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Øvrige kontaktpersoner:

Januar og februar har været lidt stille. Turneringerne kører på skinner og de
afsluttende kampe er i gang om placeringerne i de enkelte rækker.

Ungdom:
Det er glædeligt at bemærke, at den specialtræning en stor del af ungdomspillerne
modtager af vore meget dygtige trænere, er ved at give sig udslag i et kvalitetsløft,
der
kan ses i de enkelte kampe.

Ligeledes er en del ungdomsspillere begyndt at spille åbne turneringer, og en enkelt
har kvalificeret sig til at deltage i ”B” række turneringer. Det opnås kun ved stor
flid, træningslyst og talent. Et par af vore bedste og ældste ungdomsspillere, har
yderligere deltaget i seniortræningen, hvilket giver træning 4 dage om ugen.

Denne positive udvikling er sat i gang og kan fortsætte fordi, HB 2000 i 2003
modtog kr. 100.000 og i 2004 modtog kr. 50.000,- fra Henning Lukassen, som
driver Spillehallen ”Chancen”, Hvidovrevej 178 (Hvidovrevejs Butikstorv).
Udbetalingsprocenten hos ”Chancen” er 88%, hvilket er det højeste i Hvidovre, så
for de der har lyst til at tage ”chancen”, er det måske stedet at prøve.
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Turnering for 60+ spillere:
For at få lov at deltage i dette venskabsstævne skal man være fyldt 60år og ikke
spille på hold i en turnering. HB 2000 deltog med 10 spillere og
turneringen blev afholdt i HBC-hallen. Der deltog spillere fra 7 klubber. Der blev
trukket lod om ”makkeren” til mix-doubler og herre/dame doublerne. Det startede
med morgenkaffe og sluttede med en frokost. I alt deltog over 50 spillere. Det var
1.gang stævnet blev afhold og det er tanken at klubberne afholder mindst 1 stævne
om året og arrangementet går på skift. Initiativtager har været Københavns
Kredsens breddeudvalg.

Rabat på sportsudstyr:
Klubben har lavet en rabataftale med: ”Sports-Centeret”, Roskildevej 262, 2610
Rødovre – tlf. 36702536. På opslagstavlen er specialtilbud og generalrabat opslået.
Se om der er noget du kan bruge.

Lederkomsammen:
Vi har netop afholdt lederkomsammen med 59 deltagere. Alle som yder et stykke
frivilligt arbejde i klubben var inviteret med ledsager. Det er en tak fra klubben til
de mange, der sidder hjemme medens manden/konen er på ”arbejde”. Jeg har fået
mange tilkendegivelser om. at det var en hyggelig aften, så deltagerantallet til
næste år falder næppe meget. Desværre levede musikanlæggets kvalitet ikke op til
standarden i det dejlige lokale i Lille Friheden. Det må vi overveje til næste år.

Adgangskort til alle voksne til Præstemosehallen fra næste sæson:
Vi har i bestyrelsen drøftet den bedste metode til at holde indgangsdøren lukket, så
der kun bliver adgang for medlemmer, og derved holde fremmede ude af hallen.
Der har været noget lommetyveri og en enkelt ubehagelig episode i
dameomklædningsrummet. For at løse problemet, har bestyrelse besluttet, at alle
voksne vil blive forsynet med et adgangskort og en pin-kode. Der vil blive
opkrævet et depositum pr. kort. Det er tanken, at det sker i forbindelse med
kontingentopkrævningen.

Med venlig hilsen
Elo Hansen (formand).
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Regler for klubmesterskaberne 2005

Klubmesterskaber 2005

Kun spillere, der har betalt kontingent til HB 2000 kan deltage.
Der spilles efter Dansk Badminton Forbunds regler.

Klubmesterskaberne bliver i år afholdt fra mandag den 25. fredag den 29. april fra kl. 18-23 (kl. 17.00 hvis nødvendigt).
Finalerne spilles lørdag den 30. april fra kl. 13-16. Om aftenen
holdes afslutningsfest, som i lighed med sidste år foregår i festlokalerne Lille Friheden.
Vi vil som noget nyt i år afvikle single - double - mix på hver sine
dage, så vidt det er muligt. Det gør vi for at undgå at nogle skal spille
mange kampe på én dag. D.v.s at melder man sig i 3 kategorier, er
det muligt at man skal spille 3-4 dage samt evt. finaledagen. Du kan
ikke som en selvfølge gå ud fra, at du skal spille den aften du plejer
at træne.

Tilmelding senest den 4. april
Tilmeldingsmappe med regler og tilmeldingslister vil ligge i cafeen i
klublokalet. Man kan også tilmelde sig på mailen til Tina Lougart på
lougart@pc.dk, hun sørger for at skrive jer på listen. Husk at opgive
hvilken række i vil stille op i, og med hvem i vil spille. Vi vil også
gerne vide hvor i plejer at træne.

Turneringsudvalget er øverste myndighed, og vil i tvivlstilfælde afgøre i hvilken
række en spiller kan deltage.
Tilmeldingsgebyret er fastsat til 75,00 kr. pr. række pr. spiller, og skal være betalt
før første kamp.
Der spilles efter pool-system, og turneringsudvalget foretager seedning, hvor det er
nødvendigt.
For at afvikle en række, skal der være mindst 3 deltagere/par. Hvis der i en række
er for få deltagere, vil disse blive indplaceret efter turneringsudvalgets skøn.
Der vil være 1. og 2. præmie i alle rækker med minimum 4 deltagere/par, hvis
mindre kun 1. præmie.
Spillerne skal tilmelde sig i de rækker de styrkemæssigt tilhører:
Senior
A-rækken Holdspillere fra 1. og 2. seniorhold.
B-rækken Øvrige seniorspillere
C-rækken
Holdmotionister og motionister der har spillet en
årrække.
D-rækken Motionister.
Veteran
A-rækken
B-rækken
C-rækken

Med venlig hilsen
Turneringsudvalget

Kaj Ask, Peter Pedersen, Kurt Larsson, Finn Ridal,
Linda Sørensen, Charlotte Christensen, Tina Lougart
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Er spillere der er fyldt 40 år senest 1. maj 2005.
Spillere fra 1. veteranhold og spillere over 40 år.
Spillere fra 2. og 3. veteranhold samt holdmotionister fra 1. og
2. holdet over 40 år.
Spillere fra 4. og 5. veteranhold samt øvrige holdmotionister /
motionister over 40 år og spillere som er fyldt 50 år senest 1.
maj 2005.

Det er altid tilladt at tilmelde sig i en højere række, men man kan max. deltage
i 3 kategorier.
Vinderne af en række rykker op i en højere række i den kategori de har vundet.
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Festivitas, spas og gøgl
Endnu en gang samledes Seniorafdelingen for at være sociale. En julefrokost
behøver vel ikke være til jul, så vi mødtes på Dong Fang den 5. Februar. Der er jo
heller ikke nogen der har sagt at en julefrokost skal være hyggelig, så Ole

Copenhagen Masters – en begivenhedsrig dag !
Carsten Brink fra RSL havde foræret klubben 30 fribilletter til et
specialarrangement ved Copenhagen Masters d. 28 december i Falkoner
Centret.
Det var en rigtig hyggelig dag. Vi sender en varm tak til Carsten Brink.

Perregaard var også med. Gudskelov havde han medbragt Annette…

Arrangementet er en årlig begivenhed hvor udenlandske og danske spillere
spiller i et såkaldt pool system. Der var spillere fra England, Malaysia,
Indonesien, Kina og Danmark.

Rygtet om, at restaurant Dong Fang har fået nogle rap over nallerne med

De fleste af os fulgtes samlet ud til Falkoner Centret i 2 mini busser.

levnedsmiddelkontrollens store hygiejne-lineal, blev gjort til skamme. Det var

Vi mødtes alle i forhallen, hvor vi fik udleveret billetterne. Da alle var mødt
op, gik vi ind og fandt os nogle gode pladser i salen.

udmærket mad! Og det går hurtigt, hvis man altså bestiller ’Tag Selv Bord’. Skulle
I komme forbi Dong Fang, så husk at vinke - Holmer & Jeanette bestilte en menu
med flere retter, så de sidder der endnu og venter på desserten.

Vi indtog Café Victoria efter middagen. Et par fadøl senere på aftenen meddelte
klubbens højeste spiller, Morten Jensen på 2 meter og 68, at han skam er helt ferm
til ’pølsestrik’. Os, der normalt antager ham for at være en helt, almindelig
velfungerende ung gut (med usædvanligt store hænder og fødder), fik fadøl galt i
løgneren da manden selv spolerede et evt cool image med udsagnet om ’pølsestrik’.
Helt ærligt, Morten….??!

Omkring klokken et-eller-andet lukkede Victoria, og så måtte vi jo sadle hestene og
ride ud mod solopgangen - det tog Ib dog lidt for bogstaveligt, så legehestene ude
foran er nu noget mere løse i fjedrene. Og jo, Ib, du lignede en cowboyhelt. Dét
gjorde du... En blind cowboyhelt uden arme… eller noget J

Tak for en rigtig hyggelig aften til alle !
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Arrangementet startede kl. 11:00, hvor Martin Lundgård - en af
landsholdspillerne - bød velkommen. Derefter fik landstræner Steen S.
Pedersen ordet. Han fortalte og viste på storskærm, hvordan udviklingen
gennem årenes løb var gået. Derefter fortalte han om forskellige
træningsmetoder, der er meget brugt til landsholdets egen træning.
Til at hjælpe sig med udførelsen af øvelserne havde han Peter Gade, Jonas
Rasmussen og Lars Paaske.
Nogle fra publikum kunne også komme ind og prøve nogle af øvelserne.
Stefan Jørgensen og Mark Ridal fra klubben fik den glæde at komme ind
og prøve kræfter.
Efter ca. en halv time var der en masse sponsorpræmier, der skulle
uddeles. Det blev gjort ved, at Peter Gade og Jonas Rasmussen skød en
masse fjerbolde op blandt publikum. Dem der så havde grebet én af
fjerboldene, havde vundet en af de mange flotte præmier
(T-shirts, plakater med autografer, RSL Ketsjere, en Peter Gade T-shirt og
en Jonas Rasmussen T-shirt)
To af spillerne fra klubben var heldige at vinde nogle af de mange flotte
præmier.
Efter uddelingen af præmierne spillede Peter Gade 2 kampe med 2 af
ungdomsspillerne. En af dem var Martin Goldmann fra klubben. Der blev
spillet til 7. Martin tabte desværre, men det er også svært at spille mod en
professionel, når man spiller i strømpesokker. Det tror vi, Martin kan skrive
under på.
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Kl. 12:00 var der sandwich, sodavand og autografskrivning.
Kl. 13:00 gik de officielle kampe i gang. Der var 4 på programmet: 2
herredoubble, 1 mixdoubble og 1 herresingle. 2 af kampene blev vundet af
danskerne.
Mixdoublen blev vundet af Rikke Olsen og Carsten Mogensen, der spillede
mod OL-sølvvinderne Gail Emms og Nathan Robertsson fra England, en
meget flot og overraskende sejr.
Herresinglen stod mellem Kenneth Jonassen og verdensmestren Xia
Xuanze fra Kina. Her vandt Kenneth Jonassen fortjent en meget velspillet
kamp.

Lederkomsammen
Som formanden omtaler i sit indlæg, fandt den årlige lederkomsammen sted den 5.
marts. Som billederne viser, går det rigtig hyggeligt til, når klubben siger tak for
frivillig indsats i året.

Kl. 17:00 sluttede en rigtig sjov og lærerig dag i badmintonnets tegn.

Velkomst

Ulla, Ebbe og Mette, ungdomsafdelingen
-------------------------------

Et sjældent jubilæum
Den 30 januar spillede Ove Rasmussen sin turneringskamp nr. 600 for klubben.
I sin sædvanlige stil, med en varmehandske på sin venstre og ketsjeren i sin højre
hånd, gik han til kampen med stor energi, og trods det at Ove var lettere skadet blev
det til sejr for Ove og hans makker Søren.
Ove kan stadig huske at vi i sin tid spillede
med træketsjere, som skulle spændes i en
ramme for ikke at slå sig. Den gang var det
også mode at pigerne spillede i plisseret
nederdel, og sportstasken var en
fiberkuffert.
Ove har beklædt mange tillidsposter i
klubben gennem tiden, i øjeblikket er han
dog ”kun” holdleder for 4.veteran. Men mon
ikke vi kan lokke Ove til at bruge nogen af
sine mange evner og kræfter på klubben, når
han til sommer lader sig pensionere.
Vi kipper med flaget og siger tillykke til
Ove.

Der hygges !

- og danses.

Kurt
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EN LILLE BILLEDKAVALKADE FRA

”COPENHAGEN MASTERS 2005”´s FAMILIEDAG

Vi lader billederne
tale for sig selv……….
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Her har vi et par ”snapshots” fra HVIDOVRE MOTIONIST CUP, som forhåbentlig kan være medvirkende til at sætte deltagerantallet lidt op næste år.

Der kæmpes

Travlhed
ved
dommerbordet

Hvidovre Motionist Cup 2005
Hvidovre Motionist Cup er en turnering, hvor alle
badmintonklubber i Hvidovre, bliver indbudt til at deltage.
Turneringen bliver afviklet over 2 dage, hvor alle de indledende
kampe bliver spillet den første dag, og semifinaler og finaler bliver
spillet på 2. dagen. 2. dagen sluttes af med en fest, hvor der også
er præmie overrækkelse.
Man kan stille op i række a-b-c eller d i mix - herre eller dame
double, og man betaler 75 kr. pr. række man stiller op i.
Hvidovre Motionist Cup er netop vel overstået, 5 klubber var
repræsenteret, 83 spillere i 97 kampe. Mange af os stillede op i
mere end en række, og hvad jeg kunne se til træningen, tirsdagen
efter, havde mange af os problemer med ømme muskler. Men det er
en rigtig god turnering, så vi tager gerne de ømme muskler med.
Mange nye spillere havde fundet vej, og jeg kan varmt anbefale, at
deltage, så sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du har
mulighed for at deltage til næste år. Turneringen bliver afholdt
sidst i januar først i februar, men til den tid kan du se opslagene i
klublokalet, opslagstavler eller i HB 2000 posten.

Resultaterne fra i år blev følgende:
HD. A. nr. 1 Stig Jensen – Anders Berg, HBC
nr. 2 Stig Deleurand – Per Jensen, Bolyst
HD. B. nr. 1 Peter Porsdal – Hans-Henrik Lassen, HB 2000
nr. 2 Lars Villadsen – Niels Lorentzen, HB 2000
nr. 3 Jan Nielsen – Anders Bratkov, Lejerbo
14

Tilskuerafdelingen
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HD. C. nr. 1 Henrik Hertz – Peter Jørgensen, HB 2000
nr. 2 Jan Bendixen – Henning Rasmussen, HB 2000
nr. 3 Jens Juul – Johnny Christiansen, Kiki/lejerbo
DD. B. nr. 1 Charlotte Nyberg – Anette Ridal, HB 2000
nr. 2 Kit Knudsen – Anne Holm, Lejerbo
MD. B. nr. 1 Jeanette Porsdal – Peter Porsdal, HB 2000
nr. 2 Anette Ridal - Jens Olsen, HB 2000
MD. C. nr. 1 Jytte Thile – Jan Bøgeskov, HB 2000
nr. 2 Kit Knudsen – Allan Christensen, Lejerbo
MD.D nr. 1 Gitte Petersen – Steen Hansen, Lejerbo
nr. 2 Lone Nielsen – Alf Nielsen, HB 2000

Præmierne bestod af bluser med det nye logo, fra Hvidovre
Motionist Cup, vin og chokolade. Rigtige mange præmier blev det
til, tillykke til alle der har vundet, og på gensyn til Hvidovre
Motionist Cup 2006.
Kunne du tænke dig en bluse, med logo fra Hvidovre Motionist
Cup, er det muligt at købe dem igennem formanden for
motionisterne, pris 50 kr. Det skal lige tilføjes, at der kun er L og
XL tilbage.
Til slut vil jeg takke turnerings-/festudvalget, som har stået for
dette flotte arrangement.

Nyt fra 60+
Så er vi godt inde i sæsonen.
Vi er ret mange hver fredag fra kl. 14 til 16. Det er flot og hyggeligt,
at vi hver gang kan fylde hallen.
Vi har været ti HB 2000-spillere til 60+ træf i HBC, sammen med
spillere fra 8 andre klubber. Vi startede med morgenmad kl. 9.00,
hvorefter vi fik tildelt en tilfældig makker.
Der blev spillet meget seriøst i to timer. Derefter var der frokost og
hyggeligt samvær.
Der deltog spillere fra 60 år og opefter. Den ældste deltager var 83 år,
så vi fra HB 2000 følte os som ynglinge.
Alle vore spillere var enige om at vi havde haft en ”kanon-dag” !
Måske kan HB 2000 være vært for noget lignende til efteråret.
Vi er nu oppe på 40 spillere i 60+ afdelingen
Vores spil om fredagen er blevet rigtigt godt, og der bliver kæmpet
bravt hver gang. Det er rart at alle har en positiv indstilling til vores
”fredags 60+”
Der var fra starten en plan om, at vi skulle hygge os med kortspil,
rafling og lignende efter spillet. Men det har der, indtil nu, ikke været
interesse for.
Inger

Anette Ridal.
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Motionisterne HB 2000/10
Sæsonen er nu vel overstået i motionistafdelingen, vores 3 mix hold har klaret sig
rigtig godt. Anden og tredje holdet er gået ubesejret igennem turneringen, og er
derfor klar til at spille puljefinale i april md., fjerde holdet skal desværre have nr. 2
i rækken til, at afgøre om de vinder rækken, så det går vi spændt og venter på.
Vores herrehold mangler at få afviklet 3 kampe som er blevet rykket, hvilket nok
vil gøre at de skal spilles en hverdag, da turneringen skal være færdig inden den 16.
marts. Første holdet, der er spiller der træner om fredagen, mangler også nogle
kampe, pga. de er rykket, så de er ude i det samme problem med afviklingen.
Så er Hvidovre motionist cup vel overstået, en rigtig god turnering, da var desværre
bare ikke så mange tilmeldte, ej heller til den efterfølgende fest, andet sted i bladet
er der et fyldigt referat, samt stilling.
Det vi nu lader op til i motionistafdelingen, er de forestående klubmesterskaber, der
jo skal afvikles på en ny måde, nemlig over en hel uge, det bliver meget spændende
at afprøve, personligt håber jeg bare på, at rigtig mange tilmelder sig, så alle rækker
bliver til noget, både hos de voksne og hos børnene, så afsæt allerede nu dagene,
der er opslag i klubben hvor datoerne står, og opfordre gerne andre til at tilmelde
sig, samt få forældrene til at tilmelde børnene, da de ikke altid gør det selv.
Træner mangler vi stadigvæk, selv om man jo ikke helt kan se det på resultaterne,
vi håber bare på, at vi ikke skal starte en sæson op igen uden, men at det vil lykkes
at skaffe en.
Et mange årigt medlem er rundet de 60 år her i januar, men da han har været på
ferie har vi ikke set ham endnu. Tillykke Sidney, der ligger en gave til dig i
klubben, næste gang du kigger forbi. En af vores nye spillere Jan Stabell fyldte 40
år i februar, et par gode flasker vin fandt vej til Jan, et stort tillykke til jer begge fra
motionisterne.
Tirsdag den 8. marts afholdes der holdledermøde, med henblik på afslutning af
denne sæson, og inden ferien holdes et spillermøde.
Husk at der tirsdag den 10. maj er generalforsamling, denne dag er der ikke
træning for motionisterne, men det vil være godt, hvis i møder op til
generalforsamlingen.
Lørdag den 5. marts blev der afholdt lederkomsammen i Lille Friheden, det havde
vi glædet vi os meget til. Det blev da også en rigtig hyggelig aften, med mulighed
for at lære hinanden at kende på en anden måde.

Anette Ridal

Så er det konkurrencetid !
Lad os få det på det rene !
Vi får ikke besvarelser nok, sammenlignet med antal medlemmer i klubben
(mere end 600).
Så fat ”griflen”, og kom i gang !
Vinder af ”Fem-jule-fejl” blev: Mogens Dybdal.
Der ligger en præmie i ”Baren” til Mogens.
Denne gang skal vi gætte Fup eller fakta. Sæt kryds ved det du synes er
rigtigt, og aflever løsningen i baren, på kontoret, i postkassen eller send den
til redaktøren (se adressen forrest i bladet) inden 1. maj.
Der er, som sædvanlig, en præmie på højkant, blandt de rigtige svar.

Ordet……
Pebling
Jumbe
Morbid
Rur
Vakant
Avers
Alrune
Kvabso
Træsk
Allegretto

Navn:

betyder:
Krydderurt
Vogn
Frugt
Skaldyr
Porcelæn
Annonce
Runeskrift
Heks
Beregnende
Musiktempo

eller:
eller:
Elev
Vagabond
Tåbe
Robåd
Sygelig
Ar
Græs
Nordisk gud
Høflig
Ledig
Digt
Forside
Plante
Evighed
Vildsvinehun
Fisk
Triviel
Slap
Makaroni
Plantefibre
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Orientering fra U13X1
I år har vi stillet med et U13X1 – hold. Det har primært bestået af 4 drenge: Marc
Ridal, Stefan Jørgensen, Simon Hamp og Casper Toft. Jeg må sige, at alle på holdet
har gjort en stor indsats. Der har været flere meget spændende kampe og det har
været dejligt at se, at der ikke er blevet givet op på noget tidspunkt – også selv om
det har set sort ud.
Og nu er sæsonen så småt ved at gå på hæld. Med 1 uafgjort, 2 tabte og 3 sejre på
6-0 ser det ud til at vi ender i midten af rækken. Men det er ikke helt til at sige, da
2 af holdene har trukket sig. Ydermere bliver vores sidste kamp den 20.marts svær.
Den er mod DB2, som ligger nr. 1 i rækken. Men at ende med en midterplacering
er heller ikke så ringe enda.
Jeg vil også nævne, at det har været utrolig dejligt at forældrene har været med ude
og se kampene. Det betyder meget for spillerene at der er opbakning fra baglinjen.
Så 1000 tak for det.

CAFFÉEN TILBYDER!
På klubmesterskabsdagene:
Kaffe + franskbrød med ost

10,00 kr.

3 varme pandekager med is

20,00 kr.

Helene

2 varme frikadeller med brød

15,00 kr.

Copenhagen Masters 2004

Urtetærte med carrycream

24,50 kr.

Biksemad med spejlæg

22,50 kr.

Kæmpe grillpølse med brød

15,00 kr.

Grillpølse med brød

10,00 kr.

Den 28. december sidste år var mine drenge så heldige at få tilbud fra klubben om
at komme ind og se nogle kampe i Copenhagen Masters. Det var en såkaldt
familiedag, hvor der ville være mulighed for at møde nogle af de store spillere,
Peter Gade, Jonas Rasmussen og Martin Lundgaard og måske enda prøve at spille
med dem!! Det kan man da ikke sige nej til, så a´sti af sted det gik mod Falkoner
Centret og hvilken oplevelse.
Det lykkedes den ene af mine drenge at komme til at spille mod Jonas R og Martin
L, med Gade som coach. Hertil kom autografer og fotografering sammen med Peter
Gade. Hvilken sucess, mine drenge kunne ikke få armene ned i uger efter denne
oplevelse. Og fodbolden? Næææ nej, nu er støvlerne stillet på hylden, for nu
gælder det fjerbolden - på fuld tid.
Hvor er det dejligt med sådanne tiltag fra klubbens side. For hvis vi skal gøre os
forhåbninger om at holde på spillerene i den svære konkurance mod fodbold,
håndbold og andre idrætsgrene, er det vigtigt at give børnene sådanne oplevelser, at
give dem blod på tanden og vise dem, at badminton også er andet end en
hyggesport (hvad det jo også er). Men at der faktisk er verdensstjerner inden for
denne idrætsgren. Og så er det jo noget andet at se spillerene i levende live end på
tv.
Mer´ af den slags!
Helene
- en begejstret mor.
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Kontaktpersoner.
Bestyrelsen:

Udvalg m.m.:

Formand:
Elo Hansen

36 78 22 89

Ungdom:
Ulla Mose
36 75 38 41
Ebbe Mørch-Sørensen 36 78 84 59

Næstformand:
Ole Lougard

36 49 65 08

Sekretær:
Inge Larsen

36 78 70 26

Kasserer:
Jeanette Ingerslev

Vi har stadig klubdragter:
Bukser – T-shirts. Kr. 50,00 pr. del
Træningsdragter: kr. 250,00

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

36 47 33 24
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36 49 67 26
23 68 43 09
43 73 87 50
36 49 16 96

Bestyrelsesmedlem:
John Berling

36 49 19 81

Veteraner:
Kurt Larsson
Peter Pedersen

Bestyrelsesmedlem:
Keld Kristensen

36 78 66 63

Booking:
Ole Lougart

36 49 65 08

Bestyrelsesmedlem:
Kaj Ask Madsen

------

Banefordeling:
Kaj Ask Madsen

(kontoret)

Bestyrelsesmedlem:
Finn Ridal

36 49 67 26

Klubbens hjemmeside:

Bestyrelsesmedlem:
Kurt Larsson

43 73 87 50

www.HB2000.dk
Web-master:
John Berling

Bestyrelsesmedlem:
Ulla Mose
36 75 38 41
Bestyrelsesmedlem:
Charlotte Christensen 32 97 66 91

Kan købes i ”Baren”

Motionister:
Finn Ridal
Jens Olsen
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36 49 19 81

Afs.: HB 2000, Præstemosehallen
Præstemosen 209
2650 Hvidovre

RETURNERES VED VARIG ADRESSEÆNDRING

BAGSIDEN

Nu står der 2005 på kalenderen !
Ja, vi er sikkert mange der synes at tiden flyver af sted.
For nogle flyver den hurtigere end man egentlig bryder sig
om.
Men det er vel, når alt kommer til alt, et tegn på at man
har et aktivt liv, -også hvad gælder aktiviteterne i fritiden.
Nu vi er ved det, så prøv at se øverst på forsiden. Der står
”Årgang 39”. Det er godt nok mange år, selvom det
selvfølgelig er lidt af en tilsnigelse. Der er jo tale om ABC
Posten, der i lige linie er fortsat som HB 2000 Posten.
Men alligevel – 39 år. Så det bliver lidt rund fødselsdag
næste år.
Den opmærksomme læser vil måske se et par små
”facelift” på bladet, men stort set kører vi på traditionerne.
Nu vi taler om traditioner, så findes der jo både gode og
dårlige. Til sidste kategori hører, at det stadig er lidt småt
med indlæg fra ”menige” medlemmer.
Den tradition vil vi godt være foruden ….!

På gensyn i næste nummer.

