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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 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 
  
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18. 
Lars Mortensen, Tyreløkke 3, 4622 Havdrup, Telefon 46 13 42 02.  

Anette Gammelvind, Engløkke 4, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 77 37. 
 

Mail: Post@hgi-nyt.dk 
 

Deadline for stof til næste blad: 21. februar 2011 

Forsiden 
Motiv: Årgang 1998 træner på grusbanen  
Fotograf: Lars Mortensen  
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Et nyt år 

 

Sammen med et nyt år, kommer også tiden generalforsamlinger i vores for-

eninger. De fordeler sig i år således: 

 

Badminton Afdelingen 17. marts 2011  kl. 19.00 

Petanque Afdelingen 20. marts 2011  kl. 13.00 

Gymnastik Afdelingen 22. marts 2011  kl. 19.00 

Fodbold Afdelingen 23. marts 2011  kl. 19.30 

 

Hovedafdelingen har generalforsamling den 5. april 2011  kl. 19.00. 

 

Vi vil da gerne benytte lejligheden til at opfordre til, at man deltager i general-

forsamlingerne. Man har her mulighed for at høre, hvordan det går i afdelin-

gerne, samt deres mål og ønsker for næste år. 

 

 

Anette Gammelvind 

 

 

For 6. år i træk byder H.G.I.  velkommen til Havdrups største faste-

lavnsfest med tøndeslagning for børn i alderen 0-12 år. 

 

Foruden tøndeslagning med kroner og gaver til de mange kattedronninger og 

kattekonger der er heldige at slå henholdsvis hul på tønderne og herefter slå 

det sidste bræt ned, er der kåring med gave til de bedste udklædte i 3 forskel-

lige aldersgrupper og endelig er der suveræn underholdning af bugtaleren 

Sine & Frække Rikke og fuglen Gilbert! Sine og frække Rikke har bl.a. medvir-

ket i TV2´s ”Scenen er din” og tv programmerne Børne 1’eren , Rundfunk, 

Go’ aften Danmark,  Sommer Summarum m.fl.  Børnene elsker Sine – eller 

rettere hendes skønne og meget frække dukker, der får sagt alt det, man ikke 

må sige! Sine afslutter showet med et væld af ballon-figurer til uddeling, så 

kom og få en fantastisk oplevelse i din bedste udklædning denne søndag for-

 

(Fortsættes på side 6) 
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middag! Forældre, bedsteforældre og tilskuere er mere end velkomne for der-

med at gøre denne dag så festlig som mulig. 

 

Pris pr. barn: 40 kr. (inkl. en slikpose, en børne-fastelavnsbolle og en juice) 

Pris pr. voksen: 40 kr. (inkl. kaffe og en fastelavnsbolle) 

 

Billetsalg vil foregå i Super Brugsen i Havdrup lørdag d. 12. feb. 2011 samt 

lørdag d. 19. feb. 2011 fra kl. 10.00 – 14.00. Super Brugsen vil endvidere fra 

d. 12. feb. 2011 være behjælpelige med at sælge billetter i Kiosken, hvilket vi 

siger mange tak for. 

 

 

(Fortsat fra side 4) 
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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 

Gymnastikopvisning 

 

Gymnastikopvisningen er nu lige om hjørnet.   

 

Gymnastikopvisningen er i år lørdag d. 19. marts fra kl. 14.00.  

Dørene åbnes kl. 13.30. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange af Havdrup og omegns borgere, samt alle 

andre interesserede til årets gymnastikopvisning. 

(Fortsættes på side 8) 
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Opvisningsprogrammet er endnu ikke helt færdigt, men hold øje med næste 

blad og hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk   

 

Til opvisningen kan man glæde sig til at se alle de foreningshold som har øn-

sket at give opvisning. Vi får ikke alle foreningens hold at se, da nogle hold øn-

sker at træne uden at give opvisning, men opvisningsholdene vil vise hvad de 

kan og har arbejdet med i løbet af denne sæson – så glæd jer! 

 

Vi glæder os til at se jer alle.  

 

 

Generalforsamling 

 

HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling tirsdag d. 22. marts kl. 

19.00, i Havdrup hallen - så sæt allerede nu et kryds i kalenderen. 

 

Kom og vær med og hør hvad der sker, samt bak op om foreningens arbejde.  

Der er mange der gør et stort stykke arbejde for foreningens fremme.    

Vi håber derfor at se rigtig mange til generalforsamlingen. 

Har du i den forbindelse ideer, ris eller ros, er der her muligheden for at præ-

ge gymnastikafdelingens stil.  

 

Er der nogle som har lyst til at deltage i foreningsarbejdet / i en bestyrelse 

hvor tonen, samværet og hyggen også fungere godt, vil vi gerne høre fra dig 

og/eller se dig til generalforsamlingen.  

Er der til tider arbejde eller lign. der skal passes og som konflikter med fore-

ningsarbejdet, tager vi også hensyn til dette, så det skal ikke holde dig tilbage. 

 

Vi er ikke i mangel på bestyrelsesmedlemmer, men et par suppleanter kunne 

vi godt bruge, så deltagelse ved generalforsamlingen er ikke risikobetonet 

hvad valg til bestyrelsen angår – så kom bare og vær med. 

 

 

(Fortsat fra side 7) 
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Fællestræning med Fredensborg Gymnastikforening, 

søndag 09.01.2011 

 

Den 9. januar 2011 havde Havdrup Gymnastikforening fællestræning, sam-

men med Fredensborg Gymnastikforening i Havdrup hallen.  

Minna Holbech har sammen med Fredensborg gymnastikforening fået arran-

geret fællestræningen - hvor der fra Havdrup Gymnastikforening deltog Mini 

Superspring og Superspring- ca. 40 springgymnaster. Fredensborg Gymna-

stikforening deltog med ca. 30 springgymnaster i samme aldersgruppe. Her-

udover var vi 15 instruktører og hjælpere til arrangementet.  

Formålet med dagen var, udover at få sprunget en masse, også at dele erfa-

ringer med en anden forening.  

Vi startede allerede kl. 8.00 om morgenen, med at flytte redskaber fra gymna-

stiksalen til hallen. Dette for at have mulighed for at bygge en masse forskelli-

ge springbaner, så alle gymnaster blev udfordret mest muligt. Kl. 9.30 starte-

de vi med opvarmning og derefter gav alle den fuld gas på de forskellige baner. 

Der blev trænet alt lige fra forlæns rulle til dobbelt forlæns salto i stortrampoli-

nen. Efter tre timer med høj aktivitet sluttede vi af med en flok trætte men gla-

de børn.  

Alle syntes at det havde været et godt arrangement og vi aftalte med Fredens-

borg Gymnastikforening, at gentage succesen en anden gang. Vi er derfor alle-

rede i gang med, at planlægge et arrangement i Haslev hallen senere på året.  

Tak til alle instruktører og hjælpere for en fantastisk dag. Specielt tak til Lene 

Dam og Daniel Skovgaards forældre, som leverede hjemmebag til alle.  

 

(Fortsat fra side 8) 
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Her et par billeder fra fællestræningen d. 09.01.2011 

           Fælles information ………….                           og fælles opvarmning 

           Så springes der løs…………….. 

 

 

Super Spring tager til fællestræning i Haslev Hallen 

 

Søndag d. 30. januar 2011, tager Superspring og deres instruktører til Haslev 

hallerne. Her skal vi give den fuld gas i de fede springfaciliteter der er i haller-

ne, bl.a. springgrave og nedbyggede trampoliner. Vi har været der engang før, i 

forbindelse med Havdrup Gymnastikforenings årlige gymnastiklejr 2010. Vi 

glæder os meget til at benytte faciliteterne igen.  

 

 

(Fortsat fra side 11) 
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Mini Super Spring har fået nye trøjer 

 

Her ses Havdrup gymnastikforenings stolte gymnaster på Mini Superspring, i 

deres flotte nye trøjer. De er sponseret af "Arne Jensen Automobiler A/S i 

Havdrup", og er en del af deres opvisningstøj. På billedet ses desuden holdets 

maskotbamse ”Minimax”, som er sponsoreret af "Build a bear workshop" i 

Roskilde. 

    Vi siger tusinde tak til vores sponsorer.   

 

Opvisningskalender for Mini Super Spring og Super Spring 

 

Mini Superspring: 

 DGI Roskilde Forårsdagene 2011, d. 5-6. marts i Roskilde hallerne. 

 HGI Forårsopvisning 2011, d. 19. marts i Havdrup hallen. 

 Solkystens opvisning 2011, d. 17. april i Solrød Idrætscenter. 

 

 

(Fortsat fra side 12) 
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Superspring: 

 DGI Roskilde Forårsdagene 2011, den 5. - 6. marts i Roskilde hallerne. 

 HGI Forårsopvisning 2011, den 19. marts i Havdrup hallen. 

 Osted Gymnastikforenings Forårsopvisning 2011, den 27. marts, som gæ-

stehold. 

 Solkystens opvisning 2011, den 17. april i Solrød Idrætscenter. 

 DGI fodboldstævne på Køge stadion den 13. - 14. maj, som gæsteoptræ-

den.  

 

Sommergymnastik 

Planlægningen af sommergymnastik er godt i gang. 

Der kommer nærmere informationer om hold, tidspunkter m.v. i kommende 

HGI-Nyt, samt ved opvisningen og pr. flyers.  

Ligeledes husk at hold øje med hjemmesiden. 

 

Datoer og andet 

 Vinterferie uge 8 (med mindre andet er oplyst på holdene) 

 DGI Roskilde, forårsgymnastikdagene i Roskildehallerne, opvisning den 5. - 

6. marts 2011. 

 Vintersæsonen slutter fredag den 18 marts 2011. 

 Gymnastikopvisning lørdag den 19 marts 2011 

 Gymnastikafdelingens generalforsamling tirsdag den 22. marts 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 forhånd tak.  

P.u.v. Ole 

(Fortsat fra side 14) 
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FODBOLD 

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 

Drengene fra årgang '05 

 

Stævnet i Viby d. 16/1 

Tidligt søndag morgen mødtes 6 friske og forventningsfulde drenge – klar til 

kamp og klar til en hyggelig formiddag med fodboldkammeraterne. Turen gik til 

Viby Idrætscenter hvor der skulle spilles 4 kampe. Dette indendørsstævne fo-

regik på ½ bane – dvs. på tværs af en håndboldbane – var af 7 minutters va-

righed og med 4 mand på banen fra hvert hold. 

 

De 6 drenge spillede nogle rigtig 

gode kampe med fint målmands-

spil, demonstrerede overblik og 

sammenhold som resulterede i 

flotte afleveringer, kæmpede for 

hver en bold og lavede mange 

flotte mål – hvilket resulterede i 4 

flotte sejre! 

Selvom alle 4 kampe blev vundet, så vil især én kamp blive husket længe; I lo-

kalopgøret imod Solrød FC var drengene bagud 0 - 3 ca. halvvejs inde i kam-

pen. Alligevel lykkedes det vha. fightervilje og flot spil at vende det truende ne-

derlag til en flot 5 – 3 sejr! 

Efter et velfortjent bad så var det 6 glade, men også trætte, drenge der satte 

sig ind i bilerne for at køre hjem. Og selvom der var masser af søndag tilbage, 

(Fortsættes på side 17) 
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så valgte de fleste af drengene nok at slappe lidt af den eftermiddag. 

 

Tillykke med sejrene og flot spillet af de 6 friske gutter: 

Lasse R, Milo, Tobias R, Frederik, Emil og Tobias B 

 

Om '05 drengene 

 

Trænerne er Pia og Henrik som 

også er forældre til en af drenge-

ne på holdet (Tobias R). 

Holdet består pt. af ca. 15 dren-

ge fra Havdrup og omegn. I inden-

dørssæsonen foregår træningen 

i Havdrup hallen. I denne sæson 

er det lørdag morgen kl. 8.00 – 

9.00. 

I den sidste udendørssæson blev der trænet 2 gange om ugen på banerne 

ved Havdrup Hallen. 

Til træning er der både tid til leg med bold, teknik og kamptræning. Samtidig 

prioriteres godt kammeratskab og det at have det sjovt meget højt. 

Drengene deltager i forskellige stævner spredt over både sommer og vinter 

sæsonen. Når tilslutningen er stor nok, så tager vi af sted med 2 hold. 

Der er plads til flere spillere på holdet. Så skulle der være nogle friske årgang 

'05 drenge der har lyst, så kig forbi til træning. 

 

Tobias B. & Far. 

 

Havdrup guldpigers afslutning på indendørsturnering 

 

Både 2. og 3. klasse har endnu en turnerings runde tilbage ud af 4 – sidste d. 

29/1 hjemme i Havdrup hallen og begge med gode muligheder for at spille 

sig videre til enten SM eller DM i hver sin række. 

 

(Fortsat fra side 16) 
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Havdrups yngste guldkorn – 1. klasserne - har netop spillet sin sidste turne-

rings runde og endte på en super flot 4. plads i turnering og med en meget 

tæt top, hvor det med lidt mere held kunne have blevet til endnu mere. 

 

De altid glade og hårdkæmpende piger kunne således, yderst fortjent, modta-

ge de flotte medaljer efter deres første indendørs sæson. Som turneringen er 

skredet frem er pigerne blevet bedre og mere modige, hvilket blot fortæller at 

vi i disse unge piger har kommende klasse spillere. 

 

Vi har nogle allerede super dygtige piger som kan og vil spille fodbold – samti-

dig har rigtig mange udviklet sig i både mod og spilforståelse – dette blandet 

med deres gode humør og det at være gode venner, gør at det er en flok helt 

fantastiske piger til træning, kamp og når man møder dem på gaden! 

 

Pigerne kan nu se frem til at skulle til at spille nogle medajle stævner i de næ-

ste par måneder og forhåbentligt i selskab med 2. og 3. klasserne, hvilket træ-

ner-teamet ser umådeligt meget frem til. 

 

Solrød indendørs stævne – Piger 1. 2. og 3. klasse 

 

Vi havde tilmeldt 3 hold til dette stævne – 1., 2. og 3. klasse, selvom puljerne 

blev spillet med en anden alders inddeling, hvilket betyd for både 1. og 3. klas-

se at de mødte ældre årgange. 

 

Samtidig skulle pigerne prøve 

noget helt nyt – at spille på 7 

mands mål indendørs – det vil 

sige at det er kæmpe store mål 

for piger i denne alder og også en 

anelse skræmmende for spillere 

og trænere. 

 

 

(Fortsat fra side 17) 
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Vi må konstatere at det var rigtige dygtige hold vi skulle møde i alle årgangene 

og selvom 1. klasserne kæmpede bragt og holdt humøret højt, måtte vi indkas-

sere 4 nederlag. Men stor ros til jer alle og en speciel tak til jer af pigerne der 

skiftevis tog sig af målmandsposten. 

 

3. klasserne havde en anden udfordring til dagens stævne – sygdom! Mange 

af pigerne havde været hårdt ramt i løbet af ugen og 5 min. før afgang til Sol-

rød hallen, måtte vi indkalde ekstra spillere. 

 

Selvom det blev til uafgjort i første kamp, nåede piger ikke deres ellers høje 

arbejdsniveau – pigernes kræfter blev primært brugt i 2. kamp imod holdet fra 

Holbæk, der var sponseret at byens apotek,- og mon ikke de havde givet de vel 

voksne piger lidt ekstra kost tilskud ;-) 

 

2. klasserne, som skulle møde modstandere af samme årgang, viste at Hav-

drup guldpiger kan og vil være med – selv mod de bedste. 

 

Pigerne spillede blandt andet en super flot kamp imod turneringens senere 

vinder Brøndby IF, hvor de med lidt mere held i sprøjten havde taget point med 

fra denne kamp i stedet for et 1 måls nederlag. 

 

Sluttelig atter en tak til forældrene for at støtte op omkring pigerne og hjælpe 

trænerne med diverse småting, således at det hele på en eller anden måde 

hænger smukt sammen og selvfølgelig til alle de glade og dygtige guldpigerne 

fra Havdrup. 

 

Det stolte træner team 

 

Nulle, Ståle og Super 

 

 

 

 

(Fortsat fra side 18) 
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Kåring af Årets Træner og Årets Dommer 

  

Ved kåringsfesten den 26. november 2010, blev der, som sædvanen tro, både  

kåret Årets Træner og Årets Dommer.  

 

I år tilfaldt prisen som Årets Træner 

Pia og Henrik  Rosenbek. Pia og Hen-

rik, har i en årrække på forbilledlig vis 

været med til, at starte og træne de 

nye årgange i Havdrup Fodbold. I Hav-

drup Fodbold, som alle andre klubber, 

er det af afgørende betydning, at der 

bliver taget godt i mod både de nye 

spillere og deres forældre, og klubben vil med kåringen vise, at vi værdsætter 

Pia of Henriks arbejde. Vi er sikre på, at både spillere og forældre, sammen 

med klubben, håber på, at Pia og Henrik vil fortsætte deres arbejde i klubben 

mange år frem. 

 

Årets Dommer 2010 blev Frederik 

Hoffmann. Kun 15 år gammel gen-

nemførte Frederik i 2010 DBU’s 

dommeruddannelse, og fungerer der-

for ikke kun som dommer i Havdrup 

Fodbold, men dømmer også kampe i 

DBU Sjællands (SBU) regi. Hvis Fre-

derik også fremover vil lægge energi 

og engagement i dommergerningen, venter der Frederik mange fine oplevel-

ser. Havdrup Fodbold håber, at Frederiks resultater kan inspirere andre til at 

begynde en karriere som fodbolddommer. 

 

Havdrup Fodbold vil gerne takke Pia, Henrik og Frederik for deres indsats i 

klubben, og samtidig benytte lejligheden til også at takke alle vore andre frivilli-

ge ledere i klubben. 

 

Bestyrelsen for Havdrup Fodbold  

(Fortsat fra side 20) 
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PETANQUE 

Formand 

Jørgen  Nielsen, Telefon 46 18 88 40,  Mail: joergen.lyng@get2net.dk  

 

Kasserer 

Lars Jansson, Telefon 46 18 61 29, Mail: jansson@newmail.dk  

HAVDRUP PETANQUE KLUB GENERALFORSAMLING 2011.  

 

Afholdes den 20. marts 2011 kl. 13.00 

Sted: Se opslag i klubhus. 

Dagsorden: Ifølge vedtægterne. 

 

Forslag, der ønskers behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden 

i hænde senest den 6. marts 2011. 

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal kontingent kr. 

250,- være indbetalt på kontonr.: 3349 3349377462 eller kontant til Kasse-

rer Lars Jansson inden generalforsamlingens påbegyndelse. 

 

 

 

Inden generalforsamlingen spiller 

vi vinturnering fra kl. 10.00 til kl. 

12.00. 

Herefter samles vi med vore med-

bragte madpakker og klubben er 

vært med lidt skyllemiddel.  
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Husk at meddele formanden, hvis du ønsker at deltage i turneringen under 

DGI i år. 

Klubben vil fortsat gerne have hold med, da det altid er spændende – både 

socialt og spillemæssigt – at møde andre Petanque-spillere. 

 

Åbent hus og indspilsturnering 

 

Søndag den 3. april 2011 kl. 10.00 

Vi starter sæson 2011 April – Oktober.  

Vi har nogle flotte præmier. Der vil være præmier til de 10 bedste, der spiller 

3 kampe. Startgebyr: kr. 25,- pr. deltager. 

 

Alle er velkomne denne 

dag. Det vil glæde klubben 

meget at se nye ansigter. 

Alle nye vil deltage gebyr-

frit i indspillet. 

Vi vil gerne præsentere 

klubben og dens medlem-

mer for dig, så du ved selv-

syn kan opleve det sociale 

samvær samt få en mas-

se frisk luft og nyde vore 

dejlige omgivelser. 

Petanque er for alle fra 5 år til 90 år, en rigtig familie aktivitet. 

Det er utroligt så billigt, det er at skaffe udstyr og det årlige kontingent. 

 

Udstyr: Fra kr. 48,- til kr. 3.000,-.  

Du kan sagtens nøjes med de billige kugler, husk blot, at det skal være 3 ens. 

Du kan også låne kugler af klubben i begyndelsen. 

 

 

 

(Fortsat fra side 23) 

(Fortsættes på side 25) 



 

25 

 

Kontingent:  

Kr. 250,- pr- voksen pr. år 

Kr. 100,- pr. ung under 18 år pr. år. 

 

Spilletider:  

Onsdag kl. 10.00 til kl. 12.00 

Torsdag kl. 19.00 til kl. 21.00 

Søndag kl. 10.00 til kl. 12.00. 

 

 

 

Vi håber, du får lyst til Petanque og ser frem til, at vi mødes den 3. april kl. 

10.00. 

 

På Bestyrelsens vegne 

Jørgen Lyng Nielsen 

 

(Fortsat fra side 24) 



 

26 

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 

 

Serie 1: Havdrup vs. Mørkøv – 15. januar  

Resultat 8-5 

 

Det var sæsonens sidste kamp i grundspillet. For at komme i oprykningsslut-

spillet skulle vi vinde med 8-5. 

 

Jennifer vinder sin 1. DS, men med en noget uengageret indstilling . Hun vin-

der 21-18 21-15, kampen var aldrig rigtigt i fare, Jennifer havde mindst 1 

gear mere. 

 

Sofie, var 100 % fokuseret og slagter Mørkøvs 2. DS med bare 3 og  6 !!! 

 

1 mixdouble: Kim og Lene havde lige 1 sejr mere tilbage i en fornem karriere 

21- 18 21-19 flot arbejde. 

 

2 mixdouble: Torben og Kathrine TABER ! Med bare 13 point i 3. sæt. Kom nu 

til træning venner og gå til den når I er der. Spis sundt lev seriøst. 

 

3-1 føring efter første runde, det er OK, vi har jo usædvanligt stærke herre-

singler. 

 

1 HS vinder Martin stort, ikke for at pille pynten af Martin, men det var da vist 

(Fortsættes på side 28) 
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Mørkøvs ringeste indslag på herresiden.  Der var simpelthen fusket med op-

stillingen, hvilket Finn Harald så eftertrykkeligt fik fortalt den spillende holdleder 

efter kampen. 

 

2 HS Michael er helt fra den og tror stadig han er til konference, så han må 

nøjes med 16 og 12 – ØV 

3 HS her bliver Kofoed set helt slap og uden nogen form for kampfight – det 

var vel nok den pinligste indsats i den runde, troede man, men det skulle blive 

værre endnu. 

 

4 HS Dennis  kæmpede som sædvanligt forbilledligt, men tabte lige så sæd-

vanligt 21-18 14-21 14-21 

 

Efter  herresinglerne står den nu 4-4 – Topspændende.  

 

1 DD vinder Jennifer og Sofie let med 11 og 12. 

 

2 DD er gudhjælpemig ved at få problemer, skønt de 2 stakkels piger fra Mør-

køv tydeligvis er i gang med deres første sæson. Nå, vi slipper med skrækken 

og tøserne hiver den hjem med 19 og 16. 

 

1 HD bliver en god 3 sætskamp, hvor Michael og Martin vinder med 17 i 3. 

sæt. 

 

2. HD taber Kim og Kofoed.  8-21 19-21, det var lige før de var ved at få fat, 

men nej. Kofoed havde flere slag der var rene huller i luften ??? Gad vide hvad 

han lavede fredag aften. 

 

3 HD Dennis og Torben vinder relativt sikker med 21-19 21-14 – de spillede 

mod Martins ved fra 1 HS - Ak ja stakkels mand. 

 

Sejr på 8-5, målsætningen med 1. holdet er nået. Vi kan nu spillet helt frit i 

oprykningsslutspillet. 

(Fortsat fra side 26) 
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FIDUSBAMSEN gik til Martin Thorsager med 2 sejre i hhv. 1. HS og 1 HD 

pænt på papiret. 

 

Det mest fortjente denne eftermiddag var dog at selveste hr. Kofoed skal have 

kage med næste gang, hvis han da overhovedet står til udtagelse igen. 

 

SKS 

 

Her ses stillingen for 1. holdet og 2. holdet efter grundspillet: 

 

 Pulje 06 Senior - Serie 1   

 

  K V U T Score P 

1 Sorø 7 6 0 1 65-26 18 

2 Slagelse 2 7 5 0 2 57-34 15 

3 Jyllinge 7 5 0 2 50-41 13 

4 Havdrup 7 4 0 3 54-37 13 

5 Osted 7 4 0 3 50-41 12 

6 Mørkøv 7 2 0 5 45-46 7 

7 Nordbyen 7 2 0 5 37-54 6 

8 Team Roskilde 4 7 0 0 7 6-85 0 

 

Pulje 09 Senior - Serie 2   

 

  K V U T Score P 

1 Kastrup/Nyråd 7 6 0 1 73-18 19 

2 Herlufsholm 2 7 6 0 1 66-25 17 

3 Havdrup 2 7 4 0 3 59-32 14 

4 TIK Taastrup 2 7 4 0 3 56-35 12 

5 Solrød Str. 6 7 4 0 3 52-39 10 

6 Skælskør 3 7 3 0 4 45-46 9 

7 Næstved 2, trukket  NB 6 0 0 6 0-78 0 

7 Ringsted 3, trukket  NB 6 0 0 6 0-78 0 

(Fortsat fra side 28) 
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