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Efterår 2010
Der skal lige igen mindes om, at vores årlige julebanko bliver afholdt torsdag
den 2. december i Havdrup Hallen – husk at sætte kryds i kalenderen.
Vi får nu vores gode blad HGI-Nyt lavet digitalt. Det vil dog stadigvæk blive omdelt 8 gange om året. Det har været et stort arbejde at få tingene på plads,
men nu fungerer det. Man kan gå på Havdrup.dk – HGI – HGI-nyt – finde alle
numre af bladet.
Vi har fået trådløst internet i hallen. Det var en gave fra kommunen i forbindelse med vores 75 års jubilæum. Der er flere som allerede er glade for, at det
virker.
Alle trænere, hjælpere og instruktører, har her i efteråret/vinter fået tilbuddet om at deltage i et førstehjælpskursus i Havdrup Hallen, således at de er
bedst muligt uddannede, hvis uheldet skulle være ude. I Havdrup Hallen sidder
en hjertestarter, betjening af denne indgår også i førstehjælpskurset. Der har
været rigtig mange tilmeldinger, hvilket vi er rigtig glade for.
Anette Gammelvind

Julebanko i Havdrup
Så er det blevet tid til at afholde julebanko i Havdrup hallen.
Igen i år tør vi godt love flotte præmier, som er indkøbt med delvis støtte hos
de handlende i byen og der vil selvfølgelig også være sidegevinster samt muligt at køre lodsedler med flotte præmier.
Så hvis du ikke ved, hvad du skal få tiden til at gå med den 2. december kl. 19,
så kom ud i hallen og få et par fornøjelige timer i selskab med din lokale
idrætsforening og de mange frivillige, som hjælper til med at få bankospillet til
at glide lige så godt som det plejer. Hvis du ikke har mulighed for at møde op
(Fortsættes på side 6)
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på dagen, vil det glæde os meget, hvis du køber fjernbankolodder, som sælges
i ugerne op til spillet. De udtrukne numre, vil kunne ses på: www.havdrup.dk.
Skulle du ikke have mulighed for at tjekke trækningslisten på hjemmesiden, så
er du velkommen til at kontakte det telefonnummer, som vil stå på lodsedlerne
og få oplyst om du har vundet.
Vel mødt.
Hovedbestyrelsen i HGI

Stemningsbillede fra julebanko 2009

Tæl nisser
Rundt om i bladet er nissen på spil. Tæl hvor mange nisser der er i bladet, og
deltag i konkurrencen. Der er 2 præmier på højkant. Børnepræmien (under
18 år) er en tur i biffen for to, med popcorn og sodavand, mens voksenpræmien er 3 flasker god rødvin. Der trækkes lod blandt de korrekte besvarelser i
forbindelse med årets julebanko, så hvis du vil deltage, kan du sende en mail til
Post@hgi-nyt.dk med din besvarelse. Skriv ”Nisser på spil” i emnefeltet og antallet af nisser, samt dit navn og adresse i selve mailen. Hvis du er under 18 år
skal dette også stå i mailen. Besvarelsen kan også afleveres i en lukket kuvert
mærket med ”Nisser på spil” til Lars Mortensen, Tyreløkke 3, 4622 Havdrup.
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Gymnastik
Formand
Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.
Næstformand
Ole Dam, Ulvevej 8, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 84 81.
Økonomiansvarlig
Tina Sarpø, Rørvænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 55 83.
Sekretær
Vibeke Boesen, Bistrupvang 29, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 88 16.
Medlemmer
Gry Hansen, Pilevænget 3, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 00 28.
Alex Berg, Kildebo 6, 4622 Havdrup, Telefon 40 82 68 61.
Julie R. Lau, Sallevvej 40 A, 4622 Havdrup, Telefon 46 35 31 62.
Suppleant
Lisbeth Rheder, Uglevænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 87 08.
Sarah Bekke Rosén, Bakkelund 7, 4622 Havdrup, Telefon 31 24 55 91.
Karina P. Bergenholtz, Skovvej 8, 4622 Havdrup, Telefon 45 76 66 30.
Mail: gymnastik@havdrup.dk
Hjemmeside: www.havdrupgymnastik.dk

Gymnastiklejr
I weekenden d. 2- 3. oktober 2010 løb den årlige gymnastiklejr af staben.
Atter i år blev lejren afholdt på FDF Center Sjælland i Haslev - der deltog lidt
under 100 gymnaster inkl. alle andre hjælpere, transportfolk m.m., i forbindelse med arrangementet. I år havde vi valgt at leje en af Haslev Hallerne som
ligger lige i nærheden af lejren. Haslev Hallerne er fyldt op med alverdens
springredskaber, så som nedgravede trampoliner, springgrave og meget mere. Det vakte stor begejstring hos alle, store som små, hvor der samtidigt blev
eksperimenteret og flyttet grænser hos alle deltagerne.
I weekendens program var der bl.a. også tilrettelagt ude- og indendørsaktivite(Fortsættes på side 8)
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ter samt det årlige ”natløb”, som igen i år var en stor succes!.
Vi voksne deltagere på gymnastiklejren, syntes vi har haft endnu en god, sjov,
aktiv og hyggelig lejr. Vi håber at Jeres barn/ børn har oplevet det samme.
Vi vil samtidig benytte lejligheden til, at sige tak til de forældre der har bidraget med kage, guf samt transport til og fra lejren. Uden dette var det ikke muligt at afholde gymnastiklejren.
Vi fra gymnastiklejrudvalgets side, vil endnu engang sige tak for en kanon sjov
gymnastiklejr, og vi glæder os til at kunne byde velkommen til endnu én lejr, i
næste sæson 2011/ 2012.
Endnu engang en stor tak til vores sponsorere:
R.L. Transport APS., HLR Int. Transport - Havdrup, Super Brugsen - Havdrup,
Beauvais, Schulstad
På gymnastiklejrudvalgets vegne.
Alex Berg.

Alle deltagere på gymnastiklejren samlet i salen
(Fortsættes på side 11)

8

9

10

(Fortsat fra side 8)

Spring i Haslev Hallen

Udeaktivitet

Kreative udfoldelser

Rytme i gymastiksalen

Ledige pladser på flere hold endnu
***************************************************
ET GODT TILBUD:
Vidste du, at der er et Barsels-/Efterfødsels hold i Havdrup torsdag formiddag?
En barsel skal naturligvis bruges til at lære sit barn at kende og tilbringe tid
sammen med det, og vi kan tilbyde dig at komme i form efter fødslen samtidig
med at du har en hyggelig stund sammen med dit barn og andre mødre.
Hver torsdag formiddag kl. 10.00 – 11.30 har vi et Barsels-/
efterfødselshold i Havdrup Skoles Gymnastiksal, som ledes af vores dygtige
instruktør Rebekka Mannik Wolffbrandt. Rebekka har en baggrund som massør, kostvejleder og sygeplejerske, og hun har flere års erfaring fra et barsels(Fortsættes på side 12)

11

(Fortsat fra side 11)

afsnit, hvilket naturligvis har givet hende et godt kendskab til de skavanker og
lignende som kan komme efter en fødsel. Derfor er træningen blid, men pulsen kommer op og der er speciel fokus på bækkenbund og holdning. Barnevognene kan stilles i gangarealet og babyen kan ligge ved siden af dig, mens du
træner.
LIGE NU ER PRISEN FOR DELTAGELSE PÅ HOLDET FREM TIL JUL KUN
100 kr. (efter jul startes ny sæson op). Skynd dig at tilmeld dig via Online tilmelding på www.Havdrupgymnastik.dk allerede nu!
***************************************************

SÅ ER DET SNART TID TIL SKIFERIE!
- og har du formen på plads?
Mange tager på skiferie med en krop der slet ikke er forberedt på de belastninger og den styrke det kræver at stå ski, hvilket resulterer i ulykker og skader som kunne være undgået!
Derfor har vi oprettet et hold i Havdrup Skoles gymnastiksal om onsdagen kl.
20.00 – 21.15 med Ski- og fitness gymnastik under ledelse af vores nye instruktør Andrea Colby, som har en fortid som elite udøver af skisport. Andrea
underviser på en sådan måde, at alle fra 6 – 99 år på et hvilket som helst konditionsniveau kan være med, og holdet tilbyder alle den bedste forberedelse til
vintersæsonen, så skiferien kan nydes uden ømme ben og grimme skader.
Så tag de store børn under armen og mød op til en effektiv træning for hele
familien til en SPOTPRIS PÅ KUN 300 KR. PR. PERSON FOR RESTEN AF
SÆSONEN!
Tilmelding sker via Online tilmelding på vores hjemmeside:
www.Havdrupgymnastik.dk
***************************************************
GØR RYGGEN ONDT OG SIGER LÆGEN, AT DU SKAL TRÆNE DEN?

- Så har vi lige holdet for dig!
Mange beboer i Havdrup og omegn er slet ikke klar over, at vi i Havdrup Gymnastikforening har et specielt ryg-gymnastik hold, som specialiserer sig i at
genoptræne rygge og forebygge rygskader samt de medfølgende skavanker.
(Fortsættes på side 13)
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Holdet træner i Havdrup Skoles gymnastiksal om torsdagen kl. 19.30 –
20.30 (muligvis ændres dette til kl. 19.00 – 20.00 – se på vores hjemmeside for nærmere information) og ledes af vores nye instruktør Andrea Colby,
som igennem flere år i Tyskland har arbejdet med genoptræning samt forebyggelse af ryg, knæ, hofter m.m.
Så forlad den trygge sofa og begynd din genoptræning/forebyggelse med det
samme – Holdet udbydes lige nu med en SPOTPRIS PÅ KUN 300 KR. PR.
PERSON FOR RESTEN AF SÆSONEN!
Tilmelding sker via Online tilmelding på vores hjemmeside:
www.Havdrupgymnastik.dk. Alternativt kan formand Betina Steneman kontaktes på tlf. 46187478/26255614.
***************************************************

Online tilmelding hjemmefra
Er man ikke blevet tilmeldt og ønsker at gå på et af holdene, kan man stadig
blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede 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 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 / aktivitsdag søndag 26. september kl. 11.00-14.00.
Store Legedag / Aktivitetsdag i Havdrup Hallen, for alle byens og omegnens borgere,
blev en stor succes, med over 200 deltagende i alle aldre.
En dag hvor man kunne prøve rytmer, Zumba, hop og spring på redskaber og lege for
små og store, spring på trampoliner og air-springbaner.
Som det også ses på forsidefotoet, var der gang i alle aktiviteterne over hele gulvet –
(Fortsættes på side 14)
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og det var lige fra start til det sluttede.

En faldskærm kan bruges til rigtig mange ting…..

en verden helt for mig selv …………
(Fortsættes på side 15)
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Datoer og andet
Juleferie fra 13/12-2010 – 3/1-2011
Vinterferie uge 8
Gymnastikopvisning lørdag 19/3-2011
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
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FOD BOLD

Formand
Martin Holmer, Agervænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 60 45 58 25.
Kasserer
Søren Tvede, Bakkelunden 25, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 99.
Mail: mh@hgi-fodbold.dk
Hjemmeside: www.hgi-fodbold.dk

Havdrup guldpiger årgang 01, 02 og 03
En forsommerdag spurgte Lars mig over en kold Carlsberg, om vi ikke skulle
prøve at lave et pige fodboldhold, - "hvis vi tager alle 3 årgange, så kan vi nok
samle 10-12 stykker og måske spille nogle kampe! Når vi er 2 kan vi jo skiftes
lidt til at træne?" Jo, tænkte jeg – det kunne være meget sjovt.
Pludselig en dag siger Lars, "Nu er
der delt sedler ud på skolen og vi
starter på onsdag".
På en bidende kold dag mødte vi 26
spilleklare piger og godt det dobbelte
af forældre. Vi kiggede på hinanden –
så går vi i gang.
Med stor hjælp fra klubben, speciel tak til Preben, kunne vi træne onsdag og
lørdag, men der var rigtig mange søde børn og holde styr på, så Pernille aka
Paris aka Nulle, trådte hurtigt til som træner og yderligere kom 2 hjælpetrænere Andreas og Magnus. Truppen er i dag vokset til over 30 spillere.
Guldpigerne har henover sommeren knoklet til træning og spillet både 3
mands- og 5 mands kampe og har udviklet både spillet og forståelse heraf helt
fantastisk. Det har vist sig i mange flotte præstationer, der har givet rigtig
mange sejre og gode oplevelser på og uden for banen.
(Fortsættes på side 18)
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Til årets sidste udendørs kamp kunne holdet meget velfortjent påføre sig holdets nye spillertøj samt deres helt egen træningsdragt – tak til sponsorer,
klubben og de altid hjælpsomme forældre, for det dette kunne lade sig gøre.

Onsdag i uge 41 var så afslutningen
på sommer udendørstræning, som
blev fejret med fælleskamp, forældrekamp og lidt til ganen efterfølgende –
skøn aften.

Trænerne er gået i gang med at forberede indendørs sæsonen og glæder sig
mindst ligeså meget til at afprøve denne form for fodbold og til de oplevelser
der venter, som Havdrups absolutte guldpiger gør.

Endnu engang tak – for en helt fantastisk opstart – for det gode samarbejdet
med forældrene og ikke mindst til alle vores energiske og dygtige piger.
De stolte trænere
Nulle, Ståle og Super.
(Fortsættes på side 19)
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Årgang 98 år 2010
Året 2010 var endnu et år med stor aktivitet og en masse bold for de dygtige
drenge i årgang 98.
Sæsonen startede vi op med træningslejr i Nykøbing Sjælland, hvor drengene
og lederne havde tre hyggelige dage med bold, svømmehal og hygge – en god
mulighed for den nye træner Jan Maahr, at møde drengene og en god måde
for drengene at møde Jan på.
I foråret var vi tre hold meldt til i turneringen.
Hold 1 spillede i den bedste række og havde rigtig mange jævnbyrdige kampe.
Holdet havde godt af at blive set på med nye trænerøjne, hvilket gjorde, at flere
hold to spillere fik chancen og flere af de etablerede spiller fik nye pladser. Disse ting gjorde måske, at holdet resultatmæssigt ikke peakede hver gang, men
var helt sikkert en god investering mod efteråret og udviklingen set i et bredere perspektiv. Holdet sluttede foråret af på en tredieplads i turneringen.
Hold 2 havde under Søren Tvedes ledelse et rigtig flot forår i række 3. Holdets
spillere varmede ikke bolden så meget som tidligere og spillede flot bold i mange kampe. Holdet var ramt af, at der var udskiftninger på hold 1, som jo er et
hold 2’s lod, men fik forvaltet det på bedste vis. Holdet var resultatmæssigt
også i medvind, hvilket resulterede i en flot andenplads i foråret.
Hold 3 var tilmeldt i DGI’s 7-mandsturnering, og det var en blandet fornøjelse.
Der var flere aflysninger fra klubber, der ikke kunne stille hold og der var stor
forskel på de mest øvede hold og holdene, der ikke havde spillet så længe.
Drengene blev en flot nummer 2 og kvalificerede sig til Sjællandsmesterskaberne, hvor der endte med en fin 5. plads efter fremragende præstationer. En
god start for den tilkomne træner Kenneth Skriver.
Foråret blev sluttet af med en tur til det fynske – til stævnet Kerteminde Cup.
Et dejligt stævne på fine baner samlet tæt, så vi to hold kunne følge hinanden.
Hold 2 var i B-rækken og skulle i alt spille 5 kampe – 2 kampe med udfald og
tre gode kampe – specielt imponerende var den sidste, hvor holdet under stor
jubel slog Gladsaxe Hero’s række 1-hold! Det endte med en tredieplads i puljen.
Hold 1 spillede i A-rækken, hvor der udelukkende var hold fra den bedste række fra Fyn og Jylland som modstandere. I semifinalen mødte drengene Fyns
trediebedste årgang 98-hold B1913, som ganske enkelt blev spillet på kryds
(Fortsættes på side 21)
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og tværs ud af banen og 4-0 sejren var ikke et eneste mål for stor. I finalen
ventede Vejlekammeraterne, som havde vundet deres midtjyske række i foråret foran AGF, Silkeborg og Vejle. Det blev en alt for spændende finale, som vi
dog heldigvis trak os ud af som vindere efter straffesparkskonkurrence – en
fantastisk præstation af drengene, som bare VIL vinde.

Fra venstre: Jonathan Sloth, Mads Nielsen, Piet Hjaltelin, Kristoffer Simonsen, Victor Christensen, Mansour Al Farhan, Frederik Kliver og Nikolaj Nielsen.

Efteråret blev som foråret blev spillet med hold 1 i den bedste række, hold 2 i
den trediebedste og hold tre nu i SBU’s 7 mandsturnering med håbet om
færre aflysninger og flere jævnbyrdige kampe.
Hold 1 har haft intet mindre en et fantastisk efterår. Holdet vandt den bedste
række efter 7 sejre og et enkelt knebent nederlag. Endnu vigtigere var det, at
efteråret bød på rigtig godt spil og at flere af de nye hold 1 spillere virkelig er
blomstret, mens de etablerede har spillet med meget højt bundniveau. Og nu
er det ikke kun os selv, der har observeret, at der er kvalitet i drengene – der
har jævnligt været folk fra bl.a. HB Køge, FCK og FC Roskilde for at overvære
disse kampe. Meget vigtigt at konstatere, at der fra disse kommer ros – ikke
bare til de mest profilerede spillere på holdet, men at man kender navnene på
stort set alle spillere på holdet. Og faktisk var der også scouts og se i Italien!
Et rigtig flot år 2010 har det været for holdet.
(Fortsættes på side 22)
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Hold 2 startede efteråret som de sluttede foråret – som lyn og torden med
sejre, men… så stoppede legen resultatmæssigt og der kom ikke flere sejre.
Det er jo nu heller ikke det vigtigste – det vigtigste var, at det gode spil stadig
kunne findes frem – forskellen lå mere i, at bundniveauet var faldet en anelse
og viljen til at komme igen det samme – og det er så at aflæse på resultaterne
med det sammen. Lidt synd med resultaterne – for spillerne er for gode til at
ligge og rode rundt i bunden af rækken.
Hold 3 spillede nu hver uge, men til gengæld mod noget skrappere modstand
end i DGI-rækken. Samtidig er årgangen og holdet ”ramt” af det dejlige problem, at en masse drenge gerne vil spille her i vores klub. Det er jo fantastisk,
men det kan så afspejles på resultaterne ind i mellem, da der tit vil være nye
folk på nye pladser. Men igen – det er sgu ikke det vigtigste – holdet er inde i
en rivende udvikling og har momentvis spillet glimrende fodbold. Nu skal vi så
forsøge at minimere udfaldene, så kommer resultaterne også.
Efterårssæsonen blev sluttet af under lidt varmere himmelstrøg – nemlig ved
Gardasøen til Garda Cup, hvor 16 glade drenge var af sted. Det blev endnu
engang en dejlig tur med glade drenge, hvor solskin, bold, tur i Gardaland,
shoppingcenter, badetur i Gardasøen, tur til Milano midtby, en fantastisk 4-3Champions League-kamp mellem Inter og Tottenham og en hel masse hygge.
Fodboldmæssigt ryddede vi bulen og tog de to store pokaler for en første og
en andenplads! Det var den sjette internationale titel til 98’erne!
Slutteligt en kæmpe tak til de tre trænere som har slidt banerne tynde året
igennem – Jan Maahr, Søren Tvede og Kenneth Skriver – det her kan ikke
lade sig gøre uden sådanne folk som Jer! Tak til årets sponsorer JS Patents
ApS, Blomsterstalden, MH Total, Pædagogisk konsulent Arne Christensen og
DKT, som har støttet med kamptøj, træningstøj og støtte til holdet stævner
uden for bygrænsen – en støtte, der er uvurderlig.

Årgang 98 til Garda Cup 2010
I efterårsferien var 16 glade drenge og 8 spændte forældre på tur i det italienske. Flyveturen gik uden opkast og turen fra lufthavn til hotel uden al for megen
utålmodighed. Hotellet var splinternyt, så det var en megen høj standard, og 7
af de 8 voksne har med garanti taget på i vægt efter denne uge!
Fredag efter middag gik med at nyde det gode vejr og tjekke hotellet og pigerne ud. Lørdag stod på besøg i Italiens største forlystelsespark. Her gik 7 timer
hurtigt og drengene var godt brugte efter dagens kampe med diverse forly(Fortsættes på side 23)
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stelser. Jeg kan oplyse, at der stadig er voksne, der er lidt rundtossede efter
den farlige tur i The Blue Tornado!
Søndag var det regnvejr hele dagen, men det er jo aldrig så dårligt vejr, at man
ikke kan træne lidt bold, så selvfølgelig blev der afholdt en træningsseance i
øsende regnvejr, som jo gjorde, at det var nogle mudrede drenge, der kom
tilbage til hotellet, hvor principiesa Filini, der er født 18. maj, var ved at tabe
både næse og mund. Resten af dagen blev brugt på ren hygge.
Mandag var første kamp dag. Desværre var der kun fire hold tilmeldt, men
heldigvis var de andre to hold italienske. Først skulle de to Havdruphold mødes,
og det blev sejr til hold 1 efter en god kamp, hvor alle kæmpede til det sidste.
Hold 1 spillede så mod San Marco 1 og vandt 12-3. Hvilket jo er flot, men vores drenge var altså alt for gode i forhold til modstanderne….desværre… Mere
spændende var det i hold 2’s kamp mod San Marco 2. Det blev en god og rigtig spændende kamp, hvor vi endte med at vinde 6-4 efter en fantastisk fight!
Tirsdag så vi frem til. Hold 1 var sikker på finalen, og hold 2 kunne kvalificere
sig til revanche-kamp mod hold 1. Først skulle hold 2 i kamp. Holdet, som hold
1 jo slog dagen i forvejen, mødte op med en mand, der var lige så bred som
Morten og vejede det samme som Jan Maahr, så det var en kraftkarl uden
lige! De kunne først møde op klokken 16, da han lige skulle hjem fra arbejde
først! Sådan kunne det have været i hvert fald…. Hold 2 kæmpede fantastisk
mod San Marco og den voksne, men tabte 4-2. Dagens anden kamp spillede
hold 1 mod San Marco 2, som led hele turneringens allerstørste nederlag på
22-0 på 40 minutter!!. Finalen var så mellem hold 1 og San Marco 1. Hold 1
startede lidt for sejrssikkert og kommer bagud 1-0. Vi får udlignet, men San
Marcos voksne scorer sit andet mål. Derefter stod der Havdrup på resten, og
vi vinder hele 9-2 og den store pokal var hjemme – den sjette turneringssejr i
et udenlandsk stævne til de dygtige drenge! Tre gange guld i Cup Syd i Sverige,
guld i Vitesse Cup i Holland, guld i Costa Brava Cup og nu guld i Garda Cup.
Hold 2 blev så nummer tre, men San Marco fik dårlig samvittighed, da vi så
den voksne stå at barbere sig i omklædningsrummet, og hold 2 blev så fortjent nummer to, som de spillemæssigt og retsmæssigt også havde gjort sig
fortjent til! Så to nye store pokaler til pokalskabet i hallen, som nu er definitivt
for lille!
Onsdag var en dag vi alle havde glædet os til længe. Den startede med en badetur i Gardasøen. Hold da helt op, det var en ualmindelig…..det var en fantastisk……det var en dejlig oplevelse, og skulle der dukke billeder eller film frem,
der antyder noget andet, så er det filmtricks!!! Men får da mere og mere respekt for vinterbadere!! Efter badeturen gik turen til Milano med Champions
League kampen mellem Inter og Tottenham. Inden kampen tog vi til Milano
(Fortsættes på side 24)
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midtby, hvor vi blev underholdt af en masse glade Tottenham fans og hvor
mange drenge faktisk – næsten frivilligt – gik med i den kæmpe katedral på
Milanos store torv. Og faktisk syntes de, at det var en god oplevelse! Kan godt
være, at jeg lyder lidt overrasket…og det er jeg vel egentlig også. Herefter blev
det til aftensmad på restaurant Ciao San Siro inden turen gik til de mange
shops på San Siro eller Giuseppe Merzza, som Inter ( og Milans) hjemmebane
hedder. Kampen blev en fantastisk oplevelse. Tottenhams målmand Gomes
blev udvist efter et par minutter og Inter kom foran med hele 4-0 inden pausen! I anden halvleg skete det umulige, at Tottenham med ti mand kom tilbage
i kampen og venstre back og banens bedste Bale scorede tre flotte mål – en
vild udvikling, som fangede os alle. Vi kunne ikke have ønsket os en bedre
kamp! Det var nogle trætte drenge, der landede på hotellet kl. 01.00.
Torsdag var drengene lidt længe om at få øjne, men mange valgte alligevel at
deltage i den frivillige træning, hvor også Jan Simonsen, Søren Tvede og Jan
Maahr deltog. Undertegnede ville hjertens gerne være med, men en skulle jo
tage billeder! Har lovet ikke at sætte billeder af de tre i aktion…de tre på banen
til offentlig skue og det holder jeg naturligvis! På billedet der kommer, er der
Jan S med trøjen over hovedet, Søren liggende gispende efter vejret og jan
Maahr foroverbøjet med rystende hoved. Om eftermiddagen var vi i Simione
og se en gammel ruin og igen bade – en rigtig hyggelig dag.
Fredag stod på hjemtransport og afslutning på endnu en fantastisk tur – tak til
de dejlige drenge og til de hyggelige voksne! 

Forrest hold 1: Christian Jensen, Jonathan Sloth, Kristoffer Simonsen, Frederik
Kliver, Victor Christensen, Mansour Al Farhan, Piet Hjaltelin og Christoffer Olsen
Bagerst hold 2: Tobias Lauritsen, Christian Buss, Jens Bager, Oliver Mejl, Oliver
Tvede, Mathias Rathmann, Sebastian Carow og Casper Skriver.
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Havdrups U-17 drenge

Så er efterårs sæsonen 2010 slut, og holdet har spillet 9 turneringskampe.
Det er blevet til 5 sejre og 4 nederlag.
Da vi startede op efter sommerferien, blev holdet rykket op i en årgang ældre
end vi i realiteten er, for der findes ikke nogen U-16 række i 7-mands fodbold.
Og hvad betyder så denne 1 års forskel. Jo, de er større, skyder hårdere,
skubber mere, løber hurtigere og hvis du spørger drengene, så kunne de nok
finde flere forskelle. Men nu det så er sagt, så havde jeg som træner en opgave i, at hjælpe/fortælle drengene, at fodbold altså er en kontakt sport, og at
det er tilladt at skubbe inden for fodboldlovens regler.
De 3 første kampe var lidt op af bakke resultatmæssigt, men faktisk kun med
1, 2 og 3 måls nederlag. Spillemæssigt var vi egentlig OK og især målchancer
skabte vi mange af.
Kamp nr. 2 blev tabte 2-4. Stenlille træneren havde faktisk talt til omkring 15
store mål chancer til os, så han var selvfølgelig glad for at vi kun lavede 2 mål.
Kamp nr. 4 mod Tune blev heldigvis vendepunktet. Men det krævede også en
opsang ved optakten til kampen. Tune havde ikke tabt på dette tidspunkt, og vi
lå sidst med 3 nederlag. Men som kampen skred frem, blev vi bare bedre og
bedre. Og det endte da også med en 5-2 sejr til os. Der var masser af glæde
og optimisme og tro på egne evner tilstede i denne kamp.
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Kamp 5 blev også til en sejr, men ikke uden spænding. Godt nok førte vi 9-1
ved pausen, efter totalt at havde spillet Tølløse ud af banen i første halvleg.
Men efter et par fatale udskiftninger fra trænerens side, så gik det hen og blev
lidt for spændende til sidst. Vi tabte 2. halvleg 0-6.
Kamp 6 tabte vi knebent med 1 mål til Gundsømagle og med en dommer der
ikke bevægede sig ret meget. Havde der været en midtecirkel, så kom han vist
ikke ud af den.
Kamp 7 kom vi tilbage på vindersporet igen. Det blev en meget fysisk hårdt
spillet kamp. Med gule kort til begge hold og rødt til Jonstrup. De var stillet i
udsigt, at en sejr ville bringe dem til mad på McDonald’s. De havde godt nok
heller ikke prøvet at vinde endnu, og om de heller ikke havde fået mad hele dagen, må stå i det uvisse, men de brugt i hvert fald alle midler for at få en sejr.
Og de var da også godt på vej i starten af 2. halvleg, da de kom foran 3-1. Men
til sidst og med en mand i undertal, løb de tør for kræfter. 5-3 til Havdrup.
Kamp 8 en lørdag formiddag i oktober, solen skinnede fra en skyfri himmel.
Det var den perfekte dag at spille en fodboldkamp. Men Holte havde valgt at
bruge tiden på noget andet, så de blev bare væk.
Kamp 9 på en kold og regnfuld efterårs mandag. Mere ØV kunne det faktisk
ikke blive, bortset fra disse drenges lyst og evner til at spille en god gang fodbold. Gundsølille skulle ikke give os ret meget plads, så scorede vi bare efter
behag. En sikker sejr på 8-2.
Og det var så slut med udendørsfodbolden 2010, nu trækker vi ind i hallen, og
vil spille en masse indendørs fodbold og nok også noget Futsal. Det er den sydamerikanske form for indendørs fodbold.
Tak til alle jer drenge for hele udendørs sæsonen 2010 og tak til alle der har
støttet op og kigget på til kampene.

Hilsen Steen
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PET ANQ UE

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
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Trekantturnering
Vallensbæk, Brøndby strand, Havdrup

I løbet af sommeren er der afviklet en trekantturnering mellem petanque klubberne i Vallensbæk, Brøndby Strand og Havdrup. Turneringen er afviklet af
hold bestående af 8 spillere og et stævne afviklet hvert sted.
De to første stævner henholdsvis hjemme og i Brøndby Strand vandt Havdrup
stort med 11 point hjemme og 9 point i Brøndby, af 18 mulige point pr. stævne, Stævnet i Vallensbæk blev mere spændende da ingen fra Havdrup brød sig
om banerne i Vallensbæk.
Den totale sejr og vandrerpokalen var dog aldrig i fare da vi kun skulle scorer
2 af de 18 mulige point for at få pokalen med hjem.
Turneringen er planlagt til at fortsætte i årene fremover.

Vi ønsker alle en rigtig god
Jul samt et godt nytår.

NB: Vi spiller petanque hele året så kom og vær med:
ONSDAG 10 - 12 OG Søndag 10 – 12.
Vel mødt
Bestyrelsen
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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

Senior
Vi er nu kommet godt i gang med den nye turnering, og efter sidste års nedrykninger med begge vores seniorhold til henholdsvis serie 1 og 2, så er vi nok
nået til de serier hvor vi hører til.
1. holdet vandt den første kamp med 11-2, men tabte den anden med 7-6 og
ligger pt. Nr. 4, og det er godkendt.
2. holdet tabte den første kamp 7-6, men vandt den anden med 13-0
(modstanderen kunne ikke stille hold), og det giver pt. også en plads mellem de
4 bedste hold, og det er også godkendt.
Med hensyn til træningen, så bliver der gået til den, og vi har i år oplevet noget
ganske særligt, nemlig at kunne mønstre 8 damer til træning, og det vil sige at
vi kunne lave 2 baner med damedoble på, og det er første gang i min tid som
seniortræner. Vi har også taget en del unge spillere med, og det går også rigtigt fint, så alt i alt er det en tilfreds træner.
Kim Andersen

HUSK årets juleturnering, samt julefrokost
Årets juleturnering afholdes onsdag den 15/12 2010 fra kl. 18.30. Vi håber
på stor deltagelse fra alle motionister enkelt baner og motionist fællestræning
samt A & B træningen.
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Ungdom
LBS stævne 22-25 oktober.
Fredag morgen d. 22 oktober var der afgang mod Fredericia, for 7 forventningsfulde børn og unge. Vi kørte i bus fra Roskilde, sammen med andre unge
fra Roskilde amt. Stemningen i bussen var høj og der blev sunget og snakket
om hvad der skulle ske. Nogle havde været af sted før og andre var spændte
på alt det som skulle ske.
Vi blev kørt til en skole hvor vi skulle overnatte. Her blev bagagen sat af og derefter var der afgang mod hallen. Nu skulle der spilles badminton. Alle børn fik
spillet rigtig mange gode kampe, både dem som tabte og dem som vandt.
Stævnet er lavet så alle får mange kampe på de 3 dage det hele varer.
Der var ikke svært at finde på noget at lave mellem kampene, der var rig mulighed for andre udfoldelser: bordtennis, bowling og badeland. Og en aften var
der arrangeret disco og film.
Børnene var rigtig gode til at heppe på hinanden og komme med gode råd
mellem sættene - og alle udviste god sportsånd og fightervilje, hvilket vi alle
kan være rigtig stolte af.
Søndag sidst på eftermiddagen gik turen hjemad med en busfuld af trætte
børn. Trætte og mætte på dejlige oplevelser. Som leder for Havdrupperne, var
det en kæmpe succes, som varmt kan anbefales til andre at prøve.
Så spred rygtet om en kanon oplevelse og send DIT barn med næste gang.
Lise Elsborg Jensen (Leder på LBS turen)

Første gang til LBS i Fredericia – men ikke sidste
Fredag den 22. oktober kl. 6.45 tog vi af sted mod Roskilde for at vores datter
Micha Frisenborg kunne komme med opsamlingsbussen til LBS stævne i Fredericia. Micha var selv sagt meget spændt og hendes forældre lige så, for lige
pludselig var der langt til Fredericia. Men allermest glædede Micha sig bare til
at skulle spille en masse badminton og være sammen med gode venner, her i
blandt hendes bedste ven Emil Kølle.
(Fortsættes på side 34)
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Der var et dejligt leben med en masse glade børn og forældre ved busserne.
Kl. 7.25 satte busserne i gang og vi kunne vinke farvel til et par forventningsfulde børn.
Fredag eftermiddag skulle de spille doubler og Micha skulle spille med en pige
(Julie) fra Fyn som hun ikke kendte. De fik to forrygende kampe og vandt begge
kampe. Det var jo en dejlig start at få og gav lidt mere blod på tanden.
Fredag aften blev de indkvarteret på en skole ca. 15 minutters kørsel fra Fredericia-hallen og det var to trætte børn der puttede sig i deres i soveposer.
Lørdag skulle der spilles single og her gik det så godt at Micha vandt sin pulje
og derfor skulle møde de to andre ettere fra de to andre puljer om søndagen.
Efter lørdagens kampe var der leg med bl.a. bordtennis, tagfat og mulighed for
en tur på diskotek. De kom først i seng kl. 24 og det varede ikke mange minutter fra de lagde hovedet på puden til de sov.
Søndag skulle der spilles finaler og flere doubler og de blev allerede vækket kl.
5.45, så de kunne komme op og pakke deres tasker og være klar til afgang
med busserne til Fredericia-hallen, hvor der var morgenmad kl. 7. Efter et godt
morgenmåltid var det tid til både et par singler og doubler.
Det var første gang, at Micha og Emil skulle spille i A-rækken, så de var spændte på om de ville blive fejet ud af banen, men det gik over al forventning. Emil fik
en flot 4. plads i single og 2. plads i herredouble. Micha fik en flot 3. plads i
single og 2. plads i damedouble.
Stort TILLYKKE til dem begge 2.
Til næste år er der igen LBS og har du lyst til at spille en masse badminton
sammen med dine venner, så tøv ikke med at melde dig til for det er 3 rigtig
sjove dage – vi ved i hvert fald at der er 2 der skal med igen til næste år.
Kia Frisenborg (Mor til U11 spiller på LBS turen)
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