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Formanden har ordet…….
Nyt fra afdelingerne….
Motionist Cup m.m.….

Vi tror selvfølgelig alle på julemanden, og dette dejlige, gamle billede skal minde os
om at juledagene står for døren. Nå, - uanset hvad man lægger i julen, er vi vel
enige om, at den lyser op og hjælper os igennem den mest mørke og sølede tid på
året.
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Kontoret:

HB 2000 Posten:
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HB 2000 Posten

Præstemosehallen
Præstemosen 209
2650 Hvidovre

Redaktion:
Poul Petersen (ansv.)
Strøbyholm 34
2650 Hvidovre

Tlf.: 36 78 80 19
e-post: HB2000@HB2000.dk

tlf.: 36 78 74 58
Åbningstid: onsdag 19.00-21.00
e-post: posp@email.dk
Alle henvendelser om ind- og
udmeldelser, banetildeling,
adresseændring m.m. bedes rettet
til kontoret.

Stof til bladet bedes leveret på
diskette eller som e-mail.
Tekst på elektroniske medier skal
være i ”Word” format (A-5).

På kontoret: Jørgen Sølvtofte
Billeder: som originaler eller som
datafil.
Der garanteres ikke for
trykkvaliteten af billeder.

Øvrige kontaktpersoner:
se næstsidste side.

Deadline for nr.1/2006: 1. februar.
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Formanden har ordet:
Sæsonen er nu i fuld gang og de 18 hold, som klubben har med i
turneringen i Københavns Kredsen og Roskilde klarer sig rigtig godt.
Hvert hold har tilknyttet en holdleder, så det er jo de første 18
frivillige, som stiller deres fritid til rådighed for klubben.
Hvis man skal gøre op, hvor mange medlemmer, som sikrer at alt
fungere i HB 2000, så taler vi om ca. 50 personer.

Lederkomsammen:
For at siger tak for den store frivillige indsats, vil der igen i år blive
afholdt en lederkomsammen. De foreløbige planer er i marts o6.

60+ Stævne i Præstemosehallen:
HB 2000 ´s afdeling med spillere der er fyldt 60 år holdt stævne
fredag 28-10-05 fra kl. 9-14. I Københavns Kredsen var 9 klubber
inviteret og der mødte 48 spillere op. De startede med morgenkaffe,
opvarmning, kampe og sluttede med frokost kl. 13,00.
Betingelsen for at kunne deltage er at man ikke spiller
turneringskampe. Den ældste deltager var 80 år.
Vi fik hjælp fra København Kredsens breddeudvalg med
turneringstilrettelæggelsen.
Det blev en god dag, hvor alle var glade og tilfredse.
Der vil fremover blive afholdt 2 stævner pr. år.
En stor tak til Lars Villadsen og Peter Pedersen fra veteranafdelingen,
som sørgende for mad, bar og køkken. De havde taget en
afspadseringsdag fra deres normale arbejde for at hjælpe 60+.
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Spillehallen Chancen, Hvidovrevejs Butikscenter:
Fra bestyrelsen og ungdomsafdelingen skal der igen lyde en stor tak
til Henning, fordi han igen i år har doneret:
Kr. 50.000,Beløbet er en garanti for, at vi kan videreføre arbejdet i
ungdomsafdelingen på et højt niveau.

Køb af adgangskort til Præstemosehallen:
Der kan stadig købes adgangskort ved at lægge et depositum på kr.
50,-. Det sker i kontortiden onsdag fra 19 – 21.
Kortene ligger i pengeskabet og hvert kort har en 4 cifret kode
tilknyttet.
Nogle spillere har henvendt sig til mig, fordi de ikke kunne forstå,
hvorfor man ikke kunne købe et kort i baren.
Jørgen Sølvtofte har ansvaret for kortene og kun han har adgang til
pengeskabet og edb.
Hvis der er 4 på en bane, er man velkommen til kun at købe ét kort,
men man er altså nødt til én gang i sin HB 2000 tid at ulejlige sig op
kontoret onsdag 19-21.
Jeg kan hilse fra dem der spiller på bane 1, og sige at det er ret
irriterende, når der ringes på indgangsdøren, og en spiller skal ud og
lukke én uden kort ind i hallen.

Ny formand fra næste sæson.
Det er nu man i afdelingerne skal undersøge, hvilke emner man har
til overtagelse af jobbet som formand for HB 2000.
Interesserede kan henvende sig til John Berling, hvor man kan få en
job beskrivelse.

Seniorafdelingen
1.hold, holdkamp den 13. November 2005
Tillykke til 1.holdet, som fik 1 point med videre!
Efter nogle turbulente måneder viste holdet god kampånd og
vindergejst. Pigerne fik nogle vundne kampe i hus, og vi tabte ’kun’
2 damekampe. Da vi manglede 3 herredoubler var stillingen 6-4 til
os, så vi troede det bare var en smal sag at hive sejren hjem. Vi blev
klogere. Vi tabte desværre alle 3 herredoubler i tætte, intense kampe.
Slutresultatet blev således 7-6 til de forkerte (KBK 4) – men, trods
alt, 1 point med videre.
Tak til de fremmødte heppere, skadede spillere mm, som gjorde hvad
de kunne for at klappe os frem til en sejr!

2. holdskamp mod HBC 4
Søndag d. 6/11 spillede HB 2000 2 mod HBC 4. På forhånd havde vi
ventet en hård kamp som ville blive meget svær at vinde, da vi i
sidste sæson havde mødet et ganske godt HBC 5 hold som vi med
forstærkning fra førsteholdet kun havde slået 8-5.
Holdopstillingen blev derfor vendt adskillige gange i hovedet og 3
gange på papiret før den var på plads. Spillerne mødte ualmindelig
veloplagte op og med en meget koncentreret og fokuseret indsats
blev tingene sat godt og grundigt på plads. Vi vinder med hele 10-3
og så endda på udebane. Det lover godt for de fremtidige kampe og
HB 2000 2 er da også placeret på en 3. plads på den aktuelle stilling.
Michael de Blanck

Elo Hansen (formand).
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Tilmeldingsformular på side 14
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Nyt fra Turneringsmotionisterne
Sæsonen er nu godt i gang hos motionisterne. Til træningen om tirsdagen er
fremmødet, så der altid er oversiddere. Vores træner har, trods den korte tid
han har fungeret, lært os rigtig meget, men har også givet nogle
frustrationer, da mange af de slag vi slog, blev udført forkert, men med lidt
træning går det allerede bedre.
Turneringen går for alle hold rigtig godt. Til trods for at vi er rykket op i
rækkerne, er de fleste kampe faldet ud til vores fordel. Første- og andetholdet er endnu ubesejret, tredje holdet ligger på en femte plads, og
herreholdet ligger på en anden plads, så det må siges at være ok.
I sommerferien blev denne sæson planlagt, så da vi startede op regnede vi
med, at alt var som det skulle være, men allerede efter første holdkamp,
meddelte en spiller, at hun var blevet ”badmintontræt”. Gode råd var dyre,
da damespillere ikke hænger på træerne, så der skulle omstruktureres på
holdene, og det er ikke gået stille af. Da det hele var gået op, kom en
herrespiller og meddelte sin afgang, også p.g.a. træthed og smerter i armen.
Så skulle der igen findes en løsning, og igen skulle der rykkes spillere op
fra holdet under. I skrivende stund er de sidste brikker ved at falde på plads,
og der er fundet en løsning alle forhåbentlig er tilfredse med.
Runde fødselsdage har vi allerede fejret en del af. Jeanette Porsdal og
Anita Rasmussen har begge rundet de 40 år, og vores ¨gamle spiller¨
Gunnar er blevet 80 år. Vi var så heldige, at Gunnar kom på besøg i
afdelingen dagen efter dagen, så vi kunne fejre ham. Elisabeth og Jan blev
forældre til en lille dreng i oktober. I ønskes hjertelig tillykke med
vidunderet.
Vi glæder os til at se dig på banen igen Elisabeth.
Den 12. november blev der afholdt slagtræning for banetidsspillere. 15
spillere havde tilmeldt sig. Alle havde deltaget på et af de forrige kurser. To
trænere stod for instruktionen og den efterfølgende evaluering var meget
positiv.
Andetsteds i bladet er der indlæg omkring Hvidovre Motionist Cup som
bliver spillet sidst i januar og først i februar. Det kan varmt anbefales at
deltage i denne turnering, samt i den efterfølgende fest.
Anette Ridal.
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Nyt fra ungdomsafdelingen.
Så er den halve sæson næsten gået, med adskillige opgaver af forskellige slags.
Men med friske, unge mennesker i udvalget er opgaverne blevet løst.
Fra starten af vores sæson måtte vi sige farvel til to trænere som rejste til udlandet,
men kort tid efter vendte den ene tilbage, det var godt !
Den anden træner gik ned på halv tid. Her er vi andre så trådt til, som en løsning.
Her til 1. oktober forlod endnu en træner os, så vi igen måtte træde til med ekstra
indsats.
Hvorfor forlod en træner og evt. kommende ungdomsformand os ??
Det har jeg måtte svare på mange gange…
Sagen er den, at jeg ønskede at mine trænere og udvalgsmedlemmer skulle stilles
kontingentfri, det er de i flere andre klubber. Dette ønske havde jeg med på et
bestyrelsesmøde. På dette møde blev det klart sagt, at ALLE skulle være medlem af
klubben. Efter dette møde meddelte jeg det på vores udvalgsmøde og derefter
forlod træneren os.
Jeg vil til kommende bestyrelsmøde fremlægge et forslag om, at trænere,
hjælpetrænere og udvalgsmedlemmer skal være kontingentfrie.
Hvis dette bliver nedstemt, vil det komme som forslag til den kommende
generalforsamling.
Vi søger forsat efter trænere.
Vi vil nu selv bygge vores trænere op, da det er svært at få nogle udefra. Derfor er
der nu startet 3 unge piger som hjælpetrænere.
I kan alle gå ind på HB2000 hjemmeside og se hele vores ungdomsafd. Jeg vil ikke
prale, men den er meget god (se selv).
Vore holdturneringer kører også derud af, med stor hjælp fra vores holdledere, må
siges.
Vi har 5 hold, men trænermangel. Så derfor er det vigtigt at holde humøret oppe
hos de unge.
Vores U11 x1 ligger nr. 7 ud af 9
Vores U13, 3 ligger nr. 2 ud af 8
Vores U13, 4 ligger nr. 5 ud af 9

9

Vores U15, 3 ligger godt lunt, eftersom vi har svært ved at skaffe spillere.
Vores U17, x1 ligger nr.2 ud af 6.
Der har været tilgang til de åbne turneringer, vi har været ude til flere af den slags.
Men tilgangen til Københavnsmesterskabet har været særdeles stort, fordi vi ikke
har prøvet dette før. Der er tilmeldt 18 spillere til den 17. – 18. dec. i Gentofte
Badminton Klub.
Trods den svære tid med trænere har vi dog til d.d. fået 47 nye medlemmer, men
der er også nogle der har valgt en anden sport. Så dem har vi måtte sige farvel til,
men sådant er det !
Udover vores arbejde med trænere, møder, fællestræning o.s.v., har vi også fået en
anden opgave.
Der kom en henvendelse fra kommunens ungdomsskole. Ungdomsskolen tilbyder
en gratis aktivitet, hvor unge kan prøve forskellige former for idræt og motion.
Dette kan forhåbentlig vække interesse og dermed medvirke til en sundere og
gladere livsstil. Team Easy kan være en genvej til at blive medlem af en
idrætsforening.
Derfor sagde vi ja til at undervise dem hver torsdag i 6 uger, til en trænerløn på kr.
252,00 + feriepenge i timen.
Så næsten alle trænere ville prøve en sådan løn, da vi selv kan undervise dem. Vi
startede den 3/11 og slutter den 8/12 2005.
Klubmesterskabet står snart for døren. Vi vil, igen i år, finde pæne præmier og
trøjer med KLUBMESTER på.
Vi har fra ungdomsafdelingen side bedt vores forældrepanel om at lave en
juleturnering den 26. nov. Vi bestilte datoen hos vores bookingformand, men tre
dage efter fik vi at vide, at datoen var optaget.
Forældrepanelet prøvede andre datoer, men der er holdkampe, og en del kunne ikke
spille på de ledige datoer.
Efter godt 3 uger fik vi at vide at var datoen ledig nu, men da var alt sat i bero. De
vil nu prøve en dag først i januar. Jeg håber det vil lykkes.
Vi bestilte også en dag i hallen til vores udfordringsturnering den 21. januar, også
her fik vi at vide at kommunen havde sat sig på denne dato. Efter få dage kom der
en e-mail fra vores bookingformand, om at det var os selv der havde ønsket denne
dag. Han kunne ikke se hvem der ellers skulle havde sat sig på denne dag. Imens
jeg sidder og skriver 25-11-05 kl. 10,49, får jeg en e-mail fra vores
bookingformand, at vi har fået den 21. januar 2006.
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Vi har også fået en henvendelse fra kommunen, der hedder ”Fritid for dig 2006”.
Tak for det. De skriver følgende: Hvis I kan stille instruktør/træner/underviser en
gang om ugen i 8 uger, periode 1 (uge 8-18) eller periode 2 (uge 16-23) i jeres
normale aktivitetstid, vil Hvidovre Kommune bakke jeres aktiviteter op med
økonomisk fundament
Vi skal svare inden den 30/11-2005.
Lad os finde nogle lyse ting midt i denne travle tid. Vi har været så heldige at få
billetter til Familiedag i Copenhagen Masters den 28-12-05. Vi har fået 25 stykker
fra RSL, det er vi meget glade for. Vi skal nok få dem brugt.
Venlig hilsen
Ebbe Mørch-Sørensen
------------------------------------------

Noget gris ……!
Jeg spiller på banetid om tirsdagen 18-19.
Her sker det meget tit at gulvet i omklædningsrummet nærmest ligner en
pløjemark !
Det er undertiden rigtigt slemt, sådan at mudderet strækker sig helt ud i
brusekabinen. Det er simpelthen ikke muligt at komme fra bruseren og over
til sit tøj, uden at mudre sine fødder til.
Jeg ved ikke hvem synderne er, men kunne forestille mig at det er
skolebørn, der i dagtimerne farer rundt med mudret udendørsfodtøj.
Hvis det er skolebørn, må der vel være en lærer med, som kan holde lidt
”orden på tropperne”.
Jeg vil bede bestyrelsen om at rette henvendelse til rette sted, så vi kan få
løst problemet.

Venlig hilsen
Poul Petersen
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Nyt fra ungdomsafdelingen U13, serie 3
U13- holdet - som i øvrigt nu ligger i serie 3 - er kommet rigtig flot fra start
i denne sæson.
Vi har spillet 3 holdkampe på nuværende tidspunkt, og vundet alle:
8-0, 8-0 og 7-1, og vi ligger i øjeblikket på en 2. plads i rækken.
Godt gået piger og drenge.
En stor tak til forældrene, som trofast hver gang er ude og heppe, det er
rigtig dejligt.

Den 9.10.05 skulle U15 spille igen, denne gang mod NBK på Amager.
Holdet
denne søndag bestod af de samme drenge som ovenfor nævnt, mens pigerne
var Line Lund
og Maria Engstrøm.
Den kamp er der ikke meget at sige om, andet end alle spillere sloges bravt
mod overmagten.
Vi tabte 0-8!! Øv øv og atter øv.
Bedre skulle det ikke gå mod ABC også på Amager den 29.10.05. Her gik
det rent galt, idet jeg ikke kunne stille hold.
Det var rigtig meget øv øv øv og atter øv!! Både for de spillere der kunne
spille, men også
for vores modstandere, som også var ærgerlige over aflysningen.

Med venlig hilsen
Britt – holdleder U13.

Ungdomsafdelingen U15
Så blev en ny sæson skudt igang. U15-holdet består af 2 piger og 4 drenge,
ialt 8 kampe.
Denne søndag, den 24.09.05, spilllede vi vores første holdkamp på
hjemmebane mod DB
(Dragør). Holdet bestod af Mia Jacobsen, Sabrina Baun, Casper Toft,
Stefan Jørgensen,
Mark Ridal og Mikkel Berlin.
Alt tegnede lyst lige fra begyndelsen, fordi de manglede 2 spillere og vi
derfor var foran
med 3-0 allerede før start.
Men det skulle vise sig, at vi havde hårdt brug for de 3 kampe, for vi vinder
kun 2 ud af
de 5 resterende kampe. Så alt i alt bliver det til en sejer på 5-3 til os. Godt
gået og pu-ha.
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Så blev det den 13.11.05 og vi skulle spille mod RBC i Rødovre. Til denne
kamp kan vi heller ikke stille hold. Jeg har alligevel besluttet at spille
kampen selvom vi mangler en pige og er
derfor fra start bagud 0-2! Ebbe var holdleder til denne kamp, fordi jeg selv
var forhindret grundet holdkamp. Ebbe fortæller om kampen, at igen gjorde
spillerene hvad de kunne, men overmagten var for stor. Resultatet taler sit
eget sprog: 0-8 !!
Men hvorfor går det så galt at jeg ikke kan stille hold, kan man jo spørge sig
selv. Jo, der er flere problemstillinger som gør sig gældende, men det vil jeg
ikke vil trætte læserne med her. Jeg kan dog love at jeg vil tage hånd om
det. Det betyder, at jeg i nærmeste fremtid vil kontakte alle de
spillere, som jeg har til rådighed, med henblik på at de skal give mig en
melding om hvornår de kan spille holdkampe resten af sæsonen.
Så må vi jo se om holdet eksisterer efter den 20.november.
Til slut vil jeg lige nævne, at tilskuer-tilslutningen både til hjemmekampen
og udekampene har været storslået. Det kan ikke siges for ofte, at det er at
stor betydning for spillerene at de har opbakning med. Så tak for det og jeg
håber det fortsætter.
Helene
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Frustrationer fra forældrebestyrelsen
Vi i forældrebestyrelsen har forskellige frustrationer omkring klubbens tackling af
ungdomsafdelingen.
Vi er en del forældre (såvel spillende som ikke spillende), der igennem længere tid
har forsøgt at hjælpe til med forskellige praktiske ting i klubbens ungdomsafdeling,
for at få denne til at fungere bedre (efter ønske fra ungdomsafdelingen selv).
Dette arbejde bliver i mange tilfælde rigtig tungt at have med at gøre.
F.eks. var det planlagt med ungdomsafdelingens formand Ebbe (som i øvrigt skal
have ros for det kæmpe stykke arbejde han gør for at ændre og gøre tingene bedre
for ungdomsspillerne), at vi skulle lave en juleturnering, men det kunne vi ikke
booke hallen til, det var der nemlig nogle andre, som bare ikke havde husket at
”skrive det i bogen”, som skulle bruge hallen, og så er det ungdomsafdelingen, som
må trække sig – hvorfor det? Er det ikke ”først til mølle princippet”, der er
gældende?
En anden ting, som vi i forældrebestyrelsen har været meget kede af, er at Rolf har
trukket sig som træner og næstformand for ungdomsafdelingen – han var ligesom
Ebbe en enorm force for ungdommen. Hvad er der foregået, hvorfor ønsker han
ikke at være træner mere, og hvorfor har han trukket sig stort set med dags varsel –
har klubben ikke et problem i forhold til Rolf og ungdomsafdelingen i denne sag?
Vil klubben komme med en redegørelse for Rolf’s afgang?
I forhold til trænerne har vi i forældrebestyrelsen i flere sæsoner forsøgt at få
trænerne til at formidle budskabet om åbne turneringer, hvilket endnu ikke
fungerer. Dette bevirker, at ikke ret mange børn fra ungdomsafdelingen kommer til
åbne turneringer – det er en skam både for spillerne men da også for klubben.
Idé fra Joan:
Når vi er ude børnene til holdkampe i de andre klubber, er det iøjnefaldende hvor
meget klubstøtte/opbakning der er omkring ungdomsarbejdet – her har HB2000
altså noget at lære, men vil klubben forandres for ungdommens skyld ???

Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen
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Konkurrencen

Adresse

Det er åbenbart rigtigt, at SODUKO er populært. Aldrig har vi fået så mange
løsninger (32). Ikke alle var rigtige, men det skyldtes nok ikke sværhedsgraden. Det
var mere noget med at læse reglerne omhyggeligt ! Blandt de rigtige løsninger trak
vi vinderen: John Nielsen, Hoffmeyersvej (221), som kan hente sin gevinst i
”Caféen”.
Nu skal der findes 5 julefejl. Sæt en ring om de ting der mangler på billedet til
højre. Der er igen en præmie på højkant. Løsninger kan afleveres i ”Baren”, puttes i
klubbens postkasse eller sendes til redaktøren inden 15. januar.

Navn:

Redaktionen ønsker alle medlemmer en
glædelig jul og et godt 2006.
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Til motionistholdet, Tirsdag 20-23
Tusind tak for opmærksomheden i anledning af mine 80 år.
Det var også skønt med de varme håndtryk jeg fik. Man var ikke
glemt, selvom jeg nu kun spiller om fredagen.
Også en stor tak til Finn for den måde han leder motionistafdelingen
på. Også tak til Anette for de gode indlæg i vort medlemsblad.
Derfor ønskes I alle held og lykke fremover.
Kærlig hilsen,
Gunnar

-Også en stor tak til fredagsholdet, hvor jeg straks følte
mig hjemme.
Det er jo også 60 + 80 (?).
Men tag ikke fejl ! Det er nogle skrappe fyre, der kan det med den
lille fjerbold.
Også tak for det smukke bord, med flaget foran min plads.
Tak til begge hold for gaverne, og tak til damerne i køkkenet, - både
før og efter.

Kontaktpersoner.
Bestyrelsen:

Udvalg m.m.:

Formand:
Elo Hansen

36 78 22 89

Ungdom:
Ebbe Mørch-Sørensen 36 78 84 59
Rolf Magnusen
46 36 71 04

Næstformand:
John Berling

36 49 19 81

Seniorer:
Charlotte Christensen 32 97 66 91
Dennis Brok
36 77 05 88

Sekretær:
Inge Larsen

36 78 70 26

Kasserer:
Jeanette Ingerslev
Bestyrelsesmedlem:
Linda Sørensen
Bestyrelsesmedlem:
Keld Kristensen
Bestyrelsesmedlem:
Finn Ridal

Kærlig hilsen,
Gunnar
PS. Jeg glæder mig til den 2. december.

Bestyrelsesmedlem:
Kurt Larsson

Motionister:
Finn Ridal
Jens Olsen

36 49 67 26
23 68 43 09

36 49 75 21

Veteraner:
Kurt Larsson
Peter Pedersen

46 90 73 87
36 49 16 96

36 78 66 63

Booking:
Ove Rasmussen

36 49 75 45

36 47 33 24

Banefordeling:
Jørgen Sølvtofte

36 49 67 26

Klubbens hjemmeside:
46 90 73 87

www.HB2000.dk

Bestyrelsesmedlem:
Ebbe Mørch-Sørensen 36 78 84 59

Web-master:
John Berling

Bestyrelsesmedlem:
Charlotte Christensen 32 97 66 91
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(kontoret)
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36 49 19 81

BAGSIDEN

Se så at……..
Det blev i sin tid vedtaget, grundet uønskede personer i bl.a.
omklædningsrummene, at hallen skulle holdes konstant aflåset,
og alle medlemmer (eller dem der har behov for det) skulle have
adgangskort med kode.
Der er nu gået nogle måneder, og man kan stadig se en hel flok
spillere stå ubehjælpsomme uden for den låsede dør.
Tilsyneladende har ingen af dem fået samlet sig sammen til at
hente kortet ( onsdag i kontortiden).
Nu var det jo i alles interesse, at ordningen blev vedtaget, og så
ville det vel også være smart, om den kom til at virke 100%. I
den forbindelse skal det bemærkes, at døren ikke må stå åben,
eller blokeres med papirkurv, sten eller andet. Ser man sådanne
ting skal det fjernes og døren smækkes.
Formanden er også inde på problematikken i sit indlæg, og at
man ikke kan være bekendt at afbryde spillere ved at ringe på
klokken.
Altså; se så at få hentet det kort ! Har man ikke tid, kan man vel
lokke en anden til det.

