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Ny sæson starter op
Så skal vi endelig i gang med en ny sæson.
Vi vil gerne byde velkommen til sæson nr. 36 med HGI-Nyt, og samtidig sige
tak til både vores nuværende og tidligere annoncører. Uden deres støtte ville
det ikke være muligt, at udgive bladet.
Gymnastikken har haft deres tilmeldingsaften. Den 23. august. Kl. 19.00 gik
de on-line, og tilmeldingerne væltede ind.
Fodboldafdelingen har afholdt deres årlige Havdrup Sommer Cup – det var
søndag den 20. august, og de var heldige med vejret – solen skinnede over
Havdrup.
Badmintonsæsonen er startet op i uge 34, så alle har igen mulighed for at få
løbet rundt på banen.
Petanque har heldigvis fået lidt bedre sommervejr, så de rigtig kan spille noget bold på deres fine bane.
Vi er i dialog med Solrød Kommune angående vores længe ventede Hal 2. Der
har været et møde, hvor Havdrup skole og HGI har kunne fremkomme med
de ønsker, som vi har i forbindelse med Hal 2. Vi er meget glade for det gode
samarbejde, der er med både Havdrup Skole og Kommunen. På denne måde
kan vi forhåbentlig, få det bedst mulige ud af en ny hal i Havdrup.
På bestyrelsens vegne
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

Sæsonplan og tilmelding
Den netop opstartede vintersæson og sæsonplan 2011/2012 kan ses på
hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk under fanebladet ”vintersæson
2011/2012” og i tidligere omdelte folder.
Tilmeldingsaftenen d. 23. august, som efterhånden er lidt tid siden, når dette
blad udkommer, syntes vi er forløbet rigtig godt.
Der var dog et par udmeldinger om at man ikke kunne komme på tilmeldingsprogrammet, hvilket ”kun” har været et problem for få, og som formentlig skyldes andre internetforhold, da internetprogrammet der håndterer tilmeldingerne har fungeret som det skulle.
Gymnasterne kunne tilmelde sig via online hjemme fra, og i år som den eneste
tilmeldingsmetode. Man kunne på denne måde siddet et hvilket som helst sted
og tilmelde sig, i stedet for at skulle møde op i Peppes bar.
Senere på tilmeldingsaftenen for alle hold er der registeret at være i alt ca.
450 tilmeldte gymnaster, ekskl. dem der (for enkelte hold) er på venteliste.
Ved en optælling igen pr. den 5. september var antal gymnaster i alt på alle
holdene på ca. 510 .

Online tilmelding hjemmefra
Er man ikke blevet tilmeldt på tilmeldingsaftenen (d. 23. august), og ønsker at
gå på et af holdene, kan man stadig blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede hold ikke er fyldt op, og hvis holdet skulle være fyldt op kan man skrive sig
på venteliste, når der så bliver ledig plads vil man automatisk få besked, alt via
hjemmesiden.
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Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, som følgende:
Vælg fanebladet 'Onlinetilmelding'/'Onlinetilmeld dig her' og tilmeld dig det hold
du ønsker at gå på. Følg vejledning og informationstekster i øvrigt.
Husk at have dankortet/edankortet klar.

OBS! Tilmelding kan kun ske ved samtidig betaling af kontingent (som nævnt
ovenfor). Er der ikke betalt fremgår gymnastens navn ikke af medlemslisten,
og gymnasten er dermed ikke tilmeldt holdet.

Ledige pladser på flere hold endnu
Vi kan i skrivende stund stadig tilbyde plads på en hel del hold af forskellig art.
Der er få ledige pladser på flere af holdene - se program.
Der er i skrivende stund ledige pladser på bl.a. følgende hold:

















Zumbatomic kids (fra 10 år), mandag 16.00 - 17.00, Gymnastiksalen
Step Up I, mandag 17.00 - 18.00, Gymnastiksalen
Step Up II, mandag 18.00 – 19.00, Gymnastiksalen
CrossEnergy m/k, mandag 19.00 -20.30, Gymnastiksalen
Spring Mix (fra 7år), tirsdag 17.00 – 18.15, Gymnastiksalen
Mini Super Spring (fra 7 år), tirsdag 18.15 – 19.30, Gymnastiksalen, +
torsdag 17.30 – 19.00, Hallen
Super Spring (fra 10 år), tirsdag 19.30 – 20.45, Gymnastiksalen, + torsdag 19.00 – 20.45, Hallen
MPG, onsdag 16.00 – 17.00, Gymnastiksalen
Trim Fit m/k, onsdag 19.00 - 20.00, Gymnastiksalen
Spilopperne I (3-5 år), torsdag 16.15 – 17.15, Gymnastiksalen
Hockey for sjov, torsdag 18.30 – 19.30, Gymnastiksalen
Pilates, lørdag 9.00 – 10.15, Gymnastiksalen
Familietons (2-6 år), søndag 10.00 – 11.30, Gymnastiksalen
Aktiv seniormotion m/k, tirsdag 11.30 – 13.00, Hallen
Zumba, tirsdag 18.00 – 19.00, Hallen
Aerobic, Bold og Gymstick, torsdag 17.35 – 18.50, Hallen
(Fortsættes på side 8)
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 Multi-robic, torsdag 19.00 – 20.15, Hallen
 Walk & Run m/k, mandag 18.00 – 18.45 + onsdag 18.30 – 19.15, ved
hal indgangen
 Løbehold for øvede m/k, onsdag 19.15 – 20.00, ved hal indgangen.

Store Legedag søndag 25. september kl. 11.00 – 14.00.
Vi vil i år gentage vores initiativ fra sidste år med en ”store legedag / aktivitetsdag” for alle byens og omegnens borgere, hvor man ganske GRATIS kan
komme til et par timers sjov, leg og andre gymnastiske aktiviteter i Havdrup
Hallen.
Kom og vær med - og i det hele taget bare få rørt sig og have en fantastisk
dag sammen, forældre og børn og alle legekammeraterne.
Arrangementet finder sted i Havdrup Hallen, søndag 25. september, fra
kl. 11.00 - 14.00. Arrangementet er for både børn og voksne og som nævnt
gratis.
Der er ingen tilmelding, så ta’ bare hele familien med!

Gymnastiklejr 2011.
Gymnastiklejren bliver i år fra lørdag morgen den 12. november til søndag eftermiddag den 13. november 2011. Vi skal i år til FDF Center Sjælland i Haslev, hvor vi har været tidligere. Vi har ligeledes om lørdagen lejet en af Haslevhallerne som er forsynet med alverdens springredskaber. Her skal vi bl.a. give
den "fuld gas" i springgraven, på de nedbyggede trampoliner samt med leg og
rytmegymnastik - så det glæder vi os til at kunne byde jer velkommen til.
Information og tilmeldingsforløb om gymnastiklejren bliver udsendt til de hold
gymnastiklejren henvender sig til.
Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne deltage.

Inspirationskursus for HGI Gymnastik.
Vi har søndag den 28. august afholdt et rigtig spændende internt kursus, for
alle instruktører, hjælpeinstruktører, minihjælpeinstruktører og bestyrelse –
hvor emnet blandt andet var inspiration til den kommende sæson, pædagogiske fif og frivillig ildsjæl.
(Fortsættes på side 9)
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Havdrup Gymnastikforening forsøger konstant at udvikle og forny sig, så vi er
med på tidens trends. Men også så vores instruktører får lov til at udleve de
ønsker de måtte have til at prøve noget nyt og gøre sig bedre. Vi er tillige opmærksomme på, at vi lever i en verden, hvor der er mange ansvar at tage, og
det kan nogen gange være svært for en frivillig instruktør at tackle en bestemt
situation.

Derfor har vi siden sidste sæson afholdt 2 interne kurser for vores frivillige
instruktører, for på den måde at hjælpe give dem redskaberne til at skabe et
godt miljø for dem selv og deres gymnaster. Det første kursus var et seminar i
samværsregler, idet vi har besluttet i foreningen, at vi skal have en samværspolitik, som både er intern og ekstern.
Den eksterne samværspolitik
vil bl.a. indeholde emner som
alkohol, mobning, rygning, mobiltelefoni, børneattester og
beklædning, og det vil blive
offentliggjort på foreningens
hjemmeside. Den interne politik vil bl.a. indeholde emner
som intime relationer, omgangstone og repræsentation
af foreningen udadtil, og det vil
foreningens frivillige kunne
finde på det interne foreningssystem.

(Fortsættes på side 10)
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Kursus 2 søndag den 28. august, var en dag fyldt med aktivitet, hvor vi fik en
masse nye idéer til opvarmning, springteknikker, lege m.m., og vi fik også lidt
vise ord med på vejen om forberedelse af en gymnastiktime og hvordan man
opretholder gejsten hos sig selv og sine gymnaster. Alt i alt 2 inspirerende og
lærerige dage, som vi vil få stor glæde af i sæsonerne fremover.

Datoer og andet
Aktivitetsdag / Store legedag 25/9, 2011, i Havdruphallen for medlemmer
og ikke medlemmer – se vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk
Efterårsferie - uge 42, 2011.
Gymnastiklejr 2011, d.12.-13./11, 2011 i Haslev
Juleferie fra 12/12, 2011 – 2/1, 2012
Gymnastikafdelingens 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 Fodbold årgang 99 på Herfølge Stadion
Fredag den 13. maj skulle Havdrup Fodbold årgang 99 spille forkamp på Herfølge Stadion mod Faxe. Det var 10 nervøse spillere der glædede sig til den
oplevelse og det kunne man sagtens se i starten af kampen, vi startede nemlig
med at smide alt for mange bolde væk og Faxe pressede os total i bund, kun
stor spil af Danny i målet holdt os inde i kampen, men helt naturligt kom vi bagud 1-0 på et flot gennemspillet angreb. Herefter kom vi med i kampen og spillede flot, Christoffer fik styr på forsvaret sammen med Rasmus og Joshua og
det var nu os der pressede og udligningen kom helt fortjent da Tobias spiller
en super aflevering til Mads som snupper et træk og sætter bolden og i mål
hjørnet. Vi forsætter det flotte spil og kommer også på 2-1 da Andreas frækt
lopper bolden over målmanden, stillingen holdt til pausen. I anden halvleg bølgede kampen frem og tilbage, vores midt bane med Jakob og Markus erobrede mange bolde mens Peter
konstant var farlig på fløjen, vi
var tæt på 3-1 da Emil efter
et hjørne fik sat sidste fod på
bolden der desværre røg lige
over, Faxe havde også deres
muligheder men Danny i målet hev den ene efter den anden store redning frem, men
til sidst lykkedes det Faxe at
udligne til 2-2 som også blev
kampens resultat.
(Fortsættes på side 14)
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Herefter løb nogle stolte spillere med Herfølge divisionsspiller på banen til
kampen i 1 division mellem Herfølge og AB, en kamp der sjovt nok også endte
2-2.
Kurt Larsen.
Havdrup Årgang 1998 nyt fra 1. halvår 2011
I løbet af december /januar 2011 skrumpede vores årgang 98 fra tidligere
36 spillere i efteråret til 9-10 spillere i januar 2011. Det var noget af en kold
klud at få i hovedet som ny årgangsleder. Men op på hesten igen - vi havde
som noget nyt tilmeldt os 9 mandsturneringen udendørs til vintersæsonen i
stedet for indendørs stævner.
På trods af nedgangen i spillerstaben har disse spillere konstant været til træning i sne, sjap, frost o. lign. og har gennemført 9 mandsturneringen (vinter)
ofte med kun 8 spillere til rådighed med et flot resultat 2. plads 1 sølle mål fra
1. pladsen. Det var et meget tilfredsstillende resultat.
Foråret er gået med træning 2 gange om ugen igen flot fremmøde af disse
superdrenge der er fik tilgang af Mike from USA som hjælpe- løbetræner.
Turneringsmæssigt var vi kommet op i en svær pulje, men klarede os igennem
sæsonen med en tilfredsstillende 4. plads.
Årgangen har fået tilgang af 2 spillere mere og 9 af disse afslutter foråret
med weekendstævne i Kerteminde, som vi i 2010 også besøgte med stor succes.
Vi ser frem til vores start på 11. mandsfodbold i efteråret 2011.
Såfremt du ønsker at hjælpe drengene med tilgang af spillere og økonomisk
støtte kan du kontakte årgangs leder Søren Tvede 27 62 52 99 www@hgifodbold.dk eller møde op til træning mandage og onsdage kl. 17.30. – 19.00

(Fortsættes på side 15)
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Zakarias Loumann, Tobias Lauritsen, Oliver Tvede, Christian Buss, Daniel R
Wismann, Oliver Mejl, Piet Hjaltelin, Mads Skov, Ulrik Lefevre og Casper Skriver. På billede mangler Oliver Fagerberg og Kasper Kristensen

En stor tak til Kenneth Skriver og Mike for trænerindsatsen
Nye Sponsorer til årgang 1998
Det er nu lykkedes at fremskaffe sponsorer til vores nye spiller dragter af Malerfirmaet Henning Jørgensen, Havdrup og BJ Entreprise Roskilde mere herom i næste nummer af HGI- Nyt
Samarbejde årgang 1999/2000 og 1998
For at styrke udviklingen og give inspiration i de 2 årgange som begge er relativ små, har trænerne/Årgangslederne indgået et samarbejde, dette betyder
at vi fremover træner sammen hver mandag fra kl. 17.00 til 19.00. Ligeledes
til kampe vil de 2 årgange blive blandet en smule.
Vi håber med dette at fastholde de nuværende spillere.
Til hver mandagstræning skal der medbringes løbe/gummisko da vi starter
fra kl. 17.00 til 17.30 med løbetræning. Fra kl. 17.30 til 19.00 vil der være
almindelig fodboldtræning.
Onsdagstræning fra kl. 17.30 til 19.00 for dem som ikke spiller kamp i midtugen. Mere om dette i næste nummer af HGI Nyt.
Hilsen Kurt og Søren
Søren Tvede Årgang 98
Havdrup Fodbold
(Fortsættes på side 16)
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Ny sponsor og nye GULE trøjer til Havdrup Guldpiger ´01 -´03
Holdet spillede sidste år ikke mange hjemmekampe, men når vi gjorde var det i
l flere forskellige lånte trøjer, som flere af vores piger voksede ud af i løbet af
sæsonen.
Derfor er det helt fantastisk at Havdrups lokale firmaer er klar til at støtte op
om fodbolden og Havdrup guldpiger. Vi kan i dag takke Arne Jensen Automobiler A/S for at han har sponseret 33 nye spillertrøjer, så vi kan spille i flotte
gule trøjer.

Tak Arne Jensen, fra Havdrups gule guldpiger
Fodbold Havdrup vs Solrød
Den 25. maj havde vi igen en fantastisk dag sammen med Solrød. Denne gang
var det træningsdag for årgang 2003, hvor det blev til 3 kampe. I det første år
som fodboldspiller årgang 2003 har det været småt med sejre, da de næsten
altid har spillet mod spillere, der var et år ældre, så der har været fokus på de
”små” sejre som flotte mål, opdækning og uafgjorte. Og humøret har altid været i top, derfor var det og så en
forløsning at spille mod piger på
samme alder og samtidig vinde
sikkert og være klart dominerende fra start til slut. Der kan man
se, hvad, det har betydet, at spille
mod nogle der har været op til 2
år større. I har udviklet jer helt
vildt fra sidste år, fra ikke at kunne skyde med inderside til at knalde bolden op i nettaget gang på
gang, samtidig med et flot for(Fortsættes på side 17)
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svar og tilbageløb. Godt gået Alberte, Gunilla, Nikoline, Nanna, Josephine, Molly, Agnes, Sofie, Rasmine og Freja, det tegner godt for næste år, hvor vi møder
hold på samme alder eller en årgang under.
Tak til Solrød for en dejlig dag og godt samarbejde!
STÅLE
Pige cup og sommerland sjælland cup
2 weekender bød på 2 stævner, hvor ca. 30 glade og spændte piger og
mindst det dobbelte af heppende tilskuer, drog til fælles medalje stævner i Albertslund d. 11/6 og d, 19/6 i Nykøbing Sjælland .
Til begge stævner stillede vi med 4 hold – 1. klasse, 1x mix, 2. klasse (alle 5
mands) og 3. klasse der spillede 7-mands. Fælles for begge stævner var højt
humør hos spillere, trænere og medrejsende tilhængere samt at vi fik spillet
masse fodbold og dyrket fællesskabet på tværs af årgangene.
Især til Sommerland Sjælland, hvor vi efter endt stævne tog en tur i sommerlandet, hvor pigerne og nogle af de voksne fik prøvet diverse forlystelser og en
smuttur i det kolde badeland. Efterfølgende havde vi fået tændt op i grillen til
fælles spisning og en skøn afslutning på en dejlig dag.
Hyggelig afslutning på foråret
Både pigernes 2. klasse og 3. klasse havde en hjemmekamp som skulle spilles
denne dag, så derfor havde vi inviteret drengene årgang ´03 til at spille sammen med vores piger af samme årgang. Først skulle vi dog lige have overstået
kampen imod pigernes forældre, som igen var rigtig sjov selvom pigerne er
blevet lidt for gode til de mange tunge forældre ;-)
Afslutningsvis havde vi tændt op i grillen, så både piger og drenge samt deres
familier kunne få pølser og brød sammen med lidt vådt til ganen – super hyggeligt.
Nulle, Ståle og Super ønsker jer alle en skøn sommerferie – nyd den godt og
kom friske tilbage til masser af spændende fodbold efter ferien

Sol over Havdrup Sommer Cup
Søndag d. 21. august viste sommeren fra sin bedste side, og Havdrup Sommer Cup blev endnu engang en stor succes med langt over 500 deltagere.
Når man som spiller, træner eller leder kommer til et fodboldstævne, kan det
umiddelbart være svært at se, hvor meget arbejde, der er lagt i stævnet. Planlægningen af Havdrup Sommer Cup starter op i marts/april og foregår hele
foråret og sommeren med tilrettelæggelse af program, puljer, sponsorer,
(Fortsættes på side 19)
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dommere, samaritter osv. Men uanset hvor godt man forbereder sig, så kan
man aldrig vide hvordan vejret bliver.
I år havde vi gjort alt for at stævnet skulle køre på skinner. Et nyt system var
taget i brug til at holde styr
på, hvilke hold der skulle være med til stævnet, og mange sponsorer havde givet et
bidrag i form af sponsering
af præmier til en eller flere af
puljerne.
Vejret valgte så at matche
vores gode forberedelser. En
stort set skyfri himmel og 25
grader var perfekte forhold
for de over 500 deltagere,
der havde valgt at bruge dagen på Havdrups baner. Kommunens folk havde sørget for nyklippede og nykridtede baner, og det førnævnte vejr havde sørget for at banerne i hvert fald
ikke var for tørre.
Der var lystig aktivitet allerede fra kl. 7 om morgenen, hvor stævneteltet og
diverse boder blev gjort klar. De
første kampe startede kl. 9, og herefter var der kampe i gang på op til
12 af gangen. Et enkelt sted på anlægget kunne man sågar høre
svenske tilråb, fordi et U11 hold fra
Oxie ved Malmö også var med til
stævnet. Havdrup GI havde i år indgået en aftale med DBU om at gøre
stævnet til et såkaldt fair play børne
stævne. Dette betød bl.a. at alle
spillere i U12 og yngre fik et flot DBU svedbånd med hjem.
Da klokken blev kvart over 3, og de sidste præmier var blevet uddelt, kunne vi
se tilbage på et stævne, hvor et enkelt strømnedbrud i stævneteltet var den
største ulykke, der var sket i løbet af dagen. Fra stævneledelsen skal der lyde
en kæmpe tak til alle, der gjorde det muligt at gennemføre Havdrup Sommer
Cup endnu en gang. Vi ses til Sommer Cup i Havdrup i 2012.
Tekst: Preben Nilsson, Foto: Jeff Duckett
(Fortsættes på side 20)
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Små fodboldpoder – Store fodbolddrømme
Det er ikke svært at forestille sig den glæde der opleves på de grønne baner,
når ca. 30 små drenge og et par piger på 4-5 år drøner rundt og prøver at få
styr på hver sin fodbold 2 gange om ugen! Det er herligt at se deres ansigter
og opleve deres jubel når det lykkedes at ramme målet. Og det gør det faktisk
ret tit, for vores fodbold årgang ’06 og ’07 er nogle fightere med store idoler
som Messi og Ronaldinho, og Havdrups små fodboldpoder har klaret sig rigtigt godt til de kampe de har spillet indtil nu. F.eks. tog de til fodboldstævne i
Viby før sommerferien, hvor de vandt alle deres kampe og de har været til fodboldstævne på Frederiksberg og andre steder på Sjælland, hvor de også har
klaret sig super flot. Det er ikke alle der har lyst til at spille kampe, for nogen af
de små er det rigeligt med træningen på Havdrups baner, og for andre er det
week-endens højdepunkt at få lov til at komme ud og spille kamp. Og det er
utroligt så meget det betyder for sidstnævnte, at de får en medalje om halsen
eller en præmie i hånden ligegyldigt hvor godt eller dårligt de har klaret sig. Og
ve den der prøver at nægte de små poder at tage deres medalje eller præmie
med i seng om aftenen! Som overskriften siger, så bliver der helt sikkert også
drømt om seje fodboldmål og skinnende præmier når de små lukker øjnene,
og når de slår øjnene op næste morgen er første spørgsmål ”Hvornår skal jeg
til fodbold igen?”. Og det skal de heldigvis snart, så de kan få krudtet af sammen med deres holdkammerater på de regnvåde baner og vejret betyder ingenting for i ”regn og slud skal bolden ud”!
Fodboldstævne på Frederiksberg d. 28/8-2011

En lille stolt flok fra årgang ’06 i deres nye kamptøj
Fra venstre bagerst: Mikkel, Lauritz, Caroline, Andrew
Siddende forrest: Adam og Sebastian

Tekst og foto: Betina Steneman
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FOD BOLD

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.

Ny hjemmeside hos Veteranerne Fodbold
Se nogle af de gamle drenge på www.abcr.dk/oldboys, og kom og træn med
om onsdagen kl. 19.00.
Yderligere info på telefon 28 10 68 00
Hilsen Bent
Havdrup Old Boys

Old Boys gammelt 19xx
Bagerst: Jørgen Marcussen, Bent, Christen,
Elektriker Poul, Allan, Jørgen Benbrækker,
Mogens, Elo
Forrest: Stig, Ingolf, Lasse, Verner

Old Master 2010
Bagerst: Allan, Egon, Finn, Mogens, Bjarne
Forrest: Flemming, Henning, Peter, Kaj, Ingolf

Old Boys meget gammelt 1978
Bagerst: Jens, Volvo Erling, John Juhl,
Elo, Søren, Eivind Rasmussen, Christen
Forrest: Kurt Hyllekvist, Jørgen fra
Stranden, Elektriker Poul, Hans Peter,
mogens medegård

Super Veteran 2010
Bagerst: Stig, Kim Pagels, Mogens,
Peter S, Lasse
Forrest: Bent, Peter D, Verner
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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

TREKANTTURNERING 2011
Mandag den 23.maj afvikledes den første runde af trekantturneringen:
Brøndby Strand - Vallensbæk - Havdrup.
Holdene består af 8 spillere, der spilles 18 kampe, fordelt som 3 triple, 12
double og 3 single.
Havdrup vandt første runde med 8 point, Brøndby fik 6 og Vallensbæk 4.
Anden runde blev spillet i Vallensbæk, med resultaterne:
Havdrup 5, Brøndby Strand 6 og Vallensbæk 7 points.
Altså stor spænding med det samlede resultat 13 - 12 - 11 inden den sidste
og afgørende kamp i Havdrup.
Den medbragte mad blev hurtigt indtaget, og da alle var kampklare, blev startsignalet givet kl. 12:30 - i stedet for som planlagt 13:00.
Resultatet af dagens kampe blev: Havdrup 7 - Brøndby Strand 8 - Vallensbæk
3, hvilket gav slutresultatet: 20 - 14 - 20.
Det uafgjorte resultat mellem Havdrup og Brøndby Strand skulle så afgøres på
resultaterne af de indbyrdes spillede kampe, og vinder blev så igen i år Havdrup med resultatet 9 -7 for de indbyrdes kampe.
Havdrup fik altså lov til at beholde Vandrepokalen endnu et år.
En spændende afslutning - lige til sidste kamp - på dette års turnering.

LYSFEST
Indvielse af lysanlæg.
Torsdag den 30. juni blev vort nye lysanlæg indviet med deltagelse af i alt 58
personer.
(Fortsættes på side 23)
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(Fortsat fra side 22)

Der blev grillet pølser og bøffer til den store guldmedalje, og maden blev indtaget i det opstillede telt, hvor stemningen var i top med sang og musik.
KL 20:00 blev turneringen startet, og den gik over 3 kampe med skiftende
makker.
Resultatet blev:
1. Kirsten H.
2. Michel - Tone N - Knud - Gitte - Erik S - Jette - Sten - Gritt.
Alle toere fik vinpræmie - mens etteren fik Champagne.
Desuden blev der trukket lod om 3 gavekort á 200,- til OK benzin, og de heldige vindere var Alex - Birgit - og Kirsten H!
Kl 22:30 blev det nye anlæg tændt af Borgmester Niels Hørup og Naima Simring - så alle vinderne kunne blive hyldet i fuld belysning.
Det var igen en dejlig aften i klubben - og et virkelig flot lysanlæg blev således
taget i brug.
Lars Jansson
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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

Velkommen til Havdrup badminton ungdomsafdeling
Badminton er god og sjov motion for alle. Der er mulighed for at få styrket koordination, bevægelse og motorik samtidig med at du er sammen med dine
venner.
Sæsonen er så småt startet op, men kunne du tænke dig at prøve kræfter
med badminton så kontakt ungdomsformand Jens Madsen på telefon
46.18.88.72 eller mail: ungdom@havdrup.dk.
Vi starter onsdag den 24. august 2011
(sæsonen går fra 24. august 2011 – 30. april 2012)
Træningstiderne er:
Nybegyndere
Tirsdag kl 16.30-17.45
U9 og begyndere
Mandag kl. 15.00 – 16.00 og tirsdag kl. 16.30 – 17.45
Let øvede U9 – U13
Mandag kl. 16.00 – 17.00 og onsdag kl. 15.00 – 16.30
Øvede U13 – U17
Mandag kl. 17.00 – 18.00 og onsdag kl. 16.30 – 18.00
NB. Ovennævnte trænings tider kan blive ændret af træneren alt efter spillernes kvalifikationer. Der kan tillige forekomme mindre ændringer i trænings tiderne afhængig af antallet af spillere.

(Fortsættes på side 26)
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(Fortsat fra side 24)

Trænerteamet består af:
Professionel træner Andreas Johansen og ungdomsspiller Nicolai Nilsson.
Janne Madsen er træner for holdet om tirsdagen.
Vi er i øjeblikket ca. 65 ungdomsmedlemmer og vi vil meget gerne være flere!!!
I Havdrup kan man både spille for at hygge sig, men også for at se, hvor langt
talentet rækker. Så hvis du har lyst til at komme ud og spille turneringer, er
dette naturligvis også en mulighed.
Ungdomsafdelingen tilbyder i denne sæson:
 Professionelt trænerteam
 Socialt samvær
 Deltagelse i stævner (klubben betaler 40% af gebyret)
 Jule- og forældre/barn turnering
 Tur til Copenhagen Masters (mellem jul og nytår)
 Klubmesterskab
Priser for en hel sæson:
Nybegyndere kr. 375 ,U9 + begyndere kr. 650,Let øvede U9 – U13 kr. 750,Øvede U13 – U17 kr. 750,Skulle du/I have evt. spørgsmål er du/I velkommen til at kontakte Ungdomsformand Jens Madsen på tlf.nr.: 46.18.88.72 eller mail: ungdom@havdrup.dk

Ledige baner
Så er sæsonen startet og vi har nogle ledige baner på følgende tider:
Mandag kl. 20:35
Onsdag kl. 21:15
Lørdag kl. 9:00
Vi har også ledige pladser på vores motionist fællestræninger.
Kontakt Finn Jensen hvis du er interesseret.
E-mail
Telefon

badminton@havdrup.dk
46 18 64 18
26
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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
Så er denne tennis sæson ved at være slut, selv om der stadig er fuld aktivitet
på banerne.
De 3 hold som var tilmeldt til SLTU´s motionistturnering har nu færdigspillet
deres kampe med følgende flotte resultater:
Havdrup 1
1
2
3
4
5
6
7
8

MOTIONIST KAT. 1 UDE 2011

K

V

U

T

Score

P

Havdrup
Roskilde 4
Helsingør
Brøndby Str.
Karlslunde
Ramsø
Albertslund
Hørsholm/R. 4

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
3
2
2
2
1
0

1
2
1
3
2
1
3
1

0
0
3
2
3
4
3
6

29-13
30-12
24-18
19-23
20-22
18-24
16-26
12-30

13
12
7
7
6
5
5
1

Finale: komplet program
Dato/Kl.
28-08-11
28-08-11
04-09-11

Hjemmehold
Roskilde
Havdrup
Roskilde 4

Udehold
Roskilde 4
Birkerød 2
Havdrup

Score
3-3
3-3
3-3

Da Havdrup vandt puljen, skulle de spille mod nr. 2 i den anden pulje, som blev
Birkerød 2. Her spillede man 3-3, men da Havdrups vandt et parti mere, gik de
videre.
Så skulle der spilles finale mod Roskilde 4 og her blev resultatet også 3-3, men
her var det Roskilde 4, der vandt med et parti mere end Havdrup.
Så et STORT TILLYKKE med Havdrups Tennis klubs flotte anden plads og pokalen, i en turnering hvor der er over 100 hold tilmeldt.
Holdet bestod af: Birgitte Hoffmann, Jytte Christiansen, Ena Munkholm, Alex
Hansen, Finn Jensen, Bernt Christiansen og Steen Munkholm.
(Fortsættes på side 30)

29

(Fortsat fra side 29)

Havdrup 2
Pulje C
1
2
3
4
5
6
7
8

Holbæk 2
Bjæverskov
Tune
Haslev
Solrød 2
Havdrup 2
Brøndby Str. 2
Brøndby

K

V

U

T

Score

P

7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
4
3
3
2
2
0

2
1
1
2
1
1
0
0

0
1
2
2
3
4
5
7

29-13
28-14
30-12
22-20
23-19
16-26
17-25
3-39

12
11
9
8
7
5
4
0

Havdrup 3 (mangler 1 kamp mod Sorø)
Pulje J
1 Blåkilde 2
2 Ramsø 2
3 Køge
4 Hedehusene
5 Roskilde 2
6 Tune 2
7 Ringsted
8 Havdrup 3
9 Greve
10 Sorø

K

V

U

T

Score

P

9
9
9
9
9
9
9
8
9
8

9
5
5
3
3
4
3
2
1
0

0
2
1
4
3
1
2
2
2
1

0
2
3
2
3
4
4
4
6
7

45-9
31-23
31-23
30-24
28-26
25-29
22-32
21-27
16-38
15-33

18
12
11
10
9
9
8
6
4
1

Venlig hilsen
Steen og Ena

Holdleder Alex Hansen med pokalen
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