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Jubilæumsnummer
10 år på banerne

Dette nummer af bladet indeholder invitation til
reception i klubben, i anledning af 10 års jubilæet.
Samtidig indeholder bladet information om klubbens aktiviteter, mest henvendt til dem der endnu
ikke er medlemmer i HB 2000

Klar ved nettet

Invitation
til HB 2000 / Præstemosehallens 10 års jubilæum

Afdelingens juleafslutning

Alle klubbens medlemmer inviteres hermed til reception i Præstemosehallen lørdag den 8. september
2012 kl. 13.00-16.00.
I skal være meget velkomne til at medbringe familie
og venner til receptionen.
Program for jubilæet er på næste side.
Der vil blive serveret pølser, frikadeller med kartoffelsalat, samt div. drikkevarer i forbindelse med jubilæet. Der vil endvidere være is til børnene.
Der vil blive afviklet nogle spændende opvisningskampe og der vil være orientering om klubbens arbejde i de forskellige afdelinger.
Endvidere vil der være spændende billedkollager og
afholdt konkurrencer.
Med venlig hilsen og på gensyn
HB 2000
Bestyrelsen

Kø i ”Cafeen”

HB 2000 på messe
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PROGRAM
for
HB2000/Præstemosehallens 10 års jubilæum
Jubilæet afholdes i Præstemosehallen lørdag den 8. september 2012 i
tidsrummet 13.00 – 16.00
Tid

Aktiviteter

13.00

Ankomst.

13.10

Velkomst og tale ved formanden

13.20

Cafeen åbner. Der serveres øl, vin, sodavand, pølser, frikadeller med kartoffelsalat og endvidere is til børnene. Afdelingernes kollager og billeder kan beses.

13.30-15.30

Opvisningskampe af ungdomsafdelingen, seniorafdeling og
stjernespillere vil blive afviklet i hallen. Der vil blive orienteret om træningen i ungdoms-, senior-, veteran- , motionistafdelingen og om klubbens motionisttræning generelt. Spørgsmål om afdelingernes arbejde bliver besvaret af afdelingsformændene.
Konkurrence for gæsterne afvikles i hallen.

15.40

Der uddeles præmier for dagens konkurrencer.

16.00

Jubilæum slut.

De næste 3 sider er tænk som en information til kommende spillere.
Derfor først lidt om klubben:
To ”gamle” Hvidovreklubber: HBTK, Hvidovre Badminton- og Tennisklub og ABC, Avedøre Badminton Club,
havde, gennem nogle år, forhandlet om sammenlægning,
uden at det rigtigt var blevet til noget.
Først i 2002 blev sammenlægningen en realitet, da begge
klubber havde problemer med faldende medlemstal. Dette skyldtes især uhensigtsmæssige spillesteder.
Ved sammenlægningen dannedes HB 2000, Hvidovre
Badminton. Da klubben blev tilbudt at spille i den nybyggede Præstemosehal, gik det igen mod gode tider.
HB 2000 har i øjeblikket ca. 500 medlemmer, fordelt på
alle niveauer.
Klubben bestræber sig på at være en ”breddeklub”, hvor
alle kan føle sig hjemme, uanset alder og spilleniveau.
HB 2000 har hjemsted i PRÆSTEMOSEHALLEN, hvor
der er 6 fine baner, gode klubfaciliteter og en lille ”café”,
der fremmer det sociale liv i klubben.
Læs på de følgende sider om klubbens aktiviteter
Der er plads til alle i HB 2000
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HB 2000 kan tilbyde dig spil i følgende afdelinger:
Ungdomsafdelingen:

Turnerings-Motionisterne:

Det er let at komme til at spille badminton.
Du skal kun bruge idrætstøj, indendørs gummisko samt en ketsjer for at starte. Ketsjer kan du låne af os de første gange. De første 3 gange er du velkommen til gratis at prøvetræne. Hvis du så vil fortsætte med at spille, må du herefter melde dig ind i klubben.

Turneringsmotionisterne i HB2000 træner hver tirsdag fra kl. 20.00 til kl.
23.00. En træningsaften starter med, at vores træner leder opvarmning i ca.
20 min. + slagtræningsøvelser i ca. 25 min. Herefter spilles der 3 runder á ca.
30 min. Det er en af vores 5 holdledere, som sætter disse runder.
I holdturneringen er vi tilmeldt 3 mixhold, som hver består af 4 damer og 4
herrer samt 2 herrehold, som hver består af 4 herrer.

Vi spiller i Præstemosehallen, Præstemosen 209, 2650 Hvidovre. Nybegyndere og spillere under 11 år træner om mandagen i
tidsrummet mellem kl.15.00 og 17.00.
Spillere under 13 år træner om tirsdagen kl.15.0017.00 og spillere under 17 træner om torsdagen
kl.15.00-17.00.
Alle dage er der nogle søde trænere, som vil lære dig
at spille.

Vi er ca. 40 på holdet - men typisk kommer der omkring 24-26 personer til
træning hver tirsdag.
Hvis du/I har lyst at prøve at være med, vil indmelde dig eller blot høre lidt
mere om os, så kontakt Anette Ridal på telefon 24632587 eller mail:
ridal@webspeed.dk
Veteranafdeling +40 og opefter:

I løbet af sæsonen har vi forskellige sjove og spændende arrangementer, som man kan være med til. Der er
juleturnering, familiefjer, træningslejr og klubmesterskaber.
Når du bliver dygtigere, har du mulighed for at komme ud at spille holdkampe og stævner, hvis du vil.
Hvis du kunne tænke dig at prøve at spille badminton, skal du ringe til formanden for ungdomsafdelingen –Helene Jensen på 51919509 eller kontakte
klubben på mail: HB2000@HB2000.dk

Vi er ingen årsunger – vi spiller – vi
hygger – vi vinder og taber med (næsten) samme sind.
Veteranafdelingen i HB2000 har fælles- træning
hver onsdag aften for holdturneringsspillere.
Med 7 hold tilmeldt turneringen spændende fra
serie 1 til 8 i kategorierne +40, +50 og +60 har vi
bredden, hvor alle, uanset alder, kan deltage.
Er du nuværende eller tidligere holdturneringsspiller og har lyst til en prøvetime, så aflæg os et
besøg.

Seniorafdelingen:
Vores seniorafdeling består af 2 træningshold, og vi træner mandage kl. 1822 (de 2 hold skiftes til at træne kl. 18-20 og 20-22) og torsdage kl. 19-21.
Spillerne på seniortræningen skal kunne spille med på et af vore 3 hold, og
består derfor af spillere, som har spillet i flere år.
Så har du spillet badminton nogle år og måske enten har holdt pause eller
ønsker at prøve en anden klub, så kom forbi og få en gratis prøvetime. Ring
til seniorformanden Maja Pedersen på tlf. 50504108 eller kontakt klubben på
telefon eller mail.
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Timespillerne:
Har du ikke ønsker eller forudsætninger for at tilslutte dig en af ovenstående
afdelinger, kan du spille en ugentlig time. Almindelig medlemskab af klubben giver ret til en fjerdedel bane, så her må man altså være fire spillere.
Mangler du medspillere, kan klubben evt. hjælpe (er man kun to på banen,
må hver spiller betale dobbelt kontingent).
Vedr. kontingent m.m. se bagsiden.
7

+60 (fredags-hyggeholdet)
Det er ikke muligt, som nyt medlem, at komme direkte ind på dette hold, men
det skal alligevel nævnes. Det er 30-40 personer der spiller 4-5 kampe med
skiftende med– og modspillere. Derefter er der socialt samvær og kaffe i
”Cafeen”.
Betingelserne for at komme på dette hold er: man skal have passeret 60 år,
have været medlem i klubben mindst 2 år og må ikke spille turneringskampe i
andre afdelinger.

Hvidovre Badminton - HB 2000

Hvad koster det at spille i HB 2000 ?

Klubben

HB 2000 Posten

Medlemskab koster fra kr. 725 til 1300 for et år, alt efter om man er
barn, ung eller voksen, og afhængigt af om man ønsker en banetime
eller vil spille i en af afdelingerne med fællestræning. Der er et indmeldelsesgebyr på kr. 50.
Kontoret giver nærmere oplysninger.

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..

For yderligere oplysninger om ledige baner, tal med banefordeleren, som træffes i klubbens kontortid, tirsdag 18.30 til 19.30. Du
kan også besøge os i kontortiden. Kontoret ligger i Præstemosehallen, Præstemosen 209, 2650 Hvidovre.
Du kan også maile på HB2000@HB2000.dk
HB 2000, Hvidovre Badminton
Præstemosehallen
Præstemosen 209
2650 Hvidovre

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. november 2012

Tlf. 36 78 80 19
Mail: HB2000@HB2000.dk

Tryk:

Besøg vor hjemmeside: www.HB2000.dk
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RÅDHUS TRYKKERIET
Hvidovre

Klubbens øvrige kontaktpersoner:
se næste side
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Klubbens kontaktpersoner:
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

36 47 33 24

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

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

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

Klubbens hjemmeside:

www.HB2000.dk
Web-master:

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

John Berling

FORMANDEN HAR ORDET
Velkommen tilbage til en ny spillesæson, der i år samtidig markerer HB2000
og Præstemosehallens 10 års fødselsdag.
Vi har valgt at markere 10 året med en reception den 8. september 2012 i
tidsrummet 1300-1600, hvor vi bl.a. vil vise noget om klubbens mange aktiviteter og vil byde på lidt mad og drikke til dem, der møder op for at fejre
klubbens jubilæum. Jeg håber, at I møder talstærkt op sammen med familie
og venner. Der vil yderligere være is til børnene samt mulighed for at deltage
i konkurrence.
Det bliver en spændende ny sæson med mange udfordringer. Den ældre generation er lettere præget af skader og den yngre generation, som er ved at overtage seniorafdelingen, skal vise, at de kan klare niveauet, hvor holdkampene
er placeret.
Vi har nu valgt at sige farvel til børne- og ungdomstræning i Frihedens
Idrætscenter (FIC), så fra og med denne spillesæson foregår al klubbens aktivitet alene i Præstemosehallen. Det har været en svær beslutning, men vi har
været nødt til at lægge vores trænerkapacitet i Præstemosehallen. Vi har endvidere været under et konstant pres fra de mange andre klubber, der mangler
banetid i FIC.
Vi ser frem til at se jer alle igen i den nye sæson og skulle i have familie eller
bekendte, der kunne tænke sig at motionere eller træne i en god sportsgren
(evt. med henblik på OL i 2016) så vil de være meget velkomne.

36491981

God spillesæson 2012-13 til alle.
John Berling
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Velkommen til ungdomsspillerne
Nu er vi kommet i gang med en ny sæson, så velkommen til både nye
og ”gamle” spillere, håber I har haft en dejlig sommerferie.
Jeg håber vi får en god og sjov sæson.
Jeg vil starte med at fortælle, at vi ikke længere træner i Frihedens
Idrætscenter. Så alle spiller nu i Præstemosen.
Træningerne er fordelt som følger:
Mandag kl.15-17 træner U11 og det er
også her nybegynderne bliver tilbudt træning.
Tirsdag kl.15-17 træner U13.
Torsdag kl.15-17 træner U15/U17.
Det er Peter Porsdal, som er hovedtræner
på disse træninger. Han har også en hjælpetræner og det vil primært være Kenneth
Jørgensen, men I vil også løbe på både
Helene Sander og Dennis Brok på nogle
af disse træninger.
Onsdag er der talenttræning kl.15-17 og fredag er der talenttræning fra
15-18. Til disse træninger har jeg ansat en ny træner, som hedder Morten Mathissen.
Vi har tilmeldt 5 hold til holdturneringen denne sæson, så jeg håber I
er friske på at komme ud at spille mod andre spillere end dem i plejer
at spille mod.
Så der er lagt op til en ny og spændende sæson.
Helene

NYT FRA VETERANAFDELINGEN
På generalforsamlingen i maj måned blev jeg genvalgt som formand for veteranerne. Da jeg gik hjemmefra var det ikke lige meningen, at jeg efter 6 år
som veteranformand skulle blive på posten. På dagen kunne der ikke umiddelbart findes andre der ønskede at overtage embedet i en, efter min mening,
god veteranafdeling. Jeg lod mig derfor overtale til at tage jobbet selvom jeg,
som alle andre frivillige i bund og grund ikke har den tid der skal til for at udføre hvervet 100%. Heldigvis fortsætter den gamle garde af holdledere hvilket
gør det noget lettere at føre arbejdet videre i afdelingen. Tak for det alle i gæve holdledere, som på trods af et til tider utaknemmeligt job har valgt at tage
endnu en tørn.
I det store hele mener jeg vi har en velfungerende afdeling med en god ånd.
Prøv bare at se jer lidt omkring i Københavnsområdet, hvor den ene klub efter den anden må slutte sig sammen for overhovedet at stille hold.
For 6 år siden var min spådom at vi i løbet af kort tid ikke ville kunne rumme
alle de veteranholdspillere som klubben råder over. Nu har vi det modsatte
problem, nemlig at vi inden for ganske kort tid kan blive nødt til at lukke endnu et hold, grundet mangel på holdspillere som ønsker ikke kun at træne,
men også spille alle de kampe der kræves når man er deltager på holdtræningen.
Ovenstående problem er ikke opstået på grund af at spillerne flygter fra afdelingen men er udelukkende opstået på grund af varige skader samt det faktum at der kun er kommet få nye ”yngre” kræfter til.
Hvis ikke vores akutte mangel på ca. 12-14 spillere bliver løst, så ser jeg det
som en af de helt store udfordringer vi i veteranspilleudvalget bliver nødt til at
tage fat på i løbet af denne sæson.
Skulle der være nogen som kender til forhenværende eller nuværende holdspillere der kunne tænke sig at prøve HB2000’s veteranafdeling, så inviter
dem til en prøvetræning hos os.
Med ovenstående vil jeg byde jer alle velkommen til en ny og hyggelig sæson
2012/13
Leif, VSU formand
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Nyt fra Turneringsmotionisterne
Så er tiden kommet hvor vi skal starte sæsonen 2012 -2013. Et tilbage blik på
slutningen af sidste sæson, hvor jeg valgte, at genopstille som formand for
turneringsmotionistafdelingen, da jeg følte, at overskuddet var kommet tilbage, og på betingelse af, at afdelingen valgte en næstformand, som kunne varetage div. opgaver i afdelingen. Rikke Petersen valgte, at opstille som næstformand, og Lars Hamp som sekretær. Velkommen til jer begge. Holdlederne
vil blive valgt på spillermødet til september. Turneringsmæssigt tilmeldes der
3 Mix hold og 2 herrehold under DGI Roskilde / Vestsjælland, hvilket indebærer, at vi skal køre langt når vi skal spille kampe, men afdelingen har valgt,
at det er en del af det sociale som afdelingen også lægger vægt på.
Et par enkelte udmeldinger er vi ikke sluppet for, og Peter Porsdal har valgt,
at flytte teltpælene over i seniorafdelingen. Tak for os for det store arbejde du
har lagt i afdelingen igennem mange år.
I denne sæson har vi igen glæde af Ole Perregaard som træner, og jeg er sikker på, at han har nye udfordringer i ærmet til os. Reserver lørdag d. 22. september hvor der vil blive afholdt træningslørdag.
Til slut vil jeg opfordre både banetidsspillere og holdspillere til at sætte kryds
i kalenderen og reserver søndag d. 20 og lørdag d. 27. januar 2013, og der
deltage i Hvidovre cuppen som afholder 25 års jubilæum samt jubilæumsfest
i Lille Friheden.
God sæson til alle.
Anette Ridal

———————————

Seniorafdelingen
Så er det blevet tid til at starte sæsonen igen, og i år har vi igen fået lov
til at starte en uge før egentlig sæsonstart.
I denne 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 forhåbentlig 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 så hurtigt som muligt,
men der skal først spilles en del udfordringskampe inden holdturneringen starter, så vi kan få sat de mest korrekte hold fra start.
Der har desværre været et par udmeldelser m.m. – og værst på damesiden, men vi skal nok forsøge at få de 3 mix-hold stablet på benene igen
i år :-).
Jeg ser frem til en god sæson – både på det spillemæssige og det sociale !
Mvh.
Maja
SSU-formand(inde)

Konkurrencen
Vi springer over konkurrencen denne gang, da dette blad er et særnummer, hvor formålet også er en præsentation af klubben.
Men der er selvfølgelig en vinder fra foregående nummer.
Det er Jørgen Sølvtofte, som havde fundet de rigtige betydninger af
alle de mærkelige ord.
Jørgen får sin gevinst én af dagene.
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Træningslejr i Herlufsholm
den 17. til 19. august

Badminton, - lidt facts
Badminton er en ketchersport for 2 eller fire spillere (single eller double)
Formålet med spillet er, som vi alle ved, at slå fjerbolden over nettet, på en
sådan måde, at modspilleren ikke kan nå den, før den rammer gulvet inden
for banens grænser.
I 2006 blev der taget et nyt pointsystem i brug. Der spilles til 21 point, hvor
både servende og modtagende part får point ved vundet bold. Opstår der pointlighed ved 20, spilles der indtil den ene part fører med 2 point, Dog har
den part der først når 30 vundet.
Badmintons popularitet varierer meget fra land til
land, men Danmark er et af de lande hvor sporten
har størst udbredelse, og danskerne har tradition
for at placere sig mellem de bedste. Badminton er
dog mest udbredt i de asiatiske lande som Kina,
Japan, Korea og Indonesien, hvor det er en nationalsport. Derfor er badminton en af de mest populære sportsgrene i verden.

Badminton, - men hvor kommer det fra ?
Badmintonsporten skulle have rødder helt tilbage til det gamle Grækenland
og nogle lande i østen. Det spil vi kender i dag kan spores til Indien, hvor de
engelske soldater i 1860’erne morede sig med en børneleg, hvor det gjaldt om
at holde en fjerbold længst muligt i luften, ved hjælp af en ketcher. Englænderne anbragte et net mellem spillerne, og så var badmintonspillet opfundet.
Hjemme i England blev badminton første gang spillet på hertugen af Beauforts residens, der hed Badminton House. Hermed var spillet døbt, og badmintonbanens mål er stadig de samme. Den første badmintonklub blev stiftet
i nærheden af Badminton House. I 1893 nedskrev det engelske badminton
forbund et regelsæt, der stort set var som det nutidige.
Badminton blev optaget i det olympiske program i 1992.
Verdens hårdeste badmintonslag skulle være målt til en hastighed
på 414 km/t.
Kilde: Wikipedia
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Kl.16.30 sagde 26 ungdomsspillere farvel til Hvidovre og tog af sted mod
Næstved, for nu var det tid til at tage på vores årlige træningslejr.
En noget anderledes træningslejr, idet der har været et generations-skifte i
deltagerne. Deltagerne var primært spillere fra U13 og U15. Det vil sige noget yngre spillere, hvor de fleste aldrig har været med på træningslejren til
Herlufsholm, Så udfordringen var lidt anderledes i år.
Frank var igen cheftræner og han havde planlagt et hårdt program for vore
unge spillere. Som hjælper til at styre tropperne, havde han Amanda.
Naturligvis var der en masse konkurrencer undervejs, som ville blive præmieret med sygt store præmier………..
Og det skulle vise sig at holde stik.
Indholdet i de forskellige træningspas var bygget op omkring badmintonrelaterede tekniske øvelser og
fysiske aktiviteter.
Længdespring, 3 km løb på tid,
presenning leg og serveturnering
var de aktiviteter som ville udløse præmier. Der var præmier til
vinderne af hver enkelt aktivitet
og præmie til den samlede vinder af alle aktiviteterne.
Så havde vi holdturnering, hvor
spillerne var delt op i 2 hold. Ud
over selv at skulle stille holdet,
skulle holdene også lave en præsentation af hver deres hold –
som en sang…..
Der var også tid til at komme i
svømmehallen for at få de hårdt
prøvede muskler blødt lidt op.
Og spillerne blev da også vækket midt om natten til søndag.
4 glade spillere
Ikke for at blive sendt på natte
løb, men for at skulle i hallen for at spille en slags ”stik-bold” med kugler
formet af avispapir, omviklet med tape.
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Man hører også en masse underlige udtalelser på sådan en weekend. Jeg vil
lade det være op til læseren at vurder om dette er nyttig viden eller ligegyldig
information:
Magnus O kan have 24 vindruer i munden, mens Amanda kan have 32 vindruer i munden…………. Hmmm
Nå men tilbage til de før omtalte sygt store præmier, nævnes de her i flæng:
RSL ketcher, ketchercover, RSL håndklæde, 2 styk Mathias Boe T-shirts,
Johannsen T-shirt, RSL T-shirt, kæmpe slikposer, RSL-sokker, sæt med sved
-bånd og greb fra Head, samt medaljer til holdkamp-vinderne.
Jeg vil også lige nævne, at ”straf” i form af f. eks mavebøjninger, armbøjninger eller englehop, er noget flere af spillerne har mærket på egen krop. Det
har både været fælles straf til alle spillere, hvis man har, skulle vente uacceptabelt længe på en spiller, så aktiviteten blev forsinket, eller straf hvis man
bevidst ikke gider gøre som træneren har sagt……..
På trods af klager over alverdens skader som var en veteran-spiller værdig,
blev skavankerne heldigvis hurtig glemt og der er blevet givet max gas i alle
aktiviteterne -super dejligt at se.
Ud over vinderne af de forskellige aktiviteter, blev Emil Sløk kåret til lejrens
kammerat og Katja
blev kåret som lejrens
knokler/fighter.
Kl.18.00 søndag eftermiddag, holdt vi så
hvor det hele startede i
fredags, nemlig på ppladsen ved Præstemosehallen.
En bus fuld af meget
trætte spillere med en
hel del nye erfaringer
og kammerater rigere.
En stor tak skal da også lyde til jer, om havTræt spiller på vej hjem
de doneret saft, müslibar,
icetea, kager og frugt til lejren. Det er virkelig dejligt for spillerne at få noget
energi undervejs, så de ikke går kolde.
Og tak til Frank og Amanda som har været super til at motivere spillerne til at
yde deres bedste.
Helene
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Flere billeder fra
Herlufsholm

Deltagerne

Vindere af holdkamp

Madkøen

Konkurrence i længdespring
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BAGSIDEN

Så har vi taget hul på en ny sæson. Det blev også nu vi for alvor
fik taget hul på sommervejret, - lad os håbe det holder lidt. Vi
har noget til gode.
Siden sidst har vi
jo haft OL, og
der var meget
god badminton at
se på, og danskerne klarede
sig godt mod den,
til tider, store
overmagt.
To sølvvindere: Bo og Mogensen
Dette blad skal, foruden at være nr. 3, også opfylde to andre
formål: invitere jer alle til 10 års jubilæumsreception, og samtidig være lidt information til evt. nye medlemmer.
Så husk at vise bladet frem, når du støder på et ”emne”.

Til slut ønsker ”Posten” jer alle en rigtig god sæson
- og husk nu jubilæet !
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