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Formanden har ordet…….
Nyt fra afdelingerne….
Slagtræning igen….
Konkurrencen….

Dette dejlige efterårsbillede skal minde os om hvor vi er henne på året. Nu
starter indendørs aktiviteterne for alvor, - f.eks. badminton.
(Fotoet er lånt fra www.photo-gallery.dk.)
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FORMANDEN
HAR ORDET:
Velkommen:
Til en ny sæson til gamle og nye medlemmer. HB 2000 er en livlig
klub, hvor der foregår mange aktiviteter. Vær opmærksom på, når der
er opslag i hallen og bekendtgørelser i bladet. Reserver datoen i
kalenderen og meldt dig til !

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.4/2005: 15. nov.

Nyt opkrævningssystem af vores kontingent.
Indtil denne sæson, er alle indbetalinger behandlet manuelt af
banefordeler. På en sæson er der nok tale om ca. 800 posteringer og
personer, som der skal holdes styr på. Det kan der jo nok gå noget tid
med.
Der var enighed i bestyrelsen om, at det måtte kunne gøre bedre i
disse EDB tider. Vi henvendte os derfor i veteranafdelingen, hvor
Søren Anthonsen påtog sig opgaven og ansvaret for udviklingen af
vores nye kontingent opkrævningssystem via de nye + 71 girokort.
Det har kostet mange timer af Sørens tid.
Derfor er det opmuntrende at kunne konstatere, at man nu kan trække
en fil i banken med alle indbetalingerne. De indlæses i computeren,
som derefter fordeler indbetalingerne på hvert enkelt medlem. Søren
har netop konstateret, at systemet fungerer.
Banefordelingen laves via indbetalingsinformationerne og er ved at
blive testet i skrivende stund. Det ser foreløbigt godt ud.
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Når en så stor opgave skal gennemføres, kræver det én entydig
database, hvilket John Berling, har fortalt bestyrelsen i tide og utide.
Det er nu gennemført, sådan at al styring af medlemskontakt i
fremtiden foregår på basis af de informationer, som ligger i klubbens
datasystem. Det er vejen frem til lettere og mere sikker
administration.
Når man går fra ét system til et helt nyt, vil der altid opstå fejl.
Medlemmerne bedes derfor henvende sig pr. brev eller i kontortiden
for at få rettet unøjagtigheder, sådan at systemet efter denne sæson er
helt up-to-date.
Nye adgangskort til Præstemosehallen.
Hvis man vil undgå, at stå og ruske i en lukket haldør (for derefter at
ringe på døren, til meget stor irritation, for de der spiller på banerne)
vil det nok være klogt, at henvende sig på kontoret om onsdagen. For
et depositum på kr. 50,- fås et kort med kode, så man selv kan lukke
sig ind.
Hjemmesiden er nu opdateret pr. 01-09-05:
Gå ind og kik på www.hb2000.dk. Der er mange nyttige
informationer.
Ny formand i fremtiden:
Jeg har nu været formand for Avedøre Badminton Club og HB 2000 i
15 år,(1988 minus 2 år), så det er nu ved at være tid til lidt fornyelse
på denne post.
Man må derfor godt gå i gang med at drøfte i afdelingerne, hvem
man kunne forstille sig kunne & ville overtage opgaven. Tovholder i
denne proces er Ole Lougart.

”Slagtræning 2”
lørdag den 12. november.
Så gør vi det igen ! Gratis slagtræning for alle voksne
medlemmer (dog ikke holdspillere fra turneringsmotionister,
senior, og veteran afdelingerne, da de jo får deres træning på
anden vis).
Lørdag den 12. november fra kl. 13.00 til kl. 16.00.
Så har du været med til ”Slagtræning 1” og har lyst til at
bygge lidt videre på det vi prøvede dér, f. eks.: clear, drop,
smash og baghånds slag, så meld dig til. Vi vil også repetere
lidt om taktik i double, og følge op på forhånd / baghånds
serven.
Så er du frisk på at prøve på at dygtiggøre dig, så skriv
dig/jer på tilmeldings sedlen, som sidder på
Turneringsmotionisternes opslagstavle, ved herre
omklædningen i Præstemosehallen, eller kontakt mig hvis
du vil vide lidt mere om arrangementet.
PS. Man kan kun være med, hvis man har deltaget i
”Slagtræning 1”. Sidste tilmeldingsfrist er søndag den
6/11.
Jeg håber vi ses……
Finn Ridal, tlf. 36 49 67 26

Elo Hansen (formand).
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Ungdomsafdelingen.
Som opstart til den nye sæson, 2005 - 2006 vil jeg gerne præsentere vore
afdelinger.
Som næstformand er Rolf Magnussen.
Udvalgsmedlemmer er Michael Bang, Mette Olsen, Louise Lytken og Ulla
Mose. Som trænere er Peter Porsdal, Michael Bang, Rolf Magnussen,
Kenneth Carlslund, Mirza Mashhood samt, som nybagt træner, Jakob
Albrechtsen.
Hjælpetrænere er Mette Olsen, Maria H. Olsen, Louise Hansson og Ida H.
Larsen. Som holdledere har vi for U11 Allan Frederiksen, for U13/3 Britt
Sander Bjerrum, for U13/4 Birgitte Åkerstrøm, for U15 Helene Jensen og
til sidst for U17 Michael Bang.
Til stor glæde har vi et nyoprettet, veloplagt forældrepanel, bestående af.
Helene Jensen, Birgitte Åkerstrøm, Joan Alstrup Andersen, Britt Sander
Bjerrum og til sidst Svend Stemann som også er panelets kontaktperson til
udvalget.
I år har vi tilmeldt følgende hold til turnering i Kbkr. 1-U11, 2-U13, 1-U15
og 1- U17.
Til dem har vi brug for nogle dygtige trænere. Vi startede sæsonen med
frafald af to trænere, og én måtte halvere sin træningstid p.g.a. studier. Så
det var en start med store vanskeligheder, og hele sommerferien er gået med
at finde nye trænere, hvilket har været ret umuligt. Så vi i udvalget er blevet
enige om, at vi selv trådte til med ekstra hjælp. Så fremover vil vi selv
fostre vore egne trænere, ved først at få dem ind som hjælpetrænere. Men vi
er stadigvæk på udkig efter trænere, så er der nogen som kender nogen, der
kunne have interesse, er I meget velkomne til at tage kontakt til en i
ungdomsafdelingen.
Vi har i udvalget arbejdet med af få fremskaffet klubtrøjer, hvor der på
ryggen står HB2000 Klubmester 2005. Sådan en trøje får hver som bliver
klubmester i hver række fremover.
I år står der HB2000 Klubmester, men det er vores mening at vi i de
kommende år, vil se om vi kan skaffe en sponsor, som også får tryk
på trøjen.
Vi lægger også vægt på det sociale i vore udvalg. Så, som noget nyt,
afholder vi en vi en trænings-eftermiddag 1-10-2005, hvor alle spiller med
og mod hinanden. Det vil sige udvalget, og hele trænerstablen, samt
holdledere og hele forældrepanelet. Efter eftermiddagens meget vigtige
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kampe (da mange har lavet væddemål) er det tid til fest og farver.
Vi er i gang med at udarbejde en udfordringstavle som der skal spilles efter,
til gavn for vores holdsammensætning, samt for åbenturneringer. Der spilles
i Præstemosehallen. Det bliver en tavle, så man kan se hvor man ligger i
forhold til de andre spillere i klubben, og man på den måde hele tiden kan
forsøge at gå opad på listen.
Det næste skridt bliver træningsturnering, hvor vi sætter små hold, der
spiller mod hinanden. Den skulle gerne afvikles hver 6. uge.
Da vores forældrepanel ikke skal ligge på den lade sidde, vil vi bede dem
om at lave en forældreaften, her i en nær fremtid. Dernæst en turnering der
hedder voksen/barn. Her skal en forælder spille med sin dreng eller pige, og
de som ikke har forældre som kan spille, hjælper vi fra udvalget. (men der
kommer mere om det).
Hvad skal vi eller beskæftige vores panel med fremover ?
Jo, de skal hjælpe med følgende:
Klubmesterskabets afvikling o.s.v.
Åbne turneringer ude i klubberne, hvor vores egne er med.
Tilrettelægge Copenhagen Master, når den tid kommer.
Sommerlejr, hvis der er tilmelding nok.
Finde en venskabsklub.
Træningslejr.
Ranglisteturnering i hallen
Sociale samvær med forældre og udvalg.
Hjælpe med indlæg til bladet fra de forskellige opgaver vi arbejder med.
Brøndbytræning (Dansk Badminton Forbund træner om formiddagen i
Brøndby, hvor vi må komme ud og se hvordan de træner).
Vi, fra udvalgets side, glæder os meget til at samarbejde med jer.
På Hb2000 hjemmesiden kommer hele udvalget, trænere, hjælpetrænere,
holdledere og forældrepanelet ind med billeder (uha).
Til vores hjemmekampe vil Louise Lytken sælge vand, godter samt
kaffe til dem der ønsker det.
Det var alt for denne gang. Vi ser frem til en spændende sæson i
ungdomsafdelingen.
Redigeret af udvalgsmedlem Mette Olsen
Skrevet af USU-formand Ebbe Mørch-Sørensen
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Motionisterne HB 2000/12
Som det har været de andre år, er der som en bageovn i hallen når vi
begynder, at træne i august md. og det var ikke anderledes i år. Men mange
havde valgt at spille alligevel, og der blev kæmpet selv om sveden løb
ekstra meget fra os.
Inden jeg skriver mere om den kommende sæson, vil jeg lige afslutte
forrige sæson først, for Turnerings motionisterne afholdt deres årlige
afslutningsfest d. 4. juni hos Jan Luplau, og som altid blev der festet til den
lyse morgen. Jan L. skulle give afdelingens Spirill videre, og det gjorde han
med ordene: For hans altid gode humør og sine humoristiske indfald.
Snakker utroligt meget, - nogle gange ”lidt for meget”. På banen er han en
holdspiller, kører det for ham og hans makker er han en formidabel spiller,
når det ikke kører, kommer det humoristiske op i ham, som f.eks. ”go-go
ketsjer”. Der er en utrolig energi og vilje når tingene ikke lige lykkes. Med
de ord blev spirillen givet til Jan Bøgeskov, som giver den videre til
afdelingens julefrokost.
I sommerferien mødtes formand, næstformand, alle holdlederne samt
afdelingens nye træner Kenneth Carslund til det årlige planlægningsmøde,
hvor den kommende sæson skulle planlægges. Vi kom til at spise meget
sent, da der var lavet et stort forarbejde som skulle gennemgås. Som et nyt
tiltag er der lavet en holdleder-mappe, som skal bruges som et redskab med
div. oplysninger og informationer, som er gode at have når man skal
fungere som holdleder. Holdsammensætningen skulle også på plads, og det
var lidt af et puslespil at få til at gå op. Et par havde valgt ikke at spille
sammen mere, og det fik indflydelse på alle holdene. Så der blev diskuteret
og gransket om hvordan vi stiller stærkest op, nu hvor alle holdene er
rykket op i rækkerne.
På spillermødet d. 30. august skulle arbejdet så fremlægges for spillerne, så
ud over de faste punkter/ div. lister fik hver spiller udleveret Organisationen
MSU, hvor de kunne læse hvilken opgaver formand, næstformand,
holdledere, træner og sekretær har, og hvilke forventninger der er til
spillerne. Hen af vejen kommer der nok lidt mere feedback, når spillerne
har fået det rigtigt gennemlæst.
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Vores træner Kenneth fortalte lidt om hvordan han har tænkt sig at afvikle
træningen, og talte lidt om en udfordrings turnering som Brian og han
skulle planlægge. Jens fortalte hvordan holdene var sat sammen.
Holdlederne var på valg. Der skulle vælges en ny til førsteholdet, og da
Jens, der var holdleder sidste år, skal spille på Andetholdet i denne sæson,
blev det Jan Luplau der blev valgt. På de andre hold genopstillede
holdlederne, da ingen andre meldte sig. Så Jan Løvgreen, Lars Hamp og
Brian Lundt er henholdsvis holdleder for 2, 3 og herreholdet. Jens Hansen
har valgt helt at stoppe som holdleder, da han p.g.a. sygdom endnu ikke kan
spille badminton. Jens har valgt at blive passiv medlem af klubben, så har
han stadigvæk mulighed for at følge med i hvad der sker. En stor tak, Jens,
for det store arbejde du har lagt i afdelingen igennem alle årene. Andet sted
i bladet er Turnerings motionisternes aktivitetsplan, hvor der er overblik
over div. kampe, og det er jo altid rart med lidt opbakning fra et
hjemmepublikum. Holdkampene starter allerede op d. 18. september, så det
er med at få trænet, så formen kan blive pudset af.
En af vores meget ”gamle” spillere, Gunnar, har valgt at stoppe
fællestræningen om tirsdagen og nøjes med at træne fredag eftermiddag hos
60 +, det er meget underligt at Gunnar ikke skal spille hos os mere. Gunnar
har jo altid været der, lige fra Avedøre tiden. Gunnar har altid været meget
betænksom over for os ”yngre” spillere, og man skulle ikke tage det som en
selvfølge at kampen var vundet på forhånd, når Gunnar stod på den anden
side af nettet. Nu hvor du nærmer dig de 80 år, er det ok du skærer ned på
træningen, men vi kommer til at savne dig alligevel, og vi håber Gunnar, at
du en dag får tid til at kigge ned til os.
Håber alle får en rigtig god sæson, med rigtig meget badminton og uden
skader.

Anette Ridal
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Tid til et par vitser….

Hos lægen:
Patienten: ”Jeg har en frygtelig migræne”
Lægen: ”Jamen, hvad skal vi dog gøre ved
det….”
Patienten: ”Det bliver Deres hovedpine”

En kvinde stiger op i en noget ramponeret bus.
”Det kan vel ikke koste meget at køre med sådan en gammel
mejetærsker”
”Jeg plejer at tage 15 kroner pr. sæk” svarede den vakse
chauffør.

Lille, vakse Jens kommer ind i legetøjsforretningen med
et bundt Matador-penge.
- Jeg vil gerne købe den dér modelflyver !
- Jamen, lille ven, det er jo ikke rigtige penge du har.
- Nej, men det er da heller ikke nogen rigtig flyver.

Jensen ringer til dyrlægen:
”Min kone er på vej hen til Dem med vor gamle hunkat. Bare
lad som ingen ting og giv hende en sprøjte, så hun sover
stille ind”.
”OK hr. Jensen, men hvad med katten, kan den selv finde
hjem ?”
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Konkurrencen

Vi har lidt plads i overskud, så vi bringer yderligere et
par billeder fra klubmesterskabet / afslutningsfesten -05

Det var lidt sløjt med tilslutningen i sidste nummer, men det var jo også op til
ferietiden, hvor man måske har vigtigere ting at tænke på.
Løsningen var som vist her.
Vinder er Gunnar Christensen, som
får sin præmie på fredagsholdet (60+).
Et par stolte
præmiemodtagere….
Og så lidt gymnastik for hjernevindingerne. Nogen har sikkert hørt om den nye
”dille”; SODUKO. I sin fulde udgave er det lidt svært, så her kommer en miniudgave at starte med. Skemaet skal udfyldes sådan at der i alle vandrette og lodrette
rækker, samt i de 6 boxe med 2x3 felter, findes alle tal fra 1 til 6. Rækkefølgen er
ligegyldig, men hvert tal må kun forekomme én gang, såvel i rækker som boxe. Der
er placeret nogle tal, til at komme i gang på.
Blandt rigtige løsninger trækkes der, som sædvanlig, lod om en præmie. Løsninger
kan afleveres i ”Baren”, puttes i klubbens postkasse eller sendes til redaktøren.
God fornøjelse !
”Velkomstkomiteen” ved
festen

Der var godt fyldt op !

Navn: ___________________________________________________
Adresse: _________________________________________________
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-------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner.

Til Salg ( Fejlkøb )
Adidas Icourt W Badminton sko Sølv m. / røde
striber str. 40
Ny pris 400 kr. sælges for 300 kr.
Henvendelse: Anette Ridal tlf. 36496726
Motionistaafdelingen.
-------------------------------------------------------------

Bestyrelsen:
Formand:
Elo Hansen

36 78 22 89

Næstformand:
John Berling

36 49 19 81

Sekretær:
Inge Larsen

36 78 70 26

Kasserer:
Jeanette Ingerslev

36 49 75 21

Bestyrelsesmedlem:
Keld Kristensen

36 78 66 63

Bestyrelsesmedlem:
Kurt Larsson

Se den på

Ungdom:
Ebbe Mørch-Sørensen 36 78 84 59
Rolf Magnusen
46 36 71 04
Seniorer:
Charlotte Christensen 32 97 66 91
Dennis Brok
36 77 05 88

36 47 33 24

Bestyrelsesmedlem:
Linda Sørensen

Bestyrelsesmedlem:
Finn Ridal

Har du været på klubbens hjemmeside for nylig ?
Seneste opdatering var 1.september.

Udvalg m.m.:

36 49 67 26
23 68 43 09

Veteraner:
Kurt Larsson
Peter Pedersen

46 90 73 87
36 49 16 96

Booking:
Ove Rasmussen

36 49 75 45

Banefordeling:
Jørgen Sølvtofte

36 49 67 26

46 90 73 87

(kontoret)

Klubbens hjemmeside:

Bestyrelsesmedlem:
Ebbe Mørch-Sørensen 36 78 84 59

www.HB2000.dk
Web-master:
John Berling

Bestyrelsesmedlem:
Charlotte Christensen 32 97 66 91

WWW.HB2000.DK
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Motionister:
Finn Ridal
Jens Olsen
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36 49 19 81

BAGSIDEN

Så har vi taget hul på en
ny sæson….
Bliver det bare en sæson lige som alle de foregående ?
Ja, måske nok, eller måske alligevel ikke. Læs bare
formandens indlæg. Han omtaler bl.a. det nye
opkrævningssystem for kontingent, som måske ikke
mærkes som den store forskel for det menige medlem,
men som er medvirkende til at klubbens administration
kommer mere ”på skinner”.
Og så det nye adgangssystem, med kort og kode, som er
under opbygning. Men her skal en stor del af medlemmerne selvfølgelig have kortet, før systemet kan virke
100%, og yderdøren dermed kan holdes konstant låset.
Hvad vort ”hæderkronede” blad angår, ja så er årets to
første numre lagt ind på klubbens hjemmeside. Men det
skal betragtes som et supplement, og ikke som en
erstatning for at udsende bladet. Det er jo ikke alle der har
computer og internetadgang, og nogen har slet ikke lyst til
at få informationer på den måde.
Så vi kører bare derudad på ”gammeldaws” manér !

Godt badmintonår !

