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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 

Aksel Nielsen, Skolevej 55, 4622 Havdrup, Telefon  46 18 88 37    

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: 27. maj 2012  

Forsiden 

Standerhejsning i Havdrup Tennis Klub, den 22. april 2012  

Fotograf: Lars Mortensen 
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Generalforsamlinger og Sommer 
 

 
Så har alle generalforsamlinger i HGI været afholdt. For hovedbestyrelsens 
vedkommende var det dejligt at se, at der i år var flere deltagere end hoved-
bestyrelsen alene. Tak til dem som valgte at deltage og høre lidt om, hvad vi 

har lavet i løbet af sidste år. 
 
Så står sommeren for døren. Gymnastikafdelingen har gang i deres sommer-

gymnastik, badminton afdelingen er gået over til sommerbadminton, petan-
que nyder det gode vejr, og fodboldafdelingen er endelig kommet på græs. 
 
Der arbejdes hastigt videre med projektet Hal 2. Så snart vi har nyheder, vil 

det selvfølgelig blive skrevet her i HGI-Nyt. 
 
Til prisuddelingsfesten i Solrød i år, kunne vi med glæde se, at Betina Stene-

man fik tildelt en pris fra Team Solrød. Det er en pris de giver til enkelt perso-
ner, virksomheder eller foreninger som har ydet en ekstraordinær indsats for 
idrætten i Solrød Kommune. Vi er meget stolte af Betina, og det er fuldt for-
tjent for det kæmpe stykke arbejde, som hun udfører her i Havdrup. 

 
 
På bestyrelsens vegne 

Anette Gammelvind 
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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 

Priser og legater 
 

Betina Steneman modtager af Team Solrød Prisen 2012 
Udklippet fra Solrødnyt - www.solrødnyt.dk - fredag d. 13. april 2012: 
 
I forbindelse med Solrød Idræts Unions idrætsprisfest tors-

dag den 12.april uddelte Team Solrøds bestyrelsesfor-
mand og Borgmester Niels Hörup Team Solrød Prisen 
2012 til Betina Steneman, formand for Havdrup Gymna-

stikforening. 
 
Team Solrød Prisen kan gå til enkeltpersoner, men også til en bredere kreds – 
en virksomhed, en klub, et hold etc. – som gennem en særlig indsats og per-

sonligt engagement har styrket idrætten på bredde- eller eliteplan i Solrød 
Kommune. Prisen uddeles på baggrund af indstillinger fra Team Solrøds med-
lemmer, og til valget af årets prismodtager havde bestyrelsen modtaget for-

slag til fire yderst kvalificerede kandidater. Baggrund for pristildelingen  
Valget faldt altså på Betina Steneman, som gennem sin imponerende arbejds-
kraft og stædighed er og har været en væsentlig årsag til, at gymnastikfor-
eningen er gået frem fra 349 medlemmer i 2010 til 558 medlemmer i 2012. 

Dette skyldes ikke mindst, at gymnastikforeningen under Betinas ledelse har 
været rigtig gode til at opfange og igangsætte nye initiativer og aktiviteter.  
Derudover yder Betina Steneman et kæmpe arbejde ift. at realisere forenin-

gens drøm om etablering af en springgrav i Havdrup Hallen, hvortil de netop 
har modtaget støtte fra Idrætsanlægsfonden.  
Udover arbejdet i gymnastikforeningen sidder Betina med i bestyrelsen af Sol-
rød Idræts Union, og er således med til at præge idrættens vilkår og udvik-

lingsmuligheder i kommunen.  

(Fortsættes på side 5) 
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I forlængelse af prisoverrækkel-
sen udtalte Niels Hörup: ”Team 
Solrød er etableret med det for-

mål at styrke idrætten i Solrød 
Kommune. Dette er der kommet 
flere gode anlægsprojekter ud af, 

ligesom Team Solrød netop har 
stiftet en ny støttefond. Team 
Solrød Prisen skal ses som en 
anerkendelse af det store frivillige 

arbejde der udføres på idræts-
området”. 
 
 

Anne Berg nomineret til SIU's Ungdomstrænerlegat 2012 
  
Havdrup Gymnastikforeningen indstillede Anne til SIU's Ungdomstrænerlegat, 
da vi synes at hun er en utrolig værdig kandidat til legatet. 

 
Anne blev indstillet fordi hun 
er utrolig pligtopfyldende per-

son, som de sidste 6 år har un-
dervist med stort engagement 
og ikke mindst gennemgået fle-
re instruktørkurser, herunder 

DGI’s lederuddannelse, hvilket 
har været medvirkende til, at 
hun har udviklet sig som instruk-
tør og givet hende erfaring i at 

lede flere hold med mange gym-
naster. 
 

Anne er en meget vellidt instruktør, og på trods af hendes unge alder, har alle 
unge som ældre en stor respekt for hende. Anne har undervist flere forskellige 
hold, og startede som instruktør for børn, men har nu kastet sig over en ny 
genre, nemlig Ballroom Fitness og dermed fået foreningen med på ”beatet”. 

 
Anne tager gerne initiativer som udvikler vores forening og styrker den i en 
meget positiv retning, og Anne er udover at være instruktør også lidt af en 

”blæksprutte”, som hjælper foreningen med mange forskellige ting. 
 

(Fortsat fra side 4) 
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Desværre fik Anne ikke legatet i år, men hun fik en fin erkendelighed overrakt 
af Borgmester Niels Hörup som minde, og vi ønsker Anne et stort tillykke med 
nomineringen! 

Betina Steneman nomineret til SIU's lederprislegat 2012 
 
Uden Betinas viden blev Betina indstillet af Havdrup Gymnastikforeningen til 

SIU's Lederprislegat, da vi sy-

nes at hun er en utrolig vær-
dig kandidat til legatet. 
 
Betina blev indstillet da hun er 

en yderst flittig formand for 
Havdrup Gymnastik.  
 

Havdrup Gymnastik er en stor 
del af Betinas liv. Hun har selv 
været gymnast og hjælper på 
et hold og tænker bredt på 

hele foreningens aktører, så-
som instruktører, hjælpere, 

minihjælpere og frivillige, som bidrager til at foreningen blomstrer. Hun tænker 

på foreningens fremtid og ser potentialet i de enkelte hjælpeinstruktører. Hun 
favner og tænker bredt. Hun er en ener. 
Hun er en varm, smilende og tillidvækkende person, og hun formår at løse de 
problemstillinger, der opstår på en smidig og tilfredsstillende måde.  

 
Betina blev formand i 2008 og i sommeren 2010 kunne vi gå on-line med til-
meldingen for første gang. Betina er en igangsætter og arbejder systematisk 
og følgende tiltag har hun iværksat siden: 

  

 Håndbog med overblik over foreningsarbejdet. 

 Opdaterer vores hjemmeside/ administrationsprogram i Conventus 

 Søger sponsorater 

 Udvikler Gymnastikforeningen med nye genre som Zumba og Ballroom 

fitness 

 Udarbejder opvisningsprogram samt sæsonfolder 

 Arrangerer førstehjælpskurser for hele HGI 

 Samarbejder med SSP 

 Deltager i udvalget til planlægning af fastelavnsfest 

 Er repræsentant i SIU 

(Fortsat fra side 5) 
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 Deltager i DGI´s arrangementer herunder brugermøder 

 Arbejder intenst på hal 2 i Havdrup bliver tidssvarende og udviklende for 
idrætslivet i Havdrup og søger sponsorater hertil  

 
Ovenfor tilkendegiver at Betina gaber over mange facetter indenfor foreningsli-

vet og er med til at binde mange berøringsflader i samfundet sammen, hvorfor 
vi i Havdrup Gymnastik forenings bestyrelse mener, at Betina Steneman må 
komme i betragtning til idrætsprisen. 

 
Desværre fik Betina ikke legatet i år, men hun fik en fin erkendelighed overrakt 
af Borgmester Niels Hörup som minde, og vi ønsker Betina et stort tillykke 
med nomineringen! 

 

Hal 2 i Havdrup og springgrav 
 
Det er ikke nogen hemmelighed at gymnastikforeningens største ønske til den 

nye hal er en springgrav, som er budget sat til 600.000 kr. 
 
Kommunens tilbud til HGI om at være en del af projektgruppen for hal byggeri-
et giver os en unik mulighed for at få vores ønsker med på tegnebrættet. No-

get 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 Tuborg Fondet fået spon-

soreret 40.000 kr., og fra Team Solrød Fonden fået støtte 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, idet vi forventer at skulle 

bruge en del penge på redskaber, opbevaring m.v., når vi skal rykke over i den 
nye hal fra den lille gymnastiksal på skolen. 
 

I den forbindelse tager gymnastikforeningen meget gerne imod bidrag fra alle 
som vil støtte projektet ved henvendelse på gymnastik@havdrup.dk eller kon-
takt til bestyrelsen. 
 

Opvisning Solkysten 22. april 
 
Søndag d. 22. april 2012 blev der i Solrød afholdt gymnastikopvisning. En gym-
nastikopvisning som sker i samarbejde mellem DGI Roskilde og Solrød Gymna-

stikforening. 

(Fortsat fra side 6) 
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Ved denne opvisning deltog der fra Havdrup 2 hold, henholdsvis Mini Super 
Spring og Super Spring, som var på gulvet kl. 10.19 og 14.00  

 
En opvisning hvor der fra begge hold blev givet fuld gas – et par rigtig flotte 
opvisninger, som høstede store klapsalver fra tilskuerne. 

 
I øvrigt en spændende opvisning at være deltager i - hvor der er hold fra flere 
forskellige foreninger spredt rundt i region Roskilde. Der var deltagere fra bl.a. 
Tåstrup IF, Køge Bugt, Jyllinge IF, Karslunde IF med Grevinderne og mange 

flere. 
 

Opvisningskalender for Mini Super Spring og Super Spring 
 

Mini Superspring: 
Har ikke flere opvisninger for sommersæsonen – da der var for få tilmeldt til 
sidste planlagt opvisning v./ DGI Roskilde Sommerstævne 2012, i Fløng.  
Der bliver derfor ikke deltagelse for Mini Super Spring ved denne opvisning i 

år. 
 
Superspring: 

- DGI Roskilde Sommerstævne 2012, d. 10. juni i Fløng. 
 
 

Sommergymnastik 
 

Sommersæsonprogrammet kan ses på hjemmesiden, hvor også holdbeskri-
velse af de enkelte hold m.m. er beskrevet. 
 

Sommergymnastikken er i fuld gang og slutter individuelt afhængig af det en-
kelte hold – og slutter for det senest sommerhold d. 07.06.2012 – i øvrigt se 
hjemmesiden.  
 

 

Holdet ”Super Spring” planlægger træningslejr til Flying Super Kids 
træningslejr i Århus - til september 
 
Holdet Super Spring, eller rettere en forældregruppe til dette hold arbejder i 

øjeblikket på højtryk på at sammensætte en træningslejr til Flying Super Kids 
Træningslejr i Århus, som planlægges at skal ske fredag til søndag d. 7. – 9. 
september 2012. 

(Fortsat fra side 8) 
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Planlægning er endnu i sin spæde start, så de endelige planer og informatio-
ner kommer senere. 
Der er super dejligt at der er opbakning og hjælp til få sådanne arrangemen-

ter op at stå – og som bidrager også til det sociale på holdet. 
Forældregruppen arrangere bl.a. også afslutningsfest for holdet og andre ar-
rangementer. Rigtig mange tak til forældregruppen. 

 
 

Datoer og andet 
 
Sommergymnastikken starter fra 19/3, 2012, og kører frem til starten af 

juni, afhængig af det enkelte hold – se hjemmesiden. 
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 Havdrup Hallen 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 
 
 

 
 
 
  

  

(Fortsat fra side 9) 
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Flot sammenspil  
 

gav gode resultater den 18. marts i 
Tåstrup, hvor otte drenge fra årgang 
’04 spillede sig i toppen i en 5-holds 
turnering. 

  
Et hold meget veloplagte drenge 
med forældre drog til Borgerskolen 

for at møde Albertslund, Avedøre og 
Taastrup (2 hold). Inden første kamp 
var der kun et krav fra træneren til 
drengene og det var sammenspil. 

  
Første kamp satte de tempoet højt 
og modstanderne havde svært ved 

at følge med. Det endte med en 4-0 
sejr til Havdrup og der var stor juble 
og stor opbakning fra tilskuerne, 
specielt fra det ene hjørne. 

 
I anden kamp scorede vores drenge 
3 mål og modstanderne fik placeret et enkelt mål til sidst. 

  
Resultatet fra første kamp gentog sig i tredje kamp, der endte 4-0, så gejsten 
og humøret var højt hos alle. 
  

(Fortsættes på side 13) 

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 

Anders, Mads og Carl 
Mads, Christian, Bjarke, Mads, Bertram 

Trænerne Henrik og Lars 
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Sidste kamp stod mellem to ubesejrede hold 
Havdrup og Taastrup. Vores hold gentog det 
gode sammenspil og der var stadig kræfter 

tilbage til at løbe efter den hurtige bold. 
Sejren gik velfortjent til de blå og gule fra Hav-
drup, denne gang med 3-0. De har alt mulig 

grund til at være stolte og tilfredse med deres 
præstation. 
 

Vores drenge havde endnu en succesfuld søn-

dag, da de var til stævne i Greve den 29.04.2012. 
Denne gang deltog 6 af drengene i fem-holds turne-
ring i Greve. De skulle spille mod Avedøre, Brøndby, 
Greve og Tune. De fortsatte deres gode stil med 

godt sammenspil. Resultaterne kunne godt måle sig 
med dem de opnåede i Tåstrup. Det blev til tre sejre 
og en uafgjort. 3-1, 2-0, 1-1, 13-0.  

 
En super start på udendørssæ-
sonens kampe.  
  

Charlotte Schütt 
 
 

 
 

Nyt fra U11 pigerne 
 
Der var med stor glæde at, Havdrups piger blev udvalgt til at løbe ind med 

Brøndbys kvinde proffer mod Fortuna på Brøndby Stadion den 9. april som 
indløbspiger. Da de var så gode, fik de tilbuddet igen til kampen den 18. april 
igen mod Fortuna, og igen den 21. april mod Vejle så stort tillykke til pigerne 

med oplevelsen. 
Den hjemlige turnering er startet. Vi skulle spille mod Vindinge og vi vandt 6-0, 
stort tillykke. 
Den næste kamp var mod Himmelev, og den blev meget spændende. Havdrup 

startede med 0-1, så scorede Himmelev til 1-1 derefter os til 1-2 og 1-3, men 
så kom Himmelev på 2-3, 3-3, 4-3 og 5-3, og pigerne var meget nede over 
dette, men de rejste sig op og kæmpede sig til et uafgjort resultat 5-5. Pigerne 

ligger pt. på en delt 1 plads i deres række. 
 
Finn 

(Fortsat fra side 12) 
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Damefodbold i Havdrup 
 
Så er forårsturneringen skudt i gang, Havdrup Old Girls har 2 hold med. 
Det ene hold har pt. spillet 3 kampe, som alle tre er vundet, og det andet hold 
har spillet 2, som vi tabte, men der er en god gejst . 

 
Vi kan stadigvæk godt bruge flere spillere , så går du og overvejer at komme i 
gang igen, så frem med fodboldstøvlerne!  
Vi træner hver mandag 18.30 til kl. 20.00. Er du damesenior er du også me-

get velkommen, det kunne være vi kunne samle et senior hold en dag. 
 
Vi takker Morten Olsson for de rigtig gode år, vi har haft med ham som træ-

ner, og byder velkommen til vores nye træner Finn Sørensen. 
 
Er du interesseret i at spille damefodbold i Havdrup, kan du kontakte Dorte på 
24 40 55 20 for nærmere Info. 

 
Dorte Linde 
 

 
 

(Fortsat fra side 13) 
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Petanque stævne  
 

 
SOLRØD BYRÅD MOD HAVDRUP PETANQUE KLUB 

 
        SØNDAG DEN 20. MAJ KL 10:00 

Ved Havdrup Hallerne, Hal 3, Skolevej 62. 
Alle under 18, pensionister, soldater og medlemmer 

                  har gratis adgang 

  
Tag familien med, alle fra 5 til 90 kan spille Petanque. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(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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SPIL PETANQUE I HAVDRUP PETANQUE KLUB 
 
Målet er kontrolleret vækst, så vi kan modtage nye medlemmer på en fornuftig 
og forsvarlig måde. 
Klubben er nu veletableret og velfungerende. Derfor har vi i 2012 plads til 

yderligere 6 nye medlemmer. 
 
Årskontingentet er kun 250,00 kr. og er du under 18 år kun 100,00 kr. 
  

Vi mødes i HAL 3! 
Onsdag 10 - 12    
Torsdag 19 -  21 

Søndag 10 - 12 
  
  
  

PETANQUE TURNERINGER 
 
Så er årets turneringer startet, og som tidligere omtalt har vi 2 hold med i 
DGI´s kvartetturnering, og 1 hold spiller trekantsturnering. 

  
DGI pulje 1 spiller således: 
Hjemme 6. juni kl. 18:00 mod Roskilde 
Hjemme 21. juni kl. 14:00 mod Torslunde-Ishøj 

Ude 23. juli mod Roskilde 
Ude 2. august mod Osted 
  

DGI pulje 2 spiller således: 
Hjemme 14. maj kl. 18:00 mod G77 
Ude 6. juni mod Hedebo 
Ude 18. juni mod G77 

Hjemme 25. juli kl. 18:00 mod Hedebo 
Hjemme 8. august kl. 14:00 mod Torslunde -Ishøj 
  

Trekantturneringen spiller således: 
Hjemme 24. maj kl. 10:00 mod Vallensbæk og Brøndby 
Ude 28. juni mod Vallensbæk og Brøndby 
Ude 9. august mod Vallensbæk og Brøndby 

 
 
Lars Jansson  

(Fortsat fra side 16) 
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BADMINTON 

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 

Nyt fra Veteranerne 

 

Havdrup Badmintons veteraner har haft en fremragende sæson. 

Første holdet som var rykket op i mesterrækken var på forhånd spået en svær 

sæson, holdet samtidigt plaget af skader før første holdkamp som var mod Tu-

se Næs, de havde sæsonen før gennembanket os, heldigvis stod reserverne 

klar og vi vandt kampen 6-5 og så var vi i gang! 

Anden kamp var mod Nykøbing S som efter en jævnbyrdig kamp med mange 

3 sæts kampe alligevel set sig slået så stort som 9-2, vi kunne gå på vandet…. 

Men ikke længe 3 kamp var ude mod Albertslund og her tabte vi 8-3, det skal 

dog siges at vi var alt andet end i stærkeste opstilling. Nå men vi rejste os hur-

tigt hjemme mod Sorø vandt vi sikkert denne 4 holdkamp med 9-2. 5 hold-

kamp skriver ikke om tabte 10-1 ude mod Holte AV! 6 kamp skulle vindes og vi 

sikker på at komme i oprykningsslutspillet til Elite rækken, Tåstrup kom forbi og 

blev sendt hjem igen med et nederlag på 7-4. Sidste gruppe var ude mod Hol-

bæk og vi kan åbenbart ikke vinde ude, så vi tabte med 8-3. 

I oprykningsspillet skulle vi først møde Lillerød hjemme, hallen var iskold, ingen 

varme og Lillerød var gode så tabte 9-2, så gjaldt det den vigtigste kamp, vo-

res arvefjender Solrød ude, kunne vi vinde på udebane JA og sikkert 6-5. Så er 

der ikke mere at skrive om for førsteholdet de tabet de to sidste holdkamp, 

først hjemme 7-4 til Humlebæk og bagefter 9-2 til Hørsholm. Vi sluttede på en 

fornem 8 og sidste plads. 

 

Andet holdet som lå i B-rækken havde kun et mål… OPRYKNING til A-rækken. 

Første kamp var ude mod Holbæk og her gik det ikke som håbet og forventet, 

(Fortsættes på side 22) 
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vi tabte 6-5 ØV! Anden holdkamp var hjemme mod AIK Strøby, her var holdet 

ramt af ikke mindre en 6 afbud, så det så svært ud,  

Reserverne gjorde det helt fantastisk og selvom vi tabte 6-5 må man sige ind-

sats var godkendt 3 af kampene blev tabt efter 3 tætte sæt 2 af dem 21-19 

og en 24-22 i det afgørende sæt. Oprykning var nu pludselig langt langt væk. 

Herefter tabte holdet ikke flere kampe, først måtte Solrød se sig slået 8-3, så 

vandt vi ude mod Slagelse i lidt af en gyser 6-5, Jyderup tabte hjemme til os 

med 8-3 og endelig også ude vandt vi 10-1 i Tuse Næs. I sidste holdkamp mod 

rækken suveræne tophold Kastrup Nyråd, som havde fejet alt modstand til 

side i deres kampe, var vi pisket til at få point, og holdet svigtede da heller ikke, 

og vandt flot efter en meget spændende og lige kamp med 6-5 og oprykningen 

til A-rækken var i hus. 

 

Jeg vil gerne takke alle der har deltaget på de 2 hold for indsatsen og jeg ser 

frem til en ny spændende sæson efter sommerferien. 

 

P.B.V 

Kurt Silber Larsen 

 

 

Klubmesterskaber for Senior 

 

Senior afdelingen har afholdt deres klubmesterskaber sidst i marts. Vinder 

blev fundet, men desværre kunne vi godt ønske at mange flere spillere deltog. 

Trods det blev det til rigtig mange gode og velspillende kampe og ikke mindst 

spændende.  Desværre var der heller ikke mange tilmeldinger til den årlige 

klubfest. Festen, som skulle holdes i Pepes Bar blev aflyst og flyttet til Gøge-

vænget, hvor vi havde en rigtig dejlig aften, og klubmesteren i A-rækken blev 

fejret vanen tro med pokalen.  

 

A-rækken  

HS 1. pr. Alexander Seiersen – 2. pr. Michael Seiersen. 

HD 1. pr. Alexander og Michael Seiersen. 

MD 1. pr. Ulla Mahmens/Christian Hock. 

 

B-Rækken  

HS 1. pr. Nikolaj Bylund 

(Fortsat fra side 20) 

 

(Fortsættes på side 23) 
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HD 1. pr. Kim Balthervin/Nikolaj Bylund – 2. pr. Jacob Andersen/Steen An-

dersen. 

DD 1. pr. Jeanne Nielsen/Hanne Fabricius. 

MD 1. pr. Sanne Knudsen/Nikolaj Bylund – 2. pr. Helene Sommer/Carsten 

Nielsen. 

 

C-Rækken 

HD 1. pr. Karsten Jensen/Frank Vig – 2. pr. Kristian Jensen/Nicolas Ras-

mussen. 

MD 1. pr. Birgitte Rasmussen/Kim Jørgensen. 

  

Generalforsamlingen  

 

Den 13. marts havde badminton sin årlige generalforsamling uden det helt 

store fremmøde. Der var ikke mødt så mange op for at takke vores afgående 

formand Søren Kofoed-Sørensen, samt hilse den nye formand Aksel Nielsen 

velkommen. 

 

 

 

Sæsonen er slut 

 

Endnu en sæson er slut og vi ses igen til au-

gust. Der vil komme mail ud til alle spillere 

som har været tilmeldt denne sæson. Nye 

spillere kan henvende sig til Finn Jensen – 

badminton@havdrup.dk hvis man skulle have 

lyst til at starte i vores klub enten på en af 

vores fællestræningshold, eller ønsker at 

spille på en af vores ledige baner. 

 

 

Finn Jensen 

(Fortsat fra side 22) 

Nr. 1 og 2 fra HS  
Alexander Seiersen (tv) og 
Michael Seiersen (th) 
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GRUNDLOVS TENNIS  

5. Juni 2012 Kl. 14.00  

 

Igen i år indbyder klubben til en hyggeturnering Grundlovsdag. 

Vi indleder dagen med en doubleturnering hvor vi spiller ALLE mod ALLE. 

Mand, kone, kæreste og børn må meget gerne deltage.  

Kl. 17.00 tænder vi for grillen.  

Husk! I skal selv medbringe det I vil spise - øl og vand kan købes. 

Klubben giver i dagens anledning ½ fl. vin pr. person til maden. 

 

Det vigtigste for denne dag, er at vi får nogle gode time sammen, og samtidig 

lidt sund motion. 

VIGTIGT 

Tilmeld dig den opsatte liste i klubhuset senest den 1. juni, eller send en e-mail 

til kic@cc-co.dk 

 

Vel Mødt! 

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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Standerhejsning 

 

Havdrup Tennis Klub havde standerhejsning den 22. april 2012.  

Der deltog ca. 25 medlemmer. 

Kl. 09.00 gik flaget til tops, flagsangen blev 

sunget og derefter var der dækket op til kaffe, 

rundstykker samt en lille en til halsen. 

Formand Steen Munkholm bød velkommen til 

den nye sæson 2012 og takkede de ca. 20 

medlemmer som mødte op på aktivitetsdagen 

den 15. april for at gøre banerne og området 

klar. Steen fortalte om sæsonens kommende 

arrangementer: Tennissportens dag den 12. maj hvor vi holder åbent hus fra 

kl. 10.00-12.00, Grundlovstennis den 5.juni, HTK cup for mix par lørdag den 

16. juni, sæson afslutning den 8. september, aktivitetsdag den 30. september 

og juletennis den 2. december. End-

videre oplyste Steen, at bane 2 i lø-

bet af sæsonen skal renoveres.  I 

dagens anledning var klubbens nye 

træner Slawek Larsen også mødt op 

for at hilse på medlemmerne. Steen 

opfordrede kraftig til, at medlem-

merne skulle melde sig til træningen, 

som starter den 3. maj. 

Efter kaffen og hygge snak kunne vi 

så tage banerne i brug. Spillerne blev delt op i hold og sendt på banen. Her 

spillede de små kampe af ca. ½ times varighed, så alle fik sved på panden. 

Kl. 11.00 var der åbent hus for nye medlemmer og de fremmødte fik instrukti-

on i tennisspillets glæder. 

 

Det var en dejlig dag og vejret var virkelig med os. 

 

Steen Munkholm 

(Fortsat fra side 24) 

Den nye træner sammen med sin datter 
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