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Læs i dette nummer:
Ungdommens Træningslejr
Nyt fra afdelingerne
Frivillighedsmesse
Konkurrencen

Det er snart blevet en tradition, at ungdommens træningslejr finder sted i Herlufsholm. 2011 var igen en succes, og her ses alle deltagerne.
Der er en nærmere omtale inden i bladet og billeder indvendigt på omslaget.

Fra ungdommens træningslejr 2011, i Herlufsholm

Hvidovre Badminton - HB 2000

De tre yngste deltagere

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:
1. december 2011
Tryk:

RÅDHUS TRYKKERIET
Hvidovre

Klubbens øvrige kontaktpersoner:
se næste side

Flere billeder på
side 15

Så er der instruktion….
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Klubbens kontaktpersoner:
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

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

Sekretær:
Ulla Grøn

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
Velkommen til sæsonen 2011-2012 til klubbens medlemmer og specielt velkommen til de mange nye medlemmer, der vil forsøge sig i HB2000.
Kontingentopkrævningerne blev udsendt med betalingsfrist til 1. august, så
hvis du/I ikke har modtaget opkrævning eller der evt. er fejl i opkrævningen
så bedes du/I rette henvendelse til bestyrelsen (mail til HB2000@HB2000.dk
eller ringe i kontortiden). Jeg kan kun opfordre jer til at blive tilmeldt betalingsservice, hvilket vil gøre det lettere for begge parter. Husk dog i det
mindste at meddele evt. adresseændring eller ændring i jeres personlige oplysninger (tlf., e-mail, efternavn), hvis sådanne forekommer.
Som I har bemærket, så er der i løbet af sommeren blevet lavet lidt om ved
indgangsdøren. Det skal være med til at forhindre jord og sten i at lægge sig
ved døråbningen og dermed være med til at ødelægge døren. Husk, at døren
skal holdes lukket. Præstemosehallen fik ved sommerens skybrud også mindre vandskader, men efter alt at dømme heldigvis kun meget små kosmetiske
skader.
Vi har for en måned siden haft et enkeltstående tilfælde, hvor hallen en lørdag var blevet efterladt åben og uden at alarmen var sat til. En efterfølgende
undersøgelse har vist, at der var tale om en ekstraordinær række af tilfælde,
der førte til dette uheldige forhold. Det ville dog ikke være sket, hvis alle sørgede for, at der er lukket og låst, når man, som den sidste (der ikke er andre i
hallen), forlader hallen. HUSK, at I ikke ved, om der kommer andre efter jer,
selvom der normalt plejer. HUSK ligeledes, at nødudgangen inde i hallen
altid skal være aflåst.
I denne sæson skiftes hjemmesiden infosport.dk ud med badmintonpeople.dk,
hvor alle medlemmer er velkomne. Den ny hjemmeside er lavet i stil med
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facebook med venner og fans. For mange af os lidt vel poppet i sin opbygning, men andre vil sikkert føle sig hjemme. Her kan du/I få en lang række
oplysninger vedr. badminton (kampe og turneringer). De fleste oplysninger
vil du/I dog fortsat kunne finde på vor egen hjemmeside HB2000.dk.
Jeg skal så endnu engang ønske jer alle velkommen til en ny spillesæson med
nye udfordringer i holdturneringerne og til glæde og gavn for de, der blot
spiller for fornøjelsens og/eller motionens skyld.
God spillesæson 2011-12.
John Berling

Nyt fra Seniorafdelingen
Så kom vi i gang med at træne i den nye sæson.
Igen i år fik vi muligheden for at starte træningen før tid – denne sæson endda
2 uger før. Det viste sig dog hurtigt, at det med at starte allerede i juli måned
med at spille var for tidligt. Der var meget få til træning, og næste år vil det
nok kun blive 1 uge før igen. Ugen før den egentlig sæsonstart var der til gengæld fint med deltagelse, og mange var glade for at komme i gang.
Vi har igen i år tilmeldt 3 hold. Det er ikke fordi vi ikke har herrer til 4 – men
desværre ser det ikke lige sådan ud på damesiden. Vi forsøgte faktisk at tilmelde et rent herrehold, men denne række blev ikke oprettet i KbK’r.

Opråb fra Banefordeleren
I skrivende stund, bruger jeg rigtig meget tid på, at kontakte de spillere
som ikke har betalt deres kontingent til tiden. Årsagen til de ikke har
betalt kan være mange, ofte har spilleren besluttet at stoppe med at
spille badminton, men har ikke udmeldt sig, andre har flyttet adresse
og har derfor ikke modtaget girokort, nogen har været skadet ved sæsonafslutning, og ved derfor ikke om de kan spille.
Alle former for ændringer, dvs. adresse, tlf., frasigelse af en bane
hvis man har flere spilletider eller manglende mulighed for at betale til
tiden, skal ske til banefordeleren eller til formanden for den afdeling
man spiller i.
Udmeldelse skal ske skriftligt til HB2000. Den kan sendes pr. mail til:
HB2000@HB2000.dk
Om tirsdagen er jeg på kontoret fra 18.30 – 19.30 Der har man mulighed for at ringe eller kommer forbi og få lavet evt. ændringer. Mangler
du et kort til døren, laver jeg det imens du venter. Jeg opfordrer alle,
der endnu ikke har fået lavet et kort, til at få et. Så skal du ikke forstyrrer dem der spiller, når du banker på døren.
Der er indleveret glemte smykker og nøgler på kontoret, de kan afhentes i kontortiden.

Vi ved af erfaring, at der vil blive afbud og skader i løbet af sæsonen, og derudover har vi mulighed for at hjælpe på det rene motionist-herrehold, så vi
skal nok forsøge at få alle ud og spille holdkampe.
Som allerede udmeldt, så satser vi på de unge i seniorafd. Det er dem som
skal tegne vores seniorhold i den nærmeste fremtid.
Jeg ser frem til en forrygende sæson, hvor vi gør os godt til holdkampene og
de turneringer, som spillerne stiller op i.
En lille opsang til sidst: Når vi holder arrangementer i klubben, så deltag…..
Desværre ser vi en faldende deltagelse til alle vores arrangementer – hvad
enten det er for hele klubben eller bare for vores afdeling alene. Vi har det
rigtigt godt socialt, og alle jer der ikke deltager går virkelig glip af noget.
DE UNGE SENIORER ER OGSÅ MEGET VELKOMNE !
Vi ses i hallen !
Maja

Hilsen Anette
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Træningslejr den 26.august til 28.august

Nyt fra turneringsmotionisterne

Igen i år var der planlagt træningslejr for ungdomsspillerne. Gebyret
for at deltage var denne gang sat op, idet vi ikke har modtaget så
mange sponsorpenge, som de tidligere sæsoner.
Men det afholdt ikke de 22 deltagere i at tilmelde sig og de fik da også noget for deres penge: Supergode trænere, som havde tilrettelagt
et hårdt træningsprogram, med både teknisk træning, fysisk træning,
løb på tid, natløb, sjov leg og tid i svømmehal. derudover var der jo
også ”sygt store præmier” til vinderne af de forskellige turneringer,
der var planlagt, samt ketcher til den spiller, som havde givet den
mest gas uden brok og den spiller som havde været den bedste kammerat.
Så selvom man synes det er mange penge for en weekend, så er de
givet ud til en fantastisk oplevelse, som sætter spor hos spillerne.
Som de tidligere år havde vi hele konference-centret for os selv og det
er jo en fordel, når 22 unge mennesker løber rundt på gangene og
griner og larmer……
Den lokale tankstation har da også et par kronede dage, når HB2000
besøger Herlufsholm, for det er der spillerne køber deres guf til hyggestunderne, når der ikke spilles badminton.
Vi har en aftale om at de små skal følges med de ældre og at alle skal
sige til trænerne eller Helene, når de tager på slik-togt til tanken. Et
arrangement som spillerne er gode til at overholde.
Trænerne på lejren var Frank Johannsen og Frederik Næsted. De har
en stor del af æren for at træningslejren var en sucess. Men det var
aldrig gået, hvis det ikke også var for alle spillere – med deres gode
humør og engagement. Dette gør, at det er en fornøjelse at stable
træningslejren på benene.
Så de 22 spillere der tog af sted fredag eftermiddag, glade og forventningsfulde, vendte trætte – men fortsat glade - tilbage til Præstemosen igen, søndag den 28.august.

Motionisterne har fået ny ”formand”. Anette valgte desværre at trække
sig som formand midt i en valgperiode, hvilket vi alle selvfølgelig har
fuldt forståelse for.
Vi takker for den store indsats.

Helene

Fotos fra træningslejren findes på
indersiderne af omslaget
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Og vi har heldigvis fået en ny ”formand” – nemlig Michael P. Charlotte
er dog motionisternes repræsentant i bestyrelsen, da man ikke kan
vælge ny formand midt i en periode. Charlotte er suppleant i bestyrelsen.
I sæsonen 2011/2012 har motionisterne – i lighed med tidligere år –
valgt at tilmelde 3 mixhold og 2 herrehold.
Lørdag den 10. september holdtes der træningslørdag for motionisterne i hallen.
Linda Sørensen

Vedr. BadmintonPeople
Jeg vil gerne opfordre alle ungdomsspillere til at oprette sig som bruger i BadmintonPeople.
Det er gratis at blive oprettet og det er der I kan finde turneringer og
chatte med andre spillere fra andre klubber…..
Siden hedder www.badmintonpeople.dk
Helene
Ungdomsafdelingen
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Konkurrencesiden
I sidste nummer måtte vi springe konkurrencen over, grundet pladsnød.
Det er ikke tilfældet denne gang, så derfor kommer der her en ”Find 5
fejl”opgave for de skarpsindige.
Her har vi to ivrige singlespillere. Men på billedet til højre er der fjernet 5 ting. Marker hvor tingene mangler, og indsend siden til redaktøren eller aflever den i caféen, postkassen eller på kontoret.
Blandt de rigtige løsninger trækker vi som sædvanlig lod om en præmie.

Navn:
________________________________________________________________

Adresse:
_________________________________________________________________
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HB2000 søger sponsorer !
Er der blandt klubbens mange medlemmer nogen, som enten selv har
lyst, eller kender du til en virksomhed, der kunne tænke sig at støtte
vores forening med en eller anden form for sponsorat ?
Vi har bl.a. en god ungdomsafdeling, som vokser, og som hele tiden
søger udfordringer. Vi vil gerne beholde alle de dygtige spillere i klubben, og det kræver både penge og indsatser fra dygtige elitetrænere.

Nyt fra Badminton Danmark

Kunne du være interesseret i at indgå i et sponsorsamarbejde med
klubben, eller kender du nogen . . . er du velkommen til at kontakte
klubben på e-mail: HB2000@HB2000.dk
Samtidig søger vi også at få oprettet et sponsorudvalg. Det vil sige
nogle personer der kan danne et ”ideforum”, for kontakt til sponsoremner. Her er du også meget velkommen til at deltage. I så fald, kontakt
klubben på mail eller tal med et bestyrelsesmedlem.

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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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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Flere billeder fra
træningslejren
Instruktion af de mindste
(bemærk den nye boldfeeder).

Året 2011 er blevet udnævnt som ”FRIVILLIGHEDSÅR”
I den anledning bliver der afholdt en Frivillighedsmesse i Avedøre
Idrætscenter,
Lørdag den 29. oktober, kl. 10-17
Arrangørerne er Hvidovre Kulturråd, Kulturtoget i Avedøre, Frivillighedsrådet og Integrationsrådet i Hvidovre.
Meningen med messen er først og fremmest at give Hvidovres forskellige foreninger og institutioner, der udfører et frivilligt arbejde, mulighed for at præsentere sig og sin indsats, og dermed gøre en endnu større personkreds interesseret i at deltage i arbejdet.
Dermed får messen også en stor reklameværdi for de enkelte foreninger.
Messen bliver opbygget med professionelle stande for de enkelte deltagere. Desuden bliver der forskellige former for underholdning og optræden, ligesom det bliver muligt at få lidt at spise.
I øvrigt henvises til de forskellige annonceringer om messen.
HB 2000 har også set mulighederne i at deltage med en stand. Her vil
”besætningen” fortælle de besøgende om aktiviteterne i vor klub, og
uddele en lille folder. Vi håber dermed at få nye spillere, men også
medlemmer som vil deltage aktivt i det store frivillige arbejde, der også sker hos os
Vi håber selvfølgelig også at se rigtigt mange af vore nuværende medlemmer, - om ikke for andet, så for en hyggesnak.
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Vinder af
holdkampen

Der var også tid
til sjov. Her er det
”presenningsleg”
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BAGSIDEN

Så lykkedes det igen at få et blad ud til medlemmerne.
Lidt sent måske, men der har været forskellige forsinkelser, bl.a. af teknisk art (læs: computervrøvl).
Til gengæld har vi skubbet deadline for næste blad lidt.
Dernæst må vi indrømme at det ikke er det mest fyldige
nummer vi har set, men erfaringsmæssigt er der ikke de
store begivenheder at skrive om, her først på sæsonen.
Det bringer os hen til at vi, alt for sjældent, får indlæg fra
medlemmerne. Vi mener at vi har et rigtigt godt blad,
hvad mange andre foreninger ikke har. Og der må da røre
sig noget ude i den store medlemsverden, så der er kun et
at sige: brug bladet til at få ideer, synspunkter, ros og ris
ud til de øvrige medlemmer.
Og husk så at besøge klubbens stand på frivillighedsmessen i Avedøre Idrætscenter.

GOD SÆSON
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