Medlemsblad for
HVIDOVRE BADMINTON 2000

Årgang 42

September 2008

Nr. 3

Her er ”vores” hal, Præstemosehallen, set fra en ny vinkel. Det med vores hal skal også
betragtes fra en ny vinkel, idet kommunen er gået på strandhugst i vore banetider. Man
kan læse meget mere om dette, inde i bladet.
Er det ikke et flot sensommerbillede? Det kan senere ses i farver på www.HB2000.dk
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Øvrige kontaktpersoner:
se næstsidste side

Deadline for næste nummer:
15.november 2008
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FORMANDEN HAR ORDET
Vi har tidligere orienteret på hjemmesiden og i mail til holdspillerne om, at
Hvidovre Kommune har frataget os banetid tirsdage fra 20.00-21.00 og fredage fra 18.00-20.00.
Det har specielt haft store konsekvenser for træningen tirsdag. Vi har været
nødt til at flytte træningen tirsdage fra 20.00-22.00 til 21.00-23.00, hvilket vi
alle ved er et meget dårligt tidspunkt at træne på. Nogle af fredagsspillerne er
selvfølgelig også meget kede af at skulle flytte tid, men vi har løst problemet
midlertidigt for de fleste af disse.
HB2000 bestyrelse har på dette grundlag klaget først til forvaltningen, herefter til Fritidsudvalget og senest til Kommunalbestyrelsen. Denne klage har
været behandlet på kommunalbestyrelsesmøde 26. august 2008, hvor der blev
erklæret enighed om, at HB2000 ikke var blevet behandlet ordentligt i denne
sag, og sagen blev sendt tilbage i Fritidsudvalget til genbehandling.
Genbehandlingen vil finde sted sidst i september.
Bestyrelsen har forsøgt at finde alternative løsninger, der kunne afbøde den
værste virkning af forvaltningens disposition, men vi har af flere årsager ikke
kunnet sætte disse løsninger i værk i indeværende sæson. Det skal også påpeges, at det kun er alternative løsninger, der alene skal sættes i værk, såfremt
vi ikke får medhold i vore klager.
Vi holder fortsat evt. alternative løsninger tæt ind til kroppen, idet forslag fra
HB2000 tidligere er blevet misbrugt af Hvidovre Kommunes forvaltning.
HB2000 er i sagen også blevet bebrejdet en manglende udfyldelse af de gule
sedler (antal spillere på banen pr. time). Et nyt system er indført og de gule
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sedler er nu opsat til venstre for døren ind til hallen. Når der er holdtræning er
det de ansvarlige ledere, der udfylder disse, men når der er individuel træning, er hver enkelt bane ansvarlig for at skrive på disse, at de har trænet.
Venligst HUSK dette.
Sagen om fratagelse af banetid er altså endnu ikke afsluttet. Vi har vundet en
lille sejr, men der ligger formentlig fortsat et stort arbejde foran os og til foråret skal vi på den igen med en ny runde med banefordeling 2009-2010.
John Berling

ADGANGSKONTROL
Der har i den seneste tid været flere tilfælde, hvor medlemmer, - også
bestyrelsesmedlemmer, ikke har kunnet åbne døren ved hjælp af adgangskortene. En kontrol af logfilen har ikke givet nogen indikation af
årsagen, og de enkelte hændelser har, i nogle tilfælde, end ikke været
registreret i logfilen.
Bestyrelsen skal bede om, at det enkelte medlem skriver til
HB2000@HB2000.dk såfremt de udsættes for sådanne oplevelser med
tidspunkt, navn og kortnummer. Det kan evt. være kortlæseren der
svigter.
John
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Nyt fra Ungdomsafdelingen
Så er sæson 08/09 kommet i gang.
I ungdomsafdelingen lægger vi hårdt ud med en træningslejr. 30 spillere har
tilmeldt sig og de skal sammen med 2 trænere og undertegnede til Herlufsholm den 5.september til den 7.september.
Vi er spændte på hvordan det kommer til at gå, da det jo er første gang i klubbens historie vi forsøger dette.
Ellers kan jeg orientere om, at vi allerede nu har måttet lukke for tilmelding
til onsdagstræningen, da vi har fået en del nye spillere her i begyndelsen af
sæsonen. Så vi må til at oprette en venteliste, med mindre børnene kan træne
en anden dag. Rent faktisk er træningerne godt fyldt op alle steder. Dejligt for
sporten, at der er så stor søgning, men øv for de børn vi ikke har plads til.
I år har vi tilmeldt 6 hold til holdturneringen. Men da en klub trak sit hold fra
en af de rækker vi stillede op i, blev denne række ikke til noget, så vi har nu 5
hold tilmeldt. Vi har endnu ikke fået besat alle holdene med holdledere. Men
jeg sætter min lid til, at der blandt de mange engagerede forældre, er et par
stykker, som er friske på en tjans som holdleder.
Ellers er de åbne turneringer også kommet i gang. Og jeg skal minde om, at
invitationerne hænger i hallerne. Så hvis du kunne tænke sig at deltage i en
sådan, så kontakt din træner. Træneren giver dig så en melding om hvorvidt
det kan lade sig gøre.
På trænersiden er der ikke lavet nogen ændringer siden sidste sæson. Dog er
der sket, dels nogle rokeringer hos hjælpetrænerne, men også ny-uddannde
hjælpetrænere vil snart være at se i hallerne.
Med hensyn til de forskellige arrangementer vi afholder i ungdomsafdelingen, må jeg henvise til hjemmesiden, hvor de bliver annonceret.
Helene

Arrangementer i ungdomsafdelingen
Husk allerede nu, at sætte kryds i Jeres kalendere den 22.november, hvor vi
afholder juleturnering for ungdomsspillerne.
Et kryds den 28.februar hvor vi har forældrefjer for spillerne, deres forældre
og søskende.
Og endelig afholder ungdommen klubmesterskaber den 2. og 3. maj.
Helene
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I den forbindelse STOR tak til Hjerrild, som har stået for god, struktureret og
målrettet slagtræning her efter ferien (selvom Lene dog synes at nogle af øvelserne er lidt svære).
Der var lagt op til en god omgang Trænings Lørdag d. 30. august, men pga.
for få tilmeldinger måtte vi aflyse. Ærgeligt – men Spilleudvalget vil forsøge at
finde en ny dato, hvor forhåbentlig flere kan deltage. Og så ser vi også her
frem til at Hr. og Fru de Blanck vil bage en af deres lækre kager .

lidt om sæson 2008/09………
Denne sæson blev allerede skudt i gang i sommerferien, hvor der var arrangeret Sommer-træning tirsdag d. 5. august. Vi havde booket os ind i Frihedens
Idrætscenter og fik slået os varme på den tidligere hjemmebane. Med lidt blød
opvarmning,tre spillerunder samt en omgang ihærdighed blev det en god start
uden omfattende skader…….
I år stiller seniorafdelingen med tre hold til holdturneringen. Tidligere har vi
haft fire hold, men pga. for få spillere i seniortruppen har vi i Spilleudvalget
valgt, at der kun stilles med fire hold. Dette skulle lette holdledernes arbejde
med at få fuldt (og stærkt) mandskab til holdkampene.
Hvornår holdkampene for de tre hold ligger helt præcist kan ses på opslagstavlen ved hallen.

I øvrigt: Vidste du, at det ikke er en god idé at spise spaghetti med kødsovs
lige inden man skal til træning? På seniortræningen var der en enkelt som i hvert
fald ikke var klar over dette og mødte op på fuld mave – heldigvis kunne Nicolas
komme hende til undsætning og holde et længere foredrag om kulhydrater og
proteiner……….
På Spilleudvalgets vegne,
Pernille

På senior-træningen er der en lille (men vigtig) ændring, idet Frank nu er på
”fuld tid” om mandagen dvs. helt frem til kl. 22. I de foregående sæsoner har vi
kun haft glæde af Frank fra kl. 18-21.
Det betyder, at hvad enten man er på den sene eller tidlige træning, altid vil
have to timer med træner på .
Torsdags-træningen har også fået ny struktur. Hvor der i de foregående sæsoner har været træner på (sidste år var det Luke), er denne træningsaften nu
uden træner. Spilleudvalget har søgt efter en træner, men uden held – til gengæld har vi fundet en anden god løsning til torsdags-træningen:
Der lægges vægt på kamp-træning og at få trænet double-konstellationer mm.
– derudover står ”de garvede” spillere og andre som lyster, for slagtræningsøvelser samt fysisk træning. Spillerunderne hjælpes vi ad med at få lavet, så
alle får gode, udfordrende kampe.
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Turneringsmotionisterne

LEDIG STILLING
HB2000 har en ledig stilling som baneadministrator til snarlig besættelse. Stillingen omfatter registrering af nye og afgående medlemmer, banestyring, styring af adgangssystem, udlevering og inddrivelse af adgangskort, udsendelse af kontingentopkrævninger og evt. rykkere samt
bemanding af klubbens kontor med kontortid en dag om ugen i 1-2 timer.
Al registrering og kontingentstyring finder sted på det af HB2000 anvendte edb program – ”Foreningspakken”.
Evt. ansøgere skal have
•
flair for edb,
•
et grundlæggende kendskab til regnskab,
•
kunne samarbejde med kassereren og den øvrige
bestyrelse.
Stillingen kan, efter nærmere aftale, aflønnes efter sats som for trænere.
Ansøgninger bedes vedlagt CV og øvrige relevante dokumenter.
Ansøgningen sendes til HB2000@HB2000.dk (evt. som post til formanden) senest 30. september 2008 kl. 12.00.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden.

8

For turneringsmotionisternes vedkommende er der sket en del siden sidste nr. af HB
2000 posten udkom, men for at afrunde sidste sæson skal det lige med, hvorfor Jannie gav vore maskot, Spirillen til Kisser ved vores sommer fest. Med ordene: gives
for dit altid gode humør og spilleglæde. Giver gerne en hånd med, og spiller gerne en
time før. Giver gerne en behandling massage efter træningen hvis man trænger. Du er
altid klar oppe ved nettet og vi spiller altid nogle gode kampe. Underholdningen til
vores fester står du også gerne for, og det er bestemt ikke kedeligt. Så du fortjener
denne ære. Kisser giver spirillen videre til vores julefrokost.
Ved sidste generalforsamling overtog jeg formandsposten efter Finn, som havde siddet 12 år på posten. Jeg kan allerede nu sige, at den rekord slår jeg ikke. Jeg ved Finn
kæmpede motionisternes sag, specielt efter sammenlægningen af ABC og HBTK, og
flytningen til Præstemosehallen. Men han har dog aldrig haft en sag til behandling i
kommunalbestyrelsen, og det har jeg allerede prøvet. Som de fleste nok har læst både
her i bladet og i Hvidovre Avis, blev der frataget timer fra HB 2000 tirsdag og fredag
aften, da der skulle bruges timer i
Holmegårdshallen til nogle unge mennesker. Det er der stor forståelse for,
bare ikke når man flytter andre klubber ned i Præstemosehallen og tager
vores træningstime fra kl. 20 – 21.
Man flytter ikke bare 40 spillere, for
havde vi timerne på et tilsvarende
tidspunkt, ville der ikke være noget
problem, det har vi bare ikke. Så nu
træner vi fra kl. 21 – 23, hvilket har
kostet os nogle spillere, der syntes det
er for sent at træne på det tidspunkt,
hvilket der er stor forståelse for. Bestyrelsen har da også indgivet klage til
forvaltningen.
Klagen blev behandlet på kommunalbestyrelses-mødet tirsdag d. 26. august. Vi var
nogle stykker der besluttede at tage op og overhøre mødet. Mødet startede kl. 18. Vi
havde hørt at det var det sidste punkt inden evt. og det var punkt 35. Vi fik punktet
fremrykket til pt. 5, da vi ellers kunne se, at vi ikke ville komme til træning den dag.
Det var ikke med i vore overvejelser, at der skulle snakkes om hav- vindmøller i 2½
time . Men nu ved vi alt om vindmøller, - mere hvis der er nogen interesserede. På
mødet blev det besluttet at sagen skulle sendes tilbage til folkeoplysningsudvalget til
ny behandling, da de mente at HB 2000 var blevet dårligt behandlet. De lagde også
en klar melding ud, at man ikke burde træne efter kl. 22. Efter et kvarter var det hele
overstået. Dette er en lille sejr for HB 2000, men der vil fortsat være et stort arbejde
9

for bestyrelsen. Men jeg synes at dette beviser, at det godt kan betale sig at gå videre
med sagerne. I turneringsmotionistafdelingen er vi meget glade for denne beslutning.
Tirsdag d. 2. september afholdt vi spillermøde hvor fokus var på den sæson vi lige er
startet på, og hvor vi nu skal i gang med turneringen, som starter sidst i september.
Vores turnering er heller ikke helt på plads, men vil være det når HB 2000 posten
udkommer. DGI besluttede at rykke tilmeldingen til 10. august, så vi var den sidste
afdeling der bookede hallen. Ove havde gudskelov ledige dage, så vi kunne næsten få
det planlagt inden for de fastlagte tidsterminer. I år træner Kenneth Carslund os igen,
han har stadigvæk nogle slag i ærmet som han mener, kan gøre os endnu bedre, så
der er bare dejligt. Jeg kan ikke nå at få vores aktivitets- kalender med i dette blad,
men den vil hænge på vores opslagstavle ved herreomklædningen, så man der kan se
hvornår vi skal spille kampe, og vi ser jo gerne, at nogen kunne have lyst til at være
vores publikum.
Her til slut vil jeg håbe, at senest fra næste sæson er turneringsmotionisterne på banen igen fra kl. 20.00 tirsdag aften.

Find 5 fejl !

Der var ikke så mange der havde løst krydsordene i sidste nummer. Men det
er meget normalt op til sommeren.
Vinder blev HARRY JENSEN, som kan ringe på 36787458 angående gevinsten.
Denne gang skal I finde 5 detaljer som mangler på billedet til venstre.
Løsningen afleveres til ”Caféen”, puttes i klubbens postkasse eller sendes til
redaktøren inden 1. november. Vinderen udtrækkes blandt de rigtige løsninger.

Anette Ridal

Navn:______________________________________
Adresse: ___________________________________
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Træningslejr i Herlufsholm den 5. til 7. sept.
30 spillere, i alderen fra 10–19 år, havde tilmeldt sig til træningslejr i Herlufsholm, så
det var med stor spænding vi i bus drog af sted fredag eftermiddag fra Præstemosen.
På forhånd havde trænerne – Martin og Frank – lavet et program for alle 3 dage. Og
den snedige spiller kunne straks læse sig til, at der ville være mange timers fysisk
aktivitet i den weekend.
Og der blev da også lagt hårdt ud allerede fra vi ankom til Herlufsholm. For efter at
have stillet bagagen på vore værelser, skulle vi indfinde os i spisesalen for informationer fra trænerne. Her fik spillerne så den første på opleveren. Beskeden fra trænerne
var, at programmet er stramt og for at vi ikke har spildtid, er det vigtigt at overholde
tiderne. Det vil sige, at hvis en spiller ikke kom til den planlagte tid, ville det udløse
en straf, i form af 20 armbøjninger!!!! Mobiltelefoner ville blive smidt i en spand
med vand, hvis de var åbne under træningspassene!!!!! Disse informationer udløste
lidt nervøst fnisen, men ellers larmende stilhed. Man kunne mærke, at allerede nu var
det om at rette ind. Og så var det tid til at spise aftensmad.
Efter aftensmaden skulle spillerne stille omklædte i hallen kl.19.00 (og ikke et sekund senere) til det første træningspas. Og jeg skal love for at alle kom til tiden. Således knoklede alle spillere i 2 timer inden det var tid til bad og lidt hygge inden sengetid. Og der var ikke noget med
natteroderi, da vi allerede næste
morgen skulle spise morgenmad
kl. 07.15. Så kl. 23.30 sov de fle-

ville byde på mange fysiske aktiviteter. Dagen før havde trænerne delt
spillerne op i to hold: Stjernerne (de
yngste) og Stræberne (de ældste).
Kl.08.15 startede 2.træningspas,
hvor de ældste skulle ud at løbe
og de yngste skulle blive inde i hal-

len til tekniske øvelser.
Herefter var det tid til en tur i
svømmehallen. Vi havde gratis
adgang til svømmehallen, som
lå 200 meter fra hallen, så det
var rigtig dejligt at komme i
vandet efter formiddagens aktiviteter.
Da vi havde svømmet og leget
var det tid til frokost. Og det var en dejlig frokost bestående af kogte æg, biksemad, stegte
pølser, råkostsalat og forskelligt pålæg.

ste.
Det var en noget søvnig forsamling, der indfandt sig i spisesalen. Ikke alle børn så det ud
til, er vant til at blive vækket kl.07.00 lørdag
morgen – og så kun have 15 min til at få tøj
på. Men ingen kom for sent, man skulle jo
nødig rende ind i en gang armbøjninger……
Morgenmaden var værd at stå op til og der
blev spist godt igennem af havregryn, morgenbrød, ost, syltetøj, pålæg, juice, mælk, kaffe og
the.. Det var også vigtigt at fylde op, da dagen
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Efter frokost gik 3.træningspas i gang og nu
skulle de yngste uden for og de ældste skulle
ind i hallen for at træne baghånd.
Efter en time på denne måde, byttede holdene
igen.
Nu var det tid til dagens helt store event, planlægning af den forestående holdkamp. Trænerne havde delt spillerne op i to hold og hvert
hold havde fået udleveret stof, maling og pensel til at lave banner, tomme boldrør til at lave
larm med og HB2000-t-shirts.
Og så var det ellers om at komme i gang med forberedelserne. Holdene havde ca. 2
timer til forberedelsen.
De havde travlt. Der skulle digtes sang, males banner, tegnes på t-shirts og forberede
indmarch.
13

Og alt imens knoklede trænerne med at
lave kampprogrammet.

Efter et par timer med
forberedelse, var holdene klar til kamp.
Det ene hold havde
digtet en kampsang,
som de fremførte og
det andet hold havde
forberedt præsentati-

on af hver enkelt spiller på deres hold.
Så gik kampen ellers i gang. Der blev hujet, klappet, råbt og larmet. Og eftersom der
blev spillet på tid
blev kampene meget
hektiske og spændende. Og trænerne gjorde sit til at opildne
alle spillerne.
Efter endt kamp var
det ellers i bad,
hvorefter der var præmieoverrækkelse. Der
var præmier til det
vindende hold, det
hold der havde det
flotteste banner og
præsentation af hold,
samt en præmie til
bedste opbakning
under kampene.
Da dette var overstået var der dømt hygge med tv og kortspil indtil sengetid.

Med hensyn til sengetid, gjorde trænerne meget ud af at få spillerne i seng i ordentlig
tid, da de jo – som trænerne sagde – skulle tidligt op. Så ved midnatstid var der ro i
lejren.
Og tidligt op – det var noget alle spillerne kom til at forstå meningen af. Der var
nem´lig forberedt en avis-bolde-kamp kl.01.30 i hallen.

Så kl.01.30 blev alle spillere vækket af høj musik og banken på værelsesdøre, med
besked om at stille omklædte i hallen i løbet af 10 min. Og jeg skal love for at spillerne var rundt på gulvet: Er det morgen allerede? hvad fan….har I gang i? Det kan da
ikke være rigtig!! Dette var nogle af de udtryk der blev hørt på gangen, da spillerne,
søvndrukne var på vej til hallen. Men vi – trænerne og undertegnede – grinede og
grinede og grinede.
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Efterhånden vågnede spillerne op og de kom i gang med legen. Da de havde leget ca
½ time var det tid til at komme i seng igen. Dog fik de lov til at sove lidt længere
næste morgen – helt til kl.08.00.

Kl.15.15 var det slut og så var der 45 min til oprydning, pakke tøj og badning inden
fælles samling i konferencerummet kl.15.50. Og hvis man kom for sent, så………..
(20armbøjninger). Og tro mig, alle var der til tiden.

Søndagen – og
dermed sidste dag
– startede med
cooper test (hvor
langt kan du løbe
på 12 min) på atletikbanen for de
yngstes vedkommende og teknik i
hallen for de store.
Og efter en lille
pause blev der byttet rundt.

Vi fik sagt tak til hinanden for en dejlig weekend, med håb om at gentage succesen
næste år. Vi fik da også kåret lejrens kammerat –Amanda, den mest frygtløse
mr.Herlufsholm – Ole og vinderne af eftermiddagens turnering – Maria og Michael.

Helene

………………………………...

Og så var det igen tid til en tur i svømmehallen inden frokost.
5. og sidste træningspas blev skudt i gang kl.13.15.
Det bestod af en turnering, hvor spillerne blev sat sammen på tværs af alder. Men det
var ikke bare at spille, fordi de stærke makkerpar spillede med handicap, således at
de par der ikke var helt så stærke skulle starte deres kampe med måske at føre med 5
point ved kampstart. Så det var nogle ret spændende kampe vi fik at se, selvom styrken umiddelbart var meget forskellig.
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Klubbens kontaktpersoner.
Udvalg m.m.:

Bestyrelsen:

Til minde om Katja Daniel
I sommerferien fik vi i seniorafdelingen den sørgelige meddelelse, at Katja
Daniel sammen med sin kæreste havde været ude for en ulykke, og at de
begge var omkommet.
Katja gjorde et stort arbejde her i klubben, og i Spilleudvalget var hun altid klar
til at melde sig, når der skulle arrangeres sociale arrangementer i seniorafdelingen. Udover at spille på 2. holdet trådte hun også, i slutningen af sidste sæson, til for at hjælpe som holdleder på 3. holdet.
Vi vil savne Katja, og på vegne af hele seniorafdelingen sender vi de varmeste
tanker til Katjas familie og hendes venner.
Med venlig hilsen
Spilleudvalget
Tina, Nicolas og Pernille

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

24 63 25 87
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
24 63 25 87
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

Klubbens hjemmeside:

www.HB2000.dk

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

Web-master:
John Berling

Bestyrelsesmedlem:
Helene Jensen
36 49 24 84
htorsvadjensen@hotmail.com
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36 49 65 08
lougart@pc.dk
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36491981

BAGSIDEN

Det var så første nummer af vort hæderkronede blad i
den nye sæson.
I sidste nummer lovede vi at bringe den fulde kampstatistik. Desværre blev der, heller ikke denne gang, plads til
statistikken, da den fylder ret meget. En trøst må være, at
den kan ses på klubbens hjemmeside.
Ellers er der ikke andet at
sige end:
Slut op om din klub !
Brug din banetid !
- og…...

God sæson 08-09 !
Venlig hilsen fra
redaktionen
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