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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: 13. september 2010 

Forsiden 
Kamp om bolden ved Havdrup Sommer Cup 2010 
Fotograf Jeff Duckett 
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Opstart af sæson 

 

 

Så skal vi endelig til at komme i gang igen. De forskellige afdelinger er så småt 

ved at starte sæsonen op igen efter en lang sommerferie. Fodbolden har alle-

rede haft Havdrup Sommer Cup, gymnastikken har snart tilmeldingsaften til 

denne sæson, badmintonen starter op i næste uge for ungdommen, så der er 

igen liv i og omkring hallen. 

 

Til dem som bruger hallen, kan det oplyses, at der i sommerferien er blevet 

lakeret gulv, så hallen er klar til brug. 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de frivillige – trænere, 

instruktører, hjælpere – som er med til at gøre HGI mulig. Uden de frivillige 

kræfter, kunne afdelingerne ikke hænge sammen. Her er også en opfordring 

til alle dem, som går rundt og har lyst til at give en hånd med – der kan altid 

bruges flere – der er masser af både store og små opgaver, så kontakt ende-

lig en af vores afdelinger eller én fra Hovedbestyrelsen og hør hvor din hjælp 

kan bruges. 

 

Vi håber i år, at vi kan få HGI-Nyt ud i byen 8 gange. Der har været en del 

startvanskeligheder, men vi håber, at det er overstået nu. Vi ved at mange er 

rigtig glade for bladet, derfor gør vi hvad vi kan, også af hensyn til vores spon-

sorer, som har støttet os rigtig meget. Tak for det. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

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 

 

Ny sæson 

 

Når HGI-nyt udkommer vil den nye sæson netop være opstartet (søndag 29. 

august). 

HGI gymnnastik har fået trykt den sædvanlige sæsonfolder for 2010/2011, 

med oversigt over alle hold, holdinformationer m.v. – som er uddelt til husstan-

dende i Havdrup. 

Tilsvarende oplysninger kan også findes på vores ret nye hjemmeside. 

Tilmeldingsaften var tirsdag 24. august, fra kl. 19.00 – hvor tilmelding kunne 

ske via online eller ved fremmøde i Peppes Bar. 

Se i øvrigt nærmere om online tilmelding i nedennævnte. 

 

Mange nye og spændende hold 
 

Vi kan i den nye sæson byde på mange nye og spændende hold. 
Den nye sæsonplan 2010/2011 kan ses på hjemmesiden 
www.havdrupgymnastik.dk under fanebladet ”vintersæson 2:1:/2:11” og i 
den omdelte folder. 

    
Vi lever i en tid hvor arbejde og familieliv kan være svært at forene i vores trav-
le hverdag, men alle ved hvor vigtigt det er at få rørt sig, og det er naturligvis  

 

(Fortsættes på side 8) 
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nemmest at komme af sted og få dyrket motion, hvis det samtidig er sjovt! 
Derfor fornyer vi os hele tiden, og forsøger at være med på de nyeste trends   
og tilbyde det borgerne i Havdrup og omegn ønsker. Så i år kan vi byde vel-

kommen til flere nye dygtige instruktører og til mange nye hold, der kan tilby-
des alt lige fra ski-gymnastik til Aktiv Seniormotion. Det er derfor med stolthed, 
at vi tager hul på denne sæson og håber at alle vores tiltag vil bære frugt og 

at vi vil se en masse glade mennesker dyrke motion i Havdrup!  
 
 

 

 

Online tilmelding hjemmefra 
 

Som nævnt startede online tilmeldingen tirsdag den 24. august 2010, fra kl. 
19.00, via vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk 
Er man ikke blevet tilmeldt på tilmeldingsaftenen (d. 24. august), og ønsker at 
gå på et af holdene, kan man stadig blive tilmeldt holdene, såfremt det ønske-

de hold ikke er fyldt op, og hvis holdet skulle være fyldt op kan man skrive sig 
på venteliste, alt via hjemmesiden.  
 
Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden, som følgende: 

Vælg fanebladet 'Onlinetilmelding'/'Onlinetilmeld dig her' og tilmeld dig det hold 
du ønsker at gå på. Følg vejledning og informationstekster i øvrigt.  
Husk at have dankortet/edankortet klar. 

 
OBS! Tilmelding kan kun ske ved samtidig betaling af kontingent (som nævnt 
ovenfor). Er der ikke betalt fremgår gymnastens navn ikke af medlemslisten, 
og gymnasten er dermed ikke tilmeldt holdet. 

 
 
 

 

 

Store Legedag søndag 26. september kl. 11.00. 
 
Vi vil prøve at gentage vores initiativ fra sidste år med en ”store legedag / 
aktivitetsdag” for alle byens og omegnens borgere, hvor man ganske gratis 

kan komme til et par timers sjov og leg i Havdrup Hallen.  
Vi tager alle vores redskaber frem og laver en kæmpe stor indendørs lege-
plads, så der bliver masser af muligheder for at prøve at springe i f.eks. tram-

(Fortsat fra side 7) 
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polin, hoppe rundt på forskellige redskaber, ja, i det hele taget bare få rørt sig 
og have en fantastisk dag sammen forældre og børn og alle legekammerater-
ne. 
 

Arrangementet finder sted i Havdrup Hallen, søndag 26. september, fra  
kl. 11.00 og er for både børn og voksne. 
 

 
 

 

Gymnastiklejr 2010. 
 

Gymnastiklejren bliver i år fra lørdag morgen den 2. oktober til søndag efter-
middag den 3. oktober 2010. 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 al-
verdens springredskaber. Her skal vi bl.a. give den "fuld gas" i springgraven, og 

på de nedbyggede trampoliner - så det glæder vi os til at kunne byde jer vel-
kommen til.  
Information og tilmeldingsforløb om gymnastiklejren vil blive informeret ud på 
holdene lige efter sæsonstart. 

Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne delta-
ge.  
De hold som gymnastiklejren henvender sig til, vil blive særskilt indbudt til lej-

ren. 
 
 
 

 

Gymnastikforeningens hjemmeside 

www.havdrupgymnastik.dk 
 
HGI Gymnastik´s hjemmeside kører nu på fulde drøn, med onlinetilmelding, 

nyheder, program og meget mere om gymnastikken i HGI.  
Kig og hold dig løbende orienteret med hjemmesiden og følg kommende nyhe-
der og informationer. 

 
 
 
 

 
 

(Fortsat fra side 8) 
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Datoer og andet 
 
Tilmelding vintersæson 2010-2011, 24/8-2010, kl. 19.00, Online eller ved 
fremmøde i Pepe´s Bar. 
Vintersæsonstart 29/8-2010 

Store legedag 26/9 -2010, i Havdruphallen for børn og voksne, for medlem-
mer og ikke medlemmer – se vores hjemmeside www.gymnastik.dk 
Gymnastiklejr 2010, 2/10-3/10- 2010 i Haslev 

Vinterferie uge 42 
 
Juleferie fra 13/12-2010 – 3/1-2011 
 

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 ca. 200 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 

(Fortsat fra side 11) 
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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 

Havdrups guldpiger 
 

Havdrups guldpiger deltog i Havdrup sommer cup 2010. Det blev en rigtig 
hyggelig  og lummer dag, hvor pigerne virkelig kæmpede alt, hvad de havde 
lært. Det kostede Ikke så meget "blod", men masser af sved og tårer... der blev 
trøstet, af det  store fremmøde af forældre, men skaderne blev hurtigt glemt, 

for der var jo en kamp der skulle vindes. Det var dog desværre ikke, de helt 
store pokaler, der blevet hevet hjem, men alle havde alligevel haft en rigtig sjov 
dag og fik en lille fin præmie, med hjem til samlingen.  

 
Helle Wieder 
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Fodbold: 01'erne til Havdrup sommer cup 
 
Med kun 2 træninger i benene - hvoraf den ene var i styrtregn - var det nogle 
spændte spillere i årgang 01, der stillede op til årets udgave af Havdrup som-

mer cup. 
Men det skulle vise sig at de ikke helt havde glemt, hvordan man spiller med 
den lille runde. Løverne lagde ud mod Karlslunde, der tydeligvis havde lidt mere 

sommerferie i benene end os. Så efter en del spil frem og tilbage på den me-
get regnvåde bane, fik vi gang i scoringerne. Selvom vi kom foran, bevarede vi 
organiseringen, og Julius kunne derfor nyde kampens største bifald, da han lidt 
senere hamrede bolden i kassen via den ene stolpe. 

Tigrene skulle ligeledes lægge ud mod et hold fra Karlslunde. Her var der lidt 
mere kamp til stregen. Tigrene viste dog at de kan spille sig godt igennem til 
chancer mod svære hold. Uvist af hvilken årsag valgte de fleste af skytterne 

fra Havdrup dog at skyde bolden lige i favnen på den dygtige Karlslunde mål-
mand. Nå, skidt pyt. Tigrene fik også scoret mod Karlslunde, og skulle i den 
efterfølgende kamp vise, at der var flere mål i støvlerne. 
Alt i alt viste de 2 holds 3 kampe, at vi stadig kan huske at spille fodbold. Der 

var både spillere der fik debut og comeback i den gule trøje. Og endelig så vi 
lovende takter fra flere af spillerne, der prøvede kræfter med målmandspo-
sten. 

 
Vi ser frem til de 26 kampe, vi skal nå igennem inden efterårsferien. 
 
Trænerteamet 
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Havdrup drenge i Tyskland 
 
Nikolaj Nielsen og Jonathan Sloth med Herfølge til Tysklands 
stærkeste årgang 98-stævne. 

 
Samarbejdet med HB Køge, hvor vi i Havdrup jo er Netværksklub, har 
resulteret i, at Nikolaj Nielsen og Jonathan Sloth har været inviteret 

med til Tysklands stærkeste besatte årgang 98-stævne Rudi 
Fischer-Turnier i Karlsruhe i Kr. Himmelfartsferien. Stævnet, der i 
Europa rangerer som det 5. stærkeste, er et 11-mands stævne, som 
hverken Herfølge eller de to Havdrupdrenge havde prøvet før, så der 

var set frem til stævnet med spændning. 
 
Holdet spillede 5 kampe fredag og 3 lørdag, hvilket gav tre sejre, to 

uafgjorte og tre nederlag. Der var specielt set frem til kampene mod 
Bundesligaholdenes talenter, og her gik det faktisk bedst - 4-0 over 
Karlsruhe, 1-0 og 0-0 mod Frankfurt og 0-0 mod Hamburger SV. Holdet 
endte lige uden for den bedste trediedel blandt de 36 hold, men med en 

god portion erfaring med hjem i rygsækken. 
 
Nikolaj og Jonathan er begge med inde over Herfølges Talent-projekt og 

spiller til hverdag mod Herfølgedrengene i SBU's bedste række. Vores 
egne drenge fik stor ros for en rigtig flot indsats af trænerne på 
turen, da de trætte kom hjem søndag morgen. 
 

Et skulderklap til de dygtige trænere omkring vores egne 98'ere med 
Jan Maahr i spidsen og naturligvis til de to skrappe 12-årige, der tog 
alene med de fremmede mennesker til det tyske. 
 

 
 
Martin Holmer 

Formand 
 
 
 

 
 
 

 
 

(Fortsat fra side 15) 
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U18 piger i højt gear 
 

I forårssæsonen vandt pigerne puljen i både SBU og DGI. 
Pigerne deltog i Sjællandsmesterskaberne i juni i Borup, med et noget magert 

resultat 
I weekenden 28. & 29. august 2010 deltog de i landsmesterskaberne i Søn-
derjylland. 
De var tændte og glædede sig til endnu en gang at kunne få lov til at vise, at de 

spiller godt fodbold. 
Første pladsen var inden for rækkevidde, men 2 hold havde 7 vundne af 8 
kampe og afgørelsen på indbyrdes målscore faldt ud til de andres fordel. 

 
Alle vores piger viste rigtig flot fodbold og kunne tage en sølvmedalje med 
hjem. 
 

Tillykke piger med det flotte resultat! 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bagerst fra venstre: Mathilde, Signe, Sofie, Krille, Anso, Malina og Kezia 
Forrest fra venstre: Sepstrup, Talle, Amalie, Bonk og Cille 

(Fortsat fra side 16) 
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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.  

 

 

 

Intet stof indgået 



 

21 

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  

 

Klubmesterskaber 2010 

Havdrup Petanque Klub 

 

Lørdag den 10. og søndag den 11. juli afviklede Havdrup Petanque Klub sit 

årlige klubmesterskab i doubble og  single. 

 

Lørdag kæmpede 13 hold om titlen som klubmester i doubble 2010. Turnerin-

gen startede med indskrivning og morgenkaffe kl. 09.00 og kampstart kl. 

10.00. Efter 5 kampe til hvert hold var de tre bedste hold fundet. 

Nr. 3 blev: Gerda og Ernst Lauersen 

Nr. 2 blev: Finn Nielsen og Lars Jonsson 

Klubmestre 2010 blev: Tove og Sten Holmgrün. 

 

Søndag kæmpede 21 personer om titlen som klubmester i single 2010. Her 

var også indskrivning og morgenkaffe kl. 09.00 og kampstart kl. 10.00 med 

frokost efter sidste runde. Efter frokost var er overrækkelse af præmier og 

pokaler fra både lørdagens og søndagens kampe. 

 

Nr. 3 blev: Frank Petersen. 

Nr. 2 blev: Johnni Kronborg. 

Klubmester 2010  blev: Sten Holmgrün. 

(Fortsættes på side 22) 
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Der blev svedt en del i den voldsomme varme både lørdag og søndag, så køle-

skabet blev hurtigt tømt for flasker med koldt vand, og der blev skiftet en del 

trøjer over week-enden, men alle klarede udfordringen uden at blive syge, det 

er ellers lidt af en opgave at kaste med jernkugler i den varme. 

 

PBV. 

Jørgen Lyng Nielsen 

 

 

 

 

(Fortsat fra side 21) 
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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 

Badminton er startet igen efter sommerpausen. 
 

Ungdomsafdelingen har for denne sæson træning for deres spillere mandag, 
tirsdag og onsdag. 
Der er ansat ny træner – Andreas Johannsen – som skal træne om tirsda-
gen. Og vi siger velkommen til. Kathrine Holm Jensen som de fleste spillere 

kender fra sidste sæson træner mandag og sidste træning om onsdagen. 
Jennifer Andersen som også er et kendt ansigt skal træne de 2 første hold 
om onsdagen. Til de enkelte hold er der stadig tilknyttet hjælpetrænere. 
Vi ser frem til endnu en spændende sæson, hvor vi vil byde på spændende 

træning for både de nye spillere, som skulle have lyst til at starte til badminton, 
og velkommen til de spillere der forsætter i vores afdeling. 

Der er tilmeldt hold i holdturneringen – både i SBKr. samt DGI. Desværre står 
vi også og mangler holdledere til nogle enkelte hold. Så hvis dit barn er på et af 
holdene, ville det være rart hvis der var en forælder der havde lyst til at tage 
holdlederposten.  

I værste fald må vi se os nødsaget til at trække et af holdene hvor vi ikke kan få 
en holdleder til. 
 

Forældremøde…. Der vil blive indkaldt til et forældremøde i løbet af efteråret, 
hvor der vil blive orienteret om ungdomsafdelingens kritiske situation. Der vil 
blive indkaldt til mødet via mail. 

  
Hvis der skulle være spørgsmål vedrørende vores ungdomsafdeling er I vel-
kommen til at ringe til Finn/Lene på tlf. 4618 6418 eller sende en e-mail til 

ungdom@havdrup.dk 

Man kan også kigge på vores hjemmeside www.HGI-Badminton.dk. 
 

(Fortsættes på side 26) 
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Gratis Søndagsbadminton for alle prøver vi igen i denne sæson at tilbyde vo-
res forældre og børn – dog kun indtil det nye år 2011. Der vil ikke være nogen 
træner tilstede, så ketcher og bolde skal selv medbringes.  Vi vil prøve at opda-

tere information på vores hjemmeside www.HGI-Badminton.dk. Der kan man 
finde nærmere om dage og tidspunkter. 
 

I september afholder vi 2 ungdomsstævner. Vi starter i weekenden d. 11. og 
12. september med at afholde stævne for U17 og U19 - A, B og C-rækker. I 

weekenden d. 18. og 19. september afholder vi så stævne for U 9 & U11 - A, 
B, C og D -rækker. Begge stævner vil blive afviklet i Havdrup Hallen, Skolevej 
62, 4622 Havdrup samt Solrød Idrætscenter Tingryds Allé 27 268: Solrød 

Strand. Vi ser frem til nogle fornøjelige weekender med masser af godt spil og 
ikke mindst god stemning for alle deltager og tilskuer. 
Der er rig mulighed for at tilmelde sig selv til turneringer, som andre klubber 

afholder ved at oprette en profil på www.badmintonpeople.dk og søg om med-
lemskab af Havdrup badminton. Man kan også se de enkelte turneringer på 

www.infosport.dk under badminton– der finder man så den pågældende ræk-

ke man hører til. Er der spørgsmål til dette kan I kontakte Finn/Lene. 

Seniorafdelingen og Motionistafdelingen er også startet op. Der skulle være 
sendt mail ud til de enkelte spillere i afdelingen. Der er oprettet et nyt fælles-

træningshold om tirsdagen udover dem vi har om mandagen og lørdagen for 
vores motionister og mandag/onsdag for vores seniorspillere. Derudover er 
der stadig nogle enkelte baner ledige hvis der er nogle som skulle have lyst til 

at spille. Kontakt Finn/Lene. 
Igen i år har vi tilmeldt os holdturneringer for senior/veteran og motionister. 
25-26. september starten vores hold på hjemmebane i Havdrup Hallen. Så kig 
endelig forbi og støt vores hold. De fleste motionist hold starter deres sæson 

weekenden 2-3. oktober.  Følg med på vores hjemmeside hvor der er link til 

www.Infosport.dk med resultater og stillinger. 

Hilsen Finn og Lene 

(Fortsat fra side 24) 
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