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Profil:  
Jens Eriksen 
49 år og har spillet badminton i 45 år 
Rolle i klubben:  
Cheftræner og spiller på 1. holdet i 
seniorafdelingen.
Yndlingsspiller: 
Joo Bon Park
Favoritslag: 
Netspillet  
Største badmintonoplevelse: 
Thomas cup i Malaysia og 
Indonesien, vinder af All England 
2004+2006, OL bronze 2004. 
Andre interesser:  
Biler

Kalender: 
9. mar: Seniorholdkampe, bla: 
kl 15.00 Herlev 1 - Skovshoved 3

10. mar: Veteranholdkamp. 
kl 11.00 Herlev 1 - Frederikssund 1

16-17 mar: Ungdomsturnering. 
U09 D række, U11 A+B+C+D række.

23. mar: Seniorholdkampe, bla: 
kl 12.00 Herlev 3 - Albertslund

NYHEDSBREV 
Herlev/Hjorten Badminton

Dette er HHB’s tredje nyhedsbrev, som denne gang beretter om seniorafdelingens 
årlige turnering samt et resume af klubbens sponsorsamarbejde. Profilen i dette 
nyhedsbrev er cheftræner og spiller på 1. holdet i seniorafdelingen, Jens Eriksen.

Seniorafdelingen afholdt i uge 6 med stor succes en af landets største 
seniorturneringer med et rekorddeltagerantal på over 160 spillere fra hele landet samt 
flere udenlandske spillere. HHB’s spillere gjorde sig i denne anledning flot bemærket 
med mange topplaceringer. Herfra et stort tak til alle de mange frivillige, der hjalp til 
med at passe kiosken, styre dommerburet, agere linjedommere, sætte spillerlounge op 
aftenen inden, passe tøjboderne, samle brugte bolde sammen samt meget mere.

Klubbens netværk af sponsorer og samarbejdspartnere har igennem adskillige år 
vokset sig større og bedre. I forbindelse med sæsonstarten blev flere nye aftaler 
indgået, herunder en forbedret 2-årig aftale med FZ Forza om levering af bolde samt 
en ny kollektion klubtøj. I samme anledning blev aftalen med Sport-House/
BadmintonSiden forlænget med yderligere 2 år.

Seniorafdelingen fik ved sæsonstart tilgang af syv nye sponsorer, hvoraf fem af dem 
tegnede en 2-årig aftale. Sponsorerne i motionist og veteran valgte i sommer også, at 
forlænge deres aftale med yderligere 2 år. Derudover har ungdomsafdeling en 
sponsoraftale i forbindelse med klubmesterskaberne.

Stor tak til alle vores nuværende sponsorer og samarbejdspartnere:
FZ Forza, Marcus Ballerup, HOBBII, Holmsgaard – Rådgivende Ingeniører A/S, 
Sport-House ApS (BadmintonSiden), Cool Gray A/S, A.C. Tone Byg ApS, Fonden 
Herlev Bladet, EQ Sport, Fischer Gruppen A/S, CEH, Ejendoms Optimering ApS og 
Fo2rama.dk.

Klubben er naturligvis interesseret i endnu flere sponsorer og samarbejdspartnere til 
klubbens fortsatte positive udvikling, hvor ingen partner eller beløb er for lille eller for 
stort. Har du eller en bekendt interesse i dette, kontakt sponsoransvarlig Casper 
Hupfeld på tlf 2682 4560 eller mail ceh@cehsport.dk for yderligere information.
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