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Referat fra
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 19.00 i Præstemosehallen

Klubbens kontaktpersoner:

DAGSORDENEN VAR SOM FØLGER:

Bestyrelsen:

Udvalg m.m.:

Formand:
John Berling

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

Kasserer:
Jeanette Ingerslev

1.

Valg af dirigent

2.

Formanden aflægger beretning
Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning
Seniorudvalgsformanden aflægger beretning
Veteranudvalgsformanden aflægger beretning
Motionistudvalgsformanden aflægger beretning

24 63 25 87
ridal@webspeed.dk
Rikke Møller Pedersen 22 47 09 30
rikke.m@live.dk

3.

Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning

4.

Behandling af indkomne forslag

Veteraner:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk
Peter Pedersen
36 49 16 96

5.

Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder
kontingentfastsættelse for den kommende sæson

6.

Valg til bestyrelse

7.

Valg af bestyrelsessuppleanter

8.

Valg af 2 revisorer

9.

Valg af revisorsuppleant

10.

Eventuelt

Motionister:
Anette Ridal

36 47 33 24

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

Booking:
Ove Rasmussen

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

36 49 75 45

Banefordeling:
Kontoret og udvalgsformændene

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

Der var ca. 20 medlemmer mødt op foruden bestyrelsen.
36491981

Ad 1: Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og 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. Indkaldelsen var sket gennem marts-
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nummeret af klubbladet, og ca. 20-25 medlemmer var mødt op, og generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste at beretningerne kunne kommenteres.
Ad 2: Formandens og udvalgsformændenes beretning
John aflagde beretning for bestyrelsen samt for ungdomsafdelingen (Helene) og for
motionistafdelingen (Charlotte). Formanden for seniorafdelingen (Maja) og for veteranafdelingen (Leif) ønskede selv at fremlægge deres beretninger.
(I lighed med tidligere bringes formandens og udvalgsformændenes beretninger i
deres fulde ordlyd efter referatet).
Beretning fra formandens (bringes efter ref.)
Der var ingen kommentarer.
Beretning fra ungdomsafdelingen (bringes efter ref.)
Der var ingen kommentarer.
Beretning fra seniorafdelingen (bringes efter ref.)
Der var ingen kommentarer.
Beretning fra veteranafdelingen (bringes efter ref.)
Der var ingen kommentarer.
Beretning fra motionistafdelingen (holdmotionisterne) (bringes efter ref)
Der var ingen kommentarer.
Formandens visioner (bringes efter formandens beretning)
Der var ingen kommentarer.
Ad 3: Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning
Jeanette gennemgik regnskaberne, hertil var der ingen kommentarer.
Ad 4: Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.
Ad 5: Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder kontingentfastsættelse for den kommende sæson
Jeanettes kommentar: Der er afsat et større beløb til fester – bl.a. jubilæumsfest i august.
Vi holder kontingentet uændret i den kommende sæson.
Da vi ikke har nogen fast sponsoraftale, kan vi ikke kalkulere med de penge, før vi
har fået dem. I den forløbne sæson har vi dog fået sponsorgaver for ca. 60.000 fra
bl.a. Sungame.
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Ad 6: Valg til bestyrelsen for 2 år
Formand John Berling – villig til genvalg – blev valgt.
Sekretær Ulla Grøn – villig til genvalg – blev valgt.
Veteranspilleudvalgsformand Leif Magnussen – villig til genvalg – blev valgt
Motionistspilleudvalgsformand Michael Pedersen – ikke villig til genvalg. Anette
Ridal stillede op og blev valgt.
Kommentar: Veteran- og motionistudvalgsformændene Leif og Anette havde betinget sig, at noget af deres arbejde blev uddelegeret, for at de kunne acceptere at blive
valgt, og dette var blevet imødekommet.
Ad 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
Ad 8: Valg af 2 revisorer for 1 år
Revisor Henning Nielsen – villig til genvalg – blev valgt
Revisor Carsten Helmersen – villig til genvalg – blev valgt
Ad 9: Valg af revisorsuppleant for 1 år
Revisorsuppleant Poul Petersen – villig til genvalg – blev valgt
Ad 10: Evt.
Jørgen: Caféen vil gerne vide, hvornår der holdes fester/afslutningsfester (og af
hvem) – af hensyn til indkøb og evt. bemanding af caféen.
Ole gør opmærksom på at festlokaler på Avedøre Skole, som hidtil har kunnet udlejes til private fester, nu lukkes, og ansøgere henvises til festlokalerne i Lille Friheden.
Det betyder, at vi skal booke lokalerne i rigtig god tid, hvis vi fortsat skal holde vores
fester der.
John kommenterer det lave fremmøde. Man vil selvfølgelig gerne se flere og mere
engagerede medlemmer, men vi kan også vælge at se det som et tegn på, at det går
godt i klubben, og at medlemmerne er tilfredse med klubben og det arbejde, der bliver gjort.
Mødet varede 1 time.
John overrakte dirigenten en flaske vin og takkede for arbejdet – og takkede de øvrige for fremmødet og god ro og orden.
Referent Ulla Grøn
16.5.2012
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John Berling
formand

Formandens beretning
Så er endnu en sæson ved at blive afsluttet. Når vi ser tilbage på spilleåret
2011-2012, så har vi endnu engang gjort det godt spillemæssigt og især kan
vi se en meget positiv udvikling af vore børn og unge spillere, hvor det ser ud
til, at vi nu har fået et generationsskift i seniorafdelingen.
Vi ligger nogenlunde stabilt på ca. 500 medlemmer inkl. de passive, men der
sker selvfølgelig en løbende fornyelse, idet nogle melder sig ud og andre
kommer til. Vi ser selvfølgeligt gerne, at der kommer flere medlemmer til
klubben, idet det vil give et bedre grundlag for HB2000 eksistens. Vi skal
dog ikke klage, idet vi er kommunens 6. største klub/forening ud af 62. Endvidere er vi kun få medlemmer færre end HBC, der alene har flere medlemmer pga. adskillige flere banetimer.
Vi har i sæsonen igen modtaget en fin sponsorstøtte, hvilket på trods af et
budgetteret underskud har været medvirkende til et mindre overskud på regnskabet. Vi kan desværre ikke medtage sponsorstøtten i budgettet, idet vi ikke
kan få lavet en formel kontrakt om modtagelse af et beløb. Vi ved ikke, om vi
modtager noget overhovedet eller hvor meget, vi evt. modtager i en sæson. Vi
har dog været privilegerede indtil nu.
Vi forsøgte i denne sæson at flytte klubmesterskaberne, men som tidligere
nævnt var erfaringen ikke særlig positiv, hvorfor vi i næste sæson vil flytte
klubmesterskaberne tilbage til efter turneringskampene. Vi vil dog stadig se
på, om vi kan gøre klubmesterskaberne mere tiltrækkende for at få en større
deltagelse og med en større bredde.
Klubmesterskabernes placering har også medført en ændring af afslutningsfesten, der i år blev afviklet som en klubfest uden tilknytning til klubmesterskaberne.
Jeg nævnte på sidste generalforsamling, at vi stod over for at skulle have et
nyt adgangssystem – et briksystem – men indtil videre beholder vi vort kortsystem. Det er vi ikke kede af, da vi selv har administrationen af det eksisterende system, hvilket gør det lettere at administrere. Vi har i sæsonen opnået
at få afskaffet af de gule skemaer. Skemaerne er dog kun afskaffet som forsøg, hvorfor de kan blive genindført. Sandsynligheden for genindførelse er
dog nok mere teoretisk.
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Det har desværre vist sig sværere og sværere at få frivillige til at tage sig af
de mange opgaver som en klub af HB2000 størrelse naturligvis har. Det er
Tordenskjolds soldater, der må påtage sig flere funktioner for at klubben kan
fungere med et rimeligt aktivitetsniveau. Jeg må dog opfordre til, at der er
nogle flere, der tager fx en opgave som holdleder, idet vi risikerer, at de eksisterende ledere kører træt og dermed ikke længere påtager sig nogle opgaver
overhovedet. Meld jer til at påtage jer nogle af de ikke besatte funktioner.
Tag dog fx at være holdleder en sæson eller deltag i et festudvalg til en fest
eller to. I behøver ikke at påtage jer sådanne opgaver alene, men kan dele
opgaven med en anden. På den måde vil arbejdet blive lettere for alle og I vil
ikke længere behøve at dukke hovedet, når der er opgaver, der skal løses.
Afsluttende en stor tak til de alligevel mange, der har fået klubben til at fungere med hensyn til administration, klubfest, holdturnering, sponsering, boldadministration m.m. Også en stor tak til klubmedlemmerne, der har gjort en
stor spillemæssig indsats og de som har været med til at støtte op om klubben
i sæsonen. På gensyn i den nye sæson.
VISIONER 2012-13
I den kommende sæson har HB2000 10 års jubilæum. Jubilæet vil blive afholdt i Præstemosehallen den 18. august 2012. Der vil tilgå nærmere herom i
løbet af sommeren, men vi håber, at så mange som muligt vil støtte op om
jubilæet.
Der skal også afvikles et andet jubilæum, der ikke direkte har noget med
HB2000 at gøre, men som har været afholdt i Præstemosehallen de senere år,
det er Hvidovre Cup, der har 25 års jubilæum i 2013. Herom vil der også tilgå
nærmere oplysninger.
Der vil ske en række ændringer under DBF (Dans Badminton Forbund), der i
øvrigt vil ændre navn til Badminton Danmark. Vi skal i den kommende spillesæson helt overgå til at rapportere i BadmintonPeople. Vi skal altså ikke
længere rapportere til KbKr. Claus Eskildsen som i utroligt mange år har administreret kampene i KbKr er trådt tilbage, han vil dog udarbejde kampene
for den næste sæson. Herefter vil en ny administrator skulle tage over. Alt vil
fremover foregå via internet. Det vil for mange af os give nye rutiner og procedurer og klubberne skal fremover selv være vågne for evt. overtrædelser af
reglerne og indgive klage, såfremt disse er blevet overtrådt. Det bliver en
spændende periode vi går i møde, idet flere af de store klubber, tilsyneladende har haft deres egne fortolkninger af reglerne. Herunder bl.a. med indsættelse af reserver, som de har rykket ned fra højere rangerende hold. Vi har
dog ikke selv til hensigt at bøje reglerne.
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Den nuværende hjemmeside blev udviklet af et tidligere medlem og begynder
allerede at give problemer på en række områder. Bestyrelsen vil derfor overveje, om vi om et års tid skal købe os til en hjemmeside, så vi ikke længere
selv skal stå med selve administrationen heraf. Vi skal selvfølgelig selv give
input hertil.
Spillemæssigt vil vi skrue ambitionsniveauet en lille smule i vejret.
God ferie til alle og på gensyn i den nye sæson.

Vi var blevet tildelt denne ære, med tilbud om badminton en uge i sommerferien. Der
kom i alt, de første dage, 5 spillere og så aflyste vi resten af ugen. Så vi må se i øjnene, at indendørs aktiviteter i sommerferien ikke er noget børnene har lyst til.
Det hjalp så heller ikke på tilmeldingen til aktiviteterne, at tilbuddene kun var nævnt
verbalt i skolerne og ikke med pjece som de kunne tage med hjem til deres forældre.
Vi har også været med i ”fritid for dig”, som går ud på at børnene uforpligtende kan
melde sig til en fritidsaktivitet. Vi tilbød badminton til 8 børn i et forløb over 4 uger,
men kun 1 time om ugen. Det var der noget større tilslutning til, idet vi havde 9 spillere som deltog i de 4 uger. Det har da også resulteret i, et par indmeldelser.
Ungdomsafdelingen er stadig velsignet med engagerede trænere og vi kan bryste os
af at vi har trænere på alle træninger, hvilket ikke er tilfældet i alle klubber.
Vi har holdledere som gør en stor indsats for at de unge kan komme ud at spille og
forældre der bakker op om arrangementerne.
Holdturneringen
Vi har haft 5 hold tilmeldt til holdturneringen igen år.
Og igen i år vandt vi en række. Denne sæson blev vores
U13 X2 vinder af deres række. Super flot klaret.
Ellers blev resultaterne for de resterende hold somfølger:
U11 X2 blev nummer 3 ud af 6 hold i rækken
U13 X1 blev nummer 7 ud af 7 hold i rækken
U15 X2 blev nummer 7 ud af 8 hold i rækken
U17 serie 2 blev nummer 5 ud af 7 hold i rækken
Selvom vi ender i den nederste del af rækkerne i de fleste rækker, ved jeg at vores
spillere har gjort en god figur og har alle kæmpet alt det de har lært.
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.

Bestyrelsen var ”linet up”

Beretning fra ungdomsafdelingen 2012
Så fik sæsonen 2011-12 en ende og hvor ungdomsafdelingen igen kan se tilbage på
en god sæson.
Der er sket en lille stigning i vores medlemstal, så vi ligger på 88 spillere her ved
udgangen af sæsonen og jeg kan berette, at hovedvægten af disse spillere ligger i U11
og U13 årgangene. Man kan jo så håbe, at når børnene er startet så tidligt med at spille badminton, at de så bliver ved med at spille.
Vi har også været på banen for at hverve nye spillere. Det har vi gjort via tilmelding
til de kommunale tiltag vi har fået tilbudt.
I sommer var vi en del af ”aktiv sommer”, som går ud på at give børnene tilbud om
aktiviteter i løbet af sommerferien.
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Træningen
Som jeg berettede sidst, ville vi i denne sæson begynde afviklingen af træningen i
Frihedens Idrætscenter. Det effektuerede vi, idet vi frasagde vores træningstid om
mandagen, således at vi kun har haft træning om onsdagen.
Desuden omlagde vi træningerne, således at de er aldersmæssigt opdelt. På den måde
vil spillere, der er med i holdturneringen, træne sammen. Desuden burde det give
trænerne bedre mulighed for at tilrettelægge træningen, når det er samme aldersgruppe de træner.
Med afviklingen af begyndertræningen i Frihedens Idrætscenter, udvidede vi træningstiden i Præstemosen, således at vi om mandagen har trænet nybegyndere fra kl.
15.00-16.00. Det har været Peter Porsdal og Helene Sander, som har stået for denne
træning.
Onsdag i Friheden har også været træning for U11 og nybegyndere. Her har Dennis
Brok og Kenneth Jørgensen stået for træningen..
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I Præstemosen har Peter Porsdal og Kenneth Jørgensen trænet U13-spillerne om tirsdagen, mens Peter Porsdal og Helene Sander har trænet U15 og U17 om torsdagen
Opdelingen af spillerne har været en meget fin disponering. Det har været nemmere
at tilrettelægge træningen, men udfordringen for trænerne er dog fortsat, at niveauet
på de respektive træninger meget forskelligt.
Onsdag, som er ekstratræning/talenttræning, har Jeppe Ludvigsen stået for og om
fredagen er det ligeledes ekstratræning/talenttræning. De yngste trænes af Peter Porsdal og Amanda Jensen og de ældste af Janus Albrechtsen.
2 piger har deltaget i seniorernes B-træning og i holdturneringen og de har gjort det
rigtig fint. Vi håber at endnu et par af de unge rykker til B-træningen den kommende
sæson også.
Det er jo det ypperste formål med ungdomsspillerne, at vi kan ”fodre” seniorholdene
med spillere og således sikre at klubbens fremtid.
Stævner
Der har været god aktivitet til stævnerne – også selvom de skal betale de flest stævner selv. Og det er dejligt at se at de yngste også deltager i stævner. Vi har således
haft spillere med til 2 begynderstævner. Og vi har da også fået medaljer med hjem.
Det tyder godt for fremtiden.
Niveauet som vore spillere breder sig over er fra Mesterrækken for de ældstes vedkommende til D og C rækken for de yngstes vedkommende.
Sponsorater
Ungdommens klubmesterskab blev sponseret med kr. 5.000 af
BoligExperten
Sungame har sponseret kr. 35.000
Vi søgte og fik legat af Centerforeningen i Hvidovre Stations Center, lydende på
kr.5000.
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
Traditionen tro startede vi sæsonen med træningslejr i Herlufsholm. Det var Frank og
Martin johannsen som stod for lejren. Igen en kæmpe sucess, som kan tilskrives trænernes utrættelige engagement.

oprette venteliste til de spillere som der ikke var plads til.
Martin Johannsen stod for igen for træningen, med støtte fra 3 af de unge spillere fra
seniorafdelingen og 3 voksne
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

Seniorafdelingens beretning for sæsonen 2011/12
Denne sæson har været yderst tilfredsstillende, når man ser på resultaterne i holdturneringen.
Vores 1. Hold blev nr. 5 ud af 8, og bliver derfor i Serie 1. Det var dog lige ved at
være lidt for spændende i slutningen, og vi måtte selv i sidste kamp afgøre, om vi
kunne blive i rækken. Det lykkedes heldigvis.
Vores 2. Hold fik en fin 2. Plads og rykker derfor op i Serie 1, hvor 1. Holdet spiller.
Der er 2 puljer i hver serie, så vi har fået et hold i hver pulje. De skal derfor ikke møde hinanden. De vil stadig stå som 1. Hold og 2. Hold, og vi skal derfor sætte holdene
efter styrke som sædvanligt.
Vores 3. Hold blev også nr. 2, og de rykker derfor op i serie 3.
Et stort tillykke til alle de gode spillere, som har deltaget i vores kampe gennem sæsonen.

Juleturneringen løb af stablen som den skulle, dog uden sne dette år.
Forældrefjer havde det indtil dato den største tilslutning, idet over 60 personer deltog.

Vi har en masse gode spillere – og vores spillertrup er meget tæt niveaumæssigt, så
det er en hård opgave at sætte holdene, men en udfordring, som trænerne og jeg tager
med oprejst pande.

Træningweekenden for de yngste, som vi lancerede med stor sucess for første gang
sidste sæson, blev igen afholdt i Præstemosen. Der var fuldt hus denne gang, så vi må
tænke lidt anderledes næste sæson, så vi kan få nogle flere spillere med, idet vi måtte

Frank har stadig været vores træner om mandagen, og i år startede Martin med at
træne os om torsdagen. Det har været super godt at have trænere på begge spilledage,
da det giver noget ekstra mht. teknik og kondition.
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Vores klubmesterskaber forløb fint – dog med en rekord i flyttede kampe. Jeg vil
selvfølgelig ønske tillykke til alle vinderne. Til næste år tror jeg at vi går tilbage til at
afholde det efter holdkampene, men vi blev nødt til at forsøge at afholde det tidligere,
da der ikke var mange tilmeldte sidste år.
I januar måned afholdte vi en julefest sammen med motionisterne, og det var en super hyggelig fest. Den blev afholdt privat (hjemme hos Lene d.B.), og der var faktisk
lige mange unge og gamle, og det så i hvert fald ud til, at alle morede sig meget.
Til næste sæson har vi fået tilmeldt 4 hold. 3 mix-hold og et rent herrehold. Vi har jo
gennem de sidste par sæsoner haft alt for mange herrer i forhold til antallet af damer,
så desværre kan vi ikke stille med flere mix-hold. Det er dog super godt, at vi i år har
fået etableret en ren herre række, så alle vores herrer kan komme ud og spille kampe.
På sidste spillermøde blev vi alle enige om, at der skal sættes mere faste hold til næste sæson. Holdene vil blive sat inden sæsonen starter, så man allerede fra sæson start
ved nogenlunde hvor man skal spille. Det er selvfølgelig med forbehold for skader,
afbud og evt. manglende træning.
Jeg regner med at vi starter op igen mandag den 6. August, hvis vi igen i år kan få lov
at starte før den alm. sæsonstart.
Men indtil da er der stadig træning til hen midt i juni måned. Frank og Martin stopper
dog med at træne os midt i maj måned. Til næste sæson er de dog begge klar igen.

selvom der på papiret skulle være rigeligt med spillere at tage af. Jeg tror der er spillere som ikke er helt klar over at det er et krav at spille på hold, når man er deltager
på veterantræningen.
Sportsligt har vi klaret os rimeligt godt med en 1. plads til +50 1, 2. plads til vores 1.
Veteraner, 2. plads til
+60 som er placeret i den bedste række for +60’ere, og 3. plads til +50 2.
2., 3. og 4. Holdene (som er de føromtalte rene +40 hold) sluttede alle i bunden. Vi
slipper dog med at kun
3. holdet må en række ned og samle kræfter.
I den nye sæson har vi tilmeldt samme antal hold og i samme alders kategorier som i
sidste sæson.
Vi har småproblemer hen over sæsonen, men jeg mener stadig at vi har en god veteranafdeling med en generel positiv holdning og en god frisk tone spillerne imellem.
Bliv ved med det og husk at ros og smil smitter. Sure miner forpester!
Til slut vil jeg takke afdelingens holdledere samt alle andre der med en indsats sørger
for at vi altid har
bolde, øl, servering og lidt mundgodt efter kampene.
Og så lige et lille suk, husk at støtte op om de arrangementer der bliver arrangeret for
jer som medlemmer i
veteranafdelingen/klubben.
Jeg trækker mig efter 6 gode år på posten som veteranformand og håber, at vi finder
nye kræfter til at føre afdelingen videre.

Maja

Leif

Veteranafdelingens beretning 2011/2012
Sæsonen 2011/12 har på mange måder været som tidligere sæsoner i veteranafdelingen. Der er noget, vi
ikke kan gøre så meget ved, nemlig det faktum at vi alle bliver ældre, hvilket især
kan mærkes på rigtig mange skader hos afdelingens spillere. Og så længe der er klister på banerne i seniorafdelingen, så kommer der ingen ny træningsmæssig tilgang
fra den kant.

Beretning fra Turneringsmotionisterne.

Ovenstående kan ligeledes ses ved, at vi i afdelingen har svært ved at hænge fast i de
rene +40 serier
hvorimod det går bedre i +50 og +60. Så måske skal vi bare erkende vores alder og
tilmelde flere +50/60hold i fremtiden.
Vi tilpassede ved sæsonstart antallet af tilmeldte hold ved at sløjfe vores 5. hold. På
trods af et hold mindre, har det stadig været meget svært at finde spillere til holdene,

Turneringsmotionisterne har haft en lidt svær sæson med masser af skader. De bliver
forhåbentligt klar igen til den nye sæson.
Sæsonens resultater:
1. mixhold endte på en 3. plads efter mange gode kampe
2. mixhold blev nr. 2 i deres række og vores 3. hold måtte vi desværre trække pga.
mangel på spillere.
Vores 2 herrehold lå i samme række og endt som henholdsvis nr.3 og næstsidst.
Da, vi har haft en del lange ture ud til holdkampe, har der været tale om at rykke over
i KbKr. Det er dog blevet vedtaget på et fælles møde, at vi gerne vil blive i DGI næste sæson.
Anette stoppede som formand pga. andre opgaver. Michael Pedersen tog tjansen re-
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sten af sæsonen. En stor tak til Michael for en god indsats.
Vi holdt julefrokost her i cafeen. Den blev arrangeret af pigerne, og det blev en rigtig
hyggelig fest med stor opbakning. Tak for et godt samarbejde.
Træner Ole har igen gjort et stort arbejde og vi har haft nogle gæstespillere, som havde lyst til at varme "rigtigt" op.
Ole har indvilliget i at fortsætte næste sæson. Vi glæder os til nye udfordringer. Tak
for god træning.
Efter et nyligt afholdt møde om ny formand har vi den glæde at få Anette tilbage for
en periode, hvis der også blev valgt en næstformand og en sekretær.
Rikke blev næstformand og vi er tæt på at finde en sekretær. Han skal bare lige tænke
lidt.
Vision for næste sæson er 3 mixhold og 2 herre hold.

Den 17, 18.og 19. august 2012
Træningslejren afholdes igen i år i Herlufsholm ved Næstved.
Vi kører samlet i bus fra Præstemosehallen kl. ca. 16.00 om fredagen og returnerer søndag samme sted kl. ca. 17.00.
Trænere på lejren er Frank Johannsen og Martin Johannsen.
Endeligt program og tider for afgang og hjemkomst følger senere.

Turneringsmotionisterne.
_____________________________________

Det koster kun kr. 700,- for at deltage i træningslejren, resten af
opholdet betales af klubben.

Klubkalender

Tilmeldingen er bindende og pengene refunderes ikke.

Sommerlukning: 30. juni til 12. august. (begge dage inklusive)

Af hensyn til planlægningen skal tilmelding og betaling foreligge
senest den 15. juli 2012.

18. august: Klubbens 10-års jubilæum (der kommer nærmere oplysninger)

Tilmelding og betaling sker til formanden for ungdomsafdelingen
Helene Jensen: htorsvadjensen@hotmail.com

13. oktober: Hallen lukket grundet turnering
Julelukning: 24. december til 1. januar (begge dage inclusive)

Reg.nr. 4070 kontonr. 4070248123
Husk at angive navn på tilmeldingen

20. januar 2013: Hallen lukket grundet Hvidovre Cup, 25 års jubilæum

For yderligere spørgsmål kontakt Helene på 5191 9509.

Husk: Bortset fra ovenstående er hallen kun lukket på
egentlige helligdage

PS. Denne indbydelse fremsendes også på mail til ungdomsspillerne
Med venlig hilsen
Ungdomsudvalget
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Kampjubilarer

Konkurrencesiden

Følgende har haft kampjubilæum i den forløbne sæson:

I sidste nummer skulle man finde det rigtige tal i felterne. Alle (næsten) havde fundet frem til det rigtige: 36.
Vi har udtrukket en vinder, som er: Paul Blomgren. Præmien kommer én af
dagene.
Denne gang skal I, som tidligere; gætte mærkelige ord. Markér den rigtige
betydning af ordene, og aflever løsningen til redaktøren, Cafeen, kontoret
eller i klubbens postkasse inden 1. august. Vi trækker, som sædvanlig, en vinder mellem de rigtige besvarelser.

Antal spillede kampe
200

Linda Martil

200

Jan Bjørnholt

300

Anette Ridal

300

Charlotte Nyberg

300

Maja Pedersen

400

Helene Torsvad Jensen

400

Jan Iwersen

400

Ole Lougart

ORD:

Til lykke til jer alle !

BETYDNING:

Ramler =

Gade

Hare

Høvding

Plejl =

Stof

Kompas

Redskab

Solitude =

Blomst

Isolation

Maleri

Bolsmand =

Dommer

Havnearb. Landmand

Kragetræ =

Udgået træ Del af tag

Jagtredskab

Leding =

Angreb

Skurk

El. udtryk

Undsige =

Svigte

Råbe

Være tavs

Avet =

Bange

Modsat

Ødelagt

Navn: _______________________________________________
Adresse: _____________________________________________
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De første på podiet, var vinderne af holdturneringen i U 13X1. De spillere, som i løbet af sæsonen havde været med til at sikre sejren var Jonas
Linnemann, Oliver Bagley,Jakob Warnich, Emil
Sløk, Benjamin Thode og Magnus Brok og deres
holdleder Brian Bagley. Alle 6 spillere fik deres
medaljer og en fortjent klapsalve.
Dernæst var der uddeling af præmier til 1. og 2.
pladserne:

Ungdommens klubmesterskab
Ungdomsafdelingens klubmesterskab blev afholdt den 12-13.maj i Præstemosehallen.
Vi var så privilegerede, at mesterskabet var sponseret af ….

32 spillere havde tilmeldt sig og den helt store deltagelse var i U13. Her var alle rækker repræsenteret. Derud over var der en U11 HS række og en U17 række, ligeledes i
HS.
Maria havde lavet programmet og
dommerbordet blev styret med hård
hånd af Amanda, Janus og Helene
S.
Dennis sørgede for at cafeen havde
varm kaffe, toast, sandwich, øl,
vand og slik til både deltagere og
alle tilskuerne. Og når Dennis var i
hallen for at følge juniors kampe,
var det Jesper og Helene J, som var
bag disken.
Og der var brug for god bemanding
i cafeen, idet der var rigtig mange
forældre, søskende og andre pårørende til spillerne, som var kommet
for at bakke op. Så stemningen var
rigtig god, både i hallen, men også i
cafeen. Super dejligt at I bakker op
om arrangementet.
DD U-13
Der var programsat med 72 kampe i løbet af de 2 dage, så der var lagt op til en lang
og spændende week-end.
Og spænding var der da også. Spillerne levede helt op til vore forventninger og leverede den ene super spændende kamp efter den anden og der blev kæmpet til sidste
bold. Rigtig flot gået.
Kl.16.00 sharp var vinderne fundet og præmieoverrækkelsen kunne komme i gang.
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HD U-13
HS U11:
1.plads: Lasse Brink
2.plads: Jens Kjærgaard
HS U13:
1.plads: Benjamin Thode
2.plads: Magnus Brok
DS U13:
1.plads: Isabell Porsdal
2.plads: Annabell Steinmetzt
HD U13:
1.plads: Benjamin Thode/Magnus Brok
2.plads: Oliver Bagley/Jonas Linnemann
DD U13:
1.plads: Annabell Steinmetz/Isabell Porsdal
2.plads: Laura Hjerrild/Steffanie Brandt
MiX U13:
1.plads: Isabell Porsdal/Benjamin Thode
2.plads: Annabell Steinmetz/Magnus Brok

MIX U-13
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Pokalerne til årets spiller, fighter og kammerat blev også uddelt. Det er pokaler, som
på uddeles til 3 spillere, som har gjort sig bemærket hos trænerne og det er på baggrund af trænernes indstillinger at pokalerne bliver tildelt.

Ungdommens klubmesterskaber
Flere billeder på side 2

HS U-11

DS U-13
HS U-17

Først fik sidste års spillere en erindringspokal og så blev det afsløret hvem der skulle
have pokalerne denne sæson.
I år gik pokalen ”Årets Kammerat” til Isabell Porsdal
Pokalen som ”Årets Fighter” gik til Jens Kjærgaard og
”Årets Spiller” blev Benjamin Thode.
Herefter var der kun tilbage for formanden, at sige tak til spillere og deres opbakning
og især tak til alle hjælperne, som gør det muligt at stable klubmesterskaberne på
benene.

Vindere af holdturnering

Tak fra ungdomsformanden.
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BAGSIDEN

Så kom sommeren !
Og samtidig kom ”Posten” nr. 2. Referaterne fra generalforsamlingen fylder godt i dette nummer, men der er da også kommet
lidt andet med..
Siden sidst har der været afholdt den årlige klubfest. Den var
meget vellykket, men desværre blev det, som sædvanlig, ikke
noget tilløbsstykke. Kun ca. 10% af medlemmerne deltog. Det
er rigtigt ærgerligt, at det er så svært at få medlemmerne ud af
”hullerne”.
Til august skal vi fejre, at det er 10 år siden at HB 2000 blev
stiftet, som en fusion mellem HTBK og ABC.
I den anledning bliver der den 18. august afholdt en reception,
hvor vi håber at rigtigt mange møder op. Nærmere herom vil
blive bekendtgjort senere.

HB 2000 Posten ønsker alle medlemmer
en rigtig god sommer.
På gensyn i den nye sæson
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