
  

Medlemsblad for 
HVIDOVRE BADMINTON 2000 

 Årgang 47                           Juni 2013                             Nr. 2

Billedet her er fra en ny aktivitet i klubben, nemlig MINIton.for de 3-5 årige børn, 
hvor deres forældre deltager i træningen. Læs mere om MINIton inde i bladet. 

 

I dette nummer:  

Miniton 

Referat fra generalforsamlingen 

Årets kampjubilarer og meget mere…. 
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 Her har vi så  nogle glade spillere 
fra Ungdommens Klubmesterskab. 
Længere omme i bladet kan du læse 
om arrangementet og se resultaterne 

Årets kammerat, Laura Hjerrild 

Årets fighter, 
Alexander Linden-Vørnle 

Årets spiller,Mads Nørklit Jensen 

 HS / U13 

To seje gutter 
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Klubben 
 
Kontoret: 
 
Præstemosehallen 
Præstemosen 209 
2650 Hvidovre 
 
Tlf.. 36 78 80 19 
E-post: HB2000@HB2000.dk 
 
 
Kontortid: tirsdag 18.30—19.30 
På kontoret: Anette Ridal 
 
Der er kun fast telefonbetjening i 
kontortiden. 
 
Alle henvendelser om ind– og 
udmeldelser, banetildeling, 
adresseændring m.m. bedes 
rettet til kontoret eller på e-mail.  
Udmeldelse skal ske skriftligt ! 
 
 
 
 
 
Klubbens øvrige kontaktpersoner: 
se næste side 

Hvidovre Badminton - HB 2000 

 
HB 2000 Posten 
 
Redaktion: 
 
Poul Petersen (ansv.) 
Strøbyholm 34 
2650 Hvidovre 
 
Tlf.: 36 78 74 58 
E-post: posp@email.dk 
 
 
Stof til bladet bedes leveret i elek-
tronisk form. 
Formatet helst som ”Word” A-5 
uden specielle formateringer.. 
 
Billedfiler bedes sendt separat 
og ikke indsat i dokumenter. 
 
 
 
Deadline for næste nummer: 
1. september 2013 
 
 
Tryk: 

RÅDHUS TRYKKERIET 
           Hvidovre 
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 Klubbens kontaktpersoner: 

Bestyrelsen: 
 

Formand: 
John Berling                  36 49 19 81 
 
 

Næstformand: 
Ole Høg Perregaard      21 71 83 85 
 
 
Sekretær: 
Ulla Grøn                43 62 50 26 
 
 

Kasserer: 
Jeanette Ingerslev         36 47 33 24 
 
 

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

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

 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Leif Magnussen            36 49 06 89 
                     Lema@post1.dknet.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Casper Andersen           40 93 50 08 
         
 
 
 

Udvalg m.m.: 
 
Ungdom: 
Helene Jensen               51 91 95 09 
         htorsvadjensen@hotmail.com 
 
Seniorer: 
Casper Andersen           40 93 50 08        
                                        ssu@hb2000.dk 
 
Motionister: 
Anette Ridal                  24 63 25 87 
                          ridal@webspeed.dk 
Rikke Møller Pedersen  22 47 09 30 
 
Veteraner: 
Leif Magnussen      36 49 06 89 
                     Lema@post1.dknet.dk 
Peter Pedersen               36 49 16 96  
 
Booking: 
Ove Rasmussen            36 49 75 45 
 

Banefordeling: 
Kontoret og udvalgsformændene           

Klubbens hjemmeside: 

www.HB2000.dk 
Web-master:                                                 

 

 John Berling                36491981 
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FORMANDEN HAR ORDET 
 
 
Klubbens medlemmer skal først og fremmest have tak og stor ros i forbindelse med 
overgang til nyt administrationssystem. Der er ganske vidst stadig enkelte, der mang-
ler enten at oprette deres profil eller booke deres banetider (eller begge dele), men 
vores banefordeler Anette har gjort et stort stykke arbejde for at hjælpe alle med at 
blive oprettet. Det er meget vigtigt, at vi kan starte op på en ny sæson på de rette vil-
kår. Vi forsøger stadig at få medtaget kortet Mastercard Direct, men vi har nogle van-
skeligheder med Klubmodul, som er mellemled til Nets. 
 
Sæsonen 2012-2013 er ved at slutte og vi holder ferielukket (som det fremgår at 
hjemmesiden) fra 29. juni til og med 4. august, hvor vi starter sæsonen 2013-2014. 
Vi følger altså ikke helt skoleferien. Børne og ungdomstræningen starter dog i hen-
hold til afdelingens egne direktiver. 
 
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommerferie. På gensyn den 5. august og derefter.  
 
 
GOD SOMMER. 
 
John Berling 

OBS. Resultater fra klubmesterskaberne kan vi, af pladshen-
syn, ikke bringe her i bladet. De kan ses på klubbens hjem-
meside: www.HB2000.dk 
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Referat fra den ordinære generalforsamling i HB2000 
tirsdag den 14. maj 2013 
 
1.   Valg af dirigent 
 

2.   Formanden aflægger beretning 

  Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning 

  Seniorudvalgsformanden aflægger beretning 

  Veteranudvalgsformanden aflægger beretning 

  Motionistudvalgsformanden aflægger beretning 
 
3.   Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning 
 
4.   Behandling af indkomne forslag 
 
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 
 
Der var 33 medlemmer mødt op inkl. bestyrelsen. 
 
Ad 1: Valg af dirigent 
Formanden bød velkommen og foreslog Ole Lougart, som blev valgt uden modkan-
didater 
 
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen rettidigt 
indkaldt i henhold til vedtægterne for HB2000. Indkaldelsen var sket gennem marts-
nummeret af klubbladet samt ved opslag i hallen og i caféen, og ca. 25 medlemmer 
var mødt op, og generalforsamlingen var beslutningsdygtig.  
Dirigenten oplyste endvidere, at der kunne stilles spørgsmål eller gives kommentarer 
til de enkelte beretninger. 
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Ad 2: Formandens beretning – og formandens visioner 
 Og udvalgsformændenes beretninger 
 
John aflagde formandens beretning og formandens visioner samt beretning for vete-
ranudvalget, da Leif ikke kunne være til stede. 
Helene aflagde beretning for ungdomsudvalget, Maja for seniorudvalget, Anette for 
motionistudvalget. 

 
(Beretningerne kan læses efter referatet) 
 
Beretning og visioner fra formanden  
Der var ingen kommentarer. 

 
Beretning fra ungdomsudvalget  
Der var ingen kommentarer. 

 
Beretning fra seniorudvalget  
Der var ingen kommentarer. 

 
Beretning fra veteranudvalget  
Der var ingen kommentarer. 

 
Beretning fra motionistudvalget  
 Der var ingen kommentarer 

 
Beretningerne skulle ikke godkendes, men der blev klappet efter hver beretning. 
 

Ad 3: Regnskab 
Jeanette fremlagde og kommenterede enkelte poster.  
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt. 

 
Ad 4: Indkomne forslag til behandling 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 
Ad 5: Budget 2013 
Budgettet blev gennemgået af Jeanette, kontingentet for den kommende sæson er 
uændret. 
Budgettet blev godkendt. 
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Ad 6: Valg til bestyrelsen 
I ulige år er følgende på valg: 
Næstformand – Ole Perregaard – villig til genvalg; blev valgt. 
Kasserer – Jeanette Ingerslev – villig til genvalg; blev valgt. 
Seniorspilleudvalgsformand (SSU) – Maja Pedersen – ikke villig til genvalg. 
I stedet stillede Casper Andersen op og blev valgt. 
Ungdomsspilleudvalgsformand – Helene Jensen – villig til genvalg; blev valgt. 
 

Ad 7: Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år 
1 suppleant Tommy Mortensen – ønsker ikke genvalg. I stedet stillede Maja op og 
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. 
Formanden takkede Maja for tiden som SSU og arbejdet i bestyrelsen og overrækker 
Maja 2 flasker. 
Formanden takkede Tommy for tiden i bestyrelsen som suppleant og overrækker 
Tommy 2 flasker. 
 
Ole Perregaard fortæller at man har fået forslag om udnævnelse af 3 bestyrelsesmed-
lemmer til æresmedlemmer i klubben. Ole begrunder forslagene med at fortælle om 
det store arbejde de hver især har lagt i klubregi i en menneskealder – dels i det tidli-
gere HBTK, dels under sammenlægningen med Avedøre Badminton Club, og dels 
efter sammenlægningen i vores nuværende HB2000. 
De tre nye æresmedlemmer er: 

Jeanette Ingerslev                          John Berling                                Ole Lougart 

 
De fik hver tre flasker vin, blomster samt et diplom. 
 
Til slut takkede dirigenten for fremmødet, for god ro og orden og erklærede general-
forsamlingen for afsluttet. 
Formanden takkede dirigenten og overrakte en flaske vin. 
 
18/05/2013 
 
Referent 
Ulla 
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Generalforsamlingen 14. maj 2013 
Formandens beretning 

 for  
sæsonen 2012-2013 

 
Spillesæsonen 2012-2013 har generelt været positiv, men både med gode resultater 
og lidt mindre gode resultater. Dette vil blive nærmere berørt i beretningerne for de 
forskellige afdelinger. Vi har i sæsonen kunnet mærke nogle lidt rodede forhold i 
flere af de klubber vi spiller imod. Der har været flere aflysninger af kampe, flytning 
af kampe og flere kampe mod reducerede hold, end det tidligere har været tilfældet. 
Flere klubber i Badminton København kredsen (tidligere KbKr) har problemer med 
nedgang i medlemsantal og har fået flere problemer at slås med end tidligere. 
HB2000 er heller ikke helt forskånet herfor. 
Badminton under Badminton Danmark (tidligere Dansk Badminton Forbund) er i 
øjeblikket under en større organisatorisk ændring, der tidligst vil være på plads i 
2014. Herefter vil alle klubberne økonomisk være direkte underlagt Badminton Dan-
mark, men HB2000 vil stadig juridisk være underlagt Badminton København.  Kred-
senes regelsæt vil blive ensrettede, herunder turneringsreglerne. Vi vil allerede i den 
kommende spillesæson få ændrede turneringsregler og det vil blive dyrere for klub-
berne, at tilmelde hold i turneringen. Det sidste skyldes dog det generelle problem 
med at få frivillige til at påtage sig arbejdet, hvorfor kredsen er nødt til at opkrævet et 
større beløb for at kunne betale sig fra arbejdet. Som et eksempel, så er flere bestyrel-
sesposter ubesatte i kredsen (Badminton København). 
HB2000 har dog heldigvis stadig en komplet bestyrelse, men det er blevet endog 
meget svært, at få nogle til at påtage sig udvalgsposter, hvorfor det også endnu en-
gang er bestyrelsen, der står for den kommende klubfest. 
Jeg vil derfor heller ikke undlade at sige tusinde tak til de medlemmer, der yder et 
stort bidrag til klubben som holdleder, bestyrelse, revisorer og ikke mindst til ud-
valgsformændene, der gør et enormt og desværre ofte ikke særligt højt værdsat arbej-
de. 
Cafeen er et af de steder, hvor vi mangler hænder, idet både Finn og Michael har 
trukket sig. Jeg håber meget, at nogle andre medlemmer vil træde til i cafeen, da vi 
ellers må sænke service niveauet, især i forbindelse med hjemmekampe. 
Vi fik afholdt HB2000´s 10 års jubilæum i 2012. Der var stor tilslutning fra klubbens 
medlemmer, der var mødt talstærkt op for at fejre dette. Endvidere havde vi besøg af 
en enkelt kommunalpolitikker, der ønskede at fejre dagen sammen med os. 
Vi har brugt rigtig mange vitaminer på implementering af vores nye hjemmeside og 
administrationssystem og vi bruger desværre stadig mange kræfter på dette. Vi starte-
de dette arbejde tilbage i efteråret 2012. Det skyldes generelt ikke manglende vilje 
fra medlemmers side til at hjælpe os, men vi kan desværre konstatere, at flere med-
lemmer end ikke læser klubbens blad (eller for den sags skyld opslag og hjemme-
side), nogle smide blot bladet ud ulæst, selvom det er bestyrelsens væsentligste tale-
rør til klubbens medlemmer. Det kan meget vel opfattes som manglende respekt for  
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og manglende viden om det meget store arbejde, der ulønnet bliver udført for deres 
skyld, men hænger også sammen med disse medlemmers manglende integrering 
(meget anvendt ord) i klubben og klubbens sociale side. Her er der tale om de fingre, 
der peger tilbage, når man peger. Det er et område, der vil blive drøftet på klubbens 
kommende seminar. 
I det store hele, så er vi nået langt med overgangen til nyt administrationssystem, 
men jeg må bede de sidste ca. 70 medlemmer om at få oprettet deres profil og booket 
deres aktiviteter snarest muligt, så vi kan komme videre. Det gælder også medlem-
mer, der på nuværende tidspunkt betaler via Betalings Service (BS), idet BS er af-
meldt og ikke kan anvendes i det nye system. Systemet er helt nyt og alle klubbens 
nuværende og fremtidige medlemmer skal både oprette deres profil samt og ikke 
mindst bookes på deres baneaktiviteter. Bookes man ikke, så står man ikke som med-
lem af klubben. 
 
Vi har konstateret, at nogle medlemmer kun har et Master Card, så vi vil få åbnet for 
betaling med Master Card, men disse medlemmer skal regne med at få pålagt gebyr-
afgiften på kontingentet, idet det er væsentligt dyrere administrativt.  
Jeg skal lige her også gøre opmærksom på, at udmelding af klubben fremover sker 
ved at standse en betaling under sin profil. Det enkelte medlem bliver adviseret via 
mail ca. 10 dage før en betaling og stoppes betalingen, så betyder det, at man er ud-
meldt. En fornyet indmeldelse vil herefter betyde opkrævning af nyt indmeldelsesge-
byr.  
Jeg vil meget varm anbefale, at medlemmerne i højere grad anvender vores hjemme-
side, idet der er mange gode informationer både for holdspillere og banemotionister. 
Der er endvidere flere hjælpemidler til bestyrelse, trænere og holdledere, som vi ger-
ne skal have taget i brug i næste sæson. 
Det vil også fremover være hjemmesiden, der er tilmeldingssted for klubbens for-
skellige aktiviteter og det er i vores webbutik (shop), at I skal købe bolde, adgangs-
kort m.m. Nogle af disse aktiviteter og varer er allerede oprettet. 
Vi har desværre i hele sæsonen været udsat for tyveri på kontoret af sodavand, tom-
me flasker og kontorartikler. Dette på trods af, at kontoret normalt er låst af. Vi har 
drøftet forskellige tiltag og vil finde en løsning. Desværre koster alle løsninger pen-
ge. 
Præstemosehallen vil allerede inden sæsonafslutning få opsat et nyt system med ka-
meraovervågning og samtaleanlæg ved indgangsdøren, således at døren kan åbnes fra 
hallen og fra cafeen. Der vil blive opsat monitorer begge steder. Herefter skal døren 
holdes lukket. 
Til sidst vil jeg nævne et af de seneste tiltag i klubben, nemlig MiniTon, der er for 
børn i 3-5 års alderen. Det har vist sig allerede nu at være en kæmpe succes med 8 
børn. Hertil vil jeg gerne rose ungdomsafdelingen endnu engang for et godt initiativ 
og ikke mindst Pernille, der er drivkraften for dette.  
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VISIONER 2013-2014 
 
Bestyrelsen holder sammen med nogle af klubbens øvrige medlemmer og en konsu-
lent fra Badminton Danmark et seminar i juni, hvor vi bl.a. skal behandle områder 
som tiltrækning og fastholdelse af de unge, seniorafdelingens fremtid og spørgsmålet 
om at få nogle flere til at engagere sig i klubbens daglige arbejde.  Vi vil også drøfte 
medlemmernes sociale integration i klubben, som nævnt i beretningen, idet det har 
stor betydning for klubben som helhed, hvordan medlemmer føler sig tilpas og vel-
komne. Der er her ikke så meget tale om holdspillere i afdelingerne, men mere om 
motionistspillere, der måske mener, at de har lejet en bane og ikke har fået et med-
lemskab af en badmintonklub. Vi skal dog have udarbejdet en ny velkomstprocedure 
som er gældende for alle nye medlemmer. Herudover må vi se på, hvad vi kan gøre 
for nuværende medlemmers integrering i klubben. 
 

 
Generalforsamlingen 14. maj 2013 

 

Beretning fra ungdomsafdelingen for sæsonen 2012-2013 
 
Så blev det den første sæson, hvor vi kun har træning i Præstemose hallen. 
Frihedens idrætscenter er blevet afviklet. 
Det skete så nænsomt som muligt i forhold til de børn som bor i den ende af Hvidov-
re, idet vi tilbød de børn, som ikke selv kan transportere sig til præstemosen, kunne 
træne fra kl. 16-17. På den måde var der fortsat mulighed for at forældrene kan nå 
hjem i tide til at køre. 
Men det er de færreste af spillerne fra FIC som stadig er medlemmer i dag…. Så det 
har kostet lidt på medlemsantallet at afvikle FIC. En naturlig følge heraf er også, at vi 
har mistet oplandet i den ende af FIC, hvilket betyder, at vi nærmest ikke har nogen 
tilgang af de yngste spillere derfra. 
Men det betyder også, at spillerne nu træner sammen med dem de er til holdkampe 
med og det er en stor fordel. 
Som det ser ud pt ved udgangen af denne sæson, har vi 60 medlemmer i ungdoms- 
afdelingen.  
 
På trænersiden er det fortsat Peter P, som er den bærende kraft på alle grund trænin-
gerne -sammen med vores hjælpetræner Kenneth. 
Vi fik ny træner til vores specialtræning om onsdagen og om fredagen – Morten Ma-
thisen. En dygtig ung træner, som spillerne er rigtig glade for. 
Ud over at træne ungerne, er Peter og Kenneth også en del af udvalget, som er med 
til at lave arrangementer for og med spillerne. Udvalget består derud over også af 
Jesper H og Dennis B, som er så venlige at give deres besyv med, når vi planlægger 
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forskellige aktiviteter i afdelingen, men også er med til at give retning på fremtidens 
afdeling. 
 
Igen i år har HB2000 været en del af ”fritid for dig”, som er et tilbud til skolebørn fra 
3. til 7.klasse. Det har resulteret i et par nye spillere. 
 
I år har vi også haft ungdomsspillere med på seniortræningen, hvilket jo er super og 
man kan tydelig se hvordan de udvikler sig når de får mere og anden modstand fra de 
voksne. 
 
I holdturneringen havde vi 5 hold tilmeldt.  
Det blev til 2 anden pladser i U11 X1 og U15 X2 
4.pladser til U13 X1 og U13 X2 
U13 serieholdet endte på en 6.plads. 
 
Så ingen topplaceringer denne sæson. Men det er dejligt at høre hvordan spillerne 
kæmper – også selvom det er mod overmagten. Spillerne formår at holde gejsten og 
motivationen og det skyldes ikke mindst opbakningen fra holdledere og forældre, 
som er med til kampene. 
 
Flere af spillerne har været til åbne turneringer i løbet af sæsonen og det er da også 
blevet til flere oprykninger i de forskellige rækker. 
 

Arrangementer 
Traditionen tro startede vi sæsonen op med et brag af en træningslejr i Herlufsholm. 
Det var igen – igen Frank Johannsen og bror, som stod for afviklingen af lejren. 
Det har de sidste år været de samme spillere, som har deltaget i lejren, men denne 
gang var der sket et generationsskifte, idet der var rigtig mange 1.gangsdeltagere 
med. Det betød også, at alderen på spillerne var noget lavere end sidst. 
Men det er dejligt, at de der tidligere var for små til at deltage, nu tager over og for-
håbentlig har lyst til at deltage i de fremtidige lejre….. 
 
Juleturnering og forældrefjer blev også afholdt –som vanligt. Dog måtte vi ændre lidt 
i konceptet ved forældrefjer, idet der ikke var deltagere nok til at køre det helt store 
arrangement i stilling. 
Men de der havde tilmeldt sig, fik mulighed for at komme i hallen alligevel og spille 
sammen med deres forældre i nogle timer om eftermiddagen. 
Ungdomsformanden serverede kaffe undervejs og alle havde en dejlig eftermiddag. 
 
Vi holdt også en træningseftermiddag med efterfølgende spisning for U13 og U15 
spillerne i starten af året. 
 
Sæsonen blev sluttet af klubmesterskab, som gik superfint. Det er her man rigtig kan 
se hvordan spillerne har udviklet sig i løbet af sæsonen. Og der er kommende spillere 
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som rykker i U15 til næste sæson, som helt sikkert er gode bud på kommende spillere 
hos seniorerne. Det ser meget lovende ud……. 
 

Sponsorater 
Det har desværre været lidt sløjt med sponsorater denne sæson – krisen kradser man-
ge steder…. 

Men heldigvis har modtaget kr.30.000 fra Sungame, som vi er yderst taknemlige 

for. 
 
Nye tiltag 
Som noget helt nyt, er vi startet op med MINIton. MINIton er for børn mellem 3 og 5 
år, hvor de har forældre med til at deltage i træningen. Træningen foregår om sønda-
gen kl.9.30-10.30 og det er Pernille Kistrup, som er træner. Der er 8 børn på trænin-
gen, som løber til udgangen af juni måned. 
Herefter evaluerer vi tiltaget og beslutter om vi fortsætter næste sæson. Men allerede 
nu kan vi sige at det har været en sucess. 
Sluttelig vil jeg sige 100000 tak til jer holdledere, som har fulgt holdene igennem 
sæsonen. Det kan kun lade sig gøre at have hold tilmeldt til turneringen hvis der er 
forældre, som har lyst til at stille op som holdledere, så I er en u-undværlig del af 
ungdomsafdelingen. 
En tak skal naturligvis også lyde til medlemmer af udvalget, for at I har lyst til at 
gøre en indsats for ungdommen, så de synes det er fedt at spille badminton i HB2000 
og ikke får lyst til at lave noget andet i deres fritid. 
Og så er der jo jer forældre, som bakker op om arrangementerne, det har stor betyd-
ning for ungerne, at der er nogen som ser dem spille. 
Med disse ord slutter min 3.periode som formand for ungdomsafdelingne. 
 
Helene 
 
 

Generalforsamlingen 14. maj 2013 
 

Seniorafdelingens beretning for sæsonen 2012/13 
 
Så er endnu en sæson ved at være slut. En sæson, hvor det har været lidt hårdt mht. 
holdkampene. Da vi inden sæsonen havde mistet en del damer til både andre klubber, 
barsel og skader, så har det været nødvendigt at låne damer fra både veteranafdelin-
gen og motionisterne. Jeg siger stor tak til alle dem, som har hjulpet os ! 
 
Trods de problemer på dame-siden, så har holdene dog klaret sig fint. Kun 2. Holdet 
måtte se en nedrykning i øjnene. 
 

1. holdet blev nr.  4 ud af 8 
2. holdet blev nr. 8 ud af 8 og rykker ned i serie 2. 
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3. Holdet blev nr. 6 ud af 8 
4. Holdet blev nr. 2 af 8 (2 hold udgået) 

 
Frank har også i denne sæson været vores træner om mandagen for både A- og B-
truppen, og Martin har trænet os om torsdagen. Det var rigtigt godt at have træner på 

begge dage, og de har begge bekræftet, at de forsætter næste sæson også ☺ De har 

allerede sat løbetræning i gang 3 gange om ugen for de spillere, som har lyst til det. 
 
På den sociale side, har vi igen i år afholdt en julefest, som foregik privat. Der var en 
god blanding af unge og gamle, og det var utroligt hyggeligt ! 
 
I den nye sæson har vi igen tilmeldt 4 hold, hvoraf det ene er et herrehold. 
 
Vi har forsøgt på det kraftigste at få nye unge piger til klubben, som kan forbedre 
vores hold. Heldigvis ser det ud til at nogen af ”de gamle” kommer tilbage og spiller 
og det er jo glædeligt. Desværre har Tina Lougart besluttet sig til at flytte over til 
veteranafdelingen, men måske vi får brug for hendes hjælp en enkelt gang i ny og 
næ ;-) 
 
Til slut vil jeg bare sige tak for 2 gode år, da jeg har valgt at træde tilbage fra posten 
efter denne sæson. Jeg vil naturligvis støtte den nye formand så meget som muligt. 
 
Maja 
SSU 

 
 

Generalforsamlingen 14. maj 2013 
 

VSU beretning 2012/13 
 
 
Sæsonen 2012/13 har på mange måder været anderledes end de tidligere sæsoner. 
Det startede med at vi fik en stor tilgang af nye spillere fra andre klubber. Egentlig 
frygtede jeg lidt en så stor tilgang som kunne give gnidninger når holdene skulle sæt-
tes. Det blev dog aldrig et problem da alle nye som gamle spillere hurtigt fandt sam-
men på banen og ikke mindst efter træningen med lidt til ganen i vores cafe,  
 
Jeg tror vores cafe er et stort plus når nye spillere kommer til klubben og vi alle skal 
rystes sammen. Det vil derfor være en skam hvis vores fælles cafe ikke kan fortsætte 
med samme aktivitetsniveau pga  at vi, som 
nævnt i formandens beretning, mangler hjælpere til den daglige drift  
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Husk at selvom du måske ikke mere helt slår til på badmintonbanen pga skade eller 
alder, så er det stadig muligt at gøre noget for fællesskabet (klubben) ved at tage en 
tørn som frivillig. Ikke nødvendigvis en tung bestyrelsespost men evt. som hjælper i 
vores cafe således at den kan fortsætte som hidtil.     
 
Denne sæson har som tidligere nævnt været anderledes og viser at vi alle i afdelingen 
bliver ældre. Skader og sygdom har sat sit præg.  
 
Vi har mistet en rigtig god kammerat Finn Lentz som tabte kampen mod svær syg-
dom. 
 
Jeg vil godt her benytte lejligheden til at takke Kurt Larsson og Lis Kindt som efter 
mange års tro tjeneste i veteranafdelingen er flyttet til hhv 60+ og banetid hvor kam-
pene ikke er så hårde ved de slidte led.  
 
Sportsligt har vi klaret os rimeligt godt med en 2. plads til 1. og 2. Holdet samt +50 
1. Resten af holdene sluttede midt i rækken, dog med undtagelse af +50 2. som slut-
tede sidst og må en række ned.  
 
I den nye sæson har vi udover de sædvanlige hold tilmeldt et ekstra +50 hold. 
 
Vi har småproblemer hen over sæsonen men jeg mener stadig vi har en god veteran-
afdeling med en generel positiv holdning og en god frisk tone spillerne imellem. Jeg 
kunne dog godt tænke mig lidt færre afbud til holdkampene. 
 
Slutteligt vil jeg takke alle de frivillige som lægger rigtig, rigtig mange timer i klub-
ben til glæde for alle. 
 
Veteranudvalget. 
 

Generalforsamlingen 14. maj 2013 
 

                      Beretning fra Turneringsmotionisterne 
På det sidste spillermøde inden sommerferien, besluttede jeg at genopstille som for-
mand for turneringsmotionisterne, men på betingelse af, at der blev valgt en næstfor-
mand, som overordnet skulle havde ansvaret for holdene, Rikke Petersen valgte at 
tage den opgave. På holdleder siden blev der valgt to nye holdledere Lars Hamp for 2 
mix. hold og Thomas Gutknecht for 3 mix. hold. Michael Pedersen blev nu holdleder 
for 1 mix. hold, og Jan Bøgeskov for blev holdleder, for herreholdet, som vi havde 
valgt skulle være det eneste herrehold.  
På spillersiden havde vi også udfordringer, vi troede ved sæsonstart at holdene var på 
plads, men et par spillere syntes de ville prøve nye veje i andre afdelinger, og andre  
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mente de kunne spille alle holdkampe for flere afdelinger i Hb2000, ud fra det blev 
der taget en beslutning, som desværre kom til at kostede et par spillers udmelding af 
afdelingen. 
Ud over de spillere som stoppede, har der været en tilgang af 5 nye spillere, og som 
den eneste afdeling klager vi ikke over at vi mangler damer, da det er der tilgangen 
har været.  Pga. skader og sygdom har det alligevel været et puslespil at få holdene til 
at gå op til holdkampene, og holdlederne har gjort et stort stykke arbejde for, at løse 
de udfordringer de har stået over for. Faktisk har det betydet at vi på 3 holdet ikke 
har, kunne stille hold til 2 kampe, hvad der var ret ærgerligt. 
Vi havde tilmeldt 3 mix. hold og 1 herrehold under DGI Roskilde/Vestsjælland, hvil-
ket har betydet at der har været lidt kørsel til holdkampene, men vi havde på forhånd 
på et spillermøde besluttet, at vi ville se hvor mange kampe, der var længere væk end 
vi har været vandt til, og derefter tage en beslutning om det er kørslen, der fremover 
skal være afgørende, om vi skal spille turnering under DGI Roskilde/Vestsjælland.  
Ved holdtilmelding prøvede jeg, at tilmelde 1 holdet i serie 2 hvor vi de andre år har 
spillet i serie 1, da der var nye spillere og nye konstellationer på holdet, men DGI 
satte os i serie 1 pga. vi havde vundet serie 1 forrige år, og den beslutning må jeg 
indrømme var rigtig, da vi blev nr. 3 i rækken. 2 holdet klarede sig rigtigt godt i serie 
3, de lå længe helt i toppen af rækken og fik en delt 3 plads. 3 holdet var igennem 
hele sæsonen meget frustreret, over at det var lige ved og næsten i hver kamp, men 
kampene vandt de ikke. Ole prøvede at komme med tip, men lige meget hjalp det, og 
de blev desværre bundhold i serie 4. Herreholdet fik en delt 2 plads i deres række, så 
holdmæssigt har vi klaret det rigtigt godt, og det vil jeg give Ole en stor del af æren 
for. 
Mange snakker i Hb2000 om den hårde / disciplinerede, træning der er hos Turne-
ringsmotionisterne, men vi har i afdelingen fundet ud af vigtigheden i at være varmet 
godt op og, at det ikke er nok at hallen er varm, før vi begynder at spille. Ole har 
igennem sæsonen stået for en god træning, hvilket kan ses på nogle af spillerne som 
har gjort et stort fremskridt. Tak til Ole for din tålmodighed med os. 
Der er altid stor tilslutning til vores fester i afdelingen, men det sociale efter træning 
syntes vi i backinggruppen var begyndt, at halte lidt, da rigtig mange kørte lige hjem 
efter træningen, Så vi har indført at den første tirsdag i måneden. fejrer vi fødselsda-
ge dvs., at dem der har haft fødselsdag køber rigeligt guf, så stopper vi træningen en 
halv time før, og så råhygger vi, og det er en stor succes for alle går med op den dag. 
Tredjeholdet stod for planlægningen af afdelingens julefrokost, en rigtig dejlig aften. 
Den aften fik jeg af Elisabeth afdelingens SPIRILL, en anerkendelse jeg sætter stor 
pris på, og jeg har så fornøjelsen at give den videre til vores sommerfest i næste må-
ned.  
Til slut vil jeg sige til hele turneringsmotionistafdelingen: hvor er det dejligt at kom-
me til træning. I er nogle fantastiske mennesker at være sammen med. 
 
Anette Ridal 
Formand for turneringsmotionisterne.         
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KONKURRECESIDEN 
 
Der var rigtig mange løsninger på ”fem fejl” i sidste nummer.. Her iblandt er 
udtrukket  FLEMMING JENSEN, som får sin gevinst én af dagene. 
Denne gang gælder det igen at finde den rigtige betydning af nogle sjældne 
ord. 
Sæt streg under den betydning du synes passer, og  aflever løsningen til re-
daktionen, i baren eller på kontoret. Eller put den i hallens postkasse. Vi 
trækker, som sædvanlig, lod blandt rigtige løsninger. Løsningen skal være 
afleveret inden 15. august. 
 
 
 
 
 
 
 

Feston=  Bolsje   Pyntesnor  Kage 
 
Sanskrit=  Sandhed  Gips   Sprog 
 
Isop=   Elektron  Busk   Ensartet 
 
Depeche=  Telegram  Bluse   Adskillelse 
 
Fiksativ=  Positiv  Lak   Elegant 
 
Medial=  Midterlinje  Prædiken  Synsk 
 
Fez=   Mønt   Hue   Dragt 
 
Kætter=  Vantro  Munk   Væver 
 
 
Navn:________________________________________________ 
 
 
Adresse:______________________________________________ 
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MINIton for de unge ungdomsspillere 
 
I april startede et nyt badmintonhold op for klubbens yngste - under navnet ”MINIton”. 
Idéen med træningen er, at børnene får gode badmintonoplevelser og introduceres til 
spillet på en legende måde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til MINIton øver vi på at holde rigtigt på ketsjeren ved forhånds- og baghåndsslag, og 
ude på banerne træner vi på at ramme bold (eller ballon) flest mulig gange.  Derud-
over indeholder træningen lege og øvelser, som er med til at forbedre børnenes mo 
torik og bevægelse på banen.  
 
 
 
 
Det hele er pakket ind i en hyggelig 
atmosfære, hvor børnene bl.a. kan tage 
et pusterum på ”pausebanen” for at 
lege med diverse legeredskaber. 
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Lige nu består holdet af otte glade børn i alderen 2-7 år, som hver især har én eller to 
engagerede voksne 
med til træningen. De 
voksne spiller en stor 
rolle og deltager aktivt 
både til opvarmnin-
gen, diverse øvelser 
og selvfølgelig som 
vigtige medspillere 
ude på banerne, så 
boldene holdes i 
gang.  
 
Der er stadig plads til 
flere børn på holdet, 
og hvis nogen er interesseret kan man kontakte Pernille Kistrup (tlf. 28 70 60 70) og 
høre mere. Vi træner om søndagen kl. 8.30 – 9.30 i Præstemosehallen. Det er muligt 
at låne ketsjer, men husk idrætstøj og indendørssko. 
 
 
Sidste træningsdag i denne sæson er søndag d. 23. juni, hvor vi starter til sædvanlig 
tid men slutter en halv time senere, da der holdes sommerafslutning på holdet.  
 
Foreløbig tak for nogle rigtig hyggelige morgener i hallen med veloplagte børn og 
voksne.  

 
 
 
 
På gensyn -Pernille 

☺ 
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Ungdommens klubmesterskab den 20. og 21. april 
 

24 børn var med i klubmesterskaberne dette år og de kom primært fra U13, men U15 
og U11 var da også repræsenteret. 
Vi lagde ud lørdag med singlerne i U13. Der blev kæmpet bravt og det var spænden-
de fordi, som man ved, så kan alt jo ske til klubmesterskabet. 
Om søndagen blev doublerne i U13 afviklet, samt singlerne i U11 og U15. 
Og efter endnu en dag med blod, sved og tåre, kunne vi kåre vinderne: 
 

HS U13 1.plads Alexander Linden-Vørnle 
HS U13 2.plads Lasse Pedersen 
HD U13 1.plads Alexander Linden-Vørnle/ Oliver Bagley 
HD U13 2.plads Marcus Kaiser/Peter Ellefsen 

DS U13 1.plads Isabell Porsdal 
DS U13 2.plads Annabell Steinmetz 

DD U13 1.plads Isabell Porsdal/Annabell Steinmetz 
DD U13 2.plads Ellen Unkerskov/Katja Krog 
MD U13 1.plads Isabell Porsdal/Alexander Linden-Vørnle 
MD U13 2.plads Annabell Steinmetz/Oliver Bagley 

HS U15 1.plads Benjamin Fritze 
HS U15 2.plads Mads Nørklit Jensen 

Single beg. 1.plads Bertil Baden Fisher 
Single beg. 2.plads Amalie Giang 
Single beg. 3.plads Itai Aderet 
 
 
 
 
 
 
 
Man kan sige, at de helt store vindere er Isabell Porsdal og Alexander, som gør rent 
bord i alle rækker. 
Men vi kårede også de spillere, som i løbet af sæsonen har gjort sig bemærket. 
 

Årets Kammerat: Laura Hjerrild 
Årets Spiller: Mads Nørklit Jensen 
Årets Fighter: Alexander Linden-Vørnle 
 

Vi havde også en ekstraordinær anerkendelse i dette års mesterskab. Den gik til de 
seje gutter Marcus Kaiser og Frederik Svendsen, som havde mod til at stille op i U13, 
selvom de er U11 spillere. Godt gået. 
 
Hermed blev klubmesterskaberne 2013 afsluttet på behørig vis. 
 
Helene  

        U11 
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Miniton 
 

Miniton hvad er det? Jo, børnenes dejlige træ-
ner Pernille har startet badminton for de små 
unger. 
Vi spiller hver søndag morgen og børnene mø-
der glade op sammen med deres forældre eller 
bedste forældre, alle har en dejlig time med 
grin, motion og spil. 
Vi starter med opvarmning hvor vi løber rundt, 
løber sidelæns laver gade drenge hop ja alt 
muligt. 
Mit barnebarn på 4 år har lært og holde med 
det rigtige greb på ketsjeren, hun kan også lave 
en baghånd super godt. 
Malou har set de lidt større piger spille og så-

dan vil hun også spille ☺  
 

 
Vi glæder os til at det fortsætter i næste sæson. 
   

Linda Martil 
 

Nye Æresmedlemmer i HB 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved den nyligt afholdte generalforsamling, blev der, på opfordring af et af klubbens 
medlemmer, udnævnt 3 æresmedlemmer af HB 2000 (se referatet). 
Her ses de glade æresmedlemmer, John Berling, Ole Lougart og Jeanette Ingerslev. 

Malou`s baghånd 
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Kampjubilæer i sæson 2012-2013. 
 
100  Kampe 
Casper Andersen 
Eva Gottlieb 
Hans Asmussen 
Kenneth Jørgensen 
Mia Schneider 
Sonny Lauritzen 
 

200 Kampe 
Dennis L.Brok 
Kit Knudsen 
Lisa M. Nielsen 
Lizzie Broz 
 
 

300 Kampe 
Ib Tornøe 
Jeanette Porsdal 
Nixolas Xoppos Kistrup 
Peter Porsdal 
 

400 Kampe 
Ulla Grøn 
 

500 Kampe 
Lene de Blanck 
Michael de Blanck 
 

700 Kampe 
Bjørn Bo Klepch 

Her er en del af de ihærdige kampjubilarer fotograferet ved klubfesten 

Den totale kampstatistik kan 
ses på www.HB2000.dk 
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 Så er der lidt fotos fra klubfesten i 
HB 2000. Omkring 75 medlemmer 
var mødt op, og det var lidt af en re-
kord. 

  Flot fremmøde 

Formanden byder velkommen 

Mad på bordet ! 

- og så gik dansen…. 
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Så fik vi ”Posten” nr. 2 på gaden. Nå ja, det skulle selvfølgelig 
gerne være kommet lidt længere. Nemlig ud til alle vore med-
lemmer, som vi håber vil kigge lidt i det ! 
Som det jo nok er gået op for jer, har vi fået et nyt administrati-
onssystem. Det har så også medført, at adresseudskrivning føl-
ger det nye system. 
Så hvis I hører om nogen, der ikke har fået blad, skyldes det 
sikkert, at vedkommende ikke har oprettet sig på klubbens 
hjemmeside og tilmeldt sig sit hold eller sin bane/spilletime. 
Hvis man er I tvivl om noget, så tal med kontoret. 
Der bliver, så vidt muligt, kun udsendt ét blad pr. husstand. 
Mangler nogen et blad, står der altid et antal i reolen i klubloka-
let. 
 
Tilbage er der kun at sige: Redaktionen ønsker jer alle…. 
 
 

-en rigtig herlig sommer 

 


