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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, Juulsgårdsvej 5,
2680 Solrød Strand, Telefon 25 44 51 06.
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: 29. april 2012
Forsiden
Gymnastikopvisning den 17. marts 2012
Fotograf: Niels Sarpø
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Generalforsamlinger
Så har der været afholdt generalforsamlinger i afdelingerne, der mangler kun
generalforsamling for Hovedbestyrelsen.
Det er onsdag den 18. april kl. 19.00. Alle som er på valg genopstiller, så
man behøver ikke ”frygte” at blive valgt ind. Alle er meget velkomne.

"Vi glæder os i denne tid"
I Havdrup er arbejdsgruppen, bestående af repræsentanter fra Fodbold, Badminton og Gymnastik og Havdrup Skole, i fuld gang med at give input og ønsker til Solrød Kommune om udformningen af den nye Hal 2. Vi er meget taknemmelige over at være inviteret med til at udforme den nye hal, og tror, at vi
i fællesskab med kommunen, kan få lagt de helt rigtige rammer for at gøre
Havdrup Hallen til et samlingspunkt for Havdrup borgerne.
Alle afdelinger i Havdrup Gymnastik & Idrætsforening ser med glæde frem til
den dag, hvor vi kan tilbyde brugerne den tiltrængte udvidelse. Især gymnastikken glæder sig over, at de kan holde flyttedag fra den lille sal på skolen til
en ny hal med tilhørende multisal, men også Havdrup Skole vil få rig mulighed
for at lave flere aktiviteter under mere optimale forhold.
Havdrup Gymnastik & Idrætsforening tror på, at tilgængelighed og fleksibilitet
er vigtige nøgleord, når vi ser på den fremtidige brug af halefaciliteterne i Havdrup. Borgerne har behov
for at dyrke idræt, når de
har mulighed for det, og det
er vigtigt at kunne tilbyde
nye aktiviteter når behovet
opstår. Alt det har vi bestræbt os for, at bidrage
med i arbejdsgruppen.
Vi vil gerne takke kommunen og byrådet for den tillid
de har vist os. Til gengæld
har arbejdsgruppen brugt
mange timer på at skabe
de bedste rammer for byens borgere.
Anette Gammelvind
Formand Havdrup Gymnastik & Idrætsforening
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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
Flot opvisning i Havdrup med rekord antal tilskuer!
Havdrup Gymnastik sluttede vintersæsonen med en flot opvisning lørdag den
17. marts 2012 i Havdrup Hallen med rekord antal tilskuer.
Det var med stolthed at bestyrelse og instruktører i Havdrup Gymnastik kunne
åbne dørene til årets opvisning i Havdrup Hallen og modtage knap 560 betalende tilskuer. Efter endnu en fantastisk vintersæson med næsten 600 medlemmer i gymnastiksalen og Havdrup Hallen, fik mange af de dygtige gymnaster vist hvad de havde trænet og øvet igennem vinteren, og det var en festlig
eftermiddag fyldt med musik, spring og kolbøtter.
Formanden oplyser og opfordrede tilskuerne til at blive og se de sidste hold og
overvære udmarchen. I den forbindelse vil vi gerne sige tak til alle tilskuerne
som blev til det sidste.
Gæstehold - Der var i år gæstehold fra Ishøj Gymnastikforening v. instruktør
Konni Olsen, som også fik mange klapsalver for deres flotte opvisning.
Præmier - Der blev ligeledes udtrukket flotte præmier på den betalte entrebillet via helt eller delvist sponserede præmier (med stor tak til alle sponsorer) –
præmierne var:




Hovedpræmien var gavekort på et kontingent til vintersæsonen
2012/2013 for 1 person med en værdi op til 1.400 kr.
1 x Gavekort til 1 times massage hos Mm Massage
1 x 4 biografbilletter til Nordisk film
(Fortsættes på side 5)
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1 x Gavekort til frisør Kozmoe
1 x Gavekort til Lasses Basse
2 x 1 kasse Carlsberg Sodavand

Gymnastikforeningens vandrepokal - Ved opvisningen lørdag d. 17. marts, blev
gymnastikforeningens vandrepokal uddelt. Pokalen uddeles hvert år ved gymnastikopvisningen til en ny årets modtager, og kan gives til alle som har med
gymnastikforeningen at gøre, men udnævnelsen til pokalmodtager kendetegnes ved, at modtageren skal have gjort noget særligt for gymnastikforeningen.
Bestyrelsen havde i år udpeget instruktør og bestyrelsesmedlem Lisbeth Rheder til at modtage vandrepokalen for hendes store arbejdsindsats og gåpåmod, ja i det hele taget vores blæksprutte som tager initiativ og hjælper til,
eller springer til når der er behov, og en rigtig igangsætter.
Vi ønsker hjertelig tillykke til Lisbeth.
Årets Super Springer - Årets Superspringer blev en stolt Daniel Skovgaard –
se nedennævnte indlæg ”Årets Super Springer” som holdet Super Spring uddeler hvert år.
Hal 2 m.m. - Både i velkomsttalen og i afslutningstalen nævnte formanden for
Havdrup Gymnastikforening det store projekt med bygningen af den nye Hal 2 i
Havdrup, som byrådet i Solrød har bevilliget penge til – se nærmere i nedennævnte indlæg om ”Hal 2”.
Et par billeder fra opvisningen:

Uddeling af årets vandrepokal til
Lisbeth Rheder

Mini Super Spring ….
(Fortsættes på side 6)
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Spillopperne ….

Forældre barn ….

Året Super Springer 2012
Holdet ”Super Spring” har som noget særligt - at der ved årets gymnastikopvisning bliver udpeget en på holdet som årets Super Springer.
Daniel Skovgaard blev lørdag den 17. marts valgt til årets superspringer
2012.
Det skete ved gymnastikafdelingens årlige opvisning foran 500 tilskuere og
200 gymnaster.
Prisen går til en gymnast på superspring, som i løbet af året har gjort sig ekstraordinært bemærket.
8 ud af 10 unge mellem 13 og 19 år stopper med at dyrke idræt. –En af hovedårsagerne er dårligt socialt sammenhold. Det ønsker vi at gøre op med på
superspring.—Vi har styrket det sociale med sammenkomster og træningsture til Haslevhallen og Tunehallen, og det vil vi fortsætte med, men vi tror også
at gymnasterne selv skal bidrage til det sociale sammenhold.
Årets superspringer har netop et stærkt socialt gen. – er i særdeleshed med
til at styrke det sociale sammenhold, og besidder fra naturens hånd ”socialt
klister” som er med til at samle holdet.
Årets superspringer er desuden meget mødestabil, og besidder en masse
energi som bliver brugt på eget hold, men energien bliver også brugt som
hjælpeinstruktør et par gange om ugen. Daniel er ikke bare populær på eget
hold. Som hjælpeinstruktør på mini superspring er han mindst ligeså populær.
Pigerne flokkes gerne om ham og han fungerer ofte som den sjove ”storebror”
som de kan få med på lidt af hvert.
Instruktørteamet ønsker Daniel tillykke med hæderen, og håber på flere gode
timer sammen.
(Fortsættes på side 8)
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Vi vil også gerne takke en stærk forældregruppe bag superspring som gør de
sociale sammenkomster mulige.– vi ser jeres indsats som uvurderlig og vi tror
på at vi i fællesskab kan skabe de allerbedste rammer, for at holdet fortsat
kan få en masse fantastiske oplevelser sammen. Selvom holdet høster hæder
både hjemme og hvor de kommer rundt til opvisninger, ved vi også at de har
meget mere at byde på i fremtiden. Vi kan se hvor meget der er sket bare fra
sidste år, og vi er overbeviste om at udviklingen fortsætter. Lad os sammen
give gymnasterne nogle uforglemmelige stunder.
Tusind tak for forældregruppens indsat.

Daniel Skovgaard med diplomet

Generalforsamling
HGI gymnastikafdeling har afholdt generalforsamling tirsdag d. 20. marts,
kl. 19.00, i Havdrup hallen.
Der var i år 18 personer fremmødt.

(Fortsættes på side 9)
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Rigtig dejligt at se at der var en pæn flok fremmødt ud over dem der var fra
bestyrelsen. Faktisk det største antal vi har set i rigtig mange år. Mange tak
og håber dette er stilen frem over.
Generalforsamlingen forløb stille og roligt og alle der var på valg genopstillede.
Da der ikke var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, var
der genvalg over hele linjen.
Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerede møde.
Bestyrelsen konstituerede sig som tidligere:
Formand: Betina Steneman
Næstformand: Ole Dam
Økonomiansvarlig: Tina Sarpø
Sekretær: Vibeke Boesen
Bestyrelsesmedlem: Gry Hansen
Bestyrelsesmedlem: Alex Berg
Bestyrelsesmedlem: Julie Lau
Suppleant: Lisbeth Rheder
Suppleant: Sarah Rosén
Suppleant: Karina Bergenholtz

Opvisningskalender for Mini Super Spring og Super Spring
Mini Superspring:
- Solkystens opvisning 2012, d. 22. april i Solrød Idrætscenter.
- DGI Roskilde Sommerstævne 2012, d. 10. juni i Fløng.
Superspring:
- Solkystens opvisning 2012, d. 22. april i Solrød Idrætscenter.
- DGI Roskilde Sommerstævne 2012, d. 10. juni i Fløng.

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 Larsen. Holdleder Vibeke.
Sæson start d. 20.03.2012 – 05.06.2012. i alt ca. 10 gange. Pris kr. 300,-

(Fortsættes på side 10)
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NYT EKSTRA HOLD Sommer 2012, Gymnastik tumle/legehold for 4-5 årige:
Onsdage kl. 16.00 – 17.00. Holdet træner i Skolens gymnastiksal.
Instruktører Sabina Karlsen og Lisbeth Rheder. Holdleder Lisbeth.
Sæson start d. 11.04.2012 – 30.05.2012, i alt ca. 7 gange. Pris kr. 200,Sommer-TrimFit M/K, 2012:
Onsdage kl. 19.00 – 20.15. Holdet træner i Skolens gymnastiksal.
Instruktører Samad Lazaar. Holdleder Sarah.
Sæson start d. 11.04.2012 – 30.05.2012, i alt ca. 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 2012, 7 år og derover (lukket hold):
Torsdage kl. 17.30 – 19.00. Holdet træner i Havdruphallen.
Instruktører Torben Andersen og Alex Berg,
hj.instruktører, Lene D., Lene M., Daniel og Pernille.
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.
(Fortsættes på side 12)

10

11

(Fortsat fra side 10)

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 Kjær. Holdleder Vibeke.
Sæson start d. 14.04.2012 – 19.05.2012, i alt ca. 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.

Online tilmelding hjemmefra
Onlinetilmelding sker 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.

Hal 2 i Havdrup og springgrav
Som der blev nævnt ved gymnastikopvisningen i både i velkomsttalen og i afslutningstalen - nævnte formanden for Havdrup Gymnastikforening det store
(Fortsættes på side 13)
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projekt med bygningen af den nye Hal 2 i Havdrup, som byrådet i Solrød har
bevilliget penge til.
Det er ikke nogen hemmelighed at gymnastikforeningens største ønske til den
nye hal er en springgrav, som er budget sat til 600.000 kr.
HGI er blevet indbudt til at være en del af projektgruppen for halbyggeriet, hvilket giver os en unik mulighed for at få vores ønsker med på tegnebrættet. Noget af det vigtigste for os er, at den nye hal får en springgrav, og i skrivende
stund ser det ud til at dette lykkedes. Vi har nemlig valgt at ansøge fonde om
hjælp til udgiften hertil (ca. 600.000 kr.), og vi har af TuborgFondet fået sponsoreret 40.000 kr., og fra TeamSolrød Fonden fået tilsagn om op til 300.000
kr. mod at vi selv stiller med samme beløb. Det næste lange stykke tid vil derfor blive brugt på at søge flere sponsorkroner, så vi ikke behøver at tømme
hele vores opsparing for at finde pengene til springgraven.
I den forbindelse tager gymnastikforeningen meget gerne imod bidrag fra alle
som vil støtte projektet på www.havdrupgymnastik.dk, idet foreningen selv skal
finansiere de 260.000 kr. af springgraven, som der lige nu ser ud til at mangle.

Datoer og andet
Sommergymnastikken starter fra 19/3, 2012, og frem til starten af juni, afhængig af det enkelte hold – se hjemmesiden.
Opvisning Solkysten, d. 22. april i Solrød Idrætscenter
DGI Roskilde Sommerstævne Fløng, d. 9 & 10/6, 2012
Tilmelding til vintersæson 2012-2013, online tilmelding, tirsdag d. 21/8,
2012.
Aktivitetsdag / Store legedag 30/9, 2012, i Havdruphallen for medlemmer
og ikke medlemmer – se vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk
Gym-Camp 2012, d.3.-4./11, 2012 i Haslev
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

06-Drengene til ”Stævne på Tværs”
i Havdrup Hallen den 18. marts 2012
Vi havde tilmeldt et hold til ”Stævne på Tværs” i Havdrup hallen. Der skulle bruges 4 drenge til et hold og
det var lige netop hvad vi var. Holdet bestod af Jeppe, William, Lauritz og Tristan.
Fædrene og mødrene var da også lidt bekymrede fra Fra venstre:
William, Lauritz, Jeppe og
start af, da vi jo så ikke havde nogle udskiftere med,
Tristan
men det må siges, at drengene gjorde det ikke mindre end FANTASTISK.
De skulle møde to hold fra Ejby og to hold fra Gadstrup.
Vi lagde ud med at komme bagud med 1-0, men så blev det hurtigt 1-1. Ikke
længe efter kom vi bagud 2-1, og vupti, så fik vi den også i kassen og den stod
2-2. Drengene gik til den og vandt første kamp 3-2 – SÅDAN!
Der var selvfølgelig en stor kampgejst efter denne sejr og denne kampgejst
fortsatte stævnet ud, hvor vi vandt de næste 3 kampe og dermed kunne afslutte stævnet ubesejrede.
Det var 4 super glade og stolte fodbolddrenge som fik medaljer om halsen.
Kia Frisenborg

Er du vores nye fodbold-træner?
Vi er en flok glade årgang ’06-børn. Vi har spillet fodbold et par år og har haft
rigtig mange gode timer sammen. Derfor er vi også kede af, at vores træner
stopper, så vi efter sommerferien står uden træner. Vi leder med lys og lygte
efter en ny engageret og glad træner, der vil træne med os hver uge. I øjeblik(Fortsættes på side 15)
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ket træner vi om sommeren to gange, mens vi om vinteren nøjes med en
gang. Det er ca. en time ad gangen. Vi har et par rigtig gode hjælpetrænere,
som vil hjælpe med træningen.
Det er lige meget, om du er ung eller gammel. Bare du har
lyst til at være sammen med en flok glade fodboldbørn. Henvendelse og yderligere information kan ske hos
Allan Møller-Petersen på tlf. 21 90 20 00 / email: allan06@hgi-fodbold.dk
Mange hilsener
På forældrenes vegne, Årgang ’06 fodboldbørn

Havdrup årgang 99 sjællandsmester i indendørs fodbold.
Efter 4 indledende runder, hvor vi blev nr. 2 og et mellemspil hvor vi også blev
nr. 2 gjaldt det så Sjællandsmesterskabet i Vig, her skulle drengene op mod
Suså, Torslunde Ishøj, Brede og Fårevejle.
Vi har altid været kendt for de langsomme startere, men i første kamp mod
Suså var drenge klar fra start og spillede en solid kamp som vi vandt sikkert 41. Næste kamp var mod Torslunde Ishøj som havde tabt stort i første kamp,
det var nu ikke til at se på banen, vi kom hurtigt bagud 2-0 og senere 3-1, vi gik
dog ikke i panik og kæmpede videre og det lykkes os at vende det truende nedlerlag til en sejr på 4-3. Så var der ellers lagt op til en lille finale mod Brede
som havde vundet deres første 3 kampe sikkert, vi spille nok her vores bedste
kamp, vi stod stærk i forsvaret og var super effektive i angrebet og kom sikkert
foran 4-0 før Brede reducerede til sidst til resultat 4-1. Nu kunne vi selv afgøre
om vi skulle blive sjællandsmester, det krævede en sejr eller uafgjort mod Fårevejle. Fårevejle kunne med en stor sejr selv blive sjællandsmester, mens Brede skulle håbe på en smal Fårevejle sejre så var de mester, det var altså meget på spil. Fårevejle lagde bedst ud og kom på 2-0 til stor jubel for Brede spillerne, vi kæmpede os tilbage på 2-2, men kom igen bagud både 3-2 og 4-3, vi
gav dog ikke op vi forsatte med at presse og små 40 sekunder før tid udlignede vi til 4-4. Fårevejle gav bold som vi hurtig erobrede og slog en kontra som vi
sikkert scorede på vandt kampen 5-4 og jublen blandt spillerne brød ud. De
kunne nu kalde sig Sjællandsmestre.
Holdet bestod af Jakob Helsten, Mathias Nielsen, Mads Larsen, Joshua Pauwels, Markus
Ohlen og Peter Jønsson. Foruden dem har Emil
Kreutzmann, Rasmus Thorsen, Christoffer Halling og Andreas Hansen deltaget på holdet.
Kurt Larsen
(Fortsættes på side 16)

15

(Fortsat fra side 15)

En dag med GREVE
Fodbold generelt drejer sig om, at have det sjovt og have det sociale i højsæde.
Derfor bliver det også sjovere at møde hold til kampe og stævner, når man
kender modstanderne lidt bedre. Derfor gør vi en del ud af at pigerne møder
piger fra andre klubber og lære dem at kende udover bare at spille en kamp
og så køre hjem. Det gør også, at der er en del mere fairplay, når vi spiller og
også større respekt trænerne imellem. Normalt er der ikke ”tid” til så meget,
når vi spiller 7-mands kamp, hvorfor vi afholder/deltager i små træningsturneringer.
I januar var vi i Slagelse sammen med Ølstykke, og 25/3 havde vi besøg af to
hold fra GREVE, hvor hver klub stillede
med to hold hver, således at alle hold fik
to 7-mands kampe af 2x25 minutter.
Pigerne hyggede sig, og efterfølgende
havde vores FANTASTISKE
”forældregruppe” sørget for, at der var
kage og sodavand til alle pigerne. Her
kunne pigerne (og de voksne) således
tale på tværs. En fantastisk dag og så
gør det jo ikke noget, at Havdrup vandt
3 af kampene og spillede en uafgjort ;-).
Den 31/3 er det Solrøds U11 piger, der stiller to hold til samme arrangement. GREVE syndes, at det have været en super dag og skrev følgende:
”Hej Lars!
Jeg er ked af, at jeg ikke fik sagt ordentlig tak for jeres arrangement og ikke mindst
jeres indstilling. Mit HOLD 2 havde to kanon gode kampe, selvom mine piger var lidt
betænkelige, da de syntes dine piger spiller så godt. Vi manglede nemlig nogle af vores
stamspiller. Men vi syntes det var to kanon kampe for dem og de syntes også det havde været en rigtig god oplevelse. Selvom nogle af dem var lidt trætte, da vi i lørdags
havde spille 4 kampe i Korsør.
Jeg vil også gerne påpege at jeres pigers indstilling på at spille fair var forbilledlig. Så
tusind tak for nogle gode timer.
Vi håber at kunne lave en ”gengæld” og invitere jer til Greve f.eks. som en sæson afslutning f.eks. mandag den 25. juni eller onsdag den 27. juni, hvor vi gerne spiller mod
jer og tilbyder jer lidt at spise efterfølgende. Det kan I jo tænke over.”

Vi har tænkt, og holder naturligvis afslutning i GREVE, som også har bebudet,
at de stiller op til Havdrup Cup.
STÅLE
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FOD BOLD

Havdrup Old Boys
Formand
Bent Larsen, Brinken 9, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 58 14/28 10 68 00.
Kasserer
Søren Tvede, Bakkelunden 25, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 99.

GENERALFORSAMLING HAVDRUP OLD BOYS.
Fredag den 16. marts var der generalforsamling hos Havdrup Old Boys.
23 mand var mødt op til mødet samt indendørs fodbold
og spisning.
Alt forløb i god sportslig
ånd
Resultater fra REOS
turnering 2011 var det
bedste vores Old Star hold der i den sidste
spillerunde sikrede sig 1 pladsen.
Generalforsamling

Efterfølgende spisning

Vi deltager i 2012 med 1 hold i turneringen Tønden, 1 hold i DGI samt med 4
hold i REOS.
I 2013 har Havdrup Old Boys 50 års jubilæum, Det vil blive markeret med en
sommerfest.

Hilsen Bent Larsen
Old Boys
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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 blev afholdt den 4. marts kl 13:00 i Pepes Bar.
Efter at have indtaget den medbragte mad, kunne generalforsamlingen starte
kl. 13:30. Fremmødet var som sædvanligt meget højt -som det altid er, når
der kaldes til samling. 37 medlemmer deltog, hvilket er flotte 77%.
Kaj blev valgt som dirigent, og han
styrede med rolig hånd forsamlingen.
I formandens beretning blev der uddelt roser til klubbens medlemmer
for den store opbakning med vedligeholdelsen af vort baneanlæg.
Turneringsmæssigt gik ingen af de
to deltagende hold i DGI videre fra
puljespillet.
Holdet der deltager i trekantsturneringen med Brøndby og Vallensbæk, sørgede for at vandrepokalen blev i Havdrup.
Anlægsmæssigt fik vi etableret HAL 3 - vores nye varmestue, så alt i alt har
det været et godt år for klubben.
Regnskabet udviste et mindre driftsunderskud på godt 1900,- for året - men
klubben har en sund økonomi, med en beholdning på godt 22.000,-. Derfor
blev årskontingentet også for 2012 sat til 250,-. Begge beretninger blev godkendt med klapsalver.
Derefter var der valg - dels til bestyrelsen, dels til udvalgene.
Følgende blev genvalgt: Lars - Gritt - Finn, mens Anette blev nyvalgt. Sten og
Kaja blev valgt til suppleanter.
(Fortsættes på side 20)
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Som ledere af udvalgene blev følgende valgt:
Externe turneringer: Jørgen
Interne turn/ klubmesterskaber: Tove H.
Baneudlejning: Jørgen
Bane og klubhusansvarlig: Jens
Festudvalg: Gitte
Aktiviteter i/uden for klub: Finn
Aktiviteter: Her blev klubbens
nye klubjakker/ veste præsenteret. Alle medlemmer får en jakke, sponsoreret
af Super Brugsen, Havdrup, og
det er vi utrolig glade for. Vi
glæder os til de bliver færdige
med sponsor- og klublogoer.
Samtidig blev årets check fra
OK Benzin/ Super Brugsen
overleveret - den var på 4.000,.
Under evnt. foreslog Leif at vi skulle lægge
fliser på hele arealet foran HAL 3. Det er ca.
60 kvm, og det er der vi plejer at opsætte
vores festtelt. Dette blev vedtaget.
NB: Arbejdet er allerede udført den 6-7.
marts. Fantastisk!

Vi mødes i HAL 3.
Alle medlemmer af Havdrup Petanque Klub siger tak for et godt år til alle klubbens støtter.

(Fortsættes på side 22)
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"Åbent hus" arrangementet søndag 1.april
Så startede 2012 sæsonen med åbent hus , hvor vi mødtes i HAL 3.
Fremmødet var fint: 51 personer , hvoraf 11 var besøgende.
Der blev spillet kampe og aflagt præcisionsprøver i indspil, kast og bombning.
Det var spændende opgaver - og flere
ganske vanskelige.

Bamse bane. Her gælder det om at
komme ind i mindste cirkler - uden at
ramme bamse. Hvis bamsen rammes mister man alle points!

Vinderne af denne specielle turnering
blev:
1. Tove med 161 point
2. Lasse med 141 point
3. Ole med 130 point

Efter et par timers spil var det på tide at få stillet sulten. Her blev der grillet
pølser i lange baner.
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BADMI NTO N

Formand
Aksel Nielsen, Skolevej 55, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 88 37
Kasserer
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.
Mail: badminton@havdrup.dk
Hjemmeside: www.hgi-badminton.dk

KLUBMESTERSKABERNE FOR UNGDOMSSPILLERNE
SØNDAG DEN 1. APRIL 2012
Klubmesterskaberne for vores ungdomsspillere løb af stablen søndag den 1.
april.
Det var dejligt at se alle spillerne samlet i hallen på samme tid og vi fik en dejlig
dag i badmintonens tegn.
Der blev spillet nogle rigtig gode kampe og flere af dem endte da også i 3sættere.
Årets spiller blev i år Sarah Toubro, og fik bl.a. disse ord med på vejen: Hun
møder altid til træning med et smil på læben. Hun hjælper gerne de mindre
børn og hun er en god kammerat.
Vi ønsker Sarah et stort TILLYKKE med titlen som ÅRETS SPILLER.
På billederne kan I se, at det var en rigtig god dag for ungdomsspillerne og vi
håber at se endnu flere til næste år.
Vi havde i år opdelt ungdomsspillerne i forskellige grupper efter styrke.
Pladserne blev fordelt således:

Gruppe 1 Single
1.
Emil B. Jensen
2.
Andreas Enger

Gruppe 1 Double
1.
Andreas Enger og Oliver Olsson
2.
Gytis og Emil B. Jensen
(Fortsættes på side 26)
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Gruppe 2 Herresingle
1.
Frederik Vinther-Madsen
2.
Mathias Seidenfarden

Gruppe 2 Damesingle
1.
Anne Madsen
2.
Cecilie Pedersen

Gruppe 2 Double
1.
Cecilie Pedersen og Anne Madsen
2.
Patricia Frank og Sarah Hassel Toubro

Gruppe 3 Herresingle
1.
Emil Kølle
2.
Frederik Elsborg Jensen

Gruppe 3 Double
1.
Rikke Madsen og Micha Frisenborg
2.
Emil Kølle og Nicolai Østergaard

Gruppe 3 Damesingle
1.
Rikke Madsen
2.
Micha Frisenborg

(Fortsættes på side 27)
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Begynderstævne i Albertslund
Begynderstævnerne er gode, når man som
badmintonspiller skal prøve at spille en badmintonturnering for første gang. Begynderstævnerne er for børn der har spillet max 1-2
år og som ikke spiller på turneringshold i klubberne. Børnene er sikre på at spille mange
kampe, der er hjælp og vejledning under kampene til spillerne og alle får præmier med
hjem. Efter de indledende kampe bliver man
placeret i puljer med jævnbyrdige modstandere.

4 hjemvendte spillere: Fra venstre er det Malou, Benjamin,
Mads og Emil. Oliver Olsson var
desværre ikke til stede da billedet blev taget

Det kan være en stor udfordring for børnene
at stå alene på banen i en stor hal med masser af tilskuere og møde
nogle som man ikke kender. Og pludselig prøve at skyde bolden hen hvor modstanderen ikke står i modsætning til træning, hvor man
spiller mere til hinanden. Og man skal koncentrere sig om hver eneste bold og ikke lade sig
distrahere af modstanderen.
Malou klar til kamp

5 forventningsfulde
badmintonspillere fra
Havdrups U9 træning, tog 3.marts til begynderstævne
i Albertslund. For alle spilleres vedkommende var det
deres første badmintonstævne, så spændingen var høj
for Benjamin, Oliver, Malou, Emil og Mads.
Det blev en god oplevelse for alle. De fik mange gode
kampe og de fik snust til, hvad det vil sige, at spille en
individuel badmintonturnering. Til den efterfølgende
træning kom alle børnene og fortalte at de havde haft
en super god oplevelse og de var stolte af deres præmier og T-shirts.

Emil i aktion

Tillykke til Jer alle med jeres stævnedebut.
Janne Madsen (tirsdagstræner)
(Fortsættes på side 28)

27

(Fortsat fra side 27)

Andre stævneresultater
Sarah H. Toubro har også været ude at spille turnering for første gang. Hun fik
også en god oplevelse og fik en fornemmelse af hvad det vil sige at spille en
badmintonturnering. Hun spillede tre tætte singlekampe og i double spillede
hun med en makker fra en anden klub, som hun tilfældigt var blevet sat sammen med. Her fik hun en flot 1.plads.
Tillykke
Ungdomsudvalget.

2 glade vindere: Sarah & Malou H. Toubro
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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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