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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, Kildebo 6, 4622 Havdrup, 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. 

Lars Mortensen, Tyreløkke 3, 4622 Havdrup, Telefon 46 13 42 02.  
 

Mail: Post@hgi-nyt.dk 
 

Deadline for stof til næste blad: 25. oktober 2010 

Forsiden 
Badmintons yngste træningshold 1a og 1b  
Fotograf Lene Holm Jensen  
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Godt i gang 

 

Vi er allerede godt i gang med at gøre klar til vores årlige jule-bankospil.  Det 

bliver i år afholdt torsdag den 2. december i Havdrup Hallen. 

 

Der er i sommerferien blevet lakeret gulv i Hallen, det er blevet rigtigt godt. 

Gulvet er blevet pænt og ikke længere så glat, at man glider på det hele tiden. 

 

I Havdrup Hallen er der tilknyttet en fast mand, som tager sig af alle de ting, 

som vedrører driften af Hallen. Han hedder Jan Madsen. I HGI er vi utroligt 

glade for Jan, da han er tilstede, når vi afholder større arrangementer og 

stævner. Han ved hvordan tingene fungerer, og hvor tingene er i Hallen, når vi 

skal bruge dem. Jan deltager også i vores Hovedbestyrelsesmøder, så vi har 

en direkte kontakt til ham, hvis der er nogle problemer, som skal løses. 

 

I aviserne kan man læse, at kommunen er nødt til at spare. Vi er i HGI spænd-

te på, hvordan dette vil ramme idrætsområdet i Havdrup. 

 

På bestyrelsens vegne 

Anette Gammelvind 

 

Ryd så op efter Jer !  

 

Der kniber åbenbart med at få ryddet op, når man benytter arealerne om-

kring Havdrup hallen. Tomme chipsposer, flasker og dåser ligger og flyder på 

banerne og det kan ikke være rigtigt, når der findes flere skraldespande opstil-

let.  

Men der skal lyde en stor tak til Fru. Nielsen, som i forbindelse med hundeluft-

ning adskillige gange har samlet mere end sin hunds efterladenskaber op..... 

 

Så derfor kære brugere af arealerne; 

Ryd nu op efter Jer! 

 

På forhånd tak. 

HGI-Hovedbestyrelsen 
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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 

 

Bestyrelsen 
 

Formand  Betina R. Steneman, Bakkelunden 6, 46187478 
 

Næstformand Ole Dam, Ulvevej 8, 46188481 
 

Økonomiansvarlig Tina Sarpø, Rørvænget 6, 46185583 
 
Sekretær Vibeke Boesen, Bistrupvang 29, 46188816 

 
Medlemmer  Gry Hansen, Pilevænget 3, 46180028 

 Alex Berg, Kildebo 6, 40826861 
  Julie R. Lau, Sallevvej 40 A, 46353162  

Suppleant Lisbeth Rheder, Uglevænget 6, 46188708 
 Sarah Bekke Rosén, Bakkelund 7, 31245591 
 Karina P. Bergenholtz, Skovvej 8, 45766630 
 

 
 

Sæsonplan og tilmelding 
 

Den netop opstartede sæsonplan 2010/2011 kan ses på hjemmesiden 
www.havdrupgymnastik.dk under fanebladet ”vintersæson 2010/2011” og i 
tidligere omdelte folder. 
 

(Fortsættes på side 7) 
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Tilmeldingsaftenen d. 24. august, som efterhånden er nogen tid siden, når 
dette blad udkommer, forløb rigtig godt i det store hele, selv om der var en del 
kø ved tilmeldingsbordene. 

Man kunne tilmelde sig online hjemme fra, eller også møde op i Peppes Bar 
og blive tilmeldt på nettet der.  
Ved fysisk at møde op i Peppes Bar for tilmelding, er det dog ikke muligt at 

tilmelde alle på en gang, da dette er ensbetydende med at man skal have lige 
så mange computere og med opkobling til nettet som der er fremmødte – 
dette medførte derfor nogen venten inden alle blev tilmeldt. 
 

Zumba som var det helt store tilløbsstykke, blev udsolgt efter ret få minutter, 
hvorefter man i stedet kom på venteliste. 
En noget trist løsning når vi ellers vil forsøge at tilbyde et forenings hold til alle 
dem der ønsker at gå på et sådan hold, eller til at kunne give en masse glade 

mennesker en mulighed for at dyrke motion i Havdrup! 
De fysiske rammer / lokaler, er dog med begrænsninger i Havdrup - desvær-
re. 

 
På tilmeldingsaftenen blev der i alt på alle hold tilmeldt ca. 520 medlemmer, 
hvoraf ca. 100 tilsammen på alle hold var på venteliste. 
Hvis medlemmerne på venteliste ikke medregnes – er dette års tilmeldinger 

ved at være mellem de største antal medlemmer der har været i gymnastikaf-
delingen - hvilket vi er meget stolte over at kunne præstere, takket være alle 
jer medlemmer, jeres deltagelse og opbakning. 

     
 

Online tilmelding hjemmefra 
 
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 www.havdrupgymnastik.dk, som føl-
gende: 
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. 

(Fortsat fra side 6) 

(Fortsættes på side 10) 
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Ledige pladser på flere hold endnu 
 
Vi kan endnu stadig tilbyde plads på en hel del hold af forskellig art.  
 

Der er få ledige pladser på flere af holdene - se program.  
 

Der er i skrivende stund en del ledige pladser på bl.a. følgende hold: 
Step Up II, Hold 111, mandag 18.00 – 17.00, Gymnastiksalen 

Puls / styrke, Hold 112, mandag 19.00 -20.30, Gymnastiksalen 
Ski- og Fitness, Hold 313, onsdag 20.00 – 21.15, Gymnastiksalen 
Løbehold for øvede, Hold 315, onsdag 19.00 – 19.45, ved halindgangen. 
Efterfødsel, Hold 410, torsdag 10.00 – 11.30, Gymnastiksalen 

Aktiv seniormotion, Hold 415, torsdag 12.00 – 13.00, Hallen 
Aerobic, Bold og Gymstick, Hold 416, torsdag 17.30 – 18.45, Hallen 
Ryg-gymnastik, Hold 419, torsdag 19.30 – 20.30, Gymnastiksalen 

Pilates II, Hold 611, lørdag 10.30 – 11.45, Gymnastiksalen 
 
Følgende hold er p.t. oplyst at være fuldtegnede: 
Puslinge I, Hold 310, onsdag 16.30 – 17.30, Gymnastiksalen 

MPG, Hold 411, torsdag 16.00 – 17.00, Gymnastiksalen 
Zumba I, Hold 417, torsdag 18.50 – 19.50, Hallen 
Zumba II, Hold 418, torsdag 19.55 – 20.55, Hallen 
Pilates I, Hold 610, lørdag 9.00 – 10.15, Gymnastiksalen 

 
 
 

Store Legedag søndag 26. september kl. 11.00 
 
Vi vil i år gentage vores initiativ fra sidste år med en ”store legedag / aktivi-
tetsdag” for alle byens og omegnens borgere, hvor man ganske GRATIS kan 
komme til et par timers sjov, leg, Zumba og andre gymnastiske aktiviteter i 

Havdrup Hallen.  
Kom og vær med - og i det hele taget bare få rørt sig og have en fantastisk 
dag sammen, forældre og børn og alle legekammeraterne. 

Arrangementet finder sted i Havdrup Hallen, søndag 26. september, fra  
kl. 11.00 - 14.00. Arrangementet er for både børn og voksne og som nævnt 
gratis. 
 

 
 
 

(Fortsat fra side 7) 

(Fortsættes på side 11) 



 

11 

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 er blevet udsendt til de 

hold gymnastiklejren henvender sig til. 
Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne delta-
ge.  

 
 

Datoer og andet 
 

Store legedag 26/9 -2010, fra kl. 11.00, i Havdruphallen for børn og voksne, 
GRATIS for alle medlemmer og ikke medlemmer – se vores hjemmeside. 
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.  
 

 

Zumba i hallen – så det brager 
 
Zumba som Havdrup Gymnastik i år er startet med – er blevet en kæmpe suc-

ces.  
Det er lykkedes at få startet 2 hold, med ca. 85 deltagere på hvert hold. 
Der er stadig flere som ønsker at gå på holdene, men af pladshensyn desvær-
re ikke har kunnet komme med på holdene p.g.a. de faciliteter vi har til rådig-

hed. 
 

(Fortsat fra side 10) 

 

(Fortsættes på side 12) 
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Det er imidlertid lykkedes os at få aftalt opstart af et hold yderligere, som kom-
mer til at træne i gymnastiksalen.  
Dette nye hold starter i uge 43 (første uge efter efterårsferien) d.v.s. første 

gang torsdag d. 28. oktober. Holdet er i første omgang forbeholdt dem der 
står på venteliste på de 2 eksisterende hold. 
Det nye Zumba hold kommer som nævnt til at træne i gymnastiksalen på tors-

dage kl. 18.00 – 19.00. Træner på dette Zumba hold er Maj-Britt Larsen. 
Hold derfor øje med hjemmesiden om der er ledige pladser. 
 
Et par billeder fra de igangværende Zumba hold i hallen:  

 Gry som er træner, instruerer og der følges med stor koncentration  
 og engagement med i alle bevægelsesrytmer.  
 

 Der er fuld fart på trinene til zumba-rytmerne. 

 

(Fortsat fra side 11) 

(Fortsættes på side 13) 
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 Zumba kan også være for herrer, selv om det kun er lykkedes for én at  
 komme med – de ellers så mange søde piger der går på holdene. 

 

 

Spring-gymnasterne træner og træner……. 
 
Her et par billeder fra en af ”Super Spring” træninger i hallen. 
 

Der er i år indkøbt ny airmåtte til foreningen, samt stortrampolin, for at kunne 
udvide springmulighederne og springopstillingerne for store og små. 

 Der trænes saldo, strakt og skrue. 

(Fortsat fra side 12) 

(Fortsættes på side 14) 
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Disse nye redskaber medvirker til flere springfærdigheder, som også kan ses 
på gymnasterne – en fornøjelse at se en sådan glæde, når det efterhånden 
lykkedes hyppigere og hyppige og efterhånden kan man lige pludselig selv……. 

 

 Der trænes synkront flikflak på den nye airmåtte,  
 som dog ikke blev helt synkront. 

 
 

 
P.u.v. Ole 

(Fortsat fra side 13) 
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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 

 
Havdrup fodboldungdom mangler dommere 
 

Én af de mange gode ting ved at spille fodbold i Havdrup er, at vi har en velfun-
gerende dommerklub, der på frivillig basis dømmer alle ungdomsholdenes 
hjemmekampe. 

Det foregår på den måde, at et par håndfulde herrer har valgt at bruge en 
times tid på banerne en gang imellem, når vores ungdomsspillere skal møde 
hold fra fremmede klubber. På forhånd har dommerpåsætteren Kurt sørget 
for at fordele dommere til ugens kampe, og kommunikere det rundt til træne-

re og dommere. 
Trænerne slipper derved for at 
skulle finde en ”tilfældig” foræl-

der til at dømme dagens kamp, 
men kan i stedet koncentrere 
sig om at lede sit hold gennem 
strabadserne. 

Men men men, 3 af vores faste 
og aktive dommere har pt. på-
draget sig skader der gør, at de 
ikke kan dømme et stykke tid. 

Det sætter forøger pres på de 
resterende dommere, og vil i 
sidste ende betyde at vi ikke kan 

tilbyde dommere til alle kampe. 
Men det kan DU gøre noget ved. 
Hvis du har luft nok til at fløjte i 

en dommerfløjte, og har interes 

(Fortsættes på side 17) 
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se for ungdomsfodbolden i Havdrup, så kan klubben og de øvrige dommere 
hurtigt tilføre den tilstrækkelige viden til at du kan komme i gang med en dom-
merkarriere på Havdrups grønne baner. 

 
Har du lyst til at gi' et nap med i dommertrøjen, så kan du skrive til dommer-
formand Kurt Larsen (kurt@hgi-fodbold.dk). SBU og DGI udbyder ofte dømmer-

kurser af 2-3 timers varighed. Deltagelse på sådanne kurser vil blive betalt af 
klubben. 
 
Bestyrelsen 

 
 

Hvor mange fodboldspillere kan der være i et omklædningsrum? 
 

Dette spørgsmål kan man have lyst til at stille sig selv, når man på en af de 
travle kampdage ser hvor mange hold, der skal dele de få omklædningsrum, vi 
råder over i Havdrup Hallen. 
 

Det er selvfølgeligt et positivt problem, da udfordringen er opstået pga. en 
øget aktivitet i klubben, både på ungdomssiden, og hos de mere voksne spille-
re. DBU’s målsætning som foreskriver, at børnene skal være færre spillere på 

hvert hold i de tidlige ungdomsår, så de får større mulighed for spille med bol-
den, gør at der er flere kampe og dermed større behov for omklædningsrum. 
Også en øget interesse fra pigerne for at spille fodbold, betyder at fleksibilite-
ten og kapaciteten bliver mindre, da pigerne naturligvis skal have  et omklæd-

ningsrum for sig selv. 
 
Gentagne henvendelser til Kommunen har ikke resulteret i nogle løfter om en 
snarlig bedring af forholdene, tværtimod er udmeldingen, at vi først kan for-

vente, at der sker noget på den front, når vi en gang får en ny hal i Havdrup. 
 
Derfor ser det ikke umiddelbart ud til, at vi kan gøre noget ved rammerne. Vi 

har 2 store omklædningsrum, i daglig tale Rød og Blå omklædning, og 2 min-
dre der hedder omklædning 3 og 4. Omklædning 3 og 4 vil være forbeholdt 
pigerne, når de spiller kamp eller træner, mens resten må deles om de 2 an-
dre omklædningsrum. For at dette skal kunne lykkes, skal alle spillere tage 

deres ejendele med ud på banerne efter endt omklædning, og når man er 
færdig med at spille kamp eller træne, og har brug for at gå i bad og klæde 
om, skal man gøre dette uden yderligere forsinkelser, så de næste hold kan 

komme til. Det betyder at 3. halvleg hvor vi får en øl eller vand, og snakker om 
kampen, skal foregå uden for omklædningsrummet. 
 

(Fortsat fra side 16) 

(Fortsættes på side 18) 
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Vi stoler på at trænere og holdledere for de enkelte hold, kan administrere 
dette, samt at de også underretter vores gæster fra de andre klubber om 
forholdene, således at alle får mulighed for at bade og klæde om efter stra-

badserne på fodboldbanen.  Vi beklager selvfølgelig at forholdene er som de 
er, men vi føler ikke, vi kan gøre mere lige pt. 
 

Med håbet om en positiv indstilling 
 
Bestyrelsen 
 

 
Castus Cup 2010 
 
Lørdag den 4. september 2010  afholdt Havdrup Fodbold Castus Cup 2010, 
som er arrangeret af HB Køge NETVÆRKSKLUBBER. HB Køge NETVÆRKS-

KLUBBER er et projekt med HB Køges som ankermand, der omhandler et 
formaliseret samarbejde med klubber indenfor en overskuelig afstand til HB 
Køge. 
Der blev spillet fodbold i  2 årgang, nemlig årgang 2001 og årgang 1998, 

mens de andre årgange spillede ved andre stævner afholdt af Netværksklub-
berne  Køge BK, AIK 65 Strøby, Greve Fodbold og Højby IF. I Havdrup havde vi 
besøg af ca. 350 glade drenge og piger, der spilede fodbold fra kl. 9 morgen 

til langt ud på eftermiddagen. Vejret var med os, og alle havde en dejlig dag, 
med masser af fodbold, sandwich og frugtslik fra HB Køges sponser Castus. 
Havdrup Fodbold vil gerne takke alle deltagerne, deres familie som var mødt 
talstærkt op, samt trænere og holdledere.  

Til næste år bliver stævner sandsynligvis afholdt i andre klubber, da det er 
meningen, at værtskabet skal gå på omgang mellem netværksklubberne, men 
turen kommer helt sikkert til Havdrup igen. 

 
Martin og Lars  
 
 

Nye udfordringer for 97’ere 
 
Efterårssæsonen bød i år 97’erne på 11-mands fodbold. Efter hård træning 
hele foråret skulle det blive spændende, at se hvordan de klarede den nye ud-

fordring. 
 
I foråret fik 97’erne ny træner (Frants Østergård). Der er blevet arbejdet med 
ny taktik og hård fysisk træning. Spillet er nu overvejende præget af kampånd  

(Fortsat fra side 17) 

(Fortsættes på side 20) 
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og godt sammenspil. De har også fået både nyt spillertøj og træningstøj tak-
ket være de nye sponsorer M.J. Eriksson og Alex Jensen & søn. 
 

11-mandsholdet, som spiller i række 3, kom godt fra start og indledte sæso-
nen med 2 sejre. Først på udebane mod Vallensbæk hvor de spillede en fanta-
stisk underholdende kamp, som endte 5-1 til Havdrup. Dernæst en meget 

nervepirrende kamp mod Tølløse, hvor Havdrup vandt 3-2.  
 
Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. Den 3. kamp blev spillet 
mod Hvalsø og Havdrup var foran 3-0 efter første halvleg og Hvalsø var tyde-

ligt hårdt presset.  Meeen….. herefter blev der vidst hvilet lidt rigeligt på laur-
bærrene. I hvert fald blev holdet mindet om, at kampen ikke er slut før dom-
meren fløjter. For kampen endte desværre 4-3 til Hvalsø.   
 

Kampen mod Tune er ikke værd at skrive om. Det meste af spillet lå desværre 
på Havdrups banehalvdel. Måske lå skuffelsen fra forrige kamp stadig i tungt 
baghovedet eller også var det morgenmaden der lå tungt i maven.  

 
I  skrivende stund har holdet netop spillet deres sjette 11-mandskamp. En 
yderst målrig kamp mod Himmelev- Veddelev, som endte 18 – 0 til Havdrup. 
Sikke en målfest. 

 
Drengene ligger på nuværende tidspunkt nr. 3 i deres pulje og mangler stadig 
4 kampe. Vi håber det bedste. 

 
Chanett Herrestrup 

Glade drenge efter sejren 18-0 mod Himmelev- Veddelev  

(Fortsat fra side 18) 

 

(Fortsættes på side 22) 
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OPRÅB …… OPRÅB 
 
Hvem kan modstå denne enestående chance for at blive træner for Havdrups 
absolut mest super skønne fodbolddrenge. De er årgang 2004 – og der er 

omkring 15 stk. 
 
Drengene er super motiveret, og nogle har allerede spillet i flere sæsoner, så 
der er absolut mulighed for at komme rigtig langt med denne dejlige flok dren-

ge.  
 
Skynd jer at komme med på banen – det er efter ”først til mølle princippet”, 

og kontakt Henrik eller Pia på tlf. 51 39 38 78. 
 
 
Forældrene 

(Fortsat fra side 20) 

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  

 

 

Intet stof indgået 



 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fortsættes på side 24) 

Old Boys/Old Stars sæson 2 

Gruppe 1 

Plac. Hold Kampe  Point  
Mål- 

diff.  

1 Solrød OB  6 15 15 

2 FC Lejre 1 OB  6 13 18 

3 Vindinge OB  6 13 14 

4 Himmelev  6 10 6 

5 Vor Frue  6 9 -4 

6 Røde Stjerne OB  6 7 6 

7 Viby OB  6 3 -14 

8 Borup  6 0 -41 

Gruppe 2 

Plac. Hold Kampe  Point  
Mål- 

diff.  

1 KFUM  5 13 11 

2 Havdrup  6 12 13 

3 RB 1906  5 9 0 

4 Tune  6 9 -2 

5 Kirke Såby  6 8 4 

6 FC Lejre 2 OS  6 7 -2 

7 Gadstrup  6 6 -6 

8 Hvalsø  6 3 -18 
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(Fortsat fra side 23) 

(Fortsættes på side 25) 

Veteran 

Plac. Hold Kampe  Point  
Mål- 

diff.  

1 KFUM  20 46 63 

2 Himmelev  20 42 53 

3 Gadstrup  20 41 43 

4 Havdrup  20 38 18 

5 Røde Stjerne  20 38 18 

6 Viby  20 30 -6 

7 Vindinge  20 28 3 

8 Dåstrup  20 24 -36 

9 Svogerslev  20 18 -17 

10 FC Lejre  20 13 -59 

11 Tune  20 12 -32 

12 Solrød  20 11 -48 

Super Veteran 

Plac. Hold Kampe  Point  
Mål- 

diff.  

1 KFUM  15 36 56 

2 Himmelev  15 31 35 

3 Vindinge  15 30 6 

4 Tune  15 22 -3 

5 Svogerslev  15 20 -5 

6 Gadstrup  15 19 -19 

7 Havdrup  16 15 -26 

8 Fløng  15 13 -13 

9 FC Lejre  15 9 -31 

http://reos.dk/stilling.asp?RakkeNr=3
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=3&HoldNr=81
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=3&HoldNr=46
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=3&HoldNr=41
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=3&HoldNr=50
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=3&HoldNr=128
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=3&HoldNr=42
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=3&HoldNr=44
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=3&HoldNr=142
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=3&HoldNr=145
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=3&HoldNr=49
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=3&HoldNr=45
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=3&HoldNr=47
http://reos.dk/stilling.asp?RakkeNr=4
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=4&HoldNr=61
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=4&HoldNr=66
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=4&HoldNr=133
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=4&HoldNr=64
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=4&HoldNr=67
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=4&HoldNr=72
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=4&HoldNr=70
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=4&HoldNr=152
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=4&HoldNr=63
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Som man kan se går det ikke så godt for de gamle drenge over 52. 

Så er der lidt af en Sofus Krølben eller Henning Munk Jensen i dig er du vel-

kommen til at kontakte undertegnede vedr. træningstider mm. 

 

Hilsen Bent Larsen 

Havdrup oldboys 

 

 

(Fortsat fra side 24) 

Old Master 

Plac. Hold Kampe  Point  
Mål- 

diff.  

1 Roskilde KFUM  21 58 125 

2 RB 1906  20 54 79 

3 Solrød  21 51 70 

4 Gadstrup  21 33 -11 

5 Himmelev 1  20 28 3 

6 Borup  21 26 -20 

7 FC Lejre 1  21 26 -30 

8 Tune  21 26 -13 

9 FC Lejre 2  22 22 -26 

10 Viby  22 21 -26 

11 Himmelev 2  21 19 -32 

12 Havdrup  20 16 -56 

13 Fløng/Hedehusene  21 15 -63 

http://reos.dk/stilling.asp?RakkeNr=5
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=154
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=153
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=126
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=135
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=125
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=143
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=122
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=127
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=123
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=146
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=144
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=124
http://reos.dk/KampAlle.asp?Aar=2007&RakkeNr=5&HoldNr=147
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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 

 

Vellykket U17-U19-stævne 
 
Traditionen tro afholdt ungdomsafdelingen det førte af 2 stævner i weekenden 
d. 11. - 12. sept. 
I år var der 84 tilmeldte og ca. 145 kampe. Præmierne var fra Yonex og til 

vores flotte præmiebord havde Carmen Blomster sponsoreret en flot blom-
steropsats. 

 

 
I år var Havdrup repræsenteret med 4 
spillere - 3 i 17B-rækken og 1 i 17A-
rækken. 

Der blev igennem hele stævnet spillet 
mange flotte og tætte kampe og det 
resulterede i en del glade vindere. 

For Havdrups raske badmintonspillere 
gik det rigtig godt. Simon Larsen spille-
de sig frem til en flot 3. plads i U17 A i 
herredouble med hans makker fra Lil-

lerød. 
I U17 B var der Havdrup på de 3 før-
ste pladser i herresingle. Mathias 

Gammelvind vinder over Nikolaj Nilsson 
og Patrick Andersen tog sig af 3. plad-
sen. 
 

 
(Fortsættes på side 29) 
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I herredouble vandt Mathias og Nikolaj suverænt over et par fra henholdsvis 
Tune og Stenløse, hvilket gør, at Nikolaj nu rykker op i A-rækken. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Ungdomsafdelingen ønsker de 4 gæve Havdrup-spillere et STORT TILLYKKE 
med de flotte resultater.  

 
Dorthe Nilsson 
 
 

Flot U9 - U11 stævne 
 
I weekenden d. 18. - 19. september holdt ungdomsafdelingen sit 2. stævne. 
Denne gang for U9- og U11-spillere. 

 
Der var endnu engang flot tilslutning - 67 tilmeldte spillere fra 30 forskellige 
klubber. Stævnet strakte sig over 2 dage. Der blev spillet en masse god bad-
minton og stemningen i hallen var igennem hele dagen rigtig god med opmun-

trende klapsalver og super flot badminton og mange glade vindere. 
 
Præmierne var også denne gang fra Yonex og endnu engang var præmiebor-

det smukt pyntet med blomster fra Carmen Blomster. 
 
Havdrup var repræsenteret med 2 spillere i U11-rækken. 

(Fortsat fra side 27) 

(Fortsættes på side 30) 
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Rikke Madsen, U11 B,  spillede 3 tætte singler og vandt dem alle. Ungdomsud-
valget siger Stort Tillykke. 

 
I damedouble tabte Rikke og hendes makker fra Køge en velspillet 3-sæts 
kamp. 

 
Olivia Frank, U11 D,  var med i single. Hun spillede 3 flotte kampe, men havde 
desværre ikke heldet på sin side. Alligevel skal lyde et stort "Godt Gået Olivia" 
fra Ungdomsudvalget. 

 
Dorthe Nilsson 
 
 

 

(Fortsat fra side 29) 
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