
Af Morten Hansen, på vegne af bestyrelsen Vinter 2019 - nummer 2

Kvartalets profil: 
Johan La Cour Schmidt
17 år og har spillet badminton i 7 år 
Rolle i klubben:  
Ungdomsspiller, seniorspiller på  
3. holdet, motionisttræner.
Yndlingsspiller: 
Kento Momota
Favoritslag: 
Krydscut 
Største badmintonoplevelse: 
DM for hold. 
Andre interesser:  
Musik og videospil

 
Kalender: 
26. jan: Seniorholdkampe. 
kl 12.30 Herlev 4 - Humlebæk 2 
kl 12.30 Herlev 5 - Hørsholm 2 
kl 15.30 Herlev 1 - Lyngby 1 
kl 15.30 Herlev 2 - Hvidovre 2

27. jan: Blandet holdkampe, eks. 
kl 11.00 VSU 40+ - Lillerød 3 
kl 16.45 U19M - Herlufsholm

30. jan: Motionsholdkamp. 
kl 20 Herlev/Hjorten 1 - Slangerup 4

2-3. feb: Sjællands største 
seniorturnering i rækkerne: M, A-D.

NYHEDSBREV 
Herlev/Hjorten Badminton

Dette er HHB’s andet nyhedsbrev, som denne gang beretter om 
sjællandsmesterskaberne for ungdom, status på seniorholdene før slutspillet samt 
reklamerer for klubbens seniorturnering. Dertil er tilføjet en kalender over 
mærkedage, hvor det er værd at give hallen et besøg. Vi håber, at alle interesserede vil 
læse brevet med interesse.

Hele 42 ungdomsspillere fra klubben deltog i de individuelle sjællandsmesterskaber før 
jul, hvoraf 22 spillere vandt en eller flere medaljer. Fantastisk positivt med så mange 
deltagere og flotte præstationer fra Herlev! Stor tak til alle forældre samt trænerne 
Mads, Tanja og Jonas for deres mange timer i hallerne. Forhåbentlig gav det mange af 
de nye spillere en god oplevelse og blod på tanden til at deltage i endnu flere 
turneringer fremadrettet.

Også i holdturnering klarer klubbens ungdomsspillere sig flot, hvor 11 af klubbens 15 
hold pt. ligger i top 3. Flere hold forventes derfor at deltage i Sjællands- og 
Danmarksmesterskaberne for hold til foråret.

Grundspillet er netop færdigspillet for klubbens seniorhold, og der er rigeligt med 
positive takter. 1.- og 2.holdet har kvalificeret sig til at spille om oprykning til 2. 
division og 3. division, henholdsvis. 3.- og 4. holdet blev begge nummer 6 og skal 
dermed spille nedrykningsspil til foråret. Begge står dog med gode chancer for at blive 
i Sjællandsserien og Serie 1, henholdsvis.

Klubben er den 2-3. februar vært for den årlige seniorturnering, som er den absolut 
største på Sjælland. Foruden rækkerne A, B, C og D, er turneringen i år udvidet med 
Mesterrækken. Der er lagt op til flot badminton, masser af liv i hallen hele weekenden 
og nervepirrende finaler om søndagen. Alle opfodres til at kigge forbi hallen og heppe 
på klubbens deltagere.


