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Velkommen til 2014
Vi ønsker alle et godt nytår med håbet om at år 2014 vil bringe mange dejlige
sportsoplevelser med sig for vores by.
Vi vil gerne sige tusind tak til alle jer, som var med til at gøre vores julebanko
til en succes igen.
På trods af et rasende stormvejr var der mange fremmødte, hvilket gjorde vores overvejelser om aflysning til skamme. Vi er glade for at vi gennemførte det
årlige julebanko, og vi håber at alle havde en dejlig aften. Jeg vil gerne rette en
tak til alle de frivillige som hvert år er med til at afvikle HGI’s julebanko – uden
jer ville vi ikke kunne afholde denne begivenhed, som er en hyggelig tradition
for mange familier fra Havdrup og omegn, og vi er stolte over at vi stadig kan
samles om at holde denne tradition i hævd.
Og så starter vi et nyt og friskt år, hvor vi kan se frem til flere spændende ting.
I denne måned starter vi med forberedelserne til næste års hal fordeling, og
det bliver interessant at se hvordan det vil forløbe nu hvor vi har en ekstra hal
og ikke mindst at vi har fået selskab af foreninger fra Jersie og Solrød. Det giver en masse liv i vores Idrætscenter, og ikke mindst vores cafeteria håber at
det vil afspejle sig i salget, og at det bliver almen viden ude i byen at vores cafeteria holder åbent i alle hverdage og weekender.
Af store arrangementer her i 1. kvartal 2014 vil jeg nævne HGI’s fastelavns
fest, som afholdes søndag den 2. marts fra kl. 10.00-12.00. Mere information herom vil være at finde i dette blad, på www.Havdrup.dk, samt på opslag
rundt omkring i byen. Vi håber at se rigtigt mange til årets fastelavnsfest, så vi
også kan bevare denne skønne tradition.

På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind
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Fastelavnsfest i Havdrup
For 9. år i træk byder HGI velkommen til Havdrups største fastelavnsfest med
tøndeslagning for børn i alderen 0-12 år og underholdning af Ibbers Cirkus
Show.
SØNDAG den 2. marts 2014 Kl. 10.00 – 12.00
Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening indbyder til tøndeslagning for de 0 – 12 årige fastelavnssøndag i Havdrup Hallen. Der vil blive kåret
masser af kattekonger og kattedronninger, og endvidere vil de bedste udklædte i 3 forskellige alderskategorier blive fundet. Vinderne vil modtage fine sponsorerede præmier og Super Brugsen samt Lasses Basse vil sammen med
HGI byde på lækre fastelavnsboller, juice og skønne slikposer samt kaffe/te.
I år er der desuden også en fastelavnstønde til morskab for de voksne.
Og endelig er der suveræn underholdning af Ibbers Cirkus Show! Ibbers Cirkus
Show er alle tiders cirkusshow med tusindkunstneren Ibber og hans trofaste
ven, grisen Anton, som er en rigtig drillepind. Med fuld fart flyver Ibber nærmest ind på scenen, rap i replikken og hurtig på fødderne. Ibber tryller, jonglerer, klovner og gøgler til den store guldmedalje, Så kom og få en fantastisk oplevelse i din bedste udklædning denne søndag formiddag!
Forældre, bedsteforældre og tilskuere er mere end velkomne for dermed at
gøre denne dag så festlig som mulig.
Pris pr. barn er 50 kr. (inkluderer en slikpose, en børne-fastelavnsbolle og en
juice)
Pris pr. voksen er 35 kr. (inkluderer kaffe og en fastelavnsbolle)
Billetter sælges i kiosken i Havdrup SuperBrugs fra lørdag den 8. februar
2014.
Desuden vil medlemmer fra HGI sælge billetter
v/kiosken i SuperBrugsen lørdag den 8. februar, samt lørdag den 15. februar fra kl. 10.00 14.00.
(Ved køb af billet v/indgangen tillægges 20 kr.
pr. billet)
STØT OP OM FASTELAVNSFESTEN
KØB BILLET OG HOLD TRADITIONEN I LIVE!

4

Julebanko i Havdrup Idrætscenter 2013
Det skal åbenbart altid være udfordringer med at holde julebanko. For 2 år
siden var det snestorm. I 2012 spillede kvindelandsholdet i håndbold samme
aften og i år var det så stormen Bodil der gav bekymring om, hvor stort fremmødet ville være.
Men selvom fremmødet var mindre end sidste år, så er det altid en fornøjelse,
at holde julebanko med alle de mange, som ønsker at støtte hovedbestyrelsens arbejde for HGI.
Så tak for det pæne fremmøde. Aftenen bød på 18 gennemgående spil, salg af
21-spil og amerikansk lotteri samt trækning af fjernbankolodder.

En del af de næsten 300 spillere, som mødte op trods storm og blæst

(Fortsættes på side 6)
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Igen i år var der mange flotte gevinster, indkøbt med større eller mindre tilskud fra de handlende i og omkring Havdrup. Overskud blev ikke så stort, men
det er ikke det primære formål med arrangement. Det gælder om at bevare
traditionerne i byen og sørge for at der sker noget i byen – selv under en
storm.

En gavekurv fra SuperBrugsen udleveres sammen med sidegevinster af Eigil Mørk

Erling og Dorte, som styrrede spillet med hård hånd og stod for
trækning af bankonumre, Fjernbanko og amerikansk lotteri
6
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Tak til sponsorerne ved julebanko 2013 - nævnt i rækkefølge efter bidragsstørrelse

SuperBrugsen Havdrup, Frisørsalon Tryllespejlet, OK-Plus Hovedgaden,
Feel Good, Benti Cykelværksted, Havdrup Maskinforretning,
Frisør Kozmoe, Multi Service-Hus & Have, Lasses Basse,
Fru Hansens Håndlavede Chokolade, Blomster Stalden, Gløvermosegård,
Havdrup Vin, Hos Hanna, Havdrup Apotek, Havdrup Farvecenter,
Pizza & Burger House, Havdrup Pizzeria på Stationspladsen.
En speciel tak til Uddeler Thomas Eggebrecht fra SuperBrugsen i Havdrup for
den flotte hovedgevinst til det amerikanske lotteri, som i år var et gavekort på
1.500,-kr. til Delikatessen. Den glade vinder ses på billedet nedenfor.

Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige hjælper denne aften. Det er særligt vores mange pensionister, som sidder ved indgangen, hjælper med kontrol
af spillepladerkassen samt udlevering af gevinster. Også tak til Rene fra RLTransport for hentning af borde og stole i Solrød Idrætscenter.
På vegne af hovedbestyrelsen - Brian Jensen
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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

½ pris på *alle vores hold efter jul!
Vi har sat prisen ned til det halve efter jul på alle vores hold resten af vintersæsonen *med undtagelse af voksenholdene Ballroom Fitness, Aktive Seniormotion, Team Allstars og de hold der er lukket for tilmelding.
Der skal stadig betales for opvisningstøj ud over halv kontingentpris.
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!
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 mulig ønsket hold bliver besat.
Principper går efter først til mølle princippet.
De 2 første gange er prøve-gange, og ønsker du ikke at fortsætte på holdet,
kan du få kontingentet tilbage minus 50 kr. i administrationsgebyr, såfremt du
sender besked til os om at du ønsker at stoppe inden den 3 træningsgang fra
din betaling.
(Fortsættes på side 10)
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Kæmpe kræmmermarked i HIC,
Havdrup Idrætscenter - 2. februar kl. 10.00-15.00
Som noget nyt holdes kræmmermarked indendørs, i HIC (Havdrup Idrætscenter), i hal 1, søndag 2. februar, kl. 10.00 – 15.00.
Man kan købe et bord ca. 2 x 1 m for kr. 100,- og sælge alle sine salgs bare
ting, som man ikke lige har brug for mere, og som bare ligger og fylder – til en
andens glæde. Så gør en god handel for både sælger og køber – men husk at
tilmelde dig, hvis du ikke allerede har gjort det.
Tilmelding til hgigym.loppen@gmail.com – både med hensyn til bordbestilling,
eller hvis der er salgs bare ting som i stedet ønskes afleveret / afhentet, eller
hvis man har spørgsmål, kan man kontakte kræmmerudvalget på denne mail.
Afleverede salgsbare ting sælges af super Spring, som får overskuddet af salget.

Parkour – prøv det, oplev det – fra træner og instruktør Sebastian
”Parkour er at se muligheder, hvor andre ser forhindringer.”
Parkour er en ekstremsport, som udføres i gaderne, i parken, på tagtoppene
og i baghaven! Parkour er verdens eneste sport, der fokuserer på at udnytte
verden omkring os til at udtrykke os selv og til at bevæge os som en del af sine
omgivelser. Parkour er en sport, hvor man i stedet for at gå uden om en væg,
løber op ad den og klatrer over! Parkour er sporten hvor man kan se verden
på en helt ny måde, og finde leg og glæde i noget så simpelt som en bænk.
Havdrup Parkour er et helt fantastisk hold, med et forbløffende godt sammenhold!
Vi træner for at blive stærkere, både fysisk og psykisk, og for at få venner for
livet. Vi træner i trygge rammer i en hal med madrasser, for at kunne gå ud i
verden og udtrykke og bruge parkour i hverdagen!
Vi håber på masser af nye medlemmer på holdet, og vi tager imod folk på alle
niveauer. Om du har lavet parkour i 4 år, eller aldrig har hørt om det før, er
ligegyldigt. Det vigtigste er at I er entusiastiske, og har lyst til at møde nogle
(Fortsættes på side 12)
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nye mennesker, og til at springe ud i en vild, ny sport!
Aldersgruppen er 10-13-årige, men hvis du er udenfor aldersgrænsen, men
gerne vil lege med, skal du bare skrive til hgigym.sebastian@gmail.com, og vi
snakker om det! Ses til træning.
Sebastian

Gymnastikopvisning
Gymnastikopvisningen er nu snart lige om hjørnet.
Gymnastikopvisningen er i år lørdag d. 22. marts fra kl. 14.00. Dørene åbnes kl. 13.30.
Vi glæder os til at se rigtig mange af Havdrup og omegns borgere, samt alle
andre interesserede til årets gymnastikopvisning.
Opvisningsprogrammet er endnu ikke helt færdigt, men hold øje med næste
blad og hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk
Til opvisningen kan man glæde sig til at se alle de foreningshold som har ønsket at give opvisning. Vi får desværre ikke alle foreningens hold at se, da nogle
hold ønsker at træne, uden at give opvisning.
Opvisningsholdene vil vise hvad de kan og har arbejdet med i løbet af denne
sæson – så glæd jer.
Vi vil også i år, som vi gjorde sidste år, trække lod på den købte indgangsbillet
om flotte præmier, og vi vil atter have DJ til at klare det musikalske.
Vi glæder os til at se jer alle.

Generalforsamling
HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling mandag d. 31. marts kl.
19.00, i Havdrup hallen - så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Kom og vær med og hør hvad der sker, samt bak op om foreningens arbejde.
(Fortsættes på side 13)
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Der er mange der gør et stort stykke arbejde for foreningens fremme.
Vi håber derfor at se rigtig mange til generalforsamlingen.
Har du i den forbindelse ideer, ris eller ros, er der her muligheden for at præge gymnastikafdelingens stil.
Er der nogle som har lyst til at deltage i foreningsarbejdet / i en bestyrelse
hvor tonen, samværet og hyggen også fungere godt, vil vi gerne høre fra dig
og eller se dig til generalforsamlingen.
Er der til tider arbejde eller lign. der skal passes og som konflikter med foreningsarbejdet, tager vi også hensyn til dette, så det skal ikke holde dig tilbage.
Vi er ikke i mangel på bestyrelsesmedlemmer, men et par suppleanter kunne
vi godt bruge, så deltagelse ved generalforsamlingen er ikke risikobetonet
hvad valg til bestyrelsen angår – så kom bare og vær med.

Opvisningskalender for Mini Super Spring og Super Spring ser foreløbig sådan ud
Mini Superspring:
- Forårsopvisning lørdag 1. marts i HIC / Havdruphallen som erstatning for
opvisning i DGI Roskilde Forårsdagene – men som p.t. ikke er endelig.
- Osted, opvisning 2014, søndag 16. marts, som gæstehold.
- HGI Forårsopvisning 2014, lørdag d. 22. marts i Havdrup hallen.
- Solkystens opvisning 2014, søndag d. 6. april i Solrød Idrætscenter.
- DGI Roskilde Sommerstævne 2014, d. 14. - 15. juni, opvisning ved fjorden.
Superspring:
- Forårsopvisning lørdag 1. marts i HIC / Havdruphallen som erstatning for
opvisning i DGI Roskilde Forårsdagene – men som p.t. ikke er endelig.
- Li. Skensved, opvisning 2014, søndag d. 16. marts, som gæstehold.
- Osted, opvisning 2014, søndag 16. marts, som gæstehold.
- HGI Forårsopvisning 2014, lørdag d. 22. marts i Havdrup hallen.
- Solkystens opvisning 2014, søndag d. 6. april i Solrød Idrætscenter.
- DGI Roskilde Sommerstævne 2014, d. 14. - 15. juni, opvisning ved fjorden.
- Evt. Høvestævne søndag 22. juni
- Italiensstævne 28. juni – 6. juli, Festival Del Sole.
(Fortsættes på side 14)
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HGI Caféen, nu en realitet – bemanding
Bemanding af cafeén i Havdrup Idrætscenter - og tjen penge til din afdeling.
Så er HGI-Caféen i gang.
De forskellige dage bemandes med frivillige fra foreningerne under HGI, og der
indtjenes penge til den afdeling den frivillige repræsenterer.
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 fortsat kan holde 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.
Så hjælp os med at holde vagterne dækket, så cafeteriaet kan holde åbent.
Åbningstiderne vil blive rettet til, alt efter hvordan aktiviteterne er i hallerne.
Vagtplanerne og vagtholdet er nogenlunde besat frem til foråret, men da der
sker enkelte afbud og kommer større arrangementer ind i mellem, vil vi gerne
have nogle back up hjælpere – så meld dig meget gerne til Anita på nedennævnte mail.
Det kan også være bedsteforældre, onkler, tanter etc. som hjælper - kravet er
ikke at man personligt er medlem af en forening, men man skal blot repræsentere 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! Personer 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 til at køre og være bemandet når der er aktiviteter, 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
(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 typisk andre lignende hold man kan tilmelde sig på, men som måske træner på
andre dage.
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.
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.

Sommergymnastik
Der arbejdes også nu på at sammensætte en sommergymnastikplan - som vil
starte op efter opvisningen d. 22. marts.
De mere præcise oplysninger kommer dog først senere, når planen er klar.
Ligeledes kan oplysningerne når de ligger færdige, også ses på hjemmesiden.
Så kig ind i mellem på hjemmesiden og følg med i de løbende nye oplysninger
og informationer der kommer der.

Vi søger flere instruktører
Vi er som altid på jagt efter flere instruktører, ligeledes til kreative nye hold.
(Fortsættes på side 16)
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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 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
Kræmmermarked i Havdrup IdrætsCenter søndag 2/2, 2014, kl. 10.0015.00
Vinterferie uge 8, 17/2 – 23/2, 2014
Forårsopvisning lørdag 1/3, 2014, i Havdrup for sjællandske gym.hold, efter
tilmelding (er ikke endeligt fastlagt endnu).
HGI Gymnastikopvisning 22/3, 2014
Generalforsamling mandag 31/3, 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
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 fortæller dem at du vil have dit kort tilknyttet sponsoraftale 56 13 49, HGI gymnastik, og så støttes der fremover med 6 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

Hvalsø CUP den 4. januar 2014
HGI Fodbold U8 drenge var lørdag den 4. januar i Hvalsø til årets første stævne. Drengene skulle møde Hvalsø, Stenlille og Vallensbæk. I første kamp var
alle drengene oppe på dupperne efter julen og spillede en flot kamp der endte
3-0 til Havdrup over Hvalsø. Kampen bød på rigtig godt sammenspil mellem
Havdrup drengene og der blev scoret nogle rigtig flotte mål. Specielt Jeppe
Jensens helflugter til 1-0 fra midten var en perle der udløste en præmie fra
stævneledelsen.
I anden kamp mod Stenlille IF var vi en del mere under pres. Det var en meget
lige kamp med chancer til begge hold.
Det var dog Havdrup der trak det længste strå. Magnus Møller-Petersen fik
med højrebenet sikret sejren på 1-0 i
det sidste sekund.
I sidste kamp mødte vi Vallensbæk. Fra
starten var vi under hårdt pres fra et
velspillende Vallensbæk hold der hurtigt
fik sat to mål ind. Derefter kneb det med
at få spillet til at hænge sammen for
Havdrup drengene og trods en stor ind- Fra venstre Magnus, William, Noah,
sats fra alle Havdrup spillerne endte
Lauritz, Jeppe, Sebastian. Forrest; Olikampen 4-0 til Vallensbæk. Alt i alt var
ver
det et rigtig godt stævne hvor vi både fik Bagerst Holdleder Kristian
mulighed for at fokusere på det der virker, men også fik noget læring med hjem til træningsbanen. Men vigtigst af alt
så var det en sjov formiddag og benene kom i gang efter julen.
Tommy Rosenborg Steneman
(Fortsættes på side 19)
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U13 – de glade piger!
Det har været et hård efterårs program, hvor pigerne blandt andet har spillet
Champions League udendørs mod nogle stærke piger fra Nordsjælland, Frederikssund og Bagsværd.
Det har været nogle rigtig gode og hårde kampe, hvor de glade Havdrup piger
hver gang måtte kæmpe bravt og give deres yderste, for at matche vores
modstandere – og det har de gjort! Selvom resultaterne ikke har været med
os, så er det bestemt en godkendt indsats og en turnering der har været med
til at rykke holdet, med 3 nye spillere, tættere sammen samt at hver og én af
spillerne har tilført deres spil noget mere.
Pigerne har også prøvet kræfter af indendørs, hvor vi måtte nøjes med at have
1 hold tilmeldt i B-rækken, grundet den trods alt smalle trup. Det har givet en
del udskiftning fra gang til gang, men pigerne har virkelig gået til stålet, selvom
de i de første par kampe lige skulle vende sig til, at man spille med bander indendørs  - Pigerne spiller 4 turneringer à 5 kampe og hver gang mod de
samme 5 hold. Der resterer 1 turnering og allerede nu har holdet sikret sig
mindst en 3. plads – det er helt fantastisk flot gået!
Allerede første weekend efter julen og nytåret, skal de glade piger i kamp igen.
Først er der aftalt en 9-mands træningskamp mod Greve udendørs, da man
efter sommerferien ikke længere
kan spille 7-mands. Her gælder det
mest om at få pigerne til at tænke
fodbold igen samt få rør benene
lidt, da de helt sikkert har slappet
godt af i feriedagene 
Søndag står så på indendørs præmie-stævne i Hvalsø, hvor alle pigerne deltager fordelt over 2 hold –
det giver igen god mulighed for at
styrke sammenholdet hos pigerne
og naturligvis hos de altid medrejsende forældre.
Trænerteamet ser yderligere frem til en spændende sæson, som byder træningslejr/overnatning, flere Champions League kampe samt stævner og turnering indendørs – alt i alt en masse gode stunder og en masse fodbold, i selskab med de glade U13 fodbold piger.
Trænerteamet
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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

Godt nytår til Alle
Tak for året som gik, såvel til alle der støtter ” HPK ” samt alle medlemmer.
Vi er overbeviste om at 2014 også bliver et år, med masser af aktiviteter og vi
glæder os til samarbejdet, internt som eksternt.

Juleafslutningen
Den så absolut største interne turnering er vor traditionsrige juleturnering
blev i år afviklet den 24 nov.
Vi siger tusinde tak til:
Tryllespejlet – OK – Fiil Good – Fodterapeuten – Coop – Super Brugsen –
Kosmoe – Pizzariet og Anette, for de mange flotte præmier.
Kl. 9.30 startede indskrivningen og kl.10.00 var 48 spillere tilmeldt og klar til
start. Vejret var igen med os, med solskin, så humøret var i top, lige fra starten på første kamp af i alt 3 kampe.
Kl.12.30 var alle kampe afviklet og vi kunne så
begynde at gå over til Pepe´s Bar, vor julefrokosten skulle indtages med start kl.13.00.
Det er altid en stor fornøjelse at lave arrangementer når der er stor deltagelse 78 % deltog i
frokosten.
Efter indtagelsen af julefrokosten var der kinesisk lotteri ( 6 serier ) og så skulle vi også finde vinderen af konkurrencen i HGI nyt.
Det som de fleste ventede på var dog at få
(Fortsættes på side 22)
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resultaterne fra dagens turnering.
Præmierne var alle udstillet, og det var besluttet at den enkelte måtte vælge
frit hvilken præmie man ønskede.
Altså først nr.1 så 2 og 3 osv. det er dog tradition at en betydelig hjælpsom og
social person hyldes først, og det er den person som har bidraget mest til et
flot resultat for andre, ved at placere sig selv sidst, ” rosinen i pølseenden ”
præmien: ( 1 hel spegepølse og rosiner )

De fire første vindere. Fra venstre John nr.2, Tove N. nr.1, Tove H. og Knud nr.3

”Bodil”
Denne dame er så absolut ikke vores bedste ven. De enorme kræfter denne
kvinde er i besiddelse af huer os ikke i ”HPK”. Hun total skadede vores festtelt
som vi regnede med kunne holde til 2015, så vi er gået i tænkeboxen hvad
nu?

Generalforsamling.
Denne afholdes den 23. marts kl.13.00 Reserver dagen nu.
Dagsorden m.v. kommer senere ved opslag i klubben.
Har du ideer – forslag eller andet godt, så aflever disse til et bestyrelsesmedlem senest den 1. marts.
PS: Husk kontingent for året
2014 er 250.00 kr. som indbetales inden den 1.marts
Konto nr. 2344 7558791076
Vi ses i Hal 3.
Bestyrelsen
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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
Badminton ungdom
Der blev afholdt julehygge for vores hold d. 18/12. Der blev spillet med balloner – softtennis - og hvad fantasien ellers fandt på. De forældre og bedsteforældre der var mødt op for at se på, blev også udfordret ligesom spillerne imellem. De små pauser der var, blev der hygget med hjemmebagt kage, saftevand og slik.
Her i det nye år starter vi med at lægge hal til et ”BegynderCup” stævne, hvor
spiller fra andre klubber kan melde sig og spille mod hinanden. Det sker i
weekenden den 25.-26. januar.
Til februar inviteres alle U13 og U15 i rækkerne A til D på Sjælland til åbent
turnering i vores Idrætscenter. Der vil blive spillet i begge haller den 8.-9. februar.
Der er vinterferie i Uge 8 for vores ungdomsspillere.
Husk at vores tilbud om Åbent Bane søndag morgen kl. 8.00 stadig er gældende.
Hvis der skulle være nye spillere der har lyst til at prøve at spille lidt badminton,
så træner vi mandag og onsdag. Mød op kl. 16.30 mandag eller onsdag kl.
16.00. Her vil vores trænere med glæde tage imod dig og evt. en kammerat.

Badminton senior
Senior afdelingen havde inviteret alle spille til den årlige juleturnering og ca. 35
spillere havde tilmeldt sig. Alle fik tildelt en makker og efterfølgende blev der
spillet i pulje, hvor man fandt en 1ér. og 2ér samt 3ér, som derefter spillede i
en 1. pulje og 2ér i 2. pulje osv. Til sidst blev vinderne fundet i de enkelte rækker. Vinder i 1. puljen blev Åsa og Alexander. Efterfølgende blev der serveret et
lækkert julebord. Alle hyggede sig på tværs af afdelingerne.
Lene Holm Jensen
(Fortsættes på side 26)
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Oversigt over Havdrup Badminton hjemmekampe
Dato

Dag

Tid

Hold

Modstander

25-01-2014
29-01-2014
01-02-2014
05-02-2014
23-02-2014
23-02-2014
26-02-2014
05-03-2014
19-03-2014
23-03-2014

Lørdag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Søndag

12.00
19.45
12.00
19.45
10.00
10.00
19.00
19.45
19.45
11.00

Veteran 40 HD
Senior Serie 2
Mot.serie 3(4+4)
Veteran Mester
Mot.serie 3(4+4)
Mot.serie 4(4+4)
Veteran B
Veteran Mester
Senior Serie 2
Veteran B
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Havdrup
Havdrup
Havdrup 1
Havdrup 2
Havdrup 1
Havdrup 2
Havdrup 2
Havdrup
Havdrup
Havdrup 2

Antvorskov Bk.
Badminton Roskilde 3
MIS 97
Humlebæk 2
Gadstrup
Sengeløse
Skovlunde 2
Værløse 2
Tune 2
Sengeløse
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