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Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

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 21, 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.
Alex Berg, Kildebo 6, 4622 Havdrup, Telefon 40 82 68 61.
Mail: Post@hgi-nyt.dk
Deadline for stof til næste blad: 21. marts 2011
Forsiden
Motiv: Badminton ungdoms træningshold hold 2 og 3, samt trænere
Fotograf: Lene Holm Jensen
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Hjertestarter
Vi har i denne sæson afholdt 2 gange førstehjælpskursus for instruktører,
trænere og hjælpere. Det har begge gange været en utrolig stor succes. Derfor prøver vi, om det kan lade sig gøre, at gentage kurserne med mellemrum,
så endnu flere får muligheden for at tage eller opfriske deres førstehjælpskursus.
I den forbindelse vil vi lige gøre
opmærksom på, at der i Havdrup Hallen findes en hjertestarter. Den er placeret til højre lige
inde for døren til Hallen.
Se billede.

(Fortsættes på side 6)
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Vi vil igen opfordre meget til, at man deltager i de forskellige bestyrelsers generalforsamlinger, som bliver afholdt i marts og april.

Badminton Afdelingen
Petanque Afdelingen
Gymnastik Afdelingen
Fodbold Afdelingen
Hovedafdelingen

17. marts 2011
20. marts 2011
22. marts 2011
23. marts 2011
5. april 2011

Anette Gammelvind
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kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 19.30
kl. 19.00

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
Så er det gymnastikopvisningstid.
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.
Opvisningsprogrammet er nu på plads – find det her i bladet og på hjemmesi(Fortsættes på side 8)

7

(Fortsat fra side 7)

den www.havdrupgymnastik.dk
Til opvisningen kan man glæde sig til at se alle de foreningshold som har ønsket at give opvisning. Vi får ikke alle foreningens hold at se, da nogle hold ønsker 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 har i år også inviteret et gæstehold, så der er lidt for enhver smag og interesse.

Vi vil i år trække lod på den købte indgangsbillet om flotte præmier bl.a. biografbilletter, gavekort til Mm..Massage, vinkurv fra SuperBrugsen samt 1 vintersæson til gymnastikforeningen sæson 2011/2012, og vi vil atter have DJ
til at klare det musikalske. Så læg vejen forbi, det bliver en god oplevelse!
Vi glæder os til at se jer alle.

(Fortsættes på side 10)
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Generalforsamling
Husk - HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling tirsdag d. 22. marts,
kl. 19.00, i Havdrup hallen – kom og vær med og hør hvad der sker.
Kom og 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 præge 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 foreningsarbejdet, 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.

Super Spring har været til fællestræning i Haslev Hallen, 30. januar.
HGI Superspring springer rammerne
Der var fuld fart over feltet, da HGI Superspring indtog Haslev hallerne den 30.
januar, hvor gymnasterne gav den gas og rykkede grænser. Især hallens to
springgrave summede af aktivitet under besøget. Der blev flittigt trænet
springteknikker og nye spring, der helt sikkert vil blive arbejdet videre med, bl.a.
dobbelt salto, udstrakt salto med skrue, og araber-baglæns.
(Fortsættes på side 12)
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Jeg spurgte én af deltagerne, Jonatan Lauridsen om turen:

Hvad er der specielt ved træning i Haslev
hallerne?
”Der er bare en super springkvalitet, når
man træner med springgrav, og så er der
god plads til at udvikle spring, og blive en
bedre gymnast. Det lykkedes mig at springe
forlæns dobbelt salto, og det var virkelig fedt
at lære”.

Hvordan er stemningen, når hele holdet
rejser fra vante omgivelser og træner et
nyt sted?
”Stemningen på holdet er helt speciel, vi
kommer for at lære noget helt nyt, vi glæder
os til at bruge de fede redskaber, og det har
helt klart indvirkning på springenes kvalitet.”

Hvordan havde du det da vi var færdige
med træningen?
”Jeg var klar til at blive et par timer til, det
var bare helt vildt fedt at træne løs, men
da vi var færdige, og jeg fik sat mig ned, var
jeg død-træt.”
Ikke kun springteknikken kom på prøve under besøget i Haslev, også holdets lungekapacitet blev udfordret, da hallen fyldtes
med fødselsdagssang for Emma Stenberg,
som valgte at fejre dagen i selskab med
holdkammeraterne på Superspring. Sangens klassiske ”instrumenter” var dog udskiftet med gymnastiske øvelser, valgt af fødselaren.
(Fortsættes på side 14)
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Da holdet vendte hjem mod Havdrup, var det tydeligt, at alle gymnaster havde
givet den gas, og var godt brugte.

Tak til de forældre der kørte os, og specielt
tak til hjælpeinstruktørerne og instruktørerne, det er dejligt i vil bruge en søndag på
sjov, sammenhold, og masser af træning
med os.
Vi Superspringere springer rammerne!
Indlæg v./ Christian Møller

Sommergymnastik
Programmet kommer i år til at se ud som følgende
(se ligeledes holdbeskrivelsen på hjemmesiden):
Sommer-Zumba, 2011:
Torsdage kl. 18.00 – 19.00
Instruktører Maj-Britt. Holdleder Karina P. Bergenholtz.
Sæson start d. 24.03.2011 – 09.06.2011, i alt 10 gange. Pris 300 kr.
Holdet træner i Skolens gymnastiksal.
Sommer-pilates, 2011:
Lørdag kl. 9.00 – 10.15
Instruktører Lisa Pia Kjær. Holdleder Lisbeth Rheder.
Sæson start d. 26.03.2011 – 28.05.2011, alt 9 gange. Pris 280 kr.
Holdet træner i Skolens gymnastiksal.

(Fortsættes på side 15)
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Sommer løbehold for begynder/ let øvede, 2011:
Onsdage kl. 18.30 – 19.00
Instruktører Jack Classen. Holdleder Betina Steneman.
Sæson start d. 23.03.2011 – 15.06.2011, i alt 11 gange. Pris kr. 240 kr.
Mødested foran Havdrup Hallen.
Sommer Puls/styrke M/K, 2011 (træning både indendørs og udendørs):
Mandage kl. 19.00 – 20.30
Instruktører Jack Classen. Holdleder Betina Steneman.
Sæson start d. 21.03.2011 – 06.06.2011, i alt 10 gange. Pris kr. 350 kr.
Holdet træner i Skolens gymnastiksal.
Fit for sommer, koordination og fitness:
Onsdage kl. 20.00 – 21.15
Instruktører Andrea Colby. Holdleder Ole Dam .
Sæson start d. 13.04.2011 – 15.06.2011, i alt 10 gange. Pris 320 kr.
Holdet træner i Skolens gymnastiksal.
Ryg-gymnastik sommer, 2011:
Torsdage kl. 19.30 – 20.30
Instruktører Andrea Colby. Holdleder Ole Dam .
Sæson start d. 14.04.2011 – 23.06.2011, i alt 10 gange. Pris 300 kr.
Holdet træner i Skolens gymnastiksal.
Sommer springmix fra 7 år -, 2011:
Torsdage kl. 17.30 – 19.00
Instruktører Alex Berg og Torben Andersen,
hj.instruktører Christian, Lene D. og Lene M.
Holdleder Alex Berg / Ole Dam.
Sæson start d. 07.04.2011 – 16.06.2011, i alt 10 gange. Pris kr. 350,Holdet træner i Havdrup Hallen.

(Fortsættes på side 16)
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Mini Superspring, sommer (7 år og derover), 2011:
Torsdage kl. 17.30 – 19.00
Instruktører Alex Berg og Torben Andersen,
hj.instruktører Christian, Lene D. og Lene M.
Holdleder Alex Berg / Ole Dam.
Sæson start d. 07.04.2011 – 16.06.2011, i alt 10 gange.
Pris kr. 400,- (incl. deltagergebyr v. opvisning). Holdet træner i Havdrup Hallen.
Sommer Superspring 2010 (lukket hold):
Torsdage kl. 19.00 – 20.30
Instruktører Alex Berg og Torben Andersen, hj.instruktører Minna og Ole.
Holdleder Alex Berg / Ole Dam.
Sæson start d. 07.04.2011 – 16.06.2011, i alt 10 gange. Pris kr. 400,Holdet træner i Havdruphallen. Pris er inkl. entre til opvisningerne.
Holdet er et lukket hold, som træner frem mod flere opvisninger.
Ligeledes husk at hold øje med hjemmesiden.

Online tilmelding hjemmefra
Tilmelding til holdene sker ved onlinetilmelding 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.
Skulle det ske at det ønskede hold er fyldt op, kan man skrive sig på venteliste,
alt via hjemmesiden. Når der så bliver ledig plads vil man automatisk få besked.

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.
(Fortsættes på side 17)
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Opvisningskalender for Mini Super Spring og Super Spring
Mini Superspring:
- HGI Forårsopvisning 2011, d. 19. marts i Havdrup hallen.
- Solkystens opvisning 2011, d. 17. april i Solrød Idrætscenter.
Superspring:
- HGI Forårsopvisning 2011, d. 19. marts i Havdrup hallen.
- Osted Gymnastikforenings Forårsopvisning 2011, d. 27. marts, som gæstehold.
- Solkystens opvisning 2011, d. 17. april i Solrød Idrætscenter.
- DGI fodboldstævne på Køge stadion d. 13-14. maj, som gæsteoptræden.

Datoer og andet
Vintersæsonen slutter fredag 18/3, 2011.
Gymnastikopvisning lørdag 19/3, 2011
Gymnastikafd. generalforsamling tirsdag 22/3-2011
Sommergymnastik/ motion starter fra 21/3, 2011, afhængig af det enkelte
hold
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

Generalforsamling
Havdrup Fodbold afholder sin årlige generalforsamling onsdag den 23. marts
2011 kl. 19.30 i Pepes Bar.
Vi glæder os til at se rigtigt mange af vores medlemmer. Også forældre til vores ungdomsspillere er meget velkomne på generalforsamlingen.
Bestyrelsen

Støt Havdrup Fodbold
I perioden fra den 21. februar til den 25. april sælger
Havdrup Fodbold lotteri for Lions Club Roskilde.
Det er flere årgange i Havdrup Fodbold der står for salget, og hver gang holdet sælger en lodseddel tjener de 8
kr. Så hvis du køber en lodseddel støtter du ungdomsarbejdet i Havdrup Fodbold, og samtidig støtter du det sociale og humanitære arbejde i Lions Club Roskilde.
På forhånd tak.
Havdrup Fodbold.
(Fortsættes på side 19)
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05erne i Nervepirrende Guldkamp!
Så tæt på... 05ernes finale stævne i DGIs indendørsturnering den 6/2-2011.
4 hold havde kvalificeret sig til finalestævnet for U6, årgang 2005.
Havdrups første kamp var mod Rosenhøj. Efter at have været bagud 0-1 det
meste af kampen, fik holdet en meget vigtig udligning til 1-1 med kort tid tilbage.
Kamp to var mod Greve2. En kamp med mange gode chancer til Havdrup,
endte med en beskeden 3-1 sejr.
Rosenhøj vandt imellemtiden 2-0 over Greve1.
Efter de to første runders resultater stod det klart at den samlede vinder skulle findes blandt Rosenhøj og Havdrup.
Rosenhøj spillede deres sidste kamp mod Greve2 før vores sidste kamp.
Vi fra Havdrup håbede her, på at Greve kunne levere et godt resultat.
Greve2 holdt da også Rosenhøj fra scoringer halvdelen af den 9 min. lange
kamp. Men da det første mål var gået ind, gik det pludselig stærkt, Greve holdet faldt lidt sammen og Rosenhøj kunne vinde med hele 4-0.
Da Havdrup inden sidste runde lå á point med Rosenhøj og holdene havde spillet uafgjort indbyrdes, var det målforskellen der var afgørende.
Det betød at hvis Havdrup skulle rende med guldmedaljerne krævede det en
sejr i sidste runde, tilsvarende Rosenhøjs sejr.
Altså der skulle vindes 4-0 over Greve 1.
Det startede som en meget lige kamp og Havdrup var længe om at komme til
ordentlige chancer.
Der blev dog scoret til 1-0 med godt 4 min. tilbage, og der øjnedes et spinkelt
håb.
Endnu en scoring bragte tilskuerpladserne i kog blandt de mange Havdruptilhængere og tankerne blev ledt hen på Newcastles fantastiske comeback dagen før hvor de hentede 0-4 og fik 4-4 mod Arsenal.
Det blev da også til 3-0, to minutter før tid.
(Fortsættes på side 20)
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Havdrup manglede dermed blot et enkelt mål og Greve blev såmænd også
presset i bund!
Så tæt på...
...var Rosenhøj på 1. pladsen, idet Havdrup scorede det mål til 4-0, der gjorde 05erne fra Havdrup til vindere af U6 rækken i DGI indendørsturneringen
2010/2011.
Alle spillere skal roses for en fantastisk holdindsats, med til tider meget flot
sammenspil og rigtig flotte mål.
Tak til de mange medrejsende Havdrup fans, venner og familie.

Dagens helte: (fra venstre mod højre)
Tobias R, Tobias B, Milo, Frederik, Emil, Lasse, Nicklas

(Fortsættes på side 22)
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Havdrup 2. og 3. klasse guldpigers afslutning på indendørsturnering

Pigerne var mere end klar til at skulle afslutte DGI indendørs turnering på
hjemmebane, hvor Havdrup har tilmeldt 3 guldpige hold – Ren 2. klasse (der
er med her da der ikke var nok tilmelding er 2. kl. til at lave deres egen pulje),
Mix af 2. og 3. klasse samt et rent 3. klasse hold.
Vores mix hold har haft svære arbejdsvilkår, grundet stor udskiftning af spillere fra stævne til stævne, men vanen tro fyld af godt humør og spilleglæde. Pigerne spillede denne dag deres bedste kampe og drillede flere af de hold der
lå højere oppe i tabellen – Godt gået piger!
2. klasserne lå inden sidste stævne under midten i tabellen, men kæmpede
egentligt "kun" med Greve's 2. klasse om at nå videre til landsmesterskabet.
Der skulle skrabes nogle point sammen for at nå dette, da Greve på det tidspunkt var hele 4 point foran guldpigerne og samtidig skulle Greve tabe nogle
(Fortsættes på side 23)
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kampe – og som sagt som gjort! Havdrup 2. klasse pigerne spillede noget af
det bedste fodbold der var set i alle DGI stævnerne og kunne undervejs tilføje
Havdrup 3. klasser et nederlag.
Spændingen var total, da netop 2. klasserne fra Greve og Havdrup skulle mødes i den sidste kamp, hvor Havdrup skulle vinde for at gå videre til LM. Selvom
pigerne spillede klart bedst, var det dog Greve der kom foran, men så satte
guldpigerne fart på og trak en meget fortjent sejr og en videre deltagelse
hjem! super flot piger og pøj, pøj d. 5. og 6. marts til LM i Sorø.
3. klasserne var placeret på en flot samlet 2. plads i puljen, men måtte dele
pladsen sammen med Tune og et godt stykke op til 1. pladsen! Derfor var det
en stor befrielse at pigerne havde taget det gode og flotte spil med i Havdrup
hallen og allerede efter 2 kampe og 2 sejre stod det klart, at guldpigerne ville
snuppe den samlede 2. plads og derved sølvmedaljerne - Stort tillykke
Nu kunne vi alle se frem til Køge bugt cup d. 13. februar i lille Skensved hallen, hvor vi ville være alle 3 årgange samlet – 4 tilmeldte hold og 27 spillere –
og når Havdrup guldpiger drager så mange af sted sammen med de trofaste
støtter, så fylder man en hel parkeringsplads 
Vi havde igen delt holdene i de 3 årgange samt dannet i mix hold på tværs af
'01, '02 og '03 og var blevet inddelt med 2 hold i hver af de 2 puljer, så der var
lagt op til intern fight! Pigerne viste atter stor spilleglæde på banen og skønt
sammenhold udenfor banen.
Dagen gav også trænerne mulighed for at skiftes med at være træner for de
enkelte hold og på den måde være sammen med flere spillere end normalt,
hvilket var en god oplevelse og sundt for holdene.
Men vi spiller nu også for at vinde kampe, stævner, medaljer og gerne store
pokaler og der kan nævnes flere store præstationer, såsom flotte målmandsredninger, sammenspil, langskudsmål, selvmål  og intenst søskende fight….
(Fortsættes på side 24)
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…Og der blev gået til stålet - derfor blev Laura L. flot kåret til stævnes fighter –
tillykke!
Inden da havde Havdrup guldpiger 2. klasse's spil igen nået nye højder og havde vundet holdets første rigtige (og meget flotte) pokal, ved at være helt suveræne og gå ubesejret igennem turneringen!
- Det lover godt for pigerne før deres LM optræden!!!

Piger, I er bare skønne at være sammen med og det er endnu mere skønt at
se den evige kampgejst og vilje i lægger i fodbolden. Jeres trænere ser hele
tiden udvikling i jeres spil og mod - derfor kan vi ikke vente til de næste udfordringer sammen med jer 
Nulle, Ståle og Super
24
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BADMI NTO N

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

”Udfordringen”
Igen i år spillede vi den efterhånden traditionsrige turnering ”Udfordringen”.
Det var godt at se det rigtig store fremmøde, nemlig 32 deltagere – fordelt på
23 herrer og 9 damer fra mandags-, tirsdags- og lørdagsmotionisterne.

(Fortsættes på side 28)
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Efter en hård opvarmning med en Gl. Dansk sponseret af Bo, gik vi i gang med
de første runder. Efter pausen spillede vi så de sidste runder, og resultatet
blev 20-12 til lørdags-profferne, og det skal nævnes, at kampene var meget
tætte ( 18 3-sættere).

Efter bad og omklædning havde vi bestilt stegt flæsk og persillesovs, som faldt
i så god jord – så mon ikke vi fortsætter med det næste år.
Vi har det indtryk, at alle syntes, at både kampene og middagen var så intense
og hyggelige, så derfor : på gensyn næste år.

En særlig tak til Helene og Carsten for det store arbejde.
Helene, Finn og Jan
(Fortsættes på side 30)
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Nyt fra Veteranerne
Vi er godt i gang med slutspillet for begge hold, Veteran A som spiller for oprykning til mesterrækken startede slutspillet hjemme med at ydmyge Næstved
som nærmest blev spillet baglæns ud af hallen og en sikker sejr til os på 11-0.
Næste kamp var ude mod Tølløse og her fik vi så nogle gevaldige ridser i lakken hvis vi gerne vil rykke op…. Vi havde forsøgt at få flyttet kampen da vi var
ramt af afbud, men det kunne ikke lade sig gøre og bedre blev det ikke at 2 af
vores spillere måtte spille kampen trods sygdom! Vi lagde stærkt ud ved at vinde 3 mixer især flot af debutanten Anette Gammelvind som vandt sin mix med
Finn. Begge herresingle blev forholdsvis klart tabt så stillingen var 3-3 før de
afgørende doubler og her var det kun første herredouble der formåede at vinde i 3 tætte sæt, Claus og Kurt kunne havet sikret os point men måtte se sig
slået 25-23 i 3 sæt også først damedouble var tæt men måtte se sig slået i 3
sæt… Øv vi taber ærgerligt 7-4 - i stærkest opstilling var det nok blev til sejr!
Veteran B som havde vundet sine første 6 kampe i træk er kommet lidt ned
på jorden igen med 2 nederlag i træk, først vandt et særdeles stærkt Jyllinge
hold 9-2 i Havdrup Hallen og det kan man ikke sætte en finger på, helt galt gik
det mod AIK 65 Strøby som lå sidst i rækken uden en sejr, men det blev der
lavet om på da vi tabte 7-4, det skal dog nævnes at holdet er plaget af mangler
på dame siden….
P.u.v.
Kurt
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