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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 13. januar 2013 

Forsiden 
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HGI Julebanko 
 
 
HUSK – vi afholder julebanko torsdag den 6. december. Dørene åbnes kl. 
18.00 og spillet starter kl. 19.00.  
Vi håber, at der igen i år vil være rigtig mange deltagende. Igen i år har de er-
hvervsdrivende været rigtig positiv stemt overfor os, det er vi rigtig glade for, 
ellers kunne det ikke lade sig gøre at afholde vores julebanko. 
Ved vores julebanko vil der være åbent for parkering på grusbanen. 
 
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. 
 
Udgravningen til den nye hal er godt i gang. Der er nu gravet ud til den længe 
ventede springgrav.  
 
HGI Hovedbestyrelse ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Anette Gammelvind 
 

 
 
 
 
På www.hgi-nyt.dk findes et link til et fotoalbum med billeder fra byggeriet af 
Havdrup Hal 2, som vil bliver opdateret løbende. 

Sådan ser et hul til en springgrav ud 
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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 

½ pris på *alle vores hold efter jul! 
 
Træn for helbredet og sindet!  
 
Efter jul er det om noget vigtigt at komme i gang 
med motionen, så de lange mørke dage ikke tærer 
for meget på kroppen og sindet!  
 
Vi sætter prisen ned til det halve på alle vores hold 
*med undtagelse af Seniormotion og de hold der 
er lukket for tilmelding efter jul.  
 
Så hvis du ikke er kommet i gang med træningen, så er der rig mulighed for at 
tilmelde dig nu, og stadig nå at få de gode vaner ind inden sommeren – oven i 
købet til en meget rimelig pris! Se mere om vores hold på 
www.havdrupgymnastik.dk og tilmeld dig under Onlinetilmelding. 
 
Så skynd jer inden de sidste pladser på mulige ønsket hold bliver besat. 
Principper går efter først til mølle princippet. 
 
 

Trim Fit træning en almindelig tirsdag. 
 
For at give et indblik i sådan en almindelig tirsdags træning – 
er her et par billeder fra træningen, ved instruktør Jack Clas-
sen.  
 
 

(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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Power-Circle træning en mandag 
 
Vi vil også meget gerne give en visning hvad træningen på Power-Circle holdet 
ved instruktør Julie Lau, på en almindelig mandagstræning kan være. 
Her et par billeder fra en del-træning i det fri. 

Hal 2 i Havdrup og springgrav – sponsorater og bidrag 
 
Som alle sikkert ved er Hal 2 projektet godt i gang. 
Som sikkert lige så mange ved arbejder bl.a. gymnastikforeningen rigtig meget 
på at få samlet penge sammen til en springgrav – som foreningen skal bidra-
ge til for at sikre at vi får denne nu hvor hallen bygges. 

(Fortsat fra side 4) 

 
(Fortsættes på side 8) 

 Her stationstræning - forskellige styrke øvelser og puls træning  

Power-Circle træning i det fri 
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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 blive 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 almindelige 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 
 
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. 
 

For første gang deltager Havdrup Gymnastikforening  
i Solrød centrets Julemarked!  
 
Havdrup gymnastikforening har i år valgt at have en julebod i 
Solrød Centret, hvor vi vil sælge kager, småkager, varm kakao 

og kaffe, og vi håber at indtjeningen herfra 
kan hjælpe os med finansieringen af spring-
graven. Vi er i boden, som ligger tæt på SuperBedst, fra 
fredag d. 14. – søndag d. 16. dec. 2012, og vi håber inder-
ligt at alle vil bakke os op og komme og handle i vores bod.  
 
 

Gymnastiklejr – ”Gym-Camp 2012” 
 
Endelig oprandt dagen den 3. november 2012, og det var blevet tid til at vores 
årlige Gym-Camp 2012 skulle afholdes.  
I alt skulle 86 Gymnaster og 25 Instruktører/hjælpere af sted på weekend 
med overnatning til ”Center Sjælland” ved Haslev.  
Vi mødtes kl. 8.30 ved Havdrup Hallen, pladsen summede af liv og spænding. 
Vi fik krydset alle af og sendt gymnaster og forældre af sted til Haslev.  

(Fortsat fra side 6) 
 

(Fortsættes på side 10) 
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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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I Haslev stod instruktører og hjælpere klar, og fik gymnasterne fordelt på de 
tildelte værelser og sovepladser. Hurtigt blev der kaldt til samling i gymnastik-
salen hvor vi fik en dejlig gang frugt og boller, mens der var kort information og 
præsentation af de voksne der var med på lejren.  
Som noget helt nyt i år fik alle udleveret en T-shirt med årstal, som et særligt 
minde til dem der har deltaget på lejren.  
Vi havde fået nogle forældre til at hjælpe med transport til Haslev Hallen og de 
blev nu sendt af sted. Vi havde reserveret Haslev Hallen fra kl. 10.00-17.00 og 
skulle dagen igennem springe på de fedeste spring opstillinger, og danse de 
vildeste danse til bl.a. Gangnam style og lege de sjoveste lege.  
 
Til frokost fik vi transporteret lækker mad som Lene D, Britta, Ulrik og Anette 
havde fremtryllet til os hjemme i lejren.  
Efter frokost fortsatte vi på vores moduler og kl. 14.30, hvor nogle af de voks-
ne tog hjem til lejren med de børn der var blevet trætte af at springe, danse 
og lege. Hjemme i lejren var vi en tur ud på den dejlige naturgrund og lege bl.a. 
Dåseskjul og ”alle mine kyllinger kom hjem”. Derefter var der fri leg/bade/
hygge på værelserne og i gymnastiksalen.  
Aftensmaden bestod af madpandekager med lækkert fyld som vi indtog i sam-
let flok i gymnastiksalen. Da der også var fødselsdag blev der også sunget, da 
Sara havde valgt at holde sin 6 års fødselsdag sammen med os på Gym-
Campen.  
 
Efter maden samledes vi til det berømte natløb næsten alle gymnaster og 
voksne var med. Der blev både flyttet vand med munden og ledt efter 40 for-
skellige ting i busken og m.m. Til afslutning havde alle fået uddelt nogle ledetrå-
de som samlet skulle blive til en Disney klassiker. Børnene skulle mime deres 
film og alle andre skulle gætte hvad det var for en film. Det var til stor under-
holdning både for store og små.  
Efter en lang og spændende dag var det blevet tid til godnat læsning for de 
små og mellem store børn, Alex var meget populær historielæser og måtte 
læse flere gange før der endelig blev ro.  
 
Søndag morgen efter et solidt morgenmåltid, var det igen tid til at deles ud i 
grupper, igen blev der både sprunget og leget, så da de første forældre viste 
sig var det nogle trætte og mætte gymnaster der forlod lejren.  
 
Tak for denne gang og tak til alle der var med til at gøre Gym-Camp 2012 til 
en fantastisk tur. Særlig tak til Ulrik og Anette der var med som forældre og 
som gjorde et kæmpe stort stykke arbejde også særlig tak til Lene Dam og 
Britta der sørgede for at vi fik lækker mad og en masse små mellemmåltider. 

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 11) 
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Tak til forældre for opbakning i form af kage, boller og slik. Tak til alle instruktø-
rer og hjælpere uden jeres hjælp var det ikke muligt at gennemføre et arran-
gement som dette. Håber vi alle ses ved Gym-Camp 2013. 
 
På lejr udvalgets vegne 
Lisbeth 
 
Et par billeder fra Gym-Camp 2012: 

 

(Fortsat fra side 10) 
 

(Fortsættes på side 12) 

Fællesbillede i de nye Gym-Camp 2012 T-shirt 

Fælles træning i Haslev hallen  Fælles spisning i lejrens sal lørdag aften  
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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. 
 
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår 
 
Havdrup Gymnastikforening ønsker alle vore medlemmer og borgere i Hav-
drup en rigtig glædelig jul og et pragtfuldt nytår.  
 
Vi takker jer for jeres opbakning og  
de mange rosende ord i året der er gået,  
og lover at vi vil gøre vores bedste  
for at gøre det nye år til et endnu  
bedre gymnastik-år! 
 
 
 

(Fortsat fra side 11) 

(Fortsættes på side 13) 

Lege hvor alle andre kan være med  Hygge på sovesalen 
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Datoer og andet 
 
Juleferie 10. december – 2. januar 2013 
Vinterferie uge 08, 2013 
Gymnastikopvisning lørdag 16. marts 2013 
Generalforsamling tirsdag 19. 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 12) 

 

HUSK !!!! 
 

Julebanko 
 
 
 

I Havdrup Hallen 
Torsdag den 6. december 2012 

klokken 19.00 
Dørene åbnes klokken 18.00 



 

14 

Tak for 2012 
 
Havdrup fodbold vil gerne benytte lejligheden til, at ønske alle vores medlem-
mer, forældre, trænere og samarbejdspartnere en god jul og et godt nytår, og 
samtidig takke for samarbejdet i det år der næsten er forbi. 
 
Vi ses i 2013. 
 
Bestyrelse i Havdrup Fodbold 
 

 
Årets Træner og Årets dommer 
 
Sædvanen tro blev Årets Træner 2012 kåret ved fodboldfesten lørdag den 
10. november. I år gik æren til Finn Sørensen, som er træner årgang 2001 
piger, Dame Senior og Old Girls. Finn har med sin store og inspirerende ar-
bejdsindsats, formået tiltrække spillere til årgangene, samt udvikle de spille-
mæssige færdigheder. Vi glæder os meget til at følge den videre udvikling. 
 
Årets Dommer kunne ikke være tilstede til fodboldfesten i hallen. Så vi valgte at 
udsætte udnævnelsen til den årlige træner/leder spisning i hallen den 23. 
november. Her kunne vi løfte sløret for, at Årets Dommer i år meget fortjent 
er Kenneth Holm. Kenneth har i sæsonen dømt en masse fodboldkampe for 
vores ungdomshold. Man er altid sikker på fremmødet, og på trods af at Ken-
neth har faste holdninger til fodboldreglerne og tolkningen af dem, så går han 
altid til kampene med en fin fornemmelse af spillernes niveau og lægger linjen 

(Fortsættes på side 15) 

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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ud fra det. Vi håber at Kenneth  i de kommende sæsoner fortsat vil hjælpe os 
med at dømme en masse gode ungdomskampe. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillykke og tak til både Finn og Kenneth 
 
Bestyrelsen i Havdrup Fodbold 
 

 
Nyt fra 02-03 Pigerne - Havdrups SEJESTE TØSER 
  
03’erne 
  
Så er vi kommet i gang med indendørs sæsonen, vi har i år tilmeldt 2 hold et i 
DGI ( hvor vi blev Sjællandsmestrene for u-9 sidste år ) og et hold i DBU. 
Vi har i skrivende stund spillet 3 stævner. I DGI ( b-række ) er vi i en pulje med 
8 hold der skal møde hinanden to gange over 4 stævner har vi spillet 2 stæv-
ner ( 7 kampe ) 
her er det blevet til 6 sejre og 1 uafgjort samt en målscore på 22-2, og en flot 
1 plads halvvejs i turneringen. 
I DBU ( c/begynder række ) har vi spillet et stævne her blev det til lutter sejre 
og en målscore på 12-0 i tre kampe. 
Så vi må sige at vores U-10 tøser er kommet flyvende fra start indendørs   

(Fortsat fra side 14) 
 

(Fortsættes på side 16) 

         Kenneth Mølgaard Holm              Finn Sørensen 
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02’erne 
  
Her er vi også kommet i gang indendørs vi har 1 hold ( c/begynder række ) 
her har vi spillet et stævne, som desværre lå samme dag 10/11, som vi hav-
de vores afslutnings og kåringsfest i hallen så vi skulle spille i Ramsø hallen kl. 
18.00-19.30 ( en rimelig dårlig tid til 10 årige piger ). Da vi på grund af det 
tidspunktet havde vi en del afbud 
men det lykkes dog at stille med 6 spillere blandet 03 & 02, og selv  om piger-
ne vanen tro Kæmpede med alt hvad de havde, Kunne man godt se at der var 
blevet bruge mange kræfter til festen i hallen om formiddagen, så det blev til 
tre knebne nederlag (det ene til et hold hvor træneren måtte indrømme at han 
nok var “kommet” til at bruge et par A-spillere, pga. 3 afbud) 
 

Kåringsfest i hallen 02-03 Pigerne  
  
Lørdag 10/11 var det blevet tid til at kårer årets spiller og fighter samt årets 
veninde. 
  
Årets spiller for 03 blev Rasmine 
Årets spiller for 02 blev Filippa 
  
Årets fighter for 03 blev Agnes 
Årets fighter for 02 blev Maja 
  
Som årets veninde, har vi i år valgt at kåre HELE truppen  
Det har vi valgt at gøre fordi vi syntes at det er utroligt at, man kan tage 14 
piger fra 2 årgange , 3 forskellige sko-
ler og 4 klasser, og så samle dem til et 
HOLD, der bare passer på hinanden 
altid gode ved hinanden, altid i godt hu-
mør, gode til at se det bedste i hinan-
den, kort og godt bare gode veninder. 
 
Så STORT TILLYKKE med jeres flotte 
trøjer dem har i fortjent.    JA SGU’ I er 
bare HAVDRUPS SEJESTE TØSER 
 
Hvis der skulle gå nogle 3-4 klasses piger rundt i Havdrup og omegn med et 
ønske om at spille fodbold så er du/I velkommen til at komme og prøve om 
det er noget. 
 

(Fortsat fra side 15) 
 

(Fortsættes på side 18) 
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Vores træningstider i vinterhalvåret er  inde: Tirsdag kl. 16.55-17.55 i Hallen, 
og  onsdag kl. 17.00-18.00 ude på grusbanen. 
 
Michael Palbom 
 

Kåringsfest i Havdrup hallen 
 
Så er der gået endnu et år i fodboldafdelingen. Og det virker som om, det har 
været et godt et. I hvert fald havde omkring 200 ungdomsspillere fundet vej til 
Havdrup fodbolds kåringsfest lørdag d. 10. november. 
 
Ligesom sidste år, havde vi opdelt dagen i 3 sektioner, hvor de mindste spillere 
spillede kampe om formiddagen, mens de lidt ældre spillere viste prøver på 
deres talenter om eftermiddagen og aftenen. 
 
Som sædvanlig var der størst fanskarer til de mindste årgange. Og de kvittere-
de naturligvis med fantastisk flot spil og en masse mål.  
 
Ind imellem fodbold spillet var der også tid til at uddele hæder til spillere på de 
enkelte årgange. Specielt "årets spiller" er en eftertragtet titel, men også 
årets komet, årets fighter, årets solstråle, årets tiger osv. blev uddelt.. 

(Fortsat fra side 16) 

(Fortsættes på side 20) 

Øverst fra venstre:   
Oliver Mejl, Mikkel Wulff , Simone Larsen, Josefine Sloth. 
Forrest fra venstre:   
Mette Sunne Vestergaard, Frederik Vinther-Madsen, Ruben 
Emil Galioto-Lecker, Kevin Østergaard, Mikkel Rosenbek  
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Præmier fra sponsorerne 
 
En fast tradition er, at vi udlodder præmier på alle de holdaktier, holdene har 
solgt i løbet af sæsonen. Igen i år fik vi hjælp af vores trofaste sponsorer til at 
lave et flot præmiebord. 
 
Bestyrelsen vil gerne have lov til at takke SuperBrugsen, Feel good, OK plus, 
Lasses Basse, Havdrup vin, Blomster stalden, Tandlægerne og Apoteket for 
endnu engang at have støttet klubbens arbejde. 

 
Som noget nyt havde Carlsberg Sport i år mulighed for at sponsere alle spille-
re med en drikkedunk og ½ liter sodavand. Vi vil derfor også gerne takke 
Carlsberg Sport for det flotte bidrag. 
 
Preben Nilsson 
 

U12 pigerne 
 
Vi fortsætter ufortrødent med at spille CL pige fodbold i alt slags vejr. 
Da vi lige har fået uddelt præmier til pigerne ved afslutningsfesten i hallen og 
Mette Vestergaard blev årets spiller, Årets fighter blev Julie Hardis; og Fidu-
sen gik til Sarah Nymann. 
Pigerne har været på Træningslejr sammen med Solrød pigerne og det var en 
kæmpe succes, vi fik spillet en masse bold både ude og indendørs, spist og  
 

(Fortsat fra side 18) 

(Fortsættes på side 22) 
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hygget og godt trætte til midnat gik vi alle i seng og da kl. var 07.00 var stør-
stedelen af pigerne oppe og spille bold igen. 
Tak til Jimmi og Kenneth Solrøds trænere og tak til Pernille, Karina, Alex og 
Lars. 
Vi har tilmeldt os et Pigestæve i Sverige (Karlshamn) med overnatning og det 
glæder vi os til. 
 
Finn Coach 
  
 

Tak til Fodboldbestyrelsen 
 
Tak for den fine titel som Årets Træner, Det er jeg da meget glad og stolt af. 
Det er jo en fornøjelse at se at pige/dame afdelingen vokser og vokser, så det 
må jo være et tegn på, at det er sjovt og udfordrende at spille pige /
damefodbold i Havdrup, 
 
Finn Årets Coach Havdrup 
  

Dame Seniorer 
 
Vi knokler med indendørstræningen og nu er det blevet tid til at komme ud og 
spille vores første stævne 
Finn Coach 
  

Old Girls 
 
Ja hvad skal jeg sige? De spiller bold konstant både udendørs og indendørs og 
i DGI og DBU. 
Som træner er jeg tilfreds. 
 
Finn Coach 
  
Til alle mine spillere både U12 pigerne, Damesenior & Old Girlsene ønsker jeg 
jer en Dejlig Jul og et godt Nytår. Håber at I har haft et spændende og indbrin-
gende 2012 Fodboldår. 
 
God Jul Herfra 
Finn Coach 

(Fortsat fra side 20) 
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GOD JUL fra Petanque. 
 
Året 2012 har for Havdrup Petanque Klub været et fantastisk godt år. 
 
Det er næsten altid svært at forstå at der igen er gået et år. 
Det nye år vil give Havdrup en ny hal, Hal 2. Herved øges aktivitetsmuligheder-
ne væsentligt til glæde for alle i Solrød kommune. 
 
HPK har nu 60 medlemmer, hvilket er en fremgang på 25 %. Vi har fået isole-
ret vort depot og opsat solvarme til dette, takket være Team Solrød, der igen 
har støttet den fortsatte udvikling af vort anlæg. Vi siger tak! 
 
TuborgFonden har støttet med 15.000,- til indkøb af borde og bænke, og vi vil 
bruge vinteren til at finde det helt rigtige sæt, som så kan tages i brug ved sæ-
sonstart 2013. 
Vi siger og så mange tak for det! 
 
Vi vil sige tak for samarbejdet med vore erhvervsmedlemmer. De er en stor 
støtte for klubbens arbejde og udvikling: 
Feel Good - VVS Knud Jensen - Tømrer J.Lundgaard - R & M EL - Hellco Tools - 
Kozmoe din frisør - VVS Vest Aps - W. Johansen EL - CP container - Tryllespej-
let - Hos Hanna - Danske Bank - Lasses Basse - OK Tanken - AT BO Reolen - 
Fodterapeut, Hovedgaden - VVS Finn Olsen - Skandinavisk Dækimport - samt 
vor 2 sponsorer: OK Benzin og Superbrugsen. 
  
Det nye år 2013 bliver et jubel år med indvielse af Havdrup Idrætscenter, som 
vil blive et omdrejningspunkt i Havdrup. 
Idrætscenteret vil bestå af HAL 1 - 2 - 3, flere fodboldbaner - tennisanlæg og 
petanqueanlæg. 
 

(Fortsættes på side 25) 

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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I hallerne kan der dyrkes badminton - mange slags gymnastik mv. så der er 
noget for alle - uanset alder. 
  
Medlemmerne i klubben skal have tak for det gode samarbejde og opbakning i 
årets løb - både når der er arbejde at udføre eller der er forskellige aktiviteter 
som turneringer etc. 
 
 
                  GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
                    Bestyrelsen 
 
 
 

(Fortsat fra side 24) 

 

HUSK !!!! 
 

Julebanko 
 
 
 

I Havdrup Hallen 
Torsdag den 6. december 2012 

klokken 19.00 
Dørene åbnes klokken 18.00 
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Ledige badminton baner på følgende tider   
  
Mandag kl. 18.00 
Mandag kl. 18.50 
Mandag kl. 19.50 
Tirsdag kl. 19.05 
Tirsdag kl. 20.40 
Onsdag kl. 20:00 
  
Der er også pladser på vores ungdomstræning  
mandag og onsdag kl. 16.30-18.00 
  
Kontakt Finn Jensen hvis du er interesseret 
 
Telefon 4618 6418 
E-mail  badminton@havdrup.dk 

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 

 

HUSK !!!! 
 

Julebanko 
 
 

I Havdrup Hallen 
Torsdag den 6. december 2012 

klokken 19.00 
Dørene åbnes klokken 18.00 
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