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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 
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 27. oktober 2013 

Forsiden   

Havdrup Petanque Klub 
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Efteråret i HGI 
 
Så er alle vores sportsgrene igen i fuld gang.  
Heldigvis for de udendørs aktiviteter har sommeren være fantastisk og strakt 
sig langt, så udendørssæsonen har haft flotte vejrforhold. Og vi glædes hver 
dag over det liv og leben der er Havdrup Idrætscenter med sport i både Hal 1 
og Hal 2 og på de udendørs baner.  
Det har også ledt hovedbestyrelsen til at tage en vigtig beslutning hvad angår 
cafeteriadriften i vores Idrætscenter. 
  
Den hidtidige forpagter af cafeteriaet har valgt at stoppe, og HGI’s Hovedbe-
styrelsen har besluttet, at vi vil prøve kræfter med en forpagtning. Dette un-
derstøttet af, at kommunen har givet tilsagn om en renovering af køkkenet un-
der forudsætning af, at der kommer en ny forpagter. Forpagtningen vil foregå 
i regi under HGI, og vi håber, at driften kan køres af frivillige medlemmer af 
HGI, som på den måde kan tjene nogle penge til deres afdeling eller til et spe-
cifikt formål under afdelingen. 
  
På denne måde kommer cafeteriaet til at være til glæde og gavn for alle – bå-
de egne brugere og gæster udefra - og vi håber, at det kan være med til at 
skabe et aktivt klubliv, gerne på tværs af alle afdelinger under HGI. 
 
Vi kan naturligvis ikke løfte opgaven selv i Hovedbestyrelsen, og beder derfor 
om hjælp hos medlemmer af afdelingerne under HGI.  
Så hvis du har noget at bidrage med, enten råd/erfaringer eller lyst til at del-
tage i det praktiske arbejde, vil vi meget gerne høre fra dig hurtigst muligt 
på hgicafeen@gmail.com. 
 
Med disse ord ønsker vi alle en god efterårssæson og efterårsferie. 
 
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 

Ledige pladser på flere hold endnu 
Nogle hold er desværre fyldt op, men vi kan stadig tilbyde plads på en hel del 
hold af forskellig art.  
 
Hop ind på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk og se hvilke hold der kan 
have din interesse og kom i god form på den måde du ønsker og har lyst til – 
sammen med mange andre.  
Mød nye mennesker og dem du kender til lidt hygge, samtidig med at du hol-
der din fysiske form oppe, eller måske forbedre din form – til efter træningen 
at have en dejlig velvære i kroppen. 
Det lyder måske ret åndeligt, men mange oplever det sådan. 
 
Der er som bekendt også mange nye hold som er et kig eller prøvning værd. 
Har du set holdet TRX, boksehold, Parkour eller Team Allstars. 
  
På hjemmesiden kan du se, hvilke hold der er og hvor der er ledige pladser – 
og hvis du er til den fleksible model, så din træning skal indpasses til når du 
kan og har tid – er der klippekort muligheden med 10 eller 20 klip (træninger), 
som er beskrevet her under.  
 

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. 
 

(Fortsættes på side 5) 
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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. 
 
NB: Er man i tvivl om holdet er noget for en, gives der 2 prøve-
undervisningsgange fra tilmeldingstidspunktet, hvorefter tilmeldingen er bin-
dende. Ved udmeldelse inden 3. undervisningsgang fra tilmeldingstidspunktet 
tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 50,00 til dækning af administrations-
omkostninger. 
 

Klippekort 
Klippekort kan købes med 10 eller 20 klip, og kan bruges på alle voksen holde-
ne igennem hele vintersæsonen med undtagelse af TRX holdet og boksehol-
det, hvor vi er begrænset i forhold til redskaber/rekvisitter. Læs mere om klip-
pekortsordningen på vores hjemmeside under Onlinetilmelding/Klippekort.  
 
Med klippekortordningen kan du frit vælge mellem de mulige voksenhold du 
ønsker at træne på fra dag til dag. Der er naturligvis en besparelse ved at til-
melde sig et specifikt hold, men er du mere interesseret i muligheden for flek-
sibilitet, 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 gymna-
stikforeningen. 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 kor-
tet. 
Vigtig information om klippekortet: 
Klippekortet er personligt, men må gerne overdrages til 2. part under forud-
sætning af, at 2. part er eller bliver medlem af Havdrup Gymnastikforening.  

(Fortsat fra side 4) 
 

 
(Fortsættes på side 6) 
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Klippekort er kun gyldigt i den vintersæson hvor klippekortet er købt, og over-
skydende klip eller ubrugte klippekort refunderes ikke. 
 

Lidt reklame for nogle af holdene og de nye hold i denne sæson 
Af nye hold i denne sæson kan vi bl.a. nævne:  
Effekt, Boksetræning, TRX træning, Team Allstars, Parkour 
 
Bokseholdet – er et helt nyt hold der er opstartet i år med træneren Tim Jen-
sen, der tidligere har trænet boksehold andre steder. Der er stor begejstring 
fra deltagerne på holdet – men lidt flere deltagere savnes til holdet. Selv om vi 
ved og har erfaret at anderledes hold skal have lidt tid til at komme i gang, og 
til at man ved at det eksisterer. 
 
Løbeholdene – både holdet ”løb begyndere” og ”løb øvede” er hold der træner 
mandag og torsdag. Trænerne er Ole Christensen og Jack Classen. På disse 
hold er der god plads til flere - så kom og vær med. 
Jack har netop besejret en ”ironman” eller også kaldet ”triatlon” i øvrigt denne 
hvor kronprins Frederik også deltog - men Kronprins Frederik var dog ikke så 
hurtig som Jack, der var i mål over en time ja næsten halvanden time hurtige-
re end Kronprins Frederik. Stort tillykke til Jack. 

(Fortsat fra side 5) 
 

 
(Fortsættes på side 8) 
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Seniormotion – er holdet hvor det går knapt så hurtigt. 
Kom og deltag og møde andre mennesker. Der er stadig plads til flere på hol-
det. Holdet træner tirsdage kl. 9.30 – 10.30 v. / instruktør Gurli Petersen. 
Et rigtigt hyggehold, hvor der er plads til alle. 
 

En stor tak til Team Solrød Fonden til penge til stativ til TRX træning 
og bokse træning 

Vi har søgt Team Solrød Fonden om penge til køb af stativer i Multisalen, til 
brug for TRX træning og også Boksetræning, for påhæng af udstyr til brug ved 
træningen. 
Vi har nu fået bevilget kr. 47.300,- af Team Solrød Fonden til indkøb af stativer. 
Mange tak til Team Solrød Fonden. 
 

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. 
Jack er nu uddannet instruktør til også at kunne træne alle der har lyst til at 
komme i form med TRX/Jungle træning. 
 

(Fortsat fra side 6) 
 

 
(Fortsættes på side 9) 

Check overrakt af Nordea, Solrød til Gymnastikafdelingen den 24. september  
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Store Legedag/ Aktivitetsdag søndag den 29. september kl. 10.00 - 
13.00 
Vi gentager i år vores efterhånden meget eftertragtede ”store legedag / akti-
vitetsdag”, 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 vej-
ledning.  
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 den 29. septem-
ber, 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! 
 

Havdrup Gymnastik - til Høstfest med borgerforeningen og det me-
ste af Havdrup, lørdag 7. september 
 
SUPER SPRING GAV DEN GAS! 
Holdet Super Springere gav den gas ved Høstfesten med træning i det fri. 
Det var bare et kanon fint og varmt efterårs vejr med sol. Og fra gymnastik-
kens side var der indslag med en masse spring og rytmiske sekvenser. 
 
En Høstfest med rigtig mange andre indslag ud over gymnastik, med boder og 
mange mennesker.  
Det er altid interessant at opvise og vise en masse spring for et blandet publi-
kum hvor mange ikke ellers færdes i gymnastikmiljøet, hvor gymnastik nu til 
dags mere er en blandingssport af træning, fysisk træning og smidighed, styr-
ke og puls – end gymnastik sådan som gymnastik for nogen førhen er blevet 
husket og opfattet, hvis man ikke det senest snes år har haft berøring med 
denne sport.  
 

Holdet ”Super Spring” på træningslejr til Flying Super Kids trænings-

center i Århus den 30/8 – 1/9 2013 
Springholdet ”Super Spring”, har 1 uge efter sæsonstarten, været på træ-
nings- og ryste sammen tur til Flying Superkids træningscenter i Århus, fra 
fredag 30. august til søndag aften 1. september. 
 

(Fortsat fra side 8) 
 

(Fortsættes på side 10) 
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Forældregruppen på holdet har stået for planlægningen og for at arrangere 
turen. De har også deltaget på træningslejren, med forplejning m.v. – og det 
klappede bare.  
Super mange tak for denne store indsats. 
 
En af forældrene i forældregruppen har skrevet et indlæg om turen:  
 
Super Spring starter igen sæsonen flyvende 
Fredag den 30/8 tog hele Superspringholdet endnu engang af sted på træ-
ningstur til Flying Superkids faciliteter i Århus. 
Weekenden var sat op til nye udfordringer i optimale forhold, samt at få knyt-
tet nogle sociale bånd på kryds og tværs imellem de 37 springgymnaster. 
Vi startede ud fra Havdrup fredag kl. 14.30, hvorefter turen gik mod færgen i 

Odden. Færgetiden fordrev de 
engagerede Superspringer bl.a. 
med vejrmøller og håndstand i 
gangene, til stor beundring af de 
resterende passagerer ombord. 
Vi ankom på Gymnastikgården 
fredag først på aftenen. Her fik 
Superspringerne lejlighed til se 
de små Flying Superkids træne, 
til stor glæde og beundring af 
Havdrups Superspringer. I vente-
tiden på at komme i gang, blev 
swimmingpoolen og de udendørs 

springfaciliteter ivrigt brugt. Så snart Flying Superkids træning var overstået, 
blev springfaciliteterne indtaget, hvor der var spring og hygge inden sengetid. 
Efter morgenmad og opvarmning lør-
dag, gik de ivrige Superspringere i 
gang med at boltre sig i springfacilite-
terne, hvor der blev trænet frem imod, 
at alle skulle have noget ”nyt” med sig 
hjem. Hen under eftermiddagen blev 
der igen åbnet op for udendørsfacilite-
terne, og swimmingpoolen blev også 
ivrigt brugt. Alle gymnaster fik ligele-
des lagt individuelle og personlige pla-
ner for hvilke områder, de skal arbejde 
med i den kommende sæson, samtidig 
med at de skal træne op til forårets 
kommende opvisninger. Hen under 

(Fortsat fra side 9) 
 

(Fortsættes på side 12) 

Super Spring foran træningscentret  

Tid til hygge i udendørsswimmingpoolen 
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aftenen, stod den naturligvis også på hyggesnak på sovesalen, kage og guf. 
Der var mange som var godt trætte, 
da det blev sengetid. 
Søndag stod på endnu mere spring 
ude som inde, inden vi alle pakkede 
sammen, og vendte hjem til Havdrup 
igen søndag aften, med en fantastisk 
dejlig og lærerig weekend i bagagen. 
 
 

 
 
Tak til forældreopbakningen med bag-
ning af diverse lækkerier. Tak til Fest-
udvalget som endnu engang fik alt det, 
der ligger ud over træningen til at lyk-
kes på turen. Sidst men ikke mindst en 
stor tak til Trænerteamet, som stillede 
op til en fantastisk lærerig weekend. 
 
Tina 
 
 

Gymnastiklejr – ”Gym-Camp 2013” 
Så er vi godt på vej til årets 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, lege og springbaner og -
grave, på de nedbyggede trampoliner. Det glæder vi os til at kunne byde jer 
velkommen til.  
Information og tilmeldingsforløb om gymnastiklejren er netop ved at blive ud-
sendt til de hold lejren henvender sig til. 

(Fortsat fra side 10) 
 

(Fortsættes på side 14) 

Træning på udendørsbaner og trampoliner 

Hygge og højt humør var der masser af 
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Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne delta-
ge.  
 

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 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. 
 

Datoer og andet 
Aktivitetsdag / Store legedag 29/9, 2013, i Havdrup Idrætscenter for med-
lemmer og ikke medlemmer – se vores hjemmeside ww.havdrupgymnastik.dk 
Efterårsferie uge 42 (14. – 20/10, 2013) 
Gym-Camp 2013, d.2.-3./11, 2013 i Gunslevholm 
Juleferie 9/12, 2013 – 5/1, 2014 (med mindre andet er oplyst på holdet). 
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 benzin-/dieselkort 
Havdrup Gymnastikforening har fået en sponsoraftale med OK benzin/diesel, 
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/diesel 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. 89 32 22 11, og for-
tæller dem at du vil have dit kort tilknyttet sponsoraftale 56 13 49, HGI gym-
nastik, og så støttes der fremover med 6 øre pr. liter. 
 
 
P.u.v. Ole 

(Fortsat fra side 12) 
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Havdrup Fodbold årgang 99 sælger fjernbankolodder 
Havdrup Fodbold årgang 99 sælger fjernbankolodder i forbindelse med jule-
bankospillet torsdag den 5. december. 
Alle husstande vil blive besøgt i weekenden den 22. - 23. november. 
Såfremt man ønsker besøg af en sælger en anden dag kontakt Kurt Larsen på 
4081 6600. 
 

Har du lyst til, at spille sammen med os?  
Efter en længere periode hvor drengene fra årgang 2008 har været nødt til, 
at spille sammen med drengene fra årgang 2007 er det nu lykkedes, at få et 
hold for årgang 2008 op og køre. 
 
Initiativet blev taget af undertegnede 
(holdleder) og Jimmy (træner) og allere-
de ved første træning mødte der ca. 8 
friske drenge op. Siden hen er der kom-
met flere til og holdet tæller nu i alt 13 
friske drenge. 
Vores visioner for holdet er, at introduce-
re drengene for fodbold via en god blan-
ding af opvarmning, boldøvelser og kamp. 
Alt foregår på et niveau hvor alle kan væ-
re med og vi bestræber os på, at det skal være sjovt og lærerigt på samme 
tid. 
Vi træner på nuværende tidspunkt 1 gang om ugen og fra tid til anden delta-
ger vi i ministævner rundt omkring på Sjælland. Træningstider kan ses på klub-
bens hjemmeside www.hgi-fodbold.dk 

(Fortsættes på side 17) 

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 
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Vi vil altid gerne sige velkommen til flere spillere så hvis det lyder som noget 
for dit barn så er han velkommen til, at møde op træning. 
 
Berit Schau Nielsen, Holdleder  
 

Havdrup U-13 fodboldpiger 
Så er pigerne kommet rigtig godt i gang med fodbolden igen sammen med det 
nye trænerteam, der fokuserer på udvikling via spilleglæde og fællesskab og 
endda tilladt sig at skifte spillestil samt givet en del af spillerne helt nye pladser 
på holdet – det går over alt forventning! 
Først og fremmest er der stor opbakning til både træning og til kampene, hvil-
ket betyder rigtig meget, da truppen nu rummer 10 spillere og kan stille med 
samme hold til vores A-række kampe for 7-mandshold samt at det gør at vi 
har større muligheder for at udvikle os som et hold og få indøvet alle de nye 
ting sammen.  
Egentligt havde trænerteamet håbet på at kunne rykke holdet ned til B-rækken, 

da det virkede 
som en lidt for 
stor udfordring, 
men det var ikke 
muligt og så var 
der jo kun tilbage 
at give den alt 
hvad vi kan – hver 
gang - og det gør 
pigerne så bare! 
Resultatet er at vi 
har spillet lige op 
med vores mod-

standere i turneringens første kampe og det er endda blevet til en enkelt sejr. 
Pigerne har ligeledes spillet en del træningskampe, som var planlagt ud fra at 
turneringen ville være en lige lovlig stor mundfuld og derfor mod hold af nogen-
lunde samme niveau… men her har pigerne virkelig bevist at de har rykket sig 
og vundet dem alle i MEGET overbevisende stil. 
Holdet ser nu frem til at tage på fodboldlejr i Ballerup sammen med pigerne 
fra årgang ´02-´03, hvor der både skal laves en masse fodbold øvelser, spille 
træningskamp mod Ballerups piger samt råhygges - og som altid har pigerne 
enorm opbakning fra forældresiden, hvilket vi er super glade for, da dette er 
med til at påvirke både spilleglæde og fællesskabet. 
 
Hardis’erne og Super  

(Fortsat fra side 16) 

 
(Fortsættes på side 18) 
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Smil og glæde hos Havdrups U-12 drenge 
Der er glæde og stort smil på hos Havdrups U-12 drenge…. Et fodboldhold der 
udstråler sammenhold, vilje og kampgejst. Det ses både til træning, i kampene, 
og ikke mindst når fotografen stiller op. 
 
Holdet trænes af Torben Brundert Andersen og Anders Frandsen, der ligger 
stor vægt på at lære drengene en fodboldstil, hvor de spiller bolden rundt med 
mange afleveringer, stort løbearbejde og ikke mindst fight. Samtidig skal bla. 
off-side reglen nu læres, 
nu det er 9-mands fod-
bold, så der er mange 
store udfordringer. Men 
drengene ligger heldigvis 
stor energi i træningen, 
hvor der altid mødes tal-
stærkt op, hvilket glæder 
de 2 trænere meget og 
skulle der gå nogle 
11/12 årige drenge i 
Havdrup el. omegn, som 
godt kunne tænke sig at 
være den del af dette fæl-
lesskab, så skal De ikke 
holde sig tilbage. Mød endelig op på træningsbanerne tirsdage og torsdage kl. 
17.30. 
I de første kampe i sæsonen har holdet generelt spillet rigtig flot. Desværre 
har resultaterne ikke altid flasket sig som ønsket eller efter fortjeneste. De har 
vundet en kamp med 3-0, spillet uafgjort 1-1 men så også tabt 3 kampe. Men 
der er helt sikkert flere sejre i vente for de unge drenge, sådan som de har 
udviklet sig fra kamp til kamp, både individuelt og som hold. Det er blot et 
spørgsmål om tid. 
Holdet har i denne sæson fået ny sponsor. Det er Super Brugsen I Havdrup 
der har sponsoreret det flotte spillertøj i de vanlige blå/gule Havdrup farver.  
Holdet spillede i sidste sæson 7-mands fodbold, men i denne sæson spiller de 
9-mands fodbold og stod derfor og manglede et helt sæt spillertøj til deres 
kampe. Så der skal i den forbindelse lyde en stor tak for det flotte tøj til Udde-
ler Thomas Eggebrecht, Super Brugsen i Havdrup. 
Drengene var også at finde i Super Brugsen forleden, hvor de solgte holdakti-
er. En aktie som støtter Havdrups fodboldungdom, samt for U-12 holdets ved-

(Fortsat fra side 17) 
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kommende støtte til en tur på træ-
ningslejr til næste år.  Så der blev 
solgt holdaktier på livet løs i Super 
Brugsen den dag. 
 
 
Alex Christensen 
 
 
 
 
 

 

Fodboldfest i Havdrup idrætscenter den 9. november 
Som traditionen byder, holder fodboldafdelingen igen i år fodboldfest for ung-
domsafdelingen. 
 
I år bliver det lørdag den 9. november at 
alle ungdomsspillere bliver inviteret op i 
Havdrup idrætscenter for at være sammen 
på tværs af årgange og køn, og få spillet en 
masse god fodbold. 
  
Udover at få afviklet en masse kampe, hvor 
der traditionen tro sluttes af med den store 
finale, så skal vi denne dag også: 
  

 Have udtrukket vindere på de solgte holdaktier 

 Hædre gode præstationer på de forskellige årgange 

 Finde ud af, hvem der bliver årets spiller på holdene 

 Udpege årets træner 

 Klappe årets dommer på skuldrene 

  
Der kommer detaljeret invitation ud til spiller-
ne i starten af efterårsferien.  
 
Men sæt allerede nu kryds  
ved den 9. november! 
  
Hilsen 
Fodboldbestyrelsen 
 

(Fortsat fra side 18) 
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DET ER: OK AT VÆRE: Lidt udover det Sædvanlige 

 

Vi mødes i hal 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Fortsættes på side 24) 

PETANQUE 

Formand 

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

Kasserer 

Jeanette Milo, Telefon 28 71 90 50 
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Petanque 
Julefrokost – og turnering 

 
Husk! Tilmeld dig til Søndag den 24. november kl. 9.30 
 
Tilmeldingsliste i klubhus. Tilmelding til frokost er bindende. Alle erhvervsmed-
lemmer er også velkomne til at deldage. Ring telef. for tilmelding  
 
56145092 el. 23654423 
 
Der spilles 3 kampe, start kl.10.00 
Frokosten ca. 13.00 –13.30 
 
Der vil som sædvanligt være mange præmier, disse overrækkes ved froko-
sten. 
 
Vi håber som vanlig på stor deltagelse. Frokosten foregår i Popos bar. Du skal 
selv medbringe tallerken og bestik. 
 
Pris 135,00 kr. Menu:” Det erotiske  ta´ selv  bord ”. Prisen er incl. Turnering. 
Julen markeres med julen´s sange. Højt for træets grønne top  - og glade en-
ke. 
 
Vi spiller hele vinteren på banerne i hal 3, onsdag – søndag.  

(Fortsat fra side 22) 
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Mødeprocenten  på  alle spilledage året igennem har været høj.  
Nu håber bestyrelsen på mødeprocent til frokosten på samme højde ca. 70% 
af vor 98 medlemmer. 
 
Petanque er for alle, kom og se vort dejlige anlæg, og du vil møde mange glade 
medlemmer, vi glæder os til at se dig i hal 3 til en kop kaffe. 
 
I denne invitation tekst findes 6 skrive fejl, find dem og deltag i julekonkurren-
sen.  
 
Der trækkes lod mellem de rigtige løsninger. 
 
Sidste frist for tilmelding er 20 november kl.12.00. 
 
Julehilsen til alle i by og på hav. 
 
Kupon i box i hal 3. 
 
Klip her   
 
 
 
Navn:   
 
 
 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 24) 
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Ledige badminton baner på følgende dage og tider: 
 
Mandag kl. 18.00  +  kl. 18:50 
Tirsdag kl. 18:20  +  kl. 19:10 
Onsdag kl. 18:30  +  kl. 19:00  +  kl. 19:50 
Lørdag kl.   8:00  +  kl.   9:00  +  kl. 10:00 
 
Vi har også træning på følgende dage: 
 
Senior træning: 
Mandag kl. 20:00 
Onsdag kl. 20:00 
 
Veterantræning: 
Onsdag kl. 18:30 
 
Motionist fællestræning: 
Tirsdag  kl. 20:00 
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 
 
 
 

(Fortsættes på side 28) 

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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Badminton ungdom 
Ungdomsafdelingen er i fuld gang med at træne mandag og onsdag. Der er 
stadig plads til jer som ikke lige har fået tilmeldt sig fra starten. Så kom glad 
mandag kl. 16.15, hvor Sofie er træner eller onsdag kl. 16.00.  
Man kan også henvende sig til badminton@havdrup.dk. 
I weekenden den 14/9 - 15/9 havde vi inviteret til åben turnering i U9B samt 
U 11A-B-C-D, og der var rigtig mange glade børn og forældre, en masse gode 
og spændende kampe begge dage.  
Ungdomsudvalget samt vores ”gamle” formand Jens, skal have en stort tak 
for indsatsen.  
Havdrup havde en spiller med i U9B. Tobias Belling deltog i sin første turne-
ring. I hans pulje i herresingle fik han 3 meget spændende kampe, og i herre-
double blev han nr. 2 med en makker fra anden klub. Vi glæder os til at høre 
mere fra Tobias fremover. 

 
 

 
 
På Ungdomsudvalget vegne Lene  

(Fortsat fra side 26) 

Tobias får lige et par gode råd fra far Thomas 
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Havdrup Tennis Klub er blevet 25 år  
 
For 25 år siden den 23. august 1988 blev Havdrup Tennis Klub stiftet i Pepes 
Bar. 
 
Det har vi fejret med en stor fest i Pepes Bar på dagen 25. august 2013, hvor 
klubbens medlemmer deltog. Her blev der gået til den, ligesom på banerne, de 
sidste gik hjem, da solen stod op. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

(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  
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Hold  K V U T Kampe Sæt Point 

Blåkilde 2.  6 4 2 0 24-12  50-29 24 

Havdrup  6 4 1 1 23-13 53-30 23 

Solrød 2  6 3 1 2 21-15 40-33 21 

Tune 6 3 1 2 19-17 44-36 19 

Rødovre 4  6 2 1 3 16-20 38-46 16 

Holbæk  6 0 3 3 14-22 34-49 14 

Glostrup 2  6 0 1 5 9-27 23-59 9 

Hold  K V U T Kampe Sæt Point 

Ramsø 2 7 5 1 1 27-15 54-37 27 

Greve 7 3 2 2 24-18 51-40 24 

Ringsted 7 2 4 1 23-19 55-44 23 

Bjæverskov 2 7 4 0 3 22-20 40-36 22 

Køge 7 3 2 2 22-20 48-51 22 

Havdrup 2 7 2 2 3 18-24 43-53 18 

Ishøj 7 0 4 3 17-25 42-48 17 

Tune 2 7 1 1 5 15-27 38-62 15 

 
Resultater fra SLTU Motionistturnering  
 
Havdrup Tennis Klub havde i 2013 2 hold med i SLTU Motionistturnering og 
det blev til pæne resultater. 
 
 
Slutstilling motionist hold 1, Kategori 2A 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Slutstilling motionist hold 2, Kategori 2B 

(Fortsat fra side 29) 
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