
Af Morten Hansen, på vegne af bestyrelsen Efterår 2018 - nummer 1

Kvartalets profil: 
Bo Kok Mortensen (Senior)
39 år og har spillet badminton i 30 år 
(Altid i Herlev)
Yndlingsspiller: 
Jens Eriksen
Favoritslag: 
Det dybe smash  
Største badmintonoplevelse: 
Nr 3 i HD til 
Sjællandsmesterkaberne som junior.  
Andre interesser:  
Franske oste

 
Kontakt klubben: 
Senior: Andreas Juhl, mail: 
andreasjuhl1@gmail.com  
Ungdom: Thomas Hartwich, 
mail: thh@dgu.org 
Motion: Eva Zib, 
mail: eva.zib.44a@gmail.com  
Veteran: Ingelise Lund Rasmussen, 
mail: ingelise.lundrasmussen@ 
dk.mailgrs.com 
Sponsorer og klubtøj:  
Casper Hupfeld, 
mail: ceh@cehsport.dk  
Årsbanespillere: 
Jesper Andersen, mail: jla@jla.dk

NYHEDSBREV 
Herlev/Hjorten Badminton

Dette er hermed HHB’s første nyhedsbrev, som fremover udkommer en gang i 
kvartalet og omhandler stort og småt i alle klubbens afdelinger. Vi håber i 
bestyrelsen, at alle klubben vil ytre deres ris og/eller ros mod det nye tiltag.

Seniorafdelingen har for andet år i træk tilmeldt seks seniorhold, hvilket er 
rekordmange i klubbens historie. Dette understreger den store 
medlemsfremgang gennem flere år, hvor vi nu er oppe på 70 aktive spillere, 
hvilket blandt andet skyldes en jævn tilgang af ungdomsspilere fra klubbens 
egen afdeling. Nye seniortiltag i denne sæson omfatter bl.a. en ny 
søndagstræning og diverse aktiviteter ved 1. holdets hjemmekampe, 
eksempelvis ‘Tips 13’. Træningen ledes for anden sæson i træk af Jens Eriksen 
og Morten Regaard.

Ungdomsafdelingen fortsætter tilgangen af nye badmintonspillere i klubben og 
har pt. ca. 190 medlemmer. Det har bl.a. resulteret, i at klubben har tilmeldt 
hele 17 hold i ungdomsholdturneringen. Der er fortsat stor aktivitet og udover 
opstartsweekend og fredagshygge med stor tilslutning, har klubben netop 
deltaget i Denmark Open i Odense med 12 spillere, hvilket resulterede i seks 
top 3 placeringer. Ungdomscheftræner er på andet år Thomas Vitting.

I motionsafdelingen er onsdagsholdet fortsat populært, hvilket har åbnet op 
for nye begynderhold både hver mandag, med Mads Falkenberg som træner, og 
hver torsdag med Johan Schmidt som træner, som begge har fået fornuftig 
tilslutning.

Veteranafdelingen har til denne sæson fået tilgang af flere spillere og har i år et 
40+ og et 60+ hold tilmeldt. Afdelingen har fortsat træningssamarbejdet med 
motionsafdelingen med fællestræning hver onsdag.

Nuværende årsbanespillere tilbydes fremover at leje en ekstra bane for hele 
sæson med en besparelse på 50% i forhold til normalpris.
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