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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 14. april 2013 

Forsiden 

Jeg tror det er Pjerrot alle ser på  

Foto: Niels Sarpø 
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Fastelavn og Generalforsamlinger 
 

Igen i år havde vi en fantastisk fastelavnsfest i Havdrup Hallen. Dejligt at se, at 
så mange bakker op om vores arrangementer. Læs mere om fastelavnsfe-
sten inde i bladet. 
 

Så er det igen blevet tid til generalforsamlinger i de forskellige afdelinger un-
der HGI. Igen i år vil jeg gerne opfordre til, at man kommer og deltager, for at 
få information om, hvad der sker i de forskellige afdelinger og for at give sin 

mening til kende. Der er ikke ”fare” for at blive valgt ind i bestyrelserne, hvis 
man møder op, så kom bare. 
I bladet her, kan du se hvornår de forskellige generalforsamlinger afholdes. 
 

Når det så er sagt, vil jeg gerne igen benytte bladet til, at udtrykke HGI’s ønske 
om flere frivillige. Vi kan altid bruge flere. Man behøver ikke være medlem af 
én af vores bestyrelser for at give en hånd med. Vi kan sagtens bruge folk til 

fastelavnsfesten eller vores julebanko. Flere afdelinger afholder fx stævner, 
store legedage og andet, hvor der sagtens kan bruges et par ekstra hænder. 
Skulle du være interesseret i at give en hånd med, så kontakt endelig én fra 
bestyrelsen, alle står nævnt forrest i bladet eller under den enkelte afdeling. 

 
Mandag den 25. februar blev der holdt rejsegilde på Hal 2. Det blev gjort med 
stil. Det var en pølsevogn placeret midt i den ny hal. Super hyggeligt, at så 

mange var mødt op. Der var både håndværkere, borgmesteren, kommunens 
folk, skolen, HGI og Georg Berg. Lige nu kan man ikke forestille sig, at der kom-
me en stor hal ud af det, men det begynder at tage form. 
 

 
På bestyrelsens vegne 
Anette Gammelvind 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
      Foto: Lene Jensen og Peter Enger 
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Den 8. Fastelavnsfest i Havdrup Hallen en stor succes!  
 

For 8. år i træk bød Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening fastelavnssøndag 
velkommen i Havdrup Hallen til byens største fastelavnsfest med tøndeslag-
ning for børn i alderen 0-12 år og underholdning af Bakkens Pjerrot. 
Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening kan se tilbage på end-

nu en fantastisk fastelavnsfest, idet et rekordantal glade mennesker, helt præ-
cist 613 personer trodsede vinterkulden og fyldte Havdrup Hallen i farverige 
kostymer Fastelavns søndag. Både børn og voksne benyttede lejligheden til at 

finde fantasien frem, og Havdrup fik denne søndag besøg af Rødhætte, Smøl-
fer, adskillige ninja’er, et utal af prinsesser, klovne og mange andre sjove figu-
rer. Tre børn i hver kategori fik kåringen som de 3 bedste udklædte i hver al-
derskategorier samt en ekstraordinær præmie til bedste familie-udklædning 

og til det barn med den mest fantasifulde udklædning, og vinderne kunne glæ-

 
Havdrup                        Gymnastik- og Idrætsforening  
 

GENERALFORSAMLINGER 
 
Afdelingerne afholder generalforsamling på følgende datoer, 
i Havdrup Idrætscenter. 
 
Badminton Afdelingen 7. marts 2013 kl. 19.00 
Fodbold Afdelingen 13. marts 2013 kl. 19.30 
Petanque Afdelingen 17. marts 2013 kl. 13.45 
Gymnastik Afdelingen 19. marts 2013 kl. 19.00 
 
Hoved Afdelingen 16. april 2013 kl. 19.00 
 
Forslag til generalforsamlingerne kan sendes på e-mail: 
 

 HGI@Havdrup.dk 

 
Kom og bak op omkring jeres afdelinger. 
 
Bestyrelsen 
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des over flotte præmier bl.a. sponsoreret af Build a Bear i Roskilde. Efter det 
sidste bræt var blevet slået af de mange tønder og de fine kattedronninger og 
kattekonger var blevet begavet med gavekort fra Burger King i Køge, kunne 

børn og voksne forsyne sig med lidt lækkerier i form af fastelavnsboller fra Las-
se’s Basse og slikposer og juice fra SuperBrugsen Havdrup. Men så var det 
også tid til at skynde sig at finde en god plads på gulvet, og lade sig underholde 

af selveste Pjerrot fra Bakken, som denne dag havde fundet vej til Havdrup 
med hans tryllerier og masser af skæg og ballade. Vi i HGI er utroligt glade for 
den store deltagelse der vises fra alle sider, og vi vil takke alle de frivillige som 
stiller op denne dag og ikke mindst vores sponsorer for hjælp med præmier 

etc. Det er et stort arbejde at stable fastelavn på benene, men helt klart hele 
arbejdet værd, når vi ser alle de glade ansigter under maskerne og fastelavns-
sminken, og vi vil gøre vores bedste for at holde traditionen i hævd i årene 
fremover. 

 
Betina Steneman 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
            Foto: Niels Sarpø 

(Fortsat fra side 4) 
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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 

Gymnastikopvisning 
 

Så står året opvisning for døren.   
 

Gymnastikopvisningen er i år lørdag den 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 kan ses i bladet på midtersiden, eller på hjemmesiden 
hvorfra det også kan downloades - 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. 
 

Præmier - Vi vil også i år trække lod på den købte indgangsbillet om flotte præ-
mier – hvor hovedpræmien er 1 sæsonabonnement til Havdrup Gymnastikfor-
ening til vintersæsonen 2013/2014. Der ud over er der flotte præmier til 

Frisør Kozmo, Lasse Basse, Feel Good, Super Brugsen, Carlsberg, Burger 
King Køge samt Nordisk film. Vinderne skal være tilsted ved udtrækningen.  
Vi siger tak til vores sponsorer for de flotte præmier. 
 

Vi vil atter have DJ til at klare det musikalske. Så læg vejen forbi, det bliver en 
god oplevelse! 
 

(Fortsættes på side 8) 
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Vi glæder os til at se jer alle.  
 
Salg fra cafeteriaet - I år har vi fået lov til selv at stå for alt salg fra cafeteriaet, 

og al indtjening herfra går ubeskåret til vores nye springgrav i Hal 2. Vi vil sæl-
ge Flæskestegssandwich, Clubsandwich, Fransk Hotdog, pølsehorn diverse slik 
og chokolade, vand, sodavand, popcorn, øl, kaffe og te, samt  muffins/

cupcakes. 
 
Parkering - Da byggeriet af den nye Hal 2 stadig er i gang på opvisningsdagen, 
og dette medfører færre parkeringspladser, opfordrer vi alle der kan til at cyk-

le eller gå til hallen. For jer der skal have bilen med, vil der blive åbnet op indtil 
grusbanen, hvor der denne dag må parkeres, og alternativt kan skolens parke-
ringspladser lige overfor hallen også benyttes. 
 

 

Generalforsamling 
HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling tirsdag d. 19. marts kl. 
19.00, i Havdrup hallen (i mødelokalet) - så husk det nu! 

 
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.  
 

Vi er ikke i mangel på bestyrelsesmedlemmer, så deltagelse ved generalfor-
samlingen er ganske ufarligt hvad valg til bestyrelsen angår – så kom bare og 
vær med. 
 

Men har du lyst og lidt tid, kan vi altid bruge frivillige hjælpere til de forskellige 
arrangementer, eller et par ekstra suppleanter. 
 

Sommergymnastik 

Sommersæson-programmet kommer i år til at se ud som følgende  
(se ligeledes holdbeskrivelsen på hjemmesiden): 
 

Sommergymnastik 2013 
 
Tilmelding på www.havdrupgymnastik.dk 
 

(Fortsat fra side 6) 
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Sommer-Effekt: 
Mandage kl. 18.30 – 19.30. Holdet træner i Skolens gymnastiksal. 

Instruktører Liselotte Schwaner. Holdleder Tina Sarpø 
Sæson start d. 08.04.2013 – 10.06.2013. i alt 9 gange. Pris kr. 250,-  

 
Sommer-Zumba: 

Tirsdage kl. 18.00 – 19.00. Holdet træner i Havdrup Hallen. 
Instruktører Maj-Britt Larsen. Holdleder Julie Lau 
Sæson start d. 02.04.2013 – 04.06.2013. i alt 10 gange. Pris kr. 275,-  

 
Sommer-TrimFit: 

Tirsdage kl. 19.30 – 20.45. Holdet træner i Skolens Gymnastiksal. 
Instruktører Jack Classen. Holdleder Sarah Rosén 
Sæson start d. 02.04.2013 – 04.06.2013. i alt 10 gange. Pris kr. 275,-  

 
Sommer-løbehold Walk & Run, for begynder/ let øvede m/k: 

Onsdage kl. 18.00 – 18.45. Mødested foran Havdrup Hallen. 
Instruktører Ole Christensen. Holdleder Gry Hansen. 

Sæson start d. 03.04.2013 – 05.06.2013. i alt 10 gange. Pris kr. 150,- 
 
Sommer-Cross Fitness: 

Torsdage kl. 19.00 – 20.00. Holdet træner i Havdrup Hallen. 
Instruktører Gry Hansen. Holdleder Julie Lau 

Sæson start d. 04.04.2013 – 06.06.2013. i alt 9 gange. Pris kr. 250,-  
 
Sommer-Forældre/barn 2-3 år: 

Torsdag kl. 17.00 – 18.15. Holdet træner i Skolens gymnastiksal. 
Instruktører Sabina Karlsen. Holdleder Lisbeth Rheder. 

Sæson start d. 04.04.2013 – 06.06.2013, i alt 9 gange. Pris kr. 250,-  
 
 

Sommer-Springmix Årgang ’06 og op: 
Torsdage kl. 17.30 – 19.00. Holdet træner i Havdruphallen. 
Instruktører Alex Berg og Tina Sarpø,  

Hjælpere: Emma, Lau, Josefine og Simone. Holdleder Ole Dam 
Sæson start d. 04.04.2013 – 13.06.2013. i alt 11 gange. Pris kr. 350,- 

 
Mini Superspring (lukket hold – tilmelding kun efter aftale med instruktører): 

Torsdage kl. 17.30 – 19.00. Holdet træner i Havdruphallen. 
Instruktører Alex og Torben,  
Hjælpere: Lene D., Lene M., Eline og Pernille 

(Fortsat fra side 8) 

 

 

(Fortsættes på side 10) 
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Superspring (lukket hold – tilmelding kun efter aftale med instruktører): 

Torsdage kl. 19.00 – 21.00. Holdet træner i Havdruphallen. 
Instruktører Alex, Torben, Minna og Ole. 
Hjælpere: Christian 

 
Onlinetilmelding er mulig nu, så spring på hjemmesiden og tilmeld jer efter 
først til mølle princippet. 
 

 

Opvisningskalender for Mini Super Spring og Super Spring. 
Mini Superspring: 
- HGI Forårsopvisning 2013, lørdag d. 16. marts i Havdrup hallen. 

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

Mindeord 
Til minde om Agnethe Sloth Andersen der døde søndag d. 27. januar 2013. 

Agnethe har været en rigtig stor del af HGI i mange år, som vi må sige farvel til 
- en rigtig trist dag! 
Agnethe kom til Havdrup tidligt i sit liv sammen med sin familie, hvor faderen 

var ” Pastor Sloth ”, som startede gymnastikken for Agnethe. 
Agnethe blev straks en markant del af HGI, og nåede at have 60 års jubilæum, 
inden hun stoppede som aktivt medlem. 
Agnethe blev udnævnt til æresmedlem af HGI. 

Agnethe var gymnastikinstruktør for en masse engagerede gymnaster, som 
lærte at bruge gymnastikken til mere end motion for kroppen, men også for 
humøret og velbefindendet. 

I 1995 startede Agnethe holdet ”Herremotion” og der var straks stor tilslut-
ning til netop dette hold. Det var tydeligt for os der deltog på holdet, at hun var 
glad for at være instruktør for netop dette hold. Det førte også til at holdet blev 
et af de næsten ”verdensberømte” hold, som lavede specielle opvisninger. Hol-

det deltog to år i træk ved sommeropvisningen ved Borrevejle, hvor holdet 

(Fortsat fra side 9) 

 

 

(Fortsættes på side 12) 
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gjorde stor lykke, fordi alle kunne se at netop dette hold havde en særlig indstil-
ling til gymnastik. Alle deltagere på holdet havde næsten samme særlige for-
hold til ”vores instruktør” og Agnethe var tydeligt stolt af 

holdet. Kun ved en enkelt  opvisning skuffede holdet Ag-
nethe lidt. Vi skulle klædes ud som sømænd og have 
”tatoveringer” med anker osv. Det havde alle selvfølge-

lig, og nogle havde under ankeret skrevet MOR.(åh nej) 
Agnethe havde selvfølgelig håbet at mindst en havde 
skrevet ”AGNETHE”, men nej der svigtede vi alle.  
Agnethe var også instruktør på ”Dameholdet” og som 

noget naturligt prøvede Agnethe at lave noget fælles for 
de to hold, men det blev ikke rigtigt til noget, og jeg væl-
ger at tro det var fordi hun var mest glad for at have Herreholdet. 
Ved en anden opvisning lavede Agnethe et ”stripnummer”, og det gav store 

applaus. Det var selvfølgelig ikke et normalt stripnummer, det var som alt hvad 
Agnethe lavede noget særligt. 
Agnethe var i mange år medlem af bestyrelsen for HGI gymnastik, hvor hun 

udførte mange vigtige opgaver, og det vil bestyrelsen takke Agnethe mange 
gange for. 
Bestyrelsen deltog ved den gribende begravelse, og sender familien kondolen-
ce. 

 
Æret  være Agnethes minde. 
 

Hal 2 i Havdrup og springgrav – sponsorater og bidrag. 
Hal 2 projektet er som bekendt godt i gang og har nu rundet rejsegildet d. 
25/2. 
 
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. 

(Fortsat fra side 10) 
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Vi søger instruktører og hjælpeinstruktører 

Vi er som altid på jagt efter flere instruktører og hjælpeinstruktører, ligeledes 
til kreative nye hold. 
Vi kan også godt bruge flere voksen-instruktører / -hjælpeinstruktører til 
springholdene, da der har været venteliste på nogle hold, og derfor gerne vil 

udvide tilbud og antallet af disse. 
 
Hvis nogen er interesseret vil vi meget gerne høre fra dig. 
Til orientering kan vi også tilbyde kurser til instruktører og hjælpeinstruktører, 

som foreningen godtgør udgifterne til – hvis der er emner man syntes man vil 
dygtiggøre sig i. Ring og hør nærmere herom til formanden eller et af bestyrel-
sesmedlemmerne. 

 

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 

Opvisning - DGI Roskilde Forårsdagene 2013, d. 2 & 3. marts, i Roskilde haller-
ne. 
Gymnastikopvisning lørdag 16. marts 2013 

Generalforsamling tirsdag 19. marts 2013 
Sommergymnastikken starter (afhængig af det enkelte hold) fra 2. april 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) 
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Power shopper, Facebook nørd m.fl. søges. 
 

Har du stor erfaring med at shoppe tøj og tilbehør og kunne du 
tænke dig at hjælpe os med at shoppe for et pænt 5-cifret beløb 
om året? Eller er du måske ham eller hende, der har helt styr på 
Facebook grupper? Så har vi lige jobbet til dig. 

  
Onsdag d. 13. marts kl. 19.30 holder HGI fodbold sin årlige generalforsamling 
i Pepes bar i Havdrup hallen, hvor vi gør status over årets bedrifter og ser 

frem mod det nye år i fodbold klubben. Og i det nye år ligger der en masse 
spændende muligheder for klubben, som du kan være med til at realisere. Vi 
overvejer bl.a. at etablere en Facebook gruppe for at kunne kommunikere me-
re direkte med vores medlemmer. Vi går også med overvejelser om, hvordan 

vores fremtidige tøj- og materiale indkøb skal organiseres. 
  
Vi er i bestyrelsen en god håndfuld, der har sagt ja til at tage en tørn mere, for 

at unge såvel som gamle kan have en aktiv fodboldklub i Havdrup. Men vi kun-
ne godt bruge dit friske input til, hvilken retning klubben skal bevæge sig. Så 
mød op på generalforsamlingen og fortæl os, hvad du har at byde ind med. Så 
skal vi nok få sat dit talent på arbejde. Der er garanti for at alle, der vil være 

med til at udvikle fodbold klubben, også får indflydelse svarende til den indsats 
de lægger. 
  

Vi ses 
Fodbold bestyrelsen 

 
 

(Fortsættes på side 19) 

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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Gymnastikopvisning 
2013 

Havdrup Hallen 

Lørdag d. 16. marts 2013 

kl. 14.00 
 

Dørene åbnes kl. 13.30 
 

Opvisende gymnaster 

Gratis adgang v/udleveret billet 
 

Børn under 12 år 

Gratis adgang 
 

Entre 30 kr. 

 

    Hovedsponsor: 
           For Havdrup Gymnastikforening 

 

http://www.multiservicehusoghave.dk/
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Gymnastikopvisning i Havdrup  

Kl. Hold 

 

14.00 

 
Fælles indmarch med faner og velkomst v/formand Betina 

Steneman  

14.10 Forældre/Barn – Familietons  
 

14.25 Spilopperne I + II  
  

14.45 Spring via leg 
 

14.57 MGP-Gymnastik 
 

15.09 Just dance I 
 

15.16 Pokaloverrækkelse 
 

15.30 Gym-Camp   
 

15.35 Spring mix I+II 
 

15.50 Just dance II 
 

15.59 Aktive Seniorer m/k 
 

16.07 Mini Super Spring 
 

16.21 Zumbatomic ungdom 
 

16.34 Super Spring 
 

16.54 Udmarch- Der synges ”der er et yndigt land”  
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Den 16. Marts 2013  

Instruktør  Hjælpeinstruktør  

 
 

 

 

Sabina Karlsen / Jeannette Rasmussen 
 

 

Lisbeth Rheder / Tina Frandsen  
 

Iben, Louise, Sarah, Sille, 
Sara, Mathias  

Anne Berg / Lene Meedom  Pernille, Camilla, Eline, 
Josefine  

Sabina Karlsen / Jeanette Storck Petersen  
 

Caroline, Emma, Julie  

Louise Hansen  
 

Asta, Catja, Julie  

v/formand Betina Steneman   
 

Louise Hansen   
 

Alex Berg / Tina Sarpø  Emma, Louise, Maria,  
Simone, Lau  

Louise Hansen  Catja, Julie  
 

Gurli Petersen   
 

Alex Berg / Torben Andersen  Lene D., Lene M.,  Pernille, 
Eline  

Karina Lefevre  Sofie  
 

Alex Berg / Torben Andersen / Minna Holbech / 
Ole Dam  

Christian  
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Man rejser sig for fanen: 

 
Der er et yndigt land 

Det står med brede bøge 

Nær salten østerstrand 

 

Nær salten østerstrand 

Det bugter sig i bakke dal 

Det hedder gamle Danmark 

Og det er Frejas sal, 

Og det er Frejas sal. 

Vort gamle Danmark skal bestå, 

Så længe bøgen spejler 

Sin top i bølgen blå, 

Sin top i bølgen blå. 

Generalforsamling 
 

Tirsdag den 

19. marts 2013  

kl. 19.00 

i 

Mødelokalet i 

Havdrup Hallen 
 

OBS! Det er ”ufarligt” at møde 

op, idet vi har de bestyrelsesmed-

lemmer vi skal bruge, så kom 

blot for at bakke op om vores 

arbejde.  

Hallens Cafeteria er åbent – Overskuddet 

fra dagen går ubeskåret til springgraven 
 

I forbindelse med gymnastikopvisningen, vil Hav-

drup Gymnastikforening selv stå for salg af mad og 

drikke i hallens cafeteria, og al overskud herfra går 

ubeskåret til springgravsprojektet.  

Så støt os og køb din:  

Sodavand/Øl/Flæskestegssandwich/Clubsandwich/ 

Fransk Hotdog/Pølsehorn/Kage/Kaffe/Slik/Popcorn 

til rimelige priser hos os! 
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`01 pigerne til tops i Køge 
 
Søndag aften samlede coach Finn et hold af noget dvaske piger, da flere havde 
været til DGI stævne om morgenen og andre til gymnastik, til årets Køge bugt 
cup, og det skulle vise sig, om han kunne hive pigerne op til stævnes første ud-

fordring, Rishøj. 
I kampens begyndelse så det ikke rigtig ud til, at pigerne skulle få spillet til at 
fungere og komme i gang med noget af det gode fodbold, som de har vist flere 
gange. Heldigvis havde Rishøj endnu mindre at byde på og ”Pink Ladies” kom til 

flere gode muligheder, men de var ikke helt skarpe foran målet. 
Godt halvt inde i kampen fik de så hul på bylden, og pludselig kom der helt an-
derledes ro på spillet. Laura Lykke scorede kort efter sit og kampens andet 

mål, og efter rigtig godt spil kunne Julie Hardis (målmand) sikkert sende et 
straffe i nettet til resultatet 3-0 – nu var de klar. 
Anden kamp var mod Greve, der ved flere lejligheder havde drillet Havdrup, så 
”Pink Ladies” skulle atter hives op til en svær kamp. Coach Finn havde lagt den 

helt rigtige taktik, med hårdt pres på Greve spillerne og mere fokus på sam-
menspil op ad banen. 
Allerede i kampens start kom Havdrup flot foran ved Laura Lykke, og inden at 

Greve kunne se sig om, var de kommet bagud både 2 og 3-0, begge mål sat 
ind af Louise. ”Pink Ladies” spillede måske deres bedste indendørs kamp, også 
selvom Greve i slutsekunder fik reduceret til resultatet 3-1. 
Det skulle vise sig, at pigernes nye venner netop kom fra Greve, da de senere 

slog de godt spillende pigerne fra Bagsværd – under stor jubel og hvor Pink 
Ladies heppede på Greves piger. Dette blev meget flot gengæld, da Pink Ladi-
es skulle afslutte stævnet mod pigerne fra Bagsværd. 

Kampen startede som i den første kamp – meget nervøst og usammenspille-
ne!   Heldigvis ville Louise gerne have den store pokal med hjem, og hun bragte 
Pink Ladies på vinderkurs med sit mål til 1-0. 
Så skulle man tro at der kom lidt ro og styr på spillet, da Havdrup kunne nøjes 

med uafgjort, men Bagsværd spillede 
godt og pressede Havdrup godt – plud-
selig var stillingen 1-1!! Efter flere chan-
cer i begge ender og en MEGET spæn-

dende kamp, blev det også kampens 

endelige resultat  
 
Stort tillykke til holdet med endnu et flot 
resultat. 

 
Rasmus Larsen 

(Fortsat fra side 14) 

 

(Fortsættes på side 20) 

Finn, K, Hardis, Mette, Louise, Lykke, Natashia  
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U 12 Pigerne (JAN-FEB) 
Julie Meedom har valgt at stoppe i Havdrup og er startet i Rishøj,  jeg ønsker 
hende alt held og lykke. 
Pigerne har været til Køge Bugt Cup den 20. januar, og vandt suverænt dette 
stævne, tillykke Natachia, Mette, Laura K, Laura l, Julie H, og Louise. 

Den 23. januar spillede vi CL mod Greve og vandt 4-1. 
Den 2. februar tog vi til vores første Futsalstævne i Sundby på Amager, og blev 
nr. 2 tillykke  til Natachia, Laura K, Julie H, Louse, Sarah og Mette. Det var en 
super oplevelse at prøve at spille (Brasiliansk fodbold) 

Sammen med træningen i Havdrup har Natachia, Tulle og Julie H været til 
træning og kampe på Solrøds elite u12 pigehold, og dette har været en stor 
succes for begge klubber. 

Den 8. februar var det tid til endnu en kamp i CL igen mod Greve, men vi var 
desværre ikke nok 01 spillere, så vi måtte låne 2 00 piger (Alberte & Olivia) og 
det var kanon (tak piger), vi vandt 6-0. 
Vi har måtte aflyse alt træning i vinterferien pga. for lidt tilmeldte desværre. 

Vi har desværre også måtte stoppe en rigtig god tradition det forrige træner-
team startede (Vildbjerg turen), 01 pigernes forældre har valgt at melde fra til 
ellers en super god fodboldtradition. 

Mvh 
Finn Chef træner 
 

Dame senior 
Dame senior afdelingen er nedlagt, da pigerne ikke kunne stille hold, vi håber 

at de på et senere tidspunkt kan dette. 
 

Old Girls 
Så er kvinderne kommet på grus, de spiller torsdag aften på livet løs, vi har 

fået tilgang fra Tune boldklub af 2 dygtige kvinder Gitte og Vicki, Velkommen 
piger. 
Havdrup/Solrød pigerne var gået videre til landsmesterskabet i indefodbold og 
hvad skete der??  De er hermed Landsmester i INDEFODBOLD. Stort tillykke 

piger kanon godt gået. 
Pigerne spiller stadig i den private indendørspulje kaldet Hyggepuljen 
NYHED--- Det er lykkedes mig at få en meget kompetent træner mere til disse 

piger så vi nu kan træne mere koncentreret her i foråret, dette glæder jeg mig 
meget til. 
Der er pt. klargjort for 3 træningskampe i marts måned inden opstart på 
græs. 

Mvh 
Finn Chef træner 

(Fortsat fra side 19) 

 

(Fortsættes på side 22) 
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22 

U 17 Drengene, 1 holdet 
Klubben stolthed er gået i skarp træning, vi træner 2 timer mandag, 2 timer 
onsdag + 6 km løb inden træning, 1,5 times styrketræning torsdag, 1,5 times 
styrketræning & hyggebold fredag + kampe i løbet af ugen eller weekenden, så 
det går meget op i fodbold. 

26. januar skulle vi møde Husum, men de valgte at trække holdet, så den 
vandt vi uden kamp. 
2. februar spillede vi mod Greve og tabte 0-8, og dette var med en del af Gre-
ves profiler fra 3. divisionsholdet. 

9. februar mødte vi Brøndby,s elite u16 hold, og de kan spille positions bold, en 
fornøjelse at se hvad de kunne. Vi kunne ikke matche dem i boldspil, men i figh-
ter vilje kæmpede drengene alt hvad de havde i sig, vi tabte kun 0-6 til dette 

super Brøndby hold, flot klaret drenge. Fremhæves skal Nicklas Druedahl og 
Sander, uden jer var det gået helt galt . 
Vi har 4 DBU kampe og 3 træningskampe inden næste HGI-Nyt, så der er nok 
kampe på vej. 

Vi er i gang med at planlægge en tur til Belgien for drengene, de skal på en 
træningslejr i Tyskland, og en træningslejr  i DK. 
Jeg har haft disse drenge i 1 måned som Chef Træner, og det er en fornøjelse 

at se, hvor koncentreret og med arbejdsiver de suger viden til sig på trænin-
gerne, til trods for at nogle af dem bliver presset til det yderste fysisk. Jeg tror 
og ved at disse drenge nok skal slå til når turneringen starter. 
Det er en fornøjelse at have et så kompetent trænerteam til rådighed, for at 

kunne maximere træningen for disse drenge. 
Mvh 
Finn Chef Træner U17 

Morten Olsson 
Kenneth Skriver 
Frants Østergaard 
 

U-10/11 Pigerne HAVDRUPS SEJE TØSER 
Så er vi kommet godt i gang med et nyt år. 
For Havdrups seje tøser betyder det, at vi fortsætter, hvor vi slap i det gamle 
år det vil sige med træning i hallen tirsdag og på grusbanen onsdag begge 

dage med stor og engageret indsats og fremmøde. 
Når det så bliver blandet med glade piger, der hjælper og støtter hinanden, 
så har man Havdrups U 10/11 piger 
  

Ud over træning spiller vi udendørs turnering hvor vi bl.a. har været 2 gange  

(Fortsat fra side 20) 

 

(Fortsættes på side 24) 
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på Frederiksberg og spille på nogle lækre kunstgræsbaner mod FB og FA 
2000, og selv om det var vores første bekendtskab med kunstbaner vandt vi 
begge kampe på flot pasningsspil og fightervilje. 

  
Indendørs har vi ud over DBU stævner deltaget i nogle medaljestævner 
I Karlslunde fik vi en flot 2 plads efter et knebent nederlag i finalen. 

I Hvalsø vandt vi årets første pokal. 
Til Vibe Cup i Dianalund stillede vi med 2 hold.  
Hold 1 blev slået ud i semifinalen efter forlænget og straffe 
Hold 2 tog pokalen med hjem til Havdrup igen (vi vandt også Vibe Cup 12) 

  
Sidst men ikke mindst har vi kvalificeret os til Landsmesterskaberne for U10 
dette efter 14 kvalkampe med 13 sejre 2 uafgjorte 1 tabt 
  

Så igen har pigerne levet op til vores motto 
Havdrups Seje Tøser 
 

Palbom 
 

Endnu en pokal til U10-pigerne  
For tredje år i træk tager pigerne 1. pladsen og fuld fortjent 

 
Så var vi af sted igen, og igen til et super stævne i Dianalund med både A og B 
finale, så der var noget at kæmpe for, for alle. Havdrup stillede i år med to 
hold, og med lidt hjælp pga. sygdom hang det sammen til sidst 

 
Bege hold vandt alle deres indledende kampe 
gennem rigtig flot sammenspil og fight og var 
derfor i A-semifinalen. Her stoppede det desvær-

re for hold 1, som måtte se sig slået efter forlæn-
get spilletid og straffespark. ØV. I den anden se-
mifinale gik det bedre med en sikker sejr på 5-0, 

og selvom vi kun havde en enkelt udskifter kunne 
det overhovedet ikke ses på pigerne. De var klar 
til finalen. MEN det var Slagelse desværre også. 
Efter 3 min. spil stod det 2-0 til Slagelse. Træne-

ren måtte råbe og råbe højt at de altså måtte til 
at spille fodbold. Og det må man sige, de gjorde 3 
mål på de næste 3 min og et enkelt i de døende 

sekunder, og Havdrup havde vundet 4-2. Derud-
over kunne vi igen få pokalen for dagens spiller 
som fortjent gik til Vik og tak for hjælpen. 

(Fortsat fra side 22) 

 

(Fortsættes på side 26) 
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Alt i alt en masse god bold og godt kæmpet og stort tillykke! Nu gælder det 
landsmesterskabet i weekenden 2-3. marts i Slangerup. 
 

Lars Ypkendanz  
 

Drenge årgang 2007/2008 kom og spil fodbold i Havdrup Hallen 
For drenge født i 2007 og 2008, er der fodbold i Havdrup Hallen hver lørdag 

mellem kl. 10.40 og 11.40. Her introduceres drengene til fodbold, vi varmer 
lidt op, vi leger lidt med bolden og spiller noget kamp. Vi er sågar begyndt og 
spille stævner, men altid på børnenes præmisser, se blandt andet referat af et 
stævne nedenfor. 

  
Vi er indslusningen til fodbold, det er her hvor viljen overgår evnerne, det gæl-
der spillere såvel som de nyslåede trænere - kom og vær med, der er plads til 

alle. Hvis man ikke ønsker at spille kamp og stævner, behøver man naturligvis 
ikke dette. 
  
Foruden at evnen til fodbold gerne skulle højnes, får drengene kendskab til an-

dre drenge fra byen, det forbedrer kammeratskabet og giver et bedre funda-
ment og større indbyrdes kendskab, når de starter i skolen. 
  

Nye børn, er altid velkomne til at møde op, for at se og prøve om det er noget 
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. 

Du kan læse mere om klubben på www.hgi-fodbold.dk, hvor du også kan finde 
telefonnumre på trænerne. Ved interesse kan man bare møde op, ringe til 
Allan Rigelsø på tlf. 30 68 03 38 eller skrive på mailadressen ar@boadm.dk. 
Se i øvrigt opslag i Brugsen og i børnehaverne. 

  
Allan Rigelsø 
 

Havdrupnaupterne rejste til Gadstrup  

Måske der er noget om, at der aldrig har været astronauter på månen, men 
det har der været i Ramsø Hallen, nærmere berammet søndag den 10. febru-
ar 2013.  

 
Nikolai, William, Valdemar, Phillip, Bertram og Markus (alle årgang 2007) var 
flyvende, og nok tæller man ikke scores, men vores drenge var slet ikke i tvivl 
om, at de fløj hjem til Havdrup med point i bagagen. 

 

(Fortsat fra side 24) 

 

(Fortsættes på side 27) 
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Astronauterne spillede mod både spidermænd, ninjaer og et hold fra Star-
Wars, og turen blev som en månelanding, 
en erobring af fremmed grund med mange 

nye oplevelser, gode såvel som mindre go-
de. Blandt de gode var så ikke mindst den 
afsluttende tøndeslagning, som Kong Phillip 

tog sig kærligt af, ved at slå det sidste af 
tønden mod jorden. 
  
Måske er Edderkoppen, Kaptajn Klo og 

Darth Vader umiddelbart sejere, men de 
kom alle til kort da de mødte Havdrupnaup-

terne….. i hvert fald ved tøndeslagningen  
 
 

Allan Rigelsø  

(Fortsat fra side 26) 

 

 
Årsmøde Havdrup Oldboys 
  

Fredag den 5. april kl. 18.00 i Pepes bar Havdrup Hallen. 
  

Program 
  
Kl. 18.00 Årsmøde 
  

Kl. 19.00  Fodboldturnering i hallen 
  
Kl. 20:30  Spisning mm. 

  
Forslag til Bent senest fredag den 22. marts på:  info@havdrupvin.dk  
  
Tilmelding til spisning:  www.abcr.dk/havdrup  Pris kr. 75. 

  
Hilsen Bent 
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Petanque 2013 
 

Så er det igen petanque sæson, nu kommer foråret, og vi skal ud i den friske 
luft. 
 

”ÅBENT HUS” 
Søndag den 7. april fra kl. 10.00 til 13.00 

 
Alle er velkomne til at komme og 
prøve spillet.  
 

Vi har alt det du skal bruge for 
at spille. 
 

Kom og få en snak, en kop kaffe 
mv. Vi glæder os til at se dig. 
 
Petanque er en billig sport, både 

hvad angår udstyr og kontin-
gent. 

Udstyr fra kr.   50,00 og op. 

Kontingent  kr. 250,00 for et helt år. 
Under 18 år kr. 150,00 for et helt år. 
 

Vi spiller: 
Onsdag  kl. 10.00 til 12.00. 
Torsdag  kl. 19.00 til 21.00. 
Søndag  kl. 10.00 til 12.00. 

 
Bestyrelsen. 

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  

Anlægget set fra Hal 2 
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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.havdruptennis.dk   
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