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HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup.
Hovedbestyrelsen
Formand
Anette Gammelvind, Engløkke 4, 4622 Havdrup, Telefon 41 61 77 37.
Næstformand
Alex Berg, Kildebo 6, 4622 Havdrup, Tele fon 40 82 68 61.
Økonomiansvarlig
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.
Repræsentanter fra afdelingerne
Fodbold
Martin Holmer, Agervænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 60 45 58 25.
Badminton
Aksel Nie lsen, 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, Tele fon 56 14 50 92.
Suppleanter
Kurt Larsen, Kildebrogårdsvej 10, 4622 Havdrup, Telefon 40 81 66 00.
Christina Olsson, Bakkevænget 6, 2680 Solrød Strand, Tele fon 56 14 14 89.
Bladudvalget
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.
Lars Mortensen, Tyreløkke 3, 4622 Havdrup, Telefon 40 51 42 02.
Mail: Post@hgi-nyt.dk
Deadline for stof til næste bla d: Den 28. oktober 2012
Forsiden
Aktivitet på petanque banen
Fotograf: Lars Kofod Jansson
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Efteråret
Så er alle vores sportsgrene igen i fuld gang. Held igvis for de udendørs aktiviteter har vejret være udmærket. Dejligt at der ig en er liv i hallen, med de in dendørs aktiviteter som er startet op.
Vedrørende Hal 2 – Det bliver fantastisk for Havdrup at kunne få bedre pla ds
til alle de aktiviteter, som borgerne gerne vil gå til. Der bliver stadigvæk arbejdet hårdt på, at få det bedste resultat ned på papiret. Der har været et rigtig
godt samarbejde melle m kommunen, HGI og dem som skal bygge halle n. Tak
til alle parter.
Samtidig må det også siges, at vi godt kunne bruge dobbelt så stort græsareal end det som findes, men fodboldafdelin gen gør et kæmpe stykke arbejde
for at få alle træningstid er og kamptid er til at gå op. ”Dejlig t” problem, da det
jo vil sige, at rigtig mange gerne vil spille fodbold .
2011 var officielt frivillighedsår, og i den forbindelse blev den sid ste fredag i
september til national frivillighedsdag. Dagen har fået navnet Frivillig Fredag,
og vil altid falde på den sidste fredag i september. I år var Frivillig Fredag den
28. september 2012. Dagen er en markering og anerkendelse af frivillighed.
I den forbindelse, vil jeg gerne takke alle frivillige for det arbejd e, der bliver
gjort i HGI og samtidig komme med en lille bøn:
Der mangle r frivillige til at lave mange små ting, så har man lidt tid tilovers, og
gerne vil støtte lo kalsporten, så henvend je r endelig til én af vores afdelinger.
Man bliver ikke ”fanget ind”, hvis man tilbyder sin hjælp . Vi mangler også nogen, som kan hjælpe til ved arrangementer i hovedforenin gen, f.eks. fastelavnsfesten. Så lidt hjælp er altid velkommen.
På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind

3

Gym na stik
Formand
Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.
Økonomiansvarlig
Tina Sarpø, Rørvænget 6, 4622 Havdrup, Tele fon 46 18 55 83.
Mail: gymnastik@havdrup.dk
Hjemmeside: www.havdrupgymnastik.dk

Nyt hold - Cross Fitness er startet torsdag 27/9
Et nyt hold Cross Fitness er netop startet torsdag d. 27/9, i halle n, kl. 18.35
– 19.35. Pris for sæsonen frem til marts 2013 er kun kr. 600,Det er vores dygtig e instruktør gennem mange år - Gry Hansen som står for
træningen.
Så skynd dig at kom og vær med.

Ledige pladser på flere hold endnu
Nogle hold er desværre fyldt op, men vi kan stadig tilbyde plads på en hel del
hold af forskellig art.
Der er nogle le dige pladser på følgende hold:
 Mini Super Spring (fra 7 år), mandag 17.00 – 18.15, Gymnastiksale n, +
torsdag 17.30 – 19.00, Halle n
 Spring Mix II (fra 7år), tirsdag 18.15 – 19.30, Gymnastiksale n
 Spillopperne I (3-4 år), onsdag 16.00 - 17.00, Gymnastiksalen
 Just Dance II (11 år og op), onsdag 19.00 - 20.00, Gymnastiksalen
 Ballroom Fitness, onsdag 20.00 – 21.00, Gymnastiksale n
 MPG, torsdag 16.00 – 17.00, Gymnastiksalen
 Forældre / barn (2-3 år), torsdag 17.00 - 18.15, Gymnastiksalen
 Yoga, torsdag 18.15 – 19.15, Gymnastiksale n
 Selvforsvar (fra 14 år), fredag 17.00 - 18.15, Gymnastiksale n
 Spædbarn Gymnastik (0-18 mdr.), lørdag 10.00 – 11.00, Gymnastiksale n
 Familiefræs (2-3 år), søndag 10.00 – 11.30, Gymnastiksalen
(Fortsættes på side 5)
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Seniormotio n m/k, tirsdag 9.30 – 10.30, Hallen
Zumba, tirsdag 18.00 – 19.00, Hallen
Zumba Tomic Ungdom, torsdag 17.30 - 18.30, Hallen
Cross Fitness, torsdag 18.35 - 19.35, Halle n
Step, torsdag 19.40 - 20.55, Hallen

 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.

Nye hold der er startet i denne sæson, som endnu ikke er fyldt helt
op.
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 gymnastiksale n fra kl. 10 – 11.
Yoga har længe været efterspurgt, og i den kommende vintersæson vil Lisa
undervise i både Yoga og Pilates torsdag aften.
Vi genoptager vores Step -hold med stepbænke, nu under ledelse af Karina
torsdag aften i hallen, id et denne fitness form henvender sig til et bredt publikum, og alle kan være med uanset ald er, køn elle r størrelse.
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 skole ns gymnastiksal fra kl. 17.00 – 18.15.
Der er også Zumba for voksne ved Maj-britt
Der er Zumba Tomic Ungdom – for den yngre generation som Karina er instruktør for. Holdet har åbnet op for at også yngre kan deltage på holdet.
Kom og prøv dette hold gratis et par gange.

(Fortsættes på side 6)
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Lukning af et hold - Zumba Tomic Kids.
Desværre er vi blevet nød til at lukke et hold – hold et Zumba Tomic Kids, da
der var for få tilmeld te på holdet.

Fitness Event eller voksen event søndag 26. august kl. 10.00 –
12.00.
Som noget helt nyt har der i år været afholdt Fitness Event for voksne.
Et arrangement for medlemmer og ikke medlemmer, en mulig hed for at prøve
forskellige former for gymnastik og motion.
Arrangementet var et gratis tilbud på at prøve f.eks. Trim Fit, Power Circle,
Zumba, Yoga, Pilates, Ballroom Fitness og step m.v. – og var en smags-prøve
af ca. ½ time varighed.
Man kunne komme og gå som man ville inden for arrangementets tidsrum.
Vi håber at dette på sigt kan blive en succes, og en tradit ion der afholdes omkring sæsonstarten – sådan at også voksne kan komme og prøve en Event
med en smags-prøve og udpluk af de forskellig e gymnastik og træningsformer
vi tilbyder.

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!

(Fortsættes på side 7)
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Havdrup Gymnastik til Solrød Kulturuge i Solrød Centret den 1. september.

SUPER SPRING GAV DEN GAS!
SUPER SPRING KICKSTARTEDE KULTURUGEN I SOLRØD CENTRET!
Vores dygtig e Super Springere gav den gas i kult urugens tegn lø rdag d. 1.
sept. 2012 i Solrød Centret. Der ble v slået rekorder i fle st salt oer på 3 min.,
og samtidig blev der indsamlet lidt penge til vores springgrav. Se videoer fra
dagen under Billedgalle ri på hjemmesiden.

Holdet ”Super Spring” på træningslejr til Flying Super Kids træningscenter i Århus d. 7. – 9. september
Springhold et ”Super Spring”, er startet flyvende med at være på træningsle jr i
Flying Superkid s træningscenter i Århus, fra fredag 7. september til søndag
aften 9. september.
En forældregruppe på hold et har stået for planlægningen og har delt aget gennem træningslejren, herunder alt forplejn ing – som bare klappede.
Super mange tak for denne store indsats.
En af forældrene i forældregruppen har skrevet indlæg om turen:
Havdrup Super Spring starter sæsonen flyvende.
Fredag d. 7/9 tog hele Havdrup Superspringhold af sted på træningstur til
Flying Superkid s faciliteter i Århus.
Weekenden var sat af til nye udfordringer i dejlige og optimale omgivelser for
de godt 30 springelystne Superspringere.
Stemningen var spændt fra starten og alle - både gymnaster og voksne - havde set frem til weekenden, der startede fra Havdrup fredag eftermiddag kl. 16
med farvel-kram og kys til familie n og for en del nyoprykkede på holdet var det
lidt grænseoverskridende med en hel weekend væk fra familien sammen med
de lidt ældre delt agere på holdet.
Fredag aften kl. 20.30 nåede vi frem og alle rede inden der var tildelt sovepladser var springsalen indtaget med glade Superspringere, der lige skulle prøve
springgrav osv. Efter indkvartering var der hygge inden sengetid.
(Fortsættes på side 8)
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Lørdag var der vækning kl. 7.30 og efter morgenmad og opvarmning ble v der
sprunget løs. Thomas, der er instruktør på Flying Superkid s, ankom og trænede i ca. 2 timer i løbet af formiddagen og nåede alle børn med fif og hint til
hvordan de hver især præcis kunne forbedre deres spring. Ingen tvivl om, at
der forventes meget af de ”rigtige” Flying Superkids, men der var stor ros fra
Thomas´s side til Havdrups Superspringere, der var engagerede og lyttede til
de gode råd.
Om eftermiddagen ble v der sprunget udendørs i det dejlige vejr på de gode
faciliteter, der også tilhører Flying Superkids. Alle gymnaster fik ligele des lagt
individuelle og personlige pla ner for hvilke områder, de skal arbejde med i den
kommende periode samtidig med, at de selvfølgelig skal træne til de opvisninger, der allerede nu er planlagt i foråret 2013.
Vigtig del af at være Superspringer er den stemning, der er på hold et, som je g
har ople vet for første gang på tæt hold – derfor var lørdag aften sat af til selvfølgelig aftensmad og derefter hygge.
I princippet er det ikke meget anderledes end i løbet af dagen for alle synes
det er sjovt lig e at springe lid t i springsale n – men det kunne kombineres med
hyggesnak på sovesalen, badning, musik og ikke mindst kage, slik og flødeboller. Der var mange, der var godt trætte, da det ble v sengetid .
Søndag stod på mere spring og oprydning. Inden vi tog afsted dukkede en
”rigtig” Flying Superkid op til stor glæde og beundring for mange Superspringere. Alle vendte hje m søndag kl. 19.00 til Havdrup med en fantastisk dejlig og
lærerig weekend i bagagen. Mange gav udtryk for at det skulle gentages til
næste år.
Som hjælpedelt ager for første gang var det fantastisk at ople ve hvor godt et
sammenhold, der er på Superspringholdet og at alle tager ansvar for at sådan
en weekend bliver en positiv oplevelse. Det er både de ældre på hold et, der
tager sig tid til de nye på holdet og omvendt de nye, der i den grad viser glæde
ved at være på hold et og lever op til de krav og forventninger, de bliver mødt
med for at sådan en tur kan blive en god oplevelse for alle.
Tak til forældreopbakningen med bagning af diverse lækkerier. Tak til Jeanin,
Tina og Puk, der sammen med undertegnede fik alt det, der ligger ud over træningen til at lykkes på denne tur. Sidst men ikke mindst en STOR tak til trænere og hjælpetrænere, der stillede op til en hel fantastisk og ”flyvende ”weekend.
Alice Hansen / deltager i forældregruppen

(Fortsættes på side 10)
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Billeder fra turen:

Super Spring foran træningscentret

Der trænes ved instruktion af Thomas

Udendørs træning

(Fortsættes på side 11)
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Der instrueres og lyttes

Hal 2 i Havdrup og springgrav – sponsorater og bidrag.
Den nye hal er ved at tage form på tegnebrættet, inden spaden sættes i jorden. Fra gymnastikforenin gens side arbejd es der også rigtig meget for at få
samlet penge sammen til en springgrav – som foreningen skal bid rage 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, elle r steder der han hjælp e
med bid rag i den forbindelse, vil vi meget gerne høre om dette.

Gymnastiklejr – ”Gym-Camp 2012”.
Senere på året afholdes gymnastiklejr ”Gym-Camp 2012”, den hold es fra lø rdag morgen den 3. november til søndag eftermiddag den 4. november 2012.
Gym-Camp 2012 afhold es i FDF Center Sjælland i Haslev, hvor vi også har været tidlig ere. Vi har ligeledes om lørdagen leje t en af Haslev-halle rne som er
forsynet med alverdens springredskaber. Her skal vi bl.a. give den "fuld gas"
i springgraven, på de nedbyggede trampolin er samt med leg og rytmegymnastik - så det glæder vi os til at kunne byde jer velkommen til.
Information og tilmeldingsforløb om gymnastikle jren bliver senere udsendt til
de hold le jren henvender sig til.
(Fortsættes på side 12)
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Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne deltage.

Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det.
Er man ikke blevet tilmeldt på tilmeld ingsaftenen (d. 21. august), og ønsker at
gå på et af holdene, kan man stadig blive tilmeld t holdene, såfremt det ønskede hold ikke er fyldt op, og hvis hold et skulle være fyldt op kan man skrive sig
på venteliste, når der så bliver ledig plads vil man automatisk få besked, alt via
hjemmesiden.
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 samtid ig betaling af kontingent (som nævnt
ovenfor). Er der ikke betalt fremgår gymnastens navn ikke af medlemslisten,
og gymnasten er dermed ikke tilmeldt holdet.

Datoer og andet
Aktivitetsdag / Store le gedag 30/9, 2012, i Havdruphallen for medlemmer
og ikke medlemmer – se vores hje mmeside www.havdrupgymnastik.dk
Efterårsferie uge 42 (15. – 21. okt., 2012)
Gym-Camp 2012, d.3.-4./11, 2012 i Haslev
Juleferie 10. december – 2. ja nuar 2013
Gymnastikopvisning 16. marts 2013
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskild e – se www.dgi-roskilde.d k
Støt gymnastikken – når du e-h andler: Du kan støtte gymnastikken i HGI hver
gang du handle r over nettet, hos ca. 200 anerkendte internetbutikker.
Hver gang du handler, giver butikken et beløb til os, uden at du betale r mere.
Klik ind på www.klubsupport.dk og find klub ”HGI Gymnastik” og tilmeld dig. På
forhold tak.
P.u.v. Ole
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FODBO LD

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

Årgang ’05 i nye klæder
Til den årlige Havdrup
sommer cup, kunne
holdet stolt fremvise
deres nye flotte spillertøj.
Holdet havde søgt om
hjælp hos Carlsberg
Sportsfond til nyt spillertøj og hættetrøje r
og fik til stor glæde
bevilliget begge dele.
Derfor kunne hver
spiller og træner modtage deres helt eget spillertøj med navn på ryggen samt
en dejlig hættetrøje ligeledes med navn – held igvis var denne alt for varm at
have på denne dag.
Nu kan holdet se rigtig smarte ud både indenfor og udenfor banerne J
Årgang ’05 holdet sig er 1000 tak til Carlsberg Sportsfond, for støtten til holdet .
Rasmus Larsen
(Fortsættes på side 14)
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U12 pigerne
Så er vi kommet godt fra start, 2 vundne og 1 uafgjo rt i 7mands turneringen.
Pigerne spiller også 5 mands DBU bold, og der ræser de bare lige igennem til
stor glæde for alle.
Jeg er ved at arrangere en træningslejr med overnatning for pig erne, så det
bliver spændende.
Truppen af pig er er blev forøget med 4 spillere, Cecilie, Frederikke, Tulle & Patricia så velkommen til jer tøser. Vi nu er vi oppe på 14 stk. piger.
Pigerne starter snart op på Champio ns liga turneringen i vintersæsonen så
det bliver spændende.
Pigerne træner på grus hele vinteren.
Pigerne er tilmeldt med 2 hold til indendørsfodboldturneringen, og pigerne
skal også igennem hele vinteren træne indendørs
Finn Coach

Kvinde Senior
Så har Havdrup fået en Kvinde senio r afdeling, De er mellem 12 og 15 pig er,
der er kommet til klubben og pt. træner de sammen med Old Girl’s.
De vil spille indendørs turneringer vinteren over, så velkommen i klubben pig er.
Finn Coach

Old Girls
Jeg tror vi er oppe på 34 spillere til 3 hold , så vi har travlt.
H1 spiller i DBU og fører pt. rækken. De har været til Landsmesterskabet i
Løgstør (første gang i Havdrups Old Girls historie), og kla rede sig kanon flo t, de
sluttede på 8. pla dsen.
H2 spiller i DGI, og ligger pt. Nr. 2 i rækken,
H3 Havdrup/Solrød (de gamle danmarksmestre) spiller i DGI mesterrækken,
og ligger pt. nr. 1, og de skal spille på grus hele vinteren.
(Fortsættes på side 16)
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Alle Old Girls hold skal spille indendørs fodbold,
Man må sige, at alle har stor succes i kvindeafdelingen i Havdrup Fodbold .
Finn Coach
PS: Hvis man har lyst til som pige/kvinde at spille bold i Havdrup, er det bare
at komme op på banerne, så finder vi ud af noget, Hold je r ikke tilbage

Havdrup Old Girls
Old Girls er lige vendt hjem fra Løgstør, hvor der blev holdt landsmesterskaber.
Havdrup kæmpede bravt og fik hevet 2 sejre i land, og samlet ble v de nr. 8 ud
af 12.
Havdrup - Herning 2-0
Rosendal - Havdrup 2-1
Havdrup - Rakle v 2-3
Havdrup - Lemvig 8-1
Havdrup - AAB 1-1
En super fed tur, hvor der blev trænet mavemuskle r som ald rig før (af at grine).
Tak til Finn for en kæmpe indsats.
Lige nu er vi ca. 22 Old Girls spillere, og så er der ca. 15 damesenior spillere
som lige er startet op. Så er du pige/dame, og har du lyst til at spille fodbold ,
så er der nu muligheder for alle .
En kæmpe tak til vores 4 nye sponsorer for nyt spilletøj og sweatshirts.
OK PLUS TANKEN I HAVDRUP
MURERDESIGN.DK
AHM'S TRAFIKSKOLE.DK
SKAANING'STRAFIKSKOLE.DK
Til alle: HUSK AT BAKKE OP OM DEM DER STØTTER SPORTEN.
Dorte Linde
(Fortsættes på side 18)
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Nyt fra U 17 drengene
Det er efterhånden et gooodt stykke tid siden, at der er sendt lidt info ud fra
trænerteamets sid e, så det kommer der nu....
Sommerferien er vel overstået for alle og der er gang i skole og arbejd e ig en,
håber at alle har nydt det;-)
Efter et forår hvor hold 1 formåede at blive i rk. 1 efter lidt besvær, og efter at
hold 2 flot rykkede op i rk. 3, skulle vi tage fat på efterårsturneringen nu med
begge hold i U 17 rækken.
U17 rækken blev valg t, da vi har en del spillere i årgang 96, og da man kun må
benytte sig af 2 spillere der er ældre, hvis vi havde valg t U16 i stedet, ble v begge hold tilmeldt i U17, velvidende at det ville blive en stor udfordring.
Vi er en blanding af årgang 96 - 97 og 98 spillere derfor spænder bredden
vidt, men vi i trænerteamet troede på at vi kunne kla re den nye udfordring.
Det har vist sig, at det er en stor mundfuld, hvor vi både møder spillere så store som traktorer, som spiser små børn til morgenmad ;-) Men det er meget
lærerigt, og alle mand tydeligt vokser med opgaven,
Selv 98´er spillerne går til den med krum hals, og maser ufortrødent på. Det
har været tydeligt at se, at vi har skullet vænne os til U17 rk., hvor der bliver
givet og taget, men vi er ved at være der.....
Vi er mellem 18 og 28 drenge hver gang til træning, hvor der bliver gået til
den, der er stadig ikke så meget brok over det som træneren, har valgt der
skal laves, men man kan tydeligt mærke, at drengene er blevet større, og at
der rører sig andre spændende ting i deres teenager liv ; -) Det er godt nok,
sådan skal det være, og vi trænere får også lige opdateret vores viden, om
forskellige ting indimellem, tak for det drenge… :-)
Vi har desværre været ramt af en hel del skader i opstarten og sammen med,
at der er 5-6 spillere, der er startet på efterskole, har det været vanskelig t, at
sætte det /de hold, som je g har kunnet ønske mig, men der skal ikke lyde et
større suk herfra, for de spillere der har overtaget pla dserne, har gjort det
fantastisk flo t, og er gået til opgaven med stor iver og en sund portion nervøsitet ;-) flot gået gutter...........
(Fortsættes på side 20)
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Som før nævnt er der også nogle spillere, der har søgt nye udfordringer andre
steder, og når det er bærende kræfter, der forsvinder kræver det tilpasning
hele vejen rundt.
Nye spillere er kommet til klu bben, og har haft lysten til at prøve kræfter med
Havdrup´s Dreamteam. De er meget velkomne, og når nye spille re kommer til,
er der alt id en tilpasningsperiode, hvor vi alle skal vænne os til hinanden, men
alle gutterne har været rigtige gode til at tage imod, og det er flo t. Det viser
noget om vores sammenhold, og lever til fuld e op til vores motto "kun sammen
når vi målet".....
Det er dejligt at vide, der bliver lagt mærke til os rundt på Sjælland, og at der
bliver snakket om den lille stadions klub fra Havdrup.
Vores hold 1 er efter en god start, løbet ind i nogle nederlag, hvor slutcifrene
desværre viser et forkert bille de af hele kampen. Vi har i alle kampene spillet
en flot 1. halvleg, hvor vi de fleste gange har matchet modstanderen, og hvor
vi har haft chancer til at score og komme foran, men hvor vi selv har lu kket
modstanderne ind i kampen, og la vet nogle personlige fejl, hvilket har resulteret i, at de fik scoret nogle dumme mål. Det knækkede den mentale tro på, at
vi kunne vinde ;-(, og det har givet nogle unødvendige store nederlag. Vi maser
på, for vi er lig e ved at være der, hvor vi skal være, så drengene får knækket
koden, og vores spil kan flyde, som vi ved vi kan.....
Hold 2 har i skrivende stund kun spillet 5 kampe, da nogle kampe har været
rykket, og desværre med 4 nederlag som start. De 4 kampe har ligesom hold
1 vist sig, at der ligger en større udfordring, end drengene lige umiddelb art
har troet, men jeg er sikker på, at points nok skal blive sat ind på kontoen, det
er klart målet, at vi skal blive i rk. 3, så det er bare med at klø på.
Det er flo t og se, at der er flere af spillerne, der har overskud til at spille 2 krævende kampe på en weekend, når skader og efterskole driller........ Flot arbejde
drenge.........
Vi har været så heldig e, at vi til denne sæson er blevet udstyret med en masse
nyt og lækkert tøj og en smart sportstaske til at have det i. En kæmpe tak herfra til vores sponsorer, der har gjort det muligt, at vi alle kan se godt ud, både
til træning og til kampe.......... 1000 tak fra alle drengene og trænerteamet................

(Fortsættes på side 21)
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(Fortsat fra side 20)

Hold 1 sponsor:
Falk - Eiby
kran & container
Hold 2 sponsorer:
De blå lå se
Træningstøj sponsor:
Alex Jensen & søn
Fodbold taske:
M.O.Engros
Nye bolde:
Den danske bank
Der skal også lyde en stor tak til Fred ( Garcias far ) der la ver de flotte kampprogrammer der bliver uddelt når hold1 spiller hjemme på Stadio Communale ,
de er flotte, og det virker lidt proff. med vores egne kampprogrammer på Havdrup stadion.
Til vores trofaste fans;-) der uge efter uge møder op på Stadio Communale og
giver os støtte og moralsk opbakning, fantastisk, det giver os lige 5 % ekstra,
når I er på sidelinjen, 1000 tak for opbakningen,,,
Et stort tak skal også gives til alle je r, der gid er at køre os til vores udekampe,
uden jer ville vi ikke komme til kamp, så tak for støtten ;-)
Der er nogen der siger, at man skal stoppe mens det er sjovt og mens man
kan huske alle de gode oplevelser man har haft sammen......
Tja, jeg har efter nøje overvejelser fundet ud af, at det nok er nu, at jeg skal
sige tak for denne gang.
Jeg stopper derfor som træner, når den sidste kamp i efteråret er spillet for
begge hold.....
Jeg har brug for et pusterum, og med en hverdag der til tider ikke hænger
sammen, er det nu jeg vil sige tak for denne gang.
Jeg synes det er svært at skulle sig e farvel til alle de fantastiske drenge jeg
har haft trænet sammen med Morten, Kenneth og Søren,
Men jeg kan kun se tilbage på 3-3½ gode år som træner for Havdrup Dreamteam 97...
(Fortsættes på side 22)
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(Fortsat fra side 21)

Jeg synes vi er nået rigtig langt, både på det personlige plan og ikke mindst på
det fodbold mæssige pla n....
Når vi rammer dagen og spiller det fodbold , som vi kan, kan vi slå alle hold med
alle mand. Der er vi kommet langt, men der er stadig mange ting, der skal læres, og det er muligt, at inspirationen til at tage niveauet til næste etage, skal
komme fra en anden........
Jeg vil komme til at savne alle jer super dejlige gutter, og vil helt sikkert flere
gange fortryde min beslutning, men hvem ved, måske je g får muligheden en
anden gang...
Tak til jer alle , både drengene og jer forældre, for den store opbakning I har
vist mig i de sidste 3 år.....
Også tak til Morten, Kenneth og Søren for je res hjælp til at køre det her, det
har vi sgu kla ret meget godt;-)
Husk "Kun sammen når vi målet"................ God vind fremover, jeg håber at Havdrup 97 vil blande sig i toppen af de gode rækker, og jeg vil helt sikkert være at
finde på Stadio Communale, når der spilles kampe der..........
Tak for denne gang....
Mvh. Frants

Der arbejdes intenst på, at finde en ny cheftræner til U17, så dette kan være
på pla ds, når vintersæsonen starter op.
Morten O. har sagt at han fortsætter med at være tilknyttet hold et, som han
er i dag, og vil derfor ligeledes være at finde, når fodbolden rulle r igen til vinter.......
Nærmere info om træningstid er både inde og ude, samt en plan for efterår/
vinter sæsonen, vil blive udsendt, når der er styr på trænersituatio nen...
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PE TAN QU E
Formand
Jørgen Nielsen, Tele fon 46 18 88 40, Mail: joergen.lyng@get2net.dk
Kasserer
Lars Jansson, Tele fon 43 99 73 85 , Mail: larsjansson@live.d k

Vi er jublende gla de - vi har fra TUBORGFONDET modtaget kr. 15.000,- til indkøb af borde og bænke.
Vi ansøgte TUBORGFONDET om støtte til indkøb af borde og bænke til vort
sommertelt sidst i ju ni, og det blev bevilget den 15. september.
Det var utrolig flo t.
Nu skal vi ud og finde de rigtige sæt der passer til vort brug.
Mange tak til TUBORGFONDET fra alle vore medlemmer.
Mvh Bestyrelsen.

JULETURNERING & FROKOST.
-er fastsat til søndag den 2. december.
Reserver dagen nu. Vi spiller juleturnering fra kl. 10:00, så mødetid er kl. 9:30
- 9:45 for indskrivning.
Julefrokosten finder sted i Pepes Bar fra kl. 13:15.
Se opslag i klubben. Her vil der være tilmeld ingslister, og du vil kunne læse om
indhold og priser.
Husk den 2. december / Vh Bestyrelsen.
(Fortsættes på side 26)
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KLUBMESTERSKABER 2012
Så blev årets første klu bmester fundet ved stævnet den 2. september.
Der var i år tilmeldt 16 hold til klubmesterskabet i double . Alle hold skulle spille
5 kampe, så der blev gået til den fra start kl. 10:00.
Inden frokostpausen skulle der afvikles 3 kampe. På dette tidspunkt var der
allerede opbygget en vis spænding, da 5 hold havde 3 vundne kampe -så efter
pausen var det knald elle r fald.
Der var spænding på lige til det sidste, og eneste hold med 5 sejre blev i år:
GULD:
Gritt Larsen
Johnni Kronborg

SØLV:
Tove Holmgrün
Sten Holmgrün

Til lykke til alle tre hold fra bestyrelsen.
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Bronce:
Anette Mathia sen
Alex Jensen
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