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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 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: 26. april 2011 

Forsiden 

Motiv: Gymnastikopvisningen i Havdrup  Hallen den 19. marts 2011 
Fotograf: Niels Sarpø  
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SUK SUK SUK …………... 

 

Jeg må meget skuffet konstaterer, at der ikke er den store opbakning til vo-

res foreninger, når det gælder bestyrelsesarbejdet. 

Jeg har deltaget i de fleste generalforsamlinger i de sidste 2 uger, og det har 

været skuffende. Der har på 3 generalforsamlinger været 12 deltagere 

(tilsammen) som ikke sad i bestyrelserne i forvejen. 

I skrivende stund, har der ikke været afholdt generalforsamling i Hovedforenin-

gen, så må jeg bare håbe, at der er lidt større interesse for den. 

 

 

For 6. år i træk bød Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening faste-

lavnssøndag velkommen i Havdrup Hallen til fastelavnsfest med tøn-

deslagning for børn i alderen 0-12 år. 

 

Alle de frivillige i Havdrup 

Gymnastik- og Idrætsforening 

kan se tilbage på endnu et 

succesfuldt arrangement, idet 

563 glade mennesker fyldte 

hallen i flotte kostymer og ud-

klædninger.  Tre børn fik kå-

ringen som bedst udklædte i 

3 forskellige alderskategorier, 

og for de mindste blev en lille, 

lilla Babapappa vinderen, og i mellemkategorien løb en flot ridder af med præ-

mien som bedst udklædte. I 

den sidste kategori var det en 

flot pingvin som vandt. Vinder-

ne kunne glædes over flotte 

præmier sponsoreret af Build-

A-Bear i Roskilde samt Hav-

drup Hallens Cafeteria. Efter 

det sidste bræt var blevet slået 
 

(Fortsættes på side 6) 
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af de 16 tønder og de fine kattedronning- 

og kongekroner var uddelt med et gavekort 

fra McDonalds Solrød, kunne børn og voks-

ne forsyne sig med lidt lækkerier i form af 

fastelavnsboller fra Lasse’s Basse, slikpo-

ser og juice fra SuperBrugsen Havdrup 

samt kaffe og te fra Hallens Cafeteria. Så 

var det tid til at finde en god plads på gul-

vet, så showet med Sine og hendes bugta-

lerdukker Frække Rikke og Fuglen Gilbert 

kunne nydes. Showet blev afsluttet med et 

væld af ballon-figurer til uddeling. Der er in-

gen tvivl om at denne dag gør stor lykke 

hos byens borgere, og idrætsforeningen vil 

bestemt gøre deres bedste for at holde 

traditionen i hævd i årene fremover. 

 

Anette Gammelvind 

(Fortsat fra side 4) 
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Gymnastik 

Formand 

Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.  

Økonomiansvarlig 

Tina Sarpø, Rørvænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 55 83. 

 

Mail: gymnastik@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.havdrupgymnastik.dk 

Gymnastikopvisning 

 

Gymnastikopvisningen blev afholdt lørdag d. 19. marts, hvor de gymnastikhold 

som har ønsket at give opvisning, viste nogle af alle deres færdigheder.  

Opvisningen var også i år en super flot opvisning og med rigtig mange flotte 

dragter.  

Der kunne også i år vindes præmier på entrebilletten. Præmier var bl.a. en 

stor vinkurv fra Brugsen, gavekort til Mm. Massage, 2 x 1 ks. Carlsberg Sport 

sodavand, biografbilletter á 4 stk., og hovedpræmien et gratis kontingent for 

vintersæsonen 2011/2012 i gymnastikforeningen.  

Også i år var der rigtig mange tilskuer – lige omkring 500 betalende tilskuer, 

som nød opvisningen i fulde drag og var med til at gøre denne dag festlig. 

Der var i år gæstehold fra Solrød, ”Solrød Cheerleaders”, samt et indslag med 

stortrampolin med bl.a. dobbeltsaldo ved HGI´s hold ”Super Spring”. 

Her under et par billeder fra opvisningen:  

 

 

 

 

 

 

 

Fællesserien hvor alle gymnaster var 
på gulvet til en fælles serie  

Fælles udmarch med faner v. Anne  
Berg og Christian Møller 
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Overrækkelse af gymnastikafdelings vandrepokal 

 

Gymnastikforenings vandrepokal: Ved opvisningen lørdag d. 20. marts, blev 

gymnastikforeningen vandrepokal uddelt. Pokalen kan gives til alle som har 

med gymnastikforeningen at gøre, men udnævnelsen til pokalmodtager kende-

tegnes ved, at modtageren skal have gjort noget særligt for gymnastikforenin-

gen. Pokalen gik i år til Betina Steneman, vores formand for gymnastikforenin-

gen, som tak for hendes store indsats og arbejde gennem mange år, som bl.a. 

har gjort et kæmpe arbejde med foreningens nye hjemmeside, vores ret nye 

medlemsprogram som tilsammen kan administrerer onlinetilmelding og bl.a. 

medlemsoversigter, sponsorer, fastelavnsfest, hovedbestyrelse, og meget me-

re, ja en rigtig igangsætter på alle fronter.  

 

Vi ønsker hjertelig tillykke til Betina.  

 

Vandrepokalen 2011 

 

I Havdrup Gymnastikforening har vi en gammel og værdifuld tradition med vo-

res vandrepokal, som hvert år ved den årlige gymnastikopvisning skifter hæn-

der fra sidste års modtager til dette års modtager.  

Jeg var den heldige modtager af pokalen i år, og det blev jeg utroligt rørt og 

overrasket over. Jeg bruger meget af min tid på gymnastikforeningen, og jeg 

elsker at være en del af denne forening! Gymnastikafdelingen i Havdrup har 

været en del af mit liv lige siden jeg startede som lille gymnastik-pige - og sene-

re som instruktør - og senest som bestyrelsesmedlem, og jeg glædes over at 

være en del af en forening som summer af liv og energi. Det er en fornøjelse 

at være en del af et team spækket med frivillige, som yder en fantastisk ind-

sats for at vi kan tilbyde masser af gymnastikhold i Havdrup. Og jeg er begej-

stret over at borgerne i Havdrup benytter sig af det vi kan og tilmelder sig på 

vores hold, hvilket gør hele arbejdet værd at udføre. Men lige nu er jeg mest af 

alt stolt over at have modtaget vandrepokalen, og jeg siger tusind tak til mine 

”kollegaer” for udnævnelsen. I tog virkelig fusen på mig, og som de tilstedevæ-

(Fortsat fra side 7) 
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rende kunne se, blev jeg meget rørt (Læs: Jeg småtudede lidt), og jeg føler at 

den indsats jeg yder bliver værdsat og påskønnet. Så TUSIND TAK! 

 

Betina Steneman, Formand 

 

Generalforsamling 

 

HGI gymnastikafdeling har afholdt generalforsamling tirsdag d. 22. marts,  

kl. 19.00, i Havdrup hallen. 

 

Det blev som sædvanligt ikke det store tilløbsstykke, selv om der var reklame-

ret godt for generalforsamlingen ved gymnastikopvisningen. Der var  

5 fremmødte ud over bestyrelsen, så antallet af fremmødte kunne overskues. 

 

Lidt opbakning eller ris og ros kunne nu være rart, som en feed back til besty-

relsen. Vi vil gerne forsøge at igangsætte de aktiviteter og hold som der øn-

skes. Der er rigtig mange som gør et stort stykke arbejde for at fremme og 

holde gymnastikafdelingen i gang. 

 

Generalforsamlingen forløb stille og roligt og alle der var på valg genopstillede. 

Da der ikke var andre forslag til bestyrelsen, blev alle genvalgt. 

 

Efter generalforsamlingen blev afholdt konstituerede møde. 

Bestyrelsen konstituerede sig som tidligere: 

Formand: Betina Steneman  

Næstformand:  Ole Dam 

Økonomiansvarlig: Tina Sarpø 

Sekretær: Vibeke Boesen 

Bestyrelsesmedlem: Gry Hansen 

Bestyrelsesmedlem: Alex Berg 

Bestyrelsesmedlem: Julie Lau 

Suppleant: Lisbeth Rheder 

Suppleant: Sarah Rosén 

Suppleant: Karina Bergenholtz 

(Fortsat fra side 8) 

(Fortsættes på side 10) 
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Sommergymnastik 

 

Nogle sommerhold er opstartet og andre 

er netop nu lige ved at opstarte, så skynd 

dig kom og vær med. Du kan stadig nå 

det. 

 

Programmet ser i år ud som følgende  

(se ligeledes holdbeskrivelsen på hjemme-

siden): 

 

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, i alt 9 

gange. Pris 280 kr. 

Holdet træner i Skolens gymnastiksal. 

 

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 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 300 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 350 kr. 

Holdet træner i Havdrup Hallen. 

 

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 400 kr. (incl. deltagergebyr v. opvisning). Holdet 

træner i Havdrup Hallen. 

 
Sommer Superspring 2011 (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 400 kr. 

Holdet træner i Havdruphallen. Pris er inkl. entre til 

opvisningerne. 
Holdet er et lukket hold, som træner frem mod flere 

opvisninger.  

 

Sommer Familieræs: 

Lørdage kl. 10.30 – 12.00 

Instruktører: Sabina Karlsen.  

Holdleder: Sarah Rosén. 

Sæson start: d. 26.03.2011 – 28.05.2011, i alt 9 

gange. Pris 250 kr. 
Holdet træner i Skolens gymnastiksal. 

 

Ligeledes husk at hold øje med hjemmesi-

den. 

 

 

 

(Fortsat fra side 9) 
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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 be-

sked. 

 

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. 

 

 

Opvisningskalender for Mini Super Spring og Super Spring 

 

Mini Superspring: 

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

 

Superspring: 

- Osted Gymnastikforenings Forårsopvisning 2011, d. 27. marts, som gæste-

hold. 

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

- DGI fodboldstævne på Køge stadion d. 13-14. maj, som gæsteoptræden.  

 

 

 

 

(Fortsat fra side 10) 

 

(Fortsættes på side 14) 
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Årets superspringer 2011 

 

Emma Steenberg Larsen blev lørdag den 19. marts valgt til årets supersprin-

ger 2011. 

Det skete ved gymnastikafdelingens årlige opvisning foran ca. 500 tilskuere og 

200 gymnaster. 

Prisen går til en gymnast på superspring, som i løbet af året har gjort sig eks-

traordinært bemærket 

Det at blive årets superspringer handler ikke bare at være den bedste. Det 

handler om meget mere. Det handler om engagement, at være en god kam-

merat, og at man bidrager til, at de mange træningstimer bliver gode og lære-

rige, både for de andre gymnaster, men også for instruktørteamet. 

 

 

Årets superspringer har fået følgende karakteristik: 

 

 Er særdeles mødestabil. 

 Engagementet er i top, og ofte mere end det vi kræver.  

 Udviser altid interesse. 

 Stiller ofte gode spørgsmål, for at forstå, og blive bedre. 

 Er humoristisk på sin egen stille facon. 

 Vellidt og respekteret blandt de andre på holdet. 

 Er altid ”på” og koncentreret når der skal arbejdes, ligegyldig om det er 

spring, serie eller Minnas udmarvende styrkeøvelser om tirsdagen.  

 Kommer altid glad og med smil på. 

 Er simpelthen bare gennempålidelig og har for øvrigt været det gennem 

alle de år hun har gået til gymnastik. 

       

 

 

 

(Fortsat fra side 12) 
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Valget var også populært blandt de mange 

tilskuere og gymnaster, som var til stede 

da diplomet blev overrakt og Emma fik en 

stor, og velfortjent klapsalve med på vejen. 

 

Instruktørteamet bag superspring ønsker 

Emma tillykke med anerkendelsen, og hå-

ber at se Emma til endnu flere fantastiske 

træningstimer. 

 

Instruktørteamet.  

       

 

 

            

       

Datoer og andet 

 

Sommergymnastik/ motion starter fra 21/3, 2011 – 23/6, 2011 - afhæn-

gig af det enkelte hold – se hjemmesiden. 

 

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 

(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 

Fodboldafdelingens generalforsamling 

 

Generalforsamlingen startede kl. 19.30, og der var mødt 11 op, hvoraf de 6 

var fra bestyrelsen. Når man tænker på, at det gælder vore børns fritidsaktivi-

teter, og støtten til alle de frivillige der bruger deres fritid som trænere for bør-

nene, synes jeg, det er et for ringe fremmøde. Man kunne godt forvente en 

større opbakning fra forældrene. 

 

Mødet gik ellers godt, der blev snakket end del om kontingentforhøjelsen og 

sponsorer. Det årlige kontingent er fra og med 2011 fastsat til: 

 

Ungdomsspillere til U6: kr.  500,00 

Ungdomsspillere fra U7 til U18: kr.  1.000,00 

Seniorspillere: kr.  1.400,00 

 

Valget til bestyrelsen blev lidt svært, da der ikke var så mange til mødet, men 

følgende blev valgt eller genvalgt. 

 

Formand    Martin Holmer, ikke på valg 

Næstformand    Lars Mortensen blev valgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem Søren Tvede blev genvalgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem  Preben Nilsson blev genvalgt for 2 år 

(Fortsættes på side 18) 
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Bestyrelsesmedlem Søren Jensen blev genvalgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem  Karina Lefevre blev valgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem  Henrik Jakobsen blev valgt for 1 år 

Bestyrelsesmedlem Michael Ruff-Hansen ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem Eva Andersen ikke på valg 

Suppleant   Henrik Rosenbek blev valgt for 1 år 

 

 

Hjælp vi mangler dommere!!! 

 

Vi skal hvert år spille ca. 140 hjemmekampe, hvor klubben skal sørge for der 

er en dommer. Hvis du mener du ved lidt om fodbold, og hvis du er interesse-

ret i at hjælpe klubben ved at dømme nogle kampe (antallet er op til dig selv), 

så kan du kontakte Lars Mortensen, enten på telefon 40 51 42 02 eller på 

mail lars.mortense@hgi-fodbold.dk.  Du kan også kontakte Lars, hvis du blot er 

interesseret i at høre nærmere. 

 

Kampene spilles i alle aldersgrupper i ungdomsrækkerne fra årgang 2001 op 

til årgang 1994.     

 

Klubben sørger naturligvis for evt. uddannelse og vejledning, samt fløjte og en 

dommertrøje, ligesom der også bliver udbetalt et mindre beløb pr. kamp. 

 

Lars Mortensen 

 

 

(Fortsat fra side 17) 
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Generalforsamling Havdrup Old boys 2011 

  

Havdrup oldboys fodbold har haft generalforsamling Fredag d. 18 marts.  

Havdrup oldboys har 75 medlemmer hvor den ældste er 71 år og den yngste 

er 31 år.  Vi har i 2011 6 hold tilmeldt i forskellige aldersgrupper.  

På Generalforsamlingen blev det besluttet at forhøje tilskuddet til ungdommen 

i Havdrup fodbold til kr. 300,- pr aktivt medlem, så enhver snak om at Havdrup 

oldboys ikke er medlem af HGI må nu forstumme, der er rigtig mange oldboys 

der yder en stor indsats som ungdomstrænere eller dommere.  

Vi siger også en stor tak til vores sponser LM BYG Tykmosevej Havdrup  

 

Hilsen Bent  

Havdrup oldboys  

FODBOLD 

Havdrup Old Boys 

 

Formand 

Bent Larsen, Brinken 9, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 58 14/28 10 68 00.  

Kasserer 

Søren Tvede, Bakkelunden 25, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 99.  
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Referat af ordinær generalforsamling 2011 – Havdrup Petanque 

Klub 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Kaj Kliver blev foreslået og valgt. Dirigenten startede 

med at  konstatere, at indkaldelse til generalforsamlingen var lovligt ind-

varslet. 

2. Valg af referent og stemmetællere: Jean Nielsen. 

3. Bestyrelsens beretning v/Formand Jørgen Lyng Nielsen: Formanden 

bød velkommen og oplyste, at klubben nu havde 42 medlemmer – lidt 

færre end sidste år. Klubben har deltaget i en turnering under DGI 

(Kvartetten) med 2 hold, dog uden de helt store resultater. Der er i 

2011 tilmeldt 2 hold, så vi forhåbentlig kan gøre det lidt bedre end sid-

ste år. Klubmesterskabet blev afholdt over to dage – med double og 

single, begge dage med afsluttende fællesspisning.  Vi har i 2010 – for 

første gang – deltaget i en trekant turnering med Brøndby Strand og 

Vallensbæk. Der blev afholdt et stævne hvert sted, og Havdrup vandt 

med en overbevisende sejr vandrepokalen. Der er aftalt en ny turnering i 

2011. Vores træninger og månedlige vinturneringer er velbesøgte og 

der er en god kampgejst og sejrsvilje blandt deltagerne. Det har – des-

værre – i år knebet med  vintertræningen grundet den megen sne på 

banerne. Igen i år er der en stor tak til alle de medlemmer, der har ydet 

en indsats for klubben med blandt andet vedligeholdelse af baneanlæg-

get. Der mangler stadig lys på banerne, men det forventes etableret i 

 

(Fortsættes på side 22) 

PETANQUE 

Formand 

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

Kasserer 

Lars Jansson, Telefon 43 99 73 85 , Mail: jansson@newmail.dk  
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løbet af dette år. Formanden sluttede beretningen med at takke alle ud-

valg – nedsat i 2010 – for en god indsats og ønskede de kommende 

udvalg en god arbejdslyst. 

4. Regnskab v/Kasserer Lars Jansson: Det reviderede regnskab blev fore-

lagt for forsamlingen og godkendt. 

5. Indkomne forslag: Der var ingen. 

6. Budget og kontingent for 2011: Budget blev godkendt og kontingentet 

fastholdt til kr. 250,- for hele året. 

7. Valg ifølge vedtægterne: 

Formand: Jørgen Lyng Nielsen – genvalg. 

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Kramer – genvalg. 

8. Bestyrelsessuppleanter: Kaja Persson – nyvalgt og Henrik Mortensen – 

genvalg. 

9. Valg af medlemmer til udvalg: Eksterne turneringer – Jørgen Lyng Niel-

sen, Interne turneringer, klubmesterskaber m.m. – Tove Holmgrün, Ba-

ne udlejning – Frank Petersen, Bane/Klubhusansvarlig – Frank Peter-

sen, Fest/aktivitetsudvalg – Gitte Bertelse. 

10. Udgår grundet vedtægtsændringer. 

11. Information om aktiviteter i og uden for klubben: Finn Nielsen oplyste, at 

vi via vort samarbejde med OK/SuperBrugsen har forpligtet os til at 

deltage i aktiviteter på udvalgte dage, som vil blive opslået i klubhuset. 

Checken for sidste års samarbejde blev overrakt til kassereren. Brøndby 

Strand Petanque har 15 års jubilæum og afholder d. 23. maj et åbent 

stævne, hvor der er frokost samt kaffe og kage til alle deltagere. Den 3. 

april holder vi åbent hus med turnering og fine præmier – pris pr. delta-

ger kr. 25,-. Den 23. april har vi 5 års jubilæum, der grundet påsken vil 

blive markeret en gang i maj – nærmere herom følger. Finn Nielsen ef-

terlyser gode ideer til arrangement sammen med SuperBrugsen i lighed 

med det gadestævne, der desværre ikke var tilslutning nok til sidste år. 

12. Eventuelt: Listen over medlemmer, der er blevet revideret i dag, vil blive 

fremlagt i klubhuset til afhentning for de medlemmer, der måtte ønske 

en. Gerda Laursen spurgte, om klubben har en hjemmeside, hvor man 

kan orientere sig om kommende aktiviteter. Det blev oplyst, at vi har et 

(Fortsat fra side 21) 

 

(Fortsættes på side 23) 
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link på www.havdrup.dk  - under fanen HGI. Gerda Laursen spurgte, om 

vi kan få et opslagsskab i klubhuset, så de beskeder, der er sat op, bliver 

hængende. Det blev lovet, at der vil blive set på mulighederne for dette. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsam-

lingen. 

Formanden takkede dirigenten for vel udført hverv. 

 

 

 

Referent: Jean A. Nielsen 

 

 

 

(Fortsat fra side 22) 
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BADMINTON 

Formand 

Søren Kofoed-Sørensen, Ulvelunden 21, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 20.  

Kasserer 

Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.  

 

Mail: badminton@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.hgi-badminton.dk 

3 talentfulde U11 A spillere til kredstræning 

 

Vores dygtige U11 A spillere har fået tilbudt, at komme til kredstræning med 

andre U11A spillere på Sjælland. Kredstræningen foregår ca. 1 gang om må-

neden, søndag eftermiddag 

fra kl. 14-17, hvor de får 

fantastisk god træning af 

nedenstående trænerteam. 

 

 

 

Trænerteamet for SBKrs 

U11A-kredstræninger i sæ-

sonen 2010/11. 

 

 

 

 

 

Fra venstre de to kredstrænere Jeppe J., og Jeppe L., samt assisterende træ-

nere, Bo og Jonas. 
 

 

(Fortsættes på side 26) 
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Træningen starter ud med konditionstræning 30-45 min. opvarmning, hvor 

sveden virkelig kommer frem på panden. Konditionstræningen bliver derud-

over udvidet med koordinationstræning med forskellige øvelser i løb. Selvom 

det er hårdt, så er alle spillere fremme i skoene og gør det bedste de kan og 

samtidig kan man se, at de nyder det. 

 

 

Søndag den 13. februar stod den endnu engang på kredstræning i Værløse 

hallerne og her var 3 af vores talentfulde spillere fra Havdrup mødt op til en 

god gang træning. 

 

 

 

 

(Fortsat fra side 24) 

(Fortsættes på side 28) 

Her bliver Rikke undervist af Jeppe i hvordan man skal hoppe op og smashe. 
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De fik nogle fantastisk gode øvelser; såsom,  

 

 at skulle holde sig for det venstre øje med deres venstre hånd mens de 

spillede 

 at lægge sig ned på maven hver gang man havde slået bolden over og 

nå op igen og skyde til bolden når den kom tilbage 

 at dreje rundt om sig selv når man havde slået bolden over 

 

Ja, der er mange gode træningsteknikker på sådan en træning. 

Du kan jo selv prøve et par af ovenstående øvelser og se hvor svært det rent 

faktisk er. 

 

Kia Frisenborg (Michas mor) 

 

 

(Fortsat fra side 26) 

 

De 3 talentfulde U11 A spillere: Emil, Micha og Rikke 
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TENNIS 

Formand 

Steen Munkholm , Bistrupvang 11 , 4622 Havdrup, Telefon 46 18 54 26.  

Kasserer 

Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.  

 

Mail: tennis@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.havdrup.dk/tennis  

 
 

 
 

 
 

 

ÅBENT HUS 
 og  

STANDERHEJSNING 
i 

HAVDRUP TENNIS KLUB 
 

Nye som gamle medlemmer inviteres til standerhejsning. 

Søndag den 1. Maj 2011 Kl. 9.00 

Dagen starter med flaghejsning kaffe og morgenbrød. 

 
Kom og vær med. 

Kunne du tænke dig at spille tennis, så mød op.  

Denne dag kan du hilse på klubbens medlemmer og bestyrelsen, 

der vil hjælpe dig med at komme godt i gang. 

Vi har ketsjere, du kan låne, hvis du ikke har. 

Du skal blot huske at tage gummisko med. 

Lad os give dig et indblik i glæden ved tennis. 

Få en gratis prøvetime, send en e-mail til tennis@havdrup.dk 

 
Obs. ÅBEN BANE starter onsdag 27. april 2011 kl. 18 
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