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Formanden har ordet…….
Generalforsamlingen…
Sidste nyt fra afdelingerne…
Klubmesterskaberne nærmer sig…

I Hvidovre Motionist Cup løb HB 2000 for første gang med 1. pladsen i Herre-A
rækken. Her modtager Jan og Frank Stabell deres præmie. Læs mere inde i bladet.
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På kontoret: Jørgen Sølvtofte

Øvrige kontaktpersoner:
se næstsidste side.

Deadline for nr.2/2006: 1. maj.

Formanden har ordet:
Så er sneen faldet og der er gang i alle de mange holdkampe. Klubben har
knapt 600 medlemmer, så der er mange, som får dækket den ugentlige
motion på en behagelig og sjov måde.
Nyt strukturudvalg:
Klubbens bestyrelse har dannet en lille gruppe, som vil gennemgå
strukturen i HB 2000. Det vil utvivlsomt medføre en del ændringer i
bestyrelsen, samt en opstramning af visse procedurer.
Primusmotor heri er John Berling og Ole Perregaard, så hvis nogle
medlemmer har noget på hjertet, så send en mail til én af de to herrer. Det
vil så indgå i gruppens overvejelser.
Ferielukning i Præstemosehallen 2006/07.
Der er hængt en oversigt over lukninger på opslagstavlen i gangen.
Hvorfor skal Præstemosehallen være lukket i diverse skoleferier ?
Jeg har henvendt mig til kommunen med det formål, at hallen kunne holde
åbent i mange af disse diverse ferier, f.eks. vinterferien. Mange børn ville
gerne spille denne uge og mange voksne med.
Svaret er, at der ikke er sat penge af i rengøringsbudgettet til rengøring i
ferierne.
Vi skriver derfor et forslag til kommunalbestyrelsen, om at afsætte penge til
rengøring i næste budgetår 2007/08. Så må vi se, hvad de svarer.
Har du fået kortet til at komme ind i hallen med ?
Nu er der ikke flere undskyldninger for at slippe de kr. 50,- i depositum.
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Jørgen Sølvtofte, som administrerer kortet, har nu lagt sedler i baren, hvor
man så kan betale de kr. 50,- og så afhente sit kort med kode ugen efter.
En fin service over for ”kunderne”, så benyt den !
Nye trøjer med HB 2000 logo på ryggen og på lommen.
Der er indkøbt nye trøjer. Kvaliteten har været afprøvet over 1 år. Det er
en meget bedre kvalitet end de gamle trøjer. De holder bedre facon og
forbliver hvide, hvis de vaskes med andet hvidt.
Derfor, hvis du skal se ”godt ud” igen, så koster trøjen kr. 125,-. Købes via
baren.
EDB – og ”rykkerlister” m.m.:
Søren Antonsen har selv udviklet vores system. Jørgen Sølvtofte har i
denne sæson kæmpet med følgevirkningerne af det nye program, og har
arbejdet hårdt for at få overblik. Søren´s system har samme problem, som
alt nyudviklet EDB har, nemlig at når noget rettes ét sted i systemet, så får
det nogle gange uhensigtsmæssige konsekvenser et andet sted. Når så der
er rettet op, sker andre ”sjove” ting.
Søren arbejder fortsat med rettelser, så vi håber nu at være klar i foråret
med en database, som virker efter hensigten.
Bold og tøj aftale med RSL:
Ole Perregaard har påtaget sig at forhandle med RSL (og evt. andre) og en
ny boldaftale 2006/2007.
Generalforsamling:
Datoen er fastlagt til tirsdag den 09-05-06, så sæt kryds i kalenderen.
Har du set vores hjemmeside for nyligt?
Hvis ikke så gå ind på www.hb2000.dk. Den er blevet rigtig flot og med
mange gode oplysninger.
Det var så de sidste nyheder. Jeg har meldt afbud til bestyrelsesmødet i
februar, p.g.a. ferie i ”de varme lande”.

I henhold til vedtægterne for

Hvidovre Badminton 2000, HB 2000
indkaldes herved til:

ordinær generalforsamling
Tirsdag den 9 maj, 2006, kl. 19.00 i Caféen, Præstemosehallen

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Formanden og spillerudvalgene aflægger beretning.
Fremlæggelse af regnskab med revisionspåtegning.
Behandling af indkomne forslag.
Fremlæggelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
kontingent for den kommende spillesæson.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Valg til udvalg m.m.
11. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Kun aktive medlemmer der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance har
stemmeret til generalforsamlingen.
P.b.v.
Elo Hansen
formand

Elo Hansen (formand)
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Nyt fra seniorafdelingen
Vi har i afdelingen haft en lidt turbulent første halvdel af sæsonen. De planer vi
havde for afdelingen, blev desværre ikke til det vi troede og vi måtte derfor starte
forfra.
Den turbulente start gjorde at fremmødet ikke var det bedste, i hvert fald ikke hos
a-truppen, og motivationen og den positive indstilling var lidt svær at finde, hvilket
også har påvirket sæsonens foreløbige resultater.
Vi er dog kommet i gang med anden halvdel særdeles positivt, og vi håber
selvfølgelig at det kan forsætte sådan resten af sæsonen.

2.holdet ligger på en 5. plads, og har sidste kamp d. 26.marts 2006 kl. 12.00 på
hjemmebane mod VLI.
3.holdet ligger højest af alle vores hold, de har en 3.plads, og spiller sidste kamp d.
19.marts kl. 12.00 på hjemmebane mod RBC
4.holdet, som primært består af ungdomsspillere, ligger nr. 5 og mangler endnu 2
kampe.
25.feburar 2006: kl. 15.00 på hjemmebane mod DBK 8
26.marts 2006: kl. 13.00 på udebane mod FKIF 9
Med venlig hilsen

Fremmødet er bedre en det har været i hele sæsonen, og spillerne giver den lige lidt
ekstra både til kamp og træning. Dette er blandt andet takket være Frank, som har
droppet sin egen træning om torsdagen for at træne os både mandag og torsdag.

Charlotte Christensen

----------------------------

1.holdet blev nr. 7 ud af 8 i grundspillet med 5 point, og er nu i gang med at spille
nedrykningsspillet.
1. kamp blev spillet lørdag d. 11.februar 2006 på udebane mod ABC. ABC har
klaret sig en del bedre i grundspillet end vi havde, så vi ville være tilfredse med at
få 1 point med os fra kampen.
Efter de fire første kampe, 2 mix’er og 2 damesingler, stod kampen 2-2. Lars
Juncker og Helene Jensen, stormede som sædvanligt deres modstanderne ud af
banen, mens Dennis Brok og Anette Perregaard også hev en flot sejr hjem.
Damesinglerne tabte vi desværre, men flot kamp blev spillet af Lisette Clausen,
som i øvrigt havde debut på 1.holdet.
De fire herresingler blev også delt lige, således at kampen herefter stod 4-4.
Doublerne kunne starte og vi endte med at vinde 3 af 5 kampe, hvilket betød at vi
vandt holdkampen 7-6. Det hjalp lidt i pointene og vi ligger nu nr. 5 i
nedrykningsspillet.

1.senior mod FBK 2 18. december 2005

1.holdets kampe for resten af slutspillet:

Med venlig hilsen

26.februar 2006: kl. 14.00 på hjemmebane mod DB2
12.Marts 2006 : kl. 15.00 på udebane mod SMASH
25.marts 2006: kl. 13.00 på hjemmebane mod VBK2

Undertippet fra start gav HB2000 den en skalle. Og kampen var i
sandhed gejstens kamp og til stor glæde, en kamp, HB2000 vandt :) Resultatet 8-5 er skabt af et par flyvende mixer, nogle hårde
herresingler, et comeback for et gammelt makkerpar i damedouble
og ikke mindst 3 på stribe i herredouble. Hvilket betød at vi hoppede
2 pladser op i den samlet placering.
Der var en kanon fighterånd på hele holdet og det føler jeg mig
overbevist om, at der nok skal komme mere af fremover.
En stor tak til vores træner Frank, der kom med gode råd og
opbakning under kampene, til trods for en julefrokost dagen før.

Nicolas Kistrup

Ønsker man at komme og heppe til vores hjemmekampe, vil vi sørge for at der
vil blive serveret kaffe og kage. Vi har brug for støtten, og håber at se så
mange som muligt.
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Så er 4. seniorholdet på banen !
Der har i mange år manglet et 4. seniorhold i HB2000. Jeg blev derfor i
2005 spurgt, om jeg ville være holdleder for et sådan seniorhold. Jeg var
først ikke interesseret, men da jeg tænkte tilbage på min tid som nyoprykket
ungdomsspiller i HBTK, hvor det grundet mange ældre og erfarne spillere
var svært at komme til at spille holdkampe, så jeg dette som en mulighed
for at lave et hold for primært de unge spillere i senior/ungdoms afd. Vi har
derfor taget 3 U17 piger og 2 U17 drenge med på seniortræningen, og de
er nu fast med på 4. holdet. Det skal være med til at fastholde de unge
spillere i klubben når de rykker op, så vi løbene får nye unge spillere i
seniorafdelingen dermed går klubbens ungdomsarbejde ikke tabt.
Vi er startet fra bunden i serie 13 og har nu spillet 5 kampe. Vi ligger
placeringsmæssigt midt i vores pulje. De unge spillere har vundet mange af
deres kampe, og er ikke blege for at kæmpe i 3 sæt for at vinde dem.
Vi har desværre grundet sygdom og kampe i ferieperioderne haft problemer
med at stille fuldt hold på damesiden. Jeg skal derfor rette en stor tak til
veteran og motionistafdelingen, hvor jeg flere gange har lånt spillere.

Rolf Magnussen
-------------------------------------------

Svar fra ungdomsafdelingen til
forældrepanelet.
Det er med stor beklagelse, at jeg erfarer, at der i forældrepanelet er opstået
frustrationer omkring klubbens tackling af ungdomsafdelingen vedr. trænere og
klubstøtte/opbakning.
Jeg skal her forsøge at uddybe de fremsatte spørgsmål, fra mit eget og
forældrepanelets indlæg
i december bladet 2005 på henholdsvis side 9 og 15.

besat til anden side. Det viste sig at dette bookede arrangement senere blev
annulleret/aflyst, men på det tidspunkt ungdomsafdelingen fik dette at vide, var
det desværre for sent at få julearrangementet gennemført.
2. Ungdomsnæstformand og træner: Der er to hovedårsager til at
ungdomsnæstfornanden / træneren har trukket sig.
Den ene årsag er, jf. ungdomsformandens indlæg i decemberbladet på side 9,
at ungdomsformanden gennem længere tid har arbejdet på at gøre trænerne
kontingentfrie som medlemmer i klubben, med det formål at rekruttere nye
trænere (som ungdomsafdelingen fortsat arbejder på, da vi p.t. mangler
trænere), samt fastholde de nuværende trænere. Det er mit ønske at klubbens
bestyrelse vil bakke op om dette.
(Efter at ungdomsnæstformanden/træneren er trådt tilbage, har
ungdomsformanden fået oplyst af bestyrelsen, at kontingentfrihed til trænere
kræver en ændring af klubbens vedtægter).
Den anden årsag er, at ungdomsformanden, ved en fejltagelse, lovede at
ungdomsnæstformanden blev honoreret for sit arbejde (som
ungdomsnæstformand). Det er imidlertid praksis, at afdelingernes
næstformænd i klubben ikke bliver honoreret.
3. Formidling af åbne turneringer: Ungdomsafdelingen er enig i, at
formidlingen af åbne turneringer ikke har fungeret tilfredsstillende med hensyn
til oplysning, men det er der rettet op på.
I Præstemosehallen, hvor de fleste turneringsspillere kommer, bliver de
relevante invitationer som klubben modtager, slået op på ungdomsafdelingens
opslagstavle. Trænerne henleder spillernes opmærksomhed på at læse de
opslag, der er på denne opslagstavle. Dette fungerer nu tilfredstilstillende.
I Frihedens Idrætscenter arbejder ungdomsafdelingen stadig på, at få relevante
invitationer formidlet på tilfredsstillende måde.

4. Klubstøtte/opbakning: Der er stor forskel på klubstøtten/opbakningen i de
forskellige klubber. Om opbakningen er større eller mindre i HB2000 er svært
at sige, men klubben ser selvfølgelig gerne, at opbakningen til
ungdomsarbejdet er så stor som muligt.

Med venlig hilsen
1. Booking vedrørende juleturnering: Ungdomsafdelingen er ikke blevet
tilsidesat. Da booking af juleturneringen blev forelagt Bookingformanden, fik
Ungdomsafdelingen oplyst, at det pågældende tidspunkt desværre var
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Kredsmesterskaber KMU i Gentofte

Forza Cup i Albertslund.

Den sidste weekend før jul den 18.-19. december deltog en del spillere fra HB2000
i KMU.

I weekenden den 20.-21. januar deltog Janus Albrechtsen og Michael Goldmann i
den åbne turnering Forza Cup i Albertslund for U13. Janus og Michael stillede
begge op i single og desuden i double sammen. I single spillede Janus i C-rækken
og Michael i D-rækken og i double spillede de i C-rækken. Der var i U13-C HS
tilmeldt 28 spillere og i U13D HS var der tilmeldt 29 spillere I U13C HD var der
tilmeldt 14 par. I singlerne var spillerne inddelt i puljer med 3-4 spillere pr. pulje.
Janus og Michael skulle begge spille 2 puljekampe. De vandt begge en kamp i
puljen og tabte den anden. Det betød desværre at ingen af dem gik videre fra
puljen. De tabte dog begge til de senere vindere i finalen. I doublen gik det straks
meget bedre. De vandt deres første kamp på W.O. og var dermed direkte i
kvartfinalen, hvor de mødte to spillere fra Værløse. Efter have tabt første sæt 15-9
kom de stærkt igen og vandt de efterfølgende 2 sæt 15-8, 15-12 og var dermed klar
til semi-finalen. I semi-finalen stod de overfor to spillere fra Kastrup KMB, som de
uden større besvær besejrede 15-3 15-11, og så gjaldt det finalen mod to spillere fra
Albertslund. Første sæt vandt de uden større besvær 15-11. I andet sæt svigtede
koncentrationen og de tabte 15-8 og der skulle derfor spilles et tredje og afgørende
sæt. Efter en lidt usikker start, hvor de kom bagud 6-4, kom de stærkt igen og vandt
3. sæt 15-6 og dermed finalen. De fik hver overrakt en Forza ketcher som præmie.

I U17 HD spillede Martin Goldmann sammen med Frederik Næsted i D-rækken.
De spillede desuden begge HS i D-rækken. I double var der kun tilmeldt to par og
de gik derfor direkte til finalen, hvor Martin og Frederik vandt i 2 sæt. I single
vandt Frederik sin første kamp i 2 sæt. Martin tabte 1. sæt 10-15 men kom stærkt
igen og vandt de to efterfølgende sæt 15-7 15-10. Frederik og Martin skulle
derefter mødes i finalen. Frederik vandt et meget tæt 1. sæt 15-13. Martin vandt 2.
sæt 15-10 og kampen skulle derfor afgøres i 3. sæt. Martin vandt 3. sæt 15-5 og
dermed finalen.
Hos damerne i U17 deltog Mette Aasbo Olsen sammen med Maria Hjarner Olsen i
DD i B-rækken. I DS stillede Maria Hjarner Olsen og Ida H. Larsen op i DS i Crækken. I DD vandt Mette og Maria deres første kamp i 2 sæt. Den efterfølgende
semifinale blev ligeledes vundet i 2 sæt. I finalen måtte de desværre se sig besejret i
2 sæt af to spillere fra HBC. I DS vandt Ida overbevisende sin første kamp i 2 sæt
med cifrene 11-0 11-0. Den efterfølgende semifinale tabte hun desværre efter 3
tætte sæt. Maria gik direkte til semifinalen hvor hun vandt i 2 sæt. I finalen mødte
Maria spilleren som tidligere havde vundet over Ida. Maria vandt første sæt 11-9
men tabte et meget tæt andet sæt 10-13. I det tredje og afgørende sæt var Maria
plaget af smerter i sin arm og tabte desværre 5-11.
For U13 deltog Janus Albrechtsen og Philip Stemann i HS i C-rækken og Janus
Albrectsen sammen med Søren Larsen i HD i C-rækken. Janus og Philip vandt
begge deres første to kampe. De skulle derefter mødes i semifinalen, som Janus
vandt i 2 sæt med cifrene 15-8 15-4. I finalen mødte Janus en spiller fra Dragør.
Janus vandt finalen med cifrene 15-9 15-13. I HD tabte Søren og Janus deres første
kamp i 3 sæt.
Hos damerne deltog Katrine Andersen og Helene S. Bjerrum i DS i C-rækken og
sammen spillede de DD i C-rækken. I DS vandt Katrine sin første kamp i 2 sæt
men tabte desværre den næste kamp. Helene tabte sin første kamp i 2 sæt til den
senere vinder af finalen. I DD vandt Helene og Katrine deres første kamp i 2 sæt og
var dermed i semifinalen. I semifinalen tabte de første sæt 15-8 men vandt 2. sæt
15-13. Det 3. sæt blev desværre tabt 15-10.
Der blev i alle rækker uddelt medaljer til finaledeltagerne. Alt i alt en udbytterig
weekend - tre guldmedaljer og tre sølvmedaljer.

Vinderne sammen
med finalemodstanderne fra
Albertslund

Berit Goldmann

Berit Goldmann
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Copenhagen Masters – en hyggelig dag i vennernes lag.

Klubmesterskaber 2006
Klubmesterskaberne bliver i år afholdt fra mandag den 24. fredag den 28. april fra kl. 18-23 (kl. 17.00 hvis nødvendigt).
Finalerne spilles lørdag den 29. april fra kl. 13-16, og samme
aften holdes afslutningsfesten, som i lighed med sidste år foregår
i fest-lokalerne ”Lille Friheden”.
Vi vil 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 3. april

Den 28. december var vi i ungdomsafdelingen ligesom sidste år inde at se
Copenhagen Masters i falkonercentret.
Vi mødtes i Falkonercentret klokken 10.30. Klokken 11 gik dagens program i gang
– vi startede med at høre en af trænerne fra landsholdtes træning fortælle om
træning og lidt om livet som professionel badminton spiller- hvor der ikke er tid til
meget andet end badminton og alle de andre ting der høre til en karriere som
professionel sportsudøver. Derefter kom Peter Gade og Joachim Persson - to af
dem der til daglig træner med landsholdet - og viste nogle af de øvelser de laver på
den træning i Brøndby. Igen i år var der masser af flotte sponsorpræmier som
ketsjere, T-shirts og plakater, de blev fordelt ved at der blev skudt fjerbolde op
blandt publikum, og dem der greb en af de mange bolde kunne komme ned på
banen og hente sin præmie. Inden pausen - hvor der var en sandwich og en
sodavand til alle – kunne to heldige komme ned at spille med Peter Gade, det blev
desværre ikke som sidste år, at det var nogle fra klubben der fik lov til at prøve
kræfter med en professionel.
Eftermiddagens kampe bød på en masse sjov og underholdene badminton – det er
godt der er storskærm bagved banen for det er sjældent man rigtig når at opfatte
hvad der sker, det går bare så hurtigt.
Efter ca. tre timers badminton i verdensklasse kunne vi se tilbage på en rigtig
hyggelig og lærerig tur, hvor man oplever ens klubkammerater på en helt anden
måde end til træning J
Vi håber at vi kan være så heldige at få billetter igen til næste år J
Hilsen ungdomsudvalgsmedlem

Tilmeldingsmappe med regler og tilmeldingslister vil ligge i cafeen i
klublokalet. 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.

Mette Olsen

------------------Med venlig hilsen
Turneringsudvalget

Angående griseriet i omklædningsrummet.

Kaj Ask, Peter Pedersen, Kurt Larsson, Finn Ridal,
Linda Sørensen, Charlotte Christensen.
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Vi er desværre ikke kommet meget nærmere en løsning på dette.
Det drejer sig ret sikkert om skolebørn, som bruger hallen udenfor de tider
der er tildelt os. Og problemet er jo nok, at det kniber lidt med opsynet fra
den lærer der har ansvaret.
Hvis vi kan ”komme igennem” med noget, vender vi tilbage til sagen.
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Turneringsmotionisterne.
Turneringsmotionisterne er nu ved at afvikle de sidste kampe i turneringen.
Set over hele sæsonen er det gået rigtig godt. Første holdet mangler i
skrivende stund en holdkamp hvor uafgjort er nok, så er rækken vundet.
For anden holdets vedkommende kan de også nøjes med uafgjort og
derved vinde rækken. Tredje holdet mangler nogle udskudte kampe, men
vil, selv om de vinder, blive placeret i midten af rækken. Herreholdet vil,
hvis de vinder den sidste kamp, blive nr. to i rækken, så vi i
motionistafdelingen er rigtig godt tilfredse, og vi glæder os nu til at det
forhåbentlig bliver os der bliver inviteret til at spille puljefinale i Borrevejle
d. 9/4 – 06. En del af æren vil jeg gerne tildele vores træner Kenneth
Carslund, der, specielt af vores damedoubler, har været sat på lidt af en
prøve. Det har ikke været nemt at lære os at spille double rigtigt, og få styr
på forsvar og angreb. Lidt bedre er det blevet, men ikke så godt, at det er i
de kampe vi har hentet pointene.
Træningen om tirsdagen fungerer godt. Kenneth styrer med hård hånd
opvarmning og slagtræning, og i de efterfølgende spillerunder bliver vi
coachet. Kenneth må nogle gange træde til som spiller, for at
spillerunderne styrkemæssigt kan gå op, da vi desværre ind imellem kunne
ønske et lidt større fremmøde.
Vi har haft en tilgang i afdelingen på et par herrer, som vi byder
velkommen. Desværre er det stadigvæk damer der har første prioritet. Så
et par damer med nogen badminton erfaring står højt på ønskelisten, men
da julen varer til påske, er der håb endnu.
Nu vi er ved julen, blev motionisternes julefrokost afholdt den 17.
december i cafeen. Trods det sene afholdelsestidspunkt var fremmødet som
det plejer. Endnu engang skulle vores maskot gives videre, denne gang var
det Jan Bøgeskov der med ordene: ¨Giver aldrig op før bolden har ramt
gulvet og ligget stille i mindst 5 sek. imens han selv stadig er i fart i retning
mod en dør, en jernkonstruktion eller andet med skulderen først. Har, tror
jeg, rekord i ødelagte ketchere. Er en rigtig hyggeonkel, altid i godt humør.
Trods mange skader er han stadig ved godt mod, han er det sociale
omdrejningspunkt og giver gerne en hånd med ved arrange-menter¨ gav
han Spirillen til Finn Ridal. Finn giver den videre til sommerfesten d. 20.
maj.
Mange motionister havde valgt, endnu engang, at deltage i Hvidovre
Motionist Cup, som blev afholdt i Præstemosehallen sidst i januar først i
februar. Andetsteds i bladet er der et referat og en stillingsoversigt.
Meget snart skal der afholdes generalforsamling. Personligt syntes jeg det
er vigtigt, at så mange som muligt møder frem, da der skal vælges en del
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til bestyrelsen. Man har jo kunnet læse i de sidste nr. af posten at vores
nuværende formand ikke genopstiller, og det kunne jo være at man gik
med en formand i maven, og synes det kunne være spændende at være
med til at føre HB 2000 videre. Måden du kan være med til at præge
klubbens fremtid på, er ikke hjemme fra sofaen, men ved at møde op
denne dag.
Husk også, at der i uge 17 bliver spillet klubmesterskaber. Kig efter
opslagene i Præstemosehallen, og husk at tilmelde dig.
Til slut vil jeg takke for alle de, meget flotte, gaver jeg fik til min 40 års
fødselsdag og det store fremmøde fra HB 2000. Det var med til at gøre
denne dag til en dag jeg vil leve højt på meget længe. Også tak for de
kærlige ord og varme knus jeg fik, da jeg mistede min mor lige før jul. Alt
dette er med til at gøre HB 2000 til en klub jeg fortsat gerne vil spille
badminton i.
Anette Ridal

------------------------------------------

Mor, jeg tror altså ikke på det der med storken....
- jeg ved godt at jeg blev downloaded !
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”Hvidovre Motionist Cup” 2006
Hvidovre Motionist Cup blev for 18. år afviklet, den sidste søndag i januar og første lørdag i
februar i Præstemosehallen. En artikel i Hvidovre avis samt opslag på kommunens
spillesteder, var forhåbentlig det der var årsag til, at der over de to dage blev spillet 124
kampe fordelt på 99 spillere fra 6 klubber: HB 2000, Bolyst, Lejerbo, Kiki, HBC og Drop 84
For første gang skulle tilmeldingen foregå via Internettet. Dette tiltag blev lidt af en
prøvelse, men efter de første startvanskeligheder, kom der et rigtigt godt resultat ud af
forsøget, så kampprogram og efterfølgende resultater har kunnet læses på Alex Olsens
rigtige flotte hjemmeside.
Selve stævnet forløb godt. Der blev fightet til sidste bold, og der blev spillet rigtig mange
spændende kampe der var meget tilskuervenlige. Der var, så vidt vides, ingen der blev
skadet, men mange havde ømme kroppe ugen derpå.
Cafeen bød på små lækre retter, og det sociale engagement blev vedligeholdt omkring
bordene på bane et.

MD. B.
1. Lizzie Broz – Jan Eilersen, HB 2000
2. Jytte Thiele – Jens Olsen, HB 2000
MD. C.
1. Lise Christensen – Allan Christensen, Kiki
2. Sonja Larsen – Jan Iversen, HB 2000
3. Dorthe Baundal – Jan Bøgeskov, HB 2000
MD. D.
1. Marianne Hansen – Benny Hansen, HB 2000
2. Lone Nielsen – Alf Nielsen, HB 2000

Stillingsresultater for stævnet blev flg.
DD. B.
1.
2.

Anette Ridal - Charlotte Nyberg, HB 2000
Rie Larsen – Birgitte Larsen, HB 2000

DD. C.
1.
2.

Kit Knudsen – Lise Christensen, Lejerbo – Kiki
Sonja Larsen – Lis Kindt, HB 2000

HD. A.
1.
2.

Jan Stabell – Frank Stabell, HB 2000 (SE FORSIDEN)
Stig Jensen – Anders Berg, HBC

HD. B.
1.
2.

Brian Larsen – Thomas Larsen, HB 2000
Anders Bratkov – Jan Nielsen, Lejerbo

HD. C.
1.
2.
3.

Jan Iversen – Knud Christensen, HB 2000
Niels Jensen – Torben Hansen, HB 2000
Alex Olsen – Lars Olsen, HB 2000

HD. D.
1.
2.

Peter Baier – Benny Hansen, HB 2000
Alf Nielsen – Tom Rasmussen, HB 2000

MD. A.
1. Anette Ridal – Frank Stabell, HB 2000
2. Charlotte Nyberg – Jan Luplau, HB 2000
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Nr.1 i MD/C: Lise Christensen og Allan
Christensen

Nr.2 i MD/C: Sonja Larsen og Jan Iversen

Lørdag aften, efter finalerne, blev der holdt fest. Som altid rigtig hyggeligt, men desværre
havde kun 28 meldt sig til. Festudvalget havde gjort et stort stykke arbejde, så alt var helt i
top.
Under festen var der præmieoverrækkelse; dem der ikke deltog i festen havde fået deres
præmier efter finalerne.
Præmierne bestod af vin, chokolade og til dem der havde vundet førstepræmier var der 16
søde appelsiner, da de ikke havde fået nogen ”tabersiner” under stævnet. Alle som havde
vundet fik også en trøje med Hvidovre Cup logo på.
Der var i år nye spillere tilmeldt, så vi håber at det kan være med til, at endnu flere har lyst
til at tilmelde sig Hvidovre Motionist Cup til næste år.
På gensyn i 2007
Finn Ridal
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Kontaktpersoner.

Konkurrencen
Der var dejligt mange løsninger på de 5 julefejl. Blandt løsningerne udtrak vi
vinderen:

Bente Milton,
-som kan hente sin gevinst i ”Caféen”.
Denne gang gælder det om at være skarpsindig !
Hvor mange kvadrater, i forskellig størrelse, kan der dannes af figuren nedenfor ?
Pas på ! Der er flere end du tror.
Der er selvfølgelig igen en præmie på højkant blandt de rigtige løsninger.
Løsninger kan afleveres i ”Baren”, puttes i klubbens postkasse eller sendes til
redaktøren inden 1.april.

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

Motionister:
Finn Ridal
Jens Olsen

36 49 67 26
23 68 43 09

Kasserer:
Jeanette Ingerslev

36 47 33 24

Veteraner:
Kurt Larsson
Peter Pedersen

46 90 73 87
36 49 16 96

Booking:
Ove Rasmussen

36 49 75 45

Banefordeling:
Jørgen Sølvtofte

(kontoret)

Bestyrelsesmedlem:
Linda Sørensen
Bestyrelsesmedlem:
Keld Kristensen
Bestyrelsesmedlem:
Finn Ridal

36 49 75 21

36 78 66 63

36 49 67 26

Klubbens hjemmeside:
Bestyrelsesmedlem:
Kurt Larsson

www.HB2000.dk

46 90 73 87

Web-master:
John Berling

Bestyrelsesmedlem:
Ebbe Mørch-Sørensen 36 78 84 59
Der kan dannes _______ kvadrater.

Navn: _______________________________________________

Bestyrelsesmedlem:
Charlotte Christensen 32 97 66 91

Adresse: _____________________________________________
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36 49 19 81

BAGSIDEN

Vintertanker……..
Når dette skrives, befinder vi os stadig i vinterens ”favntag”.
Men vi kan vel se os ud af det. Om en måneds tid eller så er
foråret på vej. Og dermed forskellige begivenheder i klubben,
som altid giver lidt spænding. Først og fremmest klubmesterskabet, som skal afgøre om det er ”den gamle garde” der løber
med præmierne eller om der er kommet nye talenter på banen.
I formandens indlæg kan man læse om et strukturudvalg, som
skal ”nærlæse” klubbens forskellige funktioner, og se om noget
kan gøres anderledes. I den forbindelse kan man, som redaktør
af dette blad, undertiden blive lidt i tvivl om hvordan det
modtages hos medlemmerne. Læser man det, eller ryger det
direkte ud sammen med reklamerne ?
Den slags ting er ikke så let at undersøge, men det ville give et
værdifuldt fingerpeg, hvis nogle flere medlemmer ville sende
indlæg til bladet. Eller ligefrem tilkendegive deres bedømmelse
af bladet.
Redaktørens mailadresse er altid modtagelig for stort og småt.

Godt forår !

