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FORMANDEN HAR ORDET
Natten mellem fredag den 27. oktober og lørdag den 28. oktober
havde vi desværre indbrud i hallen. Der er ellers ikke rigtigt noget at
stjæle, men det kostede nogle ødelagte døre og karme og det
lykkedes tyvene at brække et lille stålskab ud af væggen. De
forsvandt med stålskab og for ca. 1000 kr. slik fra køkkenet.
Stålskabet indeholdt, hvilket ikke er normalt, et mindre pengebeløb
samt klubbens bærbare computer. Skabet indeholdt desværre også et
stort antal adgangskort samt listerne over de allerede udstedte kort.
Det medførte, at vi var nødt til at lukke adgangen for 150 kort,
hvilket selvfølgelig har givet en række gener for de af klubbens
medlemmer, der fik spærret deres kort.
Politiet har dog fundet stålskabet opbrudt. Kortene og listerne lå
stadig i skabet, så efter en gennemgang af kortene og listerne, har vi
igen kunne åbne for kortene.
Indbruddet har kostet os et meget stort arbejde, men en undersøgelse
viste meget uheldigt også, at alarmen ikke var slået til fredag aften.
Jeg vil endnu engang gøre opmærksom på, at de sidste, der forlader
hallen, har ansvaret for, at alarmen bliver sat til. Husk at hallen er
et fælles eje og at vi alle som skatteborgere og/eller som medlemmer
i klubben har interesse i at hallen vedligeholdes og kan skabe nogle
gode rammer for os alle. Når vi benytter os af faciliteterne, skal vi
ligeledes alle passe godt på dem.
Alle voksne medlemmer skal have kort til hallen og yderdøren skal
holdes lukket. Døren ud til Præstemosen må kun benyttes af cafeens
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personale. Vi har måttet lave dette system, fordi vi desværre også
tidligere har haft uønsket besøg i omklædningsrummene, medens
spillerne var på banen. Jeg har personligt oplevet, at yderdøren stod
åben, at der var åbent op til overetagen, og at der kun var personer i
hallen. Det er ikke at vise det rette ansvar for vor fælles
faciliteter.
Når det er sagt, så er alarmanlægget betjeningsmæssigt dårligt. Det er
ikke rigtigt muligt at se, om alarmen er slået til, og i de lyse måneder
er det næsten ikke til at se lysindikationerne.
Vi vil rette henvendelse herom til kommunen, og vi vil se, om vi ikke
også kan få en mere hensigtsmæssig kontrol af hallen, men indtil
videre er systemet, som det er, og det er dit og mit ansvar, at passe
på hallen.
Vi er nu langt om længe ved at få foretaget de sidste
medlemsopkrævninger, så skulle du have dårlig samvittighed (eller
burde have), så kontakt Elsebet. De, der har betalt for meget, vil også
snart få det overskydende beløb retur. Vi er ved at have så meget styr
på det ny system, at vi næsten ved, hvad vi laver. Vi kan konstatere,
at systemet ikke er særlig hensigtsmæssigt til dårlige betalere, eller til
medlemmer der, først efter udsendelse af opkrævninger, finder ud af,
at de har ændringer til spilletider m.m. eller at de ønsker at melde sig
ud, og nogle så endda ind igen. Jeg håber, at vi kan møde lidt mere
forståelse herfor, når vi starter på en ny sæson. Det giver rigtigt
meget arbejde til de få personer, der bruger deres fritid på at håndtere
disse opgaver.
Det var desværre lidt negativt denne gang, men så galt er det jo
heldigvis heller ikke. De fleste kan jo godt finde ud af det.
Jeg vil hermed benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår og blot afslutte med at opfordre jer
alle til jævnligt at besøge HB2000 hjemmeside HB2000@HB2000.DK – hvor der hele tiden vil stå aktuel
information.
John Berling
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Senior 4. hold
4. Holdet blev etableret sidste sæson, hvor vi spillede i serie
13. I denne sæson blev vi rykket op i serie 11.
Vi har nu spillet 3 kampe og ligger nr. 1 i vores pulje. Hvis det
forsætter sådan resten af sæsonen, har vi mulighed for at
rykke op i serie 9 til næste sæson.
Vi har nu 7 ungdomsspillere med på holdet, som alle er blevet
meget bedre efter, at de er kommet med på seniortræningen.
De er en stor grund til, at 4. holdet klarer sig så flot, og det
viser, at klubbens store ungdomsarbejde nu bærer frugt.
Vores første kamp var i september på hjemmebane mod FKIF7. Her vandt vi 8/4. Vores næste kamp var i oktober på
udebane mod KVIK-2. Her vandt vi 9/3. Den sidste kamp vi har
spillet, var d. 4. november mod SCT. Jørgen-2, hvor vi igen
vandt 9/3. Næste kamp vi skal spille er d.14. januar 2007
kl.12.00 på hjemmebane, så hvis der er nogle, der har lyst til at
se 4. holdet spille, så er de meget velkommen.
Rolf Magnussen
______________________________________

Bemærk venligst:
Ny åbningstid på kontoret.
Onsdag fra kl. 18.00 til 20.00
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Konkurrencen !!!!
Det var meget sløjt med løsninger i sidste nummer. Se nu at få indsendt denne
gang, - ellers må vi alvorligt overveje at droppe konkurrencerne (= kedeligere
blad). Og husk at konkurrencerne er for medlemmer i alle aldre !
Vinder i sidste nummer blev Ulla Grøn - som kan afhente gevinsten i ”Caféen”
I dette julenummer er temaet ”Find 5 fejl”. Marker de 5 ting der mangler på
kravlenissen. Løsninger afleveres i ”Caféen”, puttes i klubbens postkasse eller
sendes til redaktøren inden 1.februar. Præmien udtrækkes blandt rigtige løsninger.

Turneringsmotionisterne.
Jeg plejer som regel, på denne tid, at skrive turneringen er godt i gang i
motionistafdelingen, men det kan jeg ikke skrive denne gang. Vi har virkelig haft
problemer med at få afviklet vores holdkampe. Hold har meldt afbud en time før
kampen, andre hold har trukket sig, modstanderne har ikke meldt nye datoer
tilbage, så det har været nødvendig at blande DGI. ind i billedet. Der har virkelig
været noget at arbejde med.
Der er spillet 4 kampe ud af 8 mulige. Heraf 2 vundne og 2 tabte kampe.
For nogen har det så været godt at have passeret de 40 år, for de har haft rig
mulighed for at hjælpe ved kampe i veteranafdelingen, når de har haft svært ved at
stille fuldtallig op.
Seniorafdelingen har også haft sendt bud efter assistance.
Træningsaftenerne har til gengæld været godt besat. Når man ikke får lov til at
spille kampe, må der jo trænes i stedet for. Kun én gang har fremmødet været under
25 spillere, så det er rigtigt flot. Motionistafdelingen har udvidet med en herre, selv
om det klart er damer der er mangel på.
Men vi ser da gerne herrerne i nederdel oppe ved nettet !
Motionisternes julefrokost er også vel overstået. Trods et lille sluttet selskab på 19
deltagere, havde festudvalget formået at lave cafeen rigtig hyggelig med lys og
granguirlander, samt en quiz om hvad du ved om badminton, og jeg må sige det så
sløjt ud. Nu var det ikke reglerne der blev spurgt til, men en masse praktiske ting,
bl.a. nethøjde, ketchermål og stregmål. Det er ikke det stof jeg har læst mest på,
men sjovt var det. Afdelingens Spirill blev givet videre af Jan Bjørnholt, som med
ordene ”en god kammerat, en venlig sjæl, et behagelig væsen, i god form, altid klar
til kamp, altid på cykel, en ihærdig motionist, altid i godt humør, spiller meget
badminton, dyrker anden sport, er medlem af bestyrelsen, går aldrig i bad sammen
med herrerne, gør afdelingen ære” gav han den til Linda Sørensen, som skal
videregive den til sommerfesten.
Her til slut vil jeg opfordre til, at man deltager i Hvidovre Motionist Cup, som
bliver spillet i Præstemosehallen sidste søndag i januar og første lørdag i februar.
Dette er en turnering for alle klubber i Hvidovre. Den er sjov, hyggelig og social,
og der bliver spillet en masse badminton fra begynder og opefter. Tilmeld dig via
Hvidovre Motionist Cup´s hjemmeside som er www.hvidovrecup.dk , og du vil
ikke blive skuffet.
Se vedr. Hvidovre Motionist Cup og den tilhørende fest andetsteds i bladet.

Navn:____________________ Adresse: ______________________
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Anette Ridal
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Juleturnering i ungdomsafdelingen
Lørdag den 18.november afholdt vi juleturnering for alle i
ungdomsafdelingen.
Tilmeldingen var meget fin - 39 børn havde tilmeldt sig. Der kom et
par afbud på selve dagen, men det blev løst ved at nogle af
ungdomstrænerene gik ind i stedet for. De skulle dog spille med modsat
hånd end hvad plejer.
Børnene blev inddelt i 4 hold, med 10 børn på hvert hold. Det hele gik
ud på, at det hold som fik flest point, havde vundet turneringen. Men
det var ikke bare at spille almindelig badminton og så se hvem der ville
vinde. For på hver af de 5 baner vi spillede på, var der en lille
”forhindring”:
Bane 2 havde papir på nettet, således at man ikke kunne se sin
modstander – og dermed heller ikke se fra hvilken vinkel bolden ville
komme.
På bane 3 skulle alle 4 spillere have klap for øjet og så kan det være
svært at koordinere sine slag rigtigt.
Bane 4 var blevet indtaget af 6 nisser, fordelt med 3 stk på hver
banehalvdel. Det kostede det hold som væltede nisser, eet point pr nisse
som blev væltet i hver duel. Derudover var det modstanderen som
skulle stille nisserne op og det kunne jo gøres mere eller mindre taktisk.
På bane 5 spillede de med ”børneketchere”. Det vil sige med ketchere,
som ikke er lige så lange som alm. ketchere, og så er det ikke altid lige
let at ramme fjerbolden rigtigt.
På bane 6 blev der spillet rigtig badminton, uden nogen drillerier.
Da turneringen var færdigspillet, blev der trakteret med æbleskiver og
sodavand i cafeen og det lykkedes, efter utallige telefonopkald, at få
julemanden til at komme for at overrække præmierne. Til sidst fik alle
en slikpose til at gå hjem på.

Papir på nettet gør det i hvert fald ikke lettere !

Som læserne kan se på billederene, havde vi en sjov eftermiddag.
Juleturneringsudvalget.
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Hvornår kommer de æbleskiver……?
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Lørdag bliver de indledende kampe spillet, og om søndagen bliver finalerne
afviklet.
Det var der stor tilfredshed med.

Nyt fra ungdomsafdelingen.
Vi havde en forældreaften den 2. nov. -06 kl. 19,00 i cafeen. Vi var 40
deltagere til 1½ times god atmosfære med oplysninger og spørgsmål.
Hele ungdomsafdelingen med trænere stillede sig til rådighed, så vi var alle
oplagt til at møde de forventningsfulde forældre.
Når vi tager imod spillernes forældre, er det vigtigt, at de bliver modtaget
på en hyggelig måde, og det havde Sonja sørget for. Hun havde dækket op
med kaffe og the, og vore unge piger i udvalget havde bagt kage, så nu
kunne det ikke gå galt.

Det var et ønske, at komunikationen fremover i stor udstrækning sker med
e-mail.
Jeg har den tro, at forældreaftenen har giver os en god kontakt til de af
forældrene, der var mødt op, og som vi i ungdomsafdelingen fik lejlighed til
at hilse på.
Med venlig hilsen fra ungdomsafdelingen.
Ebbe Mørch-Sørensen

Jeg fortalte om vores trænersituation i begyndelsen af sæsonen, hvor vi
manglede 2 trænere. Med egen, trænere og hjælpetræneres hjælp, har vi nu
fået det til at køre.
Vi har 4 hjælpetrænere som har været på første instruktørkursus, og skal på
andet trin i febr. 2007.
Jeg fortalte om vor store tilgang til de åbne turneringer, hvor tilmeldning
fremover skal ske over klubportalen. Der blev spurgt hvor gammel man
skulle være for at deltage.
Vi starter med U-09 og opefter, og det er op til træneren at vurdere om en
spiller kan klare sig i en åben turnering. Det bedste udgangspunkt for at
komme med, er at have deltaget på vores turneringshold.
Flere forældre spurgte om spillernes fordeling i Præstemosen og Friheden,
men i de fleste tilfælde er det forældrenes eget ønske om spillested, med
hensyn til transport fra det sted hvor de bor, og trafiksituationen taget i
betragtning.
Vi fortalte om vores kommede klubmesterskab 2007, hvor alle skal spille i
klubtrøjer som er indregnet i deres tilmelding.

60+ Turnering
Torsdag den 26. oktober d.å. afholdt KBK på Østerbro en
turnering for 60+ spillere med deltagelse af ca. 60 spillere
fra forskellige klubber i København og omegn. Fra HB 2000
mødte 14 morgenduelige spillere op til en hyggelig dag,
hvor vi startede med morgenmad – opvarmning (det kunne
vi nok lære noget af, selv om nogle syntes, det var hårdt) –
samt som afslutning en dejlig frokost.
Vi blev delt i seks puljer, hvor alle spillede mod alle. Vi var
sat sammen til miks-doubler på tværs af klubberne, og
deltagerne fra HB 2000 klarede sig flot. Det blev til 3
førstepladser samt et par andenpladser – altså et rigtig flot
resultat.
Inge
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Hvidovre Motionist Cup 2007
FEST
I inviteres hermed til at deltage i Hvidovre Motionist Cup’s fest

Lørdag den 3. februar 2007 kl. 19.00
i Præstemosehallen.
Vi håber at så mange som muligt har lyst til at deltage i festen,
da det sociale samvær klubberne imellem er meget værdifuldt.
I løbet af aftenen vil der være præmieoverrækkelse.
Pris for deltagelse i festen:

150 kr. pr. person

Bindende tilmelding til festen skal ske
til én af nedenstående personer.
senest 28. januar 2007
Kit Knudsen
Steffen Löwy
Alex Olsen
Finn Ridal
Linda Sørensen
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Lejerbo
Bolyst
HB2000
HB2000
HB2000

3677 7761
3641 6288
3678 3868
3649 6726
2287 0143
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kik@nycomed.com
lowy@post11.tele.dk
ao@aof-gladsaxe.dk
aridal@mail.dk
lns@vestfor.dk

Sidste nyt fra Veteran 2:
Vi spillede vores seneste kamp 5/11 hjemme mod FKIF2, og det var en
meget jævnbyrdig kamp. Da vi nåede til sidste kamp, stod der 6-5 til os, og
sidste kamp var 2. HD, Carsten og Bo. De vandt 1. sæt 21-16, men tabte så
2. sæt 16-21 – fuldstændig lige. I 3. sæt fulgtes de ad, og de kom på à 20, og
her viste drengene deres holdmoral og satte punktum for kampen med 2220.
Flot kæmpet!
Den næste kamp 4/12 mod Gentofte bliver vanskelig, de har i hvert fald
nogle meget stærke damer, men vi må jo gøre vores bedste. Vi skal i hvert
fald stå tidligt op, hvis vi skal slå dem – vi skal spille allerede kl. 9:00.
Hilsener fra Ulla

Kontaktpersoner.
Bestyrelsen:
Formand:
John Berling

Næstformand:
Ole Høg Perregaard

Sekretær:
Inge Larsen

Udvalg m.m.:
Ungdom:
Ebbe Mørch-Sørensen 36 78 84 59

36 49 19 81

Seniorer:
Charlotte Christensen 32 97 66 91
36 77 72 20

36 78 70 26

Kasserer:
Jeanette Ingerslev
36 47 33 24
jeanette.ingerslev@siemens.com

Veteran 3 er rykket en serie op.
Er nu i serie 6
Vi har spillet 3 holdkampe, vundet 1 og tabt 2 og 4 tilbage.
Den sidste holdkamp blev vist spillet under særdeles dårlige forhold,
ingen af mændene ku´ skyde boldene til baglinien.
Spillerne kom hæsblæsende, godt nok til tiden, men det var svært at
finde, da det var på militært område og bælgmørkt.
Alle kæmpede godt.
Næste holdkamp er på hjemmebane og så går vi til den !
En spiller fra A-træningen har foreslået at man bliver siddende og ser
sit hold spille færdigt. En slags support i stedet for at gå i bad. Det
mener jeg lyder som en rigtig god ide.

Bestyrelsesmedlem:
Finn Ridal

36 49 67 26

Bestyrelsesmedlem:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk

36 49 67 26
23 68 43 09

Veteraner:
Leif Magnussen
Peter Pedersen

36 49 06 89
36 49 16 96

Booking:
Ove Rasmussen

36 49 75 45

Banefordeling:
Elsebet Pedersen

(kontoret)

Klubbens hjemmeside:

Bestyrelsesmedlem:
Ebbe Mørch-Sørensen 36 78 84 59
ims@post7.tele.dk

www.HB2000.dk
Web-master:
John Berling

Bestyrelsesmedlem:
Charlotte Christensen 32 97 66 91

Linda
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Motionister:
Finn Ridal
Jens Olsen
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36 49 19 81

Dette indlæg kom, ved en fejl, ikke med i det udsendte
blad.
Til gengæld bringer vi det her:

Referat fra holdkamp - motionist 2
søndag den 19.11.06

Jeg var meget spændt på, hvordan det skulle gå, efter at vi er rykket en
række op. En lidt forvirrede start, da en del af modstanderne stod på
Præstemoseskolen (!) og en anden havde taget fejl af tiden. Nå, vi kom i
gang med lidt forsinkelse og startede lidt utraditionelt med 2. HD og 1.
DD.
2. HD blev vundet rimeligt klart, Jeanette og Jannie kæmpede bravt men
tabte desværre i 3 tætte sæt, men kan bestemt være indsatsen bekendt.
2. DD blev heldigvis vundet efter 3 skarpe sæt, og da vi også vandt 1.HD
var vi foran 3-1 efter 1. runde.
Der var nu 4 mixkampe tilbage, vi tabte desværre 1. mix efter 3 rasende
spændende og tætte sæt. 2. mix vandt vi overraskende stort i 2 sæt. 3.
mix var meget tæt, men vi vandt i 3 sæt efter en rigtig god kamp. I 4. mix
var vi også bedst - sådan !
Vores debutkamp endte med en 6-2 sejr på hjemmebane, så alle havde
kæmpet rigtig godt.
En stor tak til holdkammeraterne der var mødt op for at heppe, og dejligt
at vi udnytter hallen helt ud ved at også 3. holdet spillede på samme tid

Lars Hamp
Holdleder 2. motionist

BAGSIDEN

Endelig kom vi i gang - efter at en kamp er blevet aflyst og en anden
udsat, var det dejligt endelig at skulle spille vor første holdkamp.

Gode nyheder og dårlige nyheder….
Af nyheder findes der to slags; gode og dårlige.
Og dog, - der findes også nogle nyheder som er begge dele:
Gode, fordi nogle synes at nyhedens indhold gavner dem, og
dårlige, fordi andre synes det modsatte.
Sådan en nyhed er det at det fra nytår ikke er tilladt at ryge i
Præstemosehallen, - altså heller ikke i klublokalet / caféen.
Men dem der finder at det er en dårlig nyhed klarer det
forhåbentligt. Man kan jo køre med tog til Ålborg eller flyve til
Langtbortistan uden at ryge, så en times tid i klublokalet går vel
også an.
Men så til en nyhed som kun er god (i hvert fald for børn og
andre barnlige sjæle ): Det er snart jul !
Det giver en lille pause i badmintonspillet, for hallerne er lukket
mellem jul og nytår. Men så ses vi igen i det nye år, - forhåbentlig
uden alt for meget julefrokost hængende på sidebenene.

HB 2000 ønsker alle medlemmer
en glædelig jul og et godt nytår !

