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Havdrup Gymnastik -  og Idrætsforening  

HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. 
 

Hovedbestyrelsen 
 

Formand 
Brian Jensen, Bistrupvang 10, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 65 70.  

Næstformand 
Anette Gammelvind, Engløkke 4, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 77 37.  
Økonomiansvarlig 

Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18. 
 

Repræsentanter fra afdelingerne 
 

Fodbold 
Martin Holmer, Agervænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 61 86 68 12.  

Badminton 
Søren Kofoed Sørensen, Ulvelunden 19, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 20.  

Gymnastik 
Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.  
Petanque 

Gritt Larsen, Gøgevænget 39, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 56 36.  
Suppleanter 

Kurt Larsen, Tyreløkke 100, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 68 94.  
Christina Olsson, Bakkevænget 6, 2680 Solrød Strand, Telefon 56 14 14 89. 

Bladudvalget 
 
Anette Gammelvind, Engløkke 4, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 77 37.  
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18. 

Brian Jensen, Bistrupvang 10, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 65 70.  
Lars Mortensen, Tyreløkke 3, 4622 Havdrup, Telefon 46 13 42 02.  
 

Mail: Post@hgi-nyt.dk 
 

Deadline for stof til næste blad: 19. maj 2010 
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Nyt HGI-Nyt 

 

Så lykkedes det endeligt at få det nyt HGI-Nyt på gaden. Det har været et stort 

arbejde, at få det nye blad på plads, så vi håber at I syntes godt om resultatet.  

Fra starten var det meningen, at bladet kunne udkomme 8 gange i løbet af 

sæsonen, men denne sæson bliver det desværre kun til 2.  

Men HGI-Nyt vil komme mere regelmæssig efter sommerferien. Til gengæld 

er vi kommet i ”farver”.  

Alle billeder og reklamer vil så vidt det er muligt være i farver, og alle indlæg 

kan kun modtages via vores nye e-mail: post@hgi-nyt.dk 

Ikke alle af vore tidligere annoncører har ønsket at fortsætte i det nye blad, og 

det er vi selvfølgelig kede af, men herfra skal der lyde en STOR tak for Jeres 

støtte igennem mange år. Flere har været med helt fra starten - for 34 år 

siden. 

Til alle Jer andre trofaste annoncører samt de nye, er det mit håb; at bladet vil 

komme Jer til gavn og glæde, og at læserne vil støtte Jer.  

 

HUSK:  

Generalforsamling i Hovedafdelingen torsdag  d. 15/4 – 2010 kl. 19:30 

 

Brian Jensen 
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Havdrup gymnastik- og idrætsforening 75 års jubilæum fejres med besøg 

af FLYING SUPERKIDS 

 

Det skal fejres at Havdrup gymnastik- og idrætsforening i maj 2010 har 75 

års jubilæum, og der skal være noget for både store og små! Havdrup Gymna-

stikforening har derfor booket de fantastiske gymnaster FLYING SUPERKIDS 

fra Århus, og de kommer til Havdrup Hallen med deres utrolige show fredag 

den 14. maj 2010 kl. 19,00. Hvis du så deres show i TV i julen og var impone-

ret af det, er det intet at sammenligne med live showet, som er ikke mindre 

end fantastisk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLYING SUPERKIDS siger om sig selv, at de er flagskibet i en almennyttig gym-

nastikforening, grundlagt i 1967 af en ingeniør med helt specielle visioner og 

kærlighed til gymnastik. Efter at have rejst hele verden rundt som gymnast på 

Flendsted Jensens ”National Danish Gym Team”, dannede murermester og 

ingeniør Uwe Godbersen i 1967 et gymnastikhold med 20 små piger. Interes-

sen var stor, og 20 piger blev hurtigt til 400 gymnaster. Så det der begyndte 

som et traditionelt gymnastikhold, udviklede sig gennem årene til et helt unikt 

showensemble og fik navnet FLYING SUPERKIDS.  

 

I 1983 grundlagde Uwe og hans kone, Lone, den almennyttige forening Gym-

nastikgården på et nedlagt landbrugsejendom, som blev bygget om til et gym-

nastikcenter. En god hjemmebase blev grundlaget for en ny spændende tid, 

hvor de mange enestående træningsredskaber pludselig gjorde indlæring af 

(Fortsættes på side 11) 
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de rigtig svære spring nemmere og mere sikker. Lynhurtigt blev gården for 

lille, og man byggede værkstedsfaciliteter, garageanlæg til udstyr og kulisser, 

dansesal, udendørs træningsanlæg og meget mere. I alt er Gymnastikgården 

ombygget og udvidet over 10 gange. I dag er Uwe gået på pension og Flying 

Superkids ledes af Lone og sønnerne Lars og Svend. 

 

For at blive en FLYING SUPERKID, starter man som barn på et aldersinddelt 

breddehold, hvor træningen primært præsenterer børnene for gymnastikkens 

grundelementer i en afslappet atmosfære. Nogle børn er herefter så heldige 

at have både lyst, flid og talent til at kunne udvikle sig til en supergymnast. Børn 

med talent og arbejdsomhed spottes af Superkidstrænerne, og så fortsætter 

træningen - først på talentholdet, derefter på aspirantholdet, og måske til sidst 

som Superkid.  

 

I årenes løb har millioner af mennesker i over 33 lande oplevet børnene dan-

se, synge og flyve, og nu kommer de altså til vores lille lokal samfund i maj. Hav-

drup gymnastikforening glæder sig til at kunne åbne dørene for de mange til-

skuer og fejre foreningens 75 års jubilæum på behørig vis. Der er allerede 

solgt over 400 billetter ud af 550, så hvis du vil se showet, skal du skynde dig 

at købe billetter på www.flyingsuperkids.com. 

 

 

Betina Steneman 

 

 

(Fortsat fra side 8) 
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Gymnastik 

Formand 

Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.  

Økonomiansvarlig 

Tina Sarpø, Rørvænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 55 83. 

Mail: gymnastik@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.havdrupgymnastik.dk 

Gymnastikopvisning 

 

Gymnastikopvisningen blev afholdt lørdag d. 20. marts, hvor de gymnastikhold 

som har ønsket at give opvisning, har vist nogle af alle deres færdigheder.  

I skrivende stund er opvisningen ikke afholdt, men vi håber som sædvanlig at vi 

igen i år har set endnu en rigtig flot opvisning og forhåbentlig igen med rigtig 

mange tilskuer, til at gøre denne dag festlig.  

Som noget nyt i år var der præmier at vinde på entrebilletten. 

 

Overrækkelse af gymnastikafdelings vandrepokal 

 

Gymnastikforenings vandrepokal: Ved opvisningen lørdag d. 20. marts, blev 

gymnastikforeningen vandrepokal uddelt. Pokalen gik i år til Minna Holbech, 

som tak for hendes store indsats og arbejde gennem rigtig mange år, som 

bl.a. instruktør på flere hold, gymnastiklejr, med meget mere som igangsættes 

i foreningen. Vi ønsker hjertelig tillykke til Minna. 

 

Overrækkelse af hovedbestyrelsens vandrepokal 

 

Ved gymnastikforeningens årlige opvisning lørdag d. 20. marts, fik en meget 

overrasket instruktør og bestyrelsesmedlem Alex Berg overrakt hovedbesty-

relsens vandrepokal af et medlem fra hovedbestyrelsen. Alex yder et stort ar-

bejde i vores forening både som instruktør og bestyrelsesmedlem, og vi er me-

(Fortsættes på side 14) 
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get stolte over, at en af ”vore” fik vandrepokalen denne gang. Vi ønsker Alex 

hjerteligt tillykke med pokalen og den store ære der følger med! 

 

Generalforsamling 

 

Når HGI nyt udkommer, vil gymnastikafdelingen have afholdt generalforsamling 

tirsdag d. 23. marts, 2010. 

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt konstituerende møde. 

Posternes fordeling vil komme i næste HGI nyt. 

 

 

Ny hjemmeside for gymnastikforeningen – www.havdrupgymnastik.dk 

 

Som noget helt nyt og stort, har gymnastikafdelingen oprettet egen ny hjem-

meside alene for gymnastik, med onlinetilmelding og betaling, som forventes at 

være kørende når HGI nyt udkommer. 

Hjemmesiden er i skrivende stund under udarbejdelse, men hold endelig øje 

med siden og dens udvikling, ligeledes de løbende nyheder der kommer på si-

den. 

I vil i de senere numre blive informeret meget mere herom. 

Vi forventer derfor at nedennævnte sommerhold kan online tilmelde sig via 

hjemmesiden, selv om hjemmesiden på dette tidspunkt ikke forventes at være 

fuldt afprøvet. Kig og prøv hjemmesiden og læs de nærmere information her. 

 

Sommergymnastik 

Programmet kommer i år til at se ud som følgende: 

 

Sommergymnastik forældre / barn 2-3 år, 2010: 

Søndag kl. 10.00 – 11.30 

Instruktører Sabina Karlsen. Holdleder Tina Sarpø. 

Sæson start d. 28.03.2010 – 08.05.2010, i alt 6 gange. Pris kr. 200,- 

Holdet træner i Skolens gymnastiksal. 

 

 

(Fortsat fra side 12) 
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Pilates sommerhold, 2010: 

Lørdag kl. 9.00 – 10.15 

Instruktører Lisa Pia Kjær. Holdleder Lisbeth  Rheder. 

Sæson start d. 10.04.2010 – 12.06.2010, i alt 8 gange. Pris kr. 200,- 

Holdet træner i Skolens gymnastiksal. 

 

Pilates sommerhold, 2010: 

Lørdag kl. 10.30 – 11.45 

Instruktører Lisa Pia Kjær. Holdleder Lisbeth  Rheder. 

Sæson start d. 10.04.2010 – 12.06.2010, i alt 8 gange. Pris kr. 200,- 

Holdet træner i Skolens gymnastiksal. 

 

Sommer springmix fra 7 år -, 2010: 

Tirsdag kl. 17.30 – 18.45 

Instruktører Alex Berg og Torben Andersen, hj.instruktører Christian, Erik og 

Ole, minihj.instruktør Siv. 

Holdleder Alex Berg / Ole Dam. 

Sæson start d. 06.04.2010 – 08.06.2010, i alt 10 gange. Pris kr. 350,- 

Holdet træner i Skolens gymnastiksal. 

 

Sommer Superspring 2010 (lukket hold): 

Tirsdag kl. 19.05 – 20.25 

Instruktører Alex Berg og Torben Andersen, hj.instruktører Christine, Lars og 

Ole. 

Holdleder Alex Berg / Ole Dam. 

Sæson start d. 06.04.2010 – 08.06.2010, i alt 10 gange. Pris kr. 400,- 

Holdet træner i Havdruphallen. Pris er inkl. entre til opvisningerne. 

Holdet er et lukket hold, som træner frem mod flere opvisninger.  

 

 

FLYING SUPERKIDS gæster byen i maj. 

 

Som skrevet i et andet indlæg her i bladet har Havdrup Gymnastikforening hy-

ret Flying Superkids d. 14. maj 2010, kl. 19.00, hvor de vil fremføre deres fan-

(Fortsat fra side 14) 
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tastiske show for byens borgere. Alle afdelinger under H.G.I. blev bedt om at 

tænke over nogle spændende indslag i forbindelse med H.G.I´s 75 års jubilæ-

um, og gymnastikforeningen gik straks i gang med at undersøge mulighederne 

for at finde noget indenfor gymnastikkens verden, som alle – også udenfor 

gymnastikkens verdenen – ville finde interessant at se på.  

Valget faldt på Flying Superkids, og efter et par samtaler med manager Lars 

Godbergsen kom aftalen i hus. Vi glæder os meget til at tage imod Århus gym-

nasterne, og ser frem til at møde alle jer der har købt billetter, og skulle der 

være nogen som endnu ikke har købt billet, men gerne vil, er der i skrivende 

stund stadig få billetter tilbage som kan købes på www.flyingsuperkids.dk . Pri-

serne er som følger:  

Børnebillet (=gulvplads) 100 kr., Voksenbillet (=stolplads) 140 kr. 

 

Vi søger instruktører og hjælpeinstruktører 

 

Vi er i gang med næste års sæsonprogram og er på jagt efter instruktører og 

hjælpeinstruktører. Ligeledes til kreative nye hold. 

Vi er specielt på jagt efter en instruktør til ældremotion. 

 

Hvis nogen er interesseret vil vi meget gerne høre fra dig. 

Til orientering kan vi også tilbyde kurser til instruktører og hjælpeinstruktører, 

som foreningen godtgør udgifterne til – hvis der er emner man syntes man vil 

dygtiggøre sig i. Ring og hør nærmere herom til formanden eller et af bestyrel-

sesmedlemmerne. 

 

Datoer og andet 

 

HGI jubilæum og Flying Superkids, show, d. 14/5, 2010, kl. 19.00 

Gymnastikopvisning i Solrød GF, d. 18/4, 2010  

(hvor super spring - hold 414 deltager).  

DGI Roskilde Sommerstævne Fløng, d. 12 & 13/6, 2010 

(hvor super spring - hold 414 deltager). 

 

Gymnastikafdelingens nye hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk 

(Fortsat fra side 15) 
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Oplysning om Havdrup Gymnastik og Idrætsforening - gymnastikafdelingen,  se 

- www.havdrupby.dk/gymnastik (foreninges gamle hjemmeside). 

Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk.  

 

Støt gymnastikken – når du e-handler: Du kan støtte gymnastikken i HGI hver 

gang du handler over nettet, hos over 250 anerkendte internetbutikker.  

Hver gang du handler, giver butikken et beløb til os, uden at du betaler mere. 

Klik ind på www.klubsupport.dk og find klub ”HGI Gymnastik” og tilmeld dig. På 

forhold tak.  

 

P.u.v. Ole m.fl. 

(Fortsat fra side 16) 

FODBOLD 

Formand 

Martin Holmer, Agervænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 58 55.  

Kasserer 

Søren Tvede, Bakkelunden 25, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 99.  

Mail: mh@hgi-fodbold.dk 

Hjemmeside:  www.hgi-fodbold.dk 

 

Hjemmebanedag i forbindelse med HGI’s jubilæum 
 

I forbindelse med HGI’s jubilæum, vil vi i fodboldafdelingen afholde 

”hjemmebanedag” lørdag d. 8. maj. Vi vil denne dag forsøge at få flyttet så 

mange turneringskampe som muligt til Havdrups forhåbentlig grønne og sol-

beskinnede baner. Dagen vil starte med at der bliver spillet en masse kampe i 

ungdomsrækkerne, hvor man vil kunne se de mange forskellige størrelser ba-

ner blive brugt. Faktisk spiller vi i ungdomsafdelingen fodbold på 4 forskellige 

størrelser baner, fra de mindste spillere på 3 mod 3 baner over 5 mod 5 og  

http://www.dgi-roskilde.dk/
http://www.klubsupport.dk/
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7 mod 7 til det nyeste tiltag, der er 9 mod 9. Så der bliver rig mulighed for at 

få set en masse god ungdomsfodbold denne dag. 

  

Dagen slutter af med at vores senior serie 3 hold kl. 15.30 spiller en vigtig 

kamp mod KKS 99 fra Køge, hvor der er vigtige point i spil for overlevelsen i 

serie 3. 

  

Fodboldafdelingen håber på stor opbakning denne dag, og at hjemmebaneda-

gen kan blive en fast, tilbagevendende tradition i Havdrup fodbold. 

 

Preben Nilsson 

 

 

2 nye dommere i Havdrup 
 

Søndag den 14.  februar 2010 bestod Frederik Hoffmann og Martin Hoff-

mann dommereksamen, og kan dermed starte med at dømme for SBU.  

 

Havdrup Fodbold ønsker Frederik og Martin tillykke med kortet og held og lykke 

med dommergerningen. Selvom de for travlt, håber vi at vi stadig ser dem på 

banerne i Havdrup. 

 

Lars Mortensen 
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FODBOLD 

Havdrup Old Boys 

 

Formand 

Bent Larsen, Brinken 9, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 58 14/28 10 68 00.  

Kasserer 

Søren Tvede, Bakkelunden 25, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 99.  

Havdrup old boys fodbold for drenge på 32 år og opefter 

  

Formand 
Bent Larsen, Brinken 9, 4622  Havdrup, Telefon 46 18 58 14  
 

Kasserer 
Søren Tvede, Bakkelunden 25,  4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 99  

 
Oldboys 11 mands  

Heino Jensen, Bakkelund 16,  4622 Havdrup, Telefon 46 18 78 00  
 

Oldboys 7 mands  
Søren Andersen, Ulvelunden 13,  4622 Havdrup, Telefon 46 15 20 22  

 
Old star 11 mands 
Claus Moesdorf, Bækparken 4, 4622 Havdrup, Telefon 46 13 46 95  

 

Veteran 7 mands 
Torben Nielsen, Bakkelund 41, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 56 37  
 

Super Veteran 
Peter Schomaker, Tyreløkke 1, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 67 18  

 
Old Master 

Finn Weber, Bækparken 17, 4622 Havdrup, Telefon 46185413 



 

22 

PETANQUE 

Formand 
Jørgen  Nielsen, Telefon 46 18 88 40,  Mail: joergen.lyng@get2net.dk  
 

Kasserer 
Lars Jansson, Telefon 46 18 61 29, Mail: jansson@newmail.dk  

Åbent hus 

Havdrup Petanque Klub v/Hallen 
 
 

Som start på sæson 2010 holder vi åbent hus søndag d. 11. april kl. 10.00 - 
13.00. Alle er velkomne. 

 
Kom og prøv - unge som ældre - alle kan spille Petanque. Klubben har kugler, 
der kan lånes. Vi byder på en lille forfriskning. 
 

Med venlig hilsen 
 
Havdrup Petanque Klub 

Bestyrelsen 
 
 
 

 
 
 
 

 

Havdrup Petanque Klub 

Generalforsamling 
 
 

Havdrup Petanque Klub afholdt generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 
i mødelokalet i Havdrup Hallen kl. 18.00. 

(Fortsættes på side 23) 
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Vi kunne igen glæde os over et meget stort fremmøde med 27 medlemmer. 
Formand Jørgen Nielsen aflagde beretning om året 2009 i klubben. 
Jørgen Nielsen kunne i lighed med tidligere år rose medlemmerne for stor 

deltagelse i årets aktiviteter, blandt andet gravearbejdet ved indlæggelse af 
vand og el i klubhuset. Pasning og vedligeholdelse af vort anlæg er også i top. 
 

Året igennem blev der afviklet flere forskellige turneringer. For første gang blev 
der afviklet klubmesterskaber i single og double og dette bliver fremover en 
fast turnering. 
 

Årets deltagelse i kvartetturneringen under DGI blev ikke en gentagelse af re-
sultatet fra 2008, hvor et hold gik videre til regionsmesterskaberne, men vi 
kommer igen i 2010. 
 

Nyt tiltag i 2010 er en trekantturnering mellem Havdrup, Vallensbæk og 
Brøndby Strand. 
 

Det er vedtaget, at den dyst, der i 2009 startede mellem Solrød Byråd og Hav-
drup Petanque Klub, skal gøres til en tradition - en årlig turnering. Den afvikles 
i 2010 d. 15. maj (i forbindelse med HGI´s jubilæum). 
 

Endelig skal alle medlemmer roses for den store tilslutning til vinturneringerne. 
Kort sagt har det været et godt år for hele klubben. 
Tak til alle for aktiv deltagelse i årets løb. 

 
Regnskabet blev også godkendt med et flot resultat ud fra alt det, vi har fået 
gennemført i løbet af året, endda særdeles flot. 
 

Kontingent for 2011 blev vedtaget uændret til kr. 250,- pr. år. 
 
Under information om øvrige aktiviteter for det kommende år, blev datoer for 

klubmesterskaber oplyst til d. 10. og 11. juli og Jubilæumsstævnet til d. 15. 
maj, hvor Ungdomslandsholdet og Solrød Byråd deltager. 
 
Klubben har indgået aftale med OK Olie for året 2010/2011. Dette samar-

bejde ser vi meget frem til at sætte i gang. 

(Fortsat fra side 22) 
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BADMINTON 

Formand 

Søren Kofoed-Sørensen, Ulvelunden 21, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 20.  

Kasserer 

Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.  

Mail: badminton@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.hgi-badminton.dk 

 

I Havdrup Badminton har vi nogle regler, som vi forventer, at børn og foræl-

dre følger, når en spiller repræsenterer klubben på hold, i åbne turneringer, 

ved klubmesterskaber mv. 

  
  
Forventninger til spiller 

  
Når du er tilmeldt til holdkamp eller turnerings, skal du altid møde op eller hu-
ske at melde afbud. Kun sygdom kan accepteres som afbudsgrund. For du 

skuffer andre eller stiller holdet i forlegenhed, hvis du ikke møder frem, blot 
fordi du pludselig har prioriteret andre ting. 
  
Når du er tilmeldt en turnering, skal du selv huske på, at du får et program for 

turneringen. Det kommer oftest til klubben en uge før. Programmet kan efter-
hånden også for de fleste turneringers vedkommende ses på den arrangeren-
de klubs hjemmeside. (findes normalt under stævnedeltagelse på infosport). 
  

Husk at sætte dig ordentligt ind i programmet, så du ved, hvornår du skal spil-
le. Under turneringen bør du følge med i afviklingen af kampprogrammet, såle-
des at du er klar, når kampe, hvor du er med, skal sættes i gang. 

  
Inden kampen sørger du for at være varmet op og have dit udstyr, ketsjere, 
drikkedunk, sko etc. klar. 
  

Du er fair både på og uden for banen. En Havdrupper snyder ikke! Hvis du er i 

(Fortsættes på side 26) 
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tvivl om en kendelse, dømmes til modstanderens fordel eller i særlige tilfælde 
må bolden spilles om. Man besvarer ikke en fejlkendelse fra modstanderen 
ved bevidst at dømme forkert.  

Det er altid en god ide at tælle højt mellem hvert spillet point i kampene for at 
undgå misforståelser. 
  

Selvom en bold eller kendelse går dig imod, skal du bevare roen - ingen smiden 
rundt med ketsjere eller lignende. Og efter kampen siger du tak for kampen til 
modstanderen som det første - uanset resultatet. 
  

  
Forventninger til forældrene 
  

Badmintonspillet er for børnene og skal foregå helt på børnenes præmisser, 
hvilket vil sige uden mere indblanding fra forældrene end højst nødvendigt. 
  

Skal forældrene da ikke være engagerede? Jo, i høj grad. Forældrene skal kø-
re børnene til kampene, sørge for tørre trøjer og træningsdragter m.m. mel-
lem kampene, sørge for (sund) mad og drikke før og mellem kampene, klappe 
når børnene spiller et godt point (ikke når modstander laver fejl), rose børnene 

efter kampen og trøste, når barnet har slået sig eller har tabt en kamp. 
  

Men forældrene skal ikke: 
  

 blande sig under en kamp med højlydte kommenterer eller fagter om spillet. 

 blande sig i pointtællingen (selv om børnene laver fejl). 

 brokke sig over modstanderens fejlkendelser eller andre sager. 

 skælde barnet ud, hvis det har spillet dårligt. 
  
  
Dømmer modstanderen gentagne gange åbenlyst forkert er der altid mulig-

hed for at rette henvendelse til dommerbordet. 
  

Den eneste grund, en Havdrup-forælder har til at blande sig direkte i en kamp, 
er hvis ens eget barn bevidst og gentagne gange laver oplagte fejlkendelser. 
Men man blander sig stadigvæk ikke, hvis det er modstanderen, som gør det. 
 

 
Ungdomsspilleudvalget 

(Fortsat fra side 25) 
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Landsmesterskaber for ungdomsspillere 

 

Traditionen tro har adskillige ungdomsspillere fra Havdrup kvalificeret sig til 

Landsmesterskaberne som bliver afholdt i Fredericia. 

Kvalifikationskampene blev spillet rundt omkring i sjællandske haller hvor der 

blev kæmpet til den store guldmedalje. 

Følgende spillere skal repræsentere Havdrup til LM: 

 

U11 

Mads Nilsson 

Andreas Nielsen 

 

U15 

Cecilie Nielsen 

Sofie Kofoed-Sørensen 

Simone Jensen 
(Fortsættes på side 29) 
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Rikke Kristensen 

Patrick Andersen 

Nikolaj Nilsson 

Mathias Gammelvind 

Nick Weber 

Mikkel Hansen 

 

U17 

Kahtrine Larsen 

 

Træner Allan Andersen tager med som leder. 

Vi ønsker jer held og lykke med turneringen. 

 

Holdturneringen 

 

Vort U 15 1.hold som ligger i B-rækken ligger i øjeblikket på 1. pladsen i puljen 

med to kampe tilbage. Bliver bare den ene af disse kampe vundet skal holdet 

spille semifinale mod Hørsholm og derefter finale torsdag den 15. april i Tå-

strup - hvis alt går vel. 

2. holdet som består af 4 drenge ligger også godt til og har gode muligheder 

for at skulle spille finale samme torsdag. Først venter der dog en spændende 

semifinale mod Helsingør. 

 

U9 som består af nogle rigtig talentfulde børn har vundet sin pulje ved at feje 

al modstand til side. 

Dem skal vi nok komme til at høre mere til. 

 

Så det ser ganske fornuftigt ud med talentudviklingen i klubben. 

 

 NYT FRA SENIOR  

 Slutspillet er nu gået igang for begge vores seniorhold og for 2 hodets ved-

kommende startede det med et nederlag til Brøndby, vi var noget hæmmede 

af flere afbud og da Finn tilmed gik i stykker ( for engangs skyld en fiberskade ) 

(Fortsat fra side 28) 
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30 

var chancerne for point meget små, men en god fight fra alle. Næste kamp er 

udsat . 

1 holdet spillede deres første slutspildskamp mod Blistrup og her blev det og-

så til nederlag på 11-2 sejrene gik til Nicolai i 3 herresingle og til Mette i 2 

damesingle deres næste kamp bliver onsdag d. 3 marts i Farum. 

For begge holds vedkommende er der tale om nedrykningsspillet og vi er sikre 

på at rykke ud med begge hold, men det var vi også klar over inden vi startede 

året, da vi havde mistet vores bedste herresingle og vores bedste mix spiller, 

og da vi tilmed mistede 3 herre midt i turneringen vidste vi godt hvor det bar 

henad, men det har folk taget fint og kæmpet det de har lært. 

  

Kim Andersen 

 

Nyt fra Veteranerne 

Efter en lang sæson er holdturneringen ved at være færdigspillet. Det er ikke 

helt gået, som vi havde håbet på fra sæsonens begyndelse. Hold 1 ligger og 

kæmper om at undgå nedrykning fra A rækken, dette skyldes nogle rigtige 

dumme point tab, især kampene mod Viskinge som blev tabt 8-3 og Kalund-

borg.  

Så hjælp det ikke meget, at vi slog 2 hold, der røg med i oprykningsslutspillet, 

nemlig Vipperød som vi vandt 6-5 over og Tuse Næs, som vi vandt 7-4 over.  

I nedrykningsslutspillet havde vi 4 point med over, og er derfor nærmest pisket 

tvunget til at vinde alle 4 kampe, for at være sikker på ikke at rykke ned,  

De første opgaver er blevet løst, da holdet vandt 11-0 i Ringsted, og hjemme 

blev det til en sejr over Høng på 9-2, så det lysner lidt i horisonten  

Hold 2 som ellers sidste år spillede sig til oprykning, har haft det svært i sam-

me række. Dels har holdet måtte afgive 4-5 spillere til hold 1, og det har kunne 

mærkes på pointkontoen. I de kampe holdet skulle spille, blev det til kun 2 sej-

re, de første 4 kampe var klart sværest. 3 store nederlag og enkelt måtte 

man helt afstå fra at spille, vi kunne simpelthen ikke skaffe spillere nok. De sid-

ste 5 kampe er indsatsen blevet væsentligt bedre, her henter vi også vores 2 

sejre, begge 6-5. Vi taber desværre også 2 kampe 6-5, men det har givet hu-

møret tilbage til de fleste spillere  

Kurt Silber Larsen 

(Fortsat fra side 29) 
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