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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, Tele fon 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, Juulsgårdsvej 5,
268: Solrød Strand, Telefon 25 44 51 :6.
Gymnastik
Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.
Petanque
Finn Nielsen, Kilevangen 12, 4622 Havdrup, Tele fon 56 14 50 92.
Suppleanter
Kurt Larsen, Kildebrogårdsvej 10, 4622 Havdrup, Telefon 40 81 66 00.
Christina Olsson, Bakkevænget 6, 2680 Solrød Strand, Tele fon 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 bla d: 19. februar 2012
Forsiden
Havdrup Gymnastik, Super Spring, har af Coop Änglamark fået sponsoreret et sæt
træningsdragter til hele holdet.
På forsidebilledet ses holdet i den nye dragt, som vi er super glade for. En kæmpe stor
tak til Änglamark, samt de forældre der har hjulpet til.
Fotograf: Niels Sarpø
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Godt Nytår
HGI’s Hovedbestyrelsen vil gerne benytte le jligheden til at ønske alle et rigtig
godt nytår. Tusind tak for hjælpen i det gamle år.
Vi havde et rigtig godt ju lebanko, som blev afholdt først i december måned. Vi
slog rekord i antal deltagere. Det er en fornøjelse at arrangerer et stort bankospil, når byen (og omkringlig gende byer) bakker op i den grad, som det var
tilfældet i december. Tak for jeres støtte og deltagelse. Et stort tillykke til alle
dem som vandt en præmie.
Nu håber vi, at I igen har lyst til at deltage i et HGI arrangement. Vi afhold er
snart fastelavnsfest i Havdrup hallen. Læs nærmere herom nedenfor.
På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind

Fastelavn
For 7. år i træk byder vi velkommen i Havdrup Halle n til byens største fastelavnsfest søndag den 19. februar 2012 kl. 10.00 – 12.00.
Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening indbyder til tøndeslagning for de 0 – 12 årige fastelavnssøndag d. 19-02-2012 kl. 10.00 – 12.00 i
Havdrup Hallen. Der vil blive kåret masser af kattekonger og katte dronnin ger
og endvidere vil den bedst udklædte i 3 forskellige alderskategorier blive fundet. Alle vil modtage fine,
sponsorerede præmier fra
bl.a. Nordisk Film i Roskilde.
Super Brugsen i Havdrup og
Lasses Basse vil sammen
med Hallens Cafeteria og
HGI byde på lækre fastelavnsboller, juice og skønne slikposer samt kaffe/te.
Gøgleren Gugge vil stå for underholdning med sit show
af underfundige fjo llede finurligheder, artisteri, gøgl og
skøre indfald. Vi glæder os til at se alle i deres flotte udklædninger!
Betina Steneman
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Gym na stik
Formand
Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.
Økonomiansvarlig
Tina Sarpø, Rørvænget 6, 4622 Havdrup, Tele fon 46 18 55 83.
Mail: gymnastik@havdrup.dk
Hjemmeside: www.havdrupgymnastik.dk
½ pris på alle hold resten af vintersæsonen
Vi har sat prisen ned til ½ pris på alle vores hold resten af vintersæsonen
(med få undtagelser). Der skal stadig betale s for opvisningstøj ud over halv
kontingentpris.
Undtaget herfra er de hold som først opstarter efter jul, som seniormotion,
Ballroom Fitness, løbehold, samt springholdene - sidst nævnte er lukket for
yderligere tilmeldinger.
Se mere om holdene og tilmeld dig på vores hje mmeside
www.havdrupgymnastik.dk

Opvisningskalender for Mini Super Spring og Super Spring
Mini Superspring:
- DGI Roskilde Forårsdagene 2012, d. 3. marts, kl. 9.36, i Roskilde halle rne.
- HGI Forårsopvisning 2012, d. 17. marts i Havdrup hallen.
- Solkystens opvisning 2012, d. 22. april i Solrød Idrætscenter.
- DGI Roskilde Sommerstævne 2012, d. 9. ju ni i Fløng.
Superspring:
- DGI Roskilde Forårsdagene 2012, d. 3. marts, kl. 9.24, i Roskilde halle rne.
- HGI Forårsopvisning 2012, d. 17. marts i Havdrup hallen.
- Osted Gymnastikforenings Forårsopvisning 2012, d. 25. marts, som gæstehold.
- Solkystens opvisning 2012, d. 22. april i Solrød Idrætscenter.
- DGI fodboldstævne på Herfølge stadion d. 12. maj, som gæsteoptræden.
- DGI Roskilde Sommerstævne 2012, d. 9. ju ni i Fløng.
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(Fortsat fra side 4)

Sponsorat fra Coop Änglamark til Super Spring – nye træningsdragter
Havdrup gymnastikforenings Super Springhold, har fået sponseret en flo t ny
træningsdragt af Änglamark Puljen.
Änglamark er Coops varemærke indenfor økolo gi, alle rgivenlighed og miljøvenlighed.
Den nye træningsdragt vil være en del af opvisningstøjet.
Holdet vil gerne sige en stor tak til Änglamark for dragterne, som allerede bliver flittigt brugt.

Holdet med deres nye dragter

Gymnastikopvisning
Gymnastikopvisningen er nu snart lige om hjø rnet.

Gymnastikopvisningen er i år lørdag d. 17. marts fra kl.
14.00. Dørene åbnes kl. 13.30.
Vi glæder os til at se rigtig mange af Havdrup og omegns borgere, samt alle
andre interesserede til årets gymnastikopvisning.
Opvisningsprogrammet er endnu ikke helt færdigt, men hold øje med næste
blad og hjemmesid en www.havdrupgymnastik.dk . Vi kan dog røbe, at der udloddes flere fine præmier på entrebille tten som sidste år.
Til opvisningen kan man glæde sig til at se alle de foreningshold som har ønsket at give opvisning. Vi får desværre ikke alle foreningens hold at se, da nogle
hold ønsker at træne, uden at give opvisning.
Opvisningshold ene vil vise hvad de kan og har arbejdet med i løbet af denne
sæson – så glæd je r.
Vi glæder os til at se je r alle.
(Fortsættes på side 7)
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Generalforsamling
HGI gymnastikafdelin g holder generalforsamling tirsdag d. 20. marts kl. 19.00,
i Havdrup hallen - så sæt allerede nu et kryds i kale nderen.
Kom og vær med og hør hvad der sker, samt bak op om foreningens arbejde.
Der er mange der gør et stort stykke arbejde for foreningens fremme.
Vi håber derfor at se rigtig mange til generalforsamlingen.
Har du i den forbindelse ideer, ris eller ros, er der her muligheden for at præge gymnastikafdelingens stil.
Er der nogle som har lyst til at delt age i forenin gsarbejdet / i en bestyrelse
hvor tonen, samværet og hyggen også fungere godt, vil vi gerne høre fra dig
og eller se dig til generalforsamlingen.
Er der til tider arbejde eller lig n. der skal passes og som konflikter med foreningsarbejdet, tager vi også hensyn til dette, så det skal ikke holde dig tilb age.
Vi er ikke i mangel på bestyrelsesmedlemmer, men et par suppleanter kunne
vi godt bruge, så delt agelse ved generalforsamlingen er ikke risikobetonet hvad
valg til bestyrelsen angår – så kom bare og vær med.

Seniormotion
Seniormotio n fortsætter som nævnt i sidste nummer med vores seniorinstruktør Gurli Petersen – og holdet fortsætter til og med tirsdag 24. april,
2012.
Så er du en senior som gerne vil røre kroppen hver tirsdag formiddag, er det
stadig muligt at tilmelde sig holdet nu på vores hjemmesid e.
Kontingentet er kun 100 kr.

Sommergymnastik
Planlægningen af sommergymnastik er godt i gang.
Der kommer nærmere informationer om hold, tidspunkter m.v. i kommende
HGI-Nyt, samt ved opvisningen og pr. flyers.
Ligeledes - husk at hold øje med hjemmesid en.

(Fortsættes på side 8)
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Online tilmelding hjemmefra
Onlinetilmelding sker via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, som følg ende:
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 samtid ig 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
Vinterferie uge 08, 2012 (med mindre andet er oplyst på holdene)
DGI Roskilde, forårsgymnastikdagene i Roskildehallerne, opvisning 3 -4/3,
2012.
Vintersæsonen slutter fredag 16/3, 2012, med mindre andet er oplyst på
holdet.
HGI Gymnastikopvisning lø rdag 17/3, 2012
Gymnastikafd. generalforsamling tirsdag 20/3, 2012, kl. 19.00
Sommergymnastik/ motio n starter fra 19/3, 2012, afhængig af det enkelte
hold.
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskild e – se www.dgi-roskilde.d k
Støt gymnastikken – når du e-h andler: Du kan støtte gymnastikken i HGI hver
gang du handle r over nettet, hos ca. 200 anerkendte internetbutikker.
Hver gang du handler, giver butikken et beløb til os, uden at du betale r 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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FODBO LD

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

Tre pokaler på 2 uger til Havdrups piger årgang 2001 -2003
Havdrup startede pig efodbold op i maj 2010 for
årgang 2001-2003 og er nu i gang med deres anden indendørs sæson. Vi er tilmeldt DGI, hvor vi pt
er klar med et U10 hold til la ndsmesterskaberne og
et U9 til Sjællandsmesterskaberne. Udover DGI er vi
med i diverse øvrige stævner, og sidste søndag var
det vores U9 pig er, der tog en tur til Dianalu nd, og
som vinder af pulje n var de klar til semifinale n, som
de knebent men sikkert vandt 1-0. Finalen var endnu tættere og efter forlænget spille tid og straffe
kunne Havdrup hæve pokalen. Derudover blev Rasmine kåret som stævnets fighter tillykke.
I søndags var pigerne så af sted igen til stævne i Avarta og med en sejr på 3 -0
over Brøndby, 5-0 over Ejby og 1-0 over Avarta kunne de igen fortje nt få guldmedalje r og endnu en flot pokal.
Om eftermiddagen var det så vores U10 og
U11 pigers tur. Pigefodbold er endnu ikke
delt op i ”rene” årgange så U10 og U11
spiller sammen. Havdrup stillede med en
rent U11, et rent U10 og et blandet. Og efter nogle meget tætte kampe kunne Havdrup fortjent hente endnu en pokal, en anden plads og en tredje plads (U11 B).
(Fortsættes på side 11)
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Udover at spille in dendørs træner vi grus hver onsdag og er tilmeld t en ”kold”
udendørs turnering i vinterhalvåret, så vi er kla r til græs i april.
Super godt spillet pig er og tak for
støtten til de altid talstærkt fremmødte forældre og vores sponsorer.
I december var pigerne med til den
fælles fodboldafslutning med drengene, hvilket var en stor succes. Alle
havde en forrygende dag, hvor der
afslutnin gsvis blev foretaget diverse
kåringer. Hos Pigerne er det dem
selv, der stemmer på, hvem der skal
være hvad.
Årets
Årets
Årets
Årets

Spiller
Fighter
udvikling
veninde

Årgang 2001
Louise Hansen
Laura Larsen
Julie Hardis
Natachia Rasmussen

Årgang 2002
Emilie Ypkendanz
Laura Byrgesen
Maja Sørensen
Patricia Frank

Årgang 2003
Alberte Hardis
Rasmine Jensen
Agnes Madsen
Nikoline Ypkendanz

Et stort tillykke til jer alle sammen!
Lars H, Finn og STÅLE

Havdrup Old Girls
Så er forårssæsonen ved at nærme sig, går du og overvejer at spille fodbold,
så mangle r vi DIG!
Vi er 18 damer, nogle er lige startet til fodbold og andre har spillet i mange år,
så der er plads til alle.
Vi spiller 7 mands fodbold og er tilmeldt 2 hold her til foråret i DGI.
Vores træningsdag bliver onsdag kl. 19.00-20.30 og Morten Olsson er træner.
Er du frisk på at starte kan du kontakte Dorte på 24 40 55 20
Dorte Linde

(Fortsættes på side 12)
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Fodbold: Kåringsfest i Havdrup hallen
Så er der gået endnu et år i fodboldafdelingen. Og det virker som om, det har
været et godt et. I hvert
fald havde omkring 200
ungdomsspillere fundet vej
til Havdrup fodbolds hidtil
største kåringsfest søndag
d. 11. december.
Midt i al ju letravlheden
troppede spillerne op fra kl.
10 om formiddagen, og de
sidste gik først hjem, da
Norwich havde vundet finalen i "de store"s fodbold
turnering omkring kl. 20.
I mellemtiden var der ble vet spillet 70 kampe, scoret en hule ns masse mål, og
uddelt diverse udmærkelser til årets spille r, fighter osv.
Præmier fra sponsorerne
En fast traditio n er, at vi udlodder en masse præmier på alle de holdaktie r,
holdene har solg t i løbet af sæsonen. I år har konceptet været lidt anderledes,
så hold ene har fået mulighed for at tje ne lidt flere penge på salget af aktie rne.
Men interessen fra sponsorerne har været uændret, selvom vi er blevet ramt
af finanskrise og andre ulykker.
Så ved fodboldfesten i år kunne vi uddele 75 præmier til vores aktio nærer.
Bestyrelsen vil gerne have lov til at takke SuperBrugsen, Solrød Sport, Feel
good, OK plus, Lasses Basse, Madhytten, Havdrup vin, Blomster stald en, Tandlægerne og Apoteket for endnu engang at have støttet klubbens arbejde.
Preben

Årgang ’97 - Oprykning igen igen
Som omtalt i november måneds HGI-nyt rykkede 97’e rne i foråret 2011 op i
række 2. Afslutningen på turneringen blev et lo kalt opgør mellem Solrød og
Havdrup, hvor Havdrup sejrede. Alle var selvfølgelig jublende glade, men også
(Fortsættes på side 13)
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klar over, at der nu skulle der kæmpes ekstra hårdt. Målet var dog at ende på top 3 i
puljen og det var lige præcis hvad Havdrup
gjorde.
Ved deadlin e til HGI-nyt november ventede vi
således spændt på om 1. og 2. pladsen i
puljen kunne rykke op eller om Havdrup ville
få chancen. Men da alle kampe i alle rækker
og alle puljer var spillet, stod det klart, at der
ikke blev oprykning ig en. Men top 3 var da
også meget mere end tilfredsstillende for
alle.
Men så……………! Pludselig først i december kom nyheden om at Havdrup alligevel var rykket op i række 1. Der var kommet afbud fra andet hold og så stod
Havdrup for tur med flest point.
Holdet er nu gået i endnu skarpere træning
og både spillere, forældre og de 2 trænere
Frants Østergaard og Morten Olsson glæder
sig til den kommende sæson. Træner Jens
Tirstrup er stoppet efter mange års tro tjeneste for årgangen.
Chanett Herrestrup

Årgang ’05 ønsker et Godt Nytår til alle
2:11 er gået, og det har været et godt og spændende år. Enkelt e har forladt
holdet, men der er også kommet nye gode spillere til. Ungerne vokser - både i
størrelse og i deres tekniske
formåen. Det har været rigtigt sjo vt at følg e med i. For 1
år siden var det sikkert, at
der hvor bolden var, der var
samtlige spillere også: Som
en flue omkring et stykke sukker. Men i lø bet af året har
ungerne lært og forstået at
holdkammeraterne ikke er forhindringer på vejen mod modstandernes mål,
men at man faktisk med fordel kan spille bold en til hin anden og øge chancerne
for scoring.
Som nævnt i et tidlig ere HGI-NYT, er vores modstandere også ble vet bedre.
(Fortsættes på side 14)
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Ved afslutningen af sidste års indendørs sæson var vi
(næsten) suveræne og vandt fortje nt sæsonturneringen. I år har vi lært at man stadig kan have det sjo vt
og have gode kammerater på fodboldbanen. Også
selvom man ikke længere vinder alle kampe.
Årets spiller og årets fig hter
Ved Fodbold afslutningen 2011 skulle der igen, bla ndt
alle holdets store talenter, udpeges 2 dygtige spille re.
Valget for 2011 blev
Årets Spiller 2011: Emil
Emil har igen i år vist sig at være en utrolig tale ntfuld spiller. Han udviser et
stort overblik, har teknikken på plads og er et stort aktiv for holdet i begge ender af banen.
Årets Fighter 2011: Milo
Holdets mindste spiller er også holdets største fighter. Milo knokler hele tiden,
er super hurtig og han er ikke bange for at gå ”til den”. Helle r ikke selvom at
modstanderne er større og (ser ud til) er stærkere end Milo.
Stort og velfortjent tillykke til Emil og Milo!
Halvbane stævne i Karlslunde
Søndag den 15. januar tog 6 forventningsfyldte drenge til stævne i
Karlslunde. Nikolaj, Lasse H, Lasse
R, Gytis, Niklas og Tobia s B var alle
friske og kampklare. Det var tydeligt fra start af, at drengene ville få
brug for alle deres kræfter og at
der ikke vil blive nogen nemme
kampe. Drengene kæmpede bravt
og fik lavet nogle super ”kasser” og det kunne endda være blevet til flere mål,
men desværre var heldet fle re gange med vores modstandere… I den anden
ende af banen ble v der også fig htet. Vores målmænd havde mange gode redninger og vores forsvar stod utrolig t solidt.
Ved turneringens afslutning kunne et flot resultat gøres op: Sejr imod Lyngby,
uafgjo rt imod AB og til knebne nederlag imod Herfølge og Slagelse.
(Fortsættes på side 16)
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Det var 6 stolte men trætte drenge der herefter kunne slutte dagen af med et
velfortjent bad. Godt gået Drenge!
Thomas Belling

Årets Træner 2011
Årets træner startede med at kigge på fra sidelinjen, mens andre forældre
trænede hans barn et par gange om ugen. Men da børneflo kken nærmede sig
4: spillere til de ugentlige træninger, så var det tydeligt for alle, at der måtte
gøres noget. Og det gjorde han. Under kyndig vejle dning fra de andre trænere,
blev han hurtigt selvkørende med
sin egen flo k. Han uddannede sig
indenfor DBU’s trænerlinje – et
tilbud som klu bben giver alle trænere. Og han satte et aktivitetsniveau, som sjældent er set lignende
i klubben. De sportslige resultater
har da også været til at få øje på.
Hans drenge har spillet lige op
med de bedste i Solrød, Brøndby
og andre store klubber. Sådan en
succes trækker flere til, og han
har de sidste par år haft selskab af fle re andre voksne på årgangen, der har
hjulpet til med træning og kampe. Her fra efteråret har engagerede forældre
fået ham til at give en hånd med på en af de andre årgange, hvor han også har
et barn i spille rtruppen.
Men det er faktisk alle årgange, der nyder godt at årets træners interesse for
klubben. Som medle m af bestyrelsen gør han et stort arbejd e specielt for de
ungdomsrelaterede aktiviteter i klubben. Han var en af de bærende kræfter i
dette års udgave af Havdrup sommer cup, og nogen vil sågar mene at det var
ham, der skaffede os det gode vejr til stævnet. Om det passer, ved vi ikke.
Men vi ved at Årets Træner i Havdrup fodbold 2011 er Michael Ruff -Hansen.
Bestyrelsen

Årets Dommer 2011
Hoffmann er Årets Dommer 2011. Martin repræsenterer rygraden i Havdrup
Fodbold s dommerkorps. Han dømmer med sin alt id rolig e og professionelle
(Fortsættes på side 17)
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tilgang til dommergerningen mange kampe i
Havdrup, samtidig med at han dømmer i DBU
Sjælland regi, hvor han netop er rykket op i Serie 3.
Martin er alt id parat til at træde til, hvis der
mangler en dommer, og han dele r gerne ud af
sin erfaring, så vi håber på et forsat godt samarbejde med Martin i årene fremover, og ønsker Martin held og lykke med dommergerningen.
Lars Mortensen

Havdrup fotograf hædret
Hvert år afholder DBU Sjælland en fotokonkurrence, hvor alle interesserede
har mulighed for at indsende billeder. Igen i år deltog vores lokale fotograf Jeff
Duckett i konkurrencen. Helt i tidens ånd ble v konkurrencen afgjort vha. "Likes"
på DBU Sjællands facebook side. Og da konkurrencen sluttede, havde Jeffs
billede fået klart fle st stemmer.
Jeff tog sit dramatiske bille de under en kamp mellem Havdrup GI 97 og Jyderup BK på Havdrup Stadio n 20. august 2011.

(Fortsættes på side 18)
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Han har fulgt Havdrup GI's årgang 97 siden 2002 og de mange kampe han
har fulgt i 2011 har gjort det svært at udvælge de tre billeder, som deltagerne
højest måtte indsende til DBU Sjælland.
Jeg har taget over 5000 billeder af HGI’s fodbold kampe i år, og det var ikke
nemt at vælge, forklarer Jeff Duckett selv.
Han sætter følgende ord på situatio nen, som afspejle s i bille det:
Lucas på 14 år (holdets gazelle) har kæmpet sig fri af forsvaret og har rettet
blikket direkte mod målet.
Renhed og indbygget spænding
Han forklarer, at han har udvalgt bille det af flere årsager:
Den næsten tredimensionelle virkning (for mig virker det stærkere, at Lucas
står skarpt, da det er hans oplæg, der udgør billedets "drive")
Billedets "renhed" (ingen forstyrrende baggrunde eller spillere, der er uvæsentlige for "historien") og så er der ikke en masse "spildplads" melle m Lucas
og målmanden.
Billedet har - for mig – masser af dynamik ... og en indbygget spændingskurve.
Selvom man ikke kan se Lucas' ansig t, kan man tydeligt se på hovedets stilling,
hvad han har fæstnet blikket på, og man kan nemt bygge videre på handlingsforløbet. Scorer han? Brænder han? Bliver han tacklet om lid t?
Et udsædvanlig t motiv
Han knytter også et par ord til det usædvanlige i et bille de, hvor man ikke kan
se ansigtet på motivet.
Det er utraditionelt, fordi man ikke kan se "hovedpersonens" ansigt – de fle ste
fodboldbille der har hovedpersonens/-personernes ansigt(er) med i bille det.
Jeg synes, at dette billede er et godt eksempel på, at det ikke alt id behøver at
være tilfældet.
Hovedpræmien som er fire la ndskampbilletter til VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Tjekkiet i Parken i september, har Jeff sendt videre til Årgang
1997 i Havdrup Fodbold , så drengene kan trække lo d om dem.

Indlægget er skrevet af Peter Vest Hansen,
og ligger på DBU Sjællands Hjemmeside (http://www.dbusjaelland.dk)
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PE TAN QU E
Formand
Jørgen Nielsen, Tele fon 46 18 88 40, Mail: joergen.lyng@get2net.dk
Kasserer
Lars Jansson, Tele fon 43 99 73 85 , Mail: larsjansson@live.d k

JULETURNERINGEN
I år var vi snefri, så juleturneringen kunne gennemføres som pla nlagt den 4.
dec.. 29 tilmeldte mødte op i højt humør - så alle
vore baner skulle i brug.
Kampene blev sat til at vare max. 45 min, men faktisk blev kun én kamp stoppet på tid.
Mange flo tte præmier ventede vinderne: Gavekort ænder - stege - vin - chokolade m.v.og vi takker COOP - Kozmoe - Tryllespejlet Super Brugsen - MM Massage og OK benzin, for deres støtte til denne traditio nelle turnering.

JULEFROKOSTEN
KL 12:30 var alle kampe afvikle t, og næste punkt på programmet var borddækning og oppyntning til ju lefesten i Pepes bar, og kl 13:15 var alt klart.
45 personer havde meldt sig til frokosten - det er
9:% af medlemmerne, så ju lefrokosten bliver uden
tvivl en fast tradit ion i klu bben fremover.
Præmierne fra juleturneringen blev uddelt under
frokosten, og alle medlemmer gik til julebordet med
stor appetit. Der var ingen tvivl om at man havde
valgt de rigtig e retter til menuen.

DET NYE KLUBLOKALE
Vort nye lo kale skal have et navn, og blandt de første forslag er der nu udvalg t
(Fortsættes på side 20)
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3 forslag, som alle medle mmer bedes stemme om.
Husk at aflevere din stemme senest 19.feb.

GENERALFORSAMLING
Vor generalforsamling afholdes søndag den 4. marts
kl 13:00 i Pepes bar, og alle bedes betale årets kontingent (kr 250,-) inden mødet. Pengene kan betales
til Lars personlig t - eller de kan betales via netbank til Reg.nr 2344 konto nr
7558791076.
Eventuelle forslag man ønsker behandlet på årets generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 19.feb.
Bestyrelsen sig er tak til alle medlemmer, såvel
de spille nde som erhvervsmedlemmerne, for
det gode samarbejd e i 2011.
Vi håber på samme opbakning i 2012.
Rigtig godt nytår til alle
Mvh Bestyrelsen
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BA DMI N TON
Formand
Søren Kofoed-Sørensen, Juulsgårdsvej 5,
268: Solrød Strand, Telefon 25 44 51 :6..
Kasserer
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.
Mail: badminton@havdrup.dk
Hjemmeside: www.hgi-badminton.dk

Nikolaj rykker op i Mester-rækken
Efter kun 5 stævner er Nikolaj Nilsson (tid ligere
hjælpetræner for ungdomshold ene) blevet Mester-række-spiller i U17-rækken – SÅDAN!
Efter stævne i Hillerød lykkedes det for Nikola j at
blive nr. 3 i HS og nr. 1 i HD m/Jonas fra Solrød
og fik derved hentet 64 point. Herved var oprykningen til Mester-rækken en realit et.
Nikolaj har siden oprykningen været til flere Mester-række-stævner - dog uden at ryge til tops
(endnu).
Ungdomsudvalget ønsker Nikola j et STORT tillykke og god vind til de kommende stævner.
Kia Frisenborg

U13 holdkamp mod Greve
Vi har i hele første halvdel af sæsonen mødt nogle meget stærke modstandere, så vi var spændte på om det endnu engang var nogle hårdere kampe vi
skulle ud i. DET VAR DET!
Søndag den 20. november skulle U13 spille holdkamp mod Greve på udebane.
Denne dag havde vi endnu engang mange gode og flotte kampe, men marginalerne er endnu ikke rigtig kommet over på vores side og derfor tabte vi denne
(Fortsættes på side 24)

22

23

(Fortsat fra side 22)

holdkamp.
Holdet skal alligevel have et klap på skuld eren, da de har en dejlig kampgejst
og opfører sig pænt på banen, hvilket vi også synes er meget meget vigtigt. De
tager imod gode råd når de coaches lidt i pauserne og så giver de alt hvad de
har i sig når de er på banen.
På sidelinjen kan det nogle gange være svært at sidde helt stille og forhold e
sig i ro, men vi gør det! Både pig erne og drengene på hold et tager det heldigvis med ophøje t ro og jeg er sikker på at de nok skal få overtaget, om ikke før,
så til næste sæson.

Samlet holdbillede af både Havdrup og Greve, Havdrup fra venstre forreste række: Emil, Oliver og Micha, på bagerste række fra venstre: Jakob, Rikke og Frederik

Med venlig hilsen
Kia Frisenborg

(Fortsættes på side 26)
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... igen, igen, igen UDFORDRINGEN 2012
Igen i år, den første lørdag efter nytår, afviklede vi den traditio nsrige turnering
"Udfordringen", men denne gang var det "Tirsdagsbøfferne" der stillede op
imod "Lørdagsprofferne".

Det nye hold "Tirsdagsbøfferne" består til orientering, af resterne af mandagsholdet og en del nye unge mennesker.
Det ble v en rigtig spændende dag,
tirsdagsbøfferne var ved pausen foran 9 - 5 og Lørdagsprofferne var rystede. Efter en gang kaffe og en
ostemad gik Lørdagsprofferne styrkede på banen.
Resultatet blev uafgjort 14 - 14,
med mange spændende og intense
kampe, blandt andet ble v der spille t
13 tresættere.
Det var på forhånd besluttet, at det
var antalle t af vundne kampe som afgjorde result atet, derfor result atet uafgjort.
Vi sluttede dagen af med Stegt Flæsk og Persillesovs og havde en rigtig hyggelig aften, med 40 spisende i Havdruphalle ns Cafeteria.
Her i skrivende stund erfarer vi, at nogle først var hjemme efter midnat ; -)
(Fortsættes på side 28)
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Vi ses bare til næste år, hvor Jan Lusty og Lise Elsborg er med i udvalget.

Hilsen udvalget
Carsten, Helene, Finn og Jan

Der er flere billeder på Facebook (tirsdagsbøfferne lø rdagsprofferne)

Juleturnering 2011
Mandagen inden ju l holdt vi i ungdomsafdelingen tradit ionen tro vores ju leturnering. Der skulle prøves nye måder at spille
badminton på og efter spille t var det så
tid til hygge.
På banen blev der spillet badminton med
sort plastik på nettet så man ikke kunne
se modstanderen - som om det ikke var
svært nok i forvejen. Næste bane var der
placeret tomme boldrør som ikke måtte
væltes - ellers var der point til modstanderen. Næste igen var spil med kla p for øje t - det er godt nok noget nemmere at
kunne se med begge øjne. Endelig var der spil med balloner og en bane hvor
der ble v spillet skumtennis.
(Fortsættes på side 29)
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Efter spillet var det så tid til at komme ud i baglo kalet og spille ju lebanko - få
slikpose med sodavand og så spise hjemmebagte kager. TAK til de forældre
der havde bagt det var rigtig dejligt.

Det var en god og sjo v dag i hallen sammen med je res unger.
Kun enkelte kla ger blev det til.
Oliver Enger vandt alt for mange præmier i bankospille t:-) :-)
Venlig hilsen
Jens Madsen

Tur til Copenhagen Masters 2011
En lille gruppe forventningsfulde børn og voksne drog 4. ju ledag afsted til Frederiksberg for at følge årets udgave af Copenhagen Masters. En invitationsturnering hvor flere af de danske stje rner deltager.
Den første del af seancen bestod i, at vi kunne se hvordan de danske stje rner
træner. Landstræner Lars Uhre var inde og fortælle om spillets udvikling og
hvordan de danske herresingle r træner idag. Han havde fået følgeskab af forrige års ungdomsverdensmester Viktor Axelsen og Jan Ø. Jørgensen som viste
nogle af slagtrænin gsøvelserne. Nu var der så lidt at gå hje m og øve sig på.
Nogle var endda så heldig e at komme ind og prøve at spille til 5 mod Jan Ø.
Jørgensen. Andre vandt præmier såsom sportstasker, trøjer etc…
Efter dette var det så tid til pause. I pausen var der salg af sportstøj og små
konkurrencer hvor der kunne vindes saftevand fra FUN. Vi kunne dårligt slæbe
alle saftevandsdunkene ind til kampene som vi skulle se senere. Godt de ikke
nåede at drikke alle dem:-) Der blev også købt trøje r så der kunne indhentes
autografer fra spillerne.
Nu var det så tid til eftermiddagens kampe og her fik vi masser af god underholdnin g og en fantastisk stemnin g. Man kan godt forstå, at de danske spillere
synes det er sjovt at spille denne turnering med det hje mmepublikum.
(Fortsættes på side 30)
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Det var en en træt men glad lille gruppe som satte næsen hjemad igen mod
Havdrup. Vi havde fået masser af god underholdning og mange gode indtryk
denne dag.
Jens Madsen

Alle Havdrupperne på1. parket 

Frederiks tur til Copenhagen Masters
I julegave fik je g en tur til Copenhagen Masters i Falconer Sale n. Jeg skulle af
sted lig e efter jul og var rigtig spændt. Jeg skulle af sted med de andre fra
klubben. Vi var 3 voksne og 6 børn. Da vi kom derind så vi stjernerne træne. Vi
så blandt andet Victor Axelsen træne, han er godt nok sej og dygtig. Desværre
tabte danskerne alle kampene, men det var sjovt alligevel. Vi sad rigtig tæt på
banen og havde det rigtig sjovt. Vi fik også en masse sponsor-saftevand. Og vi
fik alle deres autografer på en stor plakat. Det var en rigtig god tur og je g håber jeg må komme af sted igen næste år.
Frederik Elsborg Jensen.
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