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Læs i dette nummer:
Nyt fra afdelingerne
”Træningslejr” for de yngste
Generalforsamlingen nærmer sig

Den 5. februar rundede Kurt Larsson som den første i HB2000's historie 700
kampe. Dette blev fejret med lidt boblevand, og da det var en +50 kamp blev
det selvfølgelig drukket sammen med modstanderen inden kampen
Til lykke til Kurt !

Træningsweekend for de yngste—flere billeder
Læs på side 12

Hvidovre Badminton - HB 2000
Der øves slagteknik med
risposer

Morgenholdet

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. maj 2011
Tryk:
Der redes op til natten

2

RÅDHUS TRYKKERIET
Hvidovre

Klubbens øvrige kontaktpersoner:
se næste side
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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

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

Efter en periode med nedgang i antal medlemmer i klubben, er
der kommet flere nye medlemmer i 2011. Et stort velkommen
til de mange nye medlemmer.
Vi har været igennem en meget kold og beskidt periode, hvilket ofte har sat sit præg
på hallens gulve. Der har tit været meget beskidt i såvel hallen som i omklædningsrum og i mellemgangen. Rengøringen har gjort et stort forsøg på at holde rent, men
desværre uden synligt resultat for badmintonspillerne. Ofte er der allerede snavset,
når vi starter ungdomstræningen, men vi er også selv med til at slæbe skidt ind. Vi
har fået lagt endnu en smudsmåtte indenfor døren, idet den første måtte ofte blev
meget våd af smeltet sne, men vi kan selv sørge for ikke at gå ind i omklædningsrummet og hallen med snavsede sko og så vidt muligt kun med indendørssko i hallen.
Der blev i 2010 ofret en hel del penge på at reparere vægplader i hallen, men desværre kan vi se, at der igen er enkelte plader, der er slået i stykker.
Jeg har jævnligt opfordret til, at døren holdes lukket og låst, men der findes på mange
forskellige metoder til at holde døren åben. Det betyder, at døren for jeg ved ikke
hvilken gang er blevet slået skæv og har måttet repareres igen. HUSK, at anskaffe jer
et kort, så i kan komme ind i hallen.

Klubbens hjemmeside:

Med dette vil jeg endnu engang påpege, at det er os selv, det går ud over, hvis vi ikke
er med til at passe på Præstemosehallen. Ikke alene er det rarest, at vi til stadighed
har en ren og pæn klub, hvor vi både kan spille badminton og havde det socialt godt
sammen, men det kan også medføre skader, hvis ikke gulvene er til at spille på.

Web-master:

Jeg skal så også endnu engang bede om, at I/du sender en mail til
HB2000@HB2000.dk, hvis I/du konstaterer fejl og mangler i og omkring hallen.

www.HB2000.dk

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

FORMANDEN HAR ORDET

John Berling

36491981

Vi nærmer os så småt afslutningen på turneringskampene, hvorefter det hedder klubmesterskaber, afslutningsfest og generalforsamling. Vær opmærksom på datoerne for
disse arrangementer og husk at arrangementerne er for alle klubbens voksne medlemmer (klubmesterskaber også for børn og unge), uanset om man er holdspiller eller
motionist.
John Berling
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I henhold til klubbens vedtægter, indkaldes herved til

Ordinær generalforsamling

tirsdag den 24.maj kl. 19.00 i ”Caféen”, Præstemosehallen.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Detaljeret dagsorden vil blive opslået i hallen.
P.b.v.
John Berling (formand)

Nyt fra seniorafdelingen
Stillingen for de 3 seniorhold og med 2 kampe igen er:
1. holdet ligger på en 5. plads, altså kravlet 3 pladser op
2. holdet ligger stadig på 1. pladsen
3. holdet ligger på en 3. plads, kravlet et par pladser op
Dermed er der en mulighed for at 2. holdet rykker op i serie 2, så vi har
hold i serie 1, 2 og 4.

Juleturnering
Juleturneringen blev i år afholdt en mandag og afviklet som en rigtig
turnering. 30 seniorer havde valgt at deltage, så det må siges at være
vellykket.
Spillerne blev inddelt i A og B spillere, men ellers fordelt tilfældigt.
Da vi havde spillet blev der dækket op med æbleskiver og pakkeleg.
Vinderne og de næstbedste af turneringen blev fundet og hyldet.
De fleste gik op i pakkelegen som var der kæmpe præmier på spil, og
med 2 terninger der kørte hver sin vej, kunne der godt opstå lidt turmult om terningerne. De unge var lidt smarte og tog kun pakker fra de
gamle, hvilket først blev opdaget sent i spillet.
Tina
————————————-

KALENDER
19. marts:
9-10 april:
9-14 maj:
14. maj:
24. maj:

Lederkomsammen
Ungdommens klubmesterskaber
Klubmesterskaber (uge 19)
Sæsonafslutningsfest
Generalforsamling

Lukkedage for resten af sæson 2010-2011
21.-25. april (Påske)
20. maj (St. Bededag)
2. juni (Kristi Himmelfartsdag)
12.-13. Juni (Pinse)
27. Juni– 7. August (Sommerferie)
Alle dage inkl.
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Juleturnering den 27.november
i ungdomsafdelingen

Konkurrence-siden

Vi var nu nået den tid af året, hvor julen står for døren og derfor også tid til at
afholde juleturnering i ungdomsafdelingen.
Så alt var tilrettelagt til mindste detalje, da det blev den 27.
Ja selv vejret var juleagtig –snestormen rasede nemlig uden for, faktisk så
voldsomt, at vi overvejede at aflyse.

Sagt med det samme: der kom ikke mange løsninger på krydsordet i foregående nr. Var den for svær eller for kedelig ?
Blandt løsningerne er udtrukket Birgit Hansen, som kan vente sin præmie én
af dagene. Denne gang skal der gættes ”mærkelige ord”. Sæt kryds ved den
rigtige forklaring på ordene nedenfor. Løsningen afleveres på kontoret, i
”baren” eller til redaktøren, og der trækkes lod om en præmie mellem de rigtige løsninger.

Igen i år var deltagelsen stor.
Spillerne var blevet inddelt i
hold og der var forskellige
forhindringer på banerne, så
det var bare om at komme i
gang.

Triforium

Del af kirke

Frø

Eksamen

Rombe

Labyrint

Tov

Geom.Figur

Holografi

Billed

Varmetest

Telefax

Artefakt

Faktum

Kunst

Knogle

Parabel

Blomme

Brugelig

Kurve

Forventningsfulde spillere

Refektorie

Spejlsal

Spisesal

Skjulested

Da spillerne havde spillet nogen tid,
løb rygtet pludselig at julemanden
skulle befinde sig i hallen. Og ja, rygtet
talte sandt, ind trådte julemanden, med
godter til alle de artige børn –og dem
var der mange af……
Kl. 17 var alle kampe spillet og alle
fortrak til cafeen, hvor der var lune
æbleskiver, sodavand og præmieoverrækkelse.
Tak til alle jer der var med både spillere og hjælpere.

Kere

Bekymre

Glide

Vogn

Gemse

Fugl

Insekt

Pattedyr

Vlieseline

Stof

Pigenavn

Snor

Loggia

Instrument

Buegang

Kælk

Julemanden kom også

Navn:__________________________________________________

Helene
Adresse:________________________________________________
(der er flere billeder bagest i bladet)
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Nyt for turneringsmotionisterne
Ved årets julefrokost – som 1. mixhold stod for arrangementet af, var
vi ca. 28 deltagere. Om eftermiddagen var der inviteret til badmintonspil – der var dog kun ca. 14 deltagere. En del havde vist været til julefrokost om fredagen! Jeanne gav spirillen videre til storebror Michael
med bl.a. følgende ord:
”Michael går altid på banen for at give alt hvad har og for at vinde.
Han hader at tabe, og man kan både se og høre hans engagement på
banen. Han er seriøs og engageret – uanset om det er kamp, træning
eller når der skal deles fadøl ud efter kamp. Michael hjælper glædeligt
til i baren hver mandag og også om søndagen midt i træningen, hvis
der er brug for det og det lige passer. Michael vil gerne gøre alt for, at
alle er glade”.

HUSK KLUBMESTERSKABERNE
9-14. maj (uge 19)
Tilmeldingsbogen vil være lagt frem i Caféen
I denne uge er der, som sædvanligt, begrænsninger i timespillet
Se opslag i hallen.

Rigtig mange fra motionistafdelingen deltog igen i år Hvidovre Cup
den 23. januar og i den efterfølgende fest den 29. januar. Jeanne kom
desværre til skade under afviklingen af Hvidovre Cup – en brækket
fod, som betyder, at benet skal være i gips i 6 uger – vi ønsker god
bedring til Jeanne!
I holdturneringen – hvor de fleste hold mangler 1-2 kampe – er stillingen for mixholdene således: 1. holdet ligger nr. 1 ud af 7, 2. holdet
ligger nr. 5 ud af 7 og 3. holdet ligger nr. 2 ud af 8. Herreholdene er
p.t. placeret som hhv. nr. 4 og 7 ud af 8 hold.
Håber at se rigtig mange deltagere fra motionsafdelingen til generalforsamlingen tirsdag den 24. maj.
Motionisternes sommerfest holdes lørdag den
28. maj 2011 – det er 2. mixholdet, der står for
dette arrangement.

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.

Linda Sørensen

10

11

Træningsweekend for de yngste
Fra lørdag den 26. februar til søndag den 27. februar afholdt ungdomsafdelingen træningsweekend for de yngste spillere og nybegynderne.
Det foregik i Præstemosen med overnatning i cafeen.
Det er et helt nyt tiltag som er kommet i stand - på opfordring fra nogle forældre. De efterlyste noget, der kunne matche
den træningslejr, som vi
ellers har i august, men
som henvender sig mest
til de ældre og mere
øvede spillere.
Opfordringen blev fulgt
op og derfor myldrede
det - denne herrens lørdag den 26.februar - ind
med forventningsfulde
spillere, iklædt soveposer og luftmadrasser.
Martin instruerer

18 spillere var tilmeldt, men fordi én sygdomsramt og én ferieramt spiller
måtte melde afbud, mødte 16 børn op. De blev mødt af cheftræner Martin
Johannsen, der havde
lavet et tæt program for
spillerne. Martin havde
3 garvede hjælpetrænere til sin disposition:
Peter Porsdal, Jesper
Hjerrild og Nettie Nielsen, så der var lagt op
til en super eftermiddag.
Der blev trænet forskellige badmintonrelaterede øvelser, kun afbrudt
af pauser. I disse pauser
blev der pustet ud og
inhaleret kage og safteHerligt med et glassaftevand
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vand, som de søde forældre havde doneret. Da klokken blev 18 var træningen
slut og det var tid til at få badet og gjort sig klar til aftensmad.
Den stod grillmester Dennis for i samarbejde med Lene og Heidi. De diskede
op med de dejligste hakkebøffer og salat, som ungerne selv skulle lave deres
egne burgere af og så is til dessert– og det var en sucess.
Så gik aftenen ellers med hygge. Der var konkurrence om at spise lakridssnørrebånd, der var sing-along, film på tv og en masse leg og badminton i
hallen. Så klokken var over 01 inden der var ro i cafeen. Ja altså ro hos spillerne, for sodavandsautomaten sover aldrig……………….zzzzzz
Kl.8.00 søndag morgen var det godmorgen, men da var nogle af spillerne
allerede i gang med at spille nede i hallen. Så var der ellers fælles morgengymnastik inden morgenmaden, som Heidi stod for at lave. Og heller ikke
her manglede der noget: juice, franskbrød, ost, pålægschokolade og syltetøj –
lige hvad ungerne kunne
lide.
Klokken 10 var
det hele slut.
Forældrene
hentede nogle
børn, som var
noget mere
trætte end da de
afleverede dem
om lørdagen.
Og det kan man
jo tyde derhenad, at alle har
givet den gas – Morgengymnastik
både under træningen, men også til den efterfølgende hyggeaften.
Det forlyder fra trænerne, at alle ungerne har været søde og rare at være sammen med og at de har været koncentreret under træningen og gjort det super
flot.
Det giver jo kun motivation til at gentage sucessen.
Så tilbage er bare at sige 10000 tak til alle jer forældre, der har gjort det muligt at arrangere denne træningsweekend.
Helene
(Flere billeder på side 2)
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Senior- og Motionist fest den 8. Januar 2011
Pga. en alt for dårlig tilmelding til sidste års nytårsfest i Seniorafdelingen, foreslog vi motionisterne, at vi prøvede at holde en fest for begge
afdelinger.
Desværre resulterede det kun i 20 tilmeldinger – måske fordi det var så
tæt på jul og nytår…
Dennis, Ivan og Peter P. stod for arrangeringen af festen, og de skal
have STOR ros !
Dennis tilbød at festen blev holdt hjemme hos ham, da vi kun blev 20
personer. Dette var en super god beslutning !

serpentinere og bordbomber, som næsten alle blev affyret med det
samme…Kun Ib havde gemt et par stykker i lommen til senere ☺

Som sædvanlig var der høj stemning og masser af sang og dans. Mark
sørgede for musikken, selvom jeg nok tror, at der var mange mere eller
mindre gode forslag hele tiden….og Ivan havde iført sig en fantastisk
sort krøllet paryk, som han bar HELE natten. Det var som om han blev
en helt anden, og han underholdte resten af selskabet i flere timer med
det hår (og tilhørende dans) – Ivan du er en stjerne !
Til sidst vil jeg sige tak til alle der deltog for en festlig stemning, og
især en tak til arrangørerne for en super fest. Den største tak skal dog
lyde til Dennis og Anette for at lægge hus til alle os HB2000-tosser !
Tina & Maja

STØT VOR ”CAFE”
Som det fremgår, var stemningen i top !

Vi havde hver især betalt 200 kr. og for disse penge var der lækker
Thai mad - inkl. dessert (pandekager og is), (irsk) kaffe, the og guf.
Derudover var der vin, øl, spiritus og sodavand…og rigeligt af det !!
Det var arrangeret som en rigtig nytårsfest, så der var nytårshatte/hår,
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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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Vi bliver nødt til at sige det igen…...

Klubmesterskaberne for ungdommen 2011

Husk at udfylde de gule sedler !

Så er det igen blevet tid til vores årlige klubmesterskab i ungdomsafdelingen.

Vi har skrevet det før, men visse ting skal åbenbart gentages
jævnligt, for at virke.
I mellemgangen i Præstemosehallen sidder en reol med forskellige gule sedler. ALLE skal skrive sig på sådan en seddel
hver gang der spilles.

Alle kan deltage - uanset hvor længe du har spillet.
Hvis du er ny eller er lidt usikker på reglerne, er der nogle som vil
hjælpe dig.

1. Der er flere klubber der spiller i hallen. Så find den
hylde hvor der står HB 2000 på sedlerne.
2. Find sedlen for den pågældende ugedag / dato.

De indledende kampe spilles lørdag den 9.april fra kl.13.30 til 18.00

3. Udfyld en linie med dato, tid, bane nr. antal spillere
og underskrift. ( bane nr. 1 er nærmest døren).

og finalerne søndag den 10.april kl.10.00-16.00 i Præstemose-hallen.
Når alle kampe er spillet om søndagen, vil der være overrækkelse af
præmier, uddeling af pokaler til årets spiller, årets kammerat, årets

Klubben får hvert år tildelt banetider.
Hvis det ikke fremgår af sedlerne, at
der spilles jævnligt på banen indenfor
den pågældende tid, kan klubben miste banen.
Det skulle vel nødigt ske med din bane, - vel ?

fighter m.m.
Det koster kr.40,00 pr.række du stiller op i og du kan stille op i 3
rækker.

Cafeen vil være åben både lørdag og søndag, hvis man skulle trænge til
noget at spise eller drikke.

Indbydelse og tilmelding får du snart af din træner og på mail.
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Fra ungdommens juleturnering….
Læs på side 8

Det er svært at spille med
klap for det ene øje !

Til ungdomsspillerne !
Husk at træningen slutter med udgangen af maj
Helene
——————————————-

Præmieoverrækkelse

Til lykke
For nylig fandt en sjælden begivenhed sted.
Gunnar Christensen og frue fejrede diamantbryllup.
Dette, i sig selv, er måske ikke så sjældent. Det sjældne består i at
Gunnar stadig er aktiv spiller på 60 plus fredagsholdet, hvor han tager
et par kampe og efterfølgende nyder socialt samvær i ”cafeen”.

Og så er der
æbleskiver til alle

Vi ønsker parret hjertelig til lykke !
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BAGSIDEN

Det har vel ikke undgået nogens opnærksomhed, at der er
kommet kulør på dette nummer. Det giver nogle fordele:
Først og fremmest ”løfter” det bladet som helhed, og der
bliver mulighed for at fotos kan komme mere til deres ret.
Det er, som fremgår, kun omslaget der er trykt i farver, da
ingenting jo er gratis. Men grundet forbedrede trykmaskiner er det faktisk blevet overkommeligt. Men betragt dette
nummer som en prøve, - så får vi se om det bliver sådan
fremover.
Og så en lille påmindelse:
DIN klub holder generalforsamling den 24. maj (se inde i
bladet). Det ville være rart, at se et pænt fremmøde denne
dag. Se på billedet hvor
hyggeligt det var sidste
år og sæt kryds ved datoen.
Til slut bare……

På gensyn
i næste nummer
20

