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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
Finn Nielsen, Kilevangen 12, 4622 Havdrup, Telefon 56 14 50 92.
Suppleanter
Kurt Larsen, Kildebrogårdsvej 10, 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: Se på www.hgi-nyt.dk
Forsiden
Motiv: Dyb koncentration ved det afgørende kast om placeringerne
ved HPK Sæsonstartstævne søndag den 3-4-2011.
Fotograf: Jørgen Lyng Nielsen
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Ny hal i Havdrup
Nu sker det endelig. Det er besluttet, at der skal bygges en hal mere i Havdrup. Den nye hal skal ligge ved siden af den nuværende hal.
Vi har gennem de sidste måneder, haft et samarbejde med Havdrup Skole
omkring vores ønsker for indretning af en ny hal/multisal. Det er et samarbejde, som vi er glade for er kommet i gang, da vi jo har mange af de samme
brugere.
Så er alle generalforsamlingerne i HGI blevet afholdt. Bestyrelserne i afdelingerne har fået nogle enkelte nye medlemmer. Vi er glade for, at der er nogen
nye, som også har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Nu er sommeraktiviteterne gået i gang. Det er dejligt at se, at borgerne i Havdrup også i sommerhalvåret, benytter sig af de mange aktiviteter, som HGI
kan tilbyde.
Jeg vil gerne sige tak for denne sæson med HGI-Nyt. Tak til alle vores sponsorer, som bakker op om HGI.
Anette Gammelvind
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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

Sommergymnastik
Sommerholdene er godt i gang.
Programmet ser denne sommer 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 – BEMÆRK er flyttet til 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.

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.

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.

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.

Ryg-gymnastik sommer, 2011:
Lukket p.g.a. manglende tilmeldinger.
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(Fortsat fra side 6)
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.

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.

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., Lene M og Tina.
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 Familieræs:
Lukket p.g.a. manglende tilmeldinger.
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 8)
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”Kan man blive for gammel til at dyrke sport?”
Hvis man spørger de 56 gymnaster på Aktiv Seniormotion i gymnastikafdelingen vil svaret helt klart være ”NEJ”! Jeg besøgte holdet til den sidste træningsgang i vintersæsonen, hvor de var mødt talstærkt op i Havdrup Hallen torsdag
formiddag til en times gymnastik, og efterfølgende til en fælles frokost med en
lille én til halsen for at afsluttet sæsonen. Flere gymnaster benyttede lejligheden til at fortælle mig, hvor dejlig en sæson det har været, og at vores instruktør, Rebekka, som er hentet til byen fra Lejre, er en fantastisk instruktør med
masser af energi og gode idéer. Nogle gange kan det godt være, at det har
gået lidt stærkt, men som flere forklarede, så kunne man bare gøre øvelserne
i sit eget tempo eller på sin egen måde. Dog kunne seniorerne godt tænke sig
nogle nye og bedre måtter til gulvøvelserne, for som én sagde: ”Vores kroppe
er jo lidt gamle efterhånden…”. Og bestyrelsen vil arbejde hårdt for at kunne
imødekomme dette ønske til næste sæson. Vi er glade for at kunne tilbyde seniormotion, og vi skal da også lige nævne, at vi er meget positive over så mange seniorer der har fundet vej til tilmelding via vores hjemmeside. Vi håber at
kunne stille med et lige så stort og energisk seniormotions hold til næste sæson, og siger tak for denne sæson til Rebekka og hendes mange seniorgymnaster.
Et par billeder fra træningerne

Indlæg v/Betina Steneman
(Fortsættes på side 9)
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Fællestræning i Haslev Hallen med Fredensborg Idrætsforening
Lørdag d. 9. april blev afhold fællestræning i Haslev Hallen sammen med Fredensborg Idrætsforening. En træningsdag hvor vi havde lejet hallen fra kl.
13.00 – kl. 17.00, og som et led i et samarbejde med andre foreninger og
som udvikling og inspiration for gymnasterne.
Haslev Hallen indeholder bl.a. flere springgrave, som gav mulighed for at give
den fuld hammer for springere til at få prøvet nye spring i trygge rammer, når
man ”bare” kan lande i en blød springgrav.
Transporten frem og tilbage skete via forældrekørsel. Vi siger rigtig mange tak
til at I forældre altid er behjælpelige når der er behov.

Opvisning i Osted.
Osted gymnastikforening havde deres lokale Forårsopvisning søndag d. 27.
marts, hvor Super Spring fra Havdrup var inviteret som gæstehold.
Det var en stor oplevelse for Super Spring at være deltager som ude fra kommende gæstehold.

Holdfoto af deltagerne fra Super Spring

Dyb koncentration under rytmeserien

(Fortsættes på side 10)
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Opvisning i Solrød
Der har ligeledes været afholdt gymnastikopvisning i Solrød, i Solrød Idrætscenter, også kaldet ”Gymnastikstævne på Solkysten”, søndag d. 17. april – en
opvisning som sker i samarbejde DGI og Solrød Idrætsforening.
Fra Havdrup deltog gymnastikholdene Mini Super Spring og Super Spring. Holdene gav en kanon opvisning, hvilket også blev bemærket fra publikum.
Mini Super Spring deltog i indmarchen og var på gulvet kl. 10.40.
Super Spring var på gulvet kl. 12.08.

Ny hal – hal 2 i Havdrup.
Som det sikkert er alle bekendt, er der d. 26. april vedtaget bevilling til opførelse af ny hal, hal nr. 2 i Havdrup, i stedet for skolens gymnastiksal.
Der er i skrivende stund stor aktivitet omkring at sammenstrikke behov, ønsker, oplæg og få dette sammenholdt med økonomi / økonomisk ramme for
hele projektet.
En glædelig beslutning for rigtig mange, at dette nu bliver virkelighed – og som
der vil blive brugt stor energi på, for at opnå det bedste og mest optimale for
hele HGI, skolen og Havdrup som helhed.
Et punkt som der senere vil komme meget mere om, når der er flere konkrete
oplysninger at melde ud om.
Tidsplanen er foreløbig udmeldt - at hal 2 skal være klar til brug ca. august
2013.

Tak til alle sponsorer og bidragsyder til HGI gymnastik
En stor tak til alle firmaer og bidragsydere, som dels har annonceret på hjemmesiden, og ved andre arrangementer. Dette er en stor hjælp for at holde
(Fortsættes på side 12)
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foreningen både økonomisk og konstruktivt oppe, så der kan arrangeres og
holdes arrangementer, som gymnastik og idrætsaktiviteter for byens og omegnen borgere.
Dette medvirker til en hjælp og et skulderklap til alle i foreningen som gør et
stort og ulønnet arbejde for foreningen.

Næste sæson vintersæsonen 2011 – 2012
Program for næste sæson 2011 – 2012 er ved at være færdig planlagt.
Hold derfor øje med hjemmesiden i løbet af sommerferien, hvor hjemmesiden
bliver opdateret løbende også med det kommende vintersæson program.
Den husstandsomdelte folder med kommende vintersæson program for
2011 – 2012, vil blive omdelt i løbet af august måned – så hold øje med postkassen i denne periode.

DGI Sommerstævne 2011
I weekenden i uge 24, den 18. - 19. juni 2011, afholder DGI Roskilde det årlige
sommerstævne. Som sidste år sker det i samarbejde mellem DGI Roskilde og
Fløng-Hedehusene Gymnastikforening, hvor stævnet også skal afholdes.
Super Spring deltager og skal give opvisning lørdag 18. juni 2011, det endelige tidspunkt er i skrivende stund uvist.
Samtidigt er det afslutningen på sommersæsonen for holdet.

God sommerferie og sidste blad i denne sæson
Dette blad bliver sidste blad inden sommerferien og inden sommergymnastiksæsonen slutter i løbet af juni måned.
(Fortsættes på side 14)
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Gymnastikafdelingen vil gerne ønske alle en rigtig god sommer / sommerferie
– til vi ses i slutningen af august til næste sæsonstart, og husk tilmeldingsaften pr. online tilmelding tirsdag d. 23. august.
Se løbende alle informationer på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk

Opvisningskalender for Super Spring
Superspring:
- DGI fodboldstævne på Herfølge Stadion d. 13. maj, som gæsteoptræden.
- DGI Sommerstævne i Fløng d. 18. juni
- Lions Club i Solrød d. 18. juni

Datoer og andet
Sommergymnastik/ motion starter fra 21/3, 2011 – 23/6, 2011 - afhængig af det
enkelte hold – se hjemmesiden.
DGI Roskilde Sommerstævne Fløng, d. 18 & 19/6, 2011
Tilmelding til vintersæson 2011-2012, online tilmelding, tirsdag d. 23/8, 2011.
Aktivitetsdag / Store legedag 25/9, 2011, i Havdruphallen for medlemmer og ikke
medlemmer – se vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk
Gymnastiklejr 2011, d.12.-13./11, 2011 i Haslev
Gymnastikafdelingens nye hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk
Støt gymnastikken – når du e-handler: Du kan støtte gymnastikken i HGI hver gang du
handler over nettet, hos ca. 200 anerkendte internetbutikker.
Hver gang du handler, giver butikken et beløb til os, uden at du betaler mere. Klik ind
på www.klubsupport.dk og find klub ”HGI Gymnastik” og tilmeld dig. På forhold tak.
P.u.v. Ole
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FOD BOLD

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

Havdrup Old Girls
Så er sæsonen skudt i gang, og mange nye ansigter er kommet til, men der er
plads til flere. Er du fyldt 28 år, og har du tid og lyst til at spille Old Girls fodbold,
så ring til Dorte på telefon
24 40 55 20. Vi træner
hver tirsdag fra kl. 19.00 til
20.30, hvor vores træner
Morten Olsson viser os nogle
scoretricks.
Dorte Linde

Afslutning indendørs for pigerne årgang 2001-2003
Den 1. april var sidste træning indendørs for guldpigerne. Der blev holdt scoringskonkurrencer og stopdans med bold, spist slik og drukket saftevand igen
en god afslutning med den sædvanlige opbakning fra forældre. Udover afslutning skulle årets spiller, fighter, udvikling samt veninde i samtlige årgange kå(Fortsættes på side 17)
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res. Afstemningen havde foregået, ved at samtlige piger havde afgivet deres
stemme på, hvem de synes, der havde fortjent de forskellige priser.
STORT tillykke til alle!!
Siden sidst har vi deltaget i forskellige stævner og 2. klasserne deltog i landsmesterskabet i Sorø. Vi ankom tidlig lørdag morgen og fik indkvarteret os på
skolen, hvor efter der var afgang til hallen, men inden vi kunne komme i gang
var der lige en frokost og indmarch, der skulle overstås. Og så var det tid til
Årgang 2003

Årgang 2002

Årgang 2001

Årets Spiller

Alberte H

Emilie

Mette

Årets Fighter

Nikoline

Anastacia

Louise

Årets Udvikling

Gunilla

Alberte D

Natachia

Årets Veninde

Rasmine

Rikke

Laura L

det alle ventede på FODBOLDEN. Alle var super nervøse inden første kamp,
som vi ufortjent tabte 1 – 0. Alle var ærgerlige, og vi aftalte, at det var første
og sidste kamp, vi tabte. Og sådan blev det! Resten af kampene vandt vi eller
fik uafgjort, så det endte med kval til en plads i b-finalen på dårligere målscore.
Om aftenen var der igen fælles spisning og diverse aktiviteter, meeeen der var
også lige MGP, der skulle ses på storskærm på skolen. Kl. 7.00 næste morgen blev Anastacia vækket til morgensang og flag. 9 år og tillykke igen 
En ½ time efter stod vi klar til morgenmad i hallen og så skulle det afgøres.
Aftalen gjaldt stadig fra dagen før, og
det var sikre sejre og vi kunne blive kåret som vinder af B-finalen til landsmesterskaberne et ½ år efter vi startede
på fodbold. Super tøser!
Laura, Anastacia, Patricia, Maja, Emilie,
Alberte og Mette.

(Fortsættes på side 18)

Vinder af B-finalen ved LM U9
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Allerede weekenden efter var det
tid til stævne igen, denne gang i Dianalund og vanen tro havde vi 4 hold
med i alt 27 spillere plus forældre.
3. klasserne lagde ud fra morgen
mod Greve, som udover at være et
rigtig godt hold spillede med en del
4. klasser (fuldt lovligt skal lige siges, da piger spille 2 årgange sammen) og efter 9 min. 2 spillere til
Fillippa kæmper mod en 5. klasse…..en ”lille”
tælling stod den desværre 5-0. Nå
forskel i højden….
så var det tid til revanche. 2 sejre og
en uafgjort og vi var klar til semifinalen. Men fødderne var ikke skruet ordentlig
på, for chancerne var der ,og så må vi erkende, at straffe det skal øves. For vi
kom desværre ikke i finalen – ufortjent naturligvis – da vi tabte på straffe.
Om eftermiddagen var det tid for 1. og 2. klasserne. Da vi primært prøver at
spille ”rene” årgange, har 1. klasserne det ligesom 3. klasserne det svært, da
de ofte møder hold der er en årgang ældre end dem. Men som sædvanligt
kæmper I som sindssyge. Og 2 uafgjorte er også to sejre. FLOT!
Derudover var der et blandet hold som
gik ubesejret igennem de indledende
runder og som eneste hold røg i Asemifinalerne, hvor de dog tabte mod
turneringens senere vinder.
Det rene 2. klasse hold med hjælp fra
Niko i 2 kampe og Freja i 2 kampe grundet sygdom, vandt b-semifinalen (mod
Vinder af B-finalen U9
vores 1. klasser) og senere finalen. Flot
flot og tillykke til Rikke, Fillippa, Alberte, Anastacia, Laura, Freja (og Niko).
Dagens efter havde vi et hold med til endnu et stævne, hvor statuetter for en
flot anden plads kom i hus.

(Fortsættes på side 19)
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Flot første sæson indendørs er slut, og
udendørs er så småt i gang, hvor vi udover SBU 5-mands og 7-mands er med
til PinseCUP, Pige CUP i Nykøbing SJ.,
Jyske 3-bold samt Vildbjerg til august.
Nulle, Super og Ståle!
Første kamp i 7-mands. Godt kæmpet!!

03erne indtog Sverige

Årgang 03 deltog med to hold ved et godt tilrettelagt indendørsstævne på
kunstgræs hos klubben LB07 i Wihlborgs Arena, Bunkeflo, Malmö, Sverige.
Den lille provinsby Bunkeflo ligger lige på den anden side af sundet, med udsigt
til Øresundsbroen.
Spillerne og de medrejsende familier, gik efter ankomst til spillestedet og fælles frokostspisning af egne medbragte madpakker, en tur til vandet for at lade
op til dagens kampe og nyde naturen i
det dejlige solskinsvejr.
Efter strandturen gik vi tilbage til arenaen, klædte om og påbegyndte opvarmning og leg med bold. Inden den afsluttende opvarmning fik spillerne friske boller sponseret af Lasses Basse, samt
Holdet med Öresundsbron i baggrunden
sponseret frisk frugt. (Tak til Mads)
De to hold skulle spille hver 3 kampe, alle mod svenske hold.
"Lag 1" lagde ud mod Malmø og vandt komfortabelt 6-0, efterfulgt af sejr over det lokale hold LB07 med 3-0 for til sidst at kværne
Kvarnby med 3-2.
"Lag 2" startede ud med sikre sejre over
LB07 samt Andersslöv. Klagshamn i sidste
kamp var dog en for stor mundfuld og holPeter dribler
det måtte indkassere et enkelt nederlag.
(Fortsættes på side 20)
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Det var en stor oplevelse for de 18 fodbolddrenge at komme til Sverige og
spille fodbold.
Stævnet kan varmt anbefales
til andre hold til næste år.
Stævnet er udformet således at der
afholdes et stævne for hver årgang på forskellige weekender
Vores årgang 95ere har også deltaget ved dette stævne denne vinter, før jul.
Lasse tager en slapper og nyder fodbolden

Michael

Frugtuddeling ved sæsonstart.
SuperBrugen i Havdrup har venligst sponseret frugt til uddeling ved sæsonstarten. Så den 12. april og den 14. april sørgede Eva fra bestyrelsen for, at
både børn og trænere kunne få lidt frugt til at styrke sig på efter træningen.
Bestyrelsen håber på, at kunne gøre dette til en fast tradition.
Bestyrelsen
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PET ANQ UE

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

Jubilæum
Havdrup Petanque Klub kunne fejre 5 års jubilæum den 23. april.
En søndag - den 23. april 2006 kl 10:00 - mødtes 11 personer ved Havdrup
hallen, efter en annonce i de lokale aviser og i HGI-nyt.
Der blev omgående startet med at spille på grusbanen, og det blev aftalt at
mødes igen den efterfølgende søndag.
Hermed var grundlaget for at spille Petanque i Havdrup lagt.
Sidst på året blev vi enige om at etablere en klub med egne vedtægter og et
idegrundlag for hvordan klubben skulle videre udvikles, og der blev valgt en bestyrelse.

(Fortsættes på side 23)
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Denne har igennem årene fået etableret et Petanqueanlæg, med kolossal opbakning fra kommunen og fra byens erhvervsliv, og medlemmernes aktive indsat ved bygning af baner og klubhus har været utrolig. Vi har også fået indlagt
vand og el.
Nu dyrkes Petanque i Havdrup af over 40 medlemmer. Der spilles 3 dage om
ugen: Onsdag fra 10 -12, torsdag fra 19-21, og søndag fra 10-12, og fremmødeprocenten er meget høj.
36 medlemmer deltog i den nylig afholdte generalforsamling, hvilket viser stor
interesse for klubben.
Aktiviteterne i klubben er også blevet øget hen ad vejen.
Vi holder en lille vinturnering 2 gange pr måned, og 2 hold deltager i DGI´s
turneringer. Vi deltager i en trekantsturnering med Vallensbæk/ Brøndby
Strand, vi holder klubmesterskaber - og endelig møder vi Solrød Byråd i et
stævne en gang om året. Dette års stævne er den 15. maj kl. 10:00, og vi vil
også markere 5-årsdagen ved dette stævne, så kom og vær med denne dag.
Det sociale og hyggen er vigtige elementer i Havdrup Petanque Klub.
Vi spiser af og til vores medbragte mad sammen, eller vi griller i klubben.
Kom og vær med - alle kan spille Petanque. Du kan prøve gratis nogle gange,
an se om det er noget for dig. Kom f.eks på søndag!
Mvh
Bestyrelsen

23

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

Ungdommens Klubmesterskaber 2011
Søndag d. 3. april afholdt ungdomsafdelingen endnu en gang klubmesterskaber.
I år havde vi 34 tilmeldte spillere hvoraf de 9 af dem var med til deres 1. klubmesterskab. Da tilmeldingen i nogle af rækkerne var meget tynde valgte vi at
slå nogle af årgangene sammen. Det betød, at enkelte spillere kom til at spille
mod modstandere, som var mere end
3 år ældre end dem selv. En stor tak til
de spillere som fik og tog imod denne
udfordring - i kløede på med krum hals.
Der blev spillet rigtig mange flotte og
spændende kampe og der blev uddelt
præmier og påskeæg til alle deltagere til stor glæde for alle.
Ungdomsudvalget vil gerne sige
SUPER BRUGSEN i Havdrup mange
tak for de rigtig flotte påskeæg, som
de havde sponsoreret til alle vores spillere.
(Fortsættes på side 26)
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Traditionen tro blev årets ungdomsspiller kåret samme dag. Trænerne havde enstemmigt peget på U11A
-spilleren Rikke Madsen, som stolt og glad modtog prisen til store klapsalver fra spillere og publikum. Ungdomsudvalget ønsker Rikke et stort tillykke med kåringen.
Sæsonen 2010/2011 er slut og ungdomsudvalget
takker spillere og forældre for denne sæson og siger
på gensyn efter sommerferien.

Veteranerne rykker op!
A holdet havde kniven for struben før sidste holdkamp mod rækkens nummer
2 Team Roskilde, vi skulle bruge en sejr på mindst 7-4 for at rykke op, et problem vi selv havde givet os, da vi havde tabt ærgerligt de 2 sidste holdkampe.
Men holdet levede fuldt ud op til egne forventninger og vandt præcis med 7-4
og hermed rykker holdet op i Mesterrækken, det holdt hårdt og i visse kampe
havde vi det fornødne held og dygtighed.
B holdet sluttede rigtig flot af, først sendte de det suveræne tophold fra Viskinge hjem med et nederlag på 7-4, det var og blev Viskinge eneste nederlag, super flot gået af hele holdet der bare ramte dagen. Vi flugte den flotte sejr af
med endnu en sejr i rundens sidst kamp, hvor vi satte Slagelse på plads med 8
-3, holdet slutter på 3/4 pladsen om det giver oprykning til A rækken vides
endnu ikke i skrivende stund.
Til alle der har deltaget på de 2 hold skal der lyde en tak for en god sæson og i
ønskes alle en god sommer.
Vi ses til den nye sæson.
P.U.V
Kurt
(Fortsættes på side 28)
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LM i vejle for motionister
8 topglade og topmotiverede motionister tog af sted til Vejle lørdag d. 16 april.
Der var indkvartering enten på hotel eller på gymnasiet i medbragte soveposer.
Der blev spillet mange kampe, men desværre kun få
sejre. Men humøret var stadig højt og Havdrup tog revanche til festen lørdag aften. Alt i alt en rigtig sjov
tur.
Hilsen motionisterne
Hanne, Rose, Helle, Aksel, Claes, Marc,
Frank og Lise.

Nyt ungdomsudvalg
Ved generalforsamlingen d. 17. marts blev der sammensat et nyt ungdomsudvalg.
Formand for ungdomsudvalget blev Jens Madsen. Derudover består udvalget
af Lise Elsborg Jensen, Kia Frisenborg, Thomas Albrink & Alex Frank.
Vi glæder os meget til at arbejde med Havdrups badmintonungdom og vil arbejde videre med nogen af de traditioner som allerede er skabt og samtidig vil
vi også se på om vi kan starte nye tiltag op.
Vi er meget glade for, at vi på nuværende tidspunkt har sikret os Andreas som
træner 2 dage om ugen i næste sæson.
Når vi alle har nydt sommeren vil vi fortælle mere om, hvilke aktiviteter der bliver i den kommende sæson.
God sommer
Ungdomsudvalget
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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

Standerhejsning
Så fik vi hejst flaget for den nye tennissæson, klubbens 24.
sæson er sat i gang. Klubsangen blev sunget og formanden bød velkommen til den nye sæson. Så nu vi klar til at
sommerens mange tennis aktiviteter.
Se mere på www.Havdrup.dk/tennis
Hvis man gerne vil spille tennis men ikke har en makker, er
onsdag aften fra kl. 18.00 - ? en oplagt dag at møde op på,
her har vi åben bane det vil sige at man bliver sat sammen med andre og spiller så på tid og så deles holdene ud igen.
Der er ligeledes åben bane onsdagen fra kl. 9.00 – 12.00 hvor man spiller efter samme princip.
Har du lyst til en prøvetime så kontakt os på mail tennis@Havdrup.dk eller ring
til Kirsten 56140521 så aftaler vi en tid.

Nogle nød kaffen, mens andre var på banen
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