
 

 
 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hvidovre 16. januar 2023 

HBC OG RACKET GROUP FORLÆNGER FOR FIRE ÅR 

Selv om den eksisterende aftale først udløber om et halvt år, underskrev Hvidovre Badminton Club i aftes i forbindelse med 

divisionskampen mod Ikast en ny samarbejdsaftale med ”Racket Group”, det succesrige danske firma der på verdensplan 

bl.a. ejer FZ Forza og ydermere har agenturet på Victor i hele Skandinavien. 

 

Et firma, der dermed er en af de helt store ”spillere” i den internationale badmintonverden. 

”Denne gang er vi på rekordtid blevet enige om en fireårig forlængelse, så vi nu får papir på hinanden frem til juli 2027.  

 

Tidligere har vi i HBC kun ønsket at forlænge for to år ad gangen, men de første to perioder med ”Racket Group” er forløbet 

så fremragende, at vi synes det er det rigtige at gøre på nuværende tidspunkt, hvor vi også har skabt et højt sportsligt 

niveau. Aftaler af denne varighed giver desuden en vis ro på bagsmækken. Hvilket selvfølgelig også en vigtig faktor i forhold 

til vores videre udvikling af både klubbens bedste hold og af HBC som helhed”, siger HBCs formand Carsten Werge. 

 

I aftalen ligger, at HBC skal spille i produkter fra Racket Group og benytte deres fjerbolde, ligesom klubben skal være en god 

ambassadør for virksomheden, der har hovedbase i Silkeborg og Frederikshavn, men også har en stor afdeling på Avedøre 

Holme i Hvidovre. 

 

”Hen over de første to aftaler med HBC har vi oplevet en klub, der helt klart ved hvad vej de vil. 

 En klub, der er god til hele tiden at være visionær og sætte sig nye mål.  

Og vel at mærke indtil videre har formået at føre tingene ud i livet.  

 

 Det matcher fint hvad vi vil i Racket Group, så derfor var vi ikke i tvivl om, at parløbet skulle fortsætte med en klub, der lige 

nu eksempelvis har kurs mod oprykning til Badmintonligaen og ydermere har en flot udvikling på medlemssiden”, fastslår 

Henrik Geisler fra Racket Group. 

Månedens sponsor 

Henrik Geisler 

https://sports-group-sgd.com/
https://www.victorsport.com/index.html
http://www.fz-forza.dk/
https://www.victorsport.com/index.html
http://www.fz-forza.dk/

