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Her har vi det meste af holdet der deltog i Danmarks Mesterskab for Ungdom i
Vejen. Der deltog i alt elleve spillere, plus en leder og en træner. Der blev virkelig
”slået fjer”, så læs det udførlige referat på side 19.

Et lille udvalg af fotos
fra klubmesterskaber-
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Præstemosen 209
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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:
1. september 2011
Tryk:

RÅDHUS TRYKKERIET
Hvidovre

Klubbens øvrige kontaktpersoner:
se næste side
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Klubbens kontaktpersoner:

Referat fra ordinær generalforsamling i HB2000
Afholdt den 24. maj 2011
Dagsordenen var som følger:

Bestyrelsen:

Udvalg m.m.:

Formand:
John Berling

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:
Anette Ridal

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

6.
7.
8.
9.
10.

Formanden bød velkommen.

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

Klubbens hjemmeside:

1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Ole Lougart, som blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til
vedtægterne for HB2000 var lovligt indkaldt – 38 medlemmer var mødt op – generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Dirigenten oplyste at beretningerne kunne kommenteres.

www.HB2000.dk

Lis Kindt havde en kommentar til selve indkaldelsen til generalforsamlingen, idet
hun mente at flere ville møde op, hvis der blev sendt en ’reminder’ ud til medlemmerne en uge i forvejen. (se under evt.).

John Berling

2. Formandens beretning
John aflagde beretning for bestyrelsen.

Web-master:

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

3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formanden aflagde beretning
Udvalgsformændene aflagde beretning
Fremlæggelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder
kontingentfastsættelse for den kommende sæson
Valg til bestyrelse
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af 2 revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

36 49 75 45

Banefordeling:
Kontoret og udvalgsformændene

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

1.
2.

36491981

(I lighed med tidligere bringes formandens og udvalgsformændenes beretninger
i deres fulde ordlyd efter referatet).
Kommentarer til formandens beretning:
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Der blev spurgt til det manglende klubtøj fra vores nye bold og klubtøjleverandør,
Forza, og Ole Perregaard svarede, at de manglende størrelser bluser kommer til august (i stedet for som lovet til april).
Beretning fra seniorafdelingen
John aflagde beretning på vegne af Tina og Maja.
Der var ingen kommentarer.
Beretning fra ungdomsafdelingen
Helene aflagde beretning.
Der var ingen kommentarer.

Budgettet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
6. Valg til bestyrelsen for 2 år
Næstformand Ole Perregaard – villig til genvalg – blev valgt.
Kasserer Jeanette Ingerslev – villig til genvalg – blev valgt.
Seniorspilleudvalgsformand Tine Lougart – ikke villig til genvalg – Maja Pedersen
blev valgt.
Ungdomsspilleudvalgsformand Helene Jensen – villig til genvalg – blev valgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år
1. Suppleant Tommy Mortensen – villig til genvalg – blev valgt.
2. Suppleant Charlotte Nyberg – villig til genvalg – blev valgt.

Beretning fra veteranafdelingen
Leif aflagde beretning.
Der var ingen kommentarer.

8. Valg af 2 revisorer for 1 år
Revisor Henning Nielsen – villig til genvalg – blev valgt
Revisor Carsten Helmersen – villig til genvalg – blev valgt

Beretning fra motionistafdelingen
Anette aflagde beretning.
Der var ingen kommentarer.

9. Valg af revisorsuppleant for 1 år
Revisorsuppleant Poul Petersen – villig til genvalg – blev valgt.

Formandens visioner
(Se under formandens beretning)
3. Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning
Jeanette gennemgik regnskaberne og nævnte bl.a. at årsagen til at der var et overskud
på kr. 80.000 var, at vi har fået store sponsorindtægter.
Peter Porsdal spørger, hvorfor vi ikke bruger de penge på åbne turneringer i stedet for
at lade de unge selv betale gebyrerne?
Svar fra Jeanette: På tidspunktet, hvor pengene skulle bruges til deltagergebyrer, havde vi ikke fået sponsorindtægter. Vi ved jo ikke, om vi får sponsorindtægter, så vi
kan aldrig regne med dem på forhånd.
Men der er nu åbnet for betaling af deltagelse i åbne turneringer i 2011.

10. Evt.
Det undersøges om man fremover kan sende en reminder på mail til medlemmerne
en uges tid inden selve generalforsamlingen.
Jørgen foreslog, at når turneringsspillerne ikke længere er i stand til eller ønsker at
spille holdkampe længere, kan de melde sig til fredagsmotionisterne (dog kun +60
spillere).
Leif gør opmærksom på veteranafdelingens grillaften, som holdes den 18. juni.
Jørgen mente at der mangler et punkt på dagsordenen, som hedder ’Festudvalg’. Men
dette punkt blev for flere år siden taget af dagsordenen, da de viste sig umuligt at
nedsætte et festudvalg på generalforsamlingsdagen. I stedet søger bestyrelsen at finde
personer til de enkelte fester.
Formanden sluttede af med en stor TAK til Tina for sit arbejde som seniorudvalgsformand.
Derefter bød han Maja velkommen som ny seniorudvalgsformand.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Forelæggelse af budget, herunder kontingentfastsættelse for den kommende
sæson
Kassereren gennemgik budgettet for 2011 og meddelte at vi bruger lidt af formuen,
men ender med et underskud på kr. 40.000.
Der er regnet med uændret kontingent i sæsonen 2011/2012.
Der er ikke kalkuleret med sponsorindtægter udover de kr. 5000, som vi har fået.
Der er i budgettet kalkuleret med større kontingentindtægter, hvilket skyldes større
medlemstilgang.
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Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten, og tak til de
fremmødte for god ro og orden.
Referent: Ulla Grøn
26.05.2011
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Generalforsamlingen 24. maj 2011:
Formandens beretning for sæson 2010-2011
Sæsonen 2010-11 har desværre været præget af mange skader, sygdom og en
generel tynd deltagelse i træning såvel som arrangementer. Dette gælder dog
ikke for ungdomsafdelingen, hvor der har været en meget stor deltagelse.
Klubben har igen i denne sæson set et lille fald i antal medlemmer og en lidt
svingende belægning af banetider. Pr. 1. maj 2011 har vi inklusive passive
medlemmer i alt 503 medlemmer i klubben. De fordeler sig med 107 under
25 år 293 mellem 25 og 59 år og 107 medlemmer over 60 år. Vi er nok lidt
alderstunge, men det er et generelt problem for stort set alle klubber.
Vi har nu endelig fået en hjertestarter i klubben. Den nuværende hjertestarter
er købt og betalt af HB2000. Den er opsat i hallen og pt. er vi i gang med uddannelse i førstehjælp og anvendelse af hjertestarter. Det er vort mål, at der er
en førstehjælpsuddannet person, når cafeen er åben eller der er en træner, leder eller et bestyrelsesmedlem til stede.
Økonomisk har vi i de seneste år været heldige at få sponsorstøtte til hjælp
for drift af ungdomsafdelingen. Vi har modtaget sponsorstøtte fra Tuborgfondet i form af 4 tællerstole samt fra J.C. Sungame APS, JPH Concept A/S,
Danske Bank og IT Consult. Især støtten fra Sungame har været årsag til, at
vi har været i stand til at opretholde et stort aktivitetsniveau i ungdomsafdelingen uden at behøve at hæve kontingentet, men pt. ser det lidt sort ud for
den kommende sæson, hvorfor vi meget vel kan blive nødt til at foretage en
række besparelser og måske også en tilpasning af kontingentet fra 2012.
Vi er skiftet fra RSL til FORZA bl.a. for at spare penge på boldforbrug. Det
betyder også, at spilledragten er blevet udskiftet med FORZA. Skiftet har
ikke været helt problemfrit. Vi har haft nogle problemer med boldsendinger
og spilledragterne gav især problemer for damerne pga. manglende størrelser.
Det ser ud til, at det forhåbentligt kun var begynderproblemer, men det vil
tiden vise.
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Vi fik i sæsonen et nyt ansigt på Internet med en ny hjemmeside. Formålet
var bl.a. at få en hjemmeside, der var mere tidssvarende kompatibel med de
forskellige browsere, der findes i dag. Det var også hensigten, at hele bestyrelsen kunne indlægge informationer og billeder. Der forestår stadig noget
undervisning af bestyrelsen og det har vist sig, at der også af og til opstår
kompatibilitetsproblemer. Kalenderen kan fx ikke læses i Internet Explore og
senest har vi set, at klubmesterskaberne ikke kunne læses i 64 bit udgaven af
Internet Explore, men godt i 32 bit.
Det kniber stadig med at holde indgangsdøren lukket. Vi har desværre også i
denne sæson været udsat for tyverier i omklædningen samt i klubbens lokaler, men dog ingen trusler eller krænkelser.
Det kniber også med at få udfyldt de gule sedler. HUSK, at alle skal skrive
sig på. Når de har spillet i hallen. For hold gælder det dog, at en leder skriver
for hele træningen.
Afsluttende vil jeg endnu engang sige tak til de mange, der giver en hjælpende hånd til klubben for at få den til at køre så godt som den gør og jeg vil også benytte lejligheden til at takke jer alle for endnu en god sæson.
Visioner for sæson 2011-2012:
Den kommende sæson vil forsat stå i ungdommens tegn. Ungdommen er
klubbens fremtid, men vi kan blive nødt til at justere lidt på aktiviteterne, hvis
vi ikke får tilført yderligere sponsorstøtte. Vi vil selvfølge fortsat arbejde på
at få sponsorstøtte, men det er stadig svært at få penge ud af de forskellige
sponsorer.
I tidligere tider havde vi både en velkomstfest, som specielt var for alle nytilkomne, samt en afslutningsfest som skulle markere afslutningen på en spillesæson. Velkomstfesten forsvandt for adskillige år siden og det ser desværre
ud til at antallet af deltagere i såvel klubfester som klubmesterskaber er for
nedadgående. Det er noget underdrevet meget svært at finde arrangører til de
forskellige arrangementer og det er så lidt kedeligt for arrangørerne, at deltagelsen så er så lav, som den nu er. Arrangementer har til gengæld ikke fejlet
noget. De har fortsat været ekstremt gode, hvilket har været til gavn for de
deltagende.
Vi vil i den kommende sæson se på, om der bør ske en række ændringer. Det
kan være, at klubmesterskaberne skal ligge i en anden periode og evt. stræk
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kes over flere uger. Afslutningsfesten skal måske laves om til en klubfest og
ligge midt i sæsonen. Bestyrelsen vil i starten af den ny sæson se på dette.
Af hensyn til et ensartet nøglesystem i alle kommunens haller, kan det komme på tale, at vi skal skifte fra kortsystem til et briksystem. Det vil samtidig
betyde afskaffelse af de mange nøgler, der er i omløb. Skiftet vil dog afhænge
af økonomien heri.

Seniorafdelingen startede vanen tro sæsonen med 2 gange sommertræning i
starten af august. Endnu engang foregik det i vores egen hal
”Præstemosehallen” og fremmødet var da også stort.

John Berling

Næsten alle unge blev fra sæsonens start placeret på A-træningen, for dermed
forsat at kunne udvikle sig i en positiv retning. Samtidig rykkede vi nogle
spillere fra A- til B træningen, men desværre valgte alle de nedrykkede at
stoppe helt.
Det gav derfor en lidt skæv fordeling, hvor vi næsten var for mange på Atræningen, og for få spillere på B træningen. I slutningen af sæsonen har Btræningen i den grad lidt under manglende tilslutning.

Generalforsamlingen 24. maj 2011:

Seniorafdelingens beretning - sæsonen 2010-2011
Igen i år har seniorafdelingen tilmeldt 3 hold i turneringen. Der har der været
lige knap damer nok til 3 hold, hvilket også har givet lidt udfordringer i forhold til at stille hold på damesiden. Bortset fra dame-mangel, har der faktisk i
år været utrolig styr på brugte spillere til kampene. Hvor vi i sidste sæson
havde store problemer med at kordinere holdene, har vi i år taget konsekvensen, og efter hver hold-kamp sendt en liste ud til holdlederne over brugte spillere. Det har vist sig at være en rigtig stor hjælp.
I år har vi ikke oplevet så mange afbud som i sidste sæson, tværtimod har der
næsten været kamp om pladserne på holdene – herligt med så mange engagerede spillere. Det kan skyldes at de unge gør det så godt nu, at de faktisk er
ved at overtage pladserne efter os gamle.

Igen i år har Frank stået for både A- og B træningen om mandagen. En stor
tak til Frank, som vi også glæder os til at havde fornøjelsen af i næste sæson.

Torsdagstræningen har som de foregående år kørt uden træner, men med lidt
enkelte øvelser lige til at varme op på, og ellers er der blevet sat spillerunder.
De unge har enkelte gange gået for sig selv på bane 5 og 6, og kørt slagtræning - øvelser som Frank har sørget for.
Der er overhovedet ingen tvivl om at de unge U17- og U19-spillere, der træner med hos seniorerne, har gjort et kæmpe fremskridt igen i år. Det kommer
nok meget belejligt, da en del af de ”gamle” spillere er begyndt at lide under
alverdens skader og skavanker, og til tider er nødt til at melde fra til kampe
og træning. Vi kan kun håbe på at endnu flere unge er på vej op, så seniorafdelingen fortsat kan bestå.

De unge er blevet rigtig godt integrerede på holdene, faktisk har der været 4
unge oppe og prøvet kræfter på 1. holdet, og tilmed gjort det rigtig godt. 2.
holdet, der overvejende har bestået af unge spillere, har vundet alle deres
kampe meget stort og rykker dermed op.

Henover sæsonen har vi haft diverse arrangementer ligesom de tidligere år.
Dette indebar blandt andet en træningslørdag, hvor de unge af ukendte årsager ikke deltog - en juleturnering med et kæmpe fremmøde – samt en rigtig
sjov jule/nytårsfest. Alt i alt har arrangementerne været en succes, selv om
man godt kunne ønske at lidt flere deltog.

Vi vil gerne sige en stor tak til klubbens øvrige damer, der så stabilt har hjulpet til på seniorholdene. Uden jer var det aldrig gået. Derudover skal der som
altid lyde en stor tak til holdlederne, som har gjort det fantastisk godt i år.

Seniorspilleudvalget ønsker alle en god sommer og ser frem til at se jer i næste sæson.

Holdplacering:
1. holdet nr. 5 i serie 1
2. holdet nr. 1 i serie 3, og rykker op i serie 2
3. holdet nr. 4 i serie 4

Maja Pedersen og Tina Lougart
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Generalforsamlingen 24. maj 2011:
Beretning fra ungdomsafdelingen 2011
Så er endnu en sæson slut og jeg synes vi kan se tilbage på en sæson hvor
ungdomsafdelingen har klaret sig godt.
Her tænker jeg på afdeling som helhed. Vi har engagerede trænere, holdledere som gør en stor indsats for at de unge kan komme ud at spille og forældre
der bakker op om arrangementerne.
Så er der sket det, at vi jo har fået ny hjemmeside, hvor jeg nu selv kan lægge
fotos ind. Så planen er, at udbygge brugen af hjemmesiden, således at medlemmerne kan se indbydelser, informationer osv der.
Vi har også haft omtale i Hvidovre Avis flere gange i løbet af sæsonen, hvilket jeg har fam. Grøn-Iversen at takke for. Indlæg som gør, at vi bliver synlige på en positiv måde i lokalområdet.
Medlemstallet ligger på 85 spillere her ved udgangen af sæsonen. Det vil sige
en stigning i forhold til sidste sæson. Og for første gang i mange år, har vi nu
spillere under 7 år.
Holdturneringen
Vi har haft 5 hold tilmeldt til holdturneringen i år. For første gang også et
U11 hold.
Netop dette hold vandt rækken i U11 X-serien. Der var spænding om resultatet til det sidste, idet vi havde lige mange point som GSB, så vi skulle ud i at
tælle vundne sæt. Heldigvis var det os, der vandt optællingen og dermed rækken.
Herud over blev resultatet som følger:
U13 X1 blev nummer 7 ud af 7 hold i rækken
U15 serie 2 blev nummer 4 ud af 6 hold i rækken
U15 X2 blev nummer 6 ud af 7 hold i rækken
U17 serie 2 blev nummer 4 ud af 6 hold i rækken
Selvom vi placerer os i den nederste del af alle rækker, så skal det ses i lyset
af, at 2 af holdene ligger i serie 2. Vi forsøger ellers altid at komme i serie 3,
men når man har 1-2 spillere der er B-række spillere på holdet, så ser man
helst i kredsen, at man ikke spiller i serie 3.
Så det har været nogle meget dygtige modstandere vi har været oppe imod.
Men vores spillere har gjort en god figur og har alle kæmpet alt det de har
lært.
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Og så er der jo alle holdlederne, som er skyld i, at vi i det hele taget kan stille
op. Så stor tak til jer alle for at I gør det muligt.
Træningen
Træningstiderne har været de samme denne sæson: Mandag og onsdag i Frihedens Idrætscenteret og tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i Præstemosen.
På trænersiden har det været Mikkel Grøn og Kenneth Jørgensen, som har
stået for træningen om mandagen i Friheden. En stor udfordring, idet det primært har været nybegynderne der har været på denne træning.
Onsdag i Friheden har det været Lene de Blank og Dennis Brok, der har trænet ungerne.
I Præstemosen har Peter Porsdal og hjælpetræner Janus Albrechtsen stået for
træningen både tirsdag og torsdag.
Onsdag, som er ekstratræning/talenttræning, har Jeppe Ludvigsen stået for og
om fredagen er det ligeledes ekstratræning/talenttræning. De yngste trænes af
Phillip Stemann og de ældste af Martin Johannsen.
Igen i år, har vi haft yderlig 2 ungdomsspillerne på seniortræningen.
Da vi i sin tid flyttede til Præstemosen, var det planen at vi skulle afvikle Frydenhøjhallen og Frihedens Idrætscenter. Frydenhøj er afviklet og fra næste
sæson begynder vi langsomt at afvikle træningen i Friheden.
Det vil gøre meget for sammenholdet og logistikken, at vi kun træner eet
sted. Men afviklingen kommer til at gå langsomt, så vi ikke mister medlemmer.
Stævner
Deltagelsen i stævner har været meget lille denne sæson. Det skyldes dels at
spillerne selv har skullet betale for deres deltagelse og dels at der ikke er helt
så mange U19 stævner. Men alligevel er der enkelte spillere der har været
ude rigtig meget, men for egen regning.
Vi har også haft 7 spillere til begynderstævne i Herlufsholm. Det er jo super,
at de yngste har mod på at deltage i stævner. Det ruster dem, så de oplever, at
det ikke er farligt at spille mod nogen man ikke kender, hvilket igen gør at de
har mod på at deltage i holdturneringen.
Selvfølgelig har vi deltaget i Smasher Cup på Bornholm
Landsdelsmesterskaberne
Landsmesterskaberne
Danmarksmesterskaberne for ungdom i Vejen, hvor vi var repræsenteret med
11 spillere.
13

Det har resulteret i at vi har fået følgende oprykninger:
En damespiller i U15 fra B-rækken til A-rækken
En herrespiller i U13 fra B-rækken til A-rækken.
På trods af at vi har deltaget i meget færre stævner denne sæson, er dette resultat meget flot.
Sponsorater
Ungdommens klubmesterskab blev sponseret med kr. 5.000 af Frederiksberg
Gulvservice v/Michael Hesmark
Sungame har sponseret kr. 35.000
JPH Concept A/S V/Jan Holmer har bidraget med kr.1.000 til præmier til træningslejren.

Jeg vil slutte af med at sige 10000 tak til alle jer, som har givet en hånd med i
løbet af sæsonen.
Her mener jeg jer unge trænere, som er så søde at hjælpe til når vi afholder
arrangementerne, selvom I ikke selv deltager længere. Det er dejligt at I vil
være med. Men også jer voksne trænere, som stadig er med – på trods af at I
er meget ophængte med egen familie og job.
Og så er der forældrene som stiller op – inden jeg når at spørge om I vil hjælpe. I hjælper til med stort som småt.
I er alle uundværlige og det gør at jeg som formand synes at det arbejde vi
laver i ungdomsafdelingen bliver overkommelig og giver mening.
Helene

Stor tak til sponsorerne. Bidragene gør det muligt at afholde vores aktiviteter,
hvilket igen gør, at spillerne synes det er sjovt og dermed vælger at spille
badminton i HB2000.

:

Arrangementer
For andet år i træk startede vi sæsonen med træningslejr i Herlufsholm. Igen
var der stor tilslutning. Denne gang havde vi 3 trænere med, nemlig Frank og
Martin Johannsen og Jeppe Ludvigsen. En kæmpe sucess igen, som kan tilskrives trænernes utrættelige engagement.

Generalforsamlingen 24. maj 2011:

Juleturnering og forældrefjer forløb som det skulle. Igen stor deltagelse fra
både børn og deres familier.
Som noget nyt -og på opfordring fra nogle forældre- lavede vi en træningsweekend for de yngste.
Det var forældrene selv, som stod for arrangementet.
Det var med træning hele lørdag eftermiddag, efterfulgt af hygge og overnatning i cafeen. Søndag var afslutning med morgengymnastik og morgenmad.
Martin Johannsen stod for træningen, med støtte fra 3 forældre. Det var skønt
at se hvor motiverede ungerne var.
Et vellykket arrangement, som lægger op til en gentagelse næste sæson.

Beretning fra Veteranafdelingen
Sæsonen 2010/11 har på mange måder været som de tidligere sæsoner i veteranafdelingen, dog med den undtagelse at det har været et problem at finde
nye ansigter til at give en hjælpende hånd. Flere af veteran- afdelingens medlemmer har flere poster de tager sig af. Det er simpelt hen ikke rimeligt, og i
sidste ende brænder de sidste stabile hjælpere ud. Resultatet bliver i sidste
ende at afdelingen udvandes, da kun de mest nødvendige arbejdsopgaver
bliver udført.

Som afslutning på en god sæson, løb klubmesterskaberne af stablen allerede i
april. Her kom de nye dommerstole, som vi jo fik via Tuborg Fondet sidste
sæson, i brug for første gang. Som forventet gav det en helt anden dimension
til kampene og mesterskabet som helhed.

På holdsiden var det på trods af at vi nedlagde 5. holdet umuligt at finde
holdledere til vores hold. Undertegnede måtte træde til som holdleder for at
få enderne til at nå sammen. Vi lagde ud med at sætte bruttohold med 2-3
reserver tilknyttet hvert hold. På trods af en komplet bruttoholdsliste med
indbyggede reserver og et hold mindre, så må vi i VSU stadig erkende at vi
ikke har 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 i afdelingen
er støt stigende samtidig med at der ikke rigtig er nogen tilgang i 40 år’s enden.
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På holdsiden har vores 1. veteraner opnået det bedste resultat indtil dato ved
en flot 2. plads i 1. serie.
4. holdet rykker ned, og resten af vores hold bliver i deres respektive rækker.
Vi har valgt at tilmelde 4 veteran, 2 +50 hold og 2 +60 hold. Det ene +60
hold er nyt og er rent herrehold.
På trods af ovenstående problemer har vi stadig en god veteranafdeling med
en positiv holdning og god ånd spillerne imellem.
Til slut vil jeg takke afdelingens hjælpere for indsatsen i det forløbne år.
VSU
Leif Magnussen

Turneringsmotionisterne har deltaget i Hvidovre cuppen, samt i en invitationsturnering i Brøndby. Klubmesterskaberne er også vel overstået, og turneringsmotionisterne kan bryste sig af, op til flere klubmester i afdelingen.
Igennem hele sæsonen har der desværre været flere spiller, som er blevet
ramt af skader, nogen har været langtidsskadet, og flere har fået belastningsskader. Rigtig mange af turneringsmotionister har spillet kampe i flere afdelinger, når de har manglet spillere, hvilket kan være en af årsagerne til nogen
af belastningsskaderne.
Lige efter nytår slog seniorafdelingen og turneringsmotionisterne sig sammen, om en fælleds nytårsfest, til trods for meget glatte veje, var stemningen
høj, maden god, og musikken i top. Tak for et godt initiativ til seniorafdelingen.
Til slut vil jeg takke alle for godt samarbejde og for den støtte jeg som formand har fået i denne sæson.
Anette Ridal

Generalforsamlingen 24. maj 2011:
Beretning fra Turneringsmotionisterne.

Kampjubilarer

På det sidste spillermøde før sommerferien, blev det besluttet, at skære et herrehold fra i sæsonen 2010/2011, så turneringsmotionisterne stillede med 3
Mix hold og 2 herrehold under DGI Roskilde. Holdlederne som var blevet
valgt på mødet mødtes i sommerferien, med træneren og formand for, at
planlægge og sætte holdene til den kommende sæson. Samtidig skulle opgaverne som næstformanden før havde taget sig af, fordeles på de forskellige
poster.
Trods de sædvanlige opstartsproblemer, med spiller der stoppede, kom sæsonen godt i gang. Vi lagde ud med en træningslørdag, hvor Ole Perregaard
havde planlagt 4 intense timer, som sluttede af med grill på terrassen.
Holdmæssigt har turneringsmotionisterne klaret sig rigtig godt i turneringen.
1 holdet vandt rækken, som blev afgjort i sidste kamp, hvor der skulle tælles
sæt, for at finde en vinder. 2 holdet sluttede som nr. 4, efter mange tætte kampe, som desværre faldt ud til modstanderens fordel. 3 holdet sluttede som nr.
2 a point med nr. 1 som desværre havde flere vundne kampe. Herreholdene lå
i samme række og sluttede henholdsvis som nr. 3 og 6.
De gode resultater er vi ikke kommet sovende til, der er blevet trænet for fuld
damp ved hver træning, og vores træner har formået at få lidt mere skik på
vores badminton.
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Familiefjer
Igen i år blev der afholdt familiefjer. Dette foregik den 12.marts 2011.
Der var et flot fremmøde i år, nemlig over 50 mennesker var tilmeldt, hvilket
gjorde at der kunne spilles mange kampe. Hver familie blev inddelt i forskellige hold, som skulle spille mod hinanden. Der var taget hensyn til folks forskellige styrker og hver enkelt person spillede mod personer med samme
styrke og efter børnenes alder. Kampene blev spillet på tid, hvorefter resultatet blev skrevet ned og næste kamp sat i gang. Alle kæmpede efter bedste
evne.

Lidt info til spillerne i ungdomsafdelingen
Vi afholder igen i år træningslejr i Herlufsholm. Det sker den
26. 27. og 28. august 2011.
Indbydelse kommer på mail……
Husk at meddele det til Helene Jensen via mail, hvis du ønsker at stoppe med at spille badminton.
Helene

DMU – ”Ferien” man ikke vil hjem fra

Der var stor aldersspredning på banerne

Da der var pause, var der i caféen forfriskninger og lidt mad og drikke at købe. Bagefter blev de sidste kampe spillet, og vi blev efterfølgende sendt op i
caféen igen for at finde det vindende hold. Holdet der vandt, fik lov til at vælge mellem flotte T-shirts og shorts. Vi sad i caféen og hyggede os og klubben gav en øl og vand samt gulerødder, chips og kiks. Det var et meget hyggeligt og godt arrangement, fint at se så stor en tilslutning. Vi glæder os til
næste år ☺
Familien Jensen, Hvidovre torv
Amanda Jensen
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Endnu en gang har de talentfulde unge spillere repræsenteret HB2000 ved det
årlige Danmarks Mesterskab for Ungdom i Vejen. Fredag d. 29. april drog 9
ungdomsspillere, en leder og en træner (Oliver Fritze, Amanda Jensen,
Simone De Blanck, Ulrikke Meinertsen, Helene Bjerrum, Phillip
Stemann, Michael Goldmann, Kenneth Jørgensen, Mikkel Grøn, Maria
Olsen og Jeppe Ludvigsen) af sted i håbet om, at gå de forrige år i
fodsporene og dermed høste et par medaljer med hjem til stor glæde for
klubben. I år havde vi det privilegium, at én af de unge spillere havde hvervet
sig et kørekort, og dermed kunne vi køre i to biler til Vejen, hvilket gjorde
transporten både nemmere og hurtigere. Eftersom kampene allerede går i
gang kl. 15.00 om fredagen, skal spillere såvel som trænere være på fra start.
Den første dag til DMU står altid i ”singlernes” tegn, og der blev derfor
spillet en masse flotte individuelle kampe. Nogle viste sig fra helt nye sider,
mens andre desværre måtte se sig slået af marginalerne trods god kampgejst
og flot spil. Efter fredagens hårde kampe, var Simone De Blanck, Amanda
Jensen og Oliver Fritze videre i single.
Efter indtagelse af lidt aftensmad i form af pizza fra det lokale pizzaria, som
var så venlige at holde lidt ekstra åbent for de sultne københavnere, stod den
på nattøj og oppustning af luftmadrasser. Desværre måtte vi rimelig hurtigt
erkende, at vi havde et liiiiille problem angående luftmadrasser, da en
luftmadras hverken er særlig meget værd uden proppen til at holde luften
inde eller med en stor flænge i. Dette fik vi dog løst ved at rykke lidt ekstra
tæt sammen på de resterende madrasser, således at de unge piger fra fredag til
lørdag formåede at sove tre mand på en dobbeltmadras. Den sidste nat sov de
hele fire mand på selv samme madras, da Amandas luftmadras desværre
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måtte se sig besejret af den flænge, hendes søster havde ”glemt” at informere
om inden afrejse. Rebekka og Sebastian Grøn–Iversen stødte til under
morgenmaden lørdag, da deres kampe først var programsat til lørdag, og
dermed var vi totalt oppe på 11 spillere.
Lørdagens program bød på både mix, double og et par singler. På trods af de
mange forskellige haller de unge bliver sendt ud i og den til tider lange
ventetid, var der rigtig god stemning og god kampgejst, når det endelig gjaldt.
Efter rigtig mange flotte, hårde og spændende kampe stod lørdag aften på
buffet i Vejen Idrætscenter, og derefter var aftenen åben for ”fri leg”. Nogle
valgte at skifte fjerbolden ud med en fodbold og løbe den sidste energi helt
ud af kroppen, mens andre valgte den mere rolige udgave bestående af is,
afslapning og underholdning i form af sang på terrassen udenfor det
klasseværelse, hvor vi sov.

Søndagen er for nogle den dag, hvor der er flest sommerfugle i maven, da
denne dag udelukkende består af videregående kampe, og dem havde vi
heldigvis en del af. Dagen startede ud med en semifinale i U13 A, hvor
Sebastian og hans makker Marie kæmpede en brav kamp, desværre rakte det
ikke, og de måtte se sig slået af det par, som gik videre og vandt guld. Oliver
Fritze var næste mand til at levere et brag af en single. Oliver var uden meget
besvær strøget lige i semifinalen i U15 A og stod nu overfor en gut, som
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trods hans minimale højde havde mere at byde på end som så. Selvom Oliver
kæmpede 110 %, leverede et formidabelt spil, havde træner og
holdkammerater til at sidde meget yderligt på stolene, måtte Oliver se sig
slået med cifrene 23/21,18/21 og desværre 24/22 i 3. sæt.
Weekendens spiller var Simone De Blanck, som søndag lægger ud med en
semifinale, som hun, så sikker som det nu kan være, vinder i 3. sæt. I Finalen
derimod står hun overfor den pige, som hun om lørdagen tabte til i
puljespillet. Dette skræmmer dog ikke Simone, hun vælger blot at løbe solen
sort, vise lidt tænder og med støtte fra sidelinjen og god coaching fra
træneren, vinder hun finalen i 3 sæt med 15/21,21/18 og 21/19. En anden
spiller, som altid bider fra sig, det er Amanda. Efter 3 sikre sejre i U17 A
damedouble, havde Amanda og hendes makker Tine Rasmussen, kæmpet sig
vej til finalen. Første sæt ender spændende, tæt men tabt med 22/20. Efter
pausen tager de to tøser fløjlshandskerne af og vinder de næste to sæt med
21/14 og 21/13. En lang præmieoverrækkelse, mange stolte spillere og en
masse billeder senere var
weekenden ved at lakke
mod enden.
Når en weekend som
denne ser sin ende, føles
det for mange, som når
gassen går af en ballon.
Sådan en weekend føles
lidt ligesom en ferie man
ikke vil hjem fra. Men
med 6 bronze medaljer og
2 guld medaljer, kunne vi
roligt og stolte vende
snuden mod Sjælland og
tilbage til hverdagen. Der
gik dog heller ikke mange
øjeblikke, før snakken
langsomt ebbede ud, og en
stille snorken kunne anes i
bilen fra nogle af de trætte
spillere.
Til sidst er der blot fra træner og leders side at sige, tusind tak for en rigtig
hyggelig tur til det jyske.
- Mange sportslige hilsner fra Maria
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Nyt fra turneringsmotionisterne
Sæsonen 2010/2011 er slut og motionistholdene endte som følger i
deres respektive rækker: 1. mixhold blev nr. 1 (a point med Ishøj), 2.
mixhold blev nr. 4, 3. mixhold blev nr. 2 (a point med Havdrup). De 2
herrehold blev henholdsvis nr. 3 og 6 i samme pulje.
Klubmesterskaberne afvikles i skrivende stund. Mere om det – specielt om hvordan motionisterne klarer sig – i næste nummer.
Motionisterne holdt sommerfest lørdag den 28. maj – det var 2. mixholdet, der stod for dette arrangement. Festen blev holdt i Caféen.
Sidste træningsdag for motionistholdet inden sommerferien er tirsdag
den 21. juni og vi ses igen efter sommerferien tirsdag den 9. august.
Vi ser ikke så meget til Michael Rahbek, men han var da forbi i starten
af maj og give en øl og prale med, at han har fået en datter den 26.
april 2011.
Lørdag den 28. maj blev motionisternes sommerfest holdt i hallen. Vi
mødtes omkring kl. 16 til en omgang alternativ volleyball. Senere blev
der tændt op i grillen og vi havde en rigtig hyggelige aften. Michael P.
gav spirillen videre til Charlotte med ordene: Spirillen gives videre til
Charlotte – ikke mindst pga. hendes personlighed. Hun tager sig altid
tid til at snakke og høre på alles ”problemer”. På banen læser hun spillet og er et skridt foran ved nettet. Hun er social. Endvidere er hendes
humør altid i top og hun hjælper altid, hvis kan har brug for det. Selv til
Hvidovre Cup festen; hvor om hun ”kun” skal komme og hygge, så
dækker hun lige bord og sørger for pynt. En ren ”hyggeonkel”.
Af hensyn til backinggruppens planlægningsmøde i løbet af sommeren bedes I venligst give besked til Anette, hvis I har planer om at melde jer ud, eller hvis I er så uheldige at blive ramt af langvarige skader i
løbet af sommerferien.
God sommer!
Linda Sørensen
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Klubmesterskaberne 2011 seniorer
og veteraner
I år blev klubmesterskaberne afviklet i uge 19, 2. uge i maj,
en uge senere end sidste år. Igen for at undgå konfirmationerne.
Finalerne og præmieoverrækkelse blev ligesom sidste år afholdt om fredagen. Det blev egentlig gjort som et forsøg sidste år, men vi syntes det fungerede rigtig godt. Vi undgik en
masse afbud, som altid plejede at komme når de blev afholdt
om lørdagen.
Vi havde håbet på at
flere havde fundet
vej fredag aften for
at se finalerne, men
det virker som om
at spillerne har nok i
egne kampe. Det er
også meget få som
bare kommer forbi
hallen for at kigge.
Det er lidt synd for
der bliver spillet rigtig mange gode
kampe.
Igen i år gjorde de unge sig rigtig godt bemærket. De stillede
alle op i A-rækken og var klar til at tage kampe op med os
”gamle”. Nogle ”gamle” måtte da også se sig slået af de unge, hvilket bare betyder at de unge er på rette vej.
Som noget nyt i år havde vi sat tællerstole frem torsdag og
fredag til semi- og finalekampene. Det viste sig at være en
rigtig god ide, både for dem der spillede, men især også for
tilskuerne, som så kunne følge med i flere kampe på engang.
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Antal deltagere i år var meget skuffende kun 68 og der blev
spillet 112 kampe. Hvor der sidste år var 96 deltagere og
spillet 163 kampe. Der blev i år brugt 25 rør bolde, ca. 3.
bolde pr. kamp, det er lidt mere end sidste år.
De rækker der ikke blev spillet i år i forhold til sidste år var:
HS senior C, HD veteran A, HD veteran B, HD veteran C,
MD veteran C. Til gængæld blev der spillet DD veteran B,
som ikke har været på før.
Det ser altså ud som om at det især er veteranrækkerne der
svigter, men også i B og C rækkerne er der færre deltagere.
Vi må jo se om ikke vi kan ændre på det til næste sæson, vi
ved at der er en del skadede, især her sidst på sæsonen. Måske vi skal forsøge at ligge klubmesterskaberne noget tidligere på sæsonen.
Det vil bestyrelsen
tage fat på i starten af næste sæson, for at se om
ikke der er noget
vi kan ændre på
det.
En stor tak til cafeen, der endnu
engang stillede op
hele ugen, i år
blev der lavet flæskestegs sandwichs, og dem
blev der spist rigtig mange af. Især
tak til Jørgen og Ulla der sprang til pga. sygdom og klarede
næsten hele ugen alene.
Der er flere billeder
fra KM på omslaget

På turneringsudvalgets vegne
Tina Lougart
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Hvidovre Badminton 2000
Klubmestre 2011
Herresingle senior A
1. Klaus Lies Jensen
2. Michael Goldmann
Herredouble senior A
1. Ole Fritze / Michael De Blanck
2. Dennis Brok / Peter Porsdal
Damesingle senior A
1. Amanda Jensen
2. Lene De Blanck
Damedouble senior A
1. Lene De Blanck / Tina Lougart
2. Amanda Jensen / Helene Bjerrum
Mixed double senior A
1. Maja Pedersen / Frank Stabell
2. Helene Jensen / Ib Thornøe
Herresingle senior B
1. Johannes Berger
2. Johannes Andersen
Herredouble senior B
1. Johannes Berger / Johannes Andersen
2. Christian Daugaard / Sonny Lauritzen
Mixed double senior B
1. Anette Ridal / Leif Magnussen
2. Ulla Grøn / Bjarne Engstrøm
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Klubmesterskab i ungdomsafdelingen

Herredouble senior C
1. Michael Weile / Steen Willumsen
2. Peer Wielstrøm / Peter Jørgensen
Mixed double senior C
1. Elin Hougaard / Michael Weile
2. Jannie Meinertsen / Lars Hamp
Mixed double veteran A
1. Maja Pedersen / Dennis Brok
2. Tina Lougart / Bjørn Klepsch
Damedouble veteran B
1. Anette Ridal / Charlotte Nyberg
2. Jannie Meinertsen / Jeanet Porsdal
Mixed double veteran B
1. Lise Skovgaard / Christian Daugaard
2. Elisabeth Stabell / Michael Weile
Herredouble veteran 50+
1. Jan Eilersen / Jacob Broz
2. Bjarne Engstrøm / Allan Christensen
Herredouble veteran 60+
1. Jan Eilersen / Jacob Broz
2. Ole Lougart / John Berling

________________________

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.
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Klubmesterskaberne i år var sponsoreret af Frederiksberg Gulvservice v/
Michael Hesmark og det blev afviklet søndag den 10.april 2011.
På trods af samme antal deltagere som sidste
år, var det overvejende single-kampe der skulle afvikles og derfor var det muligt kun at spille om søndagen.
Det blev en super-søndag med spillere i topform, som kæmpede alt det de kunne og en
masse tilskuere som var med til at give god
stemning i hallen. Skønt at I også støtter cafeen, som i dagens anledning bød på lune
toast, gulerødder og lidt sødt.
Og så var der jo også debut for tællerstolene.
Det var fantastisk dejligt at kunne følge med i
Begynderrækken stillingerne på banerne og jeg tror, at ungerne
fandt, at det var lidt sejt at have tæller på til kampene.
Da alle 69 kampe var afviklet havde vi
fundet klubmestrene og resultatet blev
som følger:
Begynder rækken
DS-U15
Maria Borch Nielsen
Herresingle U11
Benjamin Borch Thode
Damesingle U11
Annabell C. Steinmetz
Herredouble U11
Jonas Linnemann/Oliver Bagley
Herresingle U13
Sebastian Grøn-Iversen
Herresingle U15
Oliver Fritze
Damesingle U15
Louise Borch Nielsen
Damesingle U17
Amanda Jensen
Herresingle U19
Phillip Stemann
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HS-U13

Vi fik også kåret årets spiller: Rasmus Sejr Bek, Årets kammerat: Nikoline Plass og årets fighter: Steffanie Brandt
DS-U11
HD-U15

Vi havde også endnu en præmieoverrækkelse. Det gjaldt Vinderne af holdturneringen i
U11 X-rækken.

Årets spiller

Så det var et tilfreds udvalg, der ønskede tak for en dejlig søndag og på gensyn om et år.
En stor tak skal naturligvis også lyde til Maria, som igen i år har lavet et super program.
Helene

De seje tøser vandt U11 holdturneringen.

HS-U11

DS-U17
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I U11 X-rækken, hvor klubberne selv afgør om de vil stille med drenge, piger
eller en blanding, stillede vi i denne sæson op med en stamme bestående
Isabell, Annabell, Steffanie og Laura og Oliver som var med en enkelt gang.
Det har været en fantastisk sæson. Pigerne har mødt rigtigt mange drenge
igennem sæsonen, men har udvist et stort gå på mod og en kanon vilje i alle
kampene, hvor de fleste er vundet.
Den sidste holdkamp mod Gladsaxe var afgørende for om holdet ville vinde
turneringen. Efter en meget lige og velspillet kamp, som endte 3-3, stod holdene pointmæssigt helt lige. Efter at Københavns badmintonkreds efter en
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uges tid havde fået lavet fintælling af vundne/tabte sæt i alle holdkampene,
blev vores hold til sidst erklæret som vinder – flot gået.
Det er været en udsøgt fornøjelse at være holdleder. Der er et stærkt sam-

Lidt flere billeder fra ungdommens klubmesterskaber

HD-U11

menhold og god stemning på holdet, hvor alle bakker hinanden op. Det hele
bakkes op af engagerede forældre. Også en stor tak til træneren (Peter Porsdal), der i det daglige har stået for at motivere og udvikle spillerne, samt
ungdomsspillerudvalgsformanden (Helene Jensen), der har styret det hele
bag linjerne.
Den glade holdleder – Jesper H.
_________________________

Konkurrencen
Af pladsgrunde må konkurrencen desværre udgå denne gang, men vi kommer
stærkt igen i næste nummer.
Men vi har da en vinder af sidste nummers opgave med svære ord.
Det blev Finn Olsen, som får sin præmie efter nærmere aftale.aftale
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Årets fighter

Årets kammerat
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BAGSIDEN

Dette er sagt og skrevet mange gange før:
Klubånden i HB 2000 lader meget tilbage at ønske.
Nogle eksempler: Det er svært at skaffe nye kandidater til bestyrelsen. Ikke alle behandler hallen og inventaret godt, selvom
det jo ”tilhører” alle os medlemmer. Det er vanskeligt at skaffe
frivillige til de forskellige opgaver, så det bliver ”Tordenskjolds
soldater”, igen og igen. Et andet eksempel er den nyligt afholdte sæsonafslutningsfest, hvor der, ud af klubbens over 500 medlemmer, mødte ca. 30 op! Dette skyldes vel bl.a. at mange medlemmer kommer og spiller en time, og ikke er interesseret i at
engagere sig yderligere i klublivet.
Året i år er et ”frivillighedsår”. I den anledning arrangeres der
til efteråret en såkaldt frivillighedsmesse, hvor bl.a. alle sportsklubber kan ”vise flaget” med en stand. Hensigten er at klubberne kan reklamere for sig selv og opnå en større tilgang af
frivillige hjælpere. Også HB 2000 vil være at finde på messen.
Lad os, i den nye sæson, samarbejde om at få tingene til at gå i
den rigtige retning.

Til slut ønsker vi alle medlemmer en rigtig
god sommer
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