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Ny sæson starter op
Efter en dejlig sommer, er det igen tid til at finde træningsskoene frem. Vores
foreninger starter her i august op med træning igen, og som de andre år håber vi, at rigtig mange vil benytte sig af alle de gode tilbud HGI har.
Havdrup Sommer Cup er blevet afholdt, og det er en fornøjelse at komme forbi fodboldbanerne og se alle de glade børn og forældre som hygger sig – i år i
det utrolig varme vejr. Det er dejligt at vi i byen kan finde frivillige og sponsor
opbakning til et sådan arrangement.
I år bliver også året, hvor vi begynder bygningen af den længe ventede Hal 2.
I HGI glæder vi os utrolig meget til at være en del af, at få dette projekt til at
lykkedes.
Herfra et ønske om en rigtig god sæson til alle.

På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind
Foto: Jeff Duckett
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Det er aldrig for sent at sige tak!
Det er aldrig for sent at sige tak, og derfor vil jeg gerne rette en stor tak til Team Solrød Fonden og Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune i forbindelse
med min modtagelse af Team Solrød Prisen. Jeg har grundet arbejdet med Hal 2 i
Havdrup, fondssøgninger til Springgravs projektet og sæsonplanlægningen for vintersæsonen 2012/2013 ikke haft tiden til at sætte mig og få skrevet lidt ord ned.
Men nu har jeg haft en dejlig lang sommerferie med min familie, og haft tid til at reflektere over de sidste mange måneders oplevelser, ikke mindst den store ære der overgik mig ved årets prisuddelingsfest i april, hvor jeg modtog Team Solrød Prisen 2012.
Det var en meget stor og uventet overraskelse, at jeg iblandt andre dygtige og engagerede frivillige blev udvalgt til at modtage prisen, og det er svært med ord at beskrive,
hvor stolt og beæret jeg er over at jeg blev valgt.
Idrætslivet i Solrød Kommune ligger mig meget på sinde, og naturligvis især Havdrup,
herunder gymnastikforeningen, vier jeg meget gerne mit hjerteblod og min fritid til.
Foreningslivet betyder meget for mig og har altid gjort det, og jeg ønsker for mine
børn og alle andre børn i kommunen, at de vokser op med et aktivt og sjovt foreningsliv, ligesom jeg har gjort. Det er derfor naturligt for mig at være en del af det lokale
foreningsliv, og jeg yder med glæde en indsats for at vi kan bevare et godt, sundt og
stærkt foreningsliv i vores samfund.
Men jeg bliver også utroligt rørt og glad, når mit frivillige arbejde bliver bemærket og
værdsat, og det giver da helt sikkert lidt ekstra energi med sådan en flot anerkendelse.
Anerkendelsen kan jeg dog ikke tage imod alene, men deler æren med alle mine dygtige og flittige ’kollegaer’ i Havdrup Gymnastikforening, som også lægger utroligt meget
af deres tid og energi i foreningen.
Vi er en forening fuld af ildsjæle, som hver og én er involveret i den succes og fremgang som vi er og har været igennem de seneste par år, og det skal medlemmerne af
Team Solrød Fonden og Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune have
tusind tak for at have bemærket!
Tak endnu engang for tildeling af prisen, og
også samtidig en tak til medlemmerne
af Team Solrød Fonden og Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune for den indsats I yder for idrætslivet i
kommunen.
Mange hilsener fra
Betina Steneman
Formand for Havdrup Gymnastikforening
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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

Sæsonåbning og tilmelding
Så er efterårs og vintersæsonen netop opstartet her pr. d. 25. august.
Sæsonplanen 2012/2013 kan ses på hjemmesiden
www.havdrupgymnastik.dk under fanebladet ”vintersæson 2012/2013” og i
den husomdelte folder.
Tilmeldingsaftenen d. 21. august, som efterhånden er lidt tid siden, forløb rigtig godt.
Der har kun været et par enkelte hotline spørgsmål med hjælp til at blive tilmeldt – og som overvejende handlede om internetproblemer. Et par enkelte
har også fået tilmeldt sig som nye medlemmer, selv om de var medlem i forvejen, men det klares administrativt.
Generelt skal huskes at man tilmeldes som ”allerede medlem”, hvis man tidligere har været medlem i foreningen, som de fleste har.
Ved tilmeldingen kunne gymnasterne i ro og mag sidde hjemme, eller et hvilket
som helst andet sted, og tilmelde sig online via hjemmesiden.
Efter ca. 1 time var der registreret at være tilmeldt ca. 350 medlemmer, og
sidst på aftenen var tilmeldt ca. 400 medlemmer.

Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det.
Er man ikke blevet tilmeldt på tilmeldingsaftenen (d. 21. august), og ønsker at
gå på et af holdene, kan man stadig blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede hold ikke er fyldt op, og hvis holdet skulle være fyldt op kan man skrive sig
på venteliste, når der så bliver ledig plads vil man automatisk få besked, alt via
hjemmesiden.
(Fortsættes på side 6)
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Onlinetilmelding kan ske 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.

Ledige pladser på flere hold endnu
Nogle hold er desværre fyldt op, men vi kan i skrivende stund stadig tilbyde
plads på en hel del hold af forskellig art.
Der er i skrivende stund nogle ledige pladser på følgende hold:
 Mini Super Spring (fra 7 år), mandag 17.00 – 18.15, Gymnastiksalen, +
torsdag 17.30 – 19.00, Hallen
 Power Circle, mandag 19.30 - 20.30, Gymnastiksalen
 Spring Mix II (fra 7år), tirsdag 18.15 – 19.30, Gymnastiksalen
 Spillopperne I (3-4 år), onsdag 16.00 - 17.00, Gymnastiksalen
 Spillopperne II (3-4 år), onsdag 17.00 - 18.00, Gymnastiksalen
 Just Dance II (11 år og op), onsdag 19.00 - 20.00, Gymnastiksalen
 Ballroom Fitness, onsdag 20.00 – 21.00, Gymnastiksalen
 MPG, torsdag 16.00 – 17.00, Gymnastiksalen
 Forældre / barn (2-3 år), torsdag 17.00 - 18.15, Gymnastiksalen
 Yoga, torsdag 18.15 – 19.15, Gymnastiksalen
 Selvforsvar (fra 14 år), fredag 17.00 - 18.15, Gymnastiksalen
 Spædbarn Gymnastik (0-18 mdr.), lørdag 10.00 – 11.00, Gymnastiksalen
 Familiefræs (2-3 år), søndag 10.00 – 11.30, Gymnastiksalen
 Seniormotion m/k, tirsdag 9.30 – 10.30, Hallen
 Zumba, tirsdag 18.00 – 19.00, Hallen
 Zumba Tomic Ungdom (fra 7 kl. og op), torsdag 17.30 - 18.30, Hallen
 Zumba Tomic Kids (4.-6. kl.), torsdag 18.35 - 19.35, Hallen
 Step, torsdag 19.40 - 20.55, Hallen

(Fortsættes på side 7)
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 Walk & Run m/k, onsdag 18.30 – 19.15, mødes ved hal indgangen
 Løbehold for øvede m/k, onsdag 19.15 – 20.00, ved hal indgangen.

Lidt reklame for nogle af de nye hold i denne sæson.
Af nye hold i denne sæson kan vi nævne spædbørns gymnastik for de 0 – 18
mdr., som hver den første lørdag i måneden kan få stimuleret kroppen sammen med mor/far 1 time i gymnastiksalen fra kl. 10 – 11.
Yoga har længe været efterspurgt, og i den kommende vintersæson vil Lisa
undervise i både Yoga og Pilates torsdag aften. Det udbudte Pilates hold ser i
skrivende stund ud til at være fyldt op.
Vi genoptager vores Step-hold med stepbænke, nu under ledelse af Karina
torsdag aften i hallen, idet denne fitness form henvender sig til et bredt publikum, og alle kan være med uanset alder, køn eller størrelse.
Et nyt hold Power Circle er opstartet under ledelse Julie – en motions og træningsform hvor der er power på hele kroppen. Så du opnår mere styrke, bedre
kondition og mere energi i hverdagen.
Også et nyt hold der træner Selvforsvar – sådan at du kan forsvarer dig selv,
og får mere tryghed når du går på gaden. Du bliver undervist og trænet i selvforsvarsteknikker, som du kan bruge hvis der skulle opstå en faresituation, så
du kan forsvarer dig overfor en person der er dobbelt så stor som dig selv.
Holdet henvender sig til unge og voksne, alder fra 14 år og der over, som træner om fredagen i skolens gymnastiksal fra kl. 17.00 – 18.15.
Der er også Zumba for voksne ved Maj-britt og Zumba Tomic Kids + Zumba
Tomic Ungdom – for den yngre genration som Karina er instruktør for.

Inspirationsbilleder af træning med Kettlebells og selvforsvar.
(Fortsættes på side 8)
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Fitness Event eller voksen event søndag 26. august kl. 10.00–12.00
Som noget nyt tilbydes alle voksne – medlemmer og ikke medlemmer, at prøve forskellige former for gymnastik og motion.
Arrangementet er et gratis tilbud på at prøve f.eks. Trim Fit, Power Circle,
Zumba, Yoga, Pilates, Ballroom Fitness og step m.v. – og foregår som en
smags-prøve af ca. ½ time varighed. Dette sker i Havdrup Hallen og i Pepe´s
Bar i hallen.
Man kan komme og gå som man vil inden for arrangementets tidrum.
I skrivende stund foregår den sidste planlægning – og når bladet er udkommet er arrangementet desværre afholdt.
Vi håbet at også dette er en succes, sådan at dette kan blive en tradition at
der i forbindelse med sæsonstarten afholdes en Event med en smags-prøve
og udpluk af de forskellige gymnastik og træningsformer vi kan tilbyde.

Store Legedag/Aktivitetsdag,
søndag 30. september kl. 10.00–13.00
Vi gentager i år vores efterhånden meget eftertragtede ”store legedag /
aktivitetsdag”, som er for alle byens og omegnens borgere, hvor man ganske
GRATIS kan komme til et par timers sjov, leg og andre gymnastiske aktiviteter,
på en masse af vores redskaber, som er stillet op i Havdrup Hallen. Mange af
foreningens instruktører vil være til stede med modtagning og vejledning.
Kom og vær med - og i det hele taget bare få rørt sig og have en fantastisk
dag sammen, forældre og børn og alle legekammeraterne.
Arrangementet finder sted i Havdrup Hallen, søndag 30. september, fra
kl. 10.00 - 13.00. Arrangementet er for både børn og voksne og som nævnt
gratis.
Der er ingen tilmelding, så ta’ bare hele familien med!

Havdrup Gymnastik deltager v./ Solrød Kulturuge i Solrød Centret 1.
september.
Havdrup gymnastik deltager i år ved Solrød Kulturuge v. holdet ”Super Spring”
– hvor der springes nærmest røv.... ud af bukserne, opvisningssekvenser, og
ruller, møller og saldoer - i lange baner.
Det sker i Solrød Centret ved Netto, lørdag 1. september fra kl. 10.00 –
12.00.
(Fortsættes på side 10)
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Der arrangeres konkurrencer med bl.a. antal spring på 3 min. – og håber ved
denne lejlighed at der kan skrabes nogle penge sammen til støtte til bla. den
nye springgrav i hal 2.
Så kom og støt op om kulturugen og holdet. Vi håber på at se rigtig mange
Havdrupper, til arrangementet.

Holdet ”Super Spring” på træningslejr til Flying Super Kids træningslejr i Århus d. 7. – 9. september
Springholdet ”Super Spring”, er nu ved at lægge sidste hånd på planlægningen
af træningstur via de mange aktive forældre på holdet. En forældregruppe har
planlagt og arrangeret en træningslejr til Flying Super Kids Træningslejr i Århus. Turen starter fredag 7. september til søndag 9. september 2012.
Dette bliver en kanon start for holdet, som kan få banket den rust af som er
kommet i sommerferien, hvor træningsniveau ikke har været brugt særligt
flittigt for de fleste. Det er bare super at der er en sådan opbakning og initiativ
til at der kan opnås en masse færdigheder, og som hjælper til et godt socialt
netværk og med base i fysisk udfoldelse, god form, mere selvstændighed og
velvære.

Hal 2 i Havdrup og springgrav – sponsorater og bidrag.
Den nye hal er ved at tage form på tegnebrættet, inden spaden sættes i jorden. For gymnastikforeningens side arbejdes der også rigtig meget for at få
samlet penge sammen til en springgrav – som foreningen skal bidrag til for at
sikre at vi får denne.
Der arbejdes meget på at få skaffet sponsorstøtte og sponsorater for at dække betalingen og bidraget for at få en Havdrups første springgrav nogen sinde,
hvor vi p.t. mangler godt og vel kr. 200.000
I den forbindelse tager gymnastikforeningen meget gerne imod bidrag fra alle
som vil støtte projektet ved henvendelse på gymnastik@havdrup.dk eller kontakt til bestyrelsen.
Hvis nogen kender eller har kontakter til firmaer, eller steder der han hjælpe
med bidrag i den forbindelse, vil vi meget gerne høre om dette.

(Fortsættes på side 11)
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Gymnastiklejr – ”Gym-Camp 2012”.
Senere på året afholdes gymnastiklejr ”Gym-Camp 2012”, som holdes fra lørdag morgen den 3. november til søndag eftermiddag den 4. november 2012.
Gym-Camp 2012 afholdes i FDF Center Sjælland i Haslev, hvor vi også har været tidligere. Vi har ligeledes om lørdagen lejet en af Haslev-hallerne som er
forsynet med alverdens springredskaber. Her skal vi bl.a. give den "fuld gas"
i springgraven, på de nedbyggede trampoliner samt med leg og rytmegymnastik - så det glæder vi os til at kunne byde jer velkommen til.
Information og tilmeldingsforløb om gymnastiklejren bliver senere udsendt til
de hold lejren henvender sig til.
Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne deltage.

Datoer og andet
Aktivitetsdag / Store legedag 30/9, 2012, i Havdruphallen for medlemmer
og ikke medlemmer – se vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk
Efterårsferie uge 42 (15. – 21. okt., 2012)
Gym-Camp 2012, d.3.-4./11, 2012 i Haslev
Juleferie 10. december – 2. januar 2013
Gymnastikopvisning 16. marts 2013
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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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

Så sluttede en begivenhedsrig forårssæson
for de gæve piger fra årgangene 1999 og 2000.
Vores turneringshold var efter efterårets præstationer rykket 1½ (!) rækker
op og spillede i række 1-2. Vores bekymringer om øretæver viste sig at være
fuldstændig ubegrundede - pigerne har udviklet sig så meget, at de igen spillede med i toppen og blev en flot nummer 3 i rækken.
Vores andet hold, som udvikler sig via træningskampe mod hold på vores eget
niveau, har spillet en række gode kampe, hvor der hele tiden er fremskridt måske ikke resultatmæssigt, men mere struktur-, indstilling- og forståelsesmæssigt.
12 af pigerne har været på en fantastisk tur til Brabant Girls Cup i Holland,
hvor vi endte på en flot 4. plads og havde en masse rigtig hyggelige timer sammen.

(Fortsættes på side 14)

12

13

(Fortsat fra side 12)

Pigerne har i foråret fået nyt kamptøj til begge hold og træningsdragter til alle,
sponseret af Midtsjællands Biler, rejsetrøjer til Hollandsturen, sponseret af
MH Total service og rejsetasker - ligeledes til turen, sponseret af Spar Nord.
En KÆMPE tak til disse sponsorer!!
I næste sæson må vi sige farvel til vores 99'ere, da man nu kun spiller en årgang sammen - vi ønsker dem held og lykke.
Vi kan så sige goddag til Mathilde, som bliver den nye træner.
Undertegnede takker for en dejlig tid og er sikre på, at der venter Jer piger en
god tid med en masse sjove oplevelser med fodbolden! :)
Dorte og Morten

Nyt tøj til årgang 2002
Drengene fra årgang 2002 fra Havdrup fodbold, vil gerne takke :
Peter Olsen`s Automobiler
M.H Montage
John Jensen`s Maskinfabrik
For det nye flotte spillesæt, som allerede er taget i brug.
Igen i år er det blevet til en flot placering i toppen af deres pulje.
Er der andre drenge i alderen
10 - 11 år, der har lyst til at
prøve at spille fodbold,
er i velkomne til at kigge ned
til træningen, som forgår tirsdag og torsdag
fra kl. 17.30 - 19.00. Med
start igen efter sommerferien.
Træner-teamet årgang 02
Anders, Søren og Kenneth

(Fortsættes på side 16)
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Fodbold: 01-drengene i fremgang
Hen over sommeren har årgang 01's drenge spillet en del fodbold under ekstreme forhold. I starten af august tog vi så langt udenlands som til Helsingborg
for at spille Eskilscup mod en masse svenske hold. Vi lærte en hel del af svenskerne. Blandt det mest nyttige, så lærte vi en masse om, hvordan man håndterer nærkampe. Det er ikke for sjovs skyld at svenskerne spiller ishockey om
vinteren. Det ses tydeligt på deres måde at spille fodbold. Vi fik ikke nogen pokaler med fra dette stævne. Men holdet kom derfra som en styrket enhed, og
var dermed klar til at gå i krig med efterårets kampprogram.

Til stævnet i Sverige havde vi fået vores nye træningsdragter på, som er sponseret af Home i Solrød. Vi siger 1000 tak for det gode samarbejde, vi har fået
gang i med Home.
Turneringsmæssigt er det nye tiltag i efteråret, at tigrene er begyndt at spille
9-mands fodbold. Ud over at skulle magte en lidt større bane og lidt flere spillere, så blev vi belært om kort før kampstart på første kamp, at man spiller med
off-side i 9-mands. Uha. Efter at have tumlet med det i en halvlegs tid, gik det
mere og mere op for drengene, hvordan den skulle kringles. Og vi skal nok få
det lært, inden vi går på efterårsferie.
Løverne fortsætter med at spille 7-mands fodbold i efteråret, og har ligeledes
været i kamp en enkelt gang. Det er tydeligt at erfaringerne fra Sverige og vil(Fortsættes på side 17)
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jen til at løbe de ekstra meter for hinanden kan give god bonus, når efterårets
modstandere skal besejres.
Vi var naturligvis også med til årets udgave af
Sommer Cup. Med tyk streg under sommer. Vi
have 2 hold med i stævnet, og spillede i 30
graders varme noget af det bedste fodbold,
drengene har præsteret. Specielt åbningskampen, hvor Havdrup gul spillede mod Havdrup
blå var en sand fornøjelse at se på. Der blev
vekslet fornuftigt mellem defensivt spil og lynhurtige omstillinger. Begge hold havde chancer
til at afgøre kampen. Men heldet var på de
blå's side, så de gik fra kampen sejrrigt. Og da
begge hold efterfølgende vandt over både Greve og Gadstrup, så kunne de blå (som i mellemtiden havde skiftet til gult) fortjent løfte pokalen
og modtage et stort bifald.
Trænerstaben ser frem til et arbejdsomt efterår, hvor vi skal arbejde en del
med kendte dyder, og selvfølgelig også have godt fat på den der off-side regel både i angrebs- og i forsvarsenden.
Preben Nilsson

Nyt Fra u 12 pigerne
01 pigerne sluttede på en flot 2 plads i 7 mands gen i sommers
Vi har trænet hele sommeren igennem, for at være klar til Vildbjergstævnet i
Jylland.
Pigerne nåede kvartfinalerne i Vildbjerg, og alle var glade.
Så blev det Havdrup Sommer Cup dag, og igen i år løb pigerne med pokalen
( 1. plads)
Vi er startet på at spille 5mands DBU turnering, og de er startede med at
vinde 9-0 over Kværkeby (stort tillykke)
Så er 7mands turneringen startet også og de har spillet mod Slangerup og
vundet 3-1.
Så pigerne er kommet godt fra start.
Mvh
Finn Coach
(Fortsættes på side 18)
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Nyt fra Old Girls
Havdrup har 1 Old Girls hold, der har kvalificeret sig til Landsmesterskabet i
Old Girls fodbold i Løgstør den7-8-9 september.
Der er blevet trænet igennem hele sommeren med div. Coopers test og interval træninger, samt alverdens fodboldtekniske færdigheder.
Der er tilmeldt 1 hold i DBU & 2 hold i DGI regi.
Solrød Old Girls er fusioneret med os, så vi har et hold, der hedder Havdrup/
Solrød.
Mvh
Finn Coach

10 år med HGI 97 … set gennem et kamera
Af Jeff Duckett
Det hører til sjældenhederne, at et HGI-fodboldhold kan fejre 10-års-jubilæum.
Men ikke desto mindre var det søndag den 5. august 2012 præcis 10 år siden, at HGI's årgang ’97 blev stiftet af min far, Tommy Alleshauge. Dengang
havde han næppe forestillet sig, at det ville eksistere i bedste velgående ti år
efter – og at en del af spillerne stadig ville være at finde på holdet!
Jeg har haft fornøjelsen af at følge holdet gennem mine kameraer i samtlige ti
år, lige fra den første træningsaften en smuk, solrig sommeraften i august
2002. De 4-5-årige drenge var ikke så kry, da de mødte op den aften. For hvad
var en "træner" egentlig for
en størrelse? Isen blev dog
hurtigt brudt, da min nevø på
4 år kaldte træneren for
"morfar". Og en morfar vidste man godt, hvad var. Det
var en, man følte sig tryg ved.
Og trygge, det blev de hurtigt,
ikke mindst takket være min
fars solide talent for at kombinere fodbold, lege og være
hyggeonkel. Og samtidig
brænde for fodbold og spillerFørste træningsaften i august 2002. Fra venstre: Mads nes tekniske udvikling.
Østergaard, Tobias Gravesen, Nicklas Olsson og Manne
Hansen
(Fortsættes på side 19)
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HGI 97 blev hurtigt så mange spillere – inklusive et par piger – at det blev nødvendigt at opdele dem i tre hold, kaldet ”Huba”, ”Hubi” og ”Hubo” – kendere vil
vide, at det er dyret ”spirillens” lyde fra tegneserien Splint & Co. Holdets maskot var da også et kæmpestort, gult spiril-tøjdyr, som drengene fik med hjem
på skift, og som med årene blev så snavset, at min mor til sidst måtte smide
den ud. I dag er maskotten udskiftet med Mr. Bean, og holdene er blevet til 28
spillere, fordelt på to hold, der ledes af Frants Østergaard (hold 1), Søren Tvede (hold 2) og hjælpetrænerne Morten Olsson og Kenneth Skriver.
Som helt små var drengenes koncentrationsevne til at overskue, og de første
kampe var til dels præget af Tommys formaninger om at lade mariehønsene
og regnormene være til efter kampen og koncentrere sig om spillet. (Så vidt
jeg husker, kravlede en af drengene op i et træ til en kamp). Allerede ved den
første kamp syntes et par af drengene, at kampen gik aldeles fortrinligt uden
dem, så hvorfor ikke sludre med dommeren? Han så jo ikke ud til at lave ret
meget alligevel. ”Hvad hedder du?” spurgte de. Svaret kom prompte: ”Jeg hedder Dommer! Og nu skal I gå tilbage og spille!”
HGI 97’s historie er næsten parallel med det digitale kameras. I 2002 var digitalt udstyr nyt og rasende dyrt. Et digitalt spejlreflekskamera kostede dengang
nemt 25.000 – bare for huset – og hertil kom objektiverne (linserne), hvor
man hurtigt fik (og stadig får) lov til at betale over 10.000 kr. for et objektiv i
prof-kvalitet.
Indtil 2003 fotograferede jeg kampene med både et spejlreflekskamera, hvor
der skulle betales for film og fremkaldelser, og et kompakt digitalkamera, hvor
det var gratis at tage billederne, men som hverken var hurtigt eller langtrækkende. Med årene er digitalkameraernes kvalitet blevet meget bedre, og bedre
udstyr gør også billederne meget mere interessante at se på.
Medvirkende til de gode billeder er også, at drengenes spillestil har ændret sig
med årene – naturligvis, fristes man til at sige. Indtil de var ca. 11-12 år, var
bolden meget nede på jorden, og de var generelt ret forsigtige. I dag, hvor de
er næsten fuldt udvoksede, går de – og modstanderne! – generelt meget hårdere til stålet, med alt, hvad det indebærer af uforfærdede hovedstød, saksespark, sammenstød, drastiske hop i luften, målmandsakrobatik m.v.
Jeg fotograferer generelt alt, hvad der foregår på selve fodboldbanen. Jeg har
et "ABA"-princip: ansigt, bold, action. Er der nogen, der vælter rundt eller løber
ind i hinanden, bliver det også fotograferet. Det er trods alt en del af spillet –
og bortset fra en enkelt hjernerystelse har skrammerne været få. Men ud
over, at billederne helst skal få spillerne til at se godt ud på banen, har jeg altid
haft det princip, at de skal kunne grine ad sig selv – ikke føle sig udstillet. Og
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der går da som regel heller ikke mere end få minutter, fra billederne er lagt op
på min hjemmeside, til de begynder at dukke op på spillernes Facebookprofiler.
Bedre blåstempling fås ikke.
I årenes løb er det blevet til meget mere end "bare" at følge kampene. Overnatning i hallen (aldrig har der været SÅ mange sovedyr i Pepes Bar), træningslejre (med snobrød og udstoppet fritte), sæsonafslutninger og mange andre begivenheder har givet et hav af sjove billeder. Det er svært at nævne højdepunkter blandt de ca. 30.000 billeder, jeg har i arkiverne, men hjemmesejren på
18-0 over Himmelev og førsteholdets oprykning til række 2 (senere række 1) i
2011 er nok blandt mine favoritter. Blandt de alvorligere øjeblikke var lørdag
den 3. marts i år, hvor drengene insisterede på, at der forud for kampen mod
Fakse skulle holdes et minuts stilhed for at mindes deres venner Martin, Kenni, Christian og Sebastian, der var omkommet weekenden forinden. Fakse ville
også gerne deltage, så der stod 29 spillere plus trænere side om side med
bøjede hoveder – og en fodbold i forgrunden – og mindedes drengene, tydeligt
mærket af situationen. Det er en af de stunder, hvor det går op for én, at det
ikke længere er børn, man har med at gøre.
Hvad fremtiden byder på for holdet, må tiden vise. Det siger sig selv, at der
sker en vis udskiftning på et fodboldhold gennem så mange år. Nye spillere er
kommet til – også i den netop startede sæson – mens andre har valgt at prøve kræfter med andre klubber. I et par tilfælde er de vendt tilbage til Havdrup,
og det er såmænd også sket, at HGI 97 er rendt ind i gamle holdkammerater
– nu på modstandernes hold!
Den største hurdle er måske skole og uddannelse. En del spillere er taget på
efterskole i år, og med ungdomsuddannelser og stigende lektiebyrder lurende
ude i horisonten kan det hurtigt blive svært at få tid til fodbolden. Heldigvis har
drengene en stærk indbyrdes kemi og engagerede trænere med store visioner på holdets vegne (begge dele er i min optik en væsentlig del af forklaringen
på, at HGI 97 er still going strong efter ti år), og der er lagt op til en spændende sæson 2012 – 2013, hvor førsteholdet skal forsvare pladsen i række 1,
og andetholdet skal forsvare deres flotte førsteplads i deres pulje – akkompagneret af den stærke forældreopbakning, der alle årene har været et kendetegn for HGI 97.
Og jo drengene har faktisk også haft mit kamera i hånden et par gange. Til en
turnering i Helsingborg i 2011 spurgte et par af dem (dengang 14 år), om de
måtte fotografere en kamp mellem to pigehold. Man er vel fotolærer, så med
et naivt håb om at vække interessen for at fotografere blev de udstyret med et
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langtrækkende kamera og nogle fif om at skyde kampen, og jeg så frem til nogle skarpe skud. Indtil jeg fik kameraet tilbage, altså ... lad os bare sige, at de
ganske vist havde zoomet helt ind på nogle runde ting, men fodbolden så man
nu ikke meget til..!

Det meste af HGI 97 til træningslejr i marts 2012, flankeret af trænerne Morten Olsson
og Frants Østergaard.
Mads, Tobias og Nicklas er stadig med og står som nr. 2 og 4 på bagerste række, mens
Nicklas ligger forrest

Tillykke med jubilæet til spillerne og trænerne – og tak for foreløbigt ti sjove år.
Fornøjelsen er helt på min side. :-)
Her er der billeder af HGI 97:
Billeder fra de nyeste kampe lægges op på www.duckett.dk under Sport > HGI
97.
Jeg har lagt en kronologisk kavalkade med billeder fra 2002 – 2012 (12 min.,
ingen lyd) på YouTube: http://youtu.be/bnpdC9Kdzq4
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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

TREKANT TURNERING
Så blev 3. afdeling af trekant-turneringen afviklet på anlægget i Brøndby
Strand den 9. august.
Dagens resultat blev ventet med nogen spænding, da det efter de første 36
kampe stod helt lige, med 12 sejre til hver klub.
Brøndby strand Vallensbæk
Havdrup
Vallensbæk
Brøndby Strand
Total

Havdrup

9
3
7

3
9
4

6
6
7

19

16

19

Før sidste runde var Brøndby Strand foran os. Vi skulle have sejre i mindst 3
kampe for at få uafgjort. Vores triple med John - Gitte - Kirsten H tog første
sejr, og Tove - Sten næste. Så måtte alle vente længe på sidste kamp, men
den blev vundet af Jens - Lone, så den endelige sejr var hjemme.
Egentlig stod Brøndby Strand og Havdrup lige, men på grund af flest vundne
indbyrdes kampe, blev Havdrup den endelige vinder, og kunne for 3. år i træk
gå hjem med vandrepokalen.
Mvh
Bestyrelsen
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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
Vi håber at I alle har haft en god sommer med masser af god tennis.
Før sommer sæsonen er helt slut holder vi
september hygge i Havdrup Tennis Klub
lørdag den, 08.09.2012 kl. 15.00
Her bliver der mulighed for at svinge ketsjeren og få rørt benene.
Efter et par timer trænger vi nok til lidt at styrke os på og grillen vil være varm
fra ca. kl. 17.30.
Medbring selv mad til grillen samt tilbehør.
Alle medlemmer med familie er velkomne –
Af hensyn til planlægning vil vi gerne vide, hvor mange der vil spille tennis og
hvor mange der er til spisning.
Tilmelding senest mandag 03.09.2012 til:
Kirsten på tlf. 56 14 05 21 / 25 37 54 55, kirlar59@yahoo.dk
Ena og Steen på 46 18 54 26 / 20 49 25 28 Steen@Munkholm.dk
Eller på www.Havdruptennis.dk
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