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Læs i dette nummer:
Dommerstole
Hvidovre-Cup 2011
Ny boldkontrakt og spilledragter
En sjælden fødselsdag, -og meget mere

Den 18. september afholdt seniorafdelingen træningslørdag. Som det fremgår af omtalen inde i bladet, kunne man have ønsket lidt bedre fremmøde af de yngre spillere,
men det blev alligevel en fin dag under Franks ledelse, Her ses han på ”talerstolen”.

Hvidovre Badminton - HB 2000
FORMANDEN HAR ORDET
Klubben

HB 2000 Posten

Kontoret:

Redaktion:

Præstemosehallen
Præstemosen 209
2650 Hvidovre

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: tirsdag 18.30—19.30
På kontoret: Anette Ridal

Stof til bladet bedes leveret i elektronisk form.
Formatet helst som ”Word” A-5
uden specielle formateringer..

Der er kun fast telefonbetjening i
kontortiden.

Billedfiler bedes sendt separat
og ikke indsat i dokumenter.

Alle henvendelser om ind– og
udmeldelser, banetildeling,
adresseændring m.m. bedes
rettet til kontoret eller på e-mail.

Deadline for næste nummer:
15. februar 2011
Tryk:

RÅDHUS TRYKKERIET
Hvidovre

Klubbens øvrige kontaktpersoner:
se næstsidste side
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Så har HB2000 endelig fået et nyt ansigt på internet. Der var problemer med at se den gamle hjemmeside i flere forskellige browsere og
den havde en række begrænsninger i sin opbygning.
For kort siden skrev en af klubbens unge medlemmer - Phillip Stemann, at han godt ville lave en ny hjemmeside til klubben kvit og frit. I
løbet af relativ kort tid blev den nye hjemmeside skrevet og gjort klar
til indlæsning af data.
Vel vidende, at alle hver især har en egen mening om hvordan en
hjemmeside skal/bør se ud, så er jeg og bestyrelsen glade for hjemmesiden, idet den har gjort det lettere at holde den ajour og at den har givet os nogle flere muligheder for at give relevante informationer til
klubbens medlemmer – herunder at lægge billedserier på hjemmesiden
fra de forskellige afdelinger. Den har fået en rigtig kalender, der løbende føres ajour med aktiviteter, møder, lukkedage m.m. Internet Explore
(IE) 8.0 (og tidligere) kan dog desværre ikke læse kalenderen. Det
skulle dog være løst med IE 9.0. I vil fra hjemmesiden løbende kunne
følge med i kampe og resultater, idet den er forbundet til de helt aktuelle resultater for både KbKr og for DGI kampe.
Skulle der være nogle personlige ønsker, som du/I kunne tænke jer på
hjemmesiden, så er du/I meget velkomne til at skrive til HB2000.
En stor tak til Phillip Stemann for hans tilbud og for det resultat han
har opnået.
Klubben har nogle få baner i Præstemosehallen, som står ubenyttede
hen. Banerne er oven i købet på nogle meget hensigtsmæssige tider,
hvorfor i godt må reklamere lidt for disse over for venner, familie, be3

kendte og kollegaer, der kunne tænke sig at spille badminton. Hvis der
er nogle, der mangler medspillere, så kan dette koordineres med banefordeleren.
Problemet med det manglende varme vand, som vi har oplevet lidt for
mange gange, skulle meget gerne være løst nu, idet man endelig har
fundet den fejl (en utæthed), der formentlig har været årsag til de mange udfald.
HUSK stadig at sende en mail til HB2000, hvis du/I konstaterer, at der
et eller andet, der ikke rigtigt virker i hallen. Det kan være lys, dørlåse,
vandhaner o.l. Vi har et godt samarbejde med halbestyreren, der er meget hurtig til at udbedre fejl, men han er nødt til at være vidende herom
først.
Vi er nu så langt henne på året, at julen er rykket tæt på. Bemærk, at vi
holder lukket mellem Jul og Nytår. Samtidig vil jeg benytte lejligheden
til at ønske jer alle og jeres familier en rigtig Glædelig Jul samt ønsket
om et Godt Nytår.

3. Veteran kom godt fra start trods alt…
Efter en hektisk start med flere afbud og skader og deraf følgende problemer med at skrabe et hold sammen lykkedes det at stille med et rigtig godt hold, som slog TIF 9-3 på udebane i vores første kamp.
Vi har allerede spillet vores anden kamp lørdag d. 6. november på
hjemmebane mod VBK. Denne gang udelukkende med spillere fra vores 3. holds bruttotrup. Også her brillerede spillerne og tog sejren hjem
med 7-5. Ud af de 12 kampe spillede vi 8 3-sæts kampe, hvoraf vi
vandt de 5.
Alt i alt en god start, som foreløbig lægger os på førstepladsen i rækken.
Vores næste kamp spilles lørdag den 11.12. mod FKIF.
Med venlig hilsen
Den tilfredse holdleder
Ulla

GOD JUL og GODT NYTÅR
John Berling

HB 2000 har i året modtaget donationer og sponsorater
fra;

J C Sungame ApS, Spillehal CHANCEN
Danske Bank
Tuborg Fonden
JPH Concept Aps v/Jan Holmer
IT Consult
- vi siger mange tak for hjælpen
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HUSKAT !
Klubmesterskaber 2011 bliver afholdt i uge 19
(9. til 14. maj)
Afslutningsfesten 2011 er fastlagt til lørdag den 14. maj.
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Nyt fra turneringsmotionisterne

Der var styrketræning, slagtræning mv. på programmet og dagen sluttede med en ”holdkamp”. Det var en rigtig god dag – både trænings-

Kenneth gav efter sommerferien spirillen videre til Jeanne med ordene: ”en spiller, der har en del temperament og som giver sig 110 %,
når hun spiller. Jeanne var holdleder sidste år, hvilket viser en vis interesse for os og klubben. Til fester har hun stået for spas og underholdning. Hun er en god spiller, der er rykket op på 2 mixhold i år, hvilket
viser en vis fremgang. Hun er en god og frisk pige, der kan tage nogle
initiativer”.

mæssigt og socialt - og om aftenen havde Finn lavet en dejlig middag.
(Se billeder).
Afdelingen ønsker – endnu engang - Michael Weile og hans hustru,
Tina, tillykke med brylluppet den 2. oktober. (Se billede).
I motionsafdelingen havde vi en fantastisk træningslørdag den 11.
september. Der var 24 deltagere inkl. Ole + 3 ungdomsspillere.

Første runde i holdturneringen
er spillet og alle hold klarede sig
rigtig godt. 1. mixhold og 3. mixhold vandt deres holdmatcher,
og 2. mixhold tabte knebent. De
2 herrehold skulle møde hinanden i 1. runde og her vandt 1.
holdet.
Husk julefrokosten lørdag den
4. december! Det er 1. mixhold
som arrangerer årets julefrokost.
Linda Sørensen
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Nyt fra Banefordeleren.
Kalenderen viser 1. november, og de fleste spillere har spillet siden 1.
September. Nogen er sågar startet i august, alligevel er der spillere som
endnu ikke har indbetalt kontingent. Dette er ikke acceptabelt, der bliver brugt utrolige mange ressourcer på, at kontakte spillere, for at få
bragt det i orden. Derfor vil det lette arbejdet meget, hvis man tilmelder sig betalingsservice. Hvis der er nogen som ikke har modtaget et
girokort, bedes i henvende jer til mig i kontortiden, eller sende klubben
en mail.
Husk, hvis man ikke ønsker at spille mere, skal man sende en skriftlig
udmeldelse til klubben, som der står i vedtægterne. Dette gælder også
hvis man er passivt medlem og ikke ønsker at være det mere. Man kan
sende pr. post eller pr. mail til HB2000@HB2000.dk
Ved al henvendelse til klubben skal man opgive sit medlems nr., eller
hvilken bane, tid og dag man spiller, ellers kan vi i visse tilfælde ikke
se hvem der har henvendt sig.
Er du flyttet, har fået nyt tlf. nr., eller er der på anden måde sket ændringer i de oplysninger du har opgivet, skal du huske at give besked.
Jeg træffes på kontoret om tirsdagen mellem 18.30 og 19.30. Du er også velkommen til, at sende en mail til klubben på ovenstående mailadresse.

Konkurrence-siden
Der var rigtig mange der havde fundet de fem fejl, og indsendt løsningen.
Peter Pedersen blev denne gang udtrukket som vinder.
Denne gang er det en krydsordsopgave der skal løses.
Klip siden ud, og. aflever den til Cafeen eller kontoret, put den i klubbens postkasse
eller send den til redaktøren inden 1. februar. Der udtrækkes, som sædvanligt, en
vinder blandt rigtige løsninger.

Anette Ridal
Banefordeler
36788019 (kontoret)

Navn: _____________________________ Adresse: _________________________
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Sjælden fødselsdag i 60+afdelingen
Det sker ikke tit at en aktiv badmintonspiller fylder 85 !
Det er i hvert fald ikke sket før i HB 2000. Men 60+ afdelingens ”Grand old
man”, Gunnar Christensen fyldte 85 den 24. oktober.
Gunnar er stadig ”still going strong” og han er en ivrig deltager på fredagsfællestræningen, hvor han tager de obligatoriske 3-4 kampe. Også en holdkamp bliver det til i ny og næ.

På given foranledning…..
Bestyrelsen har gennem den seneste tid observeret, at der forsvinder
ting fra kontoret i Præstemosehallen, at kontoret bliver brugt som opholdsrum, at der bliver ført lange telefonsamtaler, at der bliver rodet i
skabene, samt at computeren bliver brugt til besøg på ikkebadmintonrelaterede internetsider.
Kontoret er forbeholdt banefordeler, bestyrelse samt til div. møder i
afdelingerne, og man skriver sig på kalenderen på væggen, hvis man
skal holde møde på kontoret.
Man må gerne låne div. kontorartikler, hvis man husker at lægge dem
på plads efter brug.
Computer og telefon er kun til badmintonrelateret brug.
Kontoret skal altid være aflåst. Det vil sige, at døren ikke må stå åben
på noget tidspunkt, hvor der ingen er tilstede.
I cafeen er der blevet indleveret nogle glemte smykker. Henvend dig til
personalet i cafeen, hvis du har glemt noget.
På bestyrelsens vegne
Anette Ridal

Gunnar startede sin badmintonkarriere omkring 1974 i Avedøre
Badminton Club. Det er blevet til
mange kampe i den mellemliggende tid, og vi håber at Gunnar
spiller endnu mange kampe fremover..

Kender du nogen ?
- der kunne tænke sig at spille badminton i Præstemosehallen.
I så fald er der enkelte ledige baner på ”gode” tider.
Tal med banefordeleren tirsdag aften. Mangler man medspillere, kan banefordeleren måske også hjælpe.

På den følgende fredag var der
dækket fint bord med flag i klublokalet. Holdet havde købt en
gave og Gunnar kvitterede med
en lille én til halsen..
PP
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Nyt fra seniorafdelingen
Holdturneringen
Så er holdturneringen i fuld gang. Vi er i denne sæson rigtig dårligt
stillet på damesiden idet vi ikke er nok til 3 hold. Afbud og skader er
derfor ikke lige hvad vi har brug for, men det var desværre hvad vi
startede ud med.
Det er dog med en stor arbejdsindsats lykkedes os at skaffe damer til
alle 3 hold. På herresiden har vi også haft en del skader og afbud på
alle holdene. En dårlig start kan vi vist rolig sige.

Den 8. januar afholder vi en nytårsfest, og inviterer turneringsmonisterne med. Vi håber på et brag af en fest, hvor de unge forhå-bentlig
også har lyst til at deltage.

Træningslørdag
Blev i år afholdt lørdag den 18. september. Vi havde jo gerne set en
masse unge tilmeldt, men de udeblev næsten alle sammen. De havde
sikkert nogle jobs de skulle passe, eller andet der var meget vigtigere!!!!

Til sidste 2. holdkamp var der afbud fra 5 herrer og Maja måtte ud at
spørge en 10 stykker før holdet var sat. Vi syntes det er mange afbud.
Sæt nu kampene ind i kalenderen, så vi ikke får alle de afbud, og meld
afbud i god tid, det er en stor hjælp til holdlederen.
Teori…..

Stillingen for de 3 seniorhold er:
1. holdet har efter 3 kampe 2 point og ligger næstsidst
2. holdet har efter 3 kampe 9 point og ligger på førstepladsen
3. holdet har efter 2 kampe 2 point og ligger pænt i midten
De unge oprykkere på træning og hold har gjort det rigtig godt til kampene, så ingen tvivl om at det var rigtigt at satse på dem. De ”gamle”
seniorer vi rykkede ned på B-træningen og hold, har alle valgt at melde
sig ud af klubben eller melde sig passive. Det er åbenbart ikke så nemt
for de ”gamle” at give plads til de unge. Det er ellers dem der tegner
klubbens fremtid. I Seniorafdelingen er gennemsnitsalderen, hvis vi
undtager de unge, godt over de 40 år, så det er altså den vej det går. Vi
bliver nødt til at give plads til de unge, hvis der også i fremtiden skal
eksistere en seniorafdeling.
-og serveteknik

Kommende arrangementer
Den 20. december afholder vi juleafslutning.
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Måske skal vi forsøge med en søndag næste gang.
Det blev altså de ”gamle” der fik trænet fysik, teknik og teori og der
blev gået flittigt til den. Frank tegnede ivrigt en masse streger på tavlerne, og forklarede hvordan spillet skulle spilles.

Overrækkelse af check fra

Så gik ønsket endelig i opfyldelse. Vi har fået dommerstole til Præstemosehallen.
Det har altid ærgret mig, at vi ikke har tællerstole, når vi har afholdt
klubmesterskaberne. For det er fedt, at kunne følge med i kampene, når
man kan se pointene. Der tilføjes en helt anden dimension til kampene,
både for spillerne og selve mesterskabet, når man kan følge med i pointene.

Billedet taler for
sig selv !

Der blev indlagt
en lille spisepause hvor vi nød
vores medbragte mad, frugt og kage. Derefter tog vi igen ketcheren i
hånden, og til slut spillede vi en holdkamp mod hinanden. Dem der
havde lyst blev og hyggede med en pizza.
Her prøvesidder Helene en af stolene, flakeret af klubformand
John Berling og direktør Peter Moe fra
TUBORGFONDET

SPU (Nicolas, Maja og Tina)

Tidligere har vi har været heldige at låne os til tællerstole. Men det er
meget besværligt og hårdt arbejde at transportere stolene til og fra hallen, så derfor har det ikke været noget vi har gjort hvert år.
Og det er en stor udgift for klubben at skulle ud at købe dommerstole.
fortsættes
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Derfor ansøgte ungdomsafdelingens sponsorteam -bestående af
Bo Grøn-Iversen og undertegnede - TUBORGFONDET om penge til
dommerstole.
Og som det fremgår af ovenstående, gik ansøgningen igennem og vi
fik doneret kr. 36000,- til indkøb af 4 dommerstole.
Dommerstolene er nu blevet indkøbt og onsdag den 17.november blev
pengene overrakt af direktøren for TuborgFondet – Peter Moe.
Helene

Ny boldkontrakt med Forza.og ”tøjaften”
Forza er derved blevet ny boldleverandør til HB2000 I sæsonen
2010/11.
For at synliggøre det nye samarbejde med Forza har der allerede været afholdt en tøjaften I Cafeen.
Her præsenterede Forza og Ketchergalleriet I fællesskab Forza produkter – herunder
ny HB2000 dragt
Aftenen var en
kæmpe succes
med masser af
interesserede
medlemmer og
gode tilbud.
Vi er derfor allerede i dialog med
Ketchergalleriet
om at lave endnu
en aften i 2011.
Som billederne viser var der godt besøg og stor interesse for
såvel tøj som ketsjere

I forbindelse med tøjaftalen har vi samtidig fået mulighed for at tilbyde
HB2000 medlemmer fordelagtige tilbud via Ketchergalleriet. Alle
HB2000 medlemmer kan opnå 20% rabat på ikke nedsatte varer og
opstrengninger, når de handler i Ketchergalleriet.. I skal blot nævne, at
I spiller i HB2000.
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Ketchergalleriet er både
en netbutik og
en ”gammeldags” butik, der ligger på Gl.
Kongevej 19 på Frederiksberg. Når man
handler med netbutikken, har man altid sikkerhed for at kunne
komme i kontakt med
firmaet, enten via hjemmesiden eller direkte i
butikken, hvis der er
spørgsmål til købet.
Ketchergalleriet har et
bredt sortiment af ketchere, tøj, sko, ketcherbags og meget andet tilbehør, såvel de nyeste varer samt tidligere modeller - til fornuftige priser.
Ketchergalleriet er en specialforretning indenfor tennis, badminton og
squash, og har været på banen siden 1 december 1995. Forretningen
har stor viden om sine produkter og giver en god rådgivning til kunderne. Ketchergalleriet ligger som sagt på Gl. Kongevej overfor Planetariet. Åbningstider er: Mandag - Torsdag: 10-17,30 Fredag : 10-18,00
Lørdag : 10-13,00
Vi glæder os til det nye samarbejde med både Forza og Ketchergalleriet. Eventuelle spørgsmål til samarbejdet bedes rettet til Ole Perregaard.

STØT VOR ”CAFE”
Altid kølige drikkevarer fra fad og flaske.
Smålunt og lidt til ”den søde tand”
Desuden sælges bolde, ketchere og spilletøj
Alt til overkommelige priser
Husk at Cafeens overskud kommer din klub til gode !
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Klubbens kontaktpersoner:
Bestyrelsen:

Udvalg m.m.:
Ungdom:
Helene Jensen
36 49 24 84
htorsvadjensen@hotmail.com

Formand:
John Berling

36 49 19 81

Næstformand:
Ole Høg Perregaard

21 71 83 85

Seniorer:
Tina Lougart

Sekretær:
Ulla Grøn

43 62 50 26

Motionister:
Anette Ridal

36 49 65 08
lougart@pc.dk
24 63 25 87
ridal@webspeed.dk

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

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

Booking:
Ove Rasmussen

Bestyrelsesmedlem:
Anette Ridal
24 63 25 87
ridal@webspeed.dk

36 49 75 45

Banefordeling:
Kontoret og udvalgsformændene

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

Klubbens hjemmeside:

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

www.HB2000.dk
Web-master:
John Berling

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

Vedr. den efterfølgende fest, lørdag den 29. januar, se opslag i hallen.
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36491981

BAGSIDEN

Hvis det skulle have undgået en eller andens opnærksomhed,
vil jeg da servere nogle kendsgerninger: Året går på hæld, juletiden nærmer sig og det er blevet koldt, Mest udendørs, men
også sommetider indendørs (i Præstemosehallen). Nå, men formanden stiller i udsigt, at problemet skulle være løst.
Men her har vi så ”Posten” nr. 4 og sidste i år. Og et nummer
med interessant læsestof. Når man har læst hvad der er sket i
afdelingerne, kan man f.eks. læse hvordan det gik til, at vi fik
fire flotte tælle/dommerstole. Og så har vi skiftet boldmærke
via en god aftale med ny leverandør.
Så er der et lille ”hip” fra bestyrelsen på side 11, og endelig er
der noget om en fødselsdag, som man sjælden kommer ud for
blandt aktive badmintonspillere.
Har du overset noget, så læs bare bladet en gang til
Og så vil redaktionen ellers bare ønske
alle medlemmer….

en rigtig glædelig jul
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