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I januar / februar blev ”Hvidovre Motionist Cup” afviklet i Præstemosehallen.
Her er et øjebliksbillede fra én af kampene. Læs resultaterne på side 16.
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FORMANDEN HAR ORDET
Vi har desværre været ramt af et problem med manglende varme i
Præstemosehallen og netop i den kolde periode. Det har betydet, at der
nogle gange i januar og februar måned har været endog særdeles koldt i
hallen. Der har ligeledes været perioder, hvor der ikke har været varmt vand
i kvindernes baderum og endvidere har der også været perioder med
lugtgener på nederste etage.
Henvendelse vedrørende problemer med hallen bedes rettet til Elo Hansen
(bestyrer cafeen – tidl. formand) eller cafeen, der vil sørge for, at der bliver
tage hånd om problemet.
Efter snestormen i februar og efter starten på tøvejret har vi fået det
tilbagevendende problem med utætte røglemme i taget. Det har betydet, at
enkelte baner er blevet gjort ubrugelige i en periode på grund af vand på
gulvet.
Vi forsøger at få rette disse problemer med kommunen.

Deadline for nr. 2/2007: 15. maj.
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Alarm og adgangssystemet volder stadig kvaler, men i henhold til
systemloggen skyldes det generelt, at medlemmerne ikke kan huske (eller
trykker forkert) deres pinkode. Det giver specielt problemer, når det er i
forbindelse med, at alarmen skal slås til. I henhold til loggen sker det

jævnligt, at alarmen ikke bliver sat til pga. forkert pinkode eller
fejlbetjening.
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Der vil på alarmlæseren blive påsat FRA og TIL som en hjælp, men man
kan selv gøre noget for at konstatere en fejl. Når TIL er trykket, kortet er
trukket igennem og pinkode er indlæst, skal grøn lampe lyse konstant i ca.
30 sekunder. Herefter blinker grøn lampe igen. Ved fejlbetjening/forkert
kode vil rød lampe give et blink. Skulle I være i tvivl, så spørg i cafeen eller
skriv (e-mail) til klubben. Det er især vigtigt, at de, der evt. kan komme ud
for at være de sidste i hallen, er sikre på deres pinkode og den korrekte
procedure. Systemet er ikke det perfekte, men det virker, når det bliver
anvendt korrekt.

På parkeringspladsen uden for hallen har der været stjålet en bil og der har
været udøvet hærværk på en bil. Det er vigtigt, at alle medlemmer er vågne,
og at døren til hallen holdes lukket og låst, så uvedkommende ikke får
adgang til hallen. Såfremt det blive et tilbagevendende problem, så må vi
rette henvendelse til politiet.
Husk endvidere IKKE at parkere ud for bommen på modsatte side af
parkeringspladsen. Det er meningen at tohjulede køretøjer, gående med og
uden barnevogne skal kunne komme forbi.

Vi støder hvert år ind i problemet med, at hallen er lukket i skolernes
ferieperioder – efterårsferie, juleferie og vinterferie. Det giver problemer
med træningen af vore holdspillere og ikke alle børn kommer på ferie, men
kan altså heller ikke få lov til at spille badminton. Bestyrelsen vil fortsat
arbejde med at finde en løsning på dette. For børnene vil det nok betyde, at
de evt. skal tilmelde sig træning i disse perioder, idet træningen ikke vil
finde sted på de samme tidspunkter som uden for ferieperioderne.

Vi nærmer os nu afslutningen på spillesæsonen 2006-07 (holdspillere) og
afslutningsfesten er blevet planlagt til den 28. april 2007 (også finaledag for
klubmesterskaberne) og generalforsamlingen er planlagt til 10. maj 2007.
Jeg håber, at der vil blive stor tilslutning til begge aktiviteter.
John Berling

Nyt fra ungdomsafdelingen. 2007.
Så nærmer vi os den sidste del af denne sæson, med adskillige opgaver af
forskellige slags.
Men med friske unge mennesker i udvalget er opgaverne blevet løst.
Vore holdturnering kører også derud af, med stor hjælp fra vores
holdledere, så er det jo ingen sag
Vi har 4 hold, men har ikke kunne få nye trænere. Så vores nuværende
trænere og hjælpetræner
har i denne sæson taget ekstra træningstider, så derfor er det gået godt, og
det har givet flotte
resultater for vores holdkampe. Det har båret frugt, så derfor er det vigtigt at
holde humøret oppe
hos de unge.
Vores U11 x1 ligger nr. 1 ud af 5
Vores U15, 4 ligger nr. 1 ud af 7
Vores U15, x2 ligger nr.1 ud af 8
Vores U17, x1 ligger nr.1 ud af 5.
Hvorfor hedder det for resten kvinder ?
-Tja, du kan jo fjerne det første bogstav, så har du svaret.
(Og det har pigerne på vore hold gjort)
Der har været stor tilslutning til de åbne turneringer. Vi har deltaget i 18
åbne turneringer indtil nu, men vi er ikke færdige endnu. Her har vores
træninger også båret frugt.
Udover vores arbejde med trænere, ungdomsmøder, fællestræning o.s.v. har
vi også fået en anden opgave.
Der kom en hendvendelse fra kommunens Skole- og Kulturforvaltning,
angående det der hedder ”Fritid for dig”. Vi skal i de næste 8 uger, fra uge 8
til og med uge 15, hver torsdag træne 27 unge.
Her får vi igen brug for vores trænere og hjælpetrænere.
fortsættes
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Klubmesterskabet står snart for døren.Vi vil igen i år finde pæne præmier
og klubtrøjer.Vi er gået i gang med planlægningen.
Tilmeldingsblanketterne er uddelt den 26. febr. Og vandrepokalerne er
hjemkaldt, så de er klar
til modtagere.
Klubmesterskabet for unge afvikles over en weekend. De indledende kampe
starter lørdag den 14. april, kl. 13.00. Finalerne starter søndag den 15. april,
kl. 10.00, kun afbrudt af overrækkelse af sponsor-vandrepokal
kl. 13.00. Her siger vi farvel til vores sponsor Henning Lukassen, og tak for
4 gode år. Og siger velkommen
til vores ny sponsor Claus Sundenæs.
Som noget nyt i år, får vi et podie til vores præmie-overrækkelse.
Det er også en stor glæde, at vore præmier bliver sponsoreret af Danske
Bank i Frihedscenteret. Det er vi utroligt glade for.

Venlig hilsen
USU-formand.Ebbe Mørch-Sørensen

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

”De gamles” julefrokost!
Fredag den 1. december mødtes 32 meget oplagte 60+ spillere til
årets julefrokost, og de blev bestemt ikke skuffede. Maden var som
sædvanlig helt i top – en stor og den kan ikke blive stor nok TAK til
Inger og Kjeld - fordi de endnu engang tog hele slæbet og serverede
alle tiders julefrokost.
Humøret var højt, og dansen gik lystigt til langt hen på aftenen. Hvor
er det herligt, at vi alle, og det er næsten alle fra fredagsholdet, møder
op og hygger os. Sange og konkurrencer manglede heller ikke – altså
en rigtig julefrokost. Endelig skal lyde en stor tak til Jørgen, som
endnu engang slæbte hele musikanlægget med og spillede til dansen.
Håber vi alle ses, når der næste gang kaldes til gilde.

Holdkamp den 4-3-2007 U15 serie X2
Søndag den 4-3-07 kørte jeg til KFUM (ved Emdrup) med et veldoplagt
hold bestående af.
Stefan Jørgensen , Søren H.Larsen, Mikkel Grøn og Simon Hamp.
De havde et godt humør fra starten, og det holdt hele vajen ud til KFUM.
Efter en god opvarming gik vi i gang med at spille. Det gode humør, samt
arrangement ved opvarmningen kunne modparten ikke stå for.
Vores hold spillede som aldrig før, modstanderne var rystede efter de første
2 minutter.
En stor sejr var hjemme med et resultat på 6 - 0.
Kampene var hurtig overstået. Så mobil-holdet fattede deres mobiler, og
ringede hjem, for nu kom de snart hjem til aftenmaden. Klokken
var da næsten 18.00
Sådan gik den søndag eftermiddag, men den var god.
USU-formand Ebbe.

Vær opmærksom på…….
at Præstemosehallen er lukket for almindeligt timespil, på de tider
klubmesterskabet afvikles (mandag d. 23. april til lørdag d. 28. april
(begge dage incl.). Se i øvrigt side 11.

Inge
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Turneringsmotionisterne.

Kig efter opslag og tilmeld dig lige så snart du ser mappen ligge i cafeen. Jo flere
tilmeldinger jo sjovere bliver det, dette gælder også dem der har bane tid, det
kunne jo være I fik lyst til at drive det videre og blive medlem i en af afdelingerne
som har træner til rådighed.
Husk også generalforsamling i starten af maj !

Første marts var deadline for indlæg til bladet, men jeg var så heldig at få lov til at
afleverer mit indlæg d. 4. marts, for så kunne jeg få de sidste resultater med, da
sæsonen kampmæssigt er overstået i motionistafdelingen. Det har været en meget
kort sæson, hvor jeg skrev i mit indlæg i sidste blad, at vi havde svært ved at få
afviklet kampene, er det hele nu overstået. I alt har seks hold trukket sig fra
turneringen ud af 29 mulige fordelt på 4 rækker.
Første holdets kan ikke selv afgøre hvilken plads de slutter på, men har mulighed
for at ende på en 2 plads, det samme gælder for både anden og tredje holdets
vedkommende. Til gengæld slutter herreholdet på en suveræn første plads med max
point, så de får helt sikkert en invitation til at spille puljefinale d. 15. april. Vi må
alt i alt være yderst tilfreds med resultaterne, da alle hold var rykket op inden
sæsonstart.
Lidt ros syntes jeg også der skal være, for det flotte resultat har vores træner
Kenneth Carslund en del af æren i. Kenneth har virkelig formået at få sat lidt skik
på vores slag, og selv om det nogle gange har virket håbløst,
har han holdt gejsten oppe hos os.
Vi har haft en enkelt kampjubilar siden sidst Kisser Brylle har rundet 100 kampe,
stort tillykke med det.
Motionistafdelingen har haft en tilgang på 4 spillere, og 2 har desværre valgt at
stoppe pga. deres arbejde. Vi efterlyser stadigvæk øvet dame spillere der kunne
være interesseret i at prøve kræfter i motionistafdelingen, skulle dette have vagt
interesse skal du henvende dig til motionistformanden Finn Ridal tlf. 36496726.
Siden sidst er Hvidovre motionist cup blevet afviklet, fra motionistafdelingen blev
der stillet talstærkt op, 24 spillere havde meldt sig men desværre blev et par spillere
skadet tirsdagen før stævnet og en anden blev syg, så gode råd var dyre, men når
nøden er størst er hjælpen nær, så med lidt omrokering og lidt overtagelse lykkes
det at få afviklet cuppen på bedste måde, i de kampe / rækker som var blevet ramt.
Andet sted i bladet er der resultat oversigt.
Som altid var det et rigtig godt stævne, og den efterfølgende fest var også i top, lidt
flere deltagere til festen kunne være ønskværdig men festudvalget havde gjort sit
til, at alle måtte smides ud til sidst, da klokken var blevet lukketid.

Klubmesterskaberne står for døren. Det bliver du / I nødt til at deltage i, så begynd
hellere at træne allerede nu. Det bliver afviklet i uge 17, - sidste uge i april.
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Anette Ridal.

Referat fra holdkamp - motionist 2
søndag den 19.11.06
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.
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
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Klubmesterskaber 2007
I henhold til vedtægterne for

Hvidovre Badminton 2000, HB 2000
indkaldes herved til:

ordinær generalforsamling
Torsdag den 10 maj, 2007, 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.

Klubmesterskaberne bliver i år afholdt fra mandag den 23. - fredag
den 27. april fra kl. 18-23 (fra kl. 17.00 om nødvendigt). Finalerne
spilles lørdag den 28. april fra kl. 13-16, og samme dags aften holdes
afslutningsfesten, som i lighed med sidste år foregår i fest-lokalerne i
”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 10. april
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.
Med venlig hilsen
Turneringsudvalget

Kun aktive medlemmer der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance har
stemmeret til generalforsamlingen.
P.b.v.
John Berling
formand
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Lidt nyt fra seniorafdelingen.
Resultaterne for holdene i Seniorafdelingen ser således ud:
1.holdet ligger nr. 3 i nedrykningsspillet
2.holdet ligger nr. 6
3.holdet ligger nr. 4
4.holdet ligger nr. 3 – med lige point med nr. 2, som har
spillet alle deres kampe.
Som sædvanlig er det lidt af en kamp for holdlederne at sætte
hold til kampene, og dette er uanset om vi taler 1. eller
4.holdet. Der er mange kampe, for især 1.holdet og samtidig
er vi desværre ramt af lidt skader. Vi har desuden Eva og
Lisette på barsel, som jo er faste spillere i A-truppen…
TILLYKKE til dem. Da vores spillertrup desværre ikke er så
stor, opstår der hurtigt problemer så snart der er afbud.
1.holdet er i gang med nedrykningsspillet i
københavnerserien. Alle de år vi har spillet i
Københavnerserien har vi ligget i nedrykningsspillet, så det er
ikke noget nyt. Men faktisk ser det slet ikke så dårligt ud i
forhold til kampen om at forblive i den serien. Efter en 9-4
sejr mod RBC d. 25.februar er vi rykket op på en 3.plads ud
af otte. Kan vi bibeholde den placering er vi sikre på at blive
oppe. De to sidste kampe er henholdsvis d. 10.marts på
hjemmebane mod LBK 3 kl. 14.00 og d. 24.marts ude mod
SMASH kl. 15.00, så kom endelig og støt os.
2.holdet kæmper en hård kamp i serie 3. 1.holdets skader og
afbud har haft en stor betydning for holdets placering.
Målsætningen for dette hold må nu være at få lov at blive i
serien. De skal spille deres sidste kamp d. 1.april kl. 13.10
ude mod VLI. VLI ligger placeret lige under os, så en sejr vil
sikre os.
3.holdet ligger lunt placeret i midten af puljen, dog kun med 2
point op til nr. 1. I sæsonens sidste kamp d. 31.marts skal vi
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spille mod AK.THOR som ligger sidst. Så hvis vi kan få 3 point
i den kamp er der en chance for at vi kan rykke ind i top 3.
4.holdet oprettede vi hovedsagligt til ungdomspillerne. Dette
har efter min mening har været en stor succes. Spillerne kan
nemlig følges ad og skabe et sammenhold, som forhåbentligt
kan følge dem fremover.
Holdet ligger som skrevet nr. 3. Forhåbentligt kan vi efter
sidste holdkamp d. 1.april hjemme mod KBK10 kl. 9. få point
så vi kan ende på mindst en 2.plads.
Vi fortsætter succesen med ungdomsholdet til næste år, og
kan forhåbentligt forsætte med at lave gode resultater. Det er
endnu uvist hvor mange unge der rykker op til næste år, men
vi kan se at træningen og holdet er med til at udvikle de unge
spillere i den rigtige retning.
Og så lidt om det sociale:
Vi havde den 27.januar vores årlige "julefrokost". Det var en
super hyggelig aften, med god grillmad og for nogen masser af
vin :o)
Festudvalget bestod af Dennis, Katja og undertegnede, og vi
havde sørget for lidt fællessang og hygge. Lene skulle stå for
underholdningen…Karaoke. Desværre for Lene virkede det
ikke helt optimalt….Måske lidt heldigt for os( Her taler vi af
erfaring fra tidligere fester :o)
Trods at der ikke var den største tilslutning der er set, var der
en super god stemning med masser af dans. (Har hørt at
nogen fik revet armen af led i dansen) TAK til alle for en
hyggelig aften. På festudvalgets vegne kan jeg sige, at vi
glæder os til at se om vores efterfølgere kan leve op til dette
brag af en fest :o)
På vegne af spilleudvalget
Charlotte Christensen
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HB2000 – DB2 i Præstemosehallen,
lørdag den 2. december 2006.
Efter en ikke godkendt indsats mod DBK3 i sidste runde havde holdet noget
at bevise – og så sandelig også noget at spille for. Med kun 3 point i de
første 4 kampe var vi et varmt nedrykningsemne.

Senior 4. hold
4. Holdet ligger nu nr. 3. i vores pulje, men vi mangler en kamp, så vi
kan næsten ikke undgå at slutte på en anden plads. Så derfor rykker
4. holdet nok igen en række op til næste sæson.

Forhåndsafbud fra Nicolas og en skade hos Hr. De Blanck 2 dage før kamp
– ja, så var presset forøget. Vi var desværre ikke i stand til at finde et
alternativ, så vi gik på banen bagud 0-2.

Siden sidst jeg skrev, har 4. holdet spillet to kampe. Den første var
d.14. januar på hjemmebane mod FBK.6, hvor vi spillede uafgjort 66. Vi havde dog fire kampe i tre sæt, som var meget tætte.

Første runde blev yderst vigtig for os, og med 3 fortjente sejre ud af 4
havde vi indhentet halvdelen af det negative udgangspunkt. Ikke mindst
sejren i 1. mix over 3 lange sæt var med til at putte gejst og tro i holdet.
For at sige det ligeud blev herresinglerne ikke en positiv oplevelse. Med 3
tabte ud af 4 mulige var vi igen lidt nede. Nu skulle der virkelig kæmpes
hvis der skulle point med hjem.

Næste kamp var d.24. februar mod rækkens tophold DBK. Vi
trodsede sne og slud samt kraftigt islag, det gjorde dog også, at
undertegnede måtte have hjælp fra Michael Bang med at sætte
kampen i gang, da jeg havde en meget langsom køretur i sne og
slud fra Roskilde. Jeg nåede dog at se de fleste kampe. Vi tabte 102 men vanen tro, havde vi igen fire meget tætte kampe i tre sæt.

Med en kanon slutspurt med 2 vundne damedoubler (endda en meget
spændende 1. damedouble) og en enkelt vunden herredouble, kunne vi
tilfredse og fuldt fortjent hive en 7-6 sejr hjem.

Vores sidste kamp i marts mod KBK.10 er vi ved at prøve at få
flyttet,
da
holdets
mange
ungdomsspillere
skal
spille
Danmarksmesterskab i den weekend.

Med 2 kampe tilbage i grundspillet ligger vi på 5. pladsen. Optimismen er i
top, da vi i den ene af de 2 sidste kampe møder bundholdet CBK2 og i den
anden møder et midterhold.

Jeg er selv blevet tvunget til at stoppet med at spille badminton, da
mit knæ er slidt op og min netop overståede operation ikke kunne
hjælpe på dette. Så badminton er desværre helt slut for mit
vedkommende, jeg vil dog forsætte som holdleder for 4. holdet
fremover også næste sæson. Jeg vil nu kaste mig over motorsport
(Gokart)

Tak til alle på holdet for en god indsats og vilje til sejr.
Lars Juncker, holdleder

Rolf Magnussen
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Hvidovre Motionist-cup 2007
Sidste weekend i januar og første i februar blev Hvidovre Motionist-cup afviklet.
Igen skete det i Præstemosehallen, da det var os i HB 2000 der stillede de fleste
deltagere, og da vi har faciliteterne i orden.
Der var knapt så mange tilmeldt som sidste år, men der blev kæmpet bravt, og
kampenes standard var der ikke noget i vejen med.
Her er så resultaterne:
DB1
DB2
DB3
DB4

Anette Ridal – Kisser Brylle
Jannie Meinertsen – Jeanette Porsdal
Dorte Baundal – Bente Bredgaard
Rie L. Larsen – Birgitte Larsen

HB2000
HB2000
HB2000
Bolyst

DC1
DC2
DC3
DC4

Kit Knudsen – Anne Holm Christensen
Elisabeth Stabell – Anita Rasmussen
Gitte Kofoed – Inge Koch Hansen
Anni Lund – Signe Grøn

Lejerbo
HB2000
Lejerbo
HB2000

HA1
HA2
HA3
HA4
HA5
HA6
HA7
HA8

Jan Løvgreen – Peter Porsdal
Jan Stabell – Frank Stabell
Ronny Pedersen – Jan Nielsen
Brian Larsen – Thomas Larsen
Stig Jensen - Anders Berg
Steffen Löwy - Rene Boesen
Stig Deleurand – Per T. Jensen
Peder Pedersen – Lars Villadsen

HB2000
HB2000
Lejerbo
Bolyst
HBC
Bolyst
Bolyst
HB2000

HB1
HB2
HB3
HB4
HB5
HB5
HB7
HB8

Dariusz Dowhan – Ivan Kirknæs
Jan Bøgeskov – Jan Bjørnholt
Steen Willumsen – Michael Marott
Lars Hamp – Jens Olsen
Finn Ridal – Jan Porsdal
Jan Iversen – Knud Christensen
Jørgen Schnedler – Henning Worm
Lars Rosenkilde – Søren Antonsen

HB2000
HB2000
HB2000
HB2000
HB2000
HB2000
HB2000
HB2000

HC1 Per Weigstrøm – Peter Jørgensen
HC2 Alex Olsen – Svend Nielsson
HC3 Jan Bendixen – Henning Rasmussen
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HB2000
HB2000
HB2000

HC4
HC5
HC6
HC7
HC8

Kurt Larsson – Elo Hansen
Jens Juul – Torben K. Hansen
Mikael Kajander – Bjørn Knudsen
Michael Hansen – Finn Kokholm
Benny P. Hansen – Peter Baier

HB2000
Kiki/Lejerbo
HB2000
HB2000
HB2000

HD1 Peter Borup – Henrik Schultz
HD2 Tom Rasmussen – Martin Jensen
HD3 Michael Melhedegaard – Steen Rem

HB2000
HB2000/Lejerbo
Lejerbo

MA1
MA2
MA3
MA4
MA5
MA6
MA7
MA8

Anette Ridal – Frank Stabell
Dorte Baundal – Peter Porsdal
Janne Schmelling – Peter Schmelling
Birgitte Larsen – Brian Larsen
Jannie Bergmann – Rene Boesen
Bente Bredgaard – Jan Løvgreen
Jeanette Porsdal – Jan Bjørnholt
Elisabeth Stabell – Jan Stabell

HB2000
HB2000
Bolyst
Bolyst
Bolyst
HB2000
HB2000
HB2000

MB1
MB2
MB3
MB4
MB5
MB6
MB7
MB8

Anne Holm Christensen–Ronny Pedersen
Kisser Brylle – Ivan Kirknæs
Kit Knudsen – Jan Nielsen
Rie L. Larsen – Thomas Larsen
Jannie Meinertsen – Jan Bøgeskov
Marianne Itchner – Jørgen Schnedler
Jonna Holm – Henrik Schultz
Hanne Lentz – Bjørn Knudsen

Lejerbo
HB2000
Lejerbo
Bolyst
HB2000
HB2000
BBK/HB2000
BBK/HB2000

MC1
MC2
MC3
MC4
MC5

Anita Rasmussen – Tom Rasmussen
Inge Koch Hansen – Steen Rem
Gitte Kofoed – Michael Melhedegaard
Anni Lund – Kim Lund
Signe Grøn – Jens Otto

HB2000
Lejerbo
Lejerbo
HB2000
HB2000
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Kontaktpersoner:

Konkurrencen !

Bestyrelsen:

Det hjalp måske med en lille ”opsang”, for der kom pænt mange løsninger
fra sidste nummer (det var den med kravlenissen). Eller var det
julestemningens skyld ?

Formand:
John Berling

Vinder blev Hans Nielsen, Kokkedal - som kan afhente gevinsten i
”Caféen”
I dette nummer er temaet ”Fup eller fakta”. Sæt kryds ved den rigtige
ordforklaring Løsninger afleveres i ”Caféen”, puttes i klubbens postkasse
eller sendes til redaktøren inden 15. april. Præmien udtrækkes blandt rigtige
løsninger.

Næstformand:
Ole Høg Perregaard

Ordet:

er:

eller:

eller:

Herold
Hymne
Lunde

Skov i Jylland
Sang
Gå langsomt

Hest
Bærfrugt
Fugl

Budbringer
Ægteskab
Tændsats

Vedtægt
At lave møbler
Bynavn
Krydderi
Hovent udseende
Sejlgarn
Gravere

Hylster
Spise
Lækkerier
Skind
Pigenavn
Farvestof
Gætte

Statut
Furnere
Tandslet
Safian
Hermine
Hyssing
Mitte

Vagabond
Forsyne
Tandblegning
Ædelsten
Landmine
Skråstiver
Insekt

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
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

Navn:______________________________________

Adresse: ____________________________________
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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

Slut op om vores ”café” !
Da vi fik brugsretten for Præstemosehallen, fik vi samtidig mulighed for at indrette en lille ”café”, eller hvad vi nu vælger at kalde den.
Det var en rigtig dejlig ting, som vi ikke rigtigt havde haft mulighed for på vore
tidligere spillesteder.
Vi indrettede den med salg af drikkevarer, lidt slik og et begrænset udvalg af
lune retter.
Nu er der jo det gamle ord med at ”man kan tvinge hesten til truget, men ikke til
at drikke”. Selvfølgelig står det medlemmerne frit for om de vil købe noget i
caféen, men fakta er at salget af de spiselige ting er meget sløjt. Så sløjt, at man
måske kan blive nødt til at overveje, helt at lukke den lune afdeling.
Det er her vi kunne ønske at der blev sluttet mere op. Det er jo vores alles café,
som drives ved frivillig arbejdskraft.
Vi har netop overstået Motionist Cup´en, hvor man kunne se spillere og tilskuere medbringe mad og termokander, mens caféen kunne få en lang næse, selvom
der var ekstra ting på menuen denne dag.
Det er simpelthen for dårligt !
Og så er der også andre ting, hvor der mangler lidt ”klubånd”.
Det må for eksempel være naturligt at……
man ikke ”asker” i fyrfadslysene (der er vel for resten rygeforbud)
man rydder op efter sig og sætter stolen på plads
man ikke tager flasker med hjem i tasken, når man ikke har betalt pant

og så ses vi forrresten igen i maj
- godt forår og husk generalforsamlingen
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