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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 12. januar 2014 

Forsiden   

Annonce for HGI’s JuleBanko 

Layout: Solrød Avis 

HGI-Caféen 
HGI-Caféen samt evt. lån af mødelokaler og leje festrum (Pepes Bar) i Havdrup 
Idrætscenter, kontakt: 
Finn Jensen, Telefon 46 18 64 18,  Mail: hgicafeen@gmail.com 
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HGI Julebanko 
 
HUSK – vi afholder julebanko torsdag den 5. december. Dørene åbnes kl. 
18.00 og spillet starter kl. 19.00. 
Vi håber på rigtig mange deltagere igen i år. Tak til alle dem som har støttet 
os ved køb af fjernbankolodder. Selvfølgelig også en stor tak til alle vores spon-
sorer - uden dem kunne vi slet ikke afholde vores julebankospil! Til orientering 
vil der til vores julebanko være åbent for parkering på grusbanen. 
 

HGI-Nyt – Fremtiden 
 
HGI-Nyt kommer rundt i hele byen, og vores indtryk er, at mange læser de in-
formation og reklamer, som findes i bladet. Det skal ikke være nogen hemme-
lighed, at det bliver stadigt sværere og sværere at finde annoncører til bladet, 
og vores HGI-Nyt mand, Lars Mortensen, bruger utroligt meget tid på at op-
sætte hvert nummer.  
Det er derfor interessant for os at vide, om HGI-Nyt fortsat har byens interes-
se i papirform eller om det i fremtiden blot skal være muligt at læse de for-
skellige foreningers indlæg og historier på internettet. På et tidspunkt vil HGI 
derfor overveje, hvad der skal ske med HGI-Nyt, evt. ved en rundspørge, men 
skulle du have en mening, er du mere end velkommen til at give den til kende 
via mail på: Post@hgi-nyt.dk 
 

Nye klubber i Havdrup Idrætscenter 
 
Som nogle måske har bemærket, har vi fået nye klubber der træner i Havdrup 
Idrætscenter. Vi ønsker Jersie Håndbold (Herre håndbold), Jersie United 
(Herre fodbold) og Solrul (Solrød Inliner Club) velkommen til Havdrup og ser 
frem til et godt samarbejde. 
 

HGI Vandrepokal 
 
Til HGI fodbold’s julestævne d. 9/11 modtog undertegnede og familie HGI’s 
vandrepokale, og på familiens vegne vil jeg gerne sige tusind tak til hovedbe-
styrelsen for den flotte gestus. Vi er meget stolte! 
 

Vi ses i 2014 
 
Til slut vil HGI Hovedbestyrelse ønske alle en rigtig glædelig jul samt et pragt-
fuldt nytår – Vi ser frem til meget mere sport og liv i Havdrup Idrætscenter i 
2014! 
 
På bestyrelsens vegne 
Anette Gammelvind 
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Årets HGI Vandrepokal til familien Gammelvind 
 
Årets modtager af HGI's Vandrepokal er Familien Gammelvind.  
Både Anette og Steen har igennem mange år været aktive i Havdrups idræts-
liv. Anette tidligere som medlem af Havdrup Fodbolds bestyrelse, og nuværen-
de som formand for Hovedbestyrelsen i HGI. Steen er mangeårig træner og 
nuværende næstformand i Havdrup Fodbold.  
Men også næste generation er særdeles aktive. Udover at de har deltaget 
som udøvere indenfor alle idrætsgrenene i HGI, er de alle tre tit og ofte at fin-
de i Havdrup Idrætscenter, når der er brug for hjælp ved tidtager bordet, cafe-
teriaet, hjælp ved det årlige bankospil blot for at nævne nogle af deres mange  
gøremål.  
 
Alt i alt skal man lede længe efter en mere værdig modtager af HGI's vandre-
pokal.  
 
På bestyrelsens vegne 
 
Lars Mortensen 

De stolte modtagere af HGI’sVandrepokal: 
 
Caroline Gammelvind, Anette Gammelvind, Cecilie Gammelvind, Steen Gammelvind og 
Mathias Gammelvind 
 
Foto: Jeff Duckett 
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Julebanko i Havdrup Idrætscenter                             
     
Så er det blevet tid til julebanko i Havdrup Idrætscenter og hovedbestyrelsen 
glæder sig igen til at kunne holde dette traditionsrige arrangement, som i år 
afholdes: 
 

Torsdag den 5. december 
Dørene åbnes kl. 18, og spillet sættes i gang kl. 19. 

 
Der vil være 18 gennemgående spil samt salg af kinesisk lotteri og 21-spil.  
De meget flotte gevinster, er som altid indkøbt med større eller mindre tilskud 
fra de handlende i og omkring byen.  
De største sponsorer er igen i år; Super Brugsen og OK Plus, men også Tryl-

lespejlet, Benti Cykler, BlomsterStalden, Feel Good, Havdrup Maskinforret-
ning og Multi Service har ydet flotte bidrag. 
 
I år kan du rolig komme i bil, da det vil være muligt at parkere på grusbanen. 
Men kom i god tid, der kan være kø ved indgangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I ugerne op til bankospillet har medlemmer fra fodboldafdelingen solgt fjern-
bankolodder i byen og de resterende lodder vil blive solgt ved indgangen. Gevin-
sterne er gavekort til Super Brugsen og OK Plus på Hovedgaden.  
 
Hovedgevinsten er et gavekort til Super Brugsen på 2000,-Kr. Fjernbankolod-
derne trækkes under spillet d. 5/12, men trækningslisten vil kunne ses på 
www.havdrup.dk og Solrød Avis i ugen efter.  
 
 
 
HGI’s Hovedbestyrelse glæder sig til at se dig.  
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SuperBrugsen Havdrup støtter det lokale foreningsliv 
 
SuperBrugsen tror på, styrker og hjælper det nære lokalsamfund, og i forbin-
delse med SuperBrugsens støtte til lokale projekter har HGI Gymnastik, Super 
Spring, HGI Fodbold og Jersie Håndbold søgt om støtte til netop deres projekt, 
som er blevet udvalgt af SuperBrugsen til at være initiativer der doneres støt-
te til. 
I den netop overståede støtteperiode har SuperBrugsens kunder ved hjælp af 
de udleverede røde poletter, der kunne puttes i sprækken/kassen der tilhørte 
det projekt man ønskede at støtte, afgjort fordelingen for de 3 udvalgte lokale 
projekter.  
Vi vil gerne takke SuperBrugsen og uddeler Thomas Eggebrecht, og ved sam-
me lejlighed også give en stor tak til alle de kunder, der via deres stemme har 
støttet os. 
 
Steen Gammelvind, Havdrup Fodbold og Ole Dam, Havdrup Gymnastik 
 

Uddeler Thomas Eggebrecht sammen med Torben Andersen (Havdrup Gymnastikfor-
ening), Steen Gammelvind (Havdrup Fodbold) og en re-præsentant fra Jersie Håndbold  
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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 

Gymnastiklejr ”Gym-Camp 2013” –  
blev igen fantastisk, med rekord deltagelse. 
I weekenden d. 2. & 3. november 2013 blev den årlige Gym-Camp afholdt for 
102 gymnaster samt 26 voksne frivillige. I år var vi som noget nyt draget til 
Gunslevholm Idrætsefterskole på Nord Falster, som har de mest fantastiske 
faciliteter.  
Det var en pragtfuld weekend, hvor der blev sprunget, danset, leget og hygget 
til den helt store guldmedalje.  
Alle de voksne frivillige skulle mødes på lejren kl. 8.00, for at gøre klar til an-
komsten af alle gymnasterne, til indkvarteringen som var programsat til kl. 
9.30.  
Efter ankomst og indkvartering blev der delt tanktoppe ud, så alle deltagere 
kunne se ens ud, (eller måske senere kunne prale lidt af, at have været med på 
Gym-Camp lejr).  
 
Dette års Gym-Camp blev det største der indtil nu har været afholdt, som i år 
rundede godt 100 gymnaster ud over alle voksne frivillige. 
 
Springcentret på Gunslevholm Idrætsefterskole er kun nogle få år gammel – 
så det var bare super fedt med sådan nogle faciliteter, ja nærmest som 
”spring røven ud af bukserne” faciliteter.  
Ikke mindst elastik-selerne vakte stor interesse. 
 
Der blev også øvet Gym-Camp serie, som Louise stod for, og som er planlagt 
at blive vist ved opvisningen i marts. 
 

(Fortsættes på side 8) 
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På kokke siden var det Lene D., Britta, Katrine B. der stod for tilberedningen i 
de lidt små faciliteter til så mange, men med de flittige hjælpere lykkedes det 
super godt. 
 
Lørdag aften var der traditionen tro natløb til en masse poster, både ude og 
inde. Holdene fik på hver post en ledetråd som de skulle gætte, og senere når 
den var gættet - skulle resultatet vises som en mime-optræden for alle de øvri-
ge deltagere.  
 
Derefter var der godnat læsning i alle soverum for de mindste, dette har også 
været en tradition i mange år – og til stor hygge, inden det for de mindste var 
luk øjne tid. 
 
Søndag efter frokost spisningen, skulle de sidste Gym-Camp spring lige afprø-
ves – for dem der havde kræfter og energi tilbage. Der skulle også lige ryddes 
det sidste op samt laves en ”fordeling” af de mange / glemte ting – inden der 
var afhentning og afgang mod det hjemlige. Transporten foregik via forældre-
transport. 
 
Til slut en rigtig stor tak til de forældre der deltog og hjalp til ved lejren, samt 
også til de mange forældre der var kommet med kage, slik og meget mere – 
og som havde sørget for transport til og fra lejren. 
Uden denne hjælp kan en Gym-Camp i denne størrelse ikke holdes – så stor 
tak til alle hjælpere og forældre.  
 
Også tak til alle der deltog på Gym-Campen - I var alle så søde og opførte jer så 
pænt - det var en fornøjelse at tilbringe week-enden med jer! Se et par af bille-
derne her under, samt mange flere billeder som kan ses på hjemmesiden un-
der ”Billedgalleri”. 
 
Lidt billeder fra Gym-Camp 2013: 

 
 
 
 
Fællesbillede af deltagerne 
ved Gym-Camp 2013 – og i 
ens tanktop / T-shirt som 
man får ved deltagelsen  
 
  

(Fortsat fra side 7) 
 

 
(Fortsættes på side 9) 
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(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 10) 

Fælles træning i Gunslevholm Idrætsefterskoles springhal & fælles spisning i møde-
rummet 

Vi mødes alle i pomfritgraven  Rytme modul i den anden hal 

6 på stribe……..  Chefkokkene der stod for spiseproduktio-
nen ved lejren 
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Bokseholdet er nu flyttet til nye faciliteter 
 
Bokseholdet er nu flyttet til de nye faci-
liteter i Multisalen i Havdrup Idræts-
Center.  
Al træning foregår nu i Multisalen 
frem over. 
Dette er lykkes takket være det flotte 
bidrag fra Team Solrød fonden. Fonds-
bidraget har dækket udgifterne til op-
sætning af skinnesystemer i loftet og 
kroge i væggene, så de forskellige red-
skaber som bruges i træningen kan 
hænges op og benyttes. Det er en for-
nøjelse at bokseholdet nu kan træne i 
Multisalen, idet også spejlene der er i 
salen kan være til stor gavn i de forskellige øvelser. Holdet har fra uge 46 træ-
net i Multisalen, og der er stadig ledige pladser - Onlinetilmelding er åben for 
nye tilmeldinger. Holdet træner tirsdage fra kl. 19.00 - 20.30. 
 

½ pris på *alle vores hold efter jul! 
 
Træn for helbredet og sindet!  
 
Efter jul er det om noget vigtigt at komme i gang med motionen, så de lange 
mørke dage ikke tærer for meget på kroppen og sindet!  
 
Vi sætter prisen ned til det halve efter jul på alle vores hold *med undtagelse 
af voksenholdene Ballroom Fitness, Aktive Seniormotion, Team Allstars og de 
hold der er lukket for tilmelding.  
 
Så hvis du ikke er kommet i gang med træningen, så er der rig mulighed for at 
tilmelde dig nu, og stadig nå at få de gode vaner ind inden sommeren – oven i 
købet til en meget rimelig pris! Se mere om vores hold på 
www.havdrupgymnastik.dk og tilmeld dig under Onlinetilmelding. 
 
Så skynd jer inden de sidste pladser på mulige ønsket hold bliver besat. 
Principper går efter først til mølle princippet. 
 
 

(Fortsat fra side 9) 
 

 
(Fortsættes på side 12) 
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Aktive Senior Motion samles hver tirsdags til motion – og til kaffe-
bord og fælles hygge efter strabadserne 
 
De aktive Seniorer samles til træning hver tirsdag kl. 9.30 – 10.30, i Havdrup 
Idrætscenter, hvor de får rørt og motioneret alle leddene på en god måde.  
Musklerne holdes ved lige og udvikles næsten uden man opdager det. Humø-
ret får en tur opad samtidig. 
Hvis du synes dine muskler ikke er som de har været, eller humøret trænger 
til et løft, så prøv at følge Gurli nogle tirsdage, og meld dig på holdet så du kan 
komme i form igen. 
Gurli som træner holdet er en utrolig engageret instruktør, og som også er 
mangeårig træner for motionisterne i Li. Skensved – hvor hun også er meget 
efterspurgt i alle årene som instruktør. 

Efter ”anstrengelserne” hver tirsdag samles alle der har tid og lyst til en kop 
kaffe eller te, med en lille en til, (en småkage eller lignende) som det kan ses på 
billedet fortsætter ligestillingen efter den alvorlige del af mødet.  
 
Indlæg v./ Egon.     
 

Hjælp til HGI Caféen – nu i ny udgave. 
Hjælp! Til bemanding af cafeén i Havdrup Idrætscenter  
Så er HGI-Caféen så langt, at den kan begynde at have åben alle ugens dage. 

(Fortsat fra side 10) 
 

(Fortsættes på side 14) 
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De forskellige dage tænkes bemandet med frivillige fra foreningerne under 
HGI, og der indtjenes penge til den klub den frivillige repræsenterer. 
Kunne du tænke dig at hjælpe gymnastikforeningen med at tjene penge? Så er 
det nu du skal melde dig til et par vagter. 
De penge der tjenes ind til gymnastikforeningen, samles i en fond som den 
enkelte instruktør/det enkelte gymnastikhold kan søge penge i til f.eks. nye 
redskaber, instruktørinspiration udefra, træningsture, hyggeture etc. 
Det er væsentligt, at vi får frivillige der vil hjælpe til med denne cafe-ordning, så 
vi atter kan få gang i foreningslivet omkring hallerne. Det sociale er en stor del 
af foreningslivet, og det betyder meget, at man kommer til et par haller som 
der er liv omkring frem for nogle haller der altid ser lukkede ud. Men det kræ-
ver at vi alle sammen hjælper til! 
Så hjælp os med at få dækket vagterne, så cafeteriaet kan holde åbent.  
 
Der kan bydes ind på følgende dage: 
Mandag  kl.  18:00  -  21:00 
Tirsdag  kl.  18:00  -  21:00 
Onsdag  kl.  17:00  -  21:00 
Torsdag  kl.  18:00  -  21:00 
Fredag  kl.  18:00  -  21:00 
Lørdag  kl.  8:00  -  14:00 
Søndag  kl.  10:00  -  ??:?? 
 
Åbningstiderne vil blive rettet til, alt efter hvordan aktiviteterne er i hallerne. 
Kan du en fast dag, vil det være fantastisk, men et tilbud om at stå en specifik 
dato/week-end eller bare noget af tiden tager vi også meget gerne imod. 
Det kan sagtens være bedsteforældre, onkler, tanter etc. som hjælper - kravet 
er ikke at man personligt er medlem af en forening, men man skal blot repræ-
sentere en forening. 
 
Skriv til Anita på anita.heiselberg@hotmail.com med information om dit navn 
og telefonnr., og hvilke dage du kunne tænke dig at hjælpe i cafeen. OBS! Per-
soner under 18 år, må ikke stå i Caféen alene. Der skal være en person over 
18 år til stede. 
 
Vi håber meget på jeres hjælp både til at få cafeteriaet op at køre, men også 
jeres hjælp til at tjene lidt penge som kan komme til stor gavn og glæde for 
vores gymnastikhold. 
 
Mange hilsener fra Havdrup Gymnastik 
 
 

(Fortsat fra side 12) 
 

(Fortsættes på side 15) 
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Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det 
Er man ikke blevet tilmeldt, og ønsker at gå på et af holdene, kan man stadig 
blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede hold ikke er fyldt op. 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. Alternativt er der ty-
pisk andre lignende hold man kan tilmelde sig på, men som måske træner på 
andre dage. 
 
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. 
 
 

Gymnastik-afd. medlemstal vokser stadig 
Vi holder løbende ”mandtal” via vores medlemskartotek. 
Det er med meget stor begejstring at vi følger og ser at medlemsantallet lang-
som vokser år for år – et medlemsantal der har rundet godt 600 medlem-
mer. Der er nogle udsving i forhold til fordelingen mellem voksne – børn årene 
i mellem, men samlet set en langsom og stabil stigning i antal medlemmer år 
for år. 
 
Dette medlemsantal har kanon stor betydning for gymnasikafdelingen, ved bl.a. 
halfordelingen, hvor fordelingsprincippet går efter medlemsantal. Jo flere med-
lemmer, jo mere tid i lokale-faciliteterne får vi, som på denne måde giver de 
bedste muligheder for at få hal-tid.  
Jo mere hal-tid jo bedre muligheder har vi for at holde gang i alle de hold vi 
har, og de yderligere tiltag vi vil sætte gang i, eller de løbende aktiviteter vi øn-
sker skal ske. 

(Fortsat fra side 14) 
 

(Fortsættes på side 16) 
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Vi ser derfor frem til med stor interesse, at opgøre medlemsantallet for 
2013. 
 
Efter hal 2 er kommet er der også kommet flere klubber der lægger pres på 
at komme ind, selv om disse flere nye klubber og varierende tilbud skal hilses 
velkommen – til glæde for alle byens borgere.  
Det er super dejligt at se at der nu er kommet et helt og meget større liv, med 
en masse aktivitet i Havdrup IdrætsCenter.  
 
 

Stor tak til sponsorerne der løbende hjælper med sponsorater 
På det seneste har vi fået sponsoreret bl.a. redskabskasser til udstyr af firma-
et Multi-service Hus & have. 
 
Ligeledes sponsoratet til redskabsophængning i redskabsrummet ”buret” som 
vi også kalder det, har vi fået stort bidrag og hjælp fra firmaet  MH Montage 
Teknik. 
 
Generelt en stor tak til alle firmaer og bidragsydere, som dels har annonceret 
på hjemmesiden, 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 
omegnen borgere.  
Dette medvirker til en hjælp og et skulderklap til alle i foreningen som gør et 
stort og ulønnet arbejde for foreningen. 
 
 

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 vil vi gerne 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 15) 
 

(Fortsættes på side 18) 
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Juleferie og rigtig glædelig jul, samt godt nytår 
I Havdrup Gymnastik har vi en tradition for at 
holde lang juleferie. De fleste af vores hold har 
sidste træning i uge 49. Der kan dog være enkel-
te hold der  fortsat har træning efter dette tids-
punkt, men i så fald, vil der blive givet besked på 
holdet. 
 
 
Juleferie i Havdrup Gymnastik er fra 9/12-2013 til og med 5/1-2014. 
- medmindre andet er oplyst på holdet!  
Havdrup Gymnastikforening ønsker alle vore medlemmer og borgere i Hav-
drup en rigtig glædelig jul og et pragtfuldt nytår - vi glæder os til at se jer i det 
nye år til mere skøn motion. 
 
Vi takker jer for jeres opbakning og  
de mange rosende ord i året der er gået,  
og lover at vi vil gøre vores bedste  
for at gøre det nye år til et endnu  
bedre gymnastik-år! 
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår. 
 
 

Datoer og andet 
Juleferie 9/12, 2013 – 5/1, 2014 (med mindre andet er oplyst på holdet). 
Kræmmermarked i Havdrup IdrætsCenter søndag 2/2, 2014, kl. 10.00-
15.00 
Vinterferie uge 8, 17/2 – 23/2, 2014 
Gymnastikopvisning 22/3, 2014 
 
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk  
Super Springs hjemmeside – www.superspring.dk 
 
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk 
 

Som noget ret 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 

(Fortsat fra side 16) 
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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 18) 
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Fodbold: Kåringsfest - tradition og fornyelse 
Så er der gået endnu et år i fodboldafdelingen. Og det virker som om, det har 
været et godt et. I hvert fald havde tæt på 200 ungdomsspillere fundet vej til 
Havdrup Fodbolds kåringsfest lørdag den 9. november. 
  
Ind imellem fodboldspillet var der også tid til at uddele hæder til spillere på de 
enkelte årgange. Specielt "Årets spiller" er en eftertragtet titel, men også 
”Årets talent”, ”Årets fighter”, ”Årets tiger” osv. blev uddelt. 
  
Som noget nyt i år, havde vi fodboldspillere i gang i både hal 1 og hal 2 på sam-
me tid. Det betød at vi kunne samle alle spillerne til kåringerne i hal 1. Et ele-
ment vi bestemt vil gentage til næste år. 

(Fortsættes på side 21) 

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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Præmier fra sponsorerne 
En fast tradition er, at vi udlodder præmier på alle de holdaktier, holdene har 
solgt i løbet af sæsonen. Igen i år fik vi 
hjælp af vores trofaste sponsorer til at 
lave et flot præmiebord. Faktisk så me-
get hjælp, at der var præmie på hver 
fjerde aktie. 
  
Bestyrelsen vil gerne have lov til at tak-
ke SuperBrugsen, OK plus, Havdrup vin, 
Madhytten, Tandlægerne i Havdrup, 
Apoteket i Havdrup, Blomster stalden, 
Sport Direct Roskilde og Select sport 
for endnu engang at have støttet klub-
bens arbejde. 
  
Årets træner 
Vi har igen i år valgt at pege på en meget markant træner til titlen som årets 
træner. Man er aldrig i tvivl om, hvornår årets træner har hold i ilden på hjem-
mebane. Det kan simpelthen høres på hele anlægget. Hans hold består af 2 
årgange og er indenfor de seneste par sæsoner fusioneret med et hold og en 
træner fra Viby, således at der nu kan mønstres både et 11-mands hold og et 
7-mands hold. Den sportslige suc-
ces kan måles på at både 7-
mands og 11-mands holdet klare-
de sig godt i deres respektive ræk-
ker. Og specielt 11-mands holdet, 
der var spået en hård sæson i 
række 2 endte med at være det 
eneste hold, der slog rækkens ube-
stridte tophold. Og så oven i købet 
på udebane. Årets træner er også 
ankermand for vores frivillige dom-
merkorps, der altid er på jagt efter 
nye medlemmer. Klubben ville helt 
sikkert ikke være det samme uden 
årets træner. Giv en stor hånd til 
Kurt Larsen. 
 
Årets dommer 
Som I ved, så har vi i Havdrup den unikke mulighed for at tilbyde vores hold, at 
de ikke selv skal stå med opgaven at dømme deres egne kampe, som man 
skal i mange andre klubber. Det kræver et korps af frivillige dommere, der 
dømmer alt fra 3-mands fodbold og helt op til 11-mands fodbold. Specielt 9- 
og 11-mands kampe kan være svære at få sat dommer på, fordi der er lidt 
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flere ting at holde øje med i disse kampe. Men her er årets dommer altid villig 
til at træde til og få dommerkabalen til at gå op. 
Han kender fodboldloven som sin egen bukse-
lomme, og er meget villig til at dele ud af sin 
viden til både spillere og trænere. Han har stået 
i spidsen for et tiltag i klubben med at uddanne 
nye unge dommere, hvilket indtil videre har gi-
vet os 3 nye dommertalenter. Derudover løser 
han rigtig mange andre opgaver, både for fod-
bold afdelingen og for HGI i det hele taget. Men i 
dag hædrer vi ham for hans dommergerning. 
Tillykke til Lars Mortensen. 
 
Årets nye tiltag 
En fodboldklub har brug for en masse frivillige til at 
løse de kendte opgaver så som at være trænere, 
holdledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer osv. 
Men vi har også brug for nogen, der kommer og 
løser opgaver, som ingen havde tænkt over. Årets 
frivillige har i denne sæson givet en del af vores 
holds hjemmekampe en ekstra dimension ved at 
han er mødt op til kampstart og taget en masse 
professionelle billeder af kampene - både af Hav-
drups spillere og af modstandernes spillere. De 
bedste billeder har han lagt på sin hjemmeside, så 
vores spillere og supportere kan få glæde af dem. 
Og at dømme ud fra spillernes facebook profiler, så 
er det et tiltag, der er blevet taget godt imod. Som 
en ekstra sidegevinst giver hans arbejde klubben et 
godt ry overfor vores modstander klubber, der og-
så er meget glade for billederne - uanset om de har 
vundet eller tabt kampen. Vi takker for indsatsen i den sæson der netop er 
gået. Giv en hånd til Jeff Duckett. 
 
 
Prisvinderne på 2005 Mix 
 
Årets spiller – Milo  

Milo har virkelig flyttet sig i år. Han er en spiller, som har væ-
ret meget insisterende på at passe sin træning, og kommer 
altid til kamp. Milo tænker meget over de øvelser som vi  ud-
fører til træning, og hvis det har været en god øvelser siger 
han gerne ”Henrik; det her kan vi også bruge til kamp”.  Det 
kan godt være at han ikke er så høj, men han er en stor spil-
ler. 
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Årets Figther - Magnus 

Årets Figther gives igen i år til en spiller som vitterlig er en 
fighter.  Hvor andre ville give op, bliver Magnus bare ved - 
og ofte giver det pote. Han kaster sig ud i diverse tacklinger 
og nogen gange i en lidt utraditionel stil. Han er ikke bange 
for at slå sig. Og selvom det indimellem ser lidt voldsomt ud, 
så piver han ikke. Han har et blændende venstre ben og nu 
også et super skarpt højre ben.  

 
Årets række 2 fidus – Lasse 
Lasse har virkelig fodbold i kroppen. Han er en spiller 
med en utrolig spilforståelse, som han gerne bruger 
bagerst på banen, og gerne på mål. Selv om Lasse til 
tider godt kan virke lidt doven, så tag ikke fejl - Han 
spiller gerne med hos både 04 og 03. Lasse er en 
spiller som vi forventer os meget af i den kommende 
sæson, og som vi glæder os til at følge. 
 
Årets fidus i begynder rækken - David 
David er i løbet af i år virkelig trådt i karakter. Han er altid 
koncentreret og fokuseret på at yde sit bedste. Men den 
væsentligste årsag til at David modtager fidusen er at 
han er en god kammerat som man kan regne med. Og så 
siger han stop når der skal siges stop. David er holdets 
fair play ambassadør og nu også holdets Fidus. 
 
 
Tillykke til jer alle 
Henrik, Michael og Thomas 
 
De glade U13 piger 
Ved årets flotte og godt arrangerede fodboldfest, kunne trænerteamet over-
række holdet en velfortjent personlig pokal, for deres helt fantastiske indsats i 

efterårs turneringen og for at få 
bygget holdet op omkring et godt 
fællesskab – hvilket har givet en 
flok meget glade piger.  
 
Trods en stor fælles indsats, blev 
der yderligere kåret årets spiller, 
Julie Hardis og årets fighter, Fiona 
Jantunen, for en ekstra ordinær 
god præstation – stort tillykke! 
”Vi er ikke mange, men få..” synger 
pigerne. Måske vi skal have kigget 
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lidt på teksten, da holdet har fået tilgang af 3 nye spillere til den kommende 
sæson - varmt velkommen til Camille, Julie Meedom og Kathrine aka Kalle. 
Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en kæmpe tak til både spillere og foræl-
dre, for jeres store opbakning til holdet og naturligvis for den flotte gave . 
Det gør trænerjobbet og de mange stunder på og udenfor banen meget sjove-
re og vi kan sige allerede nu, at vi har mange ting vi skal arbejde med og blive 
endnu bedre til – så vi ser frem til de kommende udfordringer sammen. 
 
Hardis’erne & Super 
 
Havdrups U-12 drenge sluttede sæsonen med kåring  
Sidst i oktober måned spillede Havdrups U-12 drenge deres sidste kamp i den-
ne sæson. En sæson hvor drengene har udviklet sig enormt meget som hold, 
og flere af spillerne har flyttet sig markant i deres fodboldmæssige udvikling. 
Sæsonen har dog resultatmessing ikke helt stået mål med holdets udvikling, 
men i de sidste turneringskampe kom de stærkt igen med flere flotte kampe 
og sejre. Og de sluttede af med maner ved at slå Taastrup FC på Havdrups 
hjemmebane med 4-1 sidst i oktober. 
Ved Havdrup fodboldafdelings kåringsfest i Hav-
drup Idrætscenter, skulle der så kåres spillere, 
ledere og frivillige fra sæsonen 2013. Og for U-12 
drengenes vedkommende, blev der kåret 2 spille-
re. Den ene var Årets Tekniker og den anden Årets 
Spiller, 2 titler der udnævnes af holdets 2 trænere 
Anders Nielsen og Torben Andersen. 
Årets Tekniker blev fortjent Niels Petersen, som fik 
titlen og tilhørende pokal for sin positive udvikling 
på det tekniske plan, samt for sin super gode spil-
forståelse. 
Årets Spiller er en titel der gives til den spiller, der 
har udviklet sig meget i sæsonen, passet sin træ-
ning og som samtidig er en god kammerat. I år gik 
den titel fuld fortjent til Mathias Seidenfaden, der 
fik beviset trykt på klubtrøjen. 
Et stort tillykke til de 2 smilende og stolte drenge som her ses lige efter kårin-
gen. 
 
Alex Christensen  
 
Årets 03ere 
Fodbolddrengene på årgang 2003, har haft en fantastisk sæson, med impo-
nerende sportslige resultater. 
Årgangen har deltaget i DBU Sjællands turnering med hold i henholdsvis ræk-
ke 2 og række 4. 
Samlet har de to hold vundet 13 og spillet 2 uafgjort ud af 18 målrige kampe, 
med en samlet målscore på 91-46 (men hvem tæller)  
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Mest imponerende ud over de mange sejre, 
har det været samspillet på banen, der har 
været helt exceptionelt, og mange af de flot-
te mål er lavet efter sublimt opspil. 
Trænerne er super stolte og meget impone-
rede over spillernes spillemæssige udvikling, 
både individuelt og som hold. Det gode sam-
menhold og kammeratskab der er på holdet, 
er nok en af de vigtigste årsager til holdets 
succes. Der ses frem til at arbejde videre 

med spillerudviklingen henover vinteren. 
 
Til årets fodbold og kåringsfest havde træneren fornøjelsen af at kunne uddele 
tre priser til spillerne. Årets Komet, som uddeles til den spiller som vurderes 
at have udviklet sig mest i løbet af året. Årets fighter pokal, til en spiller som 
altid kæmper og går forrest til træning og kamp. Årets spiller, der gives til en 
spiller som har ydet og vist noget ekstra i årets løb. 
 
For at komme i betragtning til en af hædersbevisningerne, kræver det grund-
læggende at man udviser vilje og engagement, at man kommer til træning, 
stort set, hver gang, samt at man gør hvad man kan for at blive bedre og altid 
arbejder for holdet. 

 
Titlen som årets komet, gik i til en spiller som har udviklet 
sig rigtig meget, og bliver ved med at imponere. Han er en 
meget alsidig fodboldspiller og bliver derfor brugt på stort 
set alle pladser, og gør det godt uanset om det er i angre-
bet, på midtbanen eller i forsvaret. Det er samtidig en af 
holdets dygtige målmænd. Således blev årets komet 2013: 
Nicklas Boesen. 

 
Årets fighter 2013, blev holdets forsvarsklippe,  Mikkel ”the 
Rock” Jakobsen. 
Han er selve indbegrebet af en fighter, der mere end noget 
andet, hader at tabe. 
Han kommer naturligvis til træning hver gang. Går helhjertet 
ind i og vinder enhver tackling, og kæmper til sidste fløjt. 
Han har et tidligere år modtaget denne pris, men det diskvali-
ficerede ham ikke til, fortjent, at få den igen. 

 
Årets Spiller prisen, gik til holdets midtbaneslider og dirigent 
med mål i støvlerne, Jacob ”V V” Winther. 
En spiller som altid er klar, og deltager hver eneste gang . Til 
træning, til kamp, ekstra træning, ekstra kamp. 
Han er en dygtig spiller med et godt overblik, der samtidig læg-
ger en utrolig energi i arbejdet på banen. 
Hvis man skal vælge ét nøgleord for denne spiller, er det Vilje. 
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Viljen til at være med, viljen til at vinde, viljen til at gøre en forskel for sig selv og 
for holdet.  
 
Hædret blev også Anette, for bl.a. at tage sig af alle dren-
gene (børn som voksne) ved vores deltagelse i Vildbjerg 
Cup i sommer. Samt for at være primus motor på det 
store arbejde, med at skaffe sponsorpræmier og sælge 
lodder ved holdets tombola, til Havdrup Sommer Cup.  
 
 
Fra trænerne, en stor tak til alle spillerne for et godt fod-
boldår, Anton, Benjamin, Gabriel, Jacob, Kevin, Mikkel, 
Nicklas, Nicolai, Oliver, Oscar, Peter, Victor, Sebastian, og til alle jeres forældre 
for god opbakning til holdet.  
 
Skal dit barn være den næste i rækken?  
Havdrup Fodbold kan nu tilbyde fodboldtræning til alle fodboldglade piger og 
drenge årgang 2009.  

 
Vores visioner for holdet er, at introduce-
re børnene for fodbold via en god blanding 
af opvarmning, boldøvelser og kamp. Alt 
foregår på et niveau hvor alle kan være 
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 deltager vi i 
ministævner rundt omkring på Sjælland.  
 

Træningstider kan ses på klubbens hjemmeside www.hgi-fodbold.dk 
Vi vil altid gerne sige velkommen til flere spillere, så hvis det lyder som noget 
for dit barn, så er han/hun velkommen til, at møde op træning. 
 
Berit Schau Nielsen, Holdleder 
 
Tak for 2013 
 
Havdrup Fodbold ønsker alle vores medlemmer, forældre, trænere og samar-
bejdspartnere en god jul og et godt nytår, og takker for samarbejdet i det for-
gangne år. 
 
Vi ses i 2014. 
 
Bestyrelse i Havdrup Fodbold 
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Havdrup Tennis klubs bestyrelse vil gerne ønske 
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, 
samt tak for det gamle år.  
 
 
 

 
Selv om det er efterår / vinter sker der stadig masser af aktiviteter på anlæg-
get. Der er juletennis 1-12-2013. Alle baner kan jo bruges så længe der ikke 
er sne.  
 
Når vi starter den nye sæson 
skulle vores lysanlæg gerne væ-
re klar til indvielse.  Masterne 
har vi fået rejst ved hjælp af frivil-
lig arbejdskraft samt en vogn-
mand. Vi er påbegyndt at trække 
kabler, så elektrikeren kan kom-
me og tilslutte strømmen.  
 
Steen Munkholm 

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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