Medlemsblad for
HVIDOVRE BADMINTON 2000

Årgang 42

Juni 2008

Nr. 2

Lørdag den 26. april afholdt klubben kombineret sæsonafslutning, klubmesterskabsfest og lederkomsammen. Som det fremgår af billedet blev det en meget hyggelig aften for de omkring 60 personer der var mødt op til festen. Der blev spist
dejlig mad, og danset til et fremragende orkester. Stor tak til arrangørerne !

Hvidovre Badminton—HB 2000
Kontoret:

HB 2000 Posten:

Præstemosehallen
Præstemosen 209
2650 Hvidovre

Redaktion:
Poul Petersen (ansv.)
Strøbyholm 34
2650 Hvidovre

Tlf..: 36 78 80 19
E-post: HB2000@HB2000.dk

Tlf.: 36 78 74 58
E-post: posp@email.dk

Kontortid: onsdag 18.00—20.00
Der er kun fast telefonbetjening i
Kontortiden.

Stof til bladet bedes leveret i elektronisk form.
Formatet skal være ”Word” A-5.
Filen må ikke være skrivebeskyttet
Fotos kan være i elektronisk form
eller som originaler til scanning.

Alle henvendelser om ind– og
udmeldelser, banetildeling,
adresseændring m.m. bedes
rettet til kontoret

På kontoret: Elsebet Pedersen

Grundet trykmetoden kan der ikke
garanteres for billedkvaliteten.

Øvrige kontaktpersoner:
se næstsidste side

Deadline for næste nummer:
1.september 2008

2

Formandens beretning
ved generalforsamlingen
den 6. maj, 2008
Så er endnu en sæson ved at slutte selvom den pga. af skolernes sommerferieperiode er skubbet lidt. Året er spillemæssigt gået rimeligt, selvom det ikke
er de store spillemæssige resultater, vi har præsteret, så er det forhåbentlig
et tegn på, at vi er nogenlunde rigtigt placeret i holdturneringen.
Jeg vil som sidste år afslutte beretningen med nogle visioner for den kommende sæson.
Som status på året der er gået siden sidste generalforsamling, så er en række af de tekniske problemer med hallen blevet rettet, men der er stadig jævnligt lugtgener fra teknikrummet og problemer med skæve gulve, hvilket endnu
engang er blevet påpeget. Der er desværre nok ikke de store chancer for at
lugtgener fra teknikrummet vil kunne fjernes helt. Vi har fået repareret nogle
af de skader og den slidtage, der desværre altid kommer, når mange benytter
faciliteterne og når der er mange børn.
Det er endnu ikke lykkedes at få ændret status for Præstemosehallen, hvorfor vi fortsat må leve med lukketider sammen med skoleferier og skolefridage.
Det ser ud til at rygeforbuddet, der blev indført 1. Januar 2007 er blevet mødt
med en rimelig forståelse og at rygerne, hvis de ikke i stedet for er holdt op
med at ryge, har fundet ud at kombinere det sociale med rygeforbuddet. Vi
har dog nogle få problemer med cigaretskodder, der ligger og flyder ved indgangsdøren. Idet der er forbud mod at ryge ved indgangsdøren er det ikke
muligt blot at opstille askebære, der i øvrigt skal tømmes af nogle, men vi
arbejde fortsat med finde en løsning herpå.
Caféen har i sæsonen kørt mindre godt, idet vi ikke i tilstrækkeligt omfang har
kunnet finde afløsere. Det har været gået lidt ud over varesortimentet og enkelte tidspunkter i ugens løb har caféen ikke været bemandet. Til gengæld
har der været god service, når der er åbent. De der har arbejdet der, har også gjort en god indsats og cafeen har i år givet et stort overskud.
Vi ser dog meget gerne, at der er flere, der frivillige vil tage en tørn i caféen.
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Forsøget med kontingentopkrævning på et sent tidspunkt forløb rimeligt, men
kontingentopkrævning for den kommende sæson, vil igen finde sted tidligere.
Klubmesterskaberne har været afviklet og endnu engang med stor ros til arrangørerne.
Afslutningsfesten blev i år afhold som en kombineret afslutningsfest og lederkomsammen, hvilket skyldtes problemer med festlokaler. Festudvalget har
gjort en meget stor indsats og der skal være megen tak til den efterhånden
helt professionelle damekvartet.
Endelig skal jeg også nævne, at klubbens ungdomsafdeling har fået en ekstraordinær stor støtte fra J. C. SunGame, hvilket vi selvfølgelig er meget taknemmelige over. Det giver mulighed for at støtte en række ekstra tiltag for
vore ungdomsspillere.
VISIONER 2008-2009
HB2000 runder nu 6. år for sin eksistens og desværre ser vi en fortsat nedgang i medlemsantallet. Det betyder nu ikke, at vi har mange ledige banetimer, idet de nuværende medlemmer ofte spiller flere gange om ugen.
Det er mindre godt, at antallet af unge også er for nedadgående. En del af
forklaringen må formodes at være de mange tilbud de unge har i dag og det
er jo bl.a. også blandt de helt unge blevet en trend, at dyrke fx fitness og ikke
at deltage så meget i holdsport. Vi må derfor passe godt på vore unge og
give dem det der skal til, for at de også ved overgang til seniorafdelingen har
lyst, interesse og sportslige kvalifikationer, der gør, at de får lyst til at fortsætte i klubben. Gennemsnitsalderen for klubben er støt stigende og det er også
godt, at vi forsat kan gøre noget for den ældre generation, som jo også er i
stand til at spille længere op i alderen.
Af samme årsag vil vi forelægge forslag om, at HB2000 indkøber en hjertestarter. Vi mener, at vi har midlerne, og vi må finde en måde at administrere
den på.
Desværre møder vi ikke den samme forståelse fra Kommunens forvaltning,
der når de skal fordele banetid ser på hvor mange medlemmer, der er under
25 år og glemmer (gider ikke tage med i betragtning) at Kommunen også har
en ældrepolitik. De henholder sig alene til Folkeoplysningslovens bogstav.
Det betyder bl.a., at vi pt. kæmper for ikke at få ødelagt tirsdagstræningen,
idet forvaltningen vil fratage os tiden tirsdag 20-21.00 til 2 andre klubber, der
skal flyttes fra anden hal. Vi vil selvfølgelig kæmpe for at beholde de eksisterende tider.
Fratagelse af banetimer er ikke blot et træningsproblem, men også et økonomisk problem, idet vi mister omkring 16.000 kr. for hver banetime, vi mister i
hallen. Vi har ganske vidst pt. en god kapital, men de forskellige afdelinger
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giver underskud, hvorfor der ikke skal meget til for at vælte læsset.
Vi har forsat problemer med at få nogle til at påtage sig en række arbejdsopgaver, og vi bliver nok nødt til at betale os fra nogle af arbejdsopgaverne for
at få det nødvendige professionelle serviceniveau. Det vil dog yderligere belaste klubbens økonomi, hvorfor det er helt grotesk, at vi skal slås med klubber på 8-12 personer, der blot kan tage banetimer fra os i Præstemosehallen,
klubber, der stort set ikke har udgifter, idet de bl.a. ikke skal betale til børn og
unge.
Jeg må desværre igen nævne, at der i afdelingernes beretninger er peget på
et fortsat voksende holdningsproblem i klubben. Det, at man mere ser sig
selv som et selvstændigt individ, der spiller badminton for sin egen skyld og
ikke længere som en vigtig brik i samspil med klubkammeraterne/
holdkammeraterne. At man ikke længere føler et tilstrækkeligt ansvar for, at
det går holdet og klubben godt, det er ved at være så stort et problem, at det
er vanskeligt at få frivillige ledere, der end gider at påtage sig det utaknemmelige job, det er at servicere en flok mere eller mindre vrangvillige individualister. En klub som bl.a. HB2000 kan kun eksistere, hvis alle giver en hånd
med og så er opgaven også overkommelig.
Vi skal forsat arbejde på en ændret status for Præstemosehallen som skolehal, men vi skal også arbejde på en bedre udnyttelse af de banetimer, vi har.
Problemområderne som jeg påpegede sidste år forsat gældende.
Vi skal have en større tilgang af børn og unge, så en løbende fornyelse af
seniorafdelin gen kan finde sted, men skal også arbejde på en bedre fastholdelse af disse,

•

vi skal have en fortsat forøgelse af kvaliteten i træningen,

•

vi skal have tilgang af seniorspillere,

•

vi skal have tilgang af kvinder, idet antallet er krittisk lavt,

•

vi skal have en bedre udnyttelse af banerne,

•

vi skal have ændret vore træningsvilkår

•

og endelig skal vi have en generel holdningsbearbejdning.

Jeg håber inderligt, at vi er i stand til at bearbejde disse problemer og besty5

relsen vil gøre alt hvad der står i vores magt.
AFSLUTNING

Formanden bød velkommen.

Jeg vil godt afslutte beretningen med at takke de trods alt mange medlemmer
(ca. 50), der enten udfører et frivilligt eller et lønnet arbejde for klubben. I har
alle igen i år gjort en fantastisk indsats.

1. Valg af dirigent:
Formanden foreslog Ole Lougart, som blev valgt uden modkandidater.

Vi skal blot alle gøre det lidt bedre for hver sæson, så kan det kun gå den
rigtige vej. Og til de øvrige medlemmer – så hjælp dog lidt med – det er det,
der skal til for at få et godt sted at bruge noget tid på et godt fysisk og psykisk
velbefindende.
John Berling

REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING HB2000
Afholdt tirsdag den 6. maj 2008 kl. 19.00 i Præstemosehallen
DAGSORDEN:

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til
vedtægterne for HB2000 var lovligt indvarslet – 40 medlemmer var fremmødt – generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste, at beretningerne ikke
skal godkendes, men selvfølgelig kan kommenteres.
2. Formandens og afdelingernes beretning:
John oplyste, at man i bestyrelsen havde besluttet, at formanden fremlægger beretning for bestyrelsen samt for afdelingerne. Kun formanden for ungdomsudvalget
Helene havde ønsket selv at fremlægge beretningen.
(Formandens og afdelingernes beretning kan læses andetsteds i bladet).
3. Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning:
Jeanette gennemgik regnskaberne, som har været opsat på opslagstavlen. Regnskaberne viste stort overskud. Der var ingen kommentarer, og regnskaberne blev taget til
efterretning.
4. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Valg af dirigent
Formanden og afdelingerne aflægger beretning
Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning
Behandling af evt. indkomne forslag
Forelæggelse af budget for indeværende år herunder
Kontingentfastsættelse for den kommende sæson
Valg til bestyrelse

5. Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder kontingentfastsættelse
af den kommende sæson:
Kassereren gennemgik budgettet for 2007 og meddelte, at bestyrelsen foreslog at
investere i en hjertestarter samt en træningslejer til ungdomsafdelingen.
Helene berettede, at det drejede sig om en træningslejr fredag – søndag i Herlufsholmhallen i Næstved med Frank som træner – pris ca. kr. 25 – 30.000.-. Forslaget blev positivt modtaget. Kommentarer: Lad os få ungdomsafdelingen op at stå.
Fremover vil det blive indarbejdet i budgettet. Vedtaget.

Valg af 2 revisorer

Til forslaget om indkøb af en hjertestarter var der forskellige kommentarer: Hvad er
prisen? Hvor mange skal uddannes? m.m. Bestyrelsen blev bemyndiget til at arbejde
videre med det gode forslag og selvfølgelig undersøge, om der kunne søges om tilskud andre steder.

Valg af revisorsuppleant

Der blev fastsat uændret kontingent.

Eventuelt

6. Valg til bestyrelse for 2 år:

Valg af bestyrelsessuppleanter
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Formand John Berling villig til genvalg – blev valgt.
Sekretær Inge Larsen villig til genvalg – blev valgt.

Veteranafdelingens referat 2007-2008

Seniorspilleudvalgsformand Leif Magnussen villig til genvalg – blev valgt.
Motionistspilleudvalgsformand Finn Ridal ikke villig til genvalg – Anette Ridal blev
foreslået og valgt.

Sæsonen 2007/08 har på mange måder været som de tidligere sæsoner i
veteranafdelingen. Alle hold er havnet midt i eller lidt under midten. 2 hold har
dog skilt sig ud. 2. holdet rykker ned med fynd og klem med 0 point og + 50
2. holdet har igen i år vundet deres række, og er så småt ved at finde deres
rette plads.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år:
1. Suppleant Jan Løvgreen villig til genvalg – blev valgt.
2. Suppleant Tommy Mortensen villig til genvalg - blev valgt
8. Valg af 2 revisorer for 1 år:
Henning Nielsen villig til genvalg – blev valgt
Jørgen Sølvtofte blev foreslået – blev valgt
9. Valg af revisorsuppleant:
Revisorsuppleant - Poul Petersen blev forslået - blev valgt
11. Eventuelt:
Jørgen Sølvtofte gav et kort referat af turen til Prag for 15 veteranspillere, hvor HB2000
blev nr. 2 og hjembragte en pokal. Referat i klubbladet.
Det blev oplyst, at nødhjælpskassen ikke var brugbar – bestyrelsen fylder op.
Dirigenten gav herefter ordet til John, som rettede en stor tak til de personer, som forlader deres poster eller ønsker at holde en pause.
Tak til Finn - du har gjort det godt – har kæmpet bravt for motionistafdelingen. - en
vingave
Tak til Elsebet - det har ikke været en let opgave, selv om du er en erfaren baneadministrator, - en vingave
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og generalforsamlingen for god ro og orden.

Der har været en del kritik af Jan og Benny’s måde at sætte spillerunder. De
er rigtig godt trætte af denne kritik som hovedsagelig opstår i kølvandet på at
de samme spillere gang på gang glemmer at melde afbud. Dette ødelægger
den hjemmefra lagte spilleplan.
På holdsiden var der med samme spilleudvalg som året før lagt op til en sæson uden væsentlige problemer. Vi lagde ud med at sætte bruttohold med 23 reserver tilknyttet hvert hold. Dermed kunne intet gå galt. På trods af en
komplet bruttoholdsliste med indbyggede reserver, må vi i VSU stadig erkende, at vi i udvalget endnu ikke har haft fantasi til at forestille os hvor mange
sidste øjebliks afbud, rejser og skader der opstår henover en sæson.
De mange skader skal måske ses i lyset af, at gennemsnitsalderen er støt
stigende samtidig med, at der ikke rigtig er nogen tilgang i 40 år’s enden.
I skrivende stund har 6-8 spillere meddelt at de forlader os eller er skadet i
det meste af næste sæson. Vi har valgt at tilmelde samme antal hold som
tidligere, 5 veteran og 2 +50 hold. Hvis vi ikke får tilgang af spillere ude fra
bliver vi dog nok nødt til at trække et af veteranholdene igen.
Jeg har valgt at gennemgå de problemer som afdelingen gennemgår hvert
eneste år. På trods af disse småproblemer mener jeg at vi har en god veteranafdeling med en positiv holdning og en god ånd spillerne imellem. Bliv ved
med det og husk at ros og smil smitter, sure miner forpester!
Til slut vil jeg takke holdledere, spilleplanlæggere og alle andre der i via en
indsats sørger for at der i HB2000 altid er bolde, øl, servering og lidt til ganen
efter kampene.
Leif

Referent: Inge Larsen
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Seniorafdelingens beretning - sæsonen 2007-2008
Når vi kigger tilbage på sæsonen 2007-2008 har det på flere måder været et
hårdt år for seniorafdelingen.
Vi har sæsonen igennem haft store vanskeligheder med at stille hold til holdkampene. Grundet mange afbud har der været hyppig udskiftning på holdene, hvilket har medført at vi sjældent har kunnet stille op med de samme spillere to holdkampe i træk. Ofte har vi fået assistance fra både motionist- og
veteranafdeling for overhovedet at kunne stille med 10 spillere. En stor tak til
begge afdelinger for jeres hjælpsomhed.
Ligeledes en stor tak til holdlederne for de fire seniorhold, som forud for hver
eneste holdkamp har lagt megen tid og kræfter i at stille holdene.
I løbet af sæsonen har spilleudvalget drøftet mulige løsninger og kom forholdsvis hurtigt til den konklusion at vi i denne, og måske også nogle af de
kommende sæsonen er for få spillere til at stille med fire hold.
Både erfaringerne fra sæsonens holdkampe og faktumet at vi oplever nedgang i spillertruppen, har derfor medført, at seniorafdelingen i næste sæson
kun stiller op med tre hold. Vi mener i spilleudvalget, at det vil give lidt mere
stabilitet og en bedre evne til at samle de enkelte hold.
Vi har i løbet af året forsøgt at hverve nye spillere til klubben ved at lave diverse opslag på opslagstavler og lagt annoncer på Handelshøjskolens hjemmeside. Der har dog ikke nogle henvendelser på baggrund af disse tiltag. Til
gengæld er det utrolig positivt at vi i seniorafdelingen har fået tilgang i form af
ungdomsspillere, som træner med både mandag og torsdag.
Udfordringerne på spillerfronten har naturligvis haft sin indflydelse på årets
resultater i holdturneringen. Her følger en opsummeret status på de fire holds
placeringer:
1. holdet sluttede sidst i rækken i Københavnerserien pulje1
2. holdet blev nr. 5 ud af 8 i serie 4
3. holdet blev nr. 5 ud af 8 i serie 9
4. holdet blev nr. 6 ud af 8 i serie 10
Set fra en anden vinkel så har vi naturligvis også haft mange positive stunder
og begivenheder i løbet af sæsonen.
Vi lagde sæsonen ud med at afholde sommertræning i Dansborghallen de tre
første onsdage i august. Træningen gav os muligheden for at komme tidlige10

re i gang med sæsonen, hvilket var fuldt bevidst, da holdkampene allerede
startede i midten af september. Tiltaget blev modtaget positivt og der var således også et fornuftigt fremmøde til de tre træningsaftener.
For at finpudse formen yderligere afholdte seniorafdelingen derudover en
træningsdag d. 25 august med efterfølgende spisning i klubben. Et sportsligt
og socialt arrangement, som vi har arrangeret med stor succes i tidligere sæsoner. Træningsdagen afholdes af vores træner Frank Johansen, som ligger
et træningsprogram, der tilgodeser spillere på flere niveauer.
Generelt på trænersiden har vi igen i år nydt godt af Franks trænerevner og
gode øvelser på mandagstræningen. Og heldigvis kan vi se frem til endnu en
sæson med Frank bag rattet. En stor tak til Frank for den loyalitet han udviser
overfor HB2000.
2007-2008 blev også sæsonen, hvor vi stiftede bekendtskab med en ny træner på torsdagstræningen. Luke O’Connor har givet træningen et frisk pust
med sine mange nye øvelser og et højt tempo. Desværre må vi allerede give
afkald på Luke efter blot en enkelt sæson, da både arbejde og en nystiftet
familie kræver mere og mere af hans tid. En stor tak til Luke for det korte men
meget hyggelige bekendtskab.
Vi har i spilleudvalget søgt en ny træner via hjemmesiden badmintonsiden.dk, men har desværre ikke modtaget nogen henvendelser siden annoncen blev sat på. Vi arbejder derfor pt. videre med idéer til, hvordan vi kan tilrettelægge torsdagstræningen i den kommende sæson. Skulle nogen imidlertid kende til en mulig kommende seniortræner, vil vi i spilleudvalget gerne
kontaktes.
Ligesom tidligere sæsoner har vi i år også afholdt seniorfest i afdelingen. Festen blev afholdt den 8. marts under kategorien julefrokost om end lidt sent i
forhold til julesæsonen. Der blev festet med god musik, lækker mad og afslappet stemning. Tak til alle der deltog – også til Katja som havde lagt et
stort arbejde i at arrangere aftenen.
Kigger vi afslutningsvis i retning af næste sæson, så ligger der nogle klare
opgaver for seniorafdelingen:
at skabe tre stabile seniorhold
at skaffe en ny træner til torsdagstræningen
at involvere U17 spillerne mere i seniortræningen, så vi fortsat er en
atraktiv klub i kommende sæsoner
at prioritere U17 spillerne i forhold til seniorholdkampe, så de kan fortsætte deres sportslige udvikling
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Med disse ord vil seniorspilleudvalget gerne ønske alle en god sommer og vi
ser frem til at se jer i næste sæson.

fyldt med forventningsfulde spillere og reserver, og de gjorde det rigtigt godt,
ved at få en flot anden plads.

Med venlig hilsen Tina Lougart, Katja Daniel, Pernille Delberg og Nicolas Kistrup.

Turneringsmotionisterne har ud over turneringen, deltaget i Hvidovre motionist cup som blev afviklet for 25 gang. Det blev en motionist cup hvor turneringsmotionisterne gjorde sig bemærket ved at tage en del af præmierne.
Ved det for nylig afsluttede klubmesterskab, vil jeg som formand kunne tænke tilbage på et mesterskab i høj klasse for turneringsmotionisternes vedkommende.

Beretning fra Turneringsmotionisterne 07/08
Som formand for turneringsmotionisterne gik jeg ved sæson start, ind i den
sidste periode hvor jeg skulle fungere som formand, det var selvfølgeligt vemodigt, men efter 12 år på posten, havde jeg taget beslutningen om at stoppe. Jeg vidste, at jeg med god samvittighed kunne overlade afdelingen til nye
kræfter, og koncentrerer mig om andre opgaver i HB 2000. Derfor vil jeg gerne takke bestyrelsen i HB 2000 for godt samarbejde igennem alle årene, og
ikke mindst takke alle i turneringsmotionist afdelingen, for jeres måde at være
på, og den støtte i har givet mig igennem alle årene. Jeg har altid sat stor
pris, på de mange hyggelige timer vi har haft både til træning og privat.
For at vende tilbage til sæson start. Vi vidste på forhånd at vi skulle sige farvel til nogle spiller, men vi kunne også sige goddag til 4 nye spiller, som havde været til prøve træning inden sommerferien.
Det var besluttet, at turneringsmotionisterne skulle stille med 3 mix hold og 2
herre hold i turneringen under DGI Roskilde. Holdlederne var allerede før
sommerferien valgt, så de kunne være med til at sætte holdne på backingmødet i sommerferien. Holdlederne til herreholdne blev først valgt på spillermødet efter sommerferien, og da ingen meldte sig blev Anette overtalt til at
træde til.
Sæsonen for alle holdne er gået rigtigt godt, førsteholdet der lå i den bedste
motionistrække blev nr. 3 i puljen, andet holdet der lå i den næst bedste række vandt puljen, men tabte desværre puljefinalen, tredje holdet der spillede i
pulje 4, lå det meste af turneringen på første pladsen, men sluttede som nr.
4.

En stor del af æren for de flotte resultater er vores træner Kenneth Carslund
en del af, han har formået trods den høje gennemsnitsalder, at lære os en del
forskellige slag, samt få vindermentaliteten frem i os. Jeg er glad for at du
fortsætter i næste sæson. Tak for godt samarbejde.
At turneringsmotionisterne ikke kun er spillere, der møder til træning om tirsdagen, er nu slået fast. Jeg har brugt en del weekender i cafeen ved holdkampe, og ved de fleste kampe er der altid dukket et par spillere op, for afdelingen er på spillerplan blevet brugt flittigt i de andre afdelinger. Det er en fornøjelse, at se det gode samarbejde der er blevet afdelingerne imellem, og det
håber jeg vil forsætte fremadrettet.
Slagtræning for banetids spillere blev afviklet i marts md. Peter Porsdal, Kenneth Carslund samt undertegnede havde planlagt dagen. Der blev vidst forskellige slag, samt spillerplacering på banen som efterfølgende kunne afprøves, der blev også afspillet en film om badmintonteknik. De spiller der deltog,
opfordrede til at arrangementet blev gentaget.
Jeg vil afrunde med at sige, tak til alle i HB 2000 for godt samarbejde og på
gensyn til næste sæson.
Finn Ridal.

Herreholdne spillede i rækken hvor der blev spillet vendedoubler, rækken var
delt i 3 puljer, holdne vandt deres pulje, og begge hold skulle så spille pulje
finale, her blev første herrehold vinder og andet herrehold blev nr. 2. For vinderen af puljen udløste det en videre deltagelse til Landsmesterskaberne i
april måned i Holsted.
Det blev hurtigt besluttet at det skulle der prøves kræfter med, så bilen blev
12
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Beretning fra Ungdomsafdelingen 07 / 08
Ungdomsafdelingen råder over 5 trænere, 2 hjælpetrænere og 5 holdledere, som har
givet mig al den støtte og hjælp, som jeg har bedt om.
Vore træningstider har stort set ikke ændret sig fra forrige sæson, selv om træningstiden om mandagen i Friheden er blevet reduceret grundet trænermangel.
Der er et fint samarbejde trænerne imellem, og de gør et kæmpe stykke arbejde. Der
er næsten aldrig afbud fra dem og skulle det hænde, at de ikke kan træne, sørger de
for at én af de andre dækker ind.
Holdenes placering:
U11X: sidst
U13: sidst
U15: nr. 3 ud af 7 hold
U15X: nr. 1
U17X: nr. 3 ud af 6 hold
Ud over holdturneringen har vi også deltaget i mange åbne turneringer. Turneringerne har både været over weekenderne, men vi har da også deltaget i 3 stævner, som
har varet over flere dage med overnatninger. På grund af gode resultater har der været en del oprykninger. I U15 er 2 spilere rykket op i A-rækken og 3 spillere i Brækken. Vi har også vundet flere U17 rækker dog uden oprykning, fordi der ikke er
så mange deltagere i disse rækker. I U19 har der været oprykning til Mesterrækken.
Sæsonens sidste turnering var DM for ungdom, hvor vi fik et par guldmedaljer og i
øvrigt fine placeringer.

Veteran Pragtur med deltagelse i den tjekkiske
”Victor Cup”
Den 1. maj drog 15 HB2000 veteraner (og to tilløbere) af sted mod Prag i særdeles
højt humør. Turen startede fint med fællestransport arrangeret af Linda Martil og
hendes Colum-Bus mand. Selve flyturen til Prag var kortere end ventetiden i lufthavnen, men vi nåede Prag, og med fællesbus ankom vi midt på eftermiddagen til vores
hotel ”Kafka” – samme sted som en del af holdet havde boet på i november, da vi var
nede og lave aftaler og ”rekognoscere”. Vi havde på forhånd arrangeret fællesspisning i et af Prags middelalderspisesteder, hvor der var et fantastisk middelaldershow
med mavedansere, frygtindgydende krigere og sækkepibespillere, mens der blev serveret mad ”ad libitum”. Jeg tror også vi fik øl ad libitum. Maden var bestemt også en
del af showet, bedst som vi troede at nu var det slut, blev der båret flere fade ind. Da
aftenshowet endelig var slut, ville vi en tur i ”Folkets Hus”, som lå ganske tæt ved
vores spisested. Vi, der havde været i Prag i november, havde glædet os til at vise det
til de øvrige deltagere, da de serverer noget af det bedste øl – og i meget smukke omgivelser. Men ak, de lukkede for næsen af os (havde de set os komme? – vi var måske ikke helt appelsinfri).

Vi har haft arrangementer i Præstemosen. I november afholdt vi juleturnering, hvor
næsten alle børn deltog, og som noget nyt forsøgte vi os med en familie-dag i februar. Her blev spillere inviteret sammen med deres forældre og søskende til en eftermiddag med badminton og hygge – fællesspisning efterfølgende. Det var en stor succes 70 meldte sig til at spille og 50 til den efterfølgende spisning.
Der var stor tilslutning til klubmesterskaberne – 14 rækker blev det til.
Det er lykkedes os at hyre en forælder til at passe cafeen, når ungdommen har hjemmekampe og arrangementer. Det giver en helt anden helhed, når forældrene kan købe lidt at spise og drikke, når ungerne spiller.
Til slut vil jeg rette en stor tak til alle jer i udvalget, som gør det lettere at være formand i ungdomsafdelingen. I har et stort engagement, som jeg sætter stor pris på, og
som jeg håber, I vil føre videre næste sæson.
Helene Jensen
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Hele flokken
Dag 2 var beregnet til sightseeing. Efter morgenmaden mødtes vi på hotellets terrasse
på 1. sal til gammel dansk og snak om hvad vi havde lyst til , og vi drog derefter ud i
større eller mindre grupper. Nogen tog på det berømte gule marked, andre en tur til
15

”Borgen”, som ligger højt over byen, andre tog bare en slentretur rundt i den gamle
bydel. Indimellem var der spisepauser, shopping-pauser, ølpauser. Det hører jo bestemt også til en tur til Prag, at man smager både den lokale mad og det lokale øl.
Om aftenen havde en del meldt sig til en ”Dinner Cruise” på Moldau, det blev en
”uforglemmelig oplevelse – som Peter P’s beskrivelse antyder:
”Sejlturen fejlede i og for sig ikke noget, og den lille kvindelige svenske guide fejlede bestemt heller ikke noget, men det gjorde til gengæld musikken (det skal lige siges
at vi ikke var klar over at vi skulle udsættes for musik). Musikeren var særdeles entusiastisk, og hans harmonika var i særdeleshed en af de højstlydende, der nogensinde
er hørt. Jeg prøvede først; lidt diskret at sidde med servietter stikkende ud af begge
ører, men jeg havde det indtryk, at det bare fik ham til at gå endnu mere til vaflerne.
Ergo opgav jeg serviettricket, og prøvede i stedet at få tur-guiden til at få ham til at
holde op, men ak; intet kunne stoppe kunstneren i at udfolde sit talent. Pludselig opstod der håb om ro og fred, idet kunstneren pakkede harmonikassen sammen – vi
applauderede naturligvis helt vildt, hvad vi nok skulle have afholdt os fra, da han
umiddelbart efter hev et elektronisk orgel frem af sine gemmer, herefter sad vi bare
og glædede os til at turen var slut, men en oplevelse det var det bestemt.”

Der er ikke så mange badmintonspillere i Tjekkiet, som i Danmark, og de har derfor
heller ikke klubber på samme måde som vi har. Men vores ”badmintonvært”, Bo
Dufek, har gjort og gør et kæmpearbejde for at udbrede sporten i Tjekkiet, og denne
Victor Cup er afslutningen på årets kvalifikationskampe. Det var en stor oplevelse og
ære at være med til at spille mod de forholdsvis unge tjekkiske spillere, og de har nok
tænkt deres ved synet af os ”gamle” veteraner – dog ikke alle lige gamle! Og vi var
især glade for at have Jacob Broz med os. Dels er han ven med Bo Dufek og dels er
han tjekke, så han havde rigtig travlt med oversætte og kalde os ud til kampene.
Vi vandt nogle enkelte sæt, nogle puljer klarede sig bedre end andre, men vi kæmpede og havde det rigtig sjovt – til trods for at boldene var af plastik og ikke fjer. Det
trofæ, som deltagerne i cup’en spillede om, var også en badmintonbold, dog hverken
af plastik eller fjer, men en kæmpestor bøhmisk krystal-badmintonbold.
Det skal lige nævnes, at HB2000 bidrog til vores tur ved at betale deltagergebyret og
to erindringsgaver (en flagholder med det danske og det tjekkiske flag, og en arrigt
udseende viking, begge gaver med indskriftsplakette), som vi overrakte Bo Dufek,
inden vi gik i gang med turneringen.

Og så blev der danset på tjekkisk !
Jacob Broz modtager erindringsgaven
Dag 3 var D-dag (eller V-dag). Vi blev vi alle hentet i en bus og kørt ud til den hal, vi
skulle spille i, ca. 30 km uden for Prag. Vi var inviteret til at ”deltage” i deres årlige
Victor Cup, dvs. der blev lavet særlige puljer til os med udvalgte tjekkiske spillere.
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Ved afslutningsfesten blev der overrakt præmier til de tjekkiske spillere, og vi (dvs.
Jacob) fik overrakt en krystalbold (som erindringsgave), som vi kunne tage med hjem
til klubben. Den blev overrakt formanden ved den nyligt overståede generalforsamling og pryder nu præmiehylden i pauserummet.
Efter turneringen var der som sagt en afslutningsfest – et fantastisk flot arrangement,
hvor der blev spist, drukket igennem og danset til midnat, hvorefter vi blev kørt tilbage til hotellet.
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Tidligt næste morgen var det retur til Kastrup, hvor Linda og hendes Colum-Bus
mand Kurt ventede på os – det var lige prikken over i’et med fællestransport hjem.
Linda mente, at vi trængte til at akklimatisere os, så der var danske øl med i bussen –
til glæde for mange!
Veteranerne fra Prag-turen

Familiefjer den 23.februar 2008

Det skal også nævnes, at Rie (læs cafémutter) havde sin debut i cafeen denne lørdag.
Og det var til stor glæde for os alle, at vi kunne få læsket ganen undervejs.
Efter de mange hårde kampe, var det tid til at få noget mad indenbords, for vi var alle
godt sultne.
Så kl. 18.30 gik vi igen til stålet, denne gang med knive og gafler.
Vi indtog et kinesisk festmåltid fra Dong Fang og der var så meget mad, at selv om
vi var ved at dø af sult, kunne vi ikke spise nær det hele.

Vi var i ungdomsudvalget meget spændte på, hvordan dette initiativ ville blive modtaget blandt spillere og forældre. Men det skulle imidlertid vise sig, at vores nervøsitet skulle komme til skamme. Arrangementet blev modtaget meget positivt, idet ca.
65 personer tilmeldte sig til at deltage i spillet og ca.50 til den efterfølgende fællesspisning i cafeen.
Udvalget havde delt spillerne op i 10 hold, med en holdleder på hvert hold. Og det
skal siges, at det ikke var så let, da alle niveauer indenfor erfaring med det at spille
badminton var repræsenteret. Vi forsøgte at gøre holdene så lige som muligt.
Det var så planen, at hvert hold skulle sætte sin egen opstilling og så var det alle hold
mod alle.
Vi var nødt til at spille kampene på tid, for at kunne nå at gennemføre alle kampene.
Og sikken det gik! Der blev virkelig gået til stålet, på alle niveauer.

Da vi havde spillet alle kampene, var der fundet et vinderhold, som blev præmieret
med både drikkedunke og svedebånd fra Tuborg.
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Vi i udvalget syntes, at det var en super sjov lørdag og håber da også at de øvrige
deltagere havde den samme opfattelse.
På hjemmesiden kan I læse en lidt mere udførlig beretning om denne lørdag, med en
del flere fotos.
På ungdomsudvalgets vegne
Helene
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En hyggelig seniorfest
Lørdag d. 8. marts stimlede spillere fra 1.-4. holdet og et par passive medlemmer sammen til fest i klublokalet.
Forinden havde 1. holdet spillet mod SMASH og selvom der blev kæmpet flot
af alle HB2000´ere var det desværre ikke nok til en sejr. Men her i HB2000
tager vi ikke nederlag så tungt – vi ved at det kun kan gå fremad
Som et plaster på såret var der dækket op til lækker middag i klublokalet. Ib
sørgede for at sætte musikken til (han er jo teknisk begavet) og vi andre tog os
af velkomstdrinksen og de salte snacks.
Katja havde stået for at sætte et par friske gutter i gang med en større festmenu, som smagte HERLIGT!!!!! Der blev spist godt igennem og heldigvis holdt
Lene de Blanck igen med kødet. Hun berigede os under middagen med, at
hun ugen forinden havde spist for meget kød og efterfølgende havde måttet
kaste op. Mums.
Både unge under 25 år, gamle over 25 og oldinge over 30 hyggede sig bl.a
med at prøvesmage de store fadøl, vin og ”alkohol-rester” fra en tidligere fest.
Nogle af de unge og halv-gamle fortrak for en kort stund til hallen for at pudse
et par badminton-slag af, mens de mere garvede (læs: dovne) kiggede på oppe fra 1. sal.
Tak til Katja for en go´ fest, go´ mad og go´ stemning.

P.S. Efter middagen raflede vi om hvem der skulle tage opvasken (en sekser =
opvask).
I netop denne disciplin er Michael de Blanck suveræn: Han slog kun 5´ere……
Skrevet af Pernille
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Da vores første herrehold vandt puljefinalen i rækken for vendedoubler, udløste det samtidig en billet til landsmesterskaberne i Holsted d. 12-13. April.
Det blev hurtigt besluttet, at det skulle der prøves kræfter med. Bilen blev
pakket med 4 spillere, en reserve og undertegnede som holdleder, og så drog
vi mod Jylland. Inden afgang havde programmet voldt os en del besvær at
læse, men det lykkedes med lidt hjælp fra Skanderborg, for det vidste sig, at
de havde delt de 2 kampe vi skulle spille, så der skulle spilles både lørdag og
søndag. Men Skanderborg kunne ikke spille søndag og spurgte om vi ville
være med til at det hele blev afviklet om lørdagen. Det var ok for os, for så
skulle vi ikke tænke på, at skulle spille næste dag, men kunne give den gas
ved festen om aftenen.
Den eneste ulempe ved, at havde sagt ja til det, var at kampene ikke var programsat, men ville blive puttet ind imellem de andre kampe, så man havde
ikke mulighed for at begynde div. opladninger, for pludselig blev man kaldt
ind, og det gjorde nok udslaget i spillet. Kampmæssigt blev der vundet en
holdkamp og en blev tabt, så det gav en anden plads, hvilket jeg syntes vi kan
være tilfredse med, men det syntes spillerne ikke.
Alt i alt en rigtig hyggelig weekend.
Anette Ridal

Nyt fra turneringsmotionisterne
I sidste nummer af HB 2000 skrev jeg, at lappen var blevet vasket i et par
bukser. Den er nu blevet tørret, og jeg kunne derfor læse hvorfor Jannie havde fået vores vandre-spirill til julefrokosten. Det var fordi Jannie er en meget
vellidt og afholdt spiller i klubben. Hun er i god balance og yder altid en stor
indsats på banen. Er en glimrende badmintonspiller og er bl.a. derfor meget
eftertragtet som makker, og fortjener derfor en anerkendelse. Jannie kigger
forbi til vores sommerfest, og giver Spirillen videre.
Det der ellers er sket hos turneringsmotionisterne, kan der læses om andet
sted i bladet, da der både er referat fra klubmesterskaberne, beretning fra turneringsmotionistformanden som blev oplæst på generalforsamlingen, og indlæg fra landsmesterskaberne. Derfor har jeg valgt ikke at lave dette indlæg så
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langt. Afslutningsvis vil jeg alligevel komme med en lille bøn: Ved du allerede nu, at du er blevet forhindret i at træne hos turneringsmotionisterne til næste sæson, så giv formand eller næstformand enten et ring eller send en mail,
da det kan lette planlægningen af næste sæson, hvis vi allerede nu ved, at vi
ikke skal se dig i den kommende sæson.
Så er der bare tilbage at ønske alle i HB 2000 en rigtig god sommer og på
gensyn til næste sæson.
Anette Ridal

På kryds og tværs…..
Der var dejligt mange løsninger på Sodukoen. Der kommer en lidt sværere
senere. Vinder denne gang blev:
Helge Svendsen
- som kan afhente gevinsten i Caféen.
Denne gang er det krydsord det gælder.
Løsningen afleveres, som sædvanligt, til ”Caféen”, puttes i klubbens postkasse eller sendes til redaktøren inden 1. august. Vinderen udtrækkes blandt de
rigtige løsninger. Kun medlemmer kan deltage !

Følgende har haft kampjubilæum i den forløbne sæson:
Spillede
Kampe

100

Dennis Brok

100
100
100
100

Frank Jespersen
Jeanette Blume
Michael Piel-Steenberg
Vibeke Sehested

200
200
200

Charlotte Christensen
Henrik Skotte-Nielsen
Janik Sørensen

300

Der blev ikke plads
til den samlede
kampstatistik i dette
nummer.

Knud Christensen

Vi prøver at få den
med næste gang
Navn:______________________________________

600

Adresse: ___________________________________

Bjørn Bo Klepsch
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Klubmesterskab for ungdommen
den 12. og 13. april 2008
I år havde vi spillere tilmeldt fra alle vore årgange, det vil sige U11, U13, U15, U17
og U19.
Det skal dog siges, at vi havde svært ved, i U17 og U19, at lave rene årgange, dels
fordi der ikke er så mange spillere i nogen af årgangene, men også fordi en spiller
blev skadet.. Så vi lavede en herredouble med spillere fra både U17 og U19. Ligeså
var vi også nødt til at ”fixe” en mixdouble i U19. Der gav turneringsudvalget dispensation til at en nyoprykket senior, som er på spilleniveau med U19, blev bedt om at
stille op, så vi kunne få nogle gode kampe i rækken. Men det endte med, at vi også
måtte rykke en U17 op til at spille mix – igen en konsekvens af den skadede spiller.
Nå, men vi endte op med at lave i alt 13 rækker.
Vi havde fået sponsor til mesterskabet, det var….

-der sponserede poloer til alle spillere, som blev klubmester. Det siger vi mange tak
for !
For første gang til ungdommens klubmesterskab, havde vi åbent i cafeen, begge dage. Og det er dejligt at se, at både tilskuere og spillere benytter sig af dette. Og jeg
synes der var temmelig mange tilskuere. Både forældre, søskende, venner, veninder
og bedsteforældre var mødt op for at heppe på spillerne. Og de fik alle noget for pengene. Der var så mange tætte 3-sæts kampe, i alle årgangene, hvilket bevidner, at
spillerne virkelig gik til den.
Jeg tror ikke, at der nogensinde har været så mange neglebidende forældre og bedsteforældre samlet i vores hal.
Så efter at have afviklet omkring 80 kampe, kunne vi søndag eftermiddag kåre årets
vindere af mesterskabet.
Vinderne blev som følger:
U11 HS:
U13 HS:
U13 DS:
U13 HD:

1. Jakob Rask Pedersen
2. Sebastian Grøn-Iversen
1. Oliver Fritze
2. Jakob Rask Pedersen
1. Gritt Ridal
2. Simone De Blanck
1. Jakob Rask Pedersen & Oliver Fritze
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2. Nicolaj Bøgeskov-Jensen & Oliver Stemann
1. Gritt Ridal & Ulrikke Meinertzen
2. Simone De Blanck & Signe Jespersen
U15 HS:
1. Janus Albrechtsen
2. Phillip Stemann
U15 DS:
1 Amanda Jensen
2. Helene Bjerrum
U15 HD:
1. Phillip Stemann & Michael Goldmann
2. Kenneth Jørgensen & Jesper Rask Pedersen
U15 DD:
1. Helene Bjerrum & Kathrine Andersen
2. Helle L Christiansen & Amanda Jensen
U17 HS:
1, Stefan Jørgensen
2. Mikkel Grøn
U17/19 HD: 1. Stefan Jørgensen & Mikkel Grøn
2. Simon Hamp & Martin Goldmann
U19 DS:
1. Ida H Larsen
2. Maria Hjarner Olsen
U19 Mix.
1. Maria Hjarner Olsen & Kevin Coldberg
2. Ida H Larsen & Stefan Jørgensen
U13 DD:

Herud over skulle årets kammerat, årets spiller og årets fighter kåres. Disse spillere
var allerede blevet valgt af trænere og holdledere på et møde forinden. Her er de,
med de ord som karaktiserer hver især:
Arets spiller 2008 blev: Jakob Rask Pedersen, fordi han har en fremragende teknik
og er god til at læse spillet.
Årets kammerat 2008 blev: Rasmus Sørensen, fordi der aldrig er brok fra Rasmus,
han er altid sød at spille med de små, hvis der er behov for det og han fungerer socialt
godt med alle, både piger og drenge.
Årets fighter 2008 blev: Stefan Jørgensen, fordi han giver den ekstra gas når han
spiller. Alle der har overværet mesterskabet ved hvorfor det er ham. Man kan være
nervøs for om hans knæ kan holde til alle hans gulv-ture.
Også erindringspokaler til de spillere som fik titlen sidste sæson, skulle også overrækkes til:
Mikkel Grøn, fighter ´07, Danny Pedersen, kammerat ´07(var der ikke pga efterskole) og Amanda Jensen, spiller ´07.
Desuden prøvede vi noget nyt, idet vi havde præmier til den spiller, om lørdagen og
den spiller om søndagen, som gjorde sig positivt bemærket i sit spil.
Lørdagens spiller blev: Nikolaj Bøgeskov-Jensen
Søndagens spiller blev: Lisa Helmer Lund
Til sidst er der kun tilbage at sige mange tak for at I ville være med – både spillere og
tilskuere.
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En særlig tak skal lyde til Maria Hjarner Olsen, som har stået for udarbejdelsen af
kampprogrammet – et stort arbejde.
Og så er der Allan Frederiksen og Ida H. Larsen, som hele weekenden har været primus motor for at få afviklet de mange kampe til tiden og have overblikket over de
mange resultater.
Og jeg skal ikke glemme Karin og Vagn Kristensen, som har hjulpet med alt mulig i
løbet af weekenden.

Stolte vindere af U15, serie X2

Fotos af præmieoverrækkelserne kan ses på vores hjemmeside.
Helene Jensen
Formand for ungdomsafdelingen
———————————————————————————-

Sidste spilledag før sommerlukningen
er fredag den 27 juni
Første spilledag efter sommerlukningen
er mandag den 11.august.
Dette gælder alle spillere !
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Stort tillykke og godt gået til vinderne af U15 serie X2.
Fra venstre er det holdleder Karin Kristensen, Søren Larsen, Rasmus Sørensen, Amanda Jensen, Jesper R Pedersen og Helle Christiansen.
Mads Westergaard og Michael Goldmann var også med til at hive
sejren i land, men de var desværre forhindret i at komme til fotograferingen.
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Klubmesterskaberne 2008
for seniorer og veteraner.
Vi afviklede, ligesom sidste år, klubmesterskaberne i uge 17 (den 21.- 26.
april). I år faldt påsken tidligt, hvilket gjorde, at der kunne trænes optimalt op
til de meget vigtige kampe.
Tilmeldingsmappen til klubmesterskaberne kom i år ud i rigtig god tid.
Nu skulle man så tro, at det ville give flere tilmeldte i rækkerne – men nej,
tværtimod var der færre end sidste års 144 kampe. I år nåede vi kun 128 kampe, hvoraf 24 af dem, 19 % endte som w.o. og aldrig blev gennemført.
Ser man på de enkelte rækker, er det i høj grad veteran damedoublerne det
kniber med. De få tilmeldte damedoubler måtte derfor rykkes over i senior Crækken, for overhovedet at blive til noget.
Heller ikke i år blev +60 til noget. Lidt ærgerligt at ingen har lyst til at stille
op i denne række.
Ser vi lidt tilbage, så var der i 2005 181 kampe, så det må siges at være noget af en tilbagegang.
Klubmesterskaberne er ellers afholdt på præcis samme måde siden 2005, så
hvad er forklaringen? – jeg ved det ikke!!
Vi havde håbet at få hjælp af Alex Olsen. Alex hjalp os sidste år med et flot
program. Det viste sig desværre, at han ikke havde tiden, og så var gode råd
dyre. Ingen til at lave programmet!! – det ville da være ærgerligt at aflyse det
hele!!
Det endte derfor med, at vi selv måtte forsøge os. Noget af en skræmmende
og tidskrævende opgave, når man aldrig har prøvet det før.
Sidste år erfarede vi, at hvis man havde meldt sig i samme kategori i flere
rækker, risikerede man at spille rigtig mange kampe på een aften. Dette blev
vi også gjort opmærksom på af flere af de berørte. Udgangs-punktet i år var
derfor at undgå mange kampe pr. aften for den enkelte. Det resulterede desværre i at nogle spillede deres kampe over mange dage, til trods for at de kun
havde meldt sig i een række.
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Det kunne uden tvivl være lavet meget bedre! - men som uerfaren programlægger, og med et stort tidspres, var det det bedste udvalget kunne præstere.
Næste år er vi nok blevet meget klogere. Skulle der nu sidde en eller flere
med en masse erfaring, og lyst til at hjælpe til næste år, så hold jer endelig
ikke tilbage. Det ville være rart med lidt flere hænder.
Der er selvfølgelig også den mulighed, at klubben investerer i et program til
afvikling af turneringer, som skulle gøre det meget hurtigere og nemmere!!
Som noget helt nyt i år, havde vi indført betaling for at deltage. Betalingen
skulle falde på den 1. spilledag. Nååå nej! - det har da vist altid været sådan.
Utroligt, at så mange havde glemt penge til første, og endda anden spilleaften. Det var næsten som om enkelte først skulle hjem og bede lillemor om
penge.
Det lykkedes da, efter hårdt arbejde, at få samlet pengene ind, som jo skulle
bruges til de mange dejlige præmier.
Leif styrede dommerbordet helt suverænt. Han var svær at slog ud, selv med
de mange sidste øjebliks ændringer - 100 spørgsmål - og velmenende gode
råd fra spillerne.
De assisterende hjælpere ved dommerbordet skulle dog passe på ikke at ændre på tingenes placering på bordet.
Leif syntes de skulle ligge præcis på samme måde som sidste år!!!
Det er trods alt en stor glæde at opleve, hvordan så mange spillere på kryds
og tværs af alder og afdelinger, formår at gøre klubmesterskaberne til sådan
en festlig uge.
Vi må ikke glemme at glæde os over vor hyggelige café, som bød på diverse
mad og drikke – og en hyggelig sludder. Caféen, som er bemandet med frivillig arbejdskraft, havde åben alle dagene - lige til sidste mand forlod hallen.
En stort tak til jer alle, der sluttede op om – og deltog i klubmesterskaberne
2008.
Tina Lougart
Se resultaterne på næste side
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Og så en lille billedkavalkade
- her fra præmieuddelingen i hallen

Klubmestre år 2008
Senior A-rækken Vinder

Nr. 2

Herresingle

Casper Andersen

Michael de Blanck

Damesingle

Lene de Blanck

Charlotte Christensen

Herredouble

Jesper Hjerrild/Nicolas Kistrup

Damedouble

Anette Perregaard /Lene de
Blanck

Charlotte Christensen/Helene Jensen

Mixdouble

Anete Perregaard/Jesper Hjerrild

Helene Jensen/Dennis Brok

Herresingle

Martin Goldmann

Kevin Colberg

Herredouble

Michael Bang/Frank Jespersen

Kevin Colberg/Martin Goldmann

Damedouble

Charlotte Nyberg/Anette Ridal

Maira H. Olsen/Mette A. Olsen

Mixdouble

Anette Ridal/Ivan Kirknæs

Senior B-rækken

Senior C-rækken
Herredouble

Per Meinertsen/Ivan Kirknæs

Hans Nielsen/Jørgen Schnedler

Mixdouble

Mia Schnedler/Jørgen Schnedler

Bente Mortensen/Jan Bjørnholt

Veteran Arækken
Mixdouble

Tina Lougart/Dennis Brok

Veteran Brækken
Herredouble

Peter Porsdal/Jan Løvgren

Knud Christensen/Jan Iwersen

Mixdouble

Charlotte Nyberg/Peter Porsdal

Kit Knudsen/Jan Nielsen

Herredouble

Jan Bøgeskov/Lars Hamp

Henrik Lassen/Jan Bjørnholt

Mixdouble

Susan Svane/Per Roos

Lis Kindt/Knud Christensen

Jan Eilersen/Jacob Broz

Flemming Madsen Erik Pedersen

Veteran Crækken

Veteran +50
Herredouble
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Og så var der præmieuddeling til de der kom til festen….

Maden, musikken og stemningen var også på toppen !

Så var der kø ved ”truget” !
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Kontaktpersoner.
Udvalg m.m.:

Bestyrelsen:
Formand:
John Berling

36 49 19 81

Næstformand:
Ole Høg Perregaard

36 77 72 20

Sekretær:
Inge Larsen

36 78 70 26

Ungdom:
Helene Jensen
36 49 24 84
htorsvadjensen@hotmail.com
Seniorer:
Tina Lougart
Motionister:
Anette Ridal
Jens Olsen

Som billederne viser, - en rigtig fin fest.
Bare synd at ikke lidt flere havde fundet vej…...

36 49 67 26
ridal@webspeed.dk
23 68 43 09

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

Veteraner:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk
Peter Pedersen
36 49 16 96

Bestyrelsesmedlem:
Anette Ridal
36 49 67 26
ridal@webspeed.dk

Booking:
Ove Rasmussen

36 49 75 45

Banefordeling:
Elsebet Pedersen

(kontoret)

Bestyrelsesmedlem:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk
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36 49 65 08
lougart@pc.dk

Klubbens hjemmeside:

Bestyrelsesmedlem:
Tina Lougart
36 49 65 08
lougart@pc.dk

www.HB2000.dk

Bestyrelsesmedlem:
Helene Jensen
36 49 24 84
htorsvadjensen@hotmail.com

John Berling

Web-master:
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36 49 19 81

BAGSIDEN

Dette blad er så det sidste
i denne sæson
- og det blev et af de større. Men det har også været en begivenhedsrig periode, med generalforsamling, klubmesterskaber
for både unge og ældre, turneringsrejser til både ind– og udland o.s.v.
Det er dejligt at se, at så mange aktiviteter kan gennemføres,
selvom badmintonsporten generelt er inde i en bølgedal.
Men derfor er det alligevel nødvendigt at vi alle slutter op om
VORES klub. Passer sine træningstimer, deltager i klubbens
sociale arrangementer og i øvrigt giver en hånd med, når der
er behov for det i klubben. Det kan være i caféen, at holde
rent og ryddeligt i klublokalet, og at fjerne gamle bolde m.m.
fra banen når man har spillet.
Men nu nærmer vi os sidste spilledag, den 27. juni og så tager
vi fat igen den 11. august, solbrune og udhvilede.

God sommer til alle !
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