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Gymnastik
Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.
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Fotograf: Jørgen Nielsen
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Fastelavn og Generalforsamlinger
Vi har haft en fantastisk fastelavnsfest i Havdrup i år. Der var rigtig mange flot
udklædte børn, som havde taget deres forældre / bedsteforældre med sig,
selvom fastelavn lå lige i vinterferie ugen.
Tak til alle de frivillige, som igen i år har gjort et stort stykke arbejde for, at
denne dag kunne lykkedes så godt. Stor tak til alle sponsorer for alle gaverne.
Sammen med et nyt år, kommer også tiden generalforsamlinger i vores foreninger. De fordeler sig i år således:
Petanque Afdelingen
Badminton Afdelingen
Gymnastik Afdelingen
Fodbold Afdelingen

4. marts 2012
13. marts 2012
20. marts 2012
28. marts 2012

kl.
kl.
kl.
kl.

13.00
18.45
19.00
19.30

Hovedafdelingen har generalforsamling den 18. april 2012 kl. 19.00.
Vi vil da gerne benytte lejligheden til at opfordre til, at man deltager i generalforsamlingerne. Man har her mulighed for at høre, hvordan det går i afdelingerne, samt deres mål og ønsker for næste år.
På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind

7. Fastelavnsfest i Havdrup Hallen en succes!
For 7. år i træk bød Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening fastelavnssøndag velkommen i Havdrup Hallen til byens største fastelavnsfest med tøndeslagning for børn i alderen 0-12 år.
Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening kan se tilbage på endnu en fantastisk fastelavnsfest, idet knap 500 glade mennesker på trods
af vinterferien fyldte Havdrup Hallen i farverige kostymer fastelavnssøndag. Både børn og voksne benyttede lejligheden til at finde fantasien frem, og Havdrup fik denne søndag besøg af Schreck’s Fiona,
Rasmus Klump, adskillige Spiderman, et utal af prin(Fortsættes på side 4)
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(Fortsat fra side 3)

sesser, klovne og mange andre sjove figurer. Tre børn i hver kategori fik kåringen som de 3 bedste udklædte i hver alderskategorier, og vinderne kunne glædes over flotte præmier bl.a. bamser sponsoreret af Bamseven.dk og spil fra
Tactic. Efter det sidste bræt var blevet slået af de
mange tønder og de fine kattedronning- og kongekroner var blevet begavet med gavekort fra McDonalds
Roskilde, kunne børn og voksne forsyne sig med lidt
lækkerier i form af fastelavnsboller fra Lasse’s Basse,
slikposer og juice fra SuperBrugsen Havdrup samt
kaffe og te fra Hallens Cafeteria. Men så var det også
tid til at skynde sig at finde en god plads på gulvet, og
lade sig underholde af showet med Gøgleren Gugge
og hans underfundige fjollede finurligheder. Vi siger
tak til alle som deltog i fastelavnsfesten og til vores
sponsorer for hjælp til flotte præmier og bespisning.
Betina Steneman

Et stor tak til Peter Enger, som velvilligt har stillet billeder fra Fastelavnsfesten til rådighed.
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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

Gymnastikopvisning
Så er det tæt på opvisningstid.

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 netop blevet færdigt, så kig på hjemmesiden og se
programmet - www.havdrupgymnastik.dk
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.
Opvisningsholdene vil vise hvad de kan og har arbejdet med i løbet af denne
sæson – så glæd jer.
Vi har i år også inviteret et gæstehold fra Ishøj Gymnastikforening v. instruktør
Konni Olsen, så der er lidt for enhver smag og interesse.
Vi vil i år trække lod på den købte indgangsbillet om flotte præmier som 1 hel
vintersæson til gymnastikforeningen sæson 2012/2013, gavekort og mange
andre præmier, og vi vil atter have DJ til at klare det musikalske. Så læg vejen
forbi, det bliver en god oplevelse!
Vi glæder os til at se jer alle.
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Generalforsamling
HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling tirsdag d. 20. marts kl.
19.00, i Havdrup hallen - så husk det nu!
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 deltage i foreningsarbejdet / 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 lign. der skal passes og som konflikter med foreningsarbejdet, tager vi også hensyn til dette, så det skal ikke holde dig tilbage.
Vi er ikke i mangel på bestyrelsesmedlemmer, men et par suppleanter kunne
vi godt bruge, så deltagelse ved generalforsamlingen er ikke risikobetonet
hvad valg til bestyrelsen angår – så kom bare og vær med.

Opvisningskalender for Mini Super Spring og Super Spring
Mini Superspring:
- DGI Roskilde Forårsdagene 2012, d. 3. marts, kl. 9.36, i Roskilde hallerne.
- HGI Forårsopvisning 2012, d. 17. marts i Havdrup hallen.
- Tune Idrætsforenings Forårsopvisning 2012, d. 25. marts, som gæstehold.
- Solkystens opvisning 2012, d. 22. april i Solrød Idrætscenter.
- DGI Roskilde Sommerstævne 2012, d. 9. juni i Fløng.
Superspring:
- DGI Roskilde Forårsdagene 2012, d. 3. marts, kl. 9.24, i Roskilde hallerne.
- 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. juni i Fløng.

(Fortsættes på side 8)
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Sommergymnastik
Programmet kommer i år til at se ud som følgende
(se ligeledes holdbeskrivelsen på hjemmesiden):
Sommer-Zumba, 2012:
Tirsdage kl. 18.00 – 19.00. Holdet træner i Havdrup Hallen.
Instruktører Maj-Britt. Holdleder Vibeke.
Sæson start d. 20.03.2012 – 05.06.2012. i alt ca. 10 gange. Pris kr. 300,Sommer-TrimFit, 2012:
Onsdage kl. 19.00 – 20.15. Holdet træner i Skolens Gymnastiksal.
Instruktører Samad. Holdleder Sarah.
Sæson start d. 11.04.2012 – 30.05.2012. i alt 7 gange. Pris kr. 220,Sommer 2012 løbehold Walk & Run, for begynder/ let øvede m/k:
Onsdage kl. 18.30 – 19.15. Mødested foran Havdrup Hallen.
Instruktører Jack Classen. Holdleder Gry Hansen.
Sæson start d. 21.03.2012 – 06.06.2012, i alt 10 gange. Pris kr. 150,Sommer 2012 løbehold for øvede m/k:
Onsdage kl. 19.15 – 20.00. Mødested foran Havdrup Hallen.
Instruktører Jack Classen. Holdleder Gry Hansen.
Sæson start d. 21.03.2012 – 06.06.2012, i alt 10 gange. Pris kr. 150,Forældre / barn 2-3 år, sommer, 2012:
Onsdage kl. 17.00 – 18.00. Holdet træner i Skolens gymnastiksal.
Instruktører Sabina Karlsen. Holdleder Lisbeth Rheder.
Sæson start d. 28.03.2012 – 06.06.2012, i alt ca. 10 gange. Pris kr. 250,Sommer springmix fra 7 år -, 2012:
Torsdage kl. 17.30 – 19.00. Holdet træner i Havdruphallen.
Instruktører Alex Berg og Tina Sarpø,
hj.instruktører Emma.
Holdleder Alex Berg / Ole Dam.
Sæson start d. 22.03.2012 – 07.06.2012. Pris kr. 350,Mini Superspring, sommer (lukket hold), 2012:
Torsdage kl. 17.30 – 19.00. Holdet træner i Havdruphallen.
Instruktører Alex og Torben,
hj.instruktører, Lene D., Lene M., Daniel og Pernille.
Holdleder Alex Berg / Ole Dam.
(Fortsættes på side 9)
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Sæson start d. 22.03.2012 – 07.06.2012.
Pris er incl. i 2. halvsæson-pris.
Pris er inkl. entre til opvisningerne.
Holdet træner frem mod flere opvisninger.
Sommer Superspring 2012 (lukket hold):
Torsdage kl. 19.00 – 20.30. Holdet træner i Havdruphallen.
Instruktører Alex, Torben, Minna og Ole.
hj.instruktører, Julie Rohard.
Holdleder Alex Berg / Ole Dam.
Sæson start d. 22.03.2012 – 07.06.2012.
Pris er incl. i 2. halvsæson-pris.
Pris er inkl. entre til opvisningerne.
Holdet træner frem mod flere opvisninger.
Sommer-Pilates, 2012:
Lørdage kl. 9.00 – 10.15. Holdet træner i Skolens Gymnastiksal.
Instruktører Lisa. Holdleder Vibeke.
Sæson start d. 14.04.2012 – 19.05.2012. i alt 6 gange. Pris kr. 200,Ligeledes husk at hold øje med hjemmesiden.

Seniormotion
Seniormotion fortsætter som nævnt i sidste nummer med vores seniorinstruktør Gurli Petersen – og holdet fortsætter til og med tirsdag 24. april,
2012.

Fællestræning i springgrave i Haslevhallen for holdene Mini- og Super Spring
Søndag 15. januar var der ekstratræning i Haslevhallen fra kl. 13.00 – 16.00.
Det var holdene Mini Super Spring og Super Spring, hvor det blev til 40 gymnaster, som deltog i træningen i Haslev Hallen, og fik afprøvet en masse spring
i spring gravene, af den ene og den anden art.

(Fortsættes på side 10)

9

(Fortsat fra side 9)

Til sidst ved træningen, kunne dem der ønskede det, vise et spring som fremvisning for alle – det spring de syntes de var nået længst med under træningen.
Transporten foregik via hjælp fra forældrene, med samkøring i det omfang
dette var muligt. Rigtig stor tak til de forældre som også denne gang hjalp
med kørsel og til forældrene i det hele taget for at hjælpe når der er behov.
Det er en stor hjælp for foreningen når der sådan bakkes op fra forældrenes
side.
Et par billeder fra Haslev-træningen:

Flikflak

(Fortsættes på side 12)
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Flikflak med lidt modtagning

Fællestræning med naboklubben Tune Idrætsforening i springgrav i
Tunehallen for holdene Mini- og Super Spring
Lørdag d. 28. januar fra kl. 9.00 – 12.00, dragede holdene Mini Super og Super Spring af sted til Tune – som samtræning og fællestræning med vor naboklub, som også har en springgrav, som måtte prøves.
Denne fællestræning gav anledning til at afprøve et samarbejde, som en fællestræning, og en model som kunne udfordre og udvikle både instruktørteamene og gymnasterne på tværs af foreningerne.
Da Tune er forholdsvis tæt på Havdrup, er det hurtigt og let at kan mødes og
træne sammen.
Til gengæld er Tune Idrætsforening ikke helt så ekviperet med bl.a. trampoliner, så for at være på den sikre side medbragte vi vores egne trampoliner, og
som også er dem som gymnasterne kender fra det daglige.
At træne i en springgrav er noget der giver andre træningsmuligheder i forhold til at udvikle sig og turde udføre nogle spring man ikke tidligere har prøvet
eller været tryg ved at springe.
Vi var i alt omkring 55 gymnaster, hvor af de ca. 30 gymnaster kom fra Havdrup.
Efter fællestræning var der stor enighed om at gentage det igen, på et senere
tidspunkt.

Online tilmelding hjemmefra
Onlinetilmelding sker via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, som følgende:
(Fortsættes på side 13)
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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.

Vi søger instruktører og hjælpeinstruktører
Vi er i gang med disponeringen af næste års sæsonprogram og er på jagt efter instruktører og hjælpeinstruktører. Ligeledes til kreative nye hold.
Og vi er specielt på jagt efter voksen-instruktører / -hjælpeinstruktører til
springholdene, da der har været venteliste på nogle hold, og derfor påtænker
vi at udvide antallet af disse.
Hvis nogen er interesseret vil vi meget gerne høre fra dig.
Til orientering kan vi også tilbyde kurser til instruktører og hjælpeinstruktører,
som foreningen godtgør udgifterne til – hvis der er emner man syntes man vil
dygtiggøre sig i. Ring og hør nærmere herom til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne.

Datoer og andet
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 lørdag 17/3, 2012
Gymnastikafd. generalforsamling tirsdag 20/3, 2012, kl. 19.00
Sommergymnastikken starter fra 19/3, 2012, afhængig af det enkelte hold.
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
13

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

Generalforsamling
Fodboldafdelingen afholder generalforsamling onsdag den 28. marts 2012 kl.
19.30 i Pepes Bar.
Alle er velkomne, så mød op, hvis du vil være med til, at afstikke kursen for det
næste år i Havdrup Fodbold.
Vi glæder os til at se dig!
Bestyrelsen

U11 piger styrede ved Køge Bugt Cup
Igen i år deltog Havdrup i Køge Bugt CUP med et hold i B og to i C-rækken og
igen med stor succes. U11 B-rækken startede ud om morgenen og holdet
bestod af P., A., Tulle, Mille, Mejse, Lulu og Mette. Første kamp var mod spilstærke Rishøj, men Havdrup formåede alligevel at komme foran på mål af Lulu. MEN da der er 30 sek. tilbage, laver vi en fejlaflevering, og Rishøj udligner.
Næste kamp var mod Lynge Broby, som på dagen ikke havde meget at komme med og med 1 mål af A. og Mette var sejren i hus. Så var det mod Greve,
og også her var der ikke tvivl om resultatet med en sikker med en 3-0 sejr 2
mål af A. og et af Tulle

(Fortsættes på side 15)
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Rishøj havde også vundet deres kampe,
så det var målscoren, der talte. Så i sidste kamp mod Viby var der dømt skydetelt og igen en sikker sejr på hele 5-0 på
7 min. med 1 mål af Lulu, 2 af Mille og 2
af A. Havdrup kunne fortjent løfte pokalen. Udover at vinde b-rækken kunne
Anastacia fortjent blive kåret som puljens
spiller. Tillykke!
Så var det U11-række C det gjaldt, hvor
der var 2 puljer med et Havdrup hold i
hvert og selvfølgelig blev det begge Havdrup hold, der var i finalen, men her var
det Havdrup (de sjove) der vandt 1-0 ved
mål 30 sek. før tid af Mille. Begge Hold
fik dog flotte pokaler. Stort tillykke.
Og det var ikke slut her, for nu var det U9
-pigernes tur, men her viste Svogerslev sig at være for stærke på dagen, men
en flot 3 plads blev det til. Tillykke piger.
Vi kommer helt sikkert tilbage til næste år og så må vi se om vi kan lave et Hattrick ved at hente pokalen hjem for tredje år i træk……
STÅLE
(Fortsættes på side 16)
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Havdrups piger blev Sjællandsmestre
Efter suverænt at blive nr. 2 i den indledende pulje kun overgået at Vallensbæk, havde Havdrups U9 piger kvalificeret sig til Sjællandsmesterskabet.
Søndag den 19/2 skulle slaget stå mellem Sjællands bedste U9-piger fra Region Roskilde, Nordsjælland og Vest Sjælland. Alle var spændte
Første kamp var mod Nordsjælland som spillede godt, men var under et konstant pres fra Havdrup og efter 9 min. viste måltavlen 2-0 til Havdrup. Så var
det Lynge Brobys tur, og også her var der ingen tvivl igen en sikker sejr på 2-0.
I den sidste kamp mod Fårevejle var vi allerede mestre, da Nordsjælland også
havde vundet begge deres kampe, og vi havde vundet over dem. MEN Havdrup
gav den alt, hvad den kunne trække, men det var en af de kampe, hvor bolden
bare ikke ville ind og kampen endte 0-0.

Bagerst fra venstre: Alberte, Emilie, Rasmine og Gunilla.
Forrest: Josephine, Nikoline, Nanna og Agnes
Det var en stor oplevelse for de stolte piger, der blev råbt op en efter en og fortjent kunne
modtage en guldmedalje og blive hyldet. STORT TILLYKKE PIGER!!!

STÅLE
16
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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: larsjansson@live.dk

Generalforsamling
Husk generalforsamling søndag den 4. marts kl. 13.00 i Pepes bar.

◊
Sæson 2012
Vi starter 2012 sæsonen søndag den 1. april kl. 10.00
ÅBENT HUS
Vi inviterer alle til at komme og prøve denne dag.
Du kan låne kugler og vi hjælper med reglerne og
alt det øvrige, du måtte være i tvivl om..
Kom og få nogle hyggelige timer ude i den friske
luft, vi har et af landets bedste anlæg med overdækket terrasse, opholdsrum og et perfekt lysanlæg.

(Fortsættes på side 20)
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Det sociale samvær er i højsædet i klubben, alle kan være med fra 5 til 90 år.
Der vil være kaffe og grill pølser til alle denne dag.
Petanque skal prøves, du er altid velkommen. Vi spiller:
Søndag 10.00 – 12.00
Onsdag 10.00 – 12.00
Torsdag 19.00 – 21.00.

Alle dage hele året.

Navnet på opholdshuset blev: HAL 3
Med 64 % af alle afgivne stemmer.
Vinder i navnekonkurrencen blev fundet ved lodtrækning og vinderen er:
Jens Hansen Tillykke, fremover mødes vi i HAL 3 til hyggeligt samvær.
Præmien overrækkes på generalforsamlingen. ◊
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BADMI NTO N

Formand
Søren Kofoed-Sørensen, Juulsgårdsvej 5,
2680 Solrød Strand, Telefon 25 44 51 06..
Kasserer
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.
Mail: badminton@havdrup.dk
Hjemmeside: www.hgi-badminton.dk

Generalforsamling
Badmintonafdelingen afholder generalforsamling tirsdag den 13. marts 2012
kl. 18.45 i Pepes Bar.
Alle er velkomne, så mød op, hvis du vil være med til, at afstikke kursen for det
næste år i Havdrup Badminton.
Vi glæder os til at se dig!
Bestyrelsen

Forældre-barn turnering søndag d. 5 februar
Søndag morgen kl. 9 mødte 22 børn med forældre op i hallen til en rigtig hyggelig formiddag. Nogen havde begge forældre med og nogen søskende. Hvert
barn skulle spille med deres mor eller far, mod en af deres venner og deres
forældre - det var til stor underholdning for børnene. Nogen forældre havde
prøvet det før, men det var langt fra alle, så det var børnene som skulle forklare regler og tælle point. Der blev fra nogen forældre kæmpet rigtig hårdt, og
der blev både svedt og grint. Jeg er sikker på, at det var sjovt for børnene, at
skulle lære deres forældre noget. Og også vise dem hvor dygtige de er blevet i
løbet af sæsonen. Efter et par kampe var der hjemmebagt kage (tak for det)
og sodavand. Vi fortsatte til kl. 13, så der blev spillet meget badminton. Det
(Fortsættes på side 24)

22

23

(Fortsat fra side 22)

var en stor succes og alle fik spillet rigtig meget. I ungdomsudvalget takker vi
for stor opbakning - og håber på endnu flere tilmeldinger til næste arrangement.
Lise Elsborg Jensen.

U13- spiller Rikke Madsen rykker op i Mester-rækken

Vi har endnu en gang den glæde, at kunne byde en ungdomsspiller velkommen op i Mesterrækken.
Sikke en sæson Rikke Madsen
fra U13 har haft. Der er blevet
spillet rigtig meget badminton
og det har givet pote. Rikke rykkede for ca. 3 uger siden op i
Mesterrækken og skal nu til at
møde de rigtig skrappe spillere.
Ungdomsudvalget ønsker Rikke
et STORT tillykke og god vind til
de kommende stævner i Mester
-rækken.
Kia Frisenborg
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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
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