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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 41 61 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 40 51 42 02.  
 
Mail: Post@hgi-nyt.dk 

 
Deadline for stof til næste blad: Den 18. november 2012 

Forsiden 

Første spadestik til Havdrup Hal 2 

Fotograf: Thomas Kirkeby Mortensen  
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Havdrup Idrætscenter  
 
Så er det første spadestik taget af borgmesteren, til den nye hal i Havdrup. 
Som han sagde i talen, har vi et ønske om, at når hallen er færdig, kommer de 
to haller til at gå under navnet Havdrup Idrætscenter. Det bliver meget spæn-
dende at følge projektet. 
 
I perioden hvor den nye hal bliver bygget, har en gruppe forældre ønsket at 
stå for cafeteriet i hallen, så der vil igen være åbent, når der er behov for det. 
Man kan sende en mail til cafeteriet omkring arrangementer: havdruphallens-
sportcafe@gmail.com. 
Vi håber meget i HGI, at alle vil støtte rigtig godt op omkring cafeteriet. 
 
I forbindelse med halbyggeriet vil parkering være en udfordring. Vi gør op-
mærksom på, at man kan parkere på skolens parkeringspladser om aftnen 
og i weekenderne. 
Ved store arrangementer vil der være åbent for parkering på grusbanen. 
 
Husk vores store julebanko, som i år foregår torsdag den 6. december, hvor 
dørene åbnes kl. 18.00 og spillet starter kl. 19.00. Der vil igen i år være rigtig 
gode præmier. Vi håber at rigtig mange vil deltage. I forbindelse med vores ju-
lebanko, plejer vi at komme rundt til alle husstande i Havdrup og sælge fjern-
bankolodder. Det kommer i år til at foregå på en anderledes måde. Der vil kun 
blive solgt fjernbankolodder til fodboldafslutningsfesten den 10. november i 
hallen, samt på nogle lørdage og søndage ved Brugsen og Netto.  
 
Tak for støtten til sporten. 
 
 
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 

Nyt hold - Cross Fitness er startet for ca. 1 mdr. siden 
 
Vi går mod koldere tider – så det er for mange ved at være tiden på vej mod 
skiferie. 
- har du formen på plads? Ellers tag hele familien med og træn musklerne 
op til en god ski-form og undgå skader! 
 
Gør kroppen klar til skisæsonen i Havdrup Hallen med Cross Fitness - Tors-
dage kl. 18.35 – 19.35.  
Pris for sæsonen frem til marts 2013 er kun kr. 600,- 
 
Alle kan være med fra 12 – 99 år med et hvilket som helst konditionsni-

veau med kyndig undervisning af Gry Hansen, uddannet Cross Fitness in-
struktør. 
 
Nyd en skiferie uden ømme ben og grimme skader! 
 
Kom og prøv gratis et par gange, så du kan se om det er noget for dig, og test 
din form. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Fortsættes på side 6) 
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HUSK !!!! 
 

Julebanko 
 
 

I Havdrup Hallen 
Torsdag den 6. december 2012 

klokken 19.00 
Dørene åbnes klokken 18.00 
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Ledige pladser på nogle hold endnu 
 
Der er ledige pladser på nogle hold. 
 
Tag et kig på hjemmesiden og se holdene rundt, og se om der er noget der 
kan friste, og forhåbentlig er der plads på holdet endnu. 
 
Hvis du finder et hold, du kunne tænke dig at prøve, kan du deltage gratis på 
holdet et par gange, så du kan afprøve om det er dig, at gå på netop dette 
hold. 
 
 

Store Legedag / Aktivitetsdag søndag 30. september 
 
Søndag d. 30. sept. 2012 afholdte Havdrup Gymnastikforening store Lege-
dag / aktivitetsdag, som igen i år var en stor succes. 
 
Alle foreningens redskaber blev samlet og opstillet i Havdrup Hallen – så alle 
der havde lyst til at prøve fysisk udfoldelse, lege og spring af forskellig art, kun-
ne komme og gratis være med. Arrangementet var for både dem der var 
medlemmer i foreningen og alle andre der bare ville prøve en dags leg og 
spring, eller om det kunne være noget man ville fremover. 
 
Der var igen i år rigtig mange fremmødte - mere end 350 personer som del-
tog over dagen, i de 3 timer arrangementet varede.  
En kæmpe stor opbakning til arrangementet fra medlemmerne og byens bor-
gere – som vi er stolte og glade for kan lykkedes så godt. 
 
Også en stor tak til sponseren Multi Service, Hus & Have der sponsorerede 
boller og frugt!          
 
Et par billeder fra dagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 4) 

 
(Fortsættes på side 8) Opvarmning ved Alex 
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Hal 2 i Havdrup og springgrav – sponsorater og bidrag  

 
Den nye hal er nu ved at starte op på byggepladsen, med det netop afholdte 
”første spadestik”.  
Fra gymnastikforeningens side arbejdes der rigtig meget for at få samlet pen-
ge sammen til en springgrav – som foreningen skal bidrage til for at sikre at vi 
får denne. 
 

(Fortsat fra side 6) 
 

(Fortsættes på side 10) 

Spring på minitrampolin  

Stor trampolinspring med spring til blød måtte  



 

9 

 

HUSK !!!! 
 

Julebanko 
 
 
 

I Havdrup Hallen 
Torsdag den 6. december 2012 

klokken 19.00 
Dørene åbnes klokken 18.00 
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Der arbejdes p.t. på at få en springgrav med 2 grave – henholdsvis 1 grav 
med en trampolingrav indeholdende stor blød måtte som kan hæves og sæn-
kes efter behov, samt en anden grav med en pom-frit grav, som af økonomiske 
grunde i første omgang etableres hulmæssigt, og så senere når økonomien 
tillader det etableres med indhold. Etableres hullet ikke nu, bliver udgiften til en 
etablering på et senere tidspunkt uoverskuelig høj, end hvis det etableres nu. 
Denne model bliver en dyrere løsning, men samtidig en mulighed for at der i 
fremtiden kan skabes et springmekka i Havdrup – og en udviklingsmulighed i 
en helt anden klasse end tidligere for almindelig mennesker og gymnaster.  
 
Der arbejdes meget på at få skaffet sponsorstøtte og sponsorater for at dæk-
ke betalingen og bidraget for at få en Havdrups første springgrav nogen sinde, 
hvor vi p.t. mangler godt og vel kr. 200.000 til trampolingraven.  
 
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. 
 
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.  

Gymnastiklejr – ”Gym-Camp 2012” 

 
Årets gymnastiklejr ”Gym-Camp 2012”, afholdes 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 væ-
ret tidligere. Vi har ligeledes om lørdagen lejet en af Haslev-hallerne som er 

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 11) 

Eksempel på Pom-frit grav 
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forsynet med alverdens springredskaber. Her skal vi bl.a. give den "fuld gas" 
i springgraven, på de nedbyggede trampoliner samt med leg og rytmegymna-
stik - så det glæder vi os til at kunne byde jer velkommen til.  
Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne delta-
ge.  
 

Online tilmelding hjemmefra 
 
Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, som føl-
gende: 
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. 
 
 

Datoer og andet 
 
Gym-Camp 2012, d.3.-4./11, 2012 i Haslev 
Juleferie 10. december – 2. januar 2013 
Vinterferie uge 08, 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 
 
 

(Fortsat fra side 10) 
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Havdrup i Vildbjerg igen 
 
Så var 2002 pigerne af sted til Vildbjerg igen for at forsvare sidste års 1. 
plads og havde igen følgeskab af 2001 pigerne og som debutanter 2003 pi-
ger og 2002 drenge. Vi lå naturligvis sammen på campingpladsen, så børne-
ne såvel som de voksne kunne nyde godt af hinandens selskab. Torsdagen 
startede for mange med en tur i svømmehallen for senere på dagen at skulle 
deltage i årets indmarch……i år heldigvis i tørvejr. 
Sen eftermiddag skulle først 2003’erne i kamp mod Thisted, og det blev en 
god start 6-1 til Havdrup. Umiddelbart efter var det årgang 2002’s tur, og 
også her blev det en sejr over Løgstør på 3-0. Om aftenen blev sejrene fejret, 
og der var først ro kl. 23.00. Så var det igen 2003’ernes tur, og her var vi ikke 
vågne. En sikker 2-0 endte med en uafgjort 2-2, og bedre gik det ikke for 
2002’erne, som også måtte hive en uafgjort i land 1-1. Dog stadig begge som 
nummer et i puljen på bedre målscorer. Om eftermiddagen var det så igen tid 
til kamp, og her skulle der hives sejre hjem. 2003 skulle i kamp og denne gang 
mod Tyskland og en ellers tæt kamp endte med en sejr til Havdrup på 5-2. Og 
da også 2002 fortjent vandt 1-0 over Lynge-Broby, var presset væk fra 2002, 
som igen var puljevindere. 2003’erne skulle vinde lørdag for at være sikre, 
men det blev hurtig glemt, da der var open-air disco med SKUM-maskine om 
aftenen…… Efter pigerne var kommet hjem, fået sig et bad, kunne de dog liiiige 
nå en gang dåseskjul. Lidt unfair i mørke.  
Lørdag formiddag var det sidste puljekamp for 2003’erne, og hvis de tabte, 
var det b-slutspil, ellers var det A. Og det blev uafgjort. Yes så var det kun mål-
scoreren i sidste puljekamp, der afgjorde, om det var 1 eller 2. plads i puljen, 
og Havdrup sluttede også her som puljevindere. 

(Fortsættes på side 14) 

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 
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HUSK !!!! 
 

Julebanko 
 
 

I Havdrup Hallen 
Torsdag den 6. december 2012 

klokken 19.00 
Dørene åbnes klokken 18.00 
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Om eftermiddagen var det så kvartfinale for 2002’erne, og selv om det blev en 
tæt kamp vandt Havdrup, som nu var i semifinalen. Desværre blev det også 
slutningen for vores 2001 piger og 2002 drenge, der begge tabte i henholds-
vis kvartfinale og 8. dels finale. 

Om aftenen var pigerne for en gang skyld trætte eller spændte på søndagens 
semifinaler. Og begge hold skulle spille kl. 8.00. Vores 2002’ere skulle møde 
Ølstykke, som fortjent vandt, så nu stod den på bronze kamp. Så klarede 
2003’erne sig bedre med et sejrsmål i sidste minut af Niko, var de klar til A-
finalen. 
Bronzekampen blev en blandet kamp med meget trætte piger, som havde 
brugt det sidste i semifinalen og desværre tabte 4-2. Men en flot 4 plads! For 
2003’erne var det stolpe ud. Også her ville bolden bare ikke ind, og det var 
Vildbjerg, der desværre havde heldet med at ramme, og Havdrup måtte se sig 
besejret 1-0 i finalen. Men Havdrup skulle på skamlen igen i år som meget flot 
to’er. 
Igen med tattoo, flot pokal samt spillersæt og medalje til spillerne. 
 
Stort tillykke!!! 
L. 

(Fortsat fra side 12) 
 

(Fortsættes på side 15) 

Bagerst fra venstre: Palbom, Alberte, Mille, Lars Forrest fra venstre: 
Jose, Niko, Nanna, Anastacia og Olivia  
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02-03 fodbold pigerne, Havdrups sejeste piger 
 
03’ernes efterår 
  
Pigerne startede efteråret med at tage til Vildbjerg Cup ved Herning, her 
vandt de deres pulje og en spændene semifinale, der blev vundet med et mål 
10 sek. før tid. 
I finalen tabte de knebent med 1-0 efter en kamp, der måttes spilles uden ud-
skiftnings spillere, så det var en flok trætte og stolte piger, der gik til præmie-
overrækkelse på stadion i Vildbjerg, og modtog en kæmpe pokal for den flotte 
2 plads i et af de største stævner i Danmark. 
I efteråret har vi deltaget i DBU Sjællands 5 mands turneringer. Vi har spillet 
2 B og 2 A stævner, og skulle ud i A stævnerne, før vi prøvede at tabe (2 kam-
pe), så det er nogle super seje U 10 piger der spiller fodbold i Havdrup. 
 
 

02’ ernes efterår 
 
Efter at vi i sommerpausen har sagt farvel til to af vores bedste spillere, der 
har søgt større udfordringer i en anden klub, viste vi godt, at vi ville få det 
svært i den B-række vi var tilmeldt i, men da så 2 spiller midt i sæsonen valgte 
at forlade os, blev det for alvor op af bakke for pigerne. Så med et hold bestå-
ende af de tilbageværende 02 og med hjælp fra 03’erne, samt en masse fight 
og godt HUMØR lykkes det at gøre turneringen færdig, uden at blive kørt midt 
over. FANTASTISK KÆMPET TØSER !!!!! 
 
Her i efteråret har vi også været på en super hyggelig træningslejr i Ballerup 
Idrætspark, og det blev en fantastisk weekend med selvfølgelig en masse fod-
bold bl.a. 8 træningskampe mod BSF på en oppustelig bane, men også hygge, 
bordtennis, pool, just dance på X-boks, stikbold og håndbold, samt godnat-film 
på storskærm. Så det var 14 godt brugte piger vi kunne aflevere efter endt 
træningslejr. 
 
Fra trænerne skal lyde en KÆMPE tak til Karina, Mette og Helle, for uden jer 

havde vi ikke fået noget at spise og drikke.   
 
Sidst men ikke mindst skal vi sige velkommen til vores 3 nye spillere Emma, 
Malou og Louise, dejligt at I vil være en del af de sejeste piger i Havdrup.  
 
På vegne af trænerteamet 
Michael Palbom 

(Fortsat fra side 14) 
 

(Fortsættes på side 16) 
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U 12 pigerne 
Så er vi gået i gang med efterårssæsonen; pigerne 14 stk. spiller Champig-
nons Liga for kids 7 mands. Vi har tabt til 3-0 Rishøj i en meget lige kamp, og 
spillet uafgjort mod Bagsværd 3-3, men vi var foran 3-1 ved pausen. Det var 
en rigtig god kamp i stiv blæst, så pigerne fik varm the i pausen, Meedom fik 
fidusen i denne kamp. 
Pigerne er gået i gang med DBU indendørs turneringen, og vi har 2 hold med 
og begge er kommet godt fra start, og alle pigerne syntes det er sjovt at spille 
indendørs. 
Vi har startet et samarbejde op med Solrøds pigeafdeling og dette er en stor 
succes både på træner- og spillersiden, og dette forventer jeg mig meget af 
(stor tak til Jimmy) Solrøds træner. 
Vi træner indendørs om torsdagen fra kl. 16.30 til 17.30, hvis nogen nye har 
lyst til at være med, og om onsdagen træner vi udendørs på grus fra kl. 18,00 
til 19.00. 
En stor tak herfra til forældrene som bakker så stort op om holdet, og hjælper 
med diverse ting. 
  
Mvh 
Finn Coach 
  

Dame Senior 
Så er damerne i fuld gang med indendørsturneringen. De træner om manda-
gen fra kl. 20.45 i hallen 
De spiller i DBU turneringen. 
  
Mvh 
Finn Coach 
  

Old Girls afdelingen 
Så er der nyt fra denne side, Old Girls består pt. af ca. 40 kvinder (3 hold). 
1 hold i DBU + 1 hold i mesterrækken DGI + 1 hold i DGI, så vi er repræsente-
ret i alle rækker. 
Vi træner udendørs torsdage kl. 19.00 – 20.00 og indendørs hver mandag kl. 
20.45. 
Jeg må sige som træner, at det er en fornøjelse at se, at der kommer så man-
ge til træning, og de kommer også fra Solrød og træner med, Tak for alle de 
fede timer, vi har haft igennem sommeren. 
  
Mvh 
Finn Coach 

(Fortsat fra side 15) 
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HUSK !!!! 
 

Julebanko 
 
 

I Havdrup Hallen 
Torsdag den 6. december 2012 

klokken 19.00 
Dørene åbnes klokken 18.00 
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Cafeteriet i Havdrup Hallen 
 
Så prøver vi, så vidt det er muligt, at åbne cafeteriet i Havdrup. Vi er en Foræl-
dreforening, der har besluttet, at prøve at få det til at køre. Alt arbejdskraft er 
frivillig, så ingen får løn, og alt overskud vil gå til de forældres børn, der arbej-
der i Cafeteriet, som tilskud til udenlandsrejser, tøj osv. 
 
Hvis man har ønsker fra de forskellige foreninger, så kontakt  
 

havdruphallenssportcafe@gmail.com  
eller  

Finn på 31 34 07 82 
 
Skriv hvis I har ønsker, som kunne være julefrokoster, arrangementer, mad 
efter træning eller andet. 
Vi prøver at være fleksible, så hvis I har nogen ønsker, så prøver vi at opfylde 
disse. 
 
Reservation af Pepes Bar sker gennem Havdrup Hallens Sport Cafe. 
  
Mvh 
Finn Coach 
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JULETURNERING  -  JULEFROKOST  
 

Husk  2. december 
se opslag i klubben 

 
Her den 25. oktober har 68% allerede skrevet sig på, 

så husk den 28.november er sidste tilmeldings dag 
  

Du kan deltage i turneringen  kl. 10:00 - 13:00 
Du kan deltage i frokosten   kl. 13:30 - ? 
Du kan deltage i begge            kl. 10:00 - ? 

 
 
 

Mvh 
Bestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 

KLUBMESTERSKAB I SINGLE 2012 
  
Efter en hel sommer med træning 2-3 gange om ugen, oprandt søndag den 
30. september, hvor single mesterskaberne skulle afvikles. 
Hvem havde mon fået mest ud af træningen? 
Kampene startede som sædvanligt kl. 10:00, og alle skulle spille 5 kampe; 3 
før frokost, og 2 bagefter. 

(Fortsættes på side 22) 

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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Efter de 3 kampe lå Benny, Alex og Frank i spidsen, med 3 sejre hver. 
Nu skulle det endelige slag stå, hvem kunne holde skansen?  

 Sølv Guld Bronze 
 Benny Alex John 
  
Vi ønsker alle 3 til lykke. Alle vi andre må gå i træningslejr. 
 
Mvh 
Bestyrelsen 
 

REDSKABSSKURET 
 
Så er vort skur til alt udstyr blevet isoleret, og solvarmeanlægget er opsat. 
Det er det flotteste redskabsskur i flere miles afstand - og udover isoleringen, 
er det også blevet malet hvidt. 
Hele vort store læskur blev ved samme lejlighed også malet, så alt står flot og 
velholdt. 
Vi har besluttet at teltet skal blive stående vinteren over, så alle vore aktive har 
flere muligheder for at gå i læ for vind og vejr vinteren over. Det gælder ikke 
mindst Hal 3 med varme. 
Alle der spiller vinteren igennem, får så mulighed for at følge Hal 2 byggeriet 
på nærmeste hold, og vi glæder os til den dag Hal 2 kan tages i brug af alle 
kommunens indbyggere. 
  
Her i vinter mødes vi i Hal 3. 
Mvh Bestyrelsen 

(Fortsat fra side 20) 
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Ungdomstræning sæson 2012/2013 
 
Ungdomstræningen er i gang, men der er plads til flere. Så tag din kammerat 
med i hallen og se om badminton er noget for dig/jer.  
Ungdomstræningen foregår i år mandag og onsdag eftermiddag fra klokken 
16.30 – 18.00. 
Alle alderstrin træner på samme tid. Så du skal bare møde op til træningen.  
Har du ingen ketsjer, har du mulighed for at låne en i hallen. 
Træner er Sofie Kofoed ,som er tidligere ungdoms – og elitespiller – i klubben.  
Er der spørgsmål til ungdomstræningen, så skriv en mail til:  
ungdom@havdrup.dk 

Havdrups ungdomsafdeling 
 
Planlægningen af næste sæson (2013/2014) går så småt i gang efter jul.  
Ungdomsafdelingen har brug for hjælp til det videre arbejde i afdelingen.  
Så kan du lide badminton og har lyst til at give en hjælpende hånd i Havdrup 
badmintons ungdomsafdeling så kontakt ungdomsformand Jens Madsen på 
tlf.: 46 18 88 72 eller på mail: ungdom@havdrup.dk 
 
Jens Madsen 

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 
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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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