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Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

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
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 22. september 2013
Forsiden
Indvielsen af Havdrup Hal 2
Borgmester Niels Hörup, Super Springere fra Havdrup Gymnastik Forening, Formand
for Havdrup Gymnastik Forening Betina Steneman, Formand for Social-, sundheds- og
fritidsudvalget Naima Simring og Årgang 2001 fra Havdrup Fodbold.
Foto: Jeff Duckett
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Indvielse af Hal 2 og Sæsonstart
Efter en dejlig sommer, er det igen tid til at finde træningsskoene frem. Vores
foreninger starter her i august op med træning igen, og som de andre år håber vi, at rigtig mange vil benytte sig af alle de gode tilbud HGI har.
Vi skød sæsonstarten i gang med et brag af en indvielsesfest for vores nye
flotte Hal 2, hvor borgere, politikere og foreninger sammen kunne nyde og beundre vores fantastiske nye faciliteter i Havdrup Idræts Center. Vi glæder os
utroligt meget over vores nye hal, som er taget i brug i skrivende stund. Vi vil
gerne henstille til, at alle væbner sig med tålmodighed og overbærenhed, både hvad angår de småmangler, der er i hallen her i begyndelsen, men også
med vores kære hal personale, som først nu skal til at lære den nye hal og de
nye rutiner at kende. Og samtidig vil vi også opfordre alle til at passe godt på
vores idrætsfaciliteter, så vi kan bevare dem i en god stand mange år fremover.
Og ingen sæsonstart uden Havdrup Sommer Cup, som blev afholdt den 18.
august 2013 af Havdrup Fodbold. Solen tittede frem mellem lidt byger hist og
her, og små og store glade ansigter fyldte boldbanerne denne dag, ikke
mindst når pokalerne blev overrakt til alle spillere, uagtet om der var vundet
eller tabt. Det er dejligt, at vi i byen kan finde frivillige og sponsor opbakning til
et sådan arrangement.
Med disse ord ønsker vi alle en rigtig god og aktiv sæson.
På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind
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Gymnastik
Formand
Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.
Økonomiansvarlig
Tina Sarpø, Rørvænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 55 83.
Mail: gymnastik@havdrup.dk
Hjemmeside: www.havdrupgymnastik.dk

Sæsonåbning og tilmelding
Så er efterårs og vintersæsonen netop opstartet.
Sæsonplanen 2013/2014 kan ses på hjemmesiden
www.havdrupgymnastik.dk under fanebladet ”vintersæson 2013/2014” og i
den husstandsomdelte folder.
Åbnings- og onlinetilmeldingsaftenen d. 20. august, kl. 19.00 som i skrivende
stund skal ske, er et tidspunkt vi med glæde har set frem til.
Håber alt som sidste år forløber efter planen og uden problemer.
Ved tilmeldingen skal man huske, hvis man tidligere har været medlem i foreningen, som de fleste har - at man tilmelder sig som ”allerede medlem” (ellers vil man figurer 2 gange i medlemssystemet).
De fleste hold starter træningen i uge 35 (mandag den 26. august).

Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det
Er man ikke blevet tilmeldt på åbningsaftenen (d. 20. august), og ønsker at gå
på et af holdene, kan man stadig blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede
hold ikke er fyldt op, og hvis holdet skulle være fyldt op kan man skrive sig på
venteliste, når der så bliver ledig plads vil man automatisk få besked, alt via
hjemmesiden.
Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, som følgende:
Vælg fanebladet 'Onlinetilmelding'/'Onlinetilmeld dig her' og tilmeld dig det hold
du ønsker at gå på. Følg vejledning og informationstekster i øvrigt.
(Fortsættes på side 5)
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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.
NB: Er man i tvivl om holdet er noget for en, gives der 2 prøveundervisningsgange fra tilmeldingstidspunktet, hvorefter tilmeldingen er bindende. Ved udmeldelse inden 3. undervisningsgang fra tilmeldingstidspunktet
tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 50,00 til dækning af administrationsomkostninger.

Klippekort
Som noget helt nyt giver vi mulighed for, at man kan købe et klippekort med
10 eller 20 klip, til dem som ikke ønsker at tilmelde sig et fast hold.
Klippekortet kan bruges på alle voksen holdene igennem hele vintersæsonen
med undtagelse af TRX holdet og bokseholdet, hvor vi er begrænset i forhold
til redskaber/rekvisitter. Læs mere om klippekortsordningen på vores hjemmeside under Onlinetilmelding/Klippekort.
Da unge og voksne i dagens Danmark ønsker fleksible træningsmuligheder,
har vi valgt at indføre en klippekorts ordning, således at du frit kan vælge hvilket voksen hold du ønsker at træne på fra dag til dag. Der er naturligvis en
besparelse ved at tilmelde sig et specifikt hold, men er du mere interesseret i
muligheden for fleksibilitet, vil dette nu være muligt i sæsonen 2013/2014.
Derfor tilbyder Havdrup Gymnastikforening nu som noget nyt salg af klippekort
til voksenhold. For at købe et klippekort kræver det, at du er medlem af gymnastikforeningen. Under Holdbeskrivelser kan du se hvilke hold klippekortet kan
benyttes til. Klippekortet købes således:
Køb klippekort og få samtidig et medlemskab af Havdrup Gymnastikforening
under Onlinetilmelding under "Klippekort og medlemskab - 10 klip" til 500 kr.
eller "Klippekort og medlemskab - 20 klip" til 950 kr.
OBS! Klippekortet gælder kun til vintersæsonen 2013/2014.
Du modtager efter et par dage klippekortet i postkassen.
Mød op på holdet, og vis dit klippekort til instruktøren, som krydser af på kortet.
Vigtig information om klippekortet:
Klippekortet er personligt, men må gerne overdrages til 2. part under forudsætning af, at 2. part er eller bliver medlem af Havdrup Gymnastikforening.
Klippekort er kun gyldigt i den vintersæson hvor klippekortet er købt, og overskydende klip eller ubrugte klippekort refunderes ikke.
(Fortsættes på side 6)
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Lidt reklame for nogle af de nye hold i denne sæson
Af nye hold i denne sæson kan vi nævnes:
Effekt, Boksetræning, TRX træning, Team Allstars, Skavankhold, Parkour, Børnefitness
Generelt giver de nye faciliteter i Hal 2 os en fantastisk mulighed for at udvide
paletten, så vi kan køre flere hold på samme tid.
Så er man til det rytmiske hvor pulsen kommer op, er der Zumba og Ballroom
Fitness, og vi har igen fået Multi Robic på programmet.
Skal der strammes op uden de pulserende rytmer, kan vi tilbyde Effekt, Yoga
og Pilates træning, som ikke kun er godt for kroppen, men så sandelig også
for sindet.
Er du overvægtig og skal tabe dig, har du skavanker efter sygdom eller har du
andre problemer, såsom ryg- og knæskader, tilbyder vi dig i den kommende
sæson en hensynsfuld træningsmulighed, hvor der tages hensyn til den enkelte med holdet "Kom i gang trods mindre skavanker", hvor der også er mulighed for kostvejledning.
Er du til puls og styrke, kan vi tilbyde dig alsidig træning med holdene CrossGym og TrimFit, til denne sæson vil vores dygtige instruktørteam også kunne
tilbyde boksetræning og TRX træning, som er meget oppe i tiden.
Er du til den frie løbetræning, vil vi i den kommende sæson tilbyde dig løbetræning 2 gange om ugen, på både begynder og øvede, så du kan få den gode løbedisciplin ind under huden.
Og endelig forsøger vi igen at tage springgymnastik op for voksne, så hvis du
har en lille springgymnast i maven er dette holdet for dig uanset om du har
sprunget tidligere - der er plads til alle.
Og så har vi naturligvis også vores senior hold, for de seniorer, som ønsker at
holde sig i gang og få rørt kroppen 1 gang om ugen i formiddagstimerne.
En stor tak til Nordea-fonden for bidrag til udstyr til TRX.
Det er med stor tak til Nordea-fonden, at der er bevilget penge til indkøb af
redskaber og udstyr, så der kan opstartes TRX hold – som er et af flere nye
hold i denne sæson.
(Fortsættes på side 8)
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Jack er nu uddannet instruktør til også at kan træne alle der har lyst til at
komme i form med TRX/Jungle træning.

Indvielse af springgraven og den nye hal 2, samt ”indflytning”
Springgraven i hal 2 er nu indviet og en realitet.
Tak til alle fremmødte for en fantastisk indvielse af vores nye hal 2 i Havdrup
Idræts Center onsdag d. 14/8-2013.
Det var en fornøjelse at se alle de glade mennesker, og ikke mindst et stort
højdepunkt, at vores dygtige Super Springere kunne indvie vores nye springgrav og vise deres talenter for alle der var kommet.
En stor TAK til Team Solrød Fonden, Tuborg Fondet og SEAS for at støtte os
med bidrag, så vi kunne virkeliggøre vores drøm! Se mere om dette på bl.a.
vores hjemmeside.
Indflytning i den nye hal.
Gymnastikafdelingen har holdt flyttedag til den nye hal, med redskaber, af den
store og mindre kategori. En rigtig spændende dag, hvor vi nu er nået til at
kunne flytte redskaberne ind i de nye faciliteter, og finde ud af (hvad vi frygtede)
at pladsen var trang, og at få det hele placeret ordentligt og overskueligt.
Her et par billeder fra flytning i august:

Kaos

På vej til orden…

(Fortsættes på side 9)
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Spejle i Multisalen er nu opsat
Der er nu blevet opsat spejle i den nye Multisal – til stor glæde for de hold der
træner der.
Så kom - se, oplev, prøv og lær af dit eget ”spejlbillede”.
Spejle er søgt bevilliget ved ansøgning til Folkeoplysningsudvalget i december
2012. Vi er rigtig glade for at Folkeoplysningsudvalget har bevilget penge til
disse. Mange tak til Folkeoplysningsudvalget.
Fitness Event eller voksen event søndag 25. august kl. 10.00 – 12.00
Som sidste år vil vi gerne gentage succesen og tilbyde alle voksne – medlemmer og ikke medlemmer, at prøve forskellige former for gymnastik og motion.
Arrangementet er et gratis tilbud på at prøve bl.a. Zumba, TRX, TrimFit,
CrossGym og Ballroom Fitness – og foregår som en smags-prøve af ca. ½
times varighed. Dette sker i hallerne i Havdrup Idræts Center.
Man kan komme og gå som man vil inden for arrangementets tidsrum.
I skrivende stund foregår den sidste planlægning – og når bladet er udkommet er arrangementet afholdt.
Vi håber at også dette kan fortsætte som en succes og en tradition, at der i
forbindelse med sæsonstarten afholdes en Event med en smags-prøve med et
udpluk af de forskellige gymnastik og træningsformer vi kan tilbyde.
Store Legedag/ Aktivitetsdag søndag 29. september kl. 10.00 – 13.00
Vi gentager i år vores efterhånden meget eftertragtede ”store legedag / aktivitetsdag”, som er for alle byens og omegnens borgere, hvor man ganske
GRATIS kan komme til et par timers sjov, leg og andre gymnastiske aktiviteter,
på en masse af vores redskaber, som er stillet op i Havdrup Idræts Center.
Mange af foreningens instruktører vil være til stede med modtagning og vejledning.
Kom og vær med - og i det hele taget bare få rørt sig og have en fantastisk
dag sammen, forældre og børn og alle legekammeraterne.
Arrangementet finder sted i Havdrup Idræts Center, søndag 29. september,
fra kl. 10.00 - 13.00. Arrangementet er for både børn og unge og som nævnt
gratis.
Der er ingen tilmelding, så ta’ bare hele familien med!

(Fortsættes på side 10)
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Havdrup Gymnastik deltager v./ ”Fritid i Solrød” (Solrød Kommune) i
Solrød Centret 24. august kl. 10.00 – 14.00
Havdrup gymnastik deltager i år ved Solrød Kommunes arrangement ”Fritid i
Solrød”.
Det sker i Solrød Centret, lørdag 24. august fra kl. 10.00 – 14.00.
Håber at der, når mange forbi os, til en hyggelig snak om bl.a. sæsonprogram,
vores nye hal eller bare for at nyde et lækkert stykke frugt.

Holdet ”Super Spring” på træningslejr til Flying Super Kids træningslejr i Århus d. 29/8 – 1/9, 2013
Springholdet ”Super Spring”, er nu ved at lægge sidste hånd på planlægningen
af træningstur via de mange aktive forældre på holdet. En forældregruppe har
planlagt og arrangeret en træningslejr til Flying Super Kids Træningslejr i Århus. Turen starter fredag 30. august til søndag 1. september 2013.
Dette bliver en kanon start for holdet, som kan få banket den rust af som er
kommet i sommerferien, hvor træningsniveauet ikke har været brugt særligt
flittigt for de fleste. Det er bare super at der er en sådan opbakning og initiativ
til at der kan opnås en masse færdigheder, og som hjælper til et godt socialt
netværk og med base i fysisk udfoldelse, god form, mere selvstændighed og
velvære.

Gymnastiklejr – ”Gym-Camp 2013”
Senere på året afholdes gymnastiklejr ”Gym-Camp 2013”, som holdes fra lørdag morgen den 2. november til søndag eftermiddag den 3. november 2013.
Gym-Camp 2013 afholdes i år på Gunslevholm Idrætsefterskole, på Nord Falster.
Det er en ret ny hal med mange nye og gode faciliteter, med springbaner og
meget andet – et nyt sted som vi ikke tidligere har været i ved sådan en lejr.
Her skal vi bl.a. give den "fuld gas" med rytme, sjov, leje og springbaner og grave, på de nedbyggede trampoliner. Det glæder vi os til at kunne byde jer
velkommen til.
Information og tilmeldingsforløb om gymnastiklejren bliver senere udsendt til
de hold lejren henvender sig til.
Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne deltage.

(Fortsættes på side 12)
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Vi søger flere 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 godtgør udgifterne til – hvis der er emner man syntes man vil dygtiggøre sig i. Ring
og hør nærmere herom til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne.

Datoer og andet
Tilmelding vintersæson 2013-2014 - Onlinetilmelding åbner tirsdag 20/8,
2013, fra kl. 19.00
Voksen Fitness Event søndag 25/8, 2013 kl. 10.00–12.00, for alle.
Aktivitetsdag / Store legedag 29/9, 2013, i Havdrup Idræts Center for medlemmer og ikke medlemmer – se vores hjemmeside
www.havdrupgymnastik.dk
Efterårsferie uge 42 (14. – 20/10, 2013)
Gym-Camp 2013, d.2.-3./11, 2013 i Gunslevholm
Juleferie 9. december – 5. januar 2014
Gymnastikopvisning 22/3, 2014
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk

Som noget nyt - Støt gymnastikken via OK benzinkort
Havdrup Gymnastikforening har fået en sponsoraftale med OK benzin, og det
betyder, at hver gang der oprettes et nyt kort via Havdrup Gymnastik modtager vi 200 kr. når der er købt 500 l brændstof. Derudover modtager vi 6 øre
pr. liter benzin der købes på kortet og dobbelt op hvis der også købes El via OK.
Skriv en mail til os på gymnastik@havdrup.dk med din adresse, og vi vil straks
lægge en bestillingsformular i din postkasse!
Hvis du har et OK kort i forvejen og ikke ønsker at oprette et nyt, kan du stadig
støtte Havdrup Gymnastik. Du ringer blot til OK på tlf.nr. 89322211, og fortæller dem at du vil have dit kort tilknyttet sponsoraftale 56 13 49, HGI gymnastik, og så støttes der fremover med 5 øre pr. liter.
P.u.v. Ole
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FODBOLD

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

Endnu en sæson slutter for U10 pigerne
Så er endnu en sæson overstået og igen en godkendt en af slagsen. I foråret
er der kun spillet 7-mands bold, selvom det egentlig først er efter sommeren,
at der er 7-mands for 2003 årgangen. Der blev derfor spillet i årgangen over, og vi sluttede midt i puljen, hvilket alt andet lige må siges at være godkendt.
Onsdag før sommerferie blev der så holdt afslutning, og som altid med kamp mod forældrene, og
denne gang vandt pigerne…..fortjent. Derefter var
der kage og til slut vandkamp. Det er imponerende,
at der gang på gang er det fremmøde af forældre,
og at pigernes sammenhold er så stærkt. Truppen
bliver større og større, og 8-9 af pigerne har spillet siden 0. klasse. Efter sommeren er der igen åbnet op for, at vi kan lave noget fælles med pigerne fra
årgang 2001. Velkommen tilbage Super ønskes du fra 2003 og 2002 pigerne!

Tak til de fantastiske trænere for god træning og alt det arbejde yder.
Nogle rigtig glade forældre!
(Fortsættes på side 15)
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Drengene på Vestegnen
Årgang 2007 var den 2. juni til et super velarrangeret stævne af Jyske Bank
og DBU, et Jyske-3-bold storstævne. Stævnet blev afholdt hos Brøndby IF, så vi
var nærmest på hjemmebane, i hvert fald rent farvemæssigt.
Det var det største stævne vores drenge endnu har deltaget i, og begge vores
hold kom hurtigt i ilden, da de straks fra stævnestart løb ind i overdreven modstand, specielt var de grønne drenge fra Næstved en ordentlig mundfuld. Man
foranlediges til at tro, at en del drenge i Næstved fødes med fodboldstøvler på
fødderne. Den megen modstand skærpede dog vores drenge, så begge vores
hold sluttede af med store sejre.
Pokalen til dagens spiller gik til Peter Pedersen, da
han udviste et kæmpe engagement både offensivt
og defensivt. På billedet herunder viser Peter stolt
pokalen frem. Philip Falther Linnetved kigger let
misundeligt på, og det forstås til fulde, for Philip
var virkelig tæt på at have fået den i stedet, han
gav den nemlig også fuld gas denne dag på Vestegnen.
Nedenfor viser drengene stolt deres medaljer
frem, som de fik sammen med fribilletter til en af Brøndbys første hjemmekampe i den nye sæson. Alt i alt en stor oplevelse for vores seje fodbolddrenge. For alle drenge fra 2007, som ikke endnu har været med til disse stævner,
kom og vær med, til træning og kamp, drengene elsker det.

(Fortsættes på side 16)
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Nyt fra Havdrup Fodbold Årgang 99
Årgang 99 deltog i kr. Himmelfartferien i Nørhalne Cup 2013 hvor der skulle
kæmpes om medaljer mod Danske, Norske og Svenske hold – Holdet ramte
aldrig sit normale niveau og selvom om der blev fightet fint over hele linjen sluttede holdet midt i feltet, vi fik dog rækken største sejr på 12-1 over et Norsk
hold – heldigvis tog drengene det med højt humør og stod flot sammen som
en enhed – Heldigvis gik noget bedre om aften hvor vi klart vandt da det gjaldt
om at erobre Nordjyske piger  Holdet var til stævnet blevet flot klædt på i
nye Sweatshirts sponsoreret
af Super Brugsen Havdrup og
R80 Revision Hedehusene.
I den hjemlige turnering er holdet klar til at kæmpe med i toppen af 11- og 7 mands rækkerne.
Kurt Larsen

Havdrups 01 drenge indviede den nye Hal 2
Som der sikkert er skrevet om flere steder i bladet, så blev Havdrup Hallen
onsdag den 14. august til Havdrup Idrætscenter. En længe ventet udvidelse af
halkapaciteten – til glæde for alle idrætsudøvere i Havdrup – ikke mindst fodboldafdelingen.

Foto: Jeff Duckett
(Fortsættes på side 18)
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Vi var derfor glade, da 01 drengene fik tilbuddet om at være de første, der fik
lov at spille fodbold i den nye hal. 17 raske
drenge mødte spændte op, og fik indviet
hallen med manér. En halv times træning
og kampe på tværs af hallen fik sveden
frem på panderne hos alle spillerne, mens
mange af byens borgere stille og roligt
mødte op for at se den nye hal i funktion.
På slaget 19.00 måtte fodbolden vige
pladsen for den mere officielle del af arrangementet. Men vi glæder os til vintersæsonen, hvor mulighederne for at spille
fodbold i den nye hal forhåbentlig er suppleret med bander og mål.
Preben Nilsson

Foto: Jeff Duckett

Nye tider hos ’01 fodbold fodboldpigerne
Forårssæsonen sluttede noget kaotisk pigerne, da træneren sammen med 3
af holdet spillere forlod holdet på den sidste træningsdag og da holdet tidligere
på året havde mistet 2 spillere, stod de nu tilbage med en noget smal spillertrup.
Hurtigt fik de tilbageværende snakket sammen og blev enige om at kæmpe
videre og et nyt trænerteam blev samlet. Henover sommerferien lykkes det
trænerne at lægge holdes nye taktik og målsætninger samt få styr på de kommende turneringskampe og træningskampe. Ydermere lykkedes det at indgå
nye sponsor aftaler, således at holdet fremover kan iføre sig både nye spillerdragter og træningsdragter – hertil skal der lyde et kæmpe tak til OKplus Havdrup og Unisport!
Første sammenkost blev træningskamp med Solrød, hvor det blev til et kærligt
gensyn med de 3 tidligere Havdrup spillere J. Trods den manglende sommertræning, mange nye positioner på banen for mange af spillerne, den nye taktik
og smalle spillertrup, så viste Havdrup pigerne en utrolig vilje, stor spilleglæde
og et fantastisk sammenhold og fuld fortjent vandt de kampen 2-0.
(Fortsættes på side 19)
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Næste udfordring for pigerne blev Havdrup Sommer Cup, som pigerne har
vundet de sidste 2 år i træk.
Denne gang stod pigerne over
for de bekendte pigerne fra
Sundby, Hekla og stærke Rishøj
der havde 4 gamle Havdruppiger
med på holdet. Vores kunne dog
ikke hæve den store pokal som
de tidligere år, men de fik spillet
en masse fodbold, med både opog nedture – sikkert var at vi
havde nogle skønne timer sammen på banerne.
Stor tak for hjælpen til HGI fodbold
Hele holdet vil gerne sige tak for hjælpen til Lars M, Ruff, Preben, Steen og
Tvede, for at få holdet på benene igen:
– Skulle du have lyst til at være med, så kom ned på banerne og se om pigefodbold er noget for dig!
’01 pigerne (6. klasse) træner 2 gange om ugen – mandag kl. 17.00-18.30
og onsdag kl. 16.30-18.30 (hvoraf den første halve time bruges til løbetræning sammen med nogle af mødrene fra holdet)
Karina, Lars (Hardis’erne) & Super

Årgang 2007 til Havdrup Sommer Cup
18. august 2013 var en dag vi havde set frem til, idet vi debuterede i Havdrups eget sommerstævne. Deltagelsen var rekordstor, idet vi havde hele 14
drenge fordelt over 3 hold tilmeldt fra årgang 2007.

(Fortsættes på side 20)
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De 3 hold var adskilt i farve og vi havde så både et blåt, et gult og et grønt hold.
Det blå og det gule var i samme pulje. Der var 4 hold i hver pulje, men da et af
de "eksterne" hold udeblev fra den ene, den vi havde 2 Havdruphold med i, fik
de 2 desværre kun 2 kampe, heraf den ene mod hinanden indbyrdes. Det var
lidt en skam, men Havdrupholdene spillede heldigvis uafgjort mod hinanden og
vandt hver deres 2. - så stor blå-gul-succes i den pulje. Bertram F viste stor
kampvilje, Isaac var målfarlig (som altid :-), Simon spillede disciplineret med
stort engagement, ja i det hele taget gjorde alle de blå-gule drenge en god solid indsats.
I den anden pulje havde Havdrup Grøn sine startvanskeligheder, da de løb ind i
en fodboldlektion mod de grønne drenge fra Himmelev af - ..ev af som i av av ;-)
Men skeen blev taget i den anden hånd og i de efterfølgende 2 kampe så Havdrup grøn sig ikke tilbage, de vandt begge sikkert. Williams målnæse fornægter sig ikke, Philip L er en sand motor og Phillip scorede hele 2 mål på udspark
fra eget mål :-)
Alt i alt derfor endnu et stævne
med flere sejre end nederlag,
drengene bliver bedre og bedre,
de begynder at dække op, at se
og spille hinanden, dejligt dejligt.
Apropos at se hinanden var Havdrup Sommer Cup en god anledning til at se
alle mulige hold fra klubben, i mange forskellige aldre, spille deres kampe. Det
var bl.a. muligt, at se Casper (vores
hjælpetræner spille). Casper er en
god dreng, der foruden at spille selv,
også havde meldt sig som dommer
oven i, at han altså også fast kommer og hjælper os ved træning og
stævner. Stor ros til ham !
Fidus-fighter-med-mere-pokalen gik
til Markus, som ved de foregående
uddelinger har haft det mere end
almindelig svært med ikke at få den.
Medaljeudlevering
(Fortsættes på side 21)
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Han har syntes, det har været SÅ tarveligt, at hans
egen far ikke har kunne give den til ham. Nu fik han
den "endelig", grundet den gode defensive disciplin,
han har udvist ved de seneste stævner og hans mange forsøg på afleveringer til holdkammerater. Det var
en MEGET stolt pokal-modtager.
En stor tak til alle deltagere og til især Havdrup fodbold. Super flot stævne, der er bygget op, med god
ledelse, mange boder, kampledere, FLOTTE medaljer
Stolte Markus med
med mere. Det stævne kan vi så absolut alle være
hele 2 pokaler
stolte af.

Tillykke til Casper og Oliver
Oliver Tvede og Casper Skriver begge 15 år, har i den sidste uge i august måned, bestået dommereksamen, og har dermed erhvervet det grønne kort.
Sammen med 12 andre unge
sjællændere gennemførte de
uddannelsen og eksamen på en
uge i sommerferien, og de er nu
begge begyndt som dommere
under DBU. Oliver fik debut i
DBU regi lørdag den 24. august,
hvor han dømte en U-14 kamp
mellem Brøndby IF og Greve IF,
Casper og Oliver sammen med de andre dommermens
det i skrivende stund ser
aspiranter (nr. 2 og 3 fra højre i anden række)
ud til, at Casper får sin debut
søndag den 8. september, hvor han har to kampe i AB, først mellem AB og
Esrum IF, og bagefter mellem AB
og B. 1973, Herlev.
Havdrup Fodbold ønsker begge drengene tillykke, og vi glæder os til at
følge deres karriere.
Lars Mortensen

Oliver i sin debut kamp
(Fortsættes på side 22)
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Lommepenge, motion og ledererfaring
Bliv fodbolddommer og få en masse gode oplevelser på fodboldbanen. Samtidig med, at du får motion, tjener du også lidt lommepenge og som en ekstra
bonus giver dommerjobbet også ledererfaring. Du kan starte som dommer/
kampleder i Havdrup Fodbold, og hvis du derefter har lyst til flere udfordringer,
kan du ligesom Oliver og Casper tage uddannelsen som fodbolddommer. Kontakt Lars Mortensen på telefon 40 51 42 02.
Lars Mortensen

Havdrup Sommer Cup 2013
Som beskrevet på andre sider i dette HGI-Nyt, har Havdrup Fodbold med stor
succes afholdt Havdrup Sommer Cup igen i år. Så vidt vides var det for 13. år i
træk at stævnet blev afholdt, og vi vil gerne fra arrangørernes side benytte
lejligheden til, at takke alle dem der har været med til at gøre stævnet til en
succes. Alle spillerne, trænerne, forældrene, dem som stod for boderne, vores
sponsorer, Finn & Co. fra madteltet, præmiepigerne og dommerne.
Vi har fået mange roser fra de deltagende klubber, og vi kan alle klappe hinanden og os selv på skulderen. Det er virkelig en dag, hvor vi viser, at det ikke altid er størrelsen, der er afgørende 
Lars Mortensen
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PETANQUE

Formand
Finn Nielsen, Telefon 56 14 50 92, Mail: petanque@havdrup.dk
Kasserer
Jeanette Milo, Telefon 28 71 90 50

Byrådet – HPK
Søndag den 2 juni blev den årlige turnering mellem byrådet og Havdrup Petanqueklub afviklet.
Der var en rigtig god stemning fra start, alle var opsatte på, at nu skulle der
virkelig gå’es til stålet.
Turneringen blev afviklet, så alle skulle spille
3 kampe, med skiftende makker, Efter første runde førte Byrådet med 15 point.
I anden runde blev dette forspring reduceret lidt da HPK vandt denne, så forspringet
herefter var 5 point til Byrådet.
Der var nu rigtig lagt op til kamp, de enkelte
kampes resultater var nu meget vigtige,
den sidste kamp blev afgørende HPK vandt
runden, men ikke stort nok.
Det samlede resultat blev 357 til Byrådet og
355 til HPK.
Vi fra HPK ønsker et stort tillykke til:
Niels, Naima, Bjarne, Tommy, Henning,
Hans B., Dina, Claus og Hans.
Vi mødes næste år, indtil da står pokalen på
rådhuset.
(Fortsættes på side 24)
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DGI turneringer
Disse er i fuld gang og der er foreløbig spillet 4 runder og indtil videre ligger vi
placeret:
Hold 1: nr. 3, Hold 2: nr. 1, Hold 3: nr. 2
Vi ser frem til de sidste kampe og mindst får et hold med i slutspillet.

Trekant turneringen
Anden runde blev spillet på hjemmebane den 26. juni.
Holdene: Brøndby Strand, Torslunde Ishøj og Havdrup.
Resultatet efter 18 kampe blev:
8 point til Torslunde Ishøj, 7 point til Havdrup og 3 til Brøndby Strand.
Sammenlagt placering p.t.
Havdrup 16 point
Torslunde 11 point
Brøndby 10 point
Så der er rigtig lagt op til en
spændende afslutning d. 8
august. Husk der er 18 point at spille om hver gang.

A/S Havdrup Maskinforretning
Vi siger tusind tak til A/S Havdrup
Maskinforretning for den flotte
maskin donation som vi har modtaget.
Den skal anvendes til vedligeholdes
af vore baner; samt for de mange
Cap’s som holder os alle fri for solstik TAK.

(Fortsættes på side 25)
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Trekant turnering Brøndby – Ishøj - Osted – Vor Frue
Turneringerne er nu startet, den 30. maj i Brøndby, blev der spillet mange lige
kampe. Efter tre runder blev resultatet:
Havdrup 9 Point, Brøndby 6 Point og Ishøj 3 point.
Efter de hårde kampe i bagende sol, var det frokosttid og vi kunne så indtage
de medbragte madpakker. Det sociale samvær efter kampene er en vigtig Faktor i denne turnering.
Den anden trekant turnering blev startet her i Havdrup den 10. juni og her
blev resultatet:
Vor Frue 10 point, Havdrup 7 point og Osted 1 point.
I begge turneringer er der 2 runder endnu, så meget kan ændre sig.

Petanque er for alle
Petanque er for alle, og en lørdag blev der afviklet en turnering hvor deltagernes alder var fra 7 år – 78 år, og vinderne 2 personer var henholdsvis 14 og
48 år.
Så kom du blot over og besøg Havdrup Petanque Klub ved Havdrup Idræt Center, vi bor i hal 3.
Spilletider:

Onsdag 10.00 – 12.00
Torsdag 19.00 – 21.00
Søndag 10.00 – 12.00

Kontingentet for et helt år kr. 250,00.
Hvis du som privat kunne tænke dig; Firma – familie – eller anden aktivitet, så
ring til 56145092 så taler vi om brugen af vort anlæg og de muligheder der
er.
Bestyrelsen

(Fortsættes på side 26)
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Trekantturnering
Så blev de 2 turneringer afsluttet henholdsvis: Havdrup – Osted – Vor Frue og
Havdrup – Brøndby Strand – Torslunde Ishøj.
Begge turneringer spilles 1 gang hver sted, med i alt 18 kampe pr. gang.
Hver spillerunde afsluttes med fælles medbragt frokost, hvilket er en del af
ideen bag denne turneringsform og det er utrolig hyggeligt.
Sidste runde i Torslunde blev spillet torsdag den 8. august, det er et meget flot
anlæg der er i Torslunde, det fælles klubhus for flere idrætsafdelinger, samt
baneanlægget, hvor af halvdelen af banerne har granitral, disse måtte vi så
spille på, hvilket vi ikke har prøvet før, så det var en oplevelse, og noget man
skal øve sig i nogle gange. Vi startede ikke helt på toppen, men efterhånden
kom vi i gang, specielt i sidste og afgørende runde, da vi var bagud i forhold til
Torslunde.
Kampene i Torslunde endte:
Brøndby Strand
Torslunde Ishøj
Havdrup

2 point
8 point
8 point

Da Havdrup havde et forspring fra de 2 første runder, kunne vi tage hjem med
vandrepokalen og et resultat:
Havdrup
24 point
Torslunde Ishøj 19 point
Brøndby Strand 11 point

(Fortsættes på side 28)

26

27

(Fortsat fra side 26)

I turneringen mellem Osted – Vor Frue – Havdrup blev sidste runde afviklet
mandag den 5. august i Vor Frue.
Resultatet af dagens 18 kampe blev:
Vor Frue
Osted
Havdrup

5 point
7 point
6 point

Så var der tid til frokost, hvor der blev nydt de medbragte madpakker og det
sociale samvær, det utrolige flotte vejr medvirkede til en rigtig dag.
Så kom tiden hvor det samlede resultat skulle offentliggøres og hvem der skulle passe på vandrepokalen det kommende år.
Slutresultat:
Vor Frue
Osted
Havdrup

21 point
16 point
17 point

Tillykke til Vor Frue.

Klubmesterskaberne i double 2013
Søndag den 11. august blev klubmestrene fundet efter mange drabelige
kampe, hvor i alt 38 deltog.
Der var indskrivning fra kl. 9.15 og alle tilmeldte mødte til tiden , så turneringen kunne starte kl. 10.00.
Hvem der skulle møde hvem, foregik ved lodtrækning.
Efter at alle havde spillet 3 kampe var resultatet klar til udregning om hvem
der havde klaret sig bedst.
Inden offentliggørelsen af resultatet, skulle der spises.
Grillene var tændte, og der skulle grilles: Kyllingebryst, nakkekoteletter eller
pølser, og hertil var der pastasalat og alm. Kartoffelsalat.
Godt mætte skulle vinderne hædres med medaljer.

(Fortsættes på side 29)
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Klubmester 2013
Guld:
Sølv:
Bronze:

Tove og Sten
Gritt og Frank
Kaja og Kaj

Vandrepokalen for 2013 til
Tove og Sten
Hjertelig tillykke alle

Klubmester i single 2013
Søndag den 18. august blev klubmesterskaberne i single afviklet. Efter lodtrækning skulle alle spillere spille 3 kampe. Afslutningen blev meget spændende i det 5 spillere alle havde 3 sejre, så det blev point differencerne, der afgjorde de 3 placeringer.

Guld
Sølv
Bronze

Sten
Kirsten K.
Finn

Vandrepokalen gik til Sten, alle
ønskes tillykke med resultatet.
Så blev der tid til grill med vor gode kartoffelsalat og pastasalat
med hygge i teltet.
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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

Ledige badminton baner på følgende dage og tider
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag

kl. 18.00 + kl. 18:50
kl. 18:20 + kl. 19:10
kl. 18:30 + kl. 19:00 + kl. 19:50
kl. 8:00 + kl. 9:00 + kl. 10:00

Vi har også træning på følgende dage:
Senior træning: Mandag kl. 20:00 og Onsdag kl. 20:00
Veterantræning: Onsdag kl. 18:30
Motionist fællestræning: Tirsdag kl. 20:00 og Lørdag kl. 10:00
Hvis du er interesseret i at spille badminton så kontakt:
Kasserer Finn Jensen, Telefon 4618 6418, E-mail: badminton@havdrup.dk

Badminton ungdom
Så er de forskellige afdelinger i gang igen efter en dejlig solrig sommer.
Ungdomstræning vil begynde i uge 36. I kan se træningstiderne på vores hjemmeside
www.hgi-badminton.dk
Hvad er der sket indtil nu?
 Jo, vi har i samarbejde med SFO haft ca. 43 glade børn til lidt spil og hygge i hallen
d. 13/8.
 Søndag d. 1/9 var O til 4 klasse inviteret til åbent hus fra kl. 9.30 til 12.00
 Weekenden d. 14-15/9 afholdes der turnering for U9 samt U11 i Havdrup Idræts
Center.
Ungdomsudvalget
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