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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.
Mail: Post@hgi-nyt.dk
Deadline for stof til næste blad: 13. november 2011
Forsiden
Motiv: Badmintonens ungdomshold, U9 og U13, som i år har været så fantastisk
heldige, at få sponsoreret spillertrøjer af Netdrop.dk og Superbrugsen Havdrup. Vi vil
meget gerne have lov at sige et stort TAK til både Netdrop.dk og Superbrugsen Havdrup, som har gjort det muligt for os, at troppe op i ens spillertrøjer når vi spiller holdkamp samt deltager i andre turneringer - der ser hamrende godt ud!
Fotograf: Lars Mortensen
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Efteråret
Vi er godt i gang med at planlægge vores store julebanko, som I kan læse om
her i bladet. Vi håber på stor opbakning igen i år.
Vedrørende Hal 2 – jeg vil gerne sige tak til de personer, som gør et kæmpe
stykke arbejde med, at få det bedst mulige ud af en Hal 2 i Havdrup. De deltager i møder og sørger for at ”vores” ønsker her fra Havdrup, kommer så godt
som muligt frem. Det er dejligt, at I har tid og energi til at gøre dette store
stykke arbejde – TAK.
Som altid mangler der frivillige til at lave mange små ting, så har man lidt tid
tilovers og gerne vil støtte lokalsporten, så henvend jer endelig til én af vores
afdelinger. Man bliver ikke ”fanget ind”, hvis man tilbyder sin hjælp, vi mangler
også nogen, som kan hjælpe med fx fastelavnsfesten. Så lidt hjælp er også velkommen.
På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind

Julebanko i Havdrup
Så er det igen blevet tid til at afholde julebanko i Havdrup hallen.
Som altid vil der være rigtig mange flotte præmier, som er indkøbt hos de
handlende i byen, og selvfølgelig vil der også være sidegevinster samt muligt
at køre lodsedler med flotte præmier.
Så hvis du ikke ved, hvad du skal få tiden til at gå med den 1. december kl. 19,
så kom ud i hallen og få nogle fornøjelige timer i selskab med din lokale
idrætsforening og de mange frivillige, som hjælper til med at få bankospillet til
at glide lige så godt som det plejer.
Hvis du ikke har mulighed for at møde
op på dagen, så vil der stadig være mulighed for at støtte vores arbejde, ved
at købe fjernbankolodder, som sælges i
ugerne op til spillet.
De udtrukne numre, vil kunne ses på:
www.havdrup.dk, samt i Heden og Solrød Nyt.
Vel mødt!
Hovedbestyrelsen i HGI

Stemningsbillede fra tidligere julebanko
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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

Seniormotion har fået ny instruktør
Desværre måtte vores seniorinstruktør, Rebekka Wolffbrandt, meget pludselig trække sig som instruktør for Aktiv Seniormotion af personlige årsager. Og
så var gode råd dyre, da det er utroligt svært at skaffe en instruktør, og endnu
værre at skaffe én som skal kunne undervise i dagtimerne og med kort varsel.
Opgaven føltes umulig, men efter blot én opringning til Gurli Petersen lykkedes
det, at få fyldt den tomme instruktørplads. Gurli træner et stort seniorhold i Ll.
Skensved og hun sprang omgående til, da hun hørte om vores kvaler.
Derfor kan vores seniormotionister nu glædes over fortsat, at kunne dyrke
gymnastik hver tirsdag formiddag, i hvert fald frem til jul, hvor Gurli har lovet at
trænet holdet frem til. Vi er utroligt taknemmelige for at Gurli hjalp os i nødens
stund og efter hvad vi kan forstå, er vores seniormotionister også ovenud tilfredse. Ja, nogen gange har man lov at være heldig!
Gurli har netop nu i skrivende stund, sagt ja til at forsætte som instruktør for
vores seniormotionshold efter jul og frem til sæsonafslutningen.
Det er vi rigtig glade for nu at kan tilbyde holdet at fortsætte resten af sæsonen.

Nye løbehold
Kære løbere
Da vi har fået flere forespørgsler på fortsættelse af vores løbehold, har vi valgt
at starte vinter løbehold op med start i uge 44.
Vi giver mulighed for, at du kan tilmelde dig og løbe frem til og med uge 49
(lige inden jul), men vælger du at tilmelde dig holdet til sæsonafslutningen (til
og med uge 11 minus træning i vinterferien) gives der en rabat på kontingentet.
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Vi forbeholder os ret til at lukke holdene, hvis der ikke tilmeldes 10 personer
på Walk & Run, og 5 personer på Løbehold for øvede.
Vi tager naturligvis forbehold for vejrlig, men vil kompensere for evt. manglende træningsgange sidst i sæsonen. Såfremt træningen aflyses, vil der blive
udsendt mail/sms om dette i så god tid som muligt.
Vi håber at dette har din interesse, og du kan tilmelde dig vinter løb på vores
hjemmeside under Onlinetilmelding.
Vel mødt!
Store Lege- / Aktivitetesdag søndag 25. september – stort fremmøde

Søndag d. 25. sept. 2011 slog Havdrup Gymnastikforening atter dørene op til
en Havdrup Hal fyldt med redskaber klar til dette års Store Lege- og Aktivitetsdag.
Og på trods af det gode vejr var der for
andet år i træk kæmpe stor opbakning
til arrangementet i Havdrup Hallen fra
byens borgere. Flere end 300 personer
mødte op og hyggede sig igennem de 3
timer arrangementet varede med de
mange redskaber, lege og aktiviteter
som gymnastikforeningen bød på.
Havdrup Gymnastikforening benytter
flere spændende springredskaber bl.a.
Hygge, leg og fællesskab i faldskærmen
en professionel stortrampolin og en
stor springbane, som virkeligt kan give kraft til springene. Mange af de større
børn fik en utrolig oplevelse med disse redskaber,
og så tillige hvad de dygtige gymnaster fra Havdrup
Super Spring kunne udføre på redskaberne og fik
lidt kriller i maven da de selv skulle prøve. De mindre
børn hyggede sig med at klatre rundt på alle skumredskaberne i den store redskabsbane der var stillet op, men også de små bevægede sig over i stortrampolinen sammen med mor og far, og hvert hop
fremkaldte et stort smil på deres små ansigter. Og
der blev da også tid til lidt faldskærmsleg, en sjippetur og leg med alle de små bolde, ærteposer, hula
hop ringe o.s.v. Og endelig for dem der havde lyst til
at forsøge sig med den nye trend ”Ballroom Fitness”
(Fortsættes på side 7)

Der indøves til flikflak
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blev der givet en smagsprøve på dansetrinene af foreningens Ballroominstruktør.
Ind imellem alle aktiviteterne var der
mulighed for at få stillet den lille sult
med lækre madboller sponsoreret af
Madhytten.dk samt frugt delvist sponsoreret af SuperBrugsen i Havdrup, og der
blev der spist godt af både madboller
Hop og spring i redskaber af næsten hver art
og frugt.
Havdrup Gymnastikforening er utroligt glade for at så mange tog imod det gratis tilbud om en aktiv dag i både familiens og motionens tegn, og vil fortsætte
den årlige tradition med Store Lege-/Aktvitetsdag til næste år den sidste søndag i september.

En trampolin kan også bruges på maven

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.
(Fortsættes på side 8)
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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.

Online tilmelding hjemmefra
Er man ikke blevet tilmeldt 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, alt via hjemmesiden.
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.

Datoer og andet
Gymnastiklejr 2011, d.12.-13./11, 2011 i Haslev
Juleferie fra 12/12, 2011 – 2/1, 2012
Vinterferie uge 08, 2012
Gymnastikopvisning lørdag 17/3, 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, Bakkelund 25, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 99.
Mail: mh@hgi-fodbold.dk
Hjemmeside: www.hgi-fodbold.dk

Årgang 97 (U 15)
Fakta om årgang ’97: Årgangen består i øjeblikket af 25 drenge. Der spilles
på 11-mandshold og 7 mandshold. Der har de seneste 2 år været en kraftig
udvikling hos spillerne, hvilket har resulteret i en oprykning og at de fleste spillere nu er så stærke, at de kan spille med på 11-mandsholdet. Så der er kamp
om pladserne.
Forårets turneringer endte med oprykning
11- mandsholdet deltog i foråret i turnering i DBU-regi. Der blev spillet i række
3 og drengene var tændt hele vejen og målet var selvfølgelig oprykning til række 2. Havdrup vandt alle sine kampe og kampen om oprykning til række 2 blev
et meget lokalt opgør mellem Havdrup og Solrød.
Kort om kampen mod Solrød: Fra dommerens 1. fløjt spillede Havdrup meget
offensivt og pressede Solrød højt på banen, det gav resultat ved et hurtigt mål
i første minut til Havdrup. Efter 10 minutter scorede Havdrup til 2-0, hvilket
også blev halvlegens resultat. Fra 2. halvlegs begyndelse startede Havdrup
noget uorganiseret op og Solrød lagde pres på og fik en hurtig scoring til 2-1.

Fra kampen om oprykning
Havdrup-Solrød 7-2

Ja, man kan blive helt i tvivl.
Er det ballet eller fodbold?
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Herefter fik Havdrup igen fat og dominerede resten af kampen der endte 7-2
til Havdrup.
I 3. halvleg blev der jublet lige så højt som jordbærchampagnepropperne sprang og træner Frants Østergaard fik den
længe ventede vandtur. Om oprykningen sagde træneren: ”Det bliver hårdt
arbejde, og vi skal møde nogle modstandere som presser os mere og mere,
men gutter - hvis I gider, så gider jeg
også”.

Træner Frants får den
længe ventede vandtur

7-mands holdet havde også en forholdsvis fin forårsturnering og endte
som nr. 3 i deres række.
Champagnesprøjt

Sjællands Mesterskaberne.

I weekenden den 18. – 19. juni drog 97’ernes 11-mands
hold så til Skovlunde for at deltage i Sjællandsmesterskaberne i Ballerup
Idrætsby.
Efter første dags kampe gik Havdrup videre til semifinalen, som skulle spilles
mod Herfølge. Kampen startede godt for Havdrup og det stod 1 - 0 et godt
stykke ind i 2. halvleg. Her viste Herfølge sig dog overlegne og kampen endte 2
– 1 til Herfølge. Nu gjaldt det
så kampen om 3. pladsen mod
Hillerød. Havdrup var lynhurtige og scorede 3 mål inden der
var gået 3 min. Dette blev også
kampens resultat og Havdrup
kunne vende stolte og glade
hjem med en bronzemedalje
om halsen.
SM: holdet med bronzemedaljer

Eskilscupen i Sverige
Den 4. -7. aug. drog 20 friske 97’ er til Sverige for at deltage i det store stævne Eskilscup. Der blev spillet en masse fodbold, set på piger og diskotek blev
der også tid til. Alle havde en kanon tur.

(Fortsættes på side 13)
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Sidste nyt fra efteråret
I skrivende stund er efterårets turnering ved at være slut. 11-mandsholdet
har spillet deres sidste kamp i turneringen og det er gået super godt på trods
af at de lige er rykket op i række 2. Målet har været at ende i top 3, hvilket til
fulde er blevet opfyldt. De venter nu spændt på at de sidste kampe i turneringen spilles. Resultatet af dem giver svar på, om de får mulighed for oprykning
til række-1. Det er rigtig spændende, fortsættelse følger i næste nr. af HGI-nyt.
7-mandsholdet mangler stadig et par kampe i turneringen. De har haft en del
kampe hvor spillet har været ligeværdigt, men de har desværre haft nogle problemer med at få bolden i mål her i efteråret. Håber det går bedre i de 2 sidste kampe.

Havdrups U9 piger knock-outer Mikkel Kessler
Det er ikke kun Havdrups U10 og 11 der kan, i weekenden deltog Havdrups
U9 piger bestående af Nanna Palbom, Gunilla Rasmussen, Emilie Ypkendanz,
Rasmine Jensen, Anastacia Loumann, Alberte Hardis og Nikoline Ypkendanz i
Mikkel Kessler Soccer Cup i Sundby.
Det var provinsen mod storbyen med klubber som Tårnby, Sundby, B1908
(Amager), FA2000 mv., og i vores pulje var Hvidovre, Sundby og FA 2000
(Frederiksberg).
Første kamp var mod Hvidovre, som blev kørt midt over 5-0, næste kamp var
mod Sundby som ligeledes endte 5-0, og da FA 2000 havde trukket sig, endte
vi som etter i vores pulje og skulle nu møde 1 og 2 fra pulje 1 samt 2’er fra
vores pulje.
Etterne fra pulje 1 var Sundby, og selvom vi styrede
kampen havde et hav af chancer, ville bolden ikke ind,
grundet fantastisk målmands spil fra Sundby. Der skulle
gå hele 10 minutter, inden der blev scoret og heldigvis
af Havdrup. Kampen endte 2-0. Næste kamp var mod
FA 2000’s første hold, hvor Havdrup igen trak det længste strå og vandt 4-0. Så var der een kamp tilbage, som
Havdrup lige så sikkert vandt som i den indledende runde 5-0. Kessler var Knock’outet af provinsen og kunne
fortjent hyldes og løfte pokalen. Nu ved alle, hvem Havdrup er, og hvor det ligger……det gjorde de ikke før.
Tillykke piger!!
Ståle
(Fortsættes på side 14)
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Afslutning på en fantastisk udendørs sæson 2011
Onsdag den 12/10 2011 blev sidste træningsdag for Havdrups guldpiger
årgange 01'-03' og traditionen tro, havde Ståle arrangeret fælles hygge med
pigerne, trænere samt familier.
Vi startede med at pigerne skulle vise nogle af de træningsøvelser vi har prøvet efter sommerferien, såsom zig-zag, hoppe, løbe baglæns, løbe med bold,
aflevering samt skud på mål øvelsen. Denne øvelse giver i høj grad pigerne
kondi og sved på panden
Efterfølgende blev pigerne delt i årgange og skulle vise kamp uden målmand
og fast ende - en øvelse der gælder om at kunne omstille sig fra forsvar til angreb og omvendt samt at i denne øvelse er nød til at flytte sig for hinanden/
løbe i position, for bedre at kunne lave mål.
Herefter kom den længe ventede forældre mod pigerne kamp, som altid er
smadder skægt! Forældre ville dog ikke i år have endnu et nederlag på sig og
kæmpede sig bravt til en uafgjort.
Holdet måtte desværre også sige på gensyn til 2 af trænerne denne dag
Nulle, der stoppede i sommer pausen og jeg selv, Super, der stoppede denne
dag, fik en meget flot gave pakke, så vi kan holde varmen i den kommende kolde tid. 1000 tak for det og til de meget flotte gaver som nogle af pigerne havde med udover dette!!
Men det var ikke slut med gaveregnen - som altid sætter vi pris på den store
indsats fra forældrene og i år havde særligt 3 personer givet et stort nap
med. Michael Padbolm, Lars Hardis og Finn Rasmussen, fik en perlerække af
gode øl med hjem
som tak for indsatsen.
Aftenen blev sluttet af med pølser og brød til alle samt lidt godt til ganen og
hvor er det herligt at se fællesskabet, hos både børn og voksne, på dette hold.
Må vi benytte lejligheden til at rose holdet for en helt fantastisk flot udendørs
sæson, hvor alle virkelig at
været sammen som et hold,
uden drillerier eller sure miner og naturligvis den enorme udvikling pigerne har vist,
som har givet os alle nogle skønne stunder og masser af succes på
fodboldbanerne.
Rigtig mange stolte hilsner fra Ståle og Super - ses indendørs
(Fortsættes på side 15)
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Havdrups Änglebørn får ny sponsor
Her i efteråret er det lykkedes Havdrup fodbolds årgang 01 og 02 at tiltrække
en ny sponsor. Änglamark, der
er COOPs varemærke indenfor
økologi, allergivenlighed og miljøvenlighed, har sponseret nye
windbreaker trøjer til alle drengene. Drengene vil gerne have
love til at sige tak til Änglamark
for trøjerne, der allerede har
gjort god nytte her i efterårets
omskiftelige vejr.

De små fra årgang 05 er blevet større
Siden sommerferien har der til træning været
stor fokus på at løbe rigtigt, placere sig rigtigt i
forhold til sine holdkammerater og modstandere
og så ellers spille sammen – dvs. lave nogle gode
afleveringer til hinanden. Drengene har deltaget i
2 stævner, og det har resulteret i nogle spændende kampe med flot sammenspil, super sammenhold og nogle rigtig fine mål. Modstanderne er
også blevet bedre, men på trods af dette, så bliver
de fleste kampe vundet – eller ender uafgjort. Så
en meget stor ros til de 2 trænere og de dygtige
spillere.
Holdet har også fået en sponsor og de sponsorerede træningsdragter bliver flittigt luftet
til træning og til kampe. Ved først kommende lejlighed vil der blive taget et flot holdbillede, men indtil da er her et stemningsbillede
hvor drengene hygger sig imellem 2 kampe:
Selvom vi har et godt hold, så kan vi altid bruge nye spillere. Efter efterårsferien starter vi
En stor tak til Køge PAVA Center
på indendørssæsonnen. Vi træner hver fre(www.pava4600.dk)
dag kl. 16.40 – 17.50 inde i Havdrup hallen.
Vi har Danmarks sejeste trænere, Pia og Henrik, der træner os i at lave højdere, indersidespark, indkast, løbe stærkt og meget meget mere. Men det allervigtigste er, at vi har det sjovt og er søde ved hinanden.
(Fortsættes på side 17)
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Du er meget velkommen til at komme til vores træning for vi har plads til alle –
også til dig.
Thomas Madsen Belling

Piger årgang 99/00
Midt i august måned mødtes 9 piger og to trænere til fodboldtræning for første gang med det nystartede hold bestående af piger årgang 1999 og årgang
2000.
Baggrunden for at vi lige pludselig stod der, var et to siders langt hjerteskærrende brev fra en 11-årig pige om ikke, at det var en god ide at starte et hold
op i Havdrup for disse årgange, for det kunne simpelthen bare være det bedste…. og om så ikke lige hendes far kunne være træner? Dette storartede forslag var formuleret i vendinger, der havde fået de sociale myndigheder til at
hente mine børn, hvis ikke jeg havde sagt ja. Så et ja det blev, da den bedste
medtræner man kan få, Dorte Kliver, sagde ja til at bistå denne spændende
opgave. Ud over Dorte og jeg, har Frederik og Peter været så søde at hjælpe.
Så sukkersødt er det hele omkring dette nye hold! Eller næsten - i hvert fald er
det nogle dejlige, glade piger, der meget flittigt har mødt op til træning i de to
måneder, vi har spillet.
Vi har haft et hold meldt til i turneringen, så vi måtte i ilden med de 9, der var
mødt op allerede efter bare en gangs træning. Hvis vi træneres tvivl omkring,
at det var alt for tidligt for dem med kampe havde poppet op, så blev den hurtigt gjort til skamme - pigerne gik til den med krum ryg fra dag 1.
Vores trup er nu vokset til 18 piger og pigerne er villige til at lære og udvikler
sig hele tiden taktisk og teknisk.
13 af vores 18 piger har deltaget i 7-mandsturneringen og det at 11 af de 13
piger faktisk har scoret mindst en gang, er jo fantastisk.
Vores turnering er netop sluttet og vi blev en meget flot nummer 2! Mere vigtigt er det, at vi faktisk også har været et af de hold, der har bedst har forsøgt
at spille -og ikke sparke fodbold, selv om det naturligvis giver nogle fejl, men det
lærer vi jo bare af.
Pigerne fortjener stor ros - og det de ikke har endnu i tekniske færdigheder,
det har de i gå-på-mod og så har turneringen vist, at de har det der med, at
man altså kæmper videre selv om, man skulle komme bagud og ikke bare slår
op i banen ved lidt modgang. Har man den evne, så vinder man altså bare lidt
flere kampe end dem, der ikke gør det. Helt konkret gav det sejr i sidste turneringskamp, hvor vi kommer bagud 2-0, men vinder 4-2.
(Fortsættes på side 18)
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Ikke mere ros til de unge damer i denne
omgang, men hvis der er nogle, der ligesom mig, synes at det er synd for pigerne, at de ikke har nogle træningsdragter,
og gerne økonomisk vil hjælpe os med at
dette kan blive muligt, så ring eller skriv
og pigerne blive super glade!
Dorte og Morten
PS: Billedet er det eneste, der endnu er taget af denne årgang - de 9 fra den
sidste kamp i Tåstrup blev fanget af en paparazzi!

Nyt for årgang 1998 efterår 2011
2 nye sponsorer til Havdrup årgang 1998
Nyt lokalt malerfirma støtter Havdrup årgang 1998
Det var en stor glæde at Malerfirmaet
Henning Jørgensen Bistrupvang 5 i
Havdrup ville indgå som ny sponsor til
vores kamptøj på Havdrup årgang
1998.
Holdet har i efteråret spillet alle deres
hjemmekampe i de fine gule trøjer.
På billedet Christian Buss, Oliver Tvede, Daniel
Wismann, Tobias Lauritsen, Zakarias Loumann,
Mads Skov, Markus Ohlen, Casper Skriver, Ulrik Lefevre, Oliver Mejl, Danny Qvist, Peter Jønsson
og Andreas Hansen

Roskilde firma BJ Entreprise støtter Havdrup årgang 1998
Det var en stor glæde at B J Entreprise
Roskilde ville indgå
som ny sponsor til vores udebane kamptøj på Havdrup årgang 1998.
Holdet har i efteråret spillet alle deres
udekampe i de lyseblå trøjer.
På billedet Mads Skov, Christian Buss, Daniel
Wismann, Tobias Lauritsen, Zakarias Loumann,
Oliver Tvede, Oliver Fagerberg, Markus Ohlen,
Andreas Hansen, Casper Skriver, Danny Qvist, Ulrik Lefevre, Oliver Mejl og Mads Larsen
(Fortsættes på side 19)
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Samarbejde årgang 1998 med årgang 2000/1999
For at styrke de 2 årgange, der tidligere har været og fortsat ønsker at være
en af ungdomsafdelingens bedste årgange, har årgangslederne Kurt Larsen
1999/2002 og Søren Tvede (1998) besluttet at styrke samarbejdet mellem
drengene fra 1. august 2011 og har siden trænet sammen 2 gange om ugen,
spillet kampe på tværs af årgangene med stor succes.
Landskampe
De 2 årgange har desuden været til Landskamp i Parken. Danmark mod Norge, hvilket var en kæmpe succes oplevelse for begge parter ( Havdrup og Danmark). Tak til Havdrup Fodbold for støtten til denne tur.
Sæsonens sidste træningsdag blev erstattet af endnu en landskamp: Danmark mod Italien U17 på kolde Hvidovre Stadion.
Sådan er det gået
Deltagelse i Havdrup Sommer cup i august 2011
Det stærke forældreudvalg planlage og gennemførte med succes vores SLUCHI-ICE bod til stævnet. 5 drenge beviste deres evner som fremtidige dommere og dømte en række kampe til stor tilfredshed hos stævneudvalget . Resultatmæssigt blev det til en sikker andenplads – uden nederlag og kun uheld at
vi ikke vandt den store pokal.
11 mandsfodbold
Holdets debut til 11 mandsfodbold på den store bane blev en stor mundfuld.
Mellem 6 til 10 drenge var fra årgang 98 resten mellem 4 -7 spillere skulle
hentes i truppen 2000 og 1999. Modstanderne var gns. 10- 20 cm højere og
bredere. Så det var en kæmpe udfordring for vores drenge på den store bane. Vi spillede til tider rigtigt flot fodbold og lærte en masse i dette efterår dog
uden sejre (ofte ufortjent) men point blev det til.
Som årgangsleder for 1998 har jeg virkeligt set mange spændende talenter
fra årgang 2000/1999, der har imponeret mig ” der mangler bare lidt højde
og drøjde ” Glæder mig til fortsat samarbejde. Tusind tak for hjælpen og opbakningen.
Efterår/ vinter 2011 - 2012
De 2 årgange har via succes på træningsbanen og til kampe haft en stor glæde af hinanden og vi vil fortsætte samarbejdet efteråret og vinteren
Mandage Kl. 17.00 – 17.25 løbetræning (Grusbanetræning 17.30 -19)
Torsdage (Grusbanetræning kl.17.30 -19)
Lørdage Kl.11.30 løbetræning (selvstændig/Fælles) indefodbold kl. 12.30 –
13.45)
Stor tak til træner teamet Kurt 00/99 Kenneth (98)
Med sportlig hilsen Søren Tvede, Havdrup Fodbold, Årgang 1998
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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

HAVDRUP PETANQUE KLUB
Søndag den 18.sep. kl 9:00 afholdt Havdrup Petanque klub årets klubmesterskab i double.
Alle tilmeldte hold skulle
spille 5 kampe - 3 inden
frokost og 2 bagefter.
Frokosten bestod af
eget medbragte kød,
som man selv grillede.
Lige inden pausen kom
Frokost
Frokost
der en voldsom tordenbyge, der tvang spillerne til at søge læ, men efter frokostpausen var banerne
klar igen, og kl 14:30 kunne vi kåre årets double-klubmestre. De er:
Nr.1.: John og Gitte Bertelsen
Nr.2.: Sten og Tove Holmgrün
Nr.3.: Ole og Charlotte Rigstrup
Vandrepokalen skal således det kommende
år pudses og passes af John og Gitte. Klubben ønsker alle medaljetagere til lykke.
Klubmesterskabet i single blev afholdt søndag den 25. sep.
Klubmestre i double 2011

Vi var igen heldige med vejret, og det blev et
godt stævne, med spænding til det sidste, da flere havde vundet de 4 første
kampe.

(Fortsættes på side 21)
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Resultatet blev:
Nr.1.: Sten Holmgrün
Nr.2.: Finn Nielsen
Nr.3.: Alex Jensen
Altså vandrepokalen til Sten, der har lovet at
passe godt på den.
Klubben siger til lykke til alle medaljetagerne.
Klubmestre i single 2011

Lars Kofod Jansson
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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

U13 mødte Glostrup i deres første holdkamp
lørdag den 24. september 2011
U13, som i dag bestod af, Rikke Madsen, Micha Frisenborg, Frederik Elsborg
Jensen, Lucas Jantunen, Jacob Albrink og Oliver Enger, skulle spille mod Glostrup i sæsonens første holdkamp på udebane.
Vi lagde ud med 3 herresingler, 1 damesingle og 1 mix-double.
Her stillede vi op med Frederik, Jacob og Oliver i herresingle. Drengene fik
kamp til deres hår og måtte desværre alle 3 se sig slået til nogle meget dygtige Glostrup spillere. Men kom igen drenge - I kan umuligt møde nogen der er
lige så gode næste gang :o)
Micha spillede damesingle og vandt her
stort, så nu var vi med igen.
I mix-double spillede Rikke og Lucas
sammen og dette gjorde de super godt
og vandt meget flot.
Fra venstre: Jacob, Oliver, Frederik,
Lucas, Rikke, Micha og Emil.

Nu begyndte det at blive spændende for
holdkampen stod nu 3-2 og vi kunne gå
ud og vinde de 3 næste kamp og sejren
ville være i hus.

Rikke og Micha spillede damedouble og vandt meget overlegent - Super flot
spillet piger!
(Fortsættes på side 24)
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Desværre gik det knap så godt for de to
herredoubler og vi måtte se os slået
med 5-3 i samlet stilling efter holdkampen.
Det var en holdkamp som bar præg af
meget forskellige styrker både på vores
eget hold, men også på modstandernes
hold. Holdet havde en god dag og det
var fantastisk dejligt, at der mødte så
mange forældre op samt deres holdkammerat Emil Kølle til at heppe på holdet.

Her ses et par friske forældre.
Fra venstre: Janne, Pia og Michael

Nu glæder vi os bare til at gi' den gas til næste holdkamp.
Tekst: Kia Frisenborg
Billede: Kia Frisenborg

Badmintonsstævne i Havdrup hallen
Havdrup stævnet blev skudt i gang lørdag den 10. september 2011 for U17.
Vi kom godt fra start og vi havde desværre ikke så mange repræsentanter fra
vores egen klub, kun én for at være helt nøjagtig, Nikolaj Nilsson. Heldigvis spillede Nikolaj sig i finalen i mix-double, hvor han var blevet sat sammen med en x
-makker. De kæmpede flot og på trods af, at de aldrig havde spillet sammen
før dette stævne vandt de finalen flot i en 3-sæts gyser. Stort tillykke med sejren.
Det mest kendetegnende for U17 stævnet var, at der var mange lange og nervepirrende kampe. Det er utrolig flot badminton man er vidne til og jeg kan kun
opfordre både børn og voksne i klubben til at komme forbi til næste år og overvære nogle kampe.
Lørdag den 17. september kunne vi så endnu engang åbne dørene til stævne,
men denne gang var det for U9 og U11.
Her havde vi desværre heller ikke så mange spillere med fra klubben, Cecilie
stillede op i U9 og Oliver stillede op i U11. Vi håber, at vi kan få mange flere
Havdrup spillere med til næste år.
(Fortsættes på side 27)
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Cecilie stillede, ud over single, også op i damedouble med en x-makker. Det lykkedes dem at komme i finalen og det blev en
utrolig spændende 3 sætter.
Desværre løb modstanderne med sejren, men
flot spillet piger.

Cecilie efter en hård kamp

Vi, ungdomsudvalget, var
meget overraskede over
hvilken iver og entusiasme
både spillere og forældre
stillede op med i den alder.

Det var det ”nye” ungdomsudvalgs første stævne, men absolut ikke deres sidste!
På gensyn til næste år.
Tekst: Kia Frisenborg. Foto: Thomas Albrink

Damedoublevinderne
i U9

Havdrup Badminton U11
Vi havde fået meldt 2 spillere til DGI stævne i Tune den 2/10-11. Ingen af spillerne havde prøvet at være til stævne før, så det var et par spændte størrelser der mødte op. Mathias Seidenfaden skulle tilmed spille sin første kamp nogensinde. Mathias var havnet i en hård pulje, men kæmpede tappert i alle sine
3 kampe, som han desværre tabte. Cecilie Pedersen vandt sine to første kampe og skulle så møde en stærk pige, om hvem der skulle til semifinalen. Cecilie
kæmpede og kæmpede men tabte desværre 22-24 i tredie sæt. De sluttede
af sammen med en mix double, hvor de vist begge var trætte af dagens anstrengelser, og tabte. Flot af begge spillere.
Søndag den 9/10 skulle vi spille 2 holdkampe i Solrød. Mathias Seidenfaden,
Frederik Madsen, Cecilie Pedersen og en lynhurtig reserve Mikkel Rosenbek
var klar til at møde Greve 2. De viste sig at være lige et nøk bedre end os. Vi
tog et par sæt fra dem, men kæmpede forgæves, og tabte kampen 6-0.
Solrød 2 var næste modstander. Alle spillede op til deres bedste, og efter nogle tætte og spændende kampe havde alle spillere vundet mindst 1 kamp og vi
havde vundet kampen 4-2. Superspil og superhumør sådan skal den skæres.
Carsten Pedersen
(Fortsættes på side 28)
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Flotte resultater af Havdrup´s eneste U17-turneringsspiller.
Sæsonen er kommet godt i gang for Havdrup´s eneste U17-turneringsspiller
pt. - Nikolaj Nilsson. 4 Stævner er spillet og efter stabilt og flot spil er det blevet til følgende resultater:
Stævne i HBK Roskilde:
1. plads i herredouble med Jonas fra Solrød
2. plads i mixdouble med Maja fra Kirke Hyllinge
3. plads i herresingle
Opnåede point: 73
Stævne i Havdrup:
1. plads i mixdouble med Nicoline fra Farum
Opnåede point: 24
Stævne i Taastrup:
1. plads i mixdouble med Frederikke fra HBK Roskilde
3. plads i herredouble med Jonas fra Solrød
Opnåede point: 69
Yonex Denmark Junior i Odense:
Frederikke og Nikolaj
1. plads i herredouble med Jonas fra Solrød
2. plads i herresingle
Opnåede point: 99
I skrivende stund mangler Nikolaj 35 point før han kan kalde sig mesterreækkespiller.
Dorthe Nilsson

U13 holdkamp lørdag den 8. oktober på hjemmebane
Så blev det ”endelig” tid til holdkamp igen for U13. Denne gang skulle vi spille 2
holdkampe på samme dag, vi skulle både møde Holbæk og Osted.
Vi startede ud mod Holbæk. Emil, Frederik og Jacob spillede herresingle og
måtte desværre alle som en se sig slået, men dog i nogle meget tætte og 3
sæts kampe – vi mangler bare lige det sidste.
Micha spillede damesingle og vandt stort – flot spillet.
Olivia og Lucas spillede mix-double og vandt efter en lidt tynd start – flot kommet igen!
Olivia og Micha spillede damedouble og vandt meget overbevisende – sådan!
(Fortsættes på side 29)
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Nu stod den 3-3 i holdkamp og alt afhang af herredoublerne – uha det kunne
være godt med en sejr.
Øv bøv, Holbæk løb af med sejrene i herredouble og vi måtte endnu engang se
os slået med 5-3 i den samlede hold stilling. Det er ærgerligt når nu det kun er
marginaler det drejer sig om.
Nå, men vi var klar igen til at dyste mod Osted. Her kunne vi allerede inden
start have vores betænkeligheder for de var fysisk noget større end os og det
var da også 2.års U13'ere vi skulle møde.
Vi stillede op med samme holdopstilling.
Emil lagde ud med herresingle og sikke en dyst. Vinder første sæt 24-22 YES.
Taber desværre andet sæt 17-21 ØV – sidste og tredje sæt bliver lige så tæt,
men desværre for os og Emil taber Emil
tredje og afgørende sæt 19-21. Hold da
op en gyser og hvor var det synd og
skam, for Emil spillede super flot – Kom
igen Emil!
Vi taber også de andre to herresingler og
i hvert fald den ene ligeledes i 3 sæt.
Micha møder sin overmand og taber ligeledes i 2 sæt, 14-21 og 9-21.
Herredoublerne kommer vi heller ikke i
Vores kampklare hold fra venstre: Olivia,
land
med, så nu er vores lid sat til Lucas
Lucas, Jacob, Emil, Frederik og Micha
og Olivia i mix-double, så vi kan få rettet
bare lidt op på resultatet. Lucas og Olivia reder os i nødens stund – Super dejligt og flot spil.
Det endelige resultat bliver 1-7 i denne holdkamp, øv.
Vi fik kamp til stregen og selvom slutresultatet viser at vi fik en ”røvfuld”, så synes jeg ikke at det er helt på sin plads. Vi leverede nogle meget flotte kampe
og det var meget uheldigt, at slutresultatet ikke var blevet 3 til os i stedet for.
Men som vi blev enige om efter holdkampen. Det er lige præcis denne slags
kampe, som vi bliver bedre af. Så selv om det ikke er så sjovt at tabe, så kørte
vi derfra med et smil på læben, for alle havde gjort deres bedste og ingen var
blevet blæst ud af banen.
Kom igen piger og drenge. I gjorde det sku godt!
Tekst: Kia Frisenborg.
Foto: Kia Frisenborg
(Fortsættes på side 30)
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Landsbadmintonstævne (LBS) i Fredericia i efterårsferien
Vi tog af sted mod Fredericia tidlig fredag morgen, det tog to en halv time at
køre der til i bus og da vi kom der til, var det bare i gang med at spille. Første
dag var, doubler som jeg spillede med Lucas og da dagen var slut, var det en
tur i gratis badeland med vennerne. Lucas og jeg vandt vores kampe og blev
nr. 1 i u13 og vandt en sej sportstaske!
(Man kommer til at spille en masse kampe selvom man taber alt.) Det var tredje
gang jeg var af sted og det var en super
tur -og jeg skal så meget med igen til
næste år.
Af Frederik Elsborg Jensen
Tre glade men også meget trætte drenge
Jacob, Lucas og Frederik

Fredericia

Turen er fantastik for dem der gerne vil spille badminton.
Busturen er ikke særlig lang. Man får morgen mad, frokost og middag, maden
er total god. Mellem måltiderne er der caféer og slikboder med overpriser.
Og så er der en svømmehal hvor man kan bade. Modstanderne er både gode,
dårlige og så er der nogen du kommer ud i 3. sæt med.
Ventetiden er lang mellem kampene, men hvis man finder noget underholdning, så går tiden hurtig.
Om aften (fredag) var der badetid, og lørdag aften var der film (Max pinlig 2).
Selvom det var kun var Frederik, Jacob og jeg, så havde vi det sjovt.
Lucas Robert Hansen Jantunen

Fredericia lejr
Da jeg kom til skolen var jeg meget glad fordi jeg skulle snart spille badminton,
tænkte jeg. Da vi var ved hallen gik jeg ind i hal 5-6, jeg var spændt. Da jeg havde spillet hele dagen, havde jeg det godt. Jeg var træt men så skulle vi i svømmehallen, den var stor, jeg havde det sjovt med mine venner. Vi kørte i bus tilbage til skolen. Så skulle vi sove det var godt man var spændt på at skulle til at
spille igen næste morgen og maden var god til at starte dagen med. Man glæder sig til at møde nye folk og spille badminton og det er hele tiden sjovt, når
man har sine venner med på køreturen, den er lidt lang men det er det hele
værd, jeg kan ikke vente til næste år, der vil jeg også med.
Jacob Albrink

30

31

32

