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Ved klubbens 10 års jubilæumsreception den 8. september, blev der spillet nogle
rigtig fine opvisningskampe af såvel egne spillere som topspillere udefra. Som det
fremgår af billedet, var det noget der kunne trække publikum. Læs mere inde i bladet.

Fra 10 års jubilæet
i HB 2000

Hvidovre Badminton - HB 2000
Klubben
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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 2013

Tryk:

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
51 91 95 09
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

Formand:
John Berling

Kasserer:
Jeanette Ingerslev

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

36 47 33 24

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

Booking:
Ove Rasmussen

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:

Bestyrelsesmedlem:
Helene Jensen
51 91 95 09
htorsvadjensen@hotmail.com

John Berling

36491981

FORMANDEN HAR ORDET
Så er året 2012 ved at løbe ud og både Jul og Nytår står for døren. Når jeg ser
tilbage på året, så har det været præget af HB2000 10 års jubilæum samt
mange nye udfordringer for klubben. Vi er igen gået lidt tilbage i antal medlemmer, selvom vi har fået en fin tilgang af både unge og ældre.
Vi har fået en større opgave, som vi lige nu er i gang med, idet vort administrationsprogram kaldet Foreningspakken er blevet opsagt pr. 31-12-2012.
Bestyrelsen har besluttet, at anvende et nyt program fra Klub-modul, som pt.
er ved at blive klargjort. Da vi samtidig har fået flere og flere problemer med
at få hjemmesiden til at fungere, så har vi valgt, at få en mere professionel
hjemmeside, som vil blive integreret i Klub-modul. Her vil bl.a. aktivitetskalenderen komme til at virke og der vil komme en menu med lukkedage.
Overgangen til den nye administration og den nye hjemmeside vil finde sted i
december måned (måske først i januar) og vil komme til at betyde en række
ændringer, specielt for kontingentindbetaling. Vi har set på flere systemer,
der kunne opfylde behovene for en badmintonklub, men alle systemer benytter betaling via Visa/Dankort (kreditkort), så vi er, lidt nødtvungen, også
kommet med på denne betalingsform. Klub-modul benytter Quickpay, som er
godkendt af Nets (tidl. BS) til betalingsløsning og derfor sikkerhedsmæssigt
lever op til krav om sikkerhed og beskyttelse af kort- og personoplysninger.
Systemet anvender e-mail og sms-tjeneste som kommunikationsmiddel, hvorfor medlemmerne fremover vil få en mail/sms 5 dage før en betaling bliver
udført. Indbetaling og tilmelding til klubengagementer vil komme til at foregå via hjemmesiden og et Visa/Dankort.
I forbindelse med overgang til nyt administrationssystem vil vi bede alle
medlemmer om at gå ind på hjemmesiden www.HB2000.dk og oprette sig
selv. Der vil tilgå alle medlemmer nærmere oplysning herom. For at blive
oprettet økonomisk, vil vi bede om, at I indbetaler 1,50 kr. med jeres kort. På
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den måde vil I blive oprettet let og smertefrit og vi vil få revideret vores oplysninger om adresser, tlf., e-mail m.m. Det er vigtigt, da en stor del af kommunikationen vil foregå den vej. Tilbagebetaling af beløb til medlemmerne
vil også blive meget lettere, idet kassereren kan føre evt. forkerte eller for
meget indbetalte beløb tilbage direkte på jeres kort.
Vi har endnu ikke taget helt stilling til om kontingentet skal løbe fra august til
juli som nu eller om kontingentet skal løbe ét år. Sidstnævnte betyder, at man
altid betaler et års kontingent, uanset hvornår man bliver medlem. Fx medlem
12. november så løber kontingentet fra 12. november til 11. november efterfølgende år. Vi kan ikke helt overskue konsekvenserne af et årskontingent,
men kan godt se fordelene.
Så velkommen til den fagre nye verden, der også rammer HB2000.
I og jeres familier ønskes en rigtig

Klubbens 10 års jubilæum
I år har HB 2000 eksisteret i 10 år. I den anledning blev der afholdt en
reception lørdag den 8. september i Præstemosehallen.
Synd for dem der ikke var tilstede, for det blev virkelig en mindeværdig dag.
Nu kan man jo sige, at 10 år ikke er noget særligt, og var vi startet helt
fra bunden, dengang i 2002, havde der også været noget om snakken.
Men sådan var det jo ikke. Det var to ”hæderkronede” klubber, HTBK
og ABC, oprettet henholdsvis i trediverne og tresserne, der slog sig
sammen, og dannede den nye klub HB 2000.
Derfor syntes vi, at de 10 første år skulle markeres, og der mødte da
også omkring 100 gæster op, sammensat af spillere fra alle aldersklasser, nogen forhenværende spillere og andre interesserede.

GOD JUL og et GODT NYTÅR
John Berling

———————————————-

HUSK !
Juleferielukning fra 24. december 2012 til 1. januar 2013
(begge dage inkl.)
Hallen er åben i skolernes vinterferie.

Det blev en begivenhedsrig eftermiddag. Der blev afviklet opvisningskampe, nogle med hjælp af 2 top-badmintonspillere: Mikkel Mikkelsen
og Rasmus Fladberg. Klubbens afdelinger havde lavet stande, hvor
spillere stod parat til at give information. Så var der en morsom ”serve
i spand” konkurrence, med fine præmier, og firmaet FORZA havde en
stand, hvor de viste og solgte badmintontøj, ketsjere m.m.
Sidst, men ikke mindst sørgede de søde køkkenpiger for servering af
pølser, frikadeller m.m. samt lidt til at skylle efter med.
Andetsteds kan læses formandens tale, hvor han bl.a. fortæller om
klubbens tilblivelse, som faktisk var en længere proces.
På omslagets indersider er en fotomontage fra dagen.

banen
å
p
r
10 å
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Formandens tale til HB2000 jubilæum
den 8. september 2012
Jeg vil først og fremmest byde jer alle velkommen til HB2000 og Præstemosehallens 10 års jubilæum. Det er godt at se, at så mange har været interesseret i at fejre jubilæet, der byder på noget spændende badminton, mulighed for
at se og købe sæsonens spillertøj til favorable priser samt at få lidt at drikke
og spise. Dagens badmintonprogram samt de deltagende spillere vil blive
løbende introduceret.
Primo august for ca. 10 år siden startede HB2000 i den netop færdigbyggede
Præstemosehal, der havde officiel indvielse den 31. august 2002.
Grunden til navnet HB2000 var året 2000, der var det år, hvor arbejdet med
sammenlægningen af henholdsvis HBTK og ABC rigtigt startede op. På det
tidspunkt var der skabt grundlag for at Præstemosehallen kunne komme til at
danne rammen om en storklub på ca. 600 medlemmer, hvilket begge klubber
var tilskyndet til, idet begge klubber over en årrække havde fået frataget så
mange banetimer, at klubberne kun kunne blive mindre og mindre. Vi blev
presset af flere nye sportsgrene og eksisterende sportsgrenes behov for baner.
Hvidovre Kommune havde i en længere årrække baseret sig på multihaller,
der kunne rumme mange forskellige sportsgrene, men bare ikke på samme tid
og kapaciteten var bare ikke stor nok til at alle kunne få deres behov opfyldt.
Sådan er det jo også i dag.
Der var mange følelser med i denne sammenlægningsproces og hverken
HBTK eller ABC var glade for en sådan sammenlægning, idet klubberne
havde deres egne traditioner og historiske baggrund. HBTK blev grundlagt
den 8. november 1934 (og havde altså 75 års jubilæum i 2009) og ABC blev
oprettet i den 27. oktober 1964 (og havde således 45 års jubilæum i 2009).
Der havde tidligere i 90’erne været tiltag til et tættere samarbejde mellem de
to klubber, men med bygningen af Præstemosehallen blev der skabt en egen
stående lejlighed, som ingen af klubberne kunne sige nej til.
Der var mange og lange forhandlinger mellem de to klubber, men efterhånden faldt alle de mange brikker på plads og som sagt, så var vi klar til at indtage Præstemosehallen, da den stod klar i 2002. Det var også med en stor begejstring, vi tog hallen i brug, da vi nu kunne spille badminton i en hal, der
udelukkende var lavet til badminton, havde en god akustik, ingen unødvendige streger og som kunne danne ramme om et godt socialt samvær, hvilket vi
sætter meget højt i HB2000.
I dagens Danmark hører vi nu jævnligt om sammenlægning af klubber og
foreninger, hvilket dog ofte er af økonomiske årsager, men når man selv har
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været igennem en sådan proces, så kan man ikke lade være med at tænke sit.
Vi ser i dag endog klubber blive sammenlagt på tværs af landet.
Min erfaring fra HB2000 har dog været meget positiv, idet der ikke gik mere
end et par år, før vi alle var HB2000 spillere og ikke længere tidligere
HBTK’ere eller ABC’ere og i dag er det blot en del af vor historie.

I dag er HB2000 en breddeklub, hvor der er plads til alle aldersgruppe. Vi er
ikke i tvivl om, at vi skal skabe grundlag for klubbens fremtidige eksistens,
hvorfor der gøres et endog meget stort arbejde omkring børnene og de unge.
Vi er i den heldige situation, at vi har en fantastisk ungdomsleder og en ligeledes fantastisk trænerstab, der tager sig godt af børnene og de unge.
Det er meget vigtigt for klubben, at vi kan fastholde de unge, så vi fortsat kan
have en seniorafdeling omkring Københavner Serien. I seniorafdelingen har
vi endvidere en god ledelse og en god træning, hvilket der skal til for at fastholde og videreudvikle de unge spillere.
Vi har så ydermere en stor veteranafdeling med ikke mindre end 7 hold i
KBH kredsen og en 60+ afdeling for spillere der ikke længere føler sig egnet
til de mange og hårde kampe. Der er dog mange spillere i alderen 60 til 70+,
der fortsat er meget aktive i holdturneringen og spillere op til 85 år, der forsat
spiller badminton.
Vi har så ydermere en afdeling, der spiller i DGI, hvilket har været en stor
fordel for klubben, idet vi kan låne spillere hos hinanden. Klubben har ikke
mindre end 21 hold i henholdsvis KbKr/DBF og DGI.
Jeg skal så heller ikke glemme den store gruppe af banetidsspillere, der som
medlemmer af klubben er med til at få det hele til at hænge sammen.
Jeg kunne nok tale om klubben i timevis, men det skal jeg nok skåne jer for,
hvorfor jeg endnu engang vil byde jer alle velkommen til nogle timers hygge
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Seniorafdelingen

Konkurrencen
I det foregående nummer af bladet (jubilæumsnummeret) var der ingen konkurrence og derfor heller ingen vinder.
Men nu tager vi fat igen. Denne gang skal skarpsindigheden prøves.

Så er vi kommet i gang med sæsonen 2012/13 – denne gang med et
rent herrehold tilmeldt også.
Det rene herrehold var dog så uheldigt, at til deres første holdkamp,
som heldigvis var på hjemmebane, mødte modstanderne ikke op. De
havde åbenbart trukket sig, hvilket desværre ikke var kommet op på
Badmintonpeople og derfor heller ikke til os….
Vi har jo, som mange godt ved, mistet en del damer til denne sæson.
Dette har betydet, at vi har haft svært ved at stille med damer nok til
holdkampene, og har måttet låne damer til mange af dem – TAK til
alle dem som stiller op for os !!

Til en sammenkomst i den lokale loge skal, ifølge reglementet, alle trykke
alle i hånden én gang.
Der er 22 deltagere. Hvor mange håndtryk bliver der udvekslet
Skriv tallet og aflever løsningen til redaktøren, Cafeen, kontoret eller i klubbens postkasse inden 15. januar. Vi trækker, som sædvanlig, en vinder mellem de rigtige besvarelser.

Der udveksles ___________ håndtryk

2. holdet rykkede jo op sidste sæson, men det har nu vist sig at være
svært for dem i denne sæson.
Vi har jo i denne sæson to hold i serie 1 og et hold i serie 3 og serie 35
(herreholdet).
Resultaterne på nuværende tidspunkt er:
1. holdet ligger nr.
2. holdet ligger nr.
3. holdet ligger nr.
4. holdet ligger nr.

3 ud af 8 med 7 point
8 ud af 8 med 0 point
6 ud af 8 med 2 point
4 ud af 7 med 2 point

Vi kæmper bare derud af…. ☺
HUSK VORES JULEFROKOST DEN 12. JANUAR 2013……
Navn: _____________________________________________________

Maja
Adresse: ____________________________________________________
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Nyt fra ungdomsafdelingen
Så kom vi i gang med sæsonen og dermed også holdturneringen.
Vi har tilmeldt 5 hold igen i år.
Som det ser ud her efter 2.spillerunde, ligger U11 holdet lige midt i
feltet.
U13 serieholdet er oppe mod nogle rigtig gode hold, så de kæmper alt
det de har lært. En sejr er det ikke blevet til endnu, men der er flere
kampe tilbage, så det skal nok lykkes.
U13 X1 ligger midt i feltet, mens U13 X2 ligger på en delt 2.plads.
Som det sidste hold er der U15 X2, de ligger suverænt på 1.pladsen.
Vi afholdt juleturnering den 25.nov og det blev lige så morsomt som
det plejer at være. Læs om dette andetsteds i bladet.
Ellers vil jeg lige orientere om kommende arrangementer, så I kan sætte kryds i kalenderen med det samme:
Familiefjer
Klubmesterskaber

16.marts
20+21.april

Derud over er der et par weekender,
som er lidt usikre, da vi endnu ikke
har bestemt indholdet i arrangementerne.
Men lav et forsigtigt kryds i kalenderen den 2+3.marts og den
13+14.april, så hører I nærmere.

Nyt fra Turneringsmotionisterne
Sæsonen er nu godt i gang i turneringsmotionistafdelingen, alle hold har været i kamp, og ligger fint placeret i rækkerne. Da vi spiller turnering under
DGI Roskilde indebærer det lidt kørsel til kampene, men heldigvis kommer
de hold, der ligger længst væk på besøg hos os i denne sæson. Men vi er enige om, at køreturene styrker det sociale i afdelingen. Fordelen ved at vi spiller under DGI er, at vi kan hjælpe i de andre afdelinger, og de kan hjælpe os,
hvilket alle er glade for, og det bliver også flittigt brugt.
Turneringsmotionisterne har som den eneste afdeling haft en tilgang af damespillere, vi har i år kun et rent herrehold, da vi manglede et par herrespillere
ved sæsonstart. Vi har dog senere fået et par herrer, hvilket hjælper på bruttotruppen.
Tredje holdet startede sæsonen med undertegnede som stand in holdleder,
men det er heldigvis lykkedes at finde en spiller fra tredje holdet til at bestride posten. Thomas Gutknecht har påtaget sig rollen som holdleder og går på
med krum hals. Så backinggruppen er fuldt besat med meget engagerede spillere.Tak for jeres store indsats i afdelingen.
Turneringsmotionisterne har lige afholdt deres julefrokost, hvilket var en stor
succes med 25 deltagere. Mange af vores nye spillere deltog, og gav bagefter
udtryk for at det var meget festligt. Der blev inden spisningen spillet med
briller og sorte bolde, hvilket var vildt svært, men sjovt. Maden stod vi selv
for, så det meste var hjemmelavet, og rigtigt lækkert. Afdelingens Spirill blev
givet videre. Det var Elisabeth Stabell der med ordene: ”Virkelig fortjent,
kæmpe indsats i afdelingen, vi sætter stor pris på dit engagement, din dygtighed, erfaring, tiden du bruger, og ikke mindst dit dejlige væsen, og måde at
være på” Med de ord fik undertegnede den, og det sætter jeg stor pris på. Tak
til tredje holdet for en super dag.
Hvidovre cuppen står for døren. For 25. gang skal cuppen afholdes, så det
skulle gerne blive et brag af en turnering. Den efterfølgende fest vil blive afholdt i Lille Friheden. Jeg vil opfordre alle spillere over 25 år til at tilmelde
sig. Andet sted i bladet kan man læse om, til hvem og hvor man kan tilmelde
sig.
Til slut vil jeg ønske alle i HB2000 en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Helene
Anette Ridal
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Nyt fra Banefordeleren
Husk at melde til kontoret hvis du flytter, får nyt tlf. nr., ny e-mail eller
har andre ændringer. Jeg bruger meget tid på, at komme i kontakt med
spillere, som har glemt det.
Mange spillere klager over sorte streger på gulvet i hallen. De kommer
af, at der bliver spillet i sko med sorte såler, Det er ikke tilladt, så ser
man spillere der spiller med sorte såler, må man gerne gøre opmærksom på det.
- og så har jeg en…..

Efterlysning

Der er nogen af vores banetids-spillere der mangler en makker. Så
skulle der være nogen spillere som kunne tænke sig, at spille mere, eller som kender en som gerne vil spille, så kig på opslaget på opslagstavlen eller ret henvendelse til mig i kontortiden om tirsdagen mellem
18.30 – 19.30 på tlf. 36788019.

Ungdomsafdelingens juleturnering den 24.november
30 spillere fra ungdomsafdelingen havde tilmeldt sig til årets juleturnering, så hallen
var fuld af glade børn da vi gik i gang.
Spillerne blev delt op i 4 hold og der blev spillet på 4 baner: den ene hvor drillenisserne er på banen, den anden hvor der blev spillet med små ketsjere og en kæmpe
”fjerbold”, den tredje med dug på nettet, så man ikke kan se modstanderne. På sidste
og 4 fjerde bane blev der spillet almindelig badminton.

Juleduge kan bruges
til mange ting !

Glædelig jul og godt nytår
Anette Ridal
Banefordeler.

En mega bold

Efter hårde og sjove kampe var der fundet et vinderhold. Men inden vi skulle hylde
dem, blev der hygget med lune æbleskiver, sodavand og slikposer.
Igen i år havde vi inviteret julemanden (vores egen træner Peter) til at overrække
præmier og han skulle naturligvis kaldes frem. Så alle skulle råbe: ”Julemand, julemand” og det gjorde de: ”Peter, Peter…..”.
fortsættes
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Vinderne fik lov til at trække gave først og at blive fotograferet sammen med julemanden.

Juletræ skal man have !
Juleturneringens
vinderhold

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Flere
jubilæumsbilleder

Først var der æbleskiver…..

- og så kom julemanden forbi

Mætte af æbleskiver og trætte i benene, sluttede arrangementet planmæssigt.
Så tusinde tak for deltagelsen til alle ungerne og tak til hjælperne Dennis, Peter, Kenneth og Helene som fik det hele til at fungere.
Helene
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BAGSIDEN

Dette er så nummer 4 og det sidste ”POSTEN” i dette år.
Et nummer med meget interessant stof, uanset hvilken afdeling
man spiller i, eller om man er timespiller.
Har du læst ”Formandens indlæg” ?
Det indeholder bl.a. omtale af klubbens nye administrations -og
betalingssystem. Det giver nogle ændringer, som også kommer
til at vedrøre dig.
Det er ikke ændringer blot for at lave om, men nødvendiggjort
af forhold vi ikke har indflydelse på.
Og så vil vi da lige gøre opmærksom på konkurrencen. Du får
sikkert tid, -om ikke før, så i juledagene, til at løse opgaven.
Det håber vi, for vi vil gerne have rigtig mange besvarelser.

Redaktionen ønsker dig og din familie en
rigtig glædelig jul og et godt nyt år
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