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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 24. februar 2013 

Forsiden 

Udfordringen 2013 

Foto: Finn Ejersbo 
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HGI godt Nytår. 
 

Tusind tak til alle jer, som var med til at gøre vores julebanko til en succes 
igen. Der var mange fremmødte, som vi håber, havde en dejlig aften. Det er 
dejligt at være del af et arrangement, hvor alt forløber i god ro og orden. 
En tak til holdet bag cafeteriet for god forplejning under bankospillet. 

 
Den nye hal er ved at tage form. Jeg kan kun anbefale, at man går en tur forbi 
og kigger på fremskridtet. Vi glæder os så meget, til at kunne tage den i brug. 

 
Vi skal i gang med næste års hal fordeling i løbet af de næste måneder. Det 
bliver spændende, hvordan det vil forløbe. Den nye hal giver heldigvis mulighed 
for opdeling, og derfor flere hold/aktiviteter samtidig. 

 
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at HGI afholder den årlige fastelavnsfest søn-
dag den 10. februar fra kl. 10-12. Læs evt. mere om dette på ww.havdrup.dk. 

 
 
På bestyrelsens vegne 
Anette Gammelvind 

 
 

Julebanko i Havdrup Hallen 
 

Det var med lidt bange anelser at jeg og Hovedbestyrelsen så frem til den 6. 
december 2012. Kvindelandsholdet i håndbold skulle nemlig spille mod Frank-
rig samme aften. Men alle bekymringer 
blev gjort til skamme, da hele 478 spille-

re dukkede op og det var kun 8 mindre 
end året før. Så tak for det flotte frem-
møde. Aftenen bød på 18 gennemgåen-

de spil, salg af 21-spil og amerikansk lot-
teri samt trækning af fjernbankolodder.  
 
Af de lidt anderledes indslag var der ud-

deling af børnecykelhjelme sponseret af 
Benti Cykelværksted til alle i salen, som 
havde født i løbet af året eller ventede 

sig. Og selvom børnetallet er faldende i 
Havdrup, så lykkedes det alligevel at finde 
glade ejere til alle 5 cykelhjelme. 

 

(Fortsættes på side 4) 

3 flittige sælgere af 21-spil, tager sæl-
gerforklæder på 
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Men hvad er et bankospil uden gevinster, så her er en stor tak de mange 
handlende i Havdrup og omegn på sin plads, uden Jeres støtte, - stor som lille, 
kunne hovedbestyrelsen ikke få så mange penge til kassen ved et arrange-

ment som dette. Overskud er ikke det primære mål med bankospillet, men HGI 
syntes at dette arrangement bidrager til, at der stadig sker noget i Havdrup, 
men selvfølgelig er overskuddet på den rigtige side af 25.000 kr. også med til 

at dække de mange udgifter, som hovedbestyrelsen betaler for underafdelin-
gerne, såsom medlemskontingent til DGI og forsikringer for de mange med-
lemmer.  
 

 

(Fortsat fra side 3) 

 

 

(Fortsættes på side 5) 

Et blik ud over de mange spillere i Havdrup hallen  

Det flotte gavebord til bankospillet – øverst i billedet; opråber; 
Erling Elberg og nummerpige; Christina Olsson  
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Tak til sponsorerne ved julebanko 2012 - nævnt i rækkefølge efter bidrags-

størrelse: 
 
SuperBrugsen Havdrup, Benti Cykelværksted, Multi Service-Hus & Have, Fri-

sørsalon Tryllespejlet, Feel Good,  OK-Plus Tanken i Havdrup, Fodklinikken på 
Hovedgaden,  Lasses Basse, BlomsterStalden, Fru Hansens Håndlavede Cho-
kolade,  Gløvermosegård,  Havdrup Vin, Frisør Kozmoe, Hos Hanna,  Havdrup 
Apotek,  Havdrup Farvecenter,  Madhytten, Pizza & Burger House, Havdrup 

Pizzaria på Stationspladsen.   
 
En speciel tak til Uddeler Thomas Eggebrecht fra SuperBrugsen i Havdrup for 

den flotte hovedgevinst til det amerikanske lotteri, som var et gavekort på ½ 
Bornholmergris til en værdi af næsten 3000,-kr. Den glade vinder fra Havdrup; 
Bent Pedersen ses på billedet nedenfor. 

(Fortsat fra side 4) 

 

(Fortsættes på side 6) 

Billeder fra aftenen med Arne og Henning – nogle af vores faste kontrollanter af 
plader, når der er gevinst. Det har ikke været muligt at finde et billede af Eigil, som 
også er fast ”inventar” 



 

6 

 
Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige hjælper denne aften. Det er sær-
ligt vores mange pensionister, som sidder ved indgangen, hjælper med kontrol 
af spillepladerkassen samt udlevering af gevinster. Også tak til Rene fra RL-

Transport for hentning af borde og stole i Solrød Idrætscenter. 
 
På vegne af hovedbestyrelsen - Brian Jensen  

 
Billeder fra julebanko 2012 – foto: Lars Mortensen  
 

 

 
 

 

(Fortsat fra side 5) 

(Fortsættes på side 8) 

Bent i samtale med én af de mange 
vindere  

Christina kontrollere lodder på fjernban-
ko efter spillet  

Rikke Madsen fejer gulv i 
hallen efter spillet  

Uden halassistent Jan Madsen’s hjælp, var det 
sikkert ikke gået helt så godt med at stable bord-
ben!   
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Fastelavnsfest i Havdrup 
 
For 8. år i træk byder HGI velkommen til Havdrups største fastelavnsfest med 
tøndeslagning for børn i alderen 0-12 år og underholdning af Bakkens Pjerrot 
 

SØNDAG den 10. februar 2013 Kl. 10 - 12 
 
Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening indbyder til tøndeslag-

ning for de 0 – 12 årige fastelavnssøndag i Havdrup Hallen. Der vil blive kåret 
masser af kattekonger og kattedronninger, og endvidere vil de bedste udklæd-
te i 3 forskellige alderskategorier blive fundet. Alle vil modtage fine, sponsore-

rede præmier fra bl.a. Burgerking, Køge og Build a Bear, Roskilde. Super Brug-
sen og Lasses Basse vil sammen med HGI byde på lækre fastelavnsboller, 
juice og skønne slikposer samt kaffe/te.  
Og endelig er der suveræn underholdning af den ægte Bakkens Pjerrot! Bak-

kens Pjerrot tryller, læser eventyr, synger, laver ballonkunster og masser af fis, 
skæg og ballade med børnene. Alle som har set ham optræde på Bakken ved, 
at han har god tid til at snakke med børnene bagefter. Så kom og få en fanta-

stisk oplevelse i din bedste udklædning denne søndag formiddag! 
Forældre, bedsteforældre og tilskuere er mere end velkomne for dermed at 
gøre denne dag så festlig som mulig. 

 

Pris pr. barn er 50 kr. (inkluderer en 
slikpose, en børne-fastelavnsbolle og 
en juice) 

Pris pr. voksen er 35 kr. (inkluderer 
kaffe og en fastelavnsbolle) 
Billetter sælges i kiosken i Havdrup 
SuperBrugs fra lørdag den 26. janu-

ar 2013. 
Desuden vil medlemmer fra 
HGI sælge billetter v/kiosken i 
SuperBrugsen lørdag den 2. februar, 

samt lørdag den 9. februar fra kl. 
10.00 - 14.00. 
  

(Ved køb af billet v/indgangen tillæg-
ges 20 kr. pr. billet) 
   

STØT OP OM FASTELAVNSFESTEN 
KØB BILLET OG 

HOLD TRADITIONEN I LIVE! 

(Fortsat fra side 6) 
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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 

HGI-Gymnastik – julebod i Solrød Centret 
 

I december stod HGI-gymnastik en weekend i Solrød Centret i en julebod, hvor 
vi solgte kager, kaffe og varm cacao samt popcorn. Noget nyt som gymnastik-
foreningen ikke tidligere har gjort. 
For at vise ansigtet og deltagelse ud af til og for indtjening til den slunkne kas-

se skulle dette prøves.  
Vi siger mange tak til alle medlemmer og forældre som hjalp både med at ba-
ge kager og betjene boden. På trods af at indtjeningen ikke var så stor, har vi 

fået en utrolig fin respons på vores deltagelse, og vores forening blev positivt 
bemærket. 
 
Her et par billeder fra boden i Solrød Centret – d. 14. – 16. december:  

 

 

(Fortsættes på side 10) 

Juleboden i Solrød Centret 
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½ pris på *alle vores hold efter jul! 
 
Vi har sat prisen ned til det halve på alle vores hold resten af vintersæsonen 
*med undtagelse af Seniormotion og de hold der er lukket for tilmelding efter 

jul.  
Der skal stadig betales for opvisningstøj ud over halv kontingentpris. 
 

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!  

 
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 mulig ønsket hold bliver besat. 

Principper går efter først til mølle princippet. 
 
De 2 første gange er prøve-gange, og ønsker du ikke at fortsætte på holdet, 

kan du få kontingentet tilbage minus 50 kr. i administrationsgebyr, såfremt du 
sender besked til os om at du ønsker at stoppe inden den 3 træningsgang fra 
din betaling. 
 

 
Power-Circle holdet tænkes til næste sæson navne ændret til CrossGym 
 

Holdet Power Circle som det hedder i denne sæson, vil til næste sæson hedde 
CrossGym og minder temmelig meget om CrossFit.  
 

I denne sæson skulle gymnasterne lige finde melodien i den nye trænings-
form/livsstil og nu går det over stok og sten. Alle møder op med god energi og 
alle yder max på deres individuelle niveau. Vi træner både lidt udendørs når 
vejret er til det og ellers indendørs, vi bruger egen vægt, kettlebells, sandsæk-

ke, reb, måtter, dæk og lignende som træningsredskaber. Det er rigtig dejligt 
når dagen træning/Work Out of the Day er overstået på cirka 15 min og alle 
er fyldt med endorfiner og glæde over at have fået trænet de fleste muskel-

grupper og fået pulsen op. Der er altid plads til flere, så tilmeld jer via hjemme-
siden og kom og vær med. Julie/instruktør.  
 

(Fortsat fra side 9) 

 

(Fortsættes på side 11) 
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Spillopperne I og II – søndagstræning i hallen 
 
Søndag den 6/1 2013 havde spilopperne 1 og 2 familie-morgen-hygge-
gymnastik i hallen. 
 

Søndagstræningen er en tilbagevendende tradition, vi laver for at vores børn 
som er mellem 3 og 5 år, kan prøve at mærke gulvet i hallen under trygge 
rammer sammen med mor, far og søskende. Inden det for alvor går løs til 
gymnastikkens store opvisning den 16. marts.  

  
Vi glæder os til at vise jer hvad vi har øvet på hele vinteren. 
  

Krumspring og koldbøtter 
  
Lisbeth 

 

Opvisningskalender for Mini Super Spring og Super Spring 

 
Mini Superspring: 
- DGI Roskilde Forårsdagene 2013, lørdag d. 2. marts, i Roskilde hallerne. 
- HGI Forårsopvisning 2013, lørdag d. 16. marts i Havdrup hallen. 

- Solkystens opvisning 2013, søndag d. 14. april i Solrød Idrætscenter. 
 
Superspring: 

- DGI Roskilde Forårsdagene 2013, lørdag d. 2. marts, i Roskilde hallerne. 
- HGI Forårsopvisning 2013, lørdag d. 16. marts i Havdrup hallen. 
- Li. Skensved, opvisning 2013, søndag d. 17. marts, som gæstehold. 
- Tune, opvisning 2013, søndag 7. april, som gæstehold. 

- Solkystens opvisning 2013, søndag d. 14. april i Solrød Idrætscenter. 
- DGI Roskilde Sommerstævne 2013, d. 8 - 9. juni i Fløng. 

(Fortsat fra side 10) 

 

(Fortsættes på side 12) 

Søndagstræning i hallen for Spillopperne I og II  
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Gymnastikopvisning 
 
Gymnastikopvisningen er nu snart lige om hjørnet.   
 

Gymnastikopvisningen er i år lørdag d. 16. marts fra kl. 14.00.  
Dørene åbnes kl. 13.30. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange af Havdrup og omegns borgere, samt alle 
andre interesserede til årets gymnastikopvisning. 
Opvisningsprogrammet er endnu ikke helt færdigt, men hold øje med næste 

blad og hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk   
 
Til opvisningen kan man glæde sig til at se alle de foreningshold som har øn-
sket at give opvisning. Vi får desværre ikke alle foreningens hold at se, da nogle 

hold ønsker at træne, uden at give opvisning.  
Opvisningsholdene vil vise hvad de kan og har arbejdet med i løbet af denne 
sæson – så glæd jer. 

 
Vi vil også i år, som vi gjorde sidste år, trække lod på den købte indgangsbillet 
om flotte præmier, og vi vil atter have DJ til at klare det musikalske. 
 

Vi glæder os til at se jer alle.  
 

Generalforsamling 
 

HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling tirsdag d. 19. marts kl. 
19.00, i Havdrup hallen - så sæt allerede nu et kryds i kalenderen. 
 
Kom og vær med og hør hvad der sker, samt bak op om foreningens arbejde.  

Der er mange der gør et stort stykke arbejde for foreningens fremme.    
Vi håber derfor at se rigtig mange til generalforsamlingen. 
Har du i den forbindelse ideer, ris eller ros, er der her muligheden for at præ-

ge gymnastikafdelingens stil.  
 
Er der nogle som har lyst til at deltage i foreningsarbejdet / i en bestyrelse 
hvor tonen, samværet og hyggen også fungere godt, vil vi gerne høre fra dig 

og eller se dig til generalforsamlingen.  
Er der til tider arbejde eller lign. der skal passes og som konflikter med fore-
ningsarbejdet, tager vi også hensyn til dette, så det skal ikke holde dig tilbage. 

 

(Fortsat fra side 11) 

 

 

(Fortsættes på side 14) 
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Vi er ikke i mangel på bestyrelsesmedlemmer, men et par suppleanter kunne 
vi godt bruge, så deltagelse ved generalforsamlingen er ikke risikobetonet 
hvad valg til bestyrelsen angår – så kom bare og vær med. 

 

Hal 2 i Havdrup og springgrav – sponsorater og bidrag 
 
Som alle sikkert ved er Hal 2 projektet godt i gang. 

 
Der arbejdes meget på at få skaffet sponsorstøtte, sponsorater og tilskud via 
fonde for at dække foreningens betaling og bidrag til Havdrups første spring-
grav nogen sinde. 

 
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.  
På hjemmesiden ses ligeledes kontonr. og oplysninger i øvrigt om dette.  
Flere har bidraget på den ene eller den anden måde, hvilket vi takker rigtig 
mange gange for, og er yderst taknemmelig for de bidrag vi har fået indtil nu - 

selv om der er lang vej endnu. 
 
Hvis nogen kender eller har kontakter til firmaer, personer, eller steder der 

han hjælpe med bidrag i den forbindelse, vil vi meget gerne høre om dette. 
 

Spejle til Multisalen i den nye hal 
 
Vi har i efteråret ansøgt om bevilling til spejle i den nye hal´s Multisal. 

 
Dette er lykkedes og vi kan med stor glæde oplyse at der er givet et sponso-
rat/bevilling fra Folkeoplysningsudvalget til opsætningen af spejle i den nye 

multisal, som dansehold m.v. kan få stor glæde af.  
 
En stor tak for at dette er bevilliget - til alle der har bidraget, og hjulpet til i den 
forbindelse. 

 

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

gende: 
 
 

(Fortsat fra side 12) 

 

(Fortsættes på side 15) 
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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. 
 

Sommergymnastik 
 
Der arbejdes også nu på at sammensætte en sommergymnastikplan - som vil 

starte op efter opvisningen d. 16. marts. 
De mere præcise oplysninger kommer dog først senere, når planen er klar.  
 

Ligeledes kan oplysningerne når de ligger færdige, også ses på hjemmesiden. 
Så kig ind i mellem på hjemmesiden og følg med i de løbende nye oplysninger 
og informationer der kommer der. 
 

Datoer og andet 
 
Vinterferie uge 08, 2013 
Opvisning - DGI Roskilde Forårsdagene 2013, d. 2 & 3. marts, i Roskilde haller-

ne. 
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 14) 
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Juleafslutning for de yngste  
 

Den 22. december 2012 afholdte Havdrups yngste fodboldspillere års- og 
juleafslutning. Flere af fremtidens stjerner havde nissehuer på….. i hvert fald til 
at starte med, de blev nemlig smidt i takt med, at driblinger og løb gjorde huer-
ne rødglødende. 

  
Jule-mål-manden lagde vejen forbi, der var godteposer til de, der ku score på 
ham – talentmassen er massiv, så det kunne alle naturligvis. 

 
Årgangen er så heldig, at Peter 
Hersom bag Madhytten indgår i 
trænerstaben, så spillere og foræl-

dre kunne nyde veltillavet hjemme-
bag og trillerier fra Madhytten un-
der og efter træningen. 

  
Vi bag holdet vil gerne takke for lån 
af unger i det forgangne år, og vi 

ser alle frem til indeværende år hvor de allermindste skal prøve kræfter med 

mere bold og stævnedeltagelse. 
  
Husk at U5 og U6 er indslusningen til fodbold, det er her hvor viljen overgår 

evnerne, det gælder spillere såvel som de nyslåede trænere – kom og vær 
med, der er plads til alle. 
U5 og U6 er for årgangene 2007-2008. Børn fra 2009, som er ellevilde med 
fodbold, er dog også velkomne. 

(Fortsættes på side 17) 

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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Vi prøver, på et knap så ambitiøst plan, at introducere børnene til fodbold, her 
er lidt opvarmning, lidt bold og lidt kamp. Nye børn, der har lyst til at spille fod-
bold med os, er altid velkomne til at møde op, for at se og prøve om det er no-

get for dem. Der skal først betales kontingent, hvis man har spillet i en måned. 
Man skal derfor ikke frygte, at skulle betale kontingent for et halvt år, hvis det 
viser sig, at man efter 2 gange træning hellere vil gå til karate eller svømning. 

  
Trænerteamet, ved Allan Rigelsø 
 

U12 pigerne 
Så er vi i gang igen, pigerne træner onsdag og fredag udendørs + torsdag in-

dendørs, og  derudover er der også kampe hver uge, så ca. 4 træningspas om 
ugen. 
Pigerne spiller her i vintertiden DBU vinterbold og Cl pigebold, så der er rigtig 

mange kampe hver uge + alle indendørsturneringerne. 
Vi har pt. arrangeret 12 stk. udendørskampe og 6 stk. indendørsstævner i 
jan./feb./mar., så de kommer til at spille mange kampe inden sæsonstart + 
det løse. 

Vi har lige spillet Hvalsø Cup, og vi havde 2 hold med. De blev nr. 2 og 3, stort 
tillykke piger. 
Pigerne vil i starten af februar komme ud og spille 9 mand bold 

(træningskampe), for at lære at kunne dette til et senere tidspunkt min. 6 kam-
pe . Jeg har indledt et samarbejde med Greve, Solrød & Rishøj til dette projekt.  
Brasiliansk Futsal fodbold skal de ud og spille den 2 feb., så det bliver spæn-
dende hvordan det går. 

Solrød samarbejdet kører perfekt, så dette forventer vi os meget af i 2013 
(tak Jimmy). 
Den 6./7. april tager vi til Sverige, og spiller pige fodbold med overnatning på 
Scandic hotel. 

Den 13./14. april tager vi på træningslejr i Hørsholm, ca. 2000 piger var 
med sidste år med overnatning. 
Den 26 maj er der pigeraketten i Havdrup, hvor vi satser på at køre med bol-

den til alles nydelse, alle piger i Havdrup er velkommen denne dag. 
Finn Coach 
  

Kvinde senior 
De træner mandag aften indendørs, så hvis nogen har lyst, så kom og vær 
med. 
Finn Coach 
  

 

(Fortsat fra side 16) 

 

(Fortsættes på side 18) 
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Old Girls 
Denne trup af piger er den største i klubben, og jeg må sige, at I gør det godt 
piger. Det er en fornøjelse at kunne træne jer og se, at de ting I lærer de mun-

der sig ud i, at I bruger det i alle spillets facetter. 
Havdrup Old Girls og Havdrup/Solrød Old Girls spiller i DGI, og det kører som 
smurt. Masser af sejre til begge hold i indendørs. 
Udendørs har vi trænet så meget banerne har kunne bære, men måtte stop-

pe op da frosten var for hård. Men vi starter op igen ca. 1. feb. på fuld skrald 
med hele styrken. Ca. 40 kvinder så jeg forventer mig meget i foråret 2013, 
og det gør pigerne ligeså, kan jeg høre. 

Vi stiller igen i år med 3 hold til forårets kampe. 
Pigerne spiller også med i en privat arrangeret turnering kaldet hyggepuljen 
(ordet snyder), de kæmper som besat, og det går kanon godt. 
Finn Coach 

   
U-17 Drengene 
Hej alle, 

Det er med stor fornøjelse, at skulle prøve kræfter med disse dygtige spillere. 
Jeg har lovet at prøve kræfter med drengene indtil sommer, så de har en chef 
træner indtil der. 

Jeg har fået 3 andre trænere indover, så vi er sikre på, at disse drenge kan 
blive udfordret i alle spillets facetter. Planen er jo at fortsætte det store arbej-
de Frantz har lavet i de mange foregående år. 
Der vil minimum være træning 3 gange om ugen + det løse. Og da jeg er til-

hænger af alternative træningsformer, vil de komme ud for mange mærkelige 
former for fodbold træninger, 
Så for disse drenges skyld, så bak op om dette projekt, de kan nemlig godt spil-

le bold. 
Finn Coach 

 
Havdrup årgang 00 til tops i Hvalsø  
Lørdag d. 5 Januar 2013 tog 4 drenge afsted til Hvalsø , der var desværre 

afbud fra 2 så drengene tog afsted uden udskiftere. 1.kamp var imod Prespa 
og her vandt holdet sikkert 5-2 , i næste kamp gik det helt galt da de mødte 
puljens dårligste hold Lejre , til trods for vi havde bolden mere end 85 % af 
tiden kunne vi ikke score , men det kunne Lejre 15 sek. før tid - derfor tabte vi 

1-0 , i sidste kamp skulle vi møde Bjæverskov som havde vundet begge deres 
kampe , kravet for at gå videre var at vi skulle vinde med 2 mål .Drengene lø-
ste opgaven og vandt 4-2 og dermed vandt vi også puljen. I kvart finalen var vi 

oppe imod The blues(Holbæk) , det blev en rigtig god kamp , vi førte 3-2 med 
20 sek igen , her valgte vi så at tabe bolden imens vi var i angreb og det udnyt-
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tede the blues til 3-3 , og så skulle kampen afgøres i straffespark konkurren-
ce . Her havde vi kniven for struben,  The Blues  havde chancen for at afgøre 
det, hvis de kunne score på deres sidste 

spark, men Jakob reder flot i målet og vi var 
med igen, Jakob tager også The Blues næ-
ste skud og herefter sender Kølle os i semi-

finalen. Her ventede endnu et Bjæverskov 
hold. Drengene spillede en fantastisk kamp 
og vandt sikkert 5-0. I finalen venter hjem-
meholdet Hvalsø , til trods for at Peter var 

halvskadet var sejren aldrig i farer og vi vin-
der finalen 4-2 og guldet er hjemme !!! Tilmed blev Andreas kåret til finalens 
Man of the match . Et virkelig flot resultat drenge ! 
Med i Hvalsø var Peter Jønsson, Jakob Helsten , Emil Kølle og Andreas Han-

sen 
 
Kurt Larsen 

 
 

Havdrup årgang 99 fik sølv i Nyråd Cup 2013 
 
Søndag d 13 Januar 2013 tog 6 drenge afsted sydpå . I  første kamp imod 
møns var vi noget på hælende , men vi fik kæmpet os tilbage og fik fortjent uaf-

gjort 3-3 en ok start og alligevel ikke da vi tillod os at brænde 2 straffe . Næste 
kamp var mod hjemmeholdet Nyråd , vi spillede skidt men endte på 2-2 . Sid-
ste kamp var imod Præstø , som havde vundet puljen , og her talte kun en sejr 
hvis vi ville videre , drengene løste flot opgaven og vandt 4-3 . I semifinalerun-

den skulle vi spille 2 kampe , 1.kamp var imod bonderøvene (?) en meget lige 
kamp som endte 2-2 .  2.Kamp var imod 
Nyråds 1. hold som havde vundet over bon-

derøvene , så kun en sejr talte hvis vi skulle i 
finalen , drengene spillede nok deres bedste 
kamp og vandt flot 5-1 og billetten til finalen 
var i hus . I finalen skulle vi spille imod Næst-

ved som havde vundet alle deres kampe og 
spillet super flot fodbold , desværre fortsat-
te de med dette og vi måtte se os slået af et 

meget bedre hold 5-3. Med ros til holdet for 
at spille sig op , og sølv er også flot. Med i Nyråd var Mads Larsen , Jakob 
Helsten, Emil Kreutzmann, Ulrik Lefevre , Danny Qvist og Andreas Hansen.  
 

Kurt Larsen 
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Havdrup fotograf vinder igen 

Hvert år afholder DBU Sjælland en konkurrence, hvor de hædrer et billede, der 
på den ene eller anden måde fortæller en god historie om fodbold. Havdrups 
fotograf Jeff Duckett tager mange billeder af klubbens spillere i løbet af året, 
og er derfor som regel med i konkurrencen. Sidste år resulterede det i at han 

vandt konkurrencen. Og minsandten om han ikke gjorde det igen i år. 
 
Dommerpanelet i DBU Sjælland siger: 
  

Det der gør fodbold så fantastisk er, 
at det rummer hele følelsesregiste-
ret lige fra den dybeste skuffelse til 

den største ekstase. Det er en slags 
fodboldens yin og yang, hvor det jo 
primært er sjovt at vinde, fordi det 
gør ondt at tabe. Med et enkelt snap-

shot taget i det helt rigtige øjeblik har 
Jeff Duckett fanget og indkapslet hele 
følelsesregisteret i fodbold. Det kræ-

ver både talent, tålmodighed, sans 
for det gode motiv og lille smule held. 
  
Jeff Duckett fortæller her selv historien bag billedet, der blev taget 12. maj 

2012 på Espelundens Idrætsanlæg i en kamp mellem Havdrup GI's årgang 
1997-hold og BK Avarta.    
 

Havdrup GI’s årgang ‘97 (i gult) har lige vundet kampen 3-2, og Garcia og 
Mads high-fiver hinanden i baggrunden, mens en Avarta-spiller tørrer øjnene. 
Eller rettere: Det ser sådan ud, men i virkeligheden tørrer Avarta-spilleren vist 
bare ansigtet af i sin trøje. For kigger man godt efter, kan man se, at det støv-

regner, fortæller Jeff Duckett. 
  
Fra HGI Fodbolds side vil vi gerne ønske Jeff til-
lykke med sejren, og samtidig sige tak for de 

mange gode billeder, han har leveret i årets løb 
af klubbens hold og begivenheder. 
 

Preben Nilsson 
 
Se artiklen på DBU Sjællands hjemmeside: 
 
http://www.dbusjaelland.dk/Nyheder/2013/januar/
vinder_af_aarets_fodboldbillede_2012.aspx 
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Juleafslutning 
 

Vi fik en forrygende juleafslut-
ning – på trods af vejret. 
Allerede lørdag den 1. decem-
ber mødtes vi nogle stykker for 

at gøre klar til vor julefrokost om 
søndagen den 2. december 
2012. 

Vejret lørdag var perfekt, rigtigt 
petanque vejr, solskin og klar 
luft. Vi dækkede borde, hyggede 
og pyntede op samt glædede os 

til søndag morgen, hvor der skulle spilles og drikkes gløgg. 
Søndag morgen tidligt begyndte telefonen at ringe: Skal vi spille? Har de set 
vejret? Tror du, der kommer nogen? o.s.v. 

I løbet af natten var der faldet 15 – 20 cm sne det var noget af en bet med 
hensyn til det, der var forberedt. 
 
Men Petanquemedlemmer lader sig ikke så let slå ud, vi mødte op på anlæg-

get, fik en lille snak om, hvad vi gør! Hurtigt blev der enighed om at rydde nogle 
baner – 3 stk. – og lave gløgg for at medlemmerne kunne holde varmen. Da 
de 3 baner var gjort klar, blev der lavet en lille speciel turnering. Der var mødt 

36 ud af 43 tilmeldte, det var utroligt flot. For at alle skulle komme til at spille, 
blev det til 2 kampe a’ 25 minutter. 
 
Efter den ret kolde oplevelse gik vi over til Pepes Bar for at indtage årets jule-

frokost kl. 13.00. Her mødte til gengæld alle 55 medlemmer op. 
Vi havde modtaget mange flotte præmier fra vore erhvervsmedlemmer, vi si-
ger tusind tak for denne støtte til klubben. 

(Fortsættes på side 26) 

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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Vi skulle selvfølgelig overrække præmier for dagens kampe og vinderne blev: 
Kaj og Svend. Tillykke. 
 

Vi valgte så at lave lod-
trækning om de øvrige 
præmier, og det blev 

modtaget med begej-
string. Vi fik også tid til 
et amerikansk lotteri. 
Med den store opbak-

ning til juleafslutningen 
fik vi en rigtig god dag – 
på trods af vejret – og 
denne tradition skal helt 

givet fortsætte. 
 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 
Vi håber, alle er kommet godt ind i det nye år med masser af energi til det nye, 
der måtte komme i 2013. 

Hoved sæson er fra den 1. april til den 1. oktober, men der er en utrolig flot 
deltagelse hele vinterperioden igennem, blot snemængden ikke er for stor. 
 

 

Turneringer 2013 
 
Det er vigtigt, at alle, der ønsker at deltage i årets turneringer, det være sig 
DGI som Trekant turneringer, melder sig. 

 
Skriv Jer på listerne i klubhuset allerede NU.  
 

 

Generalforsamling 2013 
 
Generalforsamlingen afholdes i Pepes Bar:  

 
Søndag den 17. marts 2013 kl. 13.00 
 

Vi spiller først vinturnering fra kl. 10.00 til kl. 12.30, så samles vi i Pepes Bar 
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og spiser vore medbragte klemmer, og når disse er konsumeret, afholdes ge-
neralforsamlingen fra ca. kl. 13.45. Dagsorden kommer senere. HUSK! Det er 

nu, du skal betale kontingent for 2013 – inden den 1. marts – for at opnå 
stemmeret på generalforsamlingen. Beløb kr. 250,- for hele året skal indsæt-
tes på konto 2344 7558791076 eller kontant til Kasseren. 

 
 

Bestyrelsesmøder 
 
Vi i bestyrelsen ønsker flest mulige input fra alle medlemmer. Husk det er Je-

res klub, det er vigtigt for klubbens udvikling, at flest mulige deltager aktivt i alt i 
og omkring klubben. 
 

Det gælder:  
 

 Udvikling af interne turneringer – udover vinturnering – nye ideer. 

 Fælles aktiviteter, grill m.v. 

 Udvikling og vedligehold af anlæg. 

 
Kom et notat i forslagskassen i Hal 3 eller kontakt et bestyrelsesmedlem. 
 
Følgende bestyrelsesmøder er fastlagt: 

Onsdag den 27. februar, onsdag den 29. maj, onsdag den 28. august og ons-
dag den 20. november. Eventuelt flere efter behov. 
 

Bestyrelsen: 
Formand  Jørgen Lyng Nielsen 46 18 88 40 
Kasserer  Lars Jansson  43 99 73 85 
Sekretær  Anette Mathiasen  46 18 62 64 

Best.medlem Gritt Larsen   46 18 56 36 
Best.medlem Finn Nielsen   56 14 50 92 
 

Bestyrelsen 
 
 
     

 

Godt Nytår! 
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Udfordringen 2013 
 

Lørdag den 5. december 2013, afviklede vi endnu engang ”Udfordringen”. 
 
Det var nu 8. gang, at kampen mellem lør-
dagsprofferne og (nu) tirsdagsbøfferne løb af 

stabelen, og der var denne gang godt nok 
lagt i kakkelovnen. 
 

Vi ”lørdagsprofferne” frygtede det værste, og 
jeg skal lige love for, at frygten ikke blev gjort 
til skamme. 
22-2 til tirsdagsbøfferne, så tæsk ja det fik vi. 

 
Men til næste år, vil vi møde op og tage ud-
fordringen op endnu engang og så kan i bare vente jer… 

 
Så venner fra lørdagsprofferne, sæsonen 
står på hård træning, fysisk og psykisk. 
 

Der var stor tilslutning til middagen, hvor vi 
var 32 deltager, som sluttede af med 
masser stegt flæsk og persillesovs (kan 

anbefales) i cafeteriaet, så alt andet lige 
blev det en god dag. 
 

 

(Fortsættes på side 29) 

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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Efterskrift : Det skal lige nævnes, at selv om vi fik tæsk, måtte tirsdagsbøfferne 
kæmpe for sejren. 

Så  bøffer ”I kan bare vente Jer”. 
 
 

Med sportslig hilsen ”lørdagsprofferne” 

 
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 
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Havdrup Tennis Klub 
afholder 

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

 

Tirsdag, den 12. marts 2013 
kl. 19.00 

i klubhuset på tennis-anlægget 
  

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til 
vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest  

25. februar 2013 

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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