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Havdru p Gymnas tik - og Idrætsfo rening

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 60 45 58 25.
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: 24. januar 2011
Forsiden
Motiv: Petanque klubbens klubhus
Fotograf: Lars Jansson
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Godt Nytår
HGI ønsker medlemmer og Havdrupborgere et rigtigt godt nytår. Vi glæder os
meget til at tage fat på 2011 og de udfordringer, med bl.a. mangel på halkapacitet, som vi står over for.
Vi afholdte torsdag den 2. december vores årlige julebankospil. På trods af
det meget dårlige vejr, var der alligevel mødt næste 400 mennesker op til
bankospil. Det er vi rigtig glade for. Der blev spillet om en masse flotte præmier. Der blev som sædvanligt snakket og hygget en hel masse.
Udover de 18 spil på bankopladerne, var der selvfølgelig også et stort amerikansk lotteri med præmier for næsten 6000,- kr. En af hovedgevinsterne var
sponsoreret af delikatessen i Super Brugsen i Havdrup og var et gavekort på
en julefrokost til en værdi af 1500,- kr.
Årets vinder af gavekortet, var en ung mand, som sikkert vil kunne glæde hele
familien.

I hovedbestyrelsen vil vi gerne takke alle de frivillige hjælpere, som var med til
at gøre vores julebankospil muligt. Vi vil også benytte lejligheden til at sige tak
til alle de handlende i Havdrup, som via deres velvillighed til at hjælpe med gevinster, er med til at gøre dette til en rigtig hyggelig dag i Havdrup Hallen.
Godt Nytår og vel mødt i 2011.
Anette Gammelvind

(Fortsættes på side 6)
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Førstehjælp i HGI
Søndag den 14. november mødte 10 friske trænere, instruktører og hjælpere
op i Havdrup Hallen til det første af to førstehjælpskurser som HGI Hovedbestyrelse har arrangeret.
Instruktøren John fra Red Liv havde planlagt en meget spændende dag for os.
Først var der lidt teori omkring hjertestop, hvorefter vi snakkede om, hvornår
man skal gøre noget, og hvornår det er bedst at lade skadede personer være,
til der kommer professionel hjælp frem.

John havde dukker med i forskellige ”aldersgrupper” og det var godt, at vi alle
havde god tid til at prøve alt det forskellige - flere gange. Der er stor forskel på,
hvordan det føles at yde førstehjælp på små dukker og
store dukker, men nu
har vi en fornemmelse
af, hvor hårdt der skal
trykkes.
Der blev også snakket
om, hvad man gør ved
forskellige typer af skader. Vi lavede nogle
små øvelser, hvor deltagerne på skift simulerede, de
var kommet til skade på forskellig vis, og det satte tankerne i gang, nu skulle vi jo rent faktisk prøve, at gøre
noget af alt det, vi lige havde fået fortalt. Vi blev delt i to
grupper. Hver gruppe skulle konstruere to
”ulykker”, som vi kunne forestille os, at det
kunne foregå i dagligdagen her i Havdrup.
Den anden gruppe skulle så prøve bedst
muligt, at hjælpe de tilskadekomne. Det var
en fantastisk dag, og der blev grinet en helt
del. Alle var kommet for at lære noget, og
(Fortsættes på side 7)
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man må sandelig sige, at vi fik
noget ud af det. Det var en dygtig instruktør og nogle mennesker som bare kløede på.
Vi kan kun sige til næste hold –
glæd jer.
Anette Gammelvind

Nisser på spil
Ved året julebanko blev også vibderne i HGI-Nyt’s konkurrence, ”Nisser på spil”
udtrukket. For deltagere under 18 år var præmien 2 biografbilletter inkl.. sodavand og popcorn, som var sponsoreret af Super Brugsen i Havdrup, mens
præmien for deltagere over 18 år var 2 flasker god vin, som var sponsoreret
af Havdrup Vin. Svaret på spørgsmålet, om hvor mange nisser der var på spil,
var 12 nisser, og vinderne som blev udtrukket var:
Under 18 år

Over 18 år

Caroline Gammelvind
Engløkke 4
4622 Havdrup

Jane Horsdal
Tyreløkke 17
4622 Havdrup

Præmierne kan afhentes hos Finn Jensen, Gøgevænget 30, 4622 Havdrup.
HGI-Nyt siger tak til Super Brugsen og Havdrup Vin for sponsoratet.
Redaktionsudvalget HGI-Nyt

(Fortsættes på side 8)
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HGI Vandrepokal
Morten Sloth fra HGI Fodbold modtog ved årets bankospil HGI’s vandrepokal,
som tegn på at Morten i 2010, blev valgt til årets idrætsleder i HGI. Morten
har altid fremstået som holdets 10’er, både som spiller, men også i hans funktion som årgangsleder for årgang 1998. For 9 år siden startede Morten årgang 1998 op sammen med Peter
Wismann, og siden den gang har
Morten fungeret som Årgangsleder,
samt træner, holdleder og ikke
mindst koordinator mellem forældre
og trænere/holdledere. Alle disse
opgaver har Morten løst til UG med
kryds og slange.
Morten har i de 9 år formået, at
udvikle årgangen fra få spillere til i
dag 38 spillere på forskellige niveauer, samt tiltrække trænere, således at eliten og bredden på årgangen er vedligeholdt, og i dag består årgangen af 3 hold i SBU regi række 1, 2 og 3.
Også i kampen for at skabe det økonomiske fundament er Morten gået forrest, bl.a. har han indgået kontrakt/samarbejdsaftale med Breast Friends,
således at årgangen spiller med Breast Friends logo på deres trøjer.
Gennem årene har årgangen med Morten som ankermand, været på fodboldture
til Holland, Sverige, Spanien og Italien, samt
stævner/turneringer i Danmark med stor
succes, og endda med store pokaler til følge.
Morten har desværre for HGI og årgang
1998, valgt at stoppe ved udgangen af
2010.
Vi ønsker Morten og hans familie en god
fremtid, og siger tak for den kæmpe indsats igennem 9 år.
Hovedbestyrelsen
Havdrup Gymnastik & Idrætsforening
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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

Nytår og start på 2011
Vi er nu over jul og nytår. Håber alle er kommet godt i gang med 2011.
Skulle nogen ønske at starte på et hold, eller bare trænge til motion og hyggeligt samvær, eller at Julens- og Nytårets indtagelse / Nytårs fortsæt har bevirket et behov for øget forbrænding og øget blodcirkulation i alle kroppens lemmer - er det stadig muligt at starte på et hold – se nedennævnte. Det skal bemærkes at nogle hold er lukkede, da der ikke kan være flere på disse hold.

Efterjul tilmeldinger og ledige pladser på flere hold endnu
Der er stadig ledige pladser på nogle af holdene, samt nye hold er opstartet
efter jul – så du kan nå det endnu.
(Fortsættes på side 10)
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Kontingentpriserne er nedsat til ½ pris, da der stadig er næsten en halv
sæson tilbage.
Hold der giver opvisning kan der som udgangspunkt ikke forventes tilmelding
til, da der allerede nu er bestilt opvisningstøj til de fleste opvisningshold – men
er du interesseret, så ring og hør nærmere.
Du kan se det hele på vores hjemmeside www.Havdrupgymnastik.dk og det er
også på denne, du skal tilmelde dig via online tilmelding

Nye hold, eller hold med plads på holdene endnu, kan bl.a. være:
Barsels-/Efterfødsels hold
torsdage kl. 10.00 – 11.30 i gymnastiksalen

Ski- og fitness hold
onsdage kl. 20.00 – 21.15 i gymnastiksalen

Ryg-gymnastik hold
torsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen

Løbehold for begyndere/let øvede
onsdage kl.18.30-19.00, mødes
ved indgangen til Havdruphallen

Zumba
se holdene i programmet på hjemmesiden.

Pilates II
Lørdage kl. 10.30-11.45 i gymnastiksalen

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os, pr. mail eller tlf.
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.

Årets idrætsprisfest i Solrød og pris til Alex Berg
For første gang i nyere tid er en instruktør fra Havdrup Gymnastikforening
modtager af Solrød Idræts Union´s Ungdomstrænerlegat..
Det skete tirsdag 23. november 2010 ved SIU´s årlige prisfest.
(Fortsættes på side 13)
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Alex er bl.a. træner for 3 af springholdene, medlem af bestyrelsen i HGI Gymnastik og næstformand i HGI hovedbestyrelsen.

Vi er utroligt stolte og ønsker Alex et stort tillykke med prisen!

Gymnastikopvisning
Gymnastikopvisningen holdes i år lørdag d. 19. marts fra kl. 14.00.
Kom og se foreningen dygtige opvisningshold, samt et udsnit af hvad de enkelte (opvisningshold) kan udvise af færdigheder og hvad de arbejder og træner
på ved deres træninger.
Nærmere detaljer om opvisningen i de kommende blade.

(Fortsættes på side 14)
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Vi søger springinstruktør / instruktører og hjælpeinstruktører
Vi er så småt begyndt planlægningen af næste års sæsonprogram og er på
jagt efter instruktører.
Vi kunne bl.a. godt bruge flere instruktører til hold som springhold, børne– og
voksenhold, samt til anderledes og nye anderledes hold.
Hvis nogen er interesseret vil vi meget gerne høre fra dig.
Til orientering kan vi også tilbyde kurser til instruktører og hjælpeinstruktører,
som foreningen godtgør udgifterne til – hvis der er emner man syntes man vil
dygtiggøre sig i. Ring og hør nærmere herom til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne.

Datoer og andet
Vinterferie
uge 8 (med mindre andet er oplyst på holdene)
DGI Roskilde, forårsgymnastikdagene i Roskildehallerne, opvisning
5/3 - 6/3, 2011
Vintersæsonen slutter
fredag 18/3, 2011
Gymnastikopvisning
lørdag 19/3-2011
Gymnastikafdelingens generalforsamling
tirsdag 22/3-2011
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

Så gik den sæson..... og hvilken en..........
Det var med en vis spænding, at Jens og jeg startede op i foråret. Drengene
er nået en alder, hvor der godt kan blive stillet spørgsmålstegn, og hvor vi ikke
altid er enige...
Ville vi kunne overføre nogen af vores ideer til drengene, kunne vi skabe nogle
rammer, hvor vi har det godt alle sammen, ville vi kunne skabe nogle positive
fodbold resultater sammen...???
Og ja kan vi sige til alle punkter.......
Da Gutterne lige havde vænnet sig til, at der var kommet en anden træner og
andre meninger, har de været meget lydhøre overfor de ting, som Jens og jeg
er kommet med.
De er der stort set alle til træning hver gang, og der har aldrig været noget
brok over lige, at skulle løbe de meter ekstra, det har bestemt også resulteret
i, at alle nåede en fysisk form hvor vi har kunnet spille en hel kamp uden sidestik; o).......... Godt gået......
Det har så igen medfødt, at resultaterne i kampene også er fulgt med, begge
hold har vundet rigtig mange kampe, hvilket igen har smittet af på sammenholdet i hele truppen, som er helt kanon alle spillerne imellem......
Det er bare sjovere at vinde fodboldkampene............. og samtidig giver det en
positiv stemning og moral......
Men som med alt andet her i livet, er der stadig plads til forbedringer, og det
arbejder vi så videre med, når vi snart starter den kommende vintertræning
op.
Men alt i alt er sæsonen 2010 bare godkendt.. og vi kan næsten ikke vente til,
at det bliver forår og græsset bliver grønt igen;o)
Vi er så småt startet med indendørssæsonen, som foregår fredag aften og
mandag på grus.
(Fortsættes på side 17)
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Vi var så heldige, at blive ekviperet fra top til tå, så endnu en kæmpe stor tak til
vores 2 sponsorer der gjorde det muligt at få nyt spille og træningstøj.....
Alex jensen & søn og MJ. Erikson
Det var lidt nyt fra os omkring holdet " Dreamteam 97"
Jens og jeg vil ønske alle et godt efterår/vinter og sige tak til alle for jeres store hjælp omkring kørsel - frugtordning og bare det at I gider og komme og heppe på drengene.....
Det betyder meget.........
Med sportslig hilsen Jens og Frants
Planen er stadig, at årgang 97 er det hold der fører det første Havdrup hold i
superligaen ;o) " hvad skal de ha......?? tæsk............"
Hvis I ikke ved det, så har vi besøg af en meget ivrig fotograf til
vores kampe, billederne kan ses
på:
HGI 97 fotogalleri:
www.duckett.dk/gallery/
index.php?fID=14

Fodbold: Vi er gule, vi er blå ...
De seneste år er vi i fodboldafdelingen blev mødt med gentagne ønsker om
fornyelse af farvevalget i vores spilledragt.
Men det er ikke bare sådan lige at skifte farve på spilledragten. Spilledragten
er en del af klubbens og dermed spillernes identitet. Når vi er rundt omkring
på Sjælland - og i udlandet for den sags skyld - så kan vi kendes på vores gule
trøjer og blå bukser. Vi er faktisk overfor fodbold forbundene SBU og DGI forpligtet til at vi stiller op i de kendte farver. Vores modstandere forventer det
også, og skal sørge for at der ikke er sammenfald i farverne, når de kommer til
Havdrup og spiller fodbold. I HGI fodbold har vi valgt at satse på at holde et
meget lavt kontingent, således at alle børn har råd til at spille fodbold. Det be(Fortsættes på side 18)
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tyder at vi opfordrer holdene til selv at finde sponsorer til spilletøjet, hvilket lykkes for rigtig mange af holdene.
Det er dog ikke alle hold, der
har mulighed for at finde sponsorer. I disse tilfælde går klubben naturligvis ind og sørger
for spilletøj - nyt eller brugt - så
alle hold kan komme ud og spille kampe.
Det betyder så også, at de hold
der lykkes med at skaffe sponsorer, som udgangspunkt skal
bruge disse sponsorkroner til
at købe nødvendigt spilletøj for.
Er der sponsorkroner til overs,
Havdrups fodboldhold SKAL se sådan ud:
kan man selvfølgelig anvende
Gule trøjer og blå bukser og strømper
dem efter eget ønske.
Vi vil fra fodbold bestyrelsens side gerne bede spillere, forældre, trænere og
vores gode sponsorer om at respektere disse spilleregler.
God kamp.
Bestyrelsen Havdrup Fodbold

Juleafslutning Havdrup guldpiger og Solrøds piger
Fredag d.17. december var sidste træning for pigerne, inden vi alle skulle hygge os med familien, gaver, god julemad og snold.
Nulle aka Pernille havde til dagen arrangeret et mindre julestævne med Solrøds piger i Havdrup Hallen, så der var rigtig mange glade og spændte piger
'01 til '03 i samlet i Havdrup hallen – i alt 12 hold, der skulle nå at spille lidt
hygge fodbold.
Holdene blev blandet i årgangene, men stadig med det konkurrenceelement,
at det var Havdrup mod Solrød – dog uden at resultat og taktik betød noget i
denne sammenhæng.
Stor ros til Solrøds træner der havde arrangeret julemand og kone, som skulle
hygge om pigerne samt slikposer, pebernødder og juice fra den lokale Brugs til
alle hold. Til sidst blev alle samlet og Havdrups guldpiger kunne dele julegaver
ud i form af Coca-Cola glas og personlige drikkedunke.
(Fortsættes på side 20)
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Alle havde en skøn aften og hyggede sig med hinanden samtidig med at vi fik
rørt os lidt inden vi skulle indtage alle de gode sager – endnu engang tak til
Solrød og Nulle for et super arrangement og for at lave tingene en smule anderledes end vi plejer!
Trænerteamet Nulle, Ståle og Super, håber at alle pigerne og deres familier er
kommet godt igennem julen og er kommet godt ind i det nye år, hvor der allerede i januar 2011 venter flere spændende stævner.
Nulle, Ståle og Super

Fodbold: Kåringsfest i Havdrup hallen
Lige så sikkert det er, at bolden er rund, ligeså sikkert er det at Havdrup fodbold hvert år holder kåringsfest i hallen.
Og i år var ingen undtagelse. Det plejer at være noget med at "de små" spiller
om eftermiddagen og "de store" spiller om aftenen. I år havde vi dog fået den
udfordring, at ungdomsafdelingen har 70 medlemmer flere end vi havde på
samme tidspunkt sidste år. Vi var derfor nødt til at dele denne begivenhed
over 2 dage.
Men det blev fornøjelsen nu ikke mindre af. Både den 26. november hvor årgang 06-98 spillede, og den 17. december hvor årgang 95-97 spillede, var
der lutter glade miner, stor koncentration på banen og godt kammeratskab på
tværs af årgangene.
Ud over en masse fodboldspil, blev
der også kåret årets spillere, fightere,
talenter osv.
En anden fast tradition er, at vi udlodder en masse præmier på alle de målaktier, holdene har solgt i løbet af
sæsonen. Og i år har både antallet af
solgte målaktier, antallet af scorede
mål og ikke mindst antallet af sponsorer været meget flot.
Fodbold afdelingen vil gerne have lov til at takke alle dem, der havde mulighed
for at sponsere os i år. Så ved fodboldfesten i år kunne vi uddele 70 præmier
til vores aktionærer. Bestyrelsen vil gerne have lov til at takke Solrød sport,
(Fortsættes på side 21)

20

(Fortsat fra side 20)

Havdrup Apotek , MMMassage, Anemone, Blomsterstalden, VVS Vest, Tandlægerne i Havdrup, Super Brugsen Havdrup
OK Plus+ Havdrup, Havdrup Vin for endnu engang at have støttet klubbens arbejde.

Nytårsberetning fra U15 pigerne
Nu har vi eksisteret og spillet fodbold i 1 år. I det år har pigerne lært en masse. Det startede faktisk med at håndbolden lukkede ned pga. for få spillere. Så
var der nogle af spillerne, der gerne ville prøve fodbolden af og de kunne få
veninder med som også gerne ville spille. Vi startede med at være 15 piger, så
blev vi 21 piger og pt. er vi 19 piger. Vi er på nuværende tidspunkt 4 årgange,
der spiller sammen. Vi er to fra 1999, tre 98`ere, en 96`er og resten er
97`ere. Derfor spiller vi efter 97 årgangen, når vi skal spille kampe, da det er
her, der er flest. Hvis der nu sidder nogle piger af årgang 99, 98, 97 eller 96 i
Havdrup, som tænker at de godt kunne tænke sig at prøve fodbolden af, kan
det sagtens nås på vores hold, og I skal være mere end velkommen, både piger med og uden erfaring.
I kan se nærmere for kontakt på Havdrup fodbolds hjemmeside under U15
pigerne eller 97 piger.
Vi har lige haft afslutnings- og kåringsfest i december for første gang, for vores vedkommende. I år, af hensyn til det voksende antal ungdomsspillere i Havdrup fodbold, fik de store ungdomsspillere (95 pigerne og drenge, og 97 pigerne og drenge) deres egen fest. Dette var første gang og forhåbentlig forløb
det så godt, at det kunne blive til en tradition. Vi startede med middag som
cafeteriaet tog sig af og trænerne og holdlederne for førnævnte årgange siger
” Tak for hjælpen”.
Efter middagen blev de forskellige spillere kåret. Og sluttelig var der kampe på
tværs af årgange og drenge/piger. Det virkede som om aftenen forløb hyggeligt og med glade miner fra alle spillere. Undervejs i turneringen blev der overrakt præmier for bedste mål og detaljer, samt drikkedunke til de hold, der
løb af med første og anden pladsen. Disse gaver var sponseret af OK, som
også skal have en særlig ”Tak” fra os alle. Tillykke til spillerne der vandt!!!!!
Også tak til Michael Ruff, Preben Nilsson og Lars Mortensen for deres dommergerninger ved festen, når man spørger om hjælp er de altid på pletten.
Tak skal I have.
Jeg vil også her benytte lejligheden til at ønske ”mine” piger et stort tillykke
med de fine præmier seks af pigerne opnåede:
(Fortsættes på side 22)

21

(Fortsat fra side 21)

Annika Krag - Årets spiller 2010 ( hold 1)
Nadia Matzen - Årets spiller 2010 ( hold 2 )
Asta Bang Madsen - Årets fighter 2010
Sofie N. Lefevre - Årets fund 2010
Malene Preus Hansen - Årets kammerat 2010
Simone Højer - ” bliv bare ved ” bamsen
Også en særlig tak skal der lyde til vores træner Kristian, der kom og holdt en
fin tale til pigerne, samt overrakte de fine præmier.
Det var meget svært at vælge, da rigtig mange af pigerne lægger kræfter og
vilje i at spille fodbold. Mange er kommet utroligt langt. Vi er sågar begyndt at
vinde kampe. Utroligt hvad man kan med vilje, træning og kampgejst.
For tiden er det indendørs fodbold vi spiller og det har vist sig at være en glædelig forandring for mange spillere, der er begyndt at blomstre. Andre syntes
det er mærkeligt og glæder sig til at komme på græs igen. Og så er der dem,
der syntes godt om begge dele. Indendørs har vi været til stævne på Fyn med
et hold og det gik udmærket, selvom jeg var frygtelig nervøs over de hold pigerne skulle møde. Det viste sig nemlig at vi skulle møde både A-hold og B-hold,
selvom vi som begyndere spiller i C-rækken. Vi vandt en kamp med et mål, men
tabte, uden skam, de øvrige kampe. Det blev til en fjerde plads og pigerne kom
hjem med en drikkedunk som minde.
Vi har også været til stævne i Rødovre, hvor vi spillede os til en meget velfortjent anden plads. Her kom pigerne hjem med en flot pokal, som lige skal med
de 7 vindende piger hjem, inden vi kan udstille den. Dette kræver nok et skab
mere på væggen i hallen først, måske vi snart, med den voksende pigeafdeling
i Havdrup fodbold, skal ønske os et ”Pige skab” til vores præmier.
Udover stævner spiller vi også med i DGI turnering indendørs, hvor vi har to
hold med. Her startede det rigtigt godt for det ene hold, og det andet hold
holdt skansen. Men efter to runder er der ikke andet at gøre for begge hold
end at blive ved med at klemme på og kæmpe os til sejre.
Men det er også det der er så vidunderligt med disse piger. De bliver nok
skuffet men ALDRIG sure på hinanden over tabte kampe. ”MINE” eller
”VORES” piger er de sødeste og gladeste piger i Havdrup Fodbold. Og
deres vilje til at lære, kæmpe og træne kan kun beundres.
GODT NYTÅR
Karina Lefevre
Holdleder 97 pigerne
Havdrup fodbold HGI
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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

Godt nytår!
Vor juleturnering blev desværre aflyst på grund af vejret, men vi afholdt naturligvis julefesten alligevel, og her var som sædvanligt stort fremmøde og godt
humør.

Havdrup Petanque Klub ønsker
godt nytår til alle medlemmer og til
alle læsere af HGi-nyt.
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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

U11 – DE KOM, DE SÅ OG DE SEJREDE
Søndag den 7. november skulle U11 spille holdkamp mod Greve og Ringsted
på udebane i Ringsted.
Turen startede helt forrygende, Micha, Rikke, Mikkel og Magnus var klar til at
give den gas og vi 4 mødre glædede os til at se en masse god badminton og
hyggeligt samvær. Vi mødre havde gjort os det hyggeligt med både tæpper,
kaffe, te og kager, så vi nød det nok lige så meget som børnene.
Vi startede med at spille mod Greve og her må vi jo nok sige, at vi var meget
overbevisende i samtlige 6 kampe og det blev aldrig rigtig spændende. Vores
4 dygtige spillere tog fuldt hus og vandt holdkampen 6-0. SUPER FLOT PIGER
OG DRENGE.
Holdet fra venstre: Micha, Rikke og Mikkel
(Magnus var desværre ikke til stede da
billedet blev taget)
Dernæst gjaldt det holdkampen mod
Ringsted. Her skulle det vise sig, at vi fik
lidt mere at se til. Micha fik sin sag for
mod deres 1. single og måtte desværre
se sig slået i en tæt og flot kamp. Magnus, Rikke og Mikkel havde nogle rigtig
gode kampe, hvor de spillede op til deres bedste og det gav pote. Alle 3 vandt
deres singler og vi førte nu 3-1 i holdkamp. Vi skulle altså vinde én af doublerne for at vinde holdkampen. Vi valgte at stille op med rene doubler, dvs. at Rikke og Micha spillede sammen og Magnus og Mikkel spillede herredouble. Ringsted valgte at stille op med to mix-doubler. Magnus og Mikkel kom ud i en meget tæt dyst med nogle utrolig spændende partier. Desværre måtte Magnus
og Mikkel se sig slået, men det var marginaler, så næste gang tror jeg de har
dem. Nu afhang det af Rikke og Micha om vi kunne vinde holdkampen. YES –
(Fortsættes på side 27)
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Rikke og Micha vandt i 2 sæt og vi kunne juble over fuldt hus denne lørdag.
Det var en rigtig dejlig dag for både børn og forældre.

U11 – HOLDKAMP MOD RINGSTED
OG HERLUFSMAGLE PÅ HJEMMEBANE, HAVDRUP
Det var tæt på, at holdkampen lørdag den 13. november måtte aflyses, da vi
manglede en spiller for at kunne stille et hold. Men kl. 10 var sagen klar. Micha
kunne godt spille og hoppede ind på den sidste plads. Holdet bestod derfor af
Micha, Emil, Sara og Frederik, som alle var friske til nogle gode kampe.
De startede ud med at spille mod Ringsted og lige som da de spillede mod
Ringsted på udebane var der et par skrappe spillere med. Frederik og Micha
vandt deres singler, men desværre måtte Emil og Sara desværre se sig slået.
Men hold op hvor de kæmpede flot. Efter singlerne stod den så 2-2 i holdkamp
og vi skulle vinde begge doubler for at vinde holdkampen. Her tog vi heldigvis
sejren hjem i begge kampe og vi vandt således holdkampen 4-2 – SÅDAN!
Næste holdkamp var mod Herlufsmagle og på papiret så det ud til, at den kunne blive svær, de stillede op med 4 drenge.
Vi startede ud med singlerne og her vandt Frederik og Micha deres singler i
nogle meget spændende kampe. Micha måtte ud i 3 sæt. I første sæt stod
den 20-18 til Herlufsmagle-spilleren, men Micha holdt hovedet koldt og vinder
første sæt 22-20. Super flot kæmpet. I andet sæt vinder Herlufsmaglespilleren 21-18 og de må derfor ud i 3. og afgørende sæt. Her måtte modstanderen give op, der var simpelthen ikke mere luft eller energi tilbage og Micha vinder 3. sæt 21-11. Det var noget af en gyser, men lige sådan nogle
kampe der giver en hel masse med
hjem i rygsækken.
Sara og Emil taber desværre deres
singler og holdkampen stod således
2-2 inden doublerne.
Efter nogle gode double-kampe gik
sejren desværre til Herlufsmagle og
vi tabte 4-2. Men alt i alt var det en
rigtig god dag med en masse gode
kampe. Her fra skal I alle have et
stort klap på skulderen. Ind til videre
Fra venstre: Sara, Emil, Frederik og Micha har I gjort det rigtig godt, bliv ved med
det.
Med venlig hilsen
Kia Frisenborg
(Fortsættes på side 29)
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Serie 1 Havdrup – Slagelse
Lørdag 30/10 skulle Havdrup 1 møde Slagelse 2 i havdruphallen.
Slagelse var tophold, så der var lagt op til en spændende kamp.
Vi havde desværre 3 afbud til kampen, men vi har gode reserver, så det var vi ikke
nervøse for.
Vi lagde ud med 2 meget spænende mixdoubler, som desværre begge tabte i 3 sæt.
Så var der de 2 Damesingler som vi begge vandt i sikker stil, 2-2 efter første runde
der var lagt op til en spænende kamp.
Så var det tid til Herresingler, 1 herresingle vandt vi sikkert, 2 herresingle måtte ud i 3
sæt og tabte 23-21 i 3 sæt.
3 herresingle tabte vi stort. 4 herresingle var i 3 sæt, men denne gang var det vores
tur til at vinde en tæt kamp. 4-4 det kan ikke blive mere spænende.
Så var det tid til damedoubler, og endnu en gang viste vores damer sig som de stærkeste, både 1 og 2 dame double vandt klart.
6-4 inden herredoubler, vi skulle bare vinde en kamp, så havde vi vundet.
Vi måtte ud i 3 sæt i 1 herre double, som desværre tabte.
2 herredouble måtte også i 3 sæt og tabte desværre 27-25 i 3 sæt, surt. 3 herredouble tabte desværre i 2 sæt.
Ærgerlig at vi ikke kunne vinde en eneste herredouble, vi tabte kampen 7-6.
Vi vandt kun 1 ud af 5 3 sæts kampe, så det var en meget lige kamp, hvor vi ikke havde de berømte marginaler på vores side.
Vi ser frem imod næste kamp som er imod Slagelse som også er et tophold.
Torben Juhl

Bøllebank til bundholdet.
Lørdag d. 4.december blev Team Roskildes 4.hold budt op til dans i Havdrup Hallen
mod Havdrups 1.hold i serie 1. Og kravet var en sejr.
Roskilde var og er stadig ubetinget bundhold, og de blev eftertrykkeligt sendt hjem,
godt pakket ned i Julesækken, med hele 13-0. En affære der blev afviklet over kun 2
timer. Og der var så stor forskel, så man kunne blive i tvivl om ikke holdet hørte til i
serie 2. Der spiller Havdrups 2.hold, og de leverede på dagen et flot resultat ved at slå
Solrød med 8-5.
Til gengæld var Havdrup fokuseret på, at der skulle 3 points på kontoen, så de kan
ende i oprykningsspillet. Så fra start blev der lagt ud i god stil. 1.ds måtte afvente start,
da Roskildes dame var forsinket, så i første runde måtte Sofie på banen i 2.ds,
men 1.md med Kim og Lene samt 2.md med Torben og Katrine. Og mod sædvane
lagde 2.md fra land med at vinde 1.sæt efter en lidt famlende start. ”Kunne de virkelig
vinde en kamp?” Men i 2.sæt holdt de teten hele vejen og vandt. 1.md tog også første
sæt uden større problemer, men i 2.sæt faldt tempoet (man tror næsten ikke det kan
lade sig gøre), men efter en lille peptalk ved 11, blev der atter sat damp på kedlerne,
og så blev det alligevel til en sikker 2-sæts sejr. Sofie var sin modstander overlegen, og
hun havde større modstand i sig selv end i sin modstander. Men trods modstand og
(Fortsættes på side 30)
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selvkritik, blev sejren hevet hjem i 2 overbevisende sæt.
1.ds kom så endelig i gang, og Jennifer skulle lige finde motivationen og have løbet
snotten ud af kroppen. Så efter en tæt 22-20 i første sæt blev den sat på cruise
control i andet sæt, og så blev der kun 5 points til modstanderen. Synd for hende.
I herresinglerne blev der gjort rent bord, dog med vekslende overbevisning. Martin var
overlegen i 2 sæt. Og Michael fulgte trop og gav encifrede points til sin modstander i
begge sæt. Søren måtte slide lidt mere mod sin unge modstander, mens varmesalven
var ved at brænde ham op. Men da 1.sæt var i hus med 21-19, var det som om, at
maskinen kørte og temperaturen var tilpas. I 4.hs kunne Nicolaj for en gangs skyld
også besejre sin modstander, selvom han også skulle kæmpe med sit eget temperament. Til gengæld havde han fået mormor til at bage en superkage. Tak for det.
Damedoublerne kom aldrig i krise, og til tider virkede det mere som lejestue end en
spændende badmintonkamp. Specielt i 1.dd. Men 2 sikre sejre, og så var der 3 points
på kontoen.
I herredoublerne var der kort proces. 2.hd med Kim og Søren var færdig med deres
kamp, inden Martin og Michael i 1.hd var i gang med 2.sæt. Det var så også først der,
de for alvor kom i gang. 1.sæt blev nemlig tabt, og det mest fordi M&M ikke var fokuseret nok og spillede uden omtanke. Der blev dog ændret taktik til 2.sæt, hvor de overtog styring og presset, og det fortsatte i 3.sæt, som også blev vundet. I 3.hd var Torben og Nicolaj på intet tidspunkt presset mod 2 unge gutter fra Roskilde, så da sidste
bold var slået i gulvet, stod der 13-0 på tavlen.
Plusstemmerne gik til Nicolaj og Torben. Nicolaj for den gode kage, og Torben for (for
en gangs skyld) at vinde i md.
Til gengæld kostede det minusstemmerne til mig, for at tabe et sæt. Men det er ingen
skam, når man hiver en 13-0 sejr og giver under 10 i begge sæt i hs 
Kommende kagebager
Michael.

Badminton Veteran.
Veteran 1 som spiller i A-rækken er kommet rigtigt godt fra start med 5 sejre i lige så
mange kampe og føre suverænt rækken, det er gået udover Bagsværd og Frederikssund der hjemme begge blev slået 8-3, mens Høng og Birkerød er begge blevet slået
på udebane med de klare cifre 11-0, mens Værløse 3 blev udebane blev slået 10-1,
undertegnet nægter at udtale sig om hvem der var i tabte den enlige kamp!!!!! Holdet
satser benhårdt på oprykning til mester rækken og meget skal gå galt hvis denne mission mislykkes. Holdet mangler 1 kamp i grundspillet det hjemme mod Tune. Herefter
venter 4 kampe i slutspillet.
Veteran B er ligeledes kommet godt fra start med 5 sejre i 5 kampe og ligger anden
pladsen med 1 point op til rækkens nummer 1 Viskinge. Holdet har slået hjemme
Ringsted 7-4, Jægerspris 10-1 og Holbæk 8-3 mens på udebane er der hentet sejre
over Jyderup 8-3 og Vemmelev 6-5. Holdet har gode muligheder for at rykke op, hvis
det gode spil forsætter.
Med venlig hilsen
Kurt
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