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I dette nummer blandt andet: 

Seniorerne i træningslejr 

Nyt fra afdelingerne 

Nye sponsorer 

Denne gang er turneringsmotionisterne kommet på forsiden. Hver tirsdag bli-
ver en snes  spillere dirigeret rundt af den nye træner Peter. Læs mere side 10 

Medlemsblad for                  
Hvidovre Badminton 2000  
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Fotos fra seniorenes træningslejr 
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Hvidovre Badminton - HB 2000 
HB 2000 Posten 
Redaktion: 

Poul Petersen (ansv.) 

Strøbyholm 34 

2650 Hvidovre 

E-mail: sunpope@gmail.com 

 

Stof til bladet bedes leveret i elek-
tronisk form. 

Formatet helst som ”Word”       
uden specielle formateringer. Brug 
en ”gængs” skrifttype. 

 

Evt. fotos bedes sendt separat  og 
ikke indsat i dokumentfilen. 

Formatet helst JPG 

Deadline for næste nummer:  

15. december 2022 

Tryk: 

Klubben 
Adresse: 

Præstemosehallen 

Præstemosen 209 A 

2650 Hvidovre 

 

OBS ! 

Kontoret har ikke faste åbnings-
tider 

Alle henvendelser om ind– og 
udmeldelser, banetildeling og 
lign. skal ske pr. e-mail.  

Klubbens e-mail er altid åben: 

HB2000@HB2000.dk 

Ændring af adresse, tlf, mail, og  
kreditkortoplysninger skal man 
selv foretage i sin profil på 
klubbens hjemmeside: 

 www.HB2000.DK 
Webmaster:    

Jakob Madsen                     21 39 78 21           
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Bestyrelsen: 

Formand: 

Mikkel Grøn Olsen       25 72 56 66 

                     mikkelgo1@hotmail.com 

Næstformand: 

 Morten Olsen               22 88 44 45 

       konsulentOlsen@hotmail.com                   

Sekretær: 

Ulrikke Meinertsen      31 43 40 06 

                   Ulrikke@meinertsen.dk 

Kasserer: 

Jeanette Ingerslev         21 45 14 18 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Jakob Madsen                21 39 78 21 

              jakob_b_madsen@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem: 

Helene Jensen               23 30 08 62 

                 Lunnerhtj@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 

Peter Porsdal                25 40 51 83 

                                   ppors@live.dk 

Udvalgsformænd m.m.: 

Ungdomsformand: 

Helene Jensen               23 30 08 62 

                 Lunnerhtj@hotmail.com 

Ungdoms-næstformand: 

Pernille Delberg            28 70 60 70 

         pernille.delberg@gmail.com 

Seniorerformand: 

Mads Feldvoss Olsen   20 94 97 64 

            madsolsenfeld@gmail.com 

Motionistformand: 

Jakob Madsen               21 39 78 21 

              jakob_b_madsen@yahoo.dk 

Veteranformand: 

Peter Porsdal                 25 40 51 83   

                                    ppors@live.dk 

 

Banefordeling: 

Kontoret og udvalgsformændene           

 Klubbens kontaktpersoner 
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Kære medlem i HB2000 

 

Dette er mit første skriv i bladet som formand for HB2000. 
Jeg har selv spillet i klubben siden jeg var 13 år gammel, og 
har siddet som formand for seniorafdelingen i… mange år, 
og har nu, med Oles farvel til klubben, overtaget tjansen 
som formand for hele klubben. Ole har været en del af klub-
ben i rigtig mange år som både spiller, træner, næstformand 
og til slut formand. Et stort tak til Ole for det store arbejde 
gennem årene. 

 

Jeg har nu overtaget roret i bestyrelsen, og er fuld af håb og 
tro på, at vi kan gøre vores fantastisk dejlige klub endnu 
bedre i fremtiden. Vi har en rigtig god bestyrelse, som vil 
forsøge at arbejde for, at vi kan udbrede kendskabet til vo-
res klub, få flere medlemmer, flere træninger, mere socialt 
hygge, flere arrangementer osv. Vi har mulighederne og po-
tentialet for at vokse som klub, det handler blot om, at vi 
løfter i flok og alle hjælper til, hvor man kan. 

 

Vores klub har altid haft en god økonomi, men det er ikke 
nogen hemmelighed, at vi her på bagkant af corona godt 
kan mærke, at det står værre til, end det har gjort i mange 
år. Vi har til denne sæson mistet omkring 10% medlemmer i 
hver afdeling, og det kan mærkes på klubbens økonomi. Den 
negative udvikling skal vi have vendt. Og gerne hurtigst mu-
ligt. Der er plads til flere spillere i alle klubbens afdelinger og 
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som banetidsspiller. Hiv gerne fat i venner, bekendte, kolle-
gaer, fjerne slægtninge, din rige onkel i Mozambique osv. og 
lok dem til at spille badminton i HB2000.  

 

Vi har til denne sæson skruet op for reklamen for klubben på 
henholdsvis instagram og facebook. Gå meget gerne ind og 
følg klubben og like alle vores opslag og stories, så vi får 
endnu mere trafik på disse sider. Derudover har vi også fået 
endnu flere sponsorer til denne sæson, end vi nogensinde 
har haft. Et kæmpe tak skal lyde til Maler-Teamet.dk, Top-
dahl, Hyrup & Nielsen, Tømrer- og Snedkerfirmaet v. Jakob 
Brixum, Lokalbolig og Yonex. Og tak til sponsorudvalget for 
deres store arbejde i denne forbindelse.  

 

Til slut vil jeg lige vende det, der måske fylder mest for de 
fleste i HB2000 i øjeblikket - kulden i hallen. Ja, jeg er virke-
lig også ærgerlig over det, men der er desværre ikke så fryg-
telig meget, vi kan gøre ved det. Præstemosehallen er en 
kommunalt ejet hal, og de betaler for vores vand og varme. 
De har indtil videre ikke villet tænde for varmen i hallen, da 
det jo er pænt dyrt i øjeblikket. Det seneste jeg har fået at 
vide er, at de tidligst tænder for varmen den 1. oktober. Og 
varmen kommer nok ikke meget over 19 grader, så overvej 
gerne om ikke det kunne være en god investering at skaffe 
nogle lange trøjer og bukser, så man ikke får lungebetændel-
se af at spille badminton.  

 

Når I læser dette, håber jeg altså, at der er tændt, og vi alle 
kan holde varmen, når vi spiller vores elskede sport. Jeg øn-
sker alle medlemmer i HB2000 en rigtig god sæson! 

 

Kh. Mikkel Grøn 
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HB2000 Ungdom 

Træning og trænere: Ungdomsafdelingen er kommet godt i gang efter 
sommerferien og også nye spillere er mødt op. Der er fortsat træning 
alle ugens hverdage og trænerstaben består af Martin, Oliver, Noah, 
Silke, Peter, Amanda, Tobias, Jonas og Pernille. Som et nyt, spænden-
de tiltag er Ulrik med som sparring og assisterende træner tirsdag og 
torsdag. Vi ser frem til en sæson med masser af badminton og fortsat 
god energi i hallen. 

 

U17/19 vandt holdturneringen: Resultatet af sidste sæsons holdtur-
nering for U17/19 faldt flot ud, idet HB2000 løb afsted med sejren og 
fik medaljer om halsen. Godt gået af holdets fem spillere: Silke, Ber-
tram, Noah, Martin og Mikkel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdturnering 2022/23: I år er et enkelt U15 hold tilmeldt holdturne-
ringen. Vi ser frem til gode kampe på både ude- og hjemmebane. Alle 
er velkomne til at komme og se holdet spille – på opslagstavlen vil der 
stå mere om kampprogrammet. 
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Kommende arrangementer: I ungdomsafdelingen vil der i løbet af sæ-
sonen være en række fastlagte arrangementer samt nogle i støbeske-
en. Så glæd jer og sæt kryds i kalenderen: 

· Juleturnering d. 2. december kl. 16-19 

· Klubmesterskab d. 22. og 23. april 2023 

· ”Forældre-fjer” hvor børn og voksne danner par (dato følger) 

· ”Åben hal” hvor der kan spilles badminton og have en sjov 
dag (dato følger) 

 

Åbne Turneringer: Har du lyst til at prøve kræfter med at spille turne-
ringer, så tag en snak med din træner om mulighederne. På 
”badmintonplayer.dk” (Sæsonplan) kan I se hvilke turneringer der er i 
de forskellige aldersgrupper og rækker. 

 

Opslagstavlen og Kontakt: På opslagstavlen ved hallen kan I se aktuel 
info om hvad der rører sig i ungdomsafdelingen. Og spørgsmål og go-
de idéer kan I altid henvende jer med til: 

 
 

Formand Helene 
Jensen 

Tlf. 
23300862 

lunnerhtj@hotmail.com 

Næstformand Pernille 
Delberg 

Tlf. 
28706070 

pernil-
le.delberg@gmail.com 
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Der er ingen ungdomstræning i følgende dage: 
 
 
 Efterårsferie mandag den 17. oktober til og med fredag den 21. 
oktober 2022  
 
Juleferie fredag den 23. december til og med tirsdag den 3. januar 
2023  
 
Vinterferie mandag den 13. februar til og med fredag den 17. fe-
bruar 2023 
  
Påskeferie mandag den 3. april til og med mandag den 10. april 
2023 
  
Mandag den 1. maj 2023  
 
Store Bededag fredag den 5. maj 2023 
  
Kr. Himmelfartsferie torsdag den 18. maj til og fredag den 19. maj 
2023 
  
Pinseferie mandag den 29. maj 2023 
  
Grundlovsdag mandag den 5. juni 2023  
 
Sidste træningsdag inden sommerferien er fredag den 23. ju-
ni.2023 
 
 

Sportshilsner fra Helene og Pernille 
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TURNERINGSMOTIONISTERNE 

Sæson 2022/2023 vil vi huske for…eh… 

Nu er det atter tid til at støve snørebånd og ketcherhylster af og bevæ-
ge sig op i hallen. Sæsonen er gået i gang! Hæld resten af den åbne 3
-liters bag-in-box rosé i vasken, drikkedunken eller hvor du nu plejer at 
opbevare den slags, og kom af sted. 

Vores nye træner Peter er i fuld gang med at træne, og det forlyder at 
der er nye boller på suppen og spændende opvarmningsøvelser. Har 
man endnu til gode at komme forbi og møde Peter, så er det hver tirs-
dag aften han dirigerer rundt med en hal fuld af mennesker, der elsker 
at træne.  

I skrivende stund har der været et par træningsaftener, og de har væ-
ret flot besøgte med ca. 22 spillere. Vi har pt. kun et par sofaspillere, 
altså spillere der af den ene eller anden årsag ikke kan spille for tiden. 
Og så er der også af og til spillere på prøve, og i ny og næ får vi nye 
medlemmer. Se forsidefotoet ! 

I denne sæson har vi tilmeldt 3 hold: 4+4 holdet med Helene som 
holdleder, 4+2 holdet, som Michaela styrer og 4-personers holdet, 
som Henrik er holdleder for. Som noget nyt har vi reserver til holdene 
og kan tilmed hjælpe hinandens hold, da det er forskellige typer hold.  

Sommerfest 2022 bliver først afholdt i næste weekend, så alt det sjove 
er vi nødt til at vente med at bringe. I stedet kan vi bringe en efterlys-
ning: Vi savner nye medlemmer i klubben på rundt regnet alle holde-
ne. Sig det gerne videre til venner, kolleger eller råb det højt hver af-
ten ude på din villavej. 

Som udgangspunkt er det væsentligt at nye medlemmer har spillet 
badminton før, helt nybegyndertræning kan vi nok ikke understøtte ret 
meget.  

Til nuværende medlemmer: 
Rul ned af sofaen, sæt vinglasset i opvaskemaskinen og kom til træ-
ning. Vi ses! 
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SENIORERNE HAR VÆRET PÅ TRÆNINGSLEJR  

For første gang i mange år har seniorerne været på træningslejr! 

På en fredag eftermiddag blev 21 spillere pakket godt sammen i en mellem-
stor bus og kørt til Sakskøbing Sportscenter på Lolland. Ved ankomst blev 
der serveret sovs og kartofler i ægte syddansk stil – hvilket alle var vældig 
begejstret for – indtil vi fandt ud af, at aftenen bestod af et intens træning-
spas. (Stikbold er altså hårdt, når man er 15+). 

Weekendens træning var dog kun lige begyndt.  

Lørdag morgen bestod af en masse øvelser og slagtræning, inden alle, tradi-
tionen tro, ramte svømmehallen. Der er intet som en tur i rutsjebanen og 
udspringsøvelser fra 3-meter vippen, som giver appetit – og kantinen levere-
de endnu engang. Efter en sublim frokost stod den på holdkamp. En indædt 
dyst mellem spillerne, der endte lige med en stilling i retningen af 11-11.  

Og så skulle der festes! Ulrikke og Mads skød aftenen i gang med et par klas-
siske selskabslege, såsom kevle og fireball og med Rasmus Seebach bragen 
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de ud af Oliver Kirks medbragte 
boomblaster blev der danset 
igennem det mest af natten.  

 

 

Det kunne man godt mærke på 
energiniveauet søndag morgen. 
Dog var der alligevel opbakning til 
en god gammeldags omgang 
rundbold i solskinnet.  

 

Den pragtfulde weekend blev 
rundet af med frokost og så gik 
turen hjemad mod Hvidovre. 

 

 

Der blev taget mange fotos. Der 
er et lille ”galleri” på side 2 
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Og så er der konkurrencen…. 
I sidste nummer skulle man gætte et såkaldt anagram. LODRET MOMS 
skulle blive til DOMMERSTOL. Det havde næsten alle gættet. 

Blandt de rigtige løsninger er udtrukket Brian Nielson, som får sin 
præmie efter nærmere aftale. 

Denne gang skal der pusles lidt med tal. Spørgsmålet er: 

Hvilke to tal, ganget med hinanden, giver 2000 

Det skal være hele tal og der må ikke være nuller i nogen af dem. 

Så gå glad i gang. Det er ikke så svært ! 

 

 

 

 

 
Løsningen sender du på mail inden 1. december til: 

sunpope@gmail.com 

Mærket LØSNING. 

Der er, som sædvanligt en præmie på højkant mellem de rigtige løs-
ninger. God fornøjelse ! 
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Sponsorudvalget kan igen præsentere  et par 
nye sponsorer, og husk: 

"Støt vore sponsorer, de støtter os" 

Hyrup & Nielsen AS, ny sponsor 

Er et autoriseret BMW og MINI service værksted med tilhørende pla-
deværksted samt salg af nyere brugte biler. Kontakt via logo på 
HB2000 hjemmesiden. 

 

            

 

 

Tømrer- og snedkerfirmaet ved Jakob Brixum, ny sponsor 

Lokalt tømrer- og snedkerfirma ved Jakob Brixum 

 

 

            

 

Topdahl 

Ingeniører, arkitekter og energirådgivere, der yder højt kvalifice-
ret bygnings- og energirådgivning. 
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Lokalbolig, Hvidovre Torv 

Tag et et visitkort fra sponsortavlen i cafe'en og få udført et ufor-
bindende og gratis vurdering af din bolig, så får klub-
ben yderligere et tilskud og sætter du ligeledes din bolig til salg 
hos Lokalbolig så falder der yderligere et stort beløb af til 
klubben. Husk at medbringe et visitkort fra klubben. 

             

 

 

 

 

 

 

MALER-TEAMET 

Har du brug for hjælp til malerarbejdet, så kontakt Martin Omel 
Madsen, der træner mandag og torsdag på senior træningen 
eller klik dig ind på hjemmesiden og se de gode tilbud på maler-
arbejde. 

 

           

   

 

 

På sponsorudvalgets vegne 

Per Roos 
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               Sponseres af 


