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Profil:
Jesper Fyhr Jensen
52 år og har spillet badminton i 12 år

Rolle i klubben:
Motionist, senior og veteran, og ivrig 
deltager i turneringer 

Yndlingsspiller: 
Kento Momota MS, og Kevin Sanjaya 
Sukamuljo MD

Største badmintonoplevelse:
VM Senior+ Katowice i Polen august 
2019, hvor Jesper spillede sammen 
med Minna Møller i XD  50 , og nåede 
1/8-finalen. Vi ønsker et stort tillykke 
til jer begge, om end lidt forsinket.

Andre interesser:
MTB, Familie, Badmintonvenner.

Kalender:
22. feb: 40+ holdkamp, slutspil

26. feb: 60+ holdkamp mod Hørsholm

7. mar: Seniorholdkamp, 3. , 4. og 5.
holdet

8. mar: Ungdomsholdrunde

NYHEDSBREV 
Herlev/Hjorten Badminton

Efter en længere pause er vi nu tilbage med HHBs nyhedsbrev. Der er allerede sket meget 
i denne sæson, der jo som bekendt startede med nyt gulv i hallen, som vi alle er glade for. 
Vi er nu over halvvejs i sæsonen, og glæder os til at orientere om de nye projekter vi har 
gang i.

Profilen i dette nyhedsbrev er Jesper Fyhr Jensen, der er tilmeldt som motionist og som 
er en aktiv spiller i klubben samt til turneringer rundt omkring incl. VM for veteraner i 
efteråret, hvor der var aldersgrupper fra plus 35 til plus 75 ialt 1776 startere og 1769 
kampe over 8 dage, der bliver brugt ca 20.000 badmintonbolde. Bane 1 var livestreamet og 
med engelsk kommentator vist på Polsk sportskanal live og Hawkeye, der var primær 
bane for seedede spillere.

Siden starten af sæsonen har vi haft 5 seniorhold, 17 ungdomshold, 3 motionisthold, 2 
veteranhold og 1 hold med formiddagsdamer. 

Bestyrelsen har afholdt et visionsmøde for at lægge en vej fremad for klubben. Klubbens 
tidligere visioner blev drøftet og opdateret. En af visionerne er, hvordan vi både kan være 
en god klub for både elite og nybegyndere. Vi har i denne sæson haft stor tilgang af  
nybegyndere i motionist-regi, og som nu spiller mandag og torsdag, og dette er vi meget 
glade for. Motionister og veteraner er ligeledes begyndt at have 1-2 timers fælles 
træningstid om ugen for at give alle nye udfordringer + give veteranerne mulighed for at 
få en træner. 

At være en god klub på eliteplan kræver jo også sit, incl. konstant tilgang af primært egne, 
men også nytilkomne spillere. Dette er gældende uanset om det er senior, ungdom, 
motionist eller veteran. For alle aldersgrupper gælder det om at have gode trænere og 
træninger, og det er netop hvad vi søger at opnå.

Planen er at fremlægge den opdaterede visionsplan til generalforsamlingen mandag den 
18. maj - du kan læse mere om generalforsamlingen senere på hjemmesiden. 
Vi glæder os til at se dig. 11. mar: 60+ holdkamp mod

Grantoften

14. - 15. mar: Ungdomsturnering
U9D+U11BCD
xx. mar: Seniorholdkamp, 




