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Havdrup Gymnastik - og Idrætsforening

HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup.
Hovedbestyrelsen
Formand
Anette Gammelvind, Engløkke 4, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 77 37.
Næstformand
Alex Berg, Gartnervang 39, 3.mf., 4000 Roskilde, Telefon 40 82 68 61.
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, Gøgevænget 39, 4622 Havdrup, Telefon 40 81 66 00.
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: 18. august 2010
God sommer!
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HGI Jubilæum
Så kom dagen endelig, hvor HGI kunne fejre sit 75 års jubilæum. Selve dagen
den 7. maj blev fejret med et ”åbent” hus i Peppes Bar, hvor koret Seadrops
kom og underholdte. Tak for det.

Det blev en hyggelig eftermiddag, hvor man også kunne møde nogle af de tidligere formænd. Der var 9 formænd repræsenteret denne dag. Som ny formand håber jeg, at kunne leve op til de tidligere formænds virke.

(Fortsættes på side 7)
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(Fortsat fra side 4)

Fredag aften kunne gymnastikafdelingen byde velkommen til Flying Superkids.
De lavede et forrygende show for de mange fremmødte tilskuer. Lørdag spillede petanque kamp mod byrådet.
Lørdag aften kunne vi så afholde vores store Jubilæumsfest med Bamses Venner som underholdning.

Der var desværre ikke så stor tilslutning til festen, vi endte med at være lige
under 400 gæster. Vi havde håbet på lidt større tilmelding, men festen forløb
fint og uden ballade.
Festudvalget vil gerne sige tak til dem, som gav en hånd med i forbindelse med
Jubilæumsfesten.
Anette Gammelvind
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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

Generalforsamling
HGI Gymnastik har afholdt generalforsamling tirsdag d. 23. marts, 2010.
Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende møde.
Posterne blev fordelt som følger:
Formand: Betina R. Steneman, Bakkelunden 6, 46 18 74 78
Næstformand: Ole Dam, Ulvevej 8, 46 18 84 81
Økonomiansvarlig: Tina Sarpø, Rørvænget 6, 46 18 55 83
Sekretær: Vibeke Boesen, Bistrupvang 29, 46 18 88 16
Medlemmer:
Gry Hansen, Pilevænget 3, 46 18 00 28
Alex Berg, Gartnervang 39, 3.mf., 4000 Roskilde, 40 82 68 61
Julie R. Lau, Sallevvej 40 A, 46 35 31 62
Lisbeth Rheder, Uglevænget 6, 46 18 87 08
Sarah Bekke Rosén, Bakkelund 7, 31 24 55 91
Karina P. Bergenholtz, Skovvej 8, 45 76 66 30
(Fortsættes på side 11)
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(Fortsat fra side 8)

Opvisning ved Solkysten 2010
Søndag d. 18. april 2010 var Super Spring til opvisning i Solrød idrætscenter.
Super Spring leverede endnu engang en meget flot opvisning, som de alle kan
være stolte af.

Der var 28 forskellige gymnastikhold fra nær og fjern, som alle lavede nogle rigtig flotte opvisninger, alle var med til at gøre dagen til en super dag i
"gymnastikkens tegn". Der var mange forskellige gymnastikgenre, bl.a. akrobatik, rytme og spring i alle aldre.

(Fortsættes på side 12)
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Drengetræf i Hvalsø
Pigerne havde ingen adgang, da DGI Roskilde inviterede til drengetræf i Hvalsø
hallen, onsdag d. 12. maj 2010. Fire drenge fra Super Spring deltog. Det var
52 springglade drenge i alderen 10-17 år, der i tidsrummet fra kl. 19.0024.00, gav den "fuld gas" på de springopstillinger der var sat op. I pausen
stod menuen på pizza og cocio. Det var instruktører fra Gadstrup Team Gym,
Havdrup Gymnastik og Idrætsforening, Himmelev-Veddelev Gymnastikforening og Jyllinge Gymnastikforening, som stod for drengetræffet. Der var
springere på flere niveauer, fælles for dem alle var, at de blev udfordret og der
blev rykket grænser. Der blev arbejdet med mange forskellige spring, både i
trampolin og på bane, bl.a. dobbelt og trippel forlæns salto, baglæns salto, flik
flak og div. skruer. Det var 52 glade og MEGET trætte drenge, som gik hjem til
midnat efter en super aften. Vi glæder os til at gøre succesen om igen.

Sommergymnastik
Sommergymnastikken går nu på det sidste inden der holdes sommerferie –
se sommersæsonplan, datoer og tider – www.havdrupgymnastik.dk

FLYING SUPERKIDS show og jubilæum
Fredag den 14.05.2010 fejrede Havdrup gymnastikforening H.G.I.'s 75 års
jubilæum ved et brag af et show leveret af de flyvende gymnaster fra Århus
"Flying Superkids'!
Allerede natten til fredag ankom bussen med de sovende gymnastikbørn og
deres medrejsende hjælpere, og i løbet af fredagen blev scenen sat op og der
blev trænet og øvet til den helt store guldmedalje! Det var en fornøjelse at opleve, at selvom 'Flying Superkids' er nogle helt utroligt talentfulde og meget
(Fortsættes på side 14)
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(Fortsat fra side 12)

dygtige gymnaster, så trænede de på samme måde som vores egne springhold og der var en foreningsånd og et sammenhold som vi genkender fra vores egen forening.

kl. 18,30 åbnede vi dørene for et udsolgt show, og 600 tilskuer kunne de næste 2 timer nyde 'Flying Superkids' i et energisk og et helt fantastisk gennemarbejdet show, som kan tage pusten fra de fleste!

Tak til Lone, Svend og Lars Godbergsen samt deres flyvende gymnaster for at
give vores lille by en kæmpe oplevelse, som vi sent vil glemme!

(Fortsættes på side 15)
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'Flying Superkids' gæstede Havdrup Hallen og gav et brag af et show!!

EN STOR TAK SKAL LYDE TIL ALLE DEM DER HAR HJULPET!
Tak til vores sponsorer:
 Danske Bank
 McDonalds
 Novo Nordisk
- for levering af is, vand og drikkedunke til vores 'Flying Superkids’ arrangement!
Endvidere siger vi en stor tak til vores halinspektør Jan, som havde en lang
dag og aften for at hjælpe os med at få afviklet showet på bedste mulige vis!
Tak til Havdrup Hallens Cafeteria for et godt samarbejde!

(Fortsættes på side 16)
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Tak til alle vores egne instruktører og bestyrelsesmedlemmer, som har lagt et
kæmpe arbejde i at få arrangeret dette arrangement, og som kom meget
sent i seng denne fredag. I er fantastiske!!!
Tak til alle jer der havde købt billet til showet, og som var med til at gøres vores jubilæumsarrangement til en succes!
TAK!

DGI Sommerstævne 2010
I weekenden i uge 23, den 12. - 13. juni 2010, afholder DGI Roskilde det årlige
sommerstævne. I år samarbejder DGI Roskilde med Fløng-Hedehusene Gymnastikforening, hvor stævnet også skal afholdes.
Super Spring deltager og skal give opvisning søndag d. 13. juni 2010, det endelige tidspunkt er i skrivende stund uvist.
Samtidigt er det afslutningen på sommersæsonen 2010.

Gymnastiklejr 2010
Husk at sætte kryds i kalenderen i weekenden i uge 39, den 2. - 3. oktober
2010, hvor vi afholder den årlige gymnastiklejr. I år skal vi endnu engang til
FDF Center Sjælland i Haslev, MEN vi har også lejet en af Haslev-hallerne
som er forsynet med alverdens springredskaber. Her skal vi bl.a. give den "fuld
gas" i springgraven, og på de nedbyggede trampoliner. Vi er allerede nu igang
med planlægningen, og vi glæder os til at kunne byde velkommen til endnu en
fantastisk gymnastiklejr. Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne deltage.

(Fortsættes på side 17)
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Ny hjemmeside for gymnastikforeningen
www.havdrupgymnastik.dk
HGI Gymnastik´s hjemmeside kører nu på fulde drøn, med onlinetilmelding,
nyheder, program og meget mere om gymnastikken i HGI.
Kommende sæsonplan er godt på vej og regnes med at kunne ses omkring
sommerferien.
Kig og prøv hjemmesiden og følg kommende nyheder og information her.

Datoer og andet
DGI Roskilde Sommerstævne Fløng, d. 12 & 13/6, 2010
(hvor super spring - hold 414 deltager).
Tilmelding vintersæson 2010-2011, d. 24/8, 2010, kl. 19.00, Online eller
ved fremmøde i Pepe´s Bar.
Store legedag 26/9, 2010, i Havdruphallen for medlemmer og ikke medlemmer – se vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk
Gymnastiklejr 2010, d. 2.-3./10, 2010 i Haslev
Gymnastikafdelingens nye hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk
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.
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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

Generalforsamling
Havdrup Fodbold har afholdt generalforsamling torsdag d. 25. marts, 2010.
Resultatet af valg og konstitueringen blev som følger:
Formand
Martin Holmer, Agervænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 58 55.
Næstformand
Casper Hansen, Ved Ungdomsboligerne 42 2. tv, 2820 Gentofte
Kasserer
Søren Tvede, Bakkelunden 25, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 99.
Udvalgsmedlemmer
Preben Nilsson, Ulvelunden 17, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 69 39
Michael Ruff-Hansen, Kildebo 26, 4622 Havdrup, Telefon 25 38 34 95
Michael Bark Sparre, Bistrupvang 25, 4622 Havdrup, Telefon 23 43 78 97
Søren Jensen, Tyreløkke 13, 4622 Havdrup, Telefon 20 46 28 90
Eva Andersen, Skyttemarken 2, 4622 Havdrup, Telefon 50 72 72 98
Morten Kronborg, Fåreløkke 5, 4622 Havdrup
Suppleanter
Lars Mortensen, Tyreløkke 3, 4622 Havdrup, Telefon 40 51 42 02
Janni Christensen, Akacievangen 21, 4622 Havdrup, Telefon 24 79 84 36
Karina Lefevre, Tyreløkke 3, 4622 Havdrup, Telefon 60 48 58 91
(Fortsættes på side 21)
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(Fortsat fra side 18)

OK Plus+ støtter Havdrup fodbold
Det er efterhånden ved at blive tradition ved Havdrup fodbolds årlige general
forsamling, at årets sponsorcheck fra OK bliver overrakt.
Så endnu engang var der set frem til punktet "Eventuelt" i dagsordenen, hvor
Kenneth Linde fra OK Plus+ tanken på Hovedgaden i Havdrup præsenterede
bestyrelsen og den øvrige generalforsamling for en stor check med årets indtjening på 19.491 kroner.

Det er således at klubben tjener 200 kroner for hvert kort der tilknyttes vores
sponsornr., og efterfølgende 6 øre pr. liter benzin der tankes på disse OK kort.

I 2009 havde vi 177 personer, der støttede os, hver gang de tankede hos OK.

Har du ikke et af de røde benzinkort, kan du få et ved at henvende dig i butikken ved OK Plus+ tanken, eller bestille det på internet adressen www.ok.dk. Du
skal bare huske at anføre klubbens sponsornr. 55 93 79 på din bestilling.
Du kan også få et benzinkort til Havdrup Sommer Cup, d. 15. august, hvor OK
vil være repræsenteret på banerne.
Har du allerede et OK kort, kan du også være med til at støtte.
Du skal bare ringe til OK på telefon 70 10 20 33 og få tilknyttet klubbens
sponsornr. 55 93 79 til dit kort.

Støt Havdrup fodbolds sponsorer - de støtter os!!!!!!

(Fortsættes på side 22)
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Kenneth Linde fra OK Plus+ har overrakt checken til Eva Andersen og Martin
Holmer fra Havdrup fodbold.
Preben Nilsson

Fodbold: Så er det ved at være tid til målaktier igen
Traditionen tro er fodbold holdene ved at få taget billeder, som efterfølgende
kan købes sammen med en målaktie. Aktien koster 20 kr., der går direkte til
holdet. Sammen med købet af aktien forpligter man sig til at betale 1 kr. pr.
scoret mål i årgangen (max. 100 kr.) ved sæsonens afslutning.
(Fortsættes på side 23)
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Målaktierne er en god indtægt for klubben, og et hyggeligt indslag hjemme på
køleskabet hos spillerne. Aktierne må sælges til bedsteforældre, onkler, tanter,
naboer, venner mv. Så hjælp de målaktie-ansvarlige på Jeres årgang med at få
solgt en masse aktier.

Når vi holder fodboldfest til efteråret vil der blive trukket lod om gode præmier
på aktienumrene.

Preben Nilsson

23

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.

Intet stof indgået
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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

JUBI Stævne den 15. maj
Årets stævne med deltagelse af byrådet fandt sted den 15. maj.
Stævnet er nu en TRADITION: Byrådet mod Havdrup Petanque.Klub, og vi
kæmper om Vandrepokalen!
Vi startede kl. 10:00, hvor regnen silede ned, men det stopper ikke en planlagt
turnering.
Vi spiller i al slags vejr!
Der blev gået til stålet lige fra start – og humøret var i top. Efter første runde,
hvor der blev spillet 4 dubler, førte HPK svagt. Den bedste modstand ydede
Kim og hans makker.
Efter en kort pause med lidt varm kaffe, blev runde 2 startet op.
Her i anden runde viste byrådets spillere Niels, John K. og Bjarne endnu mere
talent, og de var lige ved at overrumple sine modstandere.
Resultatet af dagens kampe blev, at HPK kunne beholde pokalen for det næste
år.
Der er dog ingen tvivl om, at byrådet bliver en skrappere konkurrent fremover.
Efter denne kraftanstrengelse var det tid til lidt styrkende.
(Fortsættes på side 28)
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Jørgen havde rigtig gang i den store grill, så vi kunne få ribbensteg, spareribs,
pølser og kebab med kold kartoffelsalat og coleslaw.
Efter en lidt våd dag – men som altid med godt humør, kunne vi sige på gensyn
2011.

DGI turnering
DGI’s kvartetturnering er nu startet, og begge hold har spillet en kamp.
Hold 1 mødte Vor Frue – og vandt
Hold 2 tabte til Brøndby Strand.

GADETURNERING I HAVDRUP OG OMEGN
Tilmeldingen til Gadeturneringen, som er lavet i et samarbejde med
Superbrugsen, er nu godt i gang.
Det bliver spændende at følge, hvorledes dette arrangement vil forløbe. Er reglerne forstået af alle? Hvordan bliver ideen modtaget rundt i byen? Kan 4 personer finde sammen og danne et hold for deres gade/vej?
Der spilles indledende puljekampe i løbet af juni/ juli. Derefter vil der muligvis
blive en mellemrunde med 1 kamp for puljevinderne i august.
De 4 bedste hold mødes så ved Høstfesten den 4. September. Første kamp kl.
10:30, anden kamp
kl. 12:00, og de to vinderhold spiller finale kl. 14:00.
Præmien på 5.000,- til indkøb i Superbrugsens delikatesse- og vinafdeling
overrækkes til vinderholdet.
(Fortsættes på side 29)
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Forslag til evt. afvikling af puljekampe:
Puljens kampe kan spilles med 1 kamp pr aften i løbet af de 2 måneder, - eller
man kan spille alle kampe på en gang i løbet af en weekend – det vil tage i alt
ca. 2½ time for 3 kampe.
Man kan spille hvor som helst eller f.eks. på fodboldgrusbanen eller HPK’s baner.
Resultaterne fra kampene skal indtelefoneres på 56145092.
Vi glæder os til at se en masse gode gadekampe!
Finn Nielsen
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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

Intet stof indgået

30

31

32

