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HBTK´s spillesteder gennem 65 år
Tennisbanen ved Hvidborg
Tennistræningen foregik fra 1934-1946 på en bane, der tilhørte optagelseshjemmet »Hvidborg«. Banen gik
i forfald i 1946, hvorefter HBTK måtte stoppe med at spille tennis. Tennisbanen lå, hvor parkeringspladsen
på Claus Petersens Allé ligger i dag.
Stranmarksskolen (senere Strandmarkens Fritidscenter)
Skolen var nyopført og blev taget i brug efteråret 1934. HBTK fik 4 træningstimer pr. uge i gymnastiksalen,
hvor bomme, lamper og tove hængte ned fra loftet og generede badmintonspillet. Hvis bolden rørte en af
de nedhængende dele, blev den dømt fejl. Træningstiden blev senere forøget, og da der i 1950'erne blev
opført endnu en gymnastiksal, fik HBTK også timer i denne sal.
Senere er salene blevet moderniseret med lysstofrør med mere og benyttes fortsat til træningsbaner for
motionsspillere.
Dansborghallen
Taget i brug 1966 og HBTK fik træningstimer i boldhallen, der har 5 badmintonbaner med loftshøjde til
turneringsbadminton.
Dansborghallen var HBTK's hjemmebane og træningssted i 13 år.

Frihedens Idrætscenter
Indviet januar 1979. HBTK fik tildelt 23 træningstimer i boldhallen og fik derved mulighed for at samle de
fleste træningsaktiviteter samme sted. Boldhallen rummer 5 badmintonbaner, og der hører en mindre
gymnastiksal til hallen, hvor opvarmning m.m. kan foregå inden træning begyndes på banerne.
Alle HBTK's hjemmekampe afvikles i Frihedens Idrætscenter.
HBTK fik ved flytningen til FIC i 1979 overdraget et møbleret klublokale, der kan rumme 20-25 personer.
Harry

Fra tennisbanen ved Hvidborg ca. 1937 fru Ewald, fru Bruhn, hr Smith, fru Viuf,
frk. P. Petersen, fru Olga Orsholt og hr. K.V Orsholt.

Fra motionsklub til konkurrenceklub
I tusindvis af fjerbolde er blevet slidt op i HBTK, siden de første slag blev slået i Klubben i 1934.
I starten bestod HBTK kun af 18-20 spillere, og man havde 4 timer om ugen til rådighed på
Strandmarksskolen til træning. Kontingentet var på dette tidspunkt kr. 3.00 pr. måned og bolde
kostede kr. 1.30 pr. stk. Det var modne folk, der følte, at motion og fælles samvær ved badminton
og tennis var en dejlig fritidsbeskæftigelse.
HBTK voksede stødt og blev en sund klub med et fantastisk sammenhold og kammeratskab, hvor
tennis og badminton blev dyrket på motionsplan. Også på det festlige plan dannede HBTK gode
traditioner, idet jævnlige arrangementer og skovture var med til at sammentømre et godt klubliv traditioner, som nu har holdt i 50 år.
Fester blev i begyndelsen betegnet som »udflugter med tilskud af klubbens overskud«. De foregik
i »Burgøjserklubbens« private biler, og da man samtidig holdt generalforsamling, var der sikret
100% fremmøde.
I 1944 havde klubben 80 medlemmer. Tennisspillet foregik på en bane, der lå på ungdomshjemmet
»Hvidborgs« jorder. Det ophørte dog omkring 1946, da banen gik i forfald.
Midt i 50'erne fik vi udvidet træningstiden på Strandmarksskolen, så vi kunne optage flere
medlemmer, og i 1958 rundede HBTK 100 medlemmer.
Samtidig begyndte HBTK så småt at få gang i juniorarbejdet med fast instruktion m.v. - en indsats
som Klubben har haft stor gavn og udbytte af senere.
I over 30 år var HBTK's spillere uden mulighed for at træne i en rigtig badmintonhal og at spille
turneringskampe, idet al træning foregik i gymnastiksalen på Strandmarksskolen, men det afholdt
ikke klubben fra at spille interne turneringer og mesterskaber under trange forhold på skolen.
Da Dansborghallen stod færdig i 1966 fik HBTK træningstimer i boldhallen og fra dette tidspunkt
skete en eksplosiv udvikling i klubben. Medlemstallet blev 3-doblet, og man så nye perspektiver
for HBTK.

Første nummer af HBTK-Nyt og jubilæumsnummer 1984.

Det blev besluttet, at HBTK skulle have et konkurrencehold, der skulle spille turneringsbadminton,
og HBTK meldte sig ind i Københavns Badminton Kreds. Der blev startet et turneringshold, som
fortrinsvis bestod af ældre rutinerede spillere. Andre hold kom til de følgende år, bl.a. et
juniorhold.
Klubbens 35-års jubilæum i 1969 blev markeret ved en fest i HBC-hallen, og ved samme lejlighed
udkom det første nummer af HBTK Nyt. Det var et enkelt maskinskrevet og duplikeret blad de
første år, men blev derefter det noble kluborgan vi kender i dag.
HBTK fik udvidet træningstiden i Dansborghallen, og i 1970 fik klubben en fast instruktør,
hvorefter der blev etableret en fast fællestræning for holdspillerne. Vor målsætning om også at
have en konkurrenceafdeling var nået.
Vore bedste hold bestod fortrinsvis af spillere, vi selv havde opfostret i juniorafdelingen. HBTK
arrangerede en årlig åben B-turnering i Dansborghallen med deltagere fra hele Sjælland, og vore
egne spillere viste deres styrke ved at vinde flere åbne turneringer, og klubben fik sine første Arække spillere.
Samtidig avancerede vore turneringshold til højere serier i holdturneringen.
I 1978 indgik HBTK en 3-årig sponsoraftale med SALORA Radio og TV, som siden blev fornyet
to gange.
Det er en fornøjelse at se tilbage på den fremgang, der var for HBTK i 1970'erne. I 1979 stod
Frihedens Idrætscenter færdig, og HBTK flyttede ind i det nye anlæg, hvor vi fik udvidet vore
træningsmuligheder og fik eget klublokale.
Fællestræningen blev udvidet til to gange om ugen, og der blev etableret en oldboys afdeling. Når
vi i jubilæumsåret gør status over medlemmer og aktiviteter, må nævnes, at HBTK har ca. 470
medlemmer, hvoraf ca. 75 er juniorer.
Klubben har 7 senior hold, hvor der spiller 100 holdspillere, 1 junior-hold og 1 puslinge-hold.
Ca. 300 motionsspillere har træningstimer dels i Frihedens Idrætscenter og dels i Strandmarkens
Fritidscenter.
50 år er en lang epoke, og mange medlemmer har igennem årene været med til at skabe og forme
det HBTK, vi har i dag, så lad det være et jubilæumsønske, at HBTK fortsat må stå for gode
sportslige præstationer og være en klub, hvor konkurrence- og motionsbadminton kan trives side
om side.
Harry

