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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 

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: 15. januar 2012 

Forsiden 

Annonce for HGI’s JuleBanko 

Layout: Solrød Avis  
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Julebanko  
 

Så er det tid til julebanko.  
 
HUSK det sker torsdag den 1. december i Havdrup Hallen kl. 19.00.  
 

Vi håber på rigtig mange deltagere igen i år. Tak til alle dem som har støttet 
os ved køb af fjernbankolodder. Selvfølgelig også en stor tak til alle vores spon-
sorer, uden dem kunne vi slet ikke afholde vores julebankospil. 

 
Vi er meget glade for vores HGI-Nyt blad. Det kommer rundt i hele byen, og 
rigtig mange læser de information og reklamer, som findes i bladet. Vi har lige 
nu få ledige annoncer til interesserede. Vi kigger i øjeblikket også på, om der 

findes andre muligheder for vores annoncører til at komme ud til borgerne i 
Havdrup. 
 

Vi har fået ordnet vores grusbane. Det var problemer med vand på banen og 
trærødder, men det skulle være ordnet nu, så rigtig mange kan få glæde af 
den her i vinter. 
 

 
På bestyrelsens vegne 
Anette Gammelvind 

 
 

Tak for i år 
 
Dette er det sidste nummer af HGI-Nyt i 2011. Redaktionen vil gerne ønske 

alle vores annoncører, læsere og alle medlemmer af HGI en glædelig Jul, 
samt et godt Nytår. 
 

På gensyn i 2012! 
 
Lars Mortensen 
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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 

Løb dig igennem vinteren! 
 

Løb vintersulen af på ét af vores 2 løbehold (begynder/let øvede eller øvede)! 
Det er muligt at tilmelde sig holdet til opstart efter jul!  
Se mere om holdene og tilmeld dig på vores hjemmeside 
www.havdrupgymnastik.dk 

 
 

Seniormotion 
 

I sidste nummer kunne vi med stor glæde meddele, at vores seniorinstruktør, 
Gurli Petersen, fortsætte træningen efter jul.  
Så er du en senior som gerne vil røre kroppen hver tirsdag formiddag, er det 

muligt at tilmelde sig holdet nu på vores hjemmeside.  
Kontingentet er kun 100 kr. 
 
 

Sikkerhed i redskabsrummet 
 
Vi oplever, at mange børn leger på redskaberne i redskabsrummet i gymna-
stiksalen uden opsyn. Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at op-

holde sig i redskabsrummet, og vi beder derfor alle forældre sørge for, at je-
res børn ikke leger i redskabsrummet før og efter gymnastiktimen. Og vi hen-
stiller også til, at I hjælper os med at holde dørene ind til redskabsrummet luk-
ket, så de små sjæle ikke fristes. 
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Årets gymnastiklejr – Gym-Camp 2011 
 
Årets Gym-Camp 2011 er i skrivende stund netop afsluttet. 
Gym-Camp 2011 blev afholdt 12. og 13. november 2011, i Haslev Hallen og 
på FDF Center Sjælland i Haslev, hvor vi også har været tidligere. 

Gym-Camp 2011 er for alle gymnaster der er 6 år og der over og har hvert år 
været et stort tilløbsstykke, hvor der bare har været aktiviteter, udfordringer, 
spring, rytme, lege, hygge og samvær på tværs af alle hold. 
Lejren har også været et arrangement som har bragt instruktører og hjælpe-

re sammen både fagligt og socialt – til mere end ”bare” at have sit (sine) hold 
at være instruktør og hjælpere på. 
 

Der var 76 gymnaster tilmeldt, samt 20 - 25 voksne fordelt over lejrens afhol-
delse, svarende til lige omkring i alt 100 personer. 
Mad og spisning blev tilberedt fra FDF lejrens køkken via de 2 kokke, Lene og 
Britta. 

 
Der er ingen gymnastikredskaber i FDF centret, og disse skal derfor medbrin-
ges hjemme fra. Det skete også i år via sponseret hjælp fra R.L.Trans ApS, v. 

Rene, som vi siger mange tak til, for altid at være behjælpelig når der er behov. 
 
Lørdagen var baseret på at give den fuld gas i Haslev Hallens springgrave, og 
de anderledes redskaber der var til rådighed, og med akrobatik, sjipning, ryt-

me og zumba. 
 
Lørdag aften var med nat-

løb til en masse spændende 
poster både ude og inde, 
hvor der også skulle gættes 
eventyr, som holdet senere 

skulle opføre for alle øvrige. 
 
Derefter var der hygge med 
kage og slikspisning. Så blev 

de mindste puttet og med 
godnathistorier. For de sto-
re fælles hygge på værel-

serne. 
  

(Fortsat fra side 4) 

 

 

(Fortsættes på side 7) 
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I år havde vi om søndagen noget nyt med i programmet – undervisning i selv-
forsvar, noget som alle kunne bruge. 
 

Der skal også lyde en tak til de mange forældre der har bidraget med trans-
port til og fra lejren, samt til Haslev Hallen. 
Vi syntes at lejren også i år er blevet super go’, og som kun er muligt når der 

bakkes op fra instruktører, hjælpere, familie, og forældre – til at hjælpe, sprin-
ge til, og yde når der er behov. 
 
Et par billeder fra Lejren: 

 

 

(Fortsat fra side 6) 

 

(Fortsættes på side 8) 

Akrobatik og spring blev afprøvet  

Spring på trampoliner og i springrave  
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Tak til forældre 
 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de forældre som giver et nap 
med på de forskellige hold, bl.a. i forbindelse med opvisningstøj og andre "tov 
holder" opgaver. Det hjælper vores instruktører utroligt meget, at de kan få 

hjælp til disse ting og kan bruge deres tid og ressourcer på træningen frem 
for det administrative.  
 
 

 
 
 

Rigtig glædelig jul og godt nytår 
 
Havdrup Gymnastikforening ønsker alle vore medlemmer og borgere i Hav-
drup en rigtig glædelig jul og et pragtfuldt nytår.  

Vi takker jer for jeres opbakning og  
de mange rosende ord i året der er gået,  
og lover at vi vil gøre vores bedste  
for at gøre det nye år til et endnu  

bedre gymnastik-år! 
 
 
 

 

Online tilmelding hjemmefra 
 
Er man ikke tilmeldt og ønsker at gå på et af holdene, kan man stadig blive til-

meldt 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 føl-

gende: 
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.  

(Fortsat fra side 7) 

 

 

(Fortsættes på side 9) 
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Datoer og andet 
 
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 

(Fortsat fra side 8) 

Zumba for alle  
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FODBOLD 

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 

Året der gik ……… 
 

Det har igen i 2011 været en begivenhedsrigt år, med masser af fodboldkam-
pe. Efter et vejrmæssigt nogenlunde forår, måtte vi for første gang i mange år, 
lukke banerne for al boldspil i flere omgange pga. af for megen regn. Vi vil ger-
ne takke for alles forståelse og tålmodighed i den forbindelse, det er vigtigt, at 

vi passer på vores baner, for uden dem ingen fodbold. 
 
Den 21. august oprandt dagen for vores traditionsrige stævne Havdrup Som-

mer Cup. I en ellers vejrmæssigt ustabil periode, var vi utroligt heldige, at det 
var et strålende vejr, og alle havde en dejlig dag med masser af gode kampe.  
Vi vil gerne benytte lejligheden til, at takke alle de frivillige, som hjalp os med, at 
gøre Havdrup Sommer Cup til en succes. Der var over 30 dommere i aktion, 

men også en stor tak til forældre, trænere og ikke mindst spillerne, som alle 
ydede en stor indsats. 
 

Nu er indendørssæsonen gået i gang, med stævner rundt omkring i regionens 
haller, og god fornøjelse med det. Solrød Kommune renoveret vores grusbane, 
så den igen fremstår velpræpareret og klar til at tage i mod de mange, der 
vælger at forberede sig til den næste sæson udendørs i al slags vejr. Og når 

den tid kommer, er græsbanerne forhåbentlig også klar. Solrød Kommune har 
fjernet alle de rødder, der efterhånden havde sneget sig ind på vores baner, så 
nu slipper vi for, at skulle falde og slå os på dem. 

 
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer, deres forældre, de andre afdelinger-
ne i HGI, vores samarbejdspartnere i bl.a. Solrød Kommune, samt alle vores 
sponsorer en rigtig glædelig jul og et godt Nytår. På gensyn næste år.  

(Fortsættes på side 11) 
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(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 
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Mudder, Mudder og atter Mudder! 
  
Årets sidste udendørsturnering for de små årgang ´06 foregik i Tune, hvor 

Havdrup stillede med 1 hold der spillede 4 kampe. Vores modstandere var 
henholdsvis Tune, Solrød Strand, Karlslunde og Vallensbæk, og vores små fod-
bolde drenge og piger klarede sig rigtigt godt og vandt samtlige kampe stort. 
På trods af regnvejr, mudder til knæene og små frysende kroppe, var det en 

helt utrolig kamp gejst de små spillere viste, og det var tydeligt at se, at de ef-
terhånden har forstået de fleste af spillets regler og de ”kørte virkeligt med 
klatten”, som en lille fodbold gut udtrykte. Dagen sluttede med solskin, glade 

ansigter og meget beskidt fodboldtøj! 
 
Betina 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

(Fortsat fra side 11) 

(Fortsættes på side 14) 

Fra venstre: Adam, Andrew, Caroline, Jeppe og Sebastian  
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Fodbold: Årgang 01 strammer skruen. 
 
I løbet af efterårsturneringen er det blevet mere og mere tydeligt for os, at 
vores modstandere er begyndt at kunne løbe fra os. Det vil sige, at hold vi nor-
malt har kunnet spille lige op med, nu pludselig er blevet lidt hurtigere ”mand 

mod mand” og har luft til at spille 2 halvlege, hvor vores hold ofte har været 
nede og trække i reserverne i 2. halvleg. 
Vi har derfor skaffet en løbetræner, der træner ½ time med os inden vores 
ugentlige træning på grus. Vi havde opstart på dette initiativ d. 15. november i 

koldt og klart vejr. Men temperaturen var der ikke mange af de 15 fremmødte 
drenge, der bemærkede. Efter et par omganges opvarmning på løbebanen, 
blev der løbet hurtigt, langsomt, forlæns, baglæns, 1 ad gangen, 2 ad gangen 

og 3 ad gangen. Alt sammen krydret med et let konkurrence element, for at 
holde intensiteten høj. Drengene sluttede af med en klassisk stafet på løbeba-
nen, hvor hver spiller løb 1/3 omgang i maksimal fart på løbebanen. 
Man kunne tro at drengene var ”flade” efter sådan en omgang løbetræning. 

Men de efterfølgende 1½ times fodboldtræning viste faktisk, at løberne bare 
var ”klar” til træning, og ikke mindst godt varmet op. 
Vi håber at den hårde vinter, vi havde i sidste sæson, lader vente noget på sig, 

så vi kan løbe og spille fodbold udendørs et godt stykke tid endnu. Fremover vil 
vi dog lægge løbetræningen på grusbanen, da der er bedre lysforhold her. 
Har du lyst til at hjælpe til, så mød op kl. 17 om tirsdagen på grusbanen. Vi 
garanterer fuld beskæftigelse og højt humør. 

 
Preben Nilsson 
 

 

(Fortsat fra side 12) 
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God jul og godt nytår til alle  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Hilsen Bent Larsen 
Havdrup Old Boys 

 
 

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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NYT "KLUBHUS" 
 

Den 11-11-11 kl. 11:00 fik vi vort nye klubhus leveret og indviet. 
Det er en container på 15 kvm. med indlagt lys og varme, og vinduer ud til ba-
nerne. Så nu kan vi komme indendørs og få lidt varme i vinterperioden. Det 
bliver skønt! 

(Fortsættes på side 18) 

PETANQUE 

Formand 

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

Kasserer 

Lars Jansson, Telefon 43 99 73 85 , Mail: larsjansson@live.dk  
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ÅRET DER GIK 
 
2011 har været endnu et godt år for klubben. Vi har bl.a. fået lys på banerne 
og vi har fejret vort 5 års jubilæum. 
Medlemmernes indsats når der skal laves noget, er utrolig - og sådan har det 

været lige siden klubben blev etableret. Man skal lede længe for at finde en 
lignende entusiasme. 
Spillemæssigt har der ligeledes været et højt aktivitetsniveau. Der er gennem-
ført 18-20 vinturneringer, vi har haft 2 hold med i DGI´s turneringer - samt 

deltaget i en "Trekantsturnering", som vi vandt. 
Der har været hyggeturneringer som: Årets kamp mod byrådet, Påsketurne-
ring og Lysfest, da lysanlægget blev indviet. 

  
Vi er utrolig taknemmelige for den støtte og opbakning vi får både fra kommu-
nen og fra byens erhvervsliv, og heri ligger også en årsag til vores succes, da 
opbakning indefra og udefra giver en flot helhed. 

VI ØNSKER EN RIGTIG GLÆDELIG JUL - OG ET GODT NYTÅR 
til alle vore medlemmer, og til vore erhvervsmedlemmer: 
VVS Vest Aps - Hos Hanna - Super Brugsen - OK Benzin - Fodterapeuten - 

Knud Jensen VVS - Kozmoe Din Frisør - MM Massage - Landstilen Blomster - 
Lasses Basse - W. Johansen VVS - Tryllespejlet - At Bo Reoler - Hellco Tools - 
Finn Olsen VVS - Engstrupgård - CP Container samt Solrød Kommune. 
 

 
JULETURNERING OG JULEFROKOST. 
 
Vi afholder juleturnering den 4. dec. kl 10:00, hvor der spilles 3 kampe 
(indskrivning fra kl 09:45). 

Kl 13:00 samles vi i Pepes Bar til julefrokost, og her overrækkes præmierne 
fra dagens turnering. 
(husk tilmelding er nødvendig til julefrokosten). 
  

 

KONKURRENCE. 
 
Find et godt navn til vores nye "klubhus" og få en flot præmie. 

Der er opstillet box til dine forslag, og husk at skrive navn på. 
 
 

Lars Jansson 

(Fortsat fra side 17) 
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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 

Stævner. 
 

Havdrup har haft spillere til stævner i Faxe og i Hillerød. 
 
I Faxe i U9 rækken deltog Anne i hendes første kreds 
stævne. Anne spillede to kampe, vandt begge to og kunne 

tage 1.præmien med hjem. 
 
I Hillerød har Havdrup været repræsenteret ved Rikke og 

Micha i U13 A-rækken. Micha & Rikke spillede sig frem til 
finalen i damedouble.  
De spillede en drabe-
lig 3-sæts kamp, 

men måtte strække 
våben til sidst, da de 
tabte 3. sæt med 22

-20. En spændende 
kamp. Et flot resultat 
af de to piger. 
 

 
Næste udfordring er Sjællandsmesterska-
berne medio december. 

I det nye år planlægger vi endnu et par 
fællesstævner, a la vores sidste tur til Tu-
ne, så flere børn i forskellige rækker kan 
komme ud sammen. Vi vil dog forsøge at 

(Fortsættes på side 22) Rikke & Micha 

Anne 
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lave en tur hvor U9 – U11 tager af sted sammen og en tur hvor U13 kan 
komme af sted sammen.  Dette gør vi for at være sikre på at børnene kom-
mer til at spille i samme hal.   

 
 

HOLDKAMP FOR U13- HOLDET 
 

Så var det tid til en ny holdkamp for U13 holdet, som søndag d. 6. november 
skulle møde TIK Taastrup på hjemmebane. 
 
U13 holdet bestod af Emil, Frederik, Lucas, Oliver, Olivia og Rikke. Alle var 

kampklar søndag kl. 09.30. Desværre manglede Tåstrup en af deres drenge, 
men så var vi jo bare foran på point. 
 

Olivia & Lucas lagde for med at vinde deres mix-double i 2 tætte sæt. God 
start. Herefter måtte Frederik bøje sig for overmagten i 2. herresingle selv om 
han fightede hårdt igennem hele matchen. 
 

 
 

(Fortsat fra side 20) 

 

(Fortsættes på side 24) 

En flok kampklare unger i deres nye sponsortrøjer. 
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Emil Kølle var på samme tid i gang med sin 1. herresingle og de 2 drenge måt-
te ud i 3 tætte sæt. Emil fik sejren i hus. Det blev 21 – 19 i tredje sæt, så man 
må sige at Emil forstår at trække spændingen lige til det sidste. 

 
Rikke var også ude i 3 sæt mod en langbenet pige, som gav hende kamp lige til 
det sidste. Rikke kunne dog efter en lang match trække sig som vinder efter 

21 – 10 i tredje sæt. 
 
 
I mellemtiden var også Oliver Enger kommet i gang. Han spillede en flot kamp 

og fightede sig til en sejr i 2 tætte sæt. Nu var stillingen så 4 – 1 til os og med 
en herredouble som vi ville komme til at vinde uden kamp så var sejren allere-
de sikret inden de sidste doubler. 
 

De sidste 2 doubler blev begge vundet af TIK Tåstrup i 2 sæt. Men skidt med 
det – årets første sejr kom i hus. Havdrup vandt kampen med 5 – 3. 
 

Holdet har gjort det rigtig godt indtil nu i denne sæson – de har været oppe 
mod nogle gode modstandere og har alligevel holdt humøret højt. GODT GÅET 
med denne første sejr. 
 

 
 

Datoer 
 

Juleafslutning: 19. december  2011. 
Juleferie fra 22/12 2011 – 1/1 2012 
Vinterferie: Uge 8 
 

Forældre/barn turnering: 5. februar  2012 
Klubmesterskab: 1.april  2012  
 

 
 
Jens Madsen  
 

 
 
 

(Fortsat fra side 22) 
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Havdrup Tennis Klub 

 

  
ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår  

med ønske om at 2012 er det år, hvor vi igen skal spille  
meget tennis. 

 

Hilsen 
Bestyrelsen 

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  
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