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Havdrup Gy mnas tik - o g Idræts for en ing  

HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. 

 

Hovedbestyrelsen 
 

Formand 

Anette Gammelvind, Engløkke 4, 4622 Havdrup, Telefon 41 61 77 37.  

Næstformand 

Lars Mortensen, Tyreløkke 3, 4622 Havdrup, Telefon 40 51 42 02.  

Økonomiansvarlig 

Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.  
 

Repræsentanter fra afdelingerne 

 

Fodbold 

Preben Nilsson, Ulvelunden 17, 4622 Havdrup, Telefon 61 56 71 86.  

Badminton 

Aksel Nielsen, Skolevej 55, 4622 Havdrup, Telefon   46 18 88 37    

Gymnastik 
Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.  

Petanque 

Finn Nielsen, Kilevangen 12, 4622 Havdrup, Telefon 56 14 50 92.  

Suppleanter 

Kurt Larsen, Kildebrogårdsvej 10, 4622 Havdrup, Telefon 40 81 66 00.  

Christina Olsson, Bakkevænget 6, 2680 Solrød Strand, Telefon 56 14 14 89.  

Bladudvalget 

  
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18. 

Lars Mortensen, Tyreløkke 3, 4622 Havdrup, Telefon 40 51 42 02.  

Mail: Post@hgi-nyt.dk 

 

Deadline for stof til næste blad: Den 18. august 2013 

Forsiden   

U-13 Pigerne fra Havdrup Fodbold efter pokaloverrækkelsen i Tyskland  

Øverst fra venstre: Josefine, Johanna, Mathilde, Caroline, Mathilde, Izabella, Micha og 

Katja.   

Nederst fra venstre: Alberte, Olivia, Emma, Laura og Sarah.  

Foto: Gry Hansen 
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Sommerferie  

 

Så blev det endelig sommer. Selvom nogen er færdig for denne sæson, og an-
dre næsten lige er kommet i gang, vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske 

alle en rigtig god sommer.  

 

Vi glæder os til at kunne tage den nye hal i brug efter sommerferien, og vi hå-

ber at kunne indvi hallen i samarbejde med kommunen ved et storslået arran-
gement. Det bliver fantastisk at færdes i et idrætscenter som summer af liv 

og glade sportsudøvere, og det er en stor drøm der går i opfyldelse med op-

førslen af den nye hal. Vi vil gerne opfodre til, at vi alle i fællesskab passer godt 

på den nye hal og dens indhold, og sammen hjælper til med at holde den ren 

og pæn. 

 
Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at Havdrup Borgerforening holder ar-

rangementet ”Havdrup Dag” på pladsen v/Super Brugsen og Stationen lør-

dag den 8. juni 2013 kl. 10 - 15, hvor flere af vores foreninger deltager med 

forskellige sjove aktiviteter, og der vil også være deltagelse fra andre forenin-

ger og erhvervslivet. Så mød op og få en dejlig oplevelse i vores by denne dag! 

  
På bestyrelsens vegne  

Anette Gammelvind 

 

 
(Fortsættes på side 4) 
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Årets Lederpris 2013 fra SIU gik til Lars Mortensen fra Havdrup 

 
Lars Mortensen var blevet indstillet til Årets Lederpris i Solrød Idræts Union af 

hovedbestyrelsen i Havdrup Gymnastik - og Idrætsforening for hans helt ekstra-

ordinære frivillige arbejde for foreningen.  

Lars er et meget engageret bestyrelsesmedlem af hovedbestyrelsen og der-

udover bruger han en uhyrlig mængde tid på foreningsbladet HGI -Nyt, som ud-

kommer 8 gange årligt. Lars sammensætter bladet, sørger for annoncører, 
redigere, opsætter, billedbehandler og meget mere, for at bladet kan blive klar 

til at blive sendt til trykkeren. Vi føler i HGI, at HGI-Nyt er vigtig for Havdrups lo-

kalsamfund, idet vores borgere kan følge med i hvad der sker i sportsklubber-

ne i Havdrup via HGI-Nyt. Det kræver noget i retningen af 1 uges arbejde før 

Lars kan sende bladet til trykkeren, og dette arbejde udfører Lars hver eneste 

gang ganske frivilligt og naturligvis uden at få noget for det.  
Foruden den tid Lars bruger på HGI-Nyt, er han som nævnt også et dedikeret 

medlem af hovedbestyrelsen samt involveret i fodboldklubben, hvor han bl.a. 

bruger mange timer som fodbolddommer. Lars har desuden også været med 

i projektgruppen i forb. med  bygningen af Hal 2 i Havdrup, og i den forbindelse 

vedligeholder Lars en webside med fotos, så alle har mulighed for at følge med 

i hvor langt byggeriet af hallen er nået.  
I det hele taget er Lars en vigtig del af 

foreningslivet i Havdrup, og man kan 

altid regne med Lars’ hjælp og støtte, 

og det kæmpe store arbejde han udfø-

rer for foreningen og især for HGI-Nyt 
gør ham til en utrolig værdig modta-

ger af SIU’s lederpris 2013. 

Lars fik overrakt prisen som foruden 

et lille symbolsk bæger også udløser 

en sum på 5.000 kr. af borgmester 

Niels Hörup til Solrød Idræts Unions 
Idrætsprisfest den 23. april 2013. 

Vi er stolte af, at Lars meget velfor-

tjent blev vinder af prisen i 2013, og 

vi ønsker Lars et kæmpe stort tillyk-

ke! 

 
På vegne af Hovedbestyrelsen i HGI 

Anette Gammelvind 

 

(Fortsat fra side 3) 
 

Det var en stolt og beæret Lars Morten-
sen (Nr. 2 fra venstre) fra Havdrup Gym-
nastik- og Idrætsforening som modtog 
Årets Lederpris 2013 i Solrød Idræts 
Union af Borgmester Niels Hörup  til Sol-
rød Idræts Unions Idrætsprisfest. 
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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 

God sommerferie og sidste blad i denne sæson 
 

Dette blad bliver sidste blad inden sommerferien. 
 

Sommergymnastikken ”synger” nu på sidste vers, og slutter for de sidste hold 

her midt i juni måned. 

Herefter holdes der sommerferie frem til slutningen af august. 

 
Gymnastikafdelingen vil gerne ønske alle en rigtig god sommer / sommerferie 

– til vi ses i slutningen af august til næste sæsonstart.  

Se løbende alle informationer på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk 

 

 

Tak til alle sponsorer og bidragsyder til HGI gymnastik 

 
En stor tak til alle firmaer og bidragsydere, som dels har annonceret på hjem-

mesiden, og ved andre arrangementer. Dette er en stor hjælp for at holde 

foreningen både økonomisk og konstruktivt oppe, så der kan arrangeres og 

holdes arrangementer, som gymnastik og idrætsaktiviteter for byens og om-

egnens borgere.  
Dette medvirker til en hjælp og et skulderklap til alle i foreningen som gør et 

stort og ulønnet arbejde for foreningen. 

 

 

Næste sæson – efterår 2013-forår 2014. 

 

Program og planlægning af næste sæson, som starter i efteråret 2013 til 
foråret 2014, er nu ved at være færdig planlagt. 

(Fortsættes på side 6) 
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Det bliver en rigtig spændende sæson, hvor vi starter op i den nye hal - hal 2. 

 

Offentliggørelse af den nye sæsonplan er disponeret til at ske lige omkring  

1. juni 2013 – og kan ses på hjemmesiden. 

 
Onlinetilmelding åbner tirsdag 20. august 2013, kl. 19.00. 

 

Hold derfor øje med hjemmesiden i løbet af sommerferien, hvor hjemmesiden 

bliver opdateret løbende også med en mere uddybende beskrivelse omkring 

de enkelte hold. 

 
Vintersæsonprogrammet for 2013 - 2014 og med holdbeskrivelser samt 

mange flere oplysninger, bliver også udsendt som en husstandsomdelt folder.  

Folderen vil blive omdelt i løbet af august måned – så hold øje med postkassen 

i denne periode. 

 

Lidt om den nye sæson vintersæson 2013/2014 – nye hold og meget mere: 
 

Næste sæson vintersæsonen 2013–2014 – hvor vi atter vil tilbyde en bred 

vifte af motion for både børn og voksne. Vi forsøger altid i gymnastikforeningen 

at følge med tidens trends og motionsbølger, og derfor vil vi til næste sæson 

tilbyde nogle nye spændende hold, som vi håber bliver godt modtaget.  

 
Af nye hold vi forventer at tilbyde, kan bl.a. nævnes:  

 

Boksehold 

Programmet byder også i år på et nyt boksehold, som kommer til at træne i 

gymnastiksalen. 

Så kom og boksetræne og få en masse styrke, motion, hurtighed og hyggelig 
samvær – så sveden pibler.  

 

Parkour 

Lisbeth Rheder har talt med vores nye Parkour instruktør og fortæller:  

En helt almindelig fredag eftermiddag, kom vores nye Parkour instruktør på 

besøg i Havdrup gymnastikforening, han skulle lige se faciliteterne hvor han 
skal undervise Havdrups friske piger og drenge i Parkour. Børnene der opholdt 

sig på skolens Parkour bane blev straks nysgerrige og kom hurtigt i gang med 

at vise Sebastian hvad de kunne og Sebastian fik vist børnene hvordan man 

også kan bruge Parkour banen. Vi glæder os rigtig meget til at tilbyde Parkour 

i næste sæson i Havdrup gymnastikforening. Det bliver fredage fra kl. 16.30 – 

18.30  i gymnastiksalen.  

(Fortsat fra side 5) 
 

 
(Fortsættes på side 8) 
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Parkour (afledt af det franske ord parcours) er en naturlig træningsmetode, 

der gør det muligt at lære at bevæge sig så hurtigt og effektivt som muligt 

gennem og ved brug af vores omgivelser. Der er ikke brug for nogen specifik 

struktur eller udstyr for at udøve denne "bevægelseskunst". Kroppen er det 

eneste nødvendige redskab. Det er en atletisk disciplin, som er tilgængelig for 

alle, fordi den kombinerer menneskets basale fysiske færdigheder: Løbe, hop-
pe, klatre osv.. Det er en idræt, som gør det muligt at udforske kroppens po-

tentiale. Parkour gør det muligt at lære at konfrontere og overkomme forhin-

dringer, om de findes i bymiljøet eller i naturen.  

 

TRX 

Hvad er TRX træning: 
I bund og grund er det blot en lang rem med 2 håndtag på, men på trods af 

enkelheden giver TRX-systemet dig uhyre effektiv styrketræning, som tager fat 

i alle muskler.  

 

Samtlige øvelser foregår med din egen kropsvægt som eneste belastning. Ved 

at justere, hvor højt remmene hænger, og dermed hvor stejl en vinkel du ligger 
eller står i, kan du få din krop til ‘at veje mere’, så øvelserne hele tiden kan gø-

res sværere.  

Det betyder, at du bliver tilpas udfordret, uanset om du har årelang trænings-

erfaring eller lige har besluttet dig for at komme i form.  

 

 

(Fortsat fra side 6) 
 

 
(Fortsættes på side 9) 
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5 fede detaljer ved remmene 
1. Grebene kan bruges på en stribe forskellige måder. Du kan holde om 

skumgummidelen eller køre enten vristen eller hælen ind i løkkerne. 

2. I et snuptag kan de 2 greb samles til én sammensmeltet enhed. Det 
udvider øvelsesrepertoiret yderligere, især med rotationsøvelser, der 

får godt fat i kropskernen. 

3. Du kan lynjustere remmenes længde ved blot at flytte en krog ét hak 

længere op. 

4. De anvendte materialer er ekstremt slidstærke og tåler masser af 

tæsk. Selv efter et år ude i haven er skumgummigrebet intakt. 
5. Løkken er stor nok til at nå rundt om de mest solide bjælker og kan sam-

tidig tilpasses selv de tyndeste rør. Dermed er det altid muligt at finde et 

solidt og brugbart ankerpunkt.  

 

 

 

EFFEKT 

EFFEKT træningen tager udgangspunkt i enkle muskeløvelser, der kan tilpas-

ses lige præcis dit niveau. Øvelserne udføres stående, siddende eller liggende - 

langsomt og kontrolleret, og vi bruger kun kroppens vægt som belastning. 

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 10) 
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EFFEKT skaber større kropsbevidsthed, giver bedre holdning og gør kroppen 

stærkere. 

 

EFFEKT har til formål, rent fysisk, at skabe større kropsbevidsthed, bedre hold-

ning og gøre kroppen stærkere, mere udholdende, sundere og velformet. 
Kroppen er skabt til at blive brugt - den skal "røres". Men den er også skabt 

sådan, at den bliver god til det, den gør - og er det at være inaktiv, så bliver den 

rigtig god til at være doven og træt. Musklerne bliver mindre stærke, udhol-

dende, smidige og dårligere til at koordinere, når de ikke bliver brugt tilstræk-

keligt eller forkert gentagende gange.  

 
Traditionel muskeltræning har primært det fokus, at kroppen skal blive pæne-

re af træningen, hvor nutidens funktionelle træning også tager højde for, at 

kroppen rent faktisk skal kunne bruges til noget uden for træningssalen. Man-

ge træningsprogrammer er i dag tilrettelagt for at skabe “kosmetiske” foran-

dringer på kroppen. Man har glemt kroppens behov for styrke i muskler og led, 

evnen til at holde balancen, at kunne løfte og bære korrekt, at sidde og stå i 
den rigtige stilling og i det hele taget være “klar” til at klare hverdagens fysiske 

strabadser.  

 

EFFEKT er ganske enkelt for alle. Derfor er EFFEKT blevet en utrolig populær 

træningsform på meget kort tid, og det er ikke uden grund.  

 
TRX-Holdet er blevet en realitet idet vi har fået et støttebi-

drag på 27.200 kr. til indkøb af TRX-seler til holdet fra Nor-

dea-fonden, hvilket vi er meget taknemmelige for.  

 

Team Allstars  

I år kommer også et hold for årgang 18+, et hold mest baseret på spring, 
men kan også tilpasses til dem, der tilmelder sig holdet.  

En rigtig god mulighed for at få tidligere springere på alle niveauer i gang igen, 

eller nye der vil lære eller genopfriske, hvad man tidligere har kunnet.  

 

Af øvrigt hold kan nævnes: 

 

(Fortsat fra side 9) 
 

(Fortsættes på side 12) 

 Cross Gym 

 Løbehold 

 Trim Fit 

 Børne Fitness 

 Multi Robic 

 Zumba 

 Yoga 

 Pilates 

 En masse springhold 

 Og meget mere 
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Voksen Fitness Event søndag 25. august kl. 10.00 – 12.00 

Igen i år forsøger vi at gentage succes fra sidste år – at tilbydes alle voksne – 
medlemmer og ikke medlemmer, at prøve forskellige former for gymnastik og 

motion. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. 

 

 

Aktivitetsdag, ”Store legedag” i Havdrup Hallen søndag 29. september  

Ligeledes vil vi også i år gentage arrangementet ”Store legedag”, hvor alle kan 

komme og deltage gratis – men mere om dette senere. 
 

 

Hal 2 i Havdrup og springgrav – sponsorater og bidrag 

Vi søger stadig efter sponsorstøtte, sponsorater og tilskud via fonde for at 

dække foreningens betaling og bidrag til Havdrups første springgrav 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.  

 
 

Vi søger instruktører  

Vi er som altid på jagt efter flere instruktører, ligeledes til kreative nye hold.  

Vi kan også godt bruge flere voksen-instruktører 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, som foreningen godt-

gør udgifterne til – hvis der er emner man syntes man vil dygtiggøre sig i. Ring 

og hør nærmere herom til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne.  

 
 

 

(Fortsat fra side 10) 
 

(Fortsættes på side 13) 



 

13 

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. 
 

 

Opvisningskalender for Super Spring 

Superspring: 

 Havdrup Borgerforening, arrangement i Havdrup Centret, lørdag den 8. 

juni 2013 mellem kl. 10.00-14.00. 

 DGI midt- og Vestsjælland – Høve stævnet ved Asnæs den 15. - 16. juni 

2013. 

 

 

Datoer og andet 
Sommergymnastikken (afhængig af det enkelte hold) fra 2. april 2013 til  

13. juni 2013. 
Borgerforeningens arrangement i Havdrup Centret, lørdag 8. juni 2013, 

kl.10.00-15.00. 

DGI Midt- og Vestsjælland – Høve stævnet 15. – 16. juni 2013. 

Landsstævnet i Esbjerg fra 4. – 7. juli 2013. 

Tilmelding vintersæson 2013-2014 - Onlinetilmelding åbner tirsdag den 20. 

august 2013, fra kl. 19.00 
Voksen Fitness Event søndag den 25. august kl. 10.00–12.00, for alle. 

Aktivitetsdag / Store legedag 29/9, 2013, i Havdrup Hallen for medlemmer 

og ikke medlemmer – se vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk 

 

Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk  

 
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk 

 

 

P.u.v. Ole 

(Fortsat fra side 12) 
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Ny årgang 2009/2010 

På årgang 2009/2010 holdet hygger vi os hver tirsdag. Vi laver forskellige 

øvelser, og udfordrer vores motorik. Det er sjovt, og alle børnene stråler af 

glæde, når de får en bold mellem fødderne. Det er en dejlig måde at være 

sammen på og få dannet nye venskaber!  

Kom og hils på 

 

Helle og Rikke 

Flere oplysninger på 

Havdrup Fodbolds hjemmeside: 

www.hgi-fodbold.dk 

 

 

(Fortsættes på side 16) 

FODBO LD 

Formand 

Michael Ruff-Hansen, Kildebo 26, 4622 Havdrup, Telefon 25 38 34 95.  

Kasserer 

Søren Tvede, Bakkelund 25, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 99.  

 

Mail: michael03@hgi-fodbold.dk 

Hjemmeside:  www.hgi-fodbold.dk 
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U 5 og U 6 rykker udendørs 

Årgang 2007 debuterede udendørs 25. maj 2013, med 2 hold til DBUs 3 

mands-bold på Køge Stadion. 

Det blev en stor succes, syntes vi. Vores drenge har rykket sig meget, ja de 

har nærmest skridtet vinteren over med 7 mile skridt – det kunne vi blandt 

andet se, i de kampe vi mødte Solrød – vinterens indendørs massakrer i de 

tilsvarende lokalderbyer, blev erstattet af tilnærmelsesvist lige kampe.  

Summen af indsatsen blev, at vi tog hjem med både mål og sejre – begge vore 

hold prøvede at vinde, det ene endda som toer af fem i puljen, men hvem tæl-

ler  

Vi debuterede ligeledes med en stævnepokal uddelt til dagens fighter, bedste 

kammerat eller efter andet uddelingsegnet kriterium. Dagens kriterier blev 

fightervilje og engagement. Meget bemærkelsesværdigt var det Isaac Chrifi 

Øregaard, som løb af sted med pokalen, bemærkelsesværdigt al den stund, at 

Isaac er 2008’er som dagens eneste – der skal lyde et tillykke og en tak for 

indsatsen til Isaac. 

Der skal også lyde en tak til alle vore andre gode drenge, 

som på dagen var Bertram, Bertram F, Valdemar, Mar-

kus M, Peter, Philip L og William. Vi er stolte af jer. 

 

Til alle drenge født i 2007, som ikke går til fodbold, skal 

der hermed lyde en opfordring til at  komme og være 

med - vi træner mandag og onsdag mellem 17.00 og 

18.00. Vi træner med årgang 2008, så alle fra 2008 er 

selvfølgelig også velkomne.  

 

Der er netop opstartet nye årgange (om tirsdagen), så vi er ikke længere de 

yngste, det er bare om at komme i gang, om man så er fra 2007 eller 2010. 

Allan Rigelsø 

 

U13 fodboldpigerne til Girls Cup Malente i Kiel i Tyskland 

Fredag den 17. maj kl. 16 var der afgang fra Havdrup hallen til Kiel i Tyskland, 

hvor U13 pigerne skulle være med i stævnet Girls Cup Malente. Der var fra 

start god stemning og 13 piger som glædede sig helt vildt til at komme af 

(Fortsat fra side 14) 

 
(Fortsættes på side 17) 
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sted. Efter de sidste holdbilleder, knus og kram stod Morten Sloth og Kim Kli-

ver klar med 2 minibusser, hvor pigerne samt træner Mathilde Bonnerup og 

assistent Gry Hansen blev ”læsset” ind og så var det afgang. 

Det var nogle meget glade og spændte piger, som ankom til Kiel kl. 20.30, 

hvor de blev indkvarteret på byens skole. 

Lørdag startede stævnet med indmarch kl. 9 - nå, ja, det nåede vi altså ikke 

lige – vi skulle jo lige være færdige på badeværelset ;o) 

Til gengæld var vi klar, da det virkelig gjaldt. 

Vi skulle spille 3 kampe lørdag. Kl. 12 skulle vi spille den første kamp mod det 

tyske hold SV Nettelnburg/Allermöhe. Vi kom flyvende fra start og vandt kam-

pen 4-1. 

Kl. 14 skulle vi spille mod vores danske rivaler Karlslunde IF 1 og vi havde fået 

blod på tanden efter vores første sejr. Det varede da heller ikke længe inden vi 

scorede det første mål og vi kørte sejren meget overbevisende hus med 4-0. 

Den 3. og sidste kamp om lørdagen var igen mod et tysk hold USC Paloma 

Hamburg og på en eller anden måde er der altid lidt flere nerver på når man 

skal møde et hold man ikke kender og så oven i købet et udenlandsk hold. Vi 

havde jo heldigvis en masse selvtillid med i posen og gik på banen kl. 16 med 

troen på at selvfølgelig kunne vi klare dem. Pigerne spillede forrygende og kam-

pen endte med en 3-0 sejr til os. YES, vi havde vundet alle vores kampe lørdag, 

så der var liv og glade dage og vi var altså med i kapløbet om pokalerne. Af-

tensmaden stod selvfølgelig på tyske retter, ikke alle var helt vilde med det, så 

søndag aften blev der da også tid til en tur på MacDonald :o) 

Søndag stod den på endnu flere kampe, 3 kampe var fastsat og så kunne det 

selvfølgelig blive til flere hvis vi spillede lige så forrygende som om lørdagen. Kl. 

10.30 skulle vi spille mod værtsholdet BSG Eutin/Malente. Det blev en meget 

lige kamp. Der blev kæmpet bravt og i et angreb går deres målmand ud og får 

tacklet vores spiller Mathilde så uheldigt at hun falder og lander meget uhel-

digt. Faktisk så uheldigt, at hun bliver hentet med ambulance og kørt til hospi-

talet, hvor hendes arm bliver lagt i gips. Selv med denne usikkerhed om deres 

holdkammerat og hvad der er sket med hende kæmper holdet videre og kam-

pen ender 0-0. Altså var vi stadig med i kapløbet om pokalerne. 

Inden næste kamp strøg nogle af pigerne over og købte en bluse til deres uhel-

dige holdkammerat. Dejligt at opleve sådan et fællesskab pigerne har. 

(Fortsat fra side 16) 
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Næste kamp var kl. 12.30 og her skulle vi møde vores naboer Viby Sjælland IF 

2. 

Pigernes kampråb blev lidt anderledes til denne kamp: Hvem kæmper vi for: 

Tulle (Mathilde). Og MON IKKE de kæmpede for deres kammerat, hele 3 -0 til 

os - SÅDAN! 

Kl. 14.30 skulle vi spille mod endnu et tysk hold SFC Stern 1900 Berlin. Her 

mødte vi vores overmænd og de slog os 2-0, men spillet om pokalerne var ikke 

slut endnu. 

Kl. 15.30 skulle vi spille semifinale mod Hareskov IF - og hold nu op for en 

kamp. Vi førte 1-0 det meste af kampen og da ”fælles-fløjten” lød for at alt spil 

skulle stoppe på banerne overhørte vores dommer dette og lod spillet fortsæt-

te. Hareskov IF får et frispark lidt udenfor målfeltet og scorer – øv øv øv. Det 

var ellers vores kamp og vi følte virkelig at vi blev snydt for en sikker sejr. Vi må 

ud i straffesparkskonkurrence og desværre for os får de én mere i nettet og 

vinder 5-4. 

Dermed er vi desværre ikke med i opløbet om 1. pladsen, men kl. 16.30 skal vi 

spille broncekamp og vi skal møde SFC Stern 1900 Berlin, som tidligere slog 

os med 2-0. 

Vi er tændte og sætter alt ind, da det immervæk gælder en broncemedalje/

pokal. Kampen er meget meget spændende og vi ender ud i endnu en straffe-

sparkskonkurrence, puh ha, nerverne er på højkant.  

Vi har god opbakning fra sidelinjen, både fra forældre som er kommet fra Dan-

mark for at heppe samt fra Vibys hold. Vi starter og bolden er i nettet – 1-0. 

Berlin scorer også 1-1. Næste bold YES – 2-1 til os. Berlin scorer 2-2. Heref-

ter brænder både vi og tyskerne, men langt om længe står den 3 -3. 

Det er vores tur til at sparke – YES 4-3. 

Berlin står klar, sparker, og JAAAAAA – BRÆNDER. Vi vinder 4-3 og er her-

med broncevindere og skal have pokal overrakt i aften – SÅDAN! En fantastisk 

godt spillet kamp af pigerne. 

Selve overrækkelsesceremonien foregik på Kurpark om aftenen efterfulgt af 

diskotek. Det var nogle meget stolte piger som fik overrakt pokalen for en me-

get velfortjent 3. plads. Der skal herudover findes vindere for bl.a. topscorer og 

Fairplay. 

(Fortsat fra side 17) 
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Og vinderen for Fairplay går til HAVDRUP, Denmark. Sikke en hyldest. Ikke nok 

med at vi rent faktisk spillede os til en meget flot 3. plads, vi gjorde det på en 

sådan måde, at vi også vinder Fairplay-pokalen. Sådan skal det gøres. 

Vi er nogle meget stolte forældre og trænere til et dejligt godt spillende og 

sammentømret hold. 

Stort tillykke til U13 pigerne for et fantastisk resultat. 

Kia Frisenborg 

 

Old Girls har fået nyt  spilletøj 

 

Vi siger rigtig mange gange tak til 

Murermester Lars Nielsen 

(www.murerdesign.dk), for spon-

seringen af vores nye spilletøj.  

 

Dorte Linde 

 

Nyt fra årgang 99 

Et tilbageblik på forårssæsonen  

Efter en lang vinter med hård fysisk træning, både på grusbanen og i Køge 

bokseklub var holdet top trimmet til sæsonstarten, holdet havde masser af 

selvtillid da vi vundet vores række i SBU vinterturnering. 

(Fortsat fra side 18) 
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Målsætning for 11 mandsholdet var at få flere point end hvad efteråret havet 

kastet af sig (7 point) og 7 mands holdet skulle blande sig i toppen.  

11 Mands startede hjemme mod Borup og spillede en flot kamp, vi førte 1 -0 

til 5 minutter før tid, så lykkes det Borup at udligne og dybt inde i overtiden får 

Borup tilkendt et mål som stadig bliver diskuteret – var bolden inden over stre-

gen…. Men helt ufortjent taber vi 2 -1. Det slog dog ikke holdet ud, de 3 kampe 

forsatte vi med at spille meget flot fodbold, det betød sejr på 2 -0 ude over AIK 

Strøby, 3-0 hjemme over Herlufsholm  (som var nedrykker fra række 1) og 

igen 2-0 ude mod Bjæverskov og pludselig lå vi nr. 2 i rækken. Målsætning var 

allerede efter 4 kampe opnået virkelig imponerende. Men så kom nedturen 3 

kampe i træk blev tabt, først hjemme 2-0 til B1921, så 7-4 til Tåstrup og en-

delig den totale ydmygelse 6-2 i Dianalund AV AV og så lå vi og roede rundt i 

bunden.  Den triste udvikling skulle helst vende til hjemme kampen mod Greve 

og det blev den, vi var opsatte og klar fra start og efter foråret flottest 20 mi-

nutter var Greve kørt midtover og måltavlen viste 4 -0  – herefter styrede vi 

sikkert kampen hjem til en 6-0 sejr. 

Holdet har 2 kampe tilbage og ligger PT nr. 5. 

7 mandsholdet startede flot ved at vinde 5-3 hjemme over Fløng/

Hedehusene, næste kamp var også hjemme denne gang mod Odsherred og 

drengene spillede den bedste 7 mands kamp jeg har set i mands minde – alt-

så hvis kampen kun varede 45 minutter, for her sad vi på alt og styrede kam-

pen flot spil og frække afleveringer og førte 5 -1! Hvad der gik galt i de sidste 

15 minutter vides stadig ikke men Odsherred scorede 5 mål og så var en sik-

(Fortsat fra side 19) 
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ker sejr forvandlet til uforståeligt nederlag på 6-5. Vi spillede herefter en for-

færdelig kamp  ude mod Undløse hvor eneste men ikke uvæsentlig positive 

oplevelse var at vi vendte et truende 2-0 nederlag til en sejr på 3-2. Spillet var 

meget bedre i næste udekamp mod Vipperød, Desværre udnyttede vi ikke alle 

de chancer vi fik spillet os til, det gjorde Vipperød og derfor vandt de 3-1. De 

gode spil forsatte i holdets næste hjemme kamp mod Svogerslev alligevel kom 

vi bagud 2-0, men holdet blev ved med at fighte og belønningen kom kort før 

tid, da vi headede sejrsmålet ind til 3-2 FLOT drenge.  Næste kamp var hjem-

me mod Undløse og her havde drenge noget at bevise efter den tamme ind-

sats i Undløse, og de løste opgaven med bravur 13-2 havde vi vundet efter en 

magtdemonstration.  

De 2 næste udekampe gav des-

værre ikke de ønskede udbytte af 

point det blev 2-2 i Fløng/

Hedehusene og et nederlag på 5-

3 til Odsherred. Holdet ligger PT 

nr. 3 og har 2 kampe tilbage. 

Holdet har til den nye sæson fået 

sponseret nyt tøj af H.T.T.C. og B.J. 

Enterprise. 

 

Kurt Larsen 

 

U12 Pigerne 

De kæmper med livet løs på banerne alle 12 piger. der er ikke sket det vilde 

siden sidste HGI-Nyt, men de bliver ved med at imponere træneren. De har pt. 

kun tabt 1 kamp i år, så man må sige, at de er stabile pigerne. 

De skal efter sommerferien fortsat spille i 7 mands turneringen pga. at trup-

pen er så smal. 

Sidste træning inden sommerferien er den 26. juni, og der er ikke træning i 

sommerferien i år, Vi ses piger efter sommerferien.  

Finn Cheftræner U 12 pigerne 

 

 

(Fortsat fra side 20) 
 

(Fortsættes på side 22) 



 

22 

Old Girls 

Der er fortsat 3 stk. 7 mands Old Girls hold i Havdrup, og de er virkelig klar og 

på mærkerne, 

Vi er blevet ramt af en del skader, men satser på at alle er klar efter en velfor-

tjent sommerferie 

Og tak til Pernille for den store hjælp med at få træninger og div. ting til at gå 

op, det er sådan nogle mennesker, alle trænere har brug for TAK.  

Finn Cheftræner Old Girls 

 

U 17 Drengene Havdrups Stolthed 

Sidste nyt fra de store drenge; vi har i Pinsen været i Holland og spille fodbold 

Med stor succes. 

Vi ankom trætte efter 10 timer i bus til et super hotel med lækker mad og 

super værelser, fik sovet og var klar til morgendags fodbold.  

Vi skulle om lørdagen spille seedning til puljespillet 1 dansk hold og 2 tyske og 

vi blev nr. 2 i vores pulje (flot drenge). Hjem til hotellet og få noget at spise 

(nogle valgte KFC) drengene hyggede sig om aftenen med at klippe Manne til 

ukendelighed. Så jeg tror han har lært at lade en frisør klippe ham næste 

gang. 

Vi stop tidlig op søndag og ordnede vores værelser, og tjekkede ud for derefter 

at  handle ind i et stort supermarked i 30 minutter. 

Videre til en anden by om søndagen for at spille afslutningsrunden, og det var 

hårdt drengene var oppe mod danske række 1 modstandere og tyske og hol-

landske mesterrække spillere, og de går altså til den, 

Vi slutter som en samlet nr. 6 ud af 12 hold så det var meget flot gået af Hav-

drups U-17 ungdom. 

Selve turen forløb uden problemer alle hyggede sig og jeg er sikker på at i 

mange år fremefter vil de huske denne tur. 

Nicklas Christensen blev kåret som dem bedste fighter og spiller på holdet.  

Vi så også en ny side af den mindste spiller på holder Emil Herrestrup Han var 

som en pitbull terrier på banen ingen var for store til ham (kanon godt kæm-

pet Emil)  

(Fortsat fra side 21) 
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I den hjemlige DBU liga går det mindre godt, vi har stadig en sejr til gode, vi er 

havnet i en for stærk pulje for drengene.  

Til Slut vil jeg sige at jeg stopper som aftalt 

med bestyrelsen som Cheftræner til juni, og 

det har været rigtigt spændende og til tider 

meget udfordrende (på den gode måde) at 

have U-17 drengene, jeg vil ønske jer alt held 

og lykke fremover drenge og tak for mange 

mange timer sammen. 

Finn Sørensen Chef Træner u 17 Havdrups Stolthed  

  

Havdrup Herresenior 

Der spilles igen Herresenior fodbold i Havdrup. Til starten af forårssæsonen  

blev der tilmeldt et hold i serie 5. Starten har været rigtig god, og holdet ligger 

nr. 2 i rækken med 2 kampe igen. Søndag den 9. juni kl. 11.00, spiller Havdrup 

mod rækkens nr. 1 Benløse IF, så mød op på Havdrup Stadion og støt op om 

holdet.  

Søndag  den 26. maj spillede HB Køges 1. divisions 

hold mod et udvalgt hold fra HB Køges netværksklub-

ber. Kampen var en del af HB Køges store familiefe-

stival, og Havdrup Fodbold var repræsenteret  på 

Team Netværksklub af Thomas Mortensen. Det var 

en god dag, på trods af at vejret viste sig fra sin bed-

ste side, og Thomas var træt efter kampen, men en 

stor oplevelse rigere. Kampen endte 8 - 3 til HB Kø-

ge. 

Lars Mortensen 

 

Havdrup Sommer Cup 2013 

Søndag den 18. august 2013 afholdes det traditionsrige stævne Havdrup 

Sommer Cup endnu en gang. Husk at skrive datoen i kalenderen, og kom og 

oplev alle de glade fodboldpiger og -drenge. 

Hvis du har mulighed for at give en hånd med ved stævnet, må du gerne kon-

takte Lars Mortensen på telefon 40 51 42 02 eller på lars.mortensen@hgi -

fodbold.dk. Vi har brug for dommere og andre medhjælpere til alt det praktiske 

omkring stævnet. 

(Fortsat fra side 22) 
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Onsdag den 15. maj fik Havdrup Petanque Klub overrakt 15.000,00 
kr. fra Tuborg Fondet ved Heidi Kremmlig Harrild.  

 

 

Beløbet er nu investeret i borde og 

bænke til vort telt, som nu kan rumme 

50 personer til fællesspisning af vor 

medbragte mad eller når vi i løbet af 
sommeren griller.  

Vort petanque anlæg er nu utrolig vel-

indrettet til medlemmernes fulde til-

fredshed og ved deres indsats.  

 

 
 

Fra starten i 2006 med 11 personer, er 

vi nu 65 medlemmer og herudover har vi 

21 erhvervsmedlemmer.  

Klubben deltager nu med 3 hold i DGI´s 

Kvartet turneringer og 2 hold i trekanttur-
neringer det betyder at 38 personer del-

tager i turneringer.  

Samtlige fremmødte medlemmer d.d. i alt 

39 siger tak til Tuborg Fondet, for støtten 

til færdiggørelsen eller prikken over i-et af 

vores anlæg. 
 

 

Ved formand Finn på bestyrelsens vegne.  

PE TANQU E 

Formand 

Finn Nielsen, Telefon 56 14 50 92,  Mail: petanque@havdrup.dk  

Kasserer 

Jeanette Milo, Telefon 28 71 90 50 
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Ungdomstræningen er slut for denne sæson.  

 
Den nye sæson starter op på en frisk efter sommerferi-

en. Det nye ungdomsudvalg glæder sig til at starte op 

med nye ideer, og håber på en masse opbakning for de 

unge mennesker i Havdrup.  

 

Udvalget består af ungdomsformanden Lene Holm  Jensen samt Lise Elsborg 
Jensen, Diana Vaabengaard samt Thomas Belling. 

 

Den nye sæson starter i uge 36 for ungdom.  

 

Vores ungdomstræner Sofie Kofoed-Sørensen har sagt ja til at træne en sæ-

son til. 
 

Der vil være åbent hus for alle som har lyst til at komme og se hvad badminton 

er, eller hvis du har spillet før er du også velkommen til at kigge forbi. Der vil 

være låne ketcher og bolde. Så kom og hyg med os alle et par timer.  

 

Vi mødes Søndag den 1. september kl. 10.00,  
og vi regner med at slutte kl. 12.00 

 

Hvis du allerede nu ved, at du har lyst til at starte til badminton næste sæson, 

så send en mail til badminton@havdrup.dk 

 

Med venlig hilsen Ungdomsudvalget  

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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Kik ud til spændende SLTU tennis kampe på tennisanlægget  

 
Skolevej 62  ”Bag Havdrup Hallen”  

Alle kampe starter kl. 18.00  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
(Fortsættes på side 30) 

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   

Dato Havdrup hold Modstander 

27-05-2013  Havdrup  Tune  

28-05-2013  Havdrup 2 Tune 2 

10-06-2013  Havdrup Rødovre 4  

18-06-2013  Havdrup 2 Ringsted  

13-08-2013  Havdrup Blåkilde 2  

19-08-2013  Havdrup Solrød 2  

20-08-2013  Havdrup 2 Bjæverskov 2  
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