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Læs blandt andet om:
Frivillighedsmessen
Nyt fra afdelingerne
En 60+ træningsdag

Igen i år ansøgte vi Centerforeningen i ”Hvidovre C” om projektstøtte og vi
blev udvalgt, sammen med 14 andre foreninger, til at modtage et sponsorat
på kr. 5000,- .
Vi fik overrakt checken lørdag d. 12. november. Her ses en glad Helene Jensen sammen med Jonas Lindemann og Oliver Bagley, begge U13.

Fra ungdommens juleturnering:

Læs mere på side 13

Hvor er det svært med klap for øjet !

Uddeling af medbragte gaver

Æbleskiver til alle

Hvidovre Badminton - HB 2000
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.
Udmeldelse skal ske skriftligt !

Deadline for næste nummer:
15. februar 2012

Tryk:

Og så er der vinderne !

RÅDHUS TRYKKERIET
Hvidovre

Klubbens øvrige kontaktpersoner:
se næste side
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Klubbens kontaktpersoner:
Bestyrelsen:

Udvalg m.m.:
36 49 19 81

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

Næstformand:
Ole Høg Perregaard

21 71 83 85

Seniorer:
Maja Pedersen
50 50 41 08
maja.pedersen@sol.dk

Sekretær:
Ulla Grøn

43 62 50 26

Motionister:
Charlotte Nyberg
51 80 32 39
nyberg1306@gmail.com

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

Formand:
John Berling

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:
Maja Pedersen
50 50 41 08
maja.pedersen@sol.dk

www.HB2000.dk
Web-master:
John Berling

Bestyrelsesmedlem:
Helene Jensen
36 49 24 84
htorsvadjensen@hotmail.com
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FORMANDEN HAR ORDET
Så er endnu et kalenderår ved at løbe ud. Der har været nogle problemer med
lidt megen varme i hallen. Hallens varmeanlæg er ikke det mest moderne og
er meget svært at regulere, men det er nu blevet reguleret og varmeniveauet
er nu tilfredsstillende i hallen. Det må heller ikke være sådan, at spillerne sidder og bliver kolde imellem kampene. Vi har stadig et ønske om, at bruserne
justeres lidt, idet de generelt kun leverer vand i ca. 2 sekunder. Det har fået
flere til at opfinde egne muligheder for at holde bruserne i gang.
HB2000 hjemmeside er endelig blevet justeret, så den kan håndtere de mange
ændringer, der er kommet udefra, hvorfor den stille og roligt er blevet og bliver opdateret igen. Aktivitetsoversigten (kalenderen) kan ud over Google
Crome nu også læses med den nye Internet Explore 9.0. Der er dog desværre
stadig nogle problemer med kalenderen, som vi håber snart bliver løst. IE 9.0
er bl.a. endnu kun blevet frigivet til Windows 7.0.
Bestyrelsen har drøftet afholdelse af klubmesterskaberne og det er besluttet at
adskille afslutningsfesten fra klubmesterskaberne. Der vil ikke i 2012 blive
afholdt afslutningsfest, men en klubfest, der bliver afholdt 14. april. Klubmesterskaberne for seniorer og veteraner bliver afholdt allerede i uge 9. I 2012
har HB2000 10 års jubilæum, som vil blive fejret med en reception. Herom
vil tilgå nærmere inden sommerferien.
Klubben og SPU’erne i særdeleshed har været meget aktive i de seneste måneder. Vi var aktive deltagere i Frivillighedsmessen 29/10, der blev afviklet i
Avedøre Idrætscenter. Der var stor interesse for HB2000 stand, men ved det
efterfølgende Åbent hus arrangement 5/11 i Præstemosehallen var der desværre ikke det store tilløb. Frivillighedsmessen var desværre også sammenfaldende med årets sidste sommerdag, så mange søgte den dag ud i skov og
på strand. På stranden var der adskillige badende gæster den dag.
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Der kommer jo hele tiden nye medlemmer til klubben, så der er jævnligt tvivl
om hallens lukkedage. Udgangspunktet er, at hallen er lukket på helligdage, i
skolernes sommerferie og i juleferien, hvilket i år er perioden 23/12 til 1. januar, begge dage inkl. Herudover kan der være enkelte dage, hvor hallen anvendes til andet formål. Vi overså desværre en dag i 2011, hvor der blev afholdt internationale ungdomsmesterskaber. Disse blev ikke holdt i HB2000
regi.
Afsluttende vil jeg benytte lejligheden til at ønske jer alle og jeres familier….

en rigtig Glædelig Jul samt ønsket om et Godt Nytår.
John Berling

Nyt fra Banefordeleren
Husk at melde alle ændringer, omkring flytning, nyt
tlf. nr. eller mailadresse til mig. Jeg har kontortid om
tirsdagen fra 18.30 – 19.30. Eller du kan skrive en
mail med ændringerne til HB2000@HB2000.dk

________________________

Kalender
Uge 9:

Klubmesterskab for seniorer, veteraner og motionister

14.4.:

Klubfest (nærmere herom vil blive slået op i hallen)

12.-13. 5:

Klubmesterskab for ungdommen

Lukkedage
Juleferie:

23.12. til 1.1. begge dage incl.

Her udover er hallen kun lukket på egentlige helligdage.
Hallen er åben i skolernes vinterferie.

Du er også velkommen til at kigge forbi i kontortiden. Der udsteder jeg også kort til indgangsdøren.
Har du mistet dit kort til døren, skal du huske at kontakte mig, da det skal spærres. Har du ønske om anden træningstid, eller mere træning er du også velkommen.
Der er indleveret en del glemte smykker og nøgler.
Har du mistet noget så kom forbi i kontortiden og se
om det du savner er imellem.
Kig også i glemmekurven i mellemgangen. Der bliver alt tøj, samt diverse som er glemt i hallen lagt, og
der ligger måske det du har glemt.
Hilsen Anette
Banefordeler
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Konkurrence-siden

Arrangementer i ungdomsafdelingen,
sæt allerede nu kryds i kalenderen

Der kom et pænt antal løsninger på ”Find 5 fejl” i sidste nummer.
Blandt de rigtige løsninger er udtrukket:
Gitte Bengtson
som kan vente sin præmie én af dagene. Gitte, du havde afleveret 2 løsninger,
men det fordoblede ikke din chance !

Træningsweek-end med overnatning i cafeen den 21-22. januar
2012 for U9, U11 og de nyeste U13 spillere

Nu er det juletid, så derfor skal I finde ud af, hvor mange badmintonnisser
der er her i bladet Nissen ser ud som nedenfor (den skal ikke tælles med).
Skriv antallet på kuponen nederst Løsningen afleveres på kontoret, i ”baren”
eller til redaktøren inden 15. februar, og der trækkes lod om en præmie mellem de rigtige løsninger.

Klubmesterskaber den 12-13.maj 2012

Forældrefjer den 11.marts 2012 –Mor, far og søskende inviteres til
sjov eftermiddag og evt. fælles spisning

Helene

Kender du nogen ?
Der er __________

nisser I bladet

Navn:__________________________________________________

- 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.

Adresse:________________________________________________
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Frivilligheds Messen
Formander fortæller, i sit indlæg, om klubbens deltagelse i Frivillighedsmessen, der blev afholdt den 29. oktober i Avedøre Idrætscenter .
Der var godt besøg på vor stand, hvor et veloplagt team fortalte om HB
2000.
Ved standen havde vi opstillet en spand, hvori man skulle ramme med
så mange fjerbolde som muligt, fra en fast afstand. To gange på dagen
var der en præmie til den der havde rekorden.

Det var ikke så let, men her er bolden på vej ned i spanden

Her har vi stand-besætningen i fin HB 2000 ”uniform”

Vi håber at vor deltagelse i messen, på længere sigt, kan højne interessen for badminton i almindelighed og HB 2000 i særdeleshed.
10

En ny Peter Gade ?
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Juleturnering i ungdomsafdelingen

Vi mangler et festudvalg !
I det nye år skal klubben afvikle et par fester. Det drejer
sig om en klubfest for alle medlemmer og en reception i
forbindelse med klubbens 10-års jubilæum i august.
For at undgå, at det bliver ”Tordenskjolds Soldater”, der
igen skal rykke ud, søger vi 2-3 personer, der kan udgøre
et festudvalg.
De skal selvfølgelig ikke udføre alt arbejdet, men stå for
fordeling af opgaverne til andre medlemmer.
Ligeledes er det ikke meningen, at de skal ”hænge på
den” i al fremtid. Vi forestiller os, at man kan tale om det
efter et års tid.

Kunne dette være noget for dig og
kender du måske nogen som du
kan gå sammen med ?
Hvis det er tilfældet, så kontakt klubben (evt. med mail),
formanden eller en anden i bestyrelsen.
Der er adresseliste forrest i bladet

Den 26.november havde ungdomsafdelingen inviteret til juleturnering i
Præstemosehallen.. 40 unge spillere i alderen 10-16 havde sagt ja til invitationen, så da vi slog dørene op, myldrede det ind med glade unger.
Traditionen tro var der forhindringer på banerne, så det var
ikke helt så let at spille. Der
var en bane hvor man havde
Det bliver ikke lettere, når nettet
er dækket af med papir !

- eller når små nisser har sneget
sig ind på banen, og ikke må røres

klap for det ene øje, en bane
med forhindringer på banen i
form af små nisser. Også en
bane med pap på nettet og én hvor man skulle spille med kort ketcher.
Ungerne var delt op i 4 hold, så der blev dystet med stor energi. Og sandelig
om ikke julemanden kom forbi igen denne gang og delte slikposer ud til alle
de artige ungdomsspillere i HB2000.
Da der var spillet færdig og et vinderhold var fundet, var der præmieoverrækkelse og æbleskiver og sodavand i cafeen.
Ungerne havde også afleveret en lille gave, som blev lagt i en sæk. Så der var
også uddeling af gaver og det er jo altid sjovt at se hvad man får.
Tak til alle deltagere, spillere såvel som de trofaste hjælpere, for en hyggelig
og sjov eftermiddag.
Der er flere billeder på side 2

Helene
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En træningsdag på 60+ fredagsholdet
60+ , -ja det er jo selvfølgelig spillere der har passeret de 60 år.
I HB 2000 har vi imidlertid to af slagsen. Det kan være spillere der deltager på enten
motionist- eller veterantræning, og dermed kan spille kampe i +60 rækkerne.
Men det kan også være spillere, som ikke mere er interesseret i at spille kampe, og
her er fredagsholdet en oplagt mulighed. For at kunne deltage her, stilles der to krav:
Man skal have været medlem af klubben i mindst to år, og man må ikke sideløbende
spille kampe i andre afdelinger. Og så skal der selvfølgelig være plads på holdet.
Man må selvfølgelig gerne have en almindelig timebane
Fredagsholdet blev stiftet samtidig med sammenlægningen af ABC og HTBK, som
en kompensation for at 60+ spillere havde haft nogle fordele tidligere.
Og hvordan foregår sådan en trænings-fredag ?
Jo, vi mødes i Præstemosehallen kl. 13, hvor vi modtages af de to ”bosser”, nemlig
Henning Nielsen og Jørgen Sølvtofte. De to herrer har delt opgaverne mellem sig.
Henning sørger for at sætte træningsholdene og Jørgen sørger for det sociale (læs:
kaffebordet).
Allerede når vi ankommer, har Jørgen dækket op i ”Caféen” og han har også været
rundt i forretninger for at finde det bedste tilbud på kager. Alt dette skal være på
plads, for Jørgen skal selvfølgelig også spille med.
Efter omklædning, samles vi så i hallen, hvor Henning møder op med holdlisterne.
Der spilles kun double, men i både herre, dame og mix. Og her ligger en af Hennings
store udfordringer: vi er omkring 35 på holdet, men ikke alle møder op. Og når der
ikke meldes afbud, går der let kludder i Hennings holdliste. En anden udfordring er at
damerne er meget underrepræsenterede. P.t. er der kun omkring 10 af slagsen på holdet.
Nå, men vi bliver så sendt på banerne (bortset fra måske et par oversiddere) Der spilles 4-5 kampe med forskellige makkere og modspillere. Holdene sættes så alle føler
at de får noget ud af kampene. Det kan være givende at få stærke modstandere. Omvendt er det ikke sjovt at tabe hver gang. Men Henning klarer opgaven til bravur.
Når kampene er spillet går turen, gennem omklædning og bad, til Caféen, hvorfra
kaffeduften allerede har bredt sig. Der er ikke særligt meget med faste pladser. Måske spiller størrelsen af det omdelte wienerbrød mere ind.
Her er der virkelig gang i det sociale, og mange ting bliver debatteret og diskuteret
over kaffen og måske en fadøl. Der tales ikke meget om de nyligt overståede kampe,
hvilket må siges at være et positivt træk. Her på holdet vejer motionen og samværet
tungere end kampenes udfald.
Når der tales om samværet, skal da også nævnes vore fester. To om året, nemlig julefesten og sommerfesten. Disse fester byder virkelig på nogle gode timer, med lækkert
frokostbord, hyggesnak og dans til Jørgen Larsens een-mands orkester.
Runde fødselsdage går heller ikke upåagtet hen. Så er der flag på bordet, der synges
en særlig fødselsdagssang og fødselaren får en lille gave.

Så er der udkald til banerne….

Hygge ved kaffebordet
PP
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BAGSIDEN

Dette var så blad nr. 4 i 2011, vi kan jo kalde det julenummeret.
Det er blevet lidt forsinket, men vi håber at det når ud til jer, så
I har noget at læse i helligdagene.

Ellers er der kun tilbage at sige:

Redaktionen ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig
jul og et godt nyt badmintonår
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