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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 
Badminton 
Aksel Nielsen, Skolevej 55, 4622 Havdrup, Telefon  46 18 88 37. 
Fodbold 
Preben Nilsson, Ulvelunden 17, 4622 Havdrup, Telefon 61 56 71 86.  
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 13. april 2014 

Forsiden   

Ibber (for)tryller til Fastelavnsfesten 

Foto: Lars Mortensen 

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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Fastelavn og Generalforsamlinger 

 

Igen i år havde vi en fantastisk fastelavnsfest i Havdrup Hallen. Dejligt at se, at 

så mange bakker op om vores arrangementer. Læs mere om fastelavnsfe-

sten inde i bladet.  

 

Så er det igen blevet tid til generalforsamlinger i de forskellige afdelinger un-

der HGI. Igen i år vil jeg gerne opfordre til, at man kommer og deltager, for at 

få information om, hvad der sker i de forskellige afdelinger og for at give sin 

mening til kende. Der er ikke ”fare” for at blive valgt ind i bestyrelserne, hvis 

man møder op, så kom bare. I bladet her, kan du se hvornår de forskellige ge-

neralforsamlinger afholdes. 

 

Når det så er sagt, vil jeg gerne igen benytte bladet til, at udtrykke HGI’s ønske 

om flere frivillige. Vi kan altid bruge flere. Man behøver ikke være medlem af 

én af vores bestyrelser for at give en hånd med. Vi kan sagtens bruge folk til 

fastelavnsfesten, idrætscaféen eller vores julebanko. Flere afdelinger afholder 

f.eks. stævner, store legedage og andet, hvor der sagtens kan bruges et par 

ekstra hænder. Skulle du være interesseret i at give en hånd med, så kontakt 

endelig én fra bestyrelsen, alle står nævnt forrest i bladet eller under den en-

kelte afdeling. 

 

Generalforsamlinger betyder også at foråret er på vej, og dermed også at 

sommersæsonen starter i de forskellige foreninger. Hold øje med hjemmesi-

derne for at se nærmere om hold, sæsonstart etc. Vi glæder os rigtigt meget 

til længere dage med lys og varme, så vi også kan få godt gang i boldbanerne 

og udendørslivet omkring Havdrup Idrætscenter. 

 

På bestyrelsens vegne 

Anette Gammelvind 
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GENERALFORSAMLINGER 
 
Afdelingerne afholder generalforsamling på følgende datoer, i Havdrup Idræts-
center. 
 
 
Fodbold Afdelingen 17. marts 2014 kl. 19.30 
Petanque Afdelingen 23. marts 2014 kl. 13.45 
Badminton Afdelingen 25. marts 2014 kl. 19.00 

Gymnastik Afdelingen 31. marts 2014 kl. 19.00 
 
Hoved Afdelingen 10. april 2014 kl. 19.00 
 
 
Forslag til generalforsamlingerne kan sendes på e-mail HGI@Havdrup.dk 
 
 
Kom og bak op omkring jeres afdelinger. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Hovedbestyrelsen 
 
 

Fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter for 9. gang. 
For 9. år i træk bød Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening fastelavnssøndag 
velkommen i Havdrup Idrætscenter til byens største fastelavnsfest med tøn-
deslagning for børn i alderen 0-12 år og underholdning af Ibbers Cirkus Show. 
Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening, samt de deltagende 
børn, forældre og bedsteforældre, kan se tilbage på endnu en dejlig fastelavns-
fest. Ca. 600 glade mennesker var mødt op og fyldte Havdrup Hallen i farveri-
ge kostymer.  
Både børn og voksne benyttede lejligheden til at finde fantasien frem, og Hav-
drup fik denne søndag besøg af alle de kendte (og mindre kendte) figurer fra 
fiktionens og fantasiens verden.  
Ninja’er, prinsesser, klovne og Pippi Langstrømpe var sammen med mange 
andre sjove figurer eksempler på dette.  
 
Der var flotte præmier til de bedste udklædte børn, samt de bedste familie-
udklædninger. Efter det sidste bræt var blevet slået af de mange tønder og de 
fine kattedronninger og kattekonger var blevet begavet præmier fra Burger 
King i Køge, kunne børn og voksne forsyne sig med lidt lækkerier i form af fa-

(Fortsættes på side 5) 
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stelavnsboller fra Lasse’s Basse og slikposer og juice fra SuperBrugsen Hav-
drup.  
Men så var det også tid til at skynde sig at finde en god plads på gulvet, og la-
de sig underholde af Ibbers Cirkus Show, som denne dag havde fundet vej til 
Havdrup med tryllerier og masser af skæg og ballade.  
Der er ingen tvivl om at denne dag gør stor lykke hos byens borgere, og 
idrætsforeningen er meget glad for, at der bakkes så flot op omkring arrange-
mentet. Det gør det store arbejde værd at udføre, og HGI vil bestemt gøre de-
res bedste for at holde traditionen i hævd i årene fremover. 
 
Lars Mortensen 

(Fortsat fra side 4) 
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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 

Gymnastikopvisning 

Gymnastikopvisningen er nu snart lige om hjørnet.   

 

Gymnastikopvisningen er i år lørdag d. 22. marts fra kl. 14.00. Dørene åb-

nes kl. 13.30. 

 

Programmet er til at tage ud og tage med til opvisningen. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange af Havdrup og omegns borgere, samt alle 

andre interesserede til årets gymnastikopvisning. 

Opvisningsprogrammet er færdigt og ligger i midtersiderne i bladet, men hold 

øje med hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk   

 

Til opvisningen kan man glæde sig til at se alle de foreningshold som har øn-

sket 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. 

 

Præmier - Vi vil også i år trække lod på den købte indgangsbillet om flotte præ-

mier – hvor hovedpræmien er 1 sæsonabonnement til Havdrup Gymnastikfor-

ening til vintersæsonen 2014/2015. Der ud over er der flotte præmier til 

Frisør Kozmo, Lasse Basse, Feel Good, Super Brugsen, Carlsberg, samt Bio 

billetter. Vinderne skal være tilsted ved udtrækningen.  

(Fortsættes på side 8) 
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Vi siger tak til vores sponsorer for de flotte præmier. 

 

Vi vil atter have DJ til at klare det musikalske. Så læg vejen forbi, det bliver en 

god oplevelse! 

Vi glæder os til at se jer alle.  

 

 

Generalforsamling 

 

Gymnastikafdelingen afholder generalforsamling 

Mandag d. 31. marts kl. 19.00, i Havdrup hallen 

 

Kom og vær med og hør hvad der sker, samt bak op om foreningens arbejde.  

Der er mange der gør et stort stykke arbejde for foreningens medlemmer.    

Vi håber derfor at se rigtig mange til generalforsamlingen. 

Har du ideer, ris eller ros, er der på generalforsamlingen mulighed for at præ-

ge gymnastikafdelingens stil.  

 

Har du lyst til at deltage i foreningsarbejdet / i en bestyrelse hvor tonen, sam-

været og hyggen også fungere godt, vil vi gerne både høre fra dig og se dig til 

generalforsamlingen.  

 

Bestyrelsen står sammen og hjælper hinanden i alle situationer, så hvis du 

deltager i bestyrelsens arbejde, og enkelte gange ikke kan være der, er der 

altid en der står klar til at være behjælpelig. Så du behøver ikke være nervøs 

for at påtage dig en opgave, selv om det ikke er hver gang du kan være klar. 

 

Vi mangler ikke bestyrelsesmedlemmer, men et par suppleanter kunne vi godt 

bruge. Du risikerer ikke at blive presset over evne ved generalforsamlingen, så 

kom bare og vær med. 

 

 

 

 

 

(Fortsat fra side 6) 
 

 
(Fortsættes på side 10) 
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Kræmmermarkedet i Havdrup Idrætscenter - 2. feb. var en succes 

Som noget helt nyt har der været stort indendørs kræmmermarked, i HIC 

(Havdrup Idrætscenter), i hal 1. Det skete søndag 2. februar, kl. 10.00 – 

15.00. 

 

Da det var første gang et indendørs kræmmermarked blevet prøvet, var der 

stor spænding om hvor stor interesse der var for både at sælge og købe. 

Som sælger kunne man købe et salgsbord på ca. 2 x 1 m for kr. 100,- og sæl-

ge alle sine salgs bare ting. 

 

Det var Super Spring der stod for arrangementet og som indkasserede over-

skuddet, hvilket var ret spændende om dette ville give noget.  

Et overskud skulle bidrage til holdets sommertur til Italien, hvor holdet deltager 

i et stævne, i uge 27. 

 

Kræmmermarkedet blev en stor succes syntes alle og med mange besøgen-

de. Det skønnes at der mindst skal have været 300 – 400 besøgende.  

Alle borde var udsolgte. En del sælgere fik solgt og også købt, så der var god 

omsætning for rigtig mange. 

 

Det var så stor en succes, at der var enighed om, at dette skulle gentages til 

næste år. 

 

Herunder et par stemningsbilleder fra kræmmermarkedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 11) 

Et vue over kræmmermarkedet  Der var også råhygge under salgsbordene  
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Mini Super Spring og Super Spring 

Opvisningskalender for 2014 ser foreløbig sådan ud 

 

Mini Superspring: 

- Forårsopvisning lørdag 1. marts i HIC / Havdruphallen, hal 1. 

- 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, hal 1. 

- DGI Roskilde Forårsdagene søndag 2. marts kl. 8.55. 

- HGI Forårsopvisning 2014, lørdag d. 22. marts i Havdrup hallen. 

- Viby, opvisning 2014, søndag d. 6. april (formiddag), som gæstehold. 

- Solkystens opvisning 2014, søndag d. 6. april (eftermiddag) Solrød Idræts-

center 

- DGI Roskilde Sommerstævne 2014, d. 14. - 15. juni, opvisning ved fjorden. 

- Evt. Høvestævne søndag 22. juni 

- Italiensstævne 28. juni – 6. juli, Festival Del Sole. 

 

 

Sæsonafslutning 2013 – 2014. 

Vintersæsonen afsluttes som altid med en opvisning af holdene, hvor hvert 

hold viser hvad de har arbejdet med i løbet af vinteren.  

Bestyrelse, instruktører og andre hjælpere siger hermed tak for en helt fanta-

stisk sæson. 

De fleste hold slutter for denne sæson, men en del fortsætter på foreningens 

sommerhold. Se listen herunder. 

Alle der har lyst kan melde sig på det sommerhold man har mest lyst til, og 

måske lige prøve foreningen af inden den nye vintersæson starter. 

 

Se mere på hjemmesiden havdrupgymnastik.dk om sommerholdene, start 

o.s.v. 

 

 

(Fortsat fra side 10) 
 

 
(Fortsættes på side 12) 
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Sommergymnastik 

Sommersæson-programmet kommer i år til at se således ud.  

Se også mere på hjemmesiden havdrupgymnastik.dk 

 

Sommergymnastik 2014  

 

Tilmelding på www.havdrupgymnastik.dk 

 

Sommer Cross Gym: 

Mandage kl. 19.30 – 20.30. Holdet træner i Hal 2 del 3. 

Instruktører Julie Lau 

Sæson start d. 24.03.2014 – 02.06.2014. Pris kr. 250,-  

 

Sommer Boksehold: 

Tirsdage kl. 19.00 – 20.30. Holdet træner i Multisalen. 

Instruktør Tim Jensen 

Sæson start d. 25.03.2014 – 03.06.2014. Pris kr. 300,-  

 

Sommer-TrimFit: 

Onsdage kl. 19.45 – 20.45. Holdet træner i Hal 2 del 1 og 2. 

Instruktører Jack Classen.  

Sæson start d. 02.04.2014 – 18.06.2014. Pris kr. 250,-  

Sommer-TRX: 

Onsdage kl. 18.30 – 19.30. Holdet træner i Multisalen. 

Instruktører Jack Classen.  

Sæson start d. 02.04.2014 – 18.06.2014. Pris kr. 250,-  

 

Sommer-Zumba: 

Mandage kl. 19.35 – 20.35. Holdet træner i Multisalen. 

Instruktører Karina Lefevre 

Sæson start d. 24.03.2014 – 02.06.2014. Pris kr. 250,- 

 

 

 

 

(Fortsat fra side 11) 
 

(Fortsættes på side 13) 
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Sommer-løbehold-Walk & Run, for begyndere m/k: 

Mandage kl. 17.30 – 18.15. Mødested foran Havdrup Hallen. 

Torsdage kl. 17.30 – 18.00. Mødested foran Havdrup Hallen. 

Instruktører Ole Christensen og Jack Classen.  

Sæson start d. 24.03.2014 – 19.06.2014. Pris kr. 200,- 

 

Sommer-Forældre/barn 2-3 år: 

Mandag kl. 17.00 – 18.30. Holdet træner i Hal 2 del 3. 

Instruktører Sabina Karlsen. 

Sæson start d. 31.03.2014 – 02.06.2014. Pris kr. 250,-  

 

Sommer-Kom og Leg 4 - 6 år: 

Torsdag kl. 17.00 – 18.00. Holdet træner i Hal 2 del 3. 

Instruktører Lisbeth Rheder og Vicky Jørgensen. 

Sæson start d. 03.04.2014 – 12.06.2014. Pris kr. 250,-  

 

Sommer-Spring Mix 6 år og op: 

Torsdage kl. 17.00 – 18.30. Holdet træner i Hal 2 del 1 og 2 

Instruktører Alex Berg, Tina Sarpø, Maria Hampen, Torben Andersen 

Sæson start d. 03.04.2014 – 12.06.2014. Pris kr. 350,- 

 

Sommer-Parkour 9 år og op: 

Tirsdage kl. 17.00 – 19.00. Holdet træner i Hal 2 del 3 

Instruktører Sebastian Egeberg 

Sæson start d. 01.04.2014 – 10.06.2014. Pris kr. 250,- 

 

Mini Superspring 8 år og op: 

Mandage kl. 17.00 – 18.30. Holdet træner i Hal 2 del 1 og 2. 

Instruktører Alex, Torben, Lene D og Lene M. 

Se holdbeskrivelse på www.havdrupgymnastik.dk 

 

Superspring (lukket hold – tilmelding kun efter aftale med instruktører): 

Mandage og Torsdage kl. 18.30 – 20.30. Holdet træner i Hal 2 del 1 og 2. 

Instruktører Alex, Torben, Minna, Christian og Ole. 

Se holdbeskrivelse på www.havdrupgymnastik.dk 

 

(Fortsat fra side 12) 
 

(Fortsættes på side 14) 
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Onlinetilmelding er mulig nu, så spring på hjemmesiden og tilmeld jer efter 

først til mølle princippet. 

 

 

Online tilmelding hjemmefra 

Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, sådan: 

Vælg fanebladet 'Onlinetilmelding' og gå til 'Onlinetilmeld dig her' og meld dig 

på det hold du ønsker at gå på.  

Følg vejledningen og informationsteksterne i øvrigt. Er der problemer kan du 

kontakte en fra bestyrelsen. 

Husk at have dankort/edankort 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 du i tvivl om holdet er noget for dig, får du 2 prøve-undervisningsgange 

fra det tidspunkt hvor du tilmelder, herefter er tilmeldingen bindende. Udmel-

der du dig inden 3. undervisningsgang fra det tidspunkt hvor du tilmelder dig, 

tilbagebetales kontingent minus 50,00 kr. til dækning af administrationsom-

kostninger. 

 

 

Vi kan godt bruge flere instruktører 

Vi er som altid på jagt efter flere instruktører, også 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 

tilbud. 

 

Hvis du er interesseret, vil vi meget gerne høre fra dig. 

Til orientering kan vi også tilbyde kurser til instruktører, som foreningen beta-

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

Ring og hør nærmere herom til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmer-

ne. 

 

(Fortsat fra side 13) 
 

(Fortsættes på side 18) 
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Datoer og andet 

 

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 

 

En nem og næsten gratis måde at støtte gymnastikafdelingen på! 

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. Egon & Ole 

(Fortsat fra side 14) 
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Fodboldafdelingen holder generalforsamling  
mandag den 17. marts kl. 19.30 i Pepes bar 

 
Vi gør status over årets bedrifter og ser frem mod det nye år i fodbold klub-
ben. Og i det nye år ligger der en masse spændende muligheder for klubben, 
som du kan være med til at realisere. 
 
Vi overvejer bl.a. at afholde et årligt vinterstævne i Havdrup Idrætscenter for 
de årgange, der er "for store" til at være med i Sommer Cup. Vi skal have rul-
let vores hjemmeside til bestilling af tøj og materialer i gang. Og så skal vi må-
ske til at kigge på nye spilleformer for ungdomsårgangene. 
Vi er i bestyrelsen en rutineret flok, der har sagt ja til at tage en tørn mere, for 
at unge såvel som gamle kan have en aktiv fodboldklub i Havdrup. Men vi kun-
ne godt bruge dit friske input til, hvilken retning klubben skal bevæge sig. Så 
mød op på generalforsamlingen og fortæl os, hvad du har at byde ind med. Så 
skal vi nok få sat dit talent på arbejde. Der er garanti for at alle, der vil være 
med til at udvikle fodbold klubben, også får indflydelse svarende til den indsats 
de lægger. 
 
Vel mødt 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 

(Fortsættes på side 20) 

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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Havdrup fodbold Oldboys 50 års jubilæumsfest. 
For 50 år siden startede nogle gamle drenge på 32 år Havdrup oldboys.  
Den gang havde man baner nede ved Børnehave Alle hvor der også lå en hal 
bygget af træ. 
  
Siden den gang er der sket meget, Havdrup oldboys har nu 5 fodboldhold over 
32 år, hvor de ældste spillere er på den anden side af 70. 
  
Havdrup fodbold har over 70 medlemmer 
over 32 år, så de unge kan godt blive i klub-
ben, Havdrup fodbold har masser af byde 
på. 
  
Vi var 73 personer med hustruer eller kæ-
rester der deltog i en forrygende fest med 
disco. 
  
Vi ser frem til festen næste år og håber det kan blive en tradition fremover. 
  
Bent Larsen 

 
 
Det var dejligt, at vi blev husket til den 
fest i Hallen, det var vi alle glade for. 
Vi har stadig meget til overs for fod-
boldklubben. 
Tak for at I huskede os gamle. 
 
Stig S. - Ingolf og alle sammen inklusi-
ve damerne. 
 
 

 

Succesrig fodbold weekend for U13 
De glade U13 piger skulle spille 2 indendørsstævner samme weekend og del-
tog med 2 hold i dem begge. 
Fredag aften skulle bruges i Dianalund, så både pigerne og de mange medrej-
sende forældre, havde pakket det gode humør og var spændte på den første 
kamp, der var imellem De gule og De lyserøde – de 2 Havdrup hold. Heldigvis 
blev kampen uafgjort – nu var begge hold godt i gang. 

(Fortsat fra side 19) 
 

 
(Fortsættes på side 21) 
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Der blev spillet i én pulje med 6 hold, 
hvor alle hold mødte hinanden. Holdene 
var meget jævnbyrdige og alle måtte ind-
kassere mindst et nederlag - så i alle 
kampene skulle der gives gas!  Da resul-
tatet blev gjort op kunne Havdrups De 
gule piger, glæde sig over en flot anden 
plads og en medfølgende flot pokal. Hol-
det fik yderligere noget at glæde sig over, 
da Mette stolt og meget fortjent blev 
kåret som stævnets bedste spiller - su-
per flot piger! 
 

Søndag gik turen til Rødovre hallen, hvor vi atter kunne stille op med 2 hold og 
til lejligheden havde holdene byttet trøjer, så De gule nu var De lyserøde og De 

lyserøde nu var De gule . Der skulle spilles i 3 puljer, hvor der skulle findes 1 
vinder i hver – denne gang var pigerne ikke i samme pulje. 
Begge hold startede meget nervøst og spillet var en del under vanlig standard! 
De gule piger fik dog kæmpet sig igennem til sidst, selvom de undervejs 
brændte 3 straffespark…, og vandt kampen. De lyserøde havde mere end 
svært ved at nedkæmpe deres modstandere og måtte nøjes med uafgjort, 
men heldigvis blev deres spil og indsats bedre og bedre i stævnet. Deres 
skæbne kamp skulle spilles mod Solrød og kravet var en sejr, for at snuppe 
første pladsen fra netop Solrød. Det hele startede ellers som det skulle – Hav-
drup kom foran og kæmpede bravt for at holde føringen, men desværre – og 
noget ufortjent – fik Solrød udlignet, 
til kampens resultat og holdet måtte 
tage sig til takke med en flot anden 
plads og som ubesejret. 
De gule havde nu fået mod, vilje og 
tro på at det nu var deres tur til at 
pokalen hjem og også deres spil blev 
meget bedre og bedre. Det betød at 
de vandt den ene kamp efter den 
anden og til tider blev det til rigtig 
flot fodbold og mange flotte mål – 
selvom de brændte endnu flere 
straffespark, blev de til sidst udråbt 
som sikker vinder af puljen og en 
meget flot pokal – Stort tillykke piger. 
 
Tak til alle for en dejlig fodbold weekend, igen –Trænerteamet!  

(Fortsat fra side 20) 
 

(Fortsættes på side 22) 
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U5 og U6 til medaljestævne i Dianalund 
Den 16. februar var dagen, hvor U5 og U6 drog til medaljestævne i Dianalund 
iført nyt spillertøj og masser af kampgejst. 
Stort set alle spillere var mødt glade og forventningsfulde op – Ikke mindst 
fordi det for manges vedkommende var deres første medaljestævne. 
Der blev kæmpet hårdt, løbet endnu mere og på trods af, at det samlede re-
sultat ikke førte til en første plads, så var det en fantastisk dag med en masse 
gode kampe. 
Vi har en god og meget engageret spillertrup, men vi har altid plads til flere så 
skulle der sidde en dreng årgang 2009 eller 2008 et sted, som gerne vil spille 
fodbold så er han mere end velkommen til, at dukke op til vores træning.  
 
Træningstider kan findes via følgende link: 
http://www.hgi-fodbold.klubcms.dbu.dk/page.aspx?id=2449 
 
Fodboldhilsner fra 
Berit Schau Nielsen 
Holdleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto: Jeff Duckett 
 
 

(Fortsat fra side 21) 
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”ÅBENT HUS” 

Søndag den 6. april fra 10.00 til 13.00 

 

Alle er velkomne fra 5 til 90 år. 

Alle kan lære spillet petanques regler og teknikken kommer som i alt andet, 

ved træning. 

Spillet er for hele familien, socialt kan en på 15 år være den perfekte makker 

for en på 70, det er enheden, de to imellem, den ene er indlægger, den anden 

er bomber osv. 

Kom og prøv, vi har kugler nok og så byder vi på lidt til halsen. 

Husk petanque er rimelig i priser for udstyr, du kan få kugler fra ca. 50 kr. til 

nogle tusind. 

Det koster 250 kr. for årlig kontingent. 

 

Vi spiller: 

Onsdag 10.00 – 12.00 

Torsdag 19.00 – 21.00 

Søndag 10.00 – 12.00 

Masser af frisk luft i hyggelige omgivelser, Vi ses i hal 3, v/ Havdrup Idræts-

center. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Havdrup petanque klub 

 

(Fortsættes på side 26) 

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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Generalforsamling 

Søndag den 23.  marts kl. 13.00 

Pepes Bar 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden ” Året der gik ” 

3. Regnskab / Kontingent for 2015 

4. Forslag / Bestyrelsen øges fra 5 til 7 

5. Valg / Gritt ( ønsker ikke genvalg ) 

6. Udvalg 

7. Eventuelt                           

 

Vi spiser vores medbragte frokost. Husk  bestik , tallerkener, glas m.m. 

Klubben giver drikkevarer. 

 

NB. Generalforsamlingen forventes  at begynde kl. 13.45. 

 

Kontingent for 2014 er kr. 250,00, og indbetales via bank til: 

Nordea Regnr. 2344    Konto nr. 7558791076 

 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i henne senest den 2. 

marts. 

(Fortsat fra side 24) 
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Begynderstævne i Badminton 

Søndag d. 26 Januar stillede Havdrup Hallen faciliteter til rådighed for Badmin-

ton Sjællands BegynderCUP. BegynderCUP er for spillere som har spillet i ma-

ximalt 1 sæson og som i øvrigt ikke har deltaget i point-givende turneringer. 

Alle deltagende spillere modtager en T-shirt og der er præmier til de bedste 

spillere i hver pulje  

Havdrup Badminton stillede op med i alt 5 spillere: Gustav, Asger og Tobias 

(Drengesingle U09), Oliver (Drengesingle U11), Jonas (Drengesingle U13) 

samt Sarah (Pigesingle U15). 

Det blev en rigtig god og sjov søndag. I U09 kom Tobias på 1. pladsen og As-

(Fortsættes på side 29) 

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 

Gustav  Tobias (tv) og Asger (i midten)  
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ger kom på 2. pladsen. I U11 fik Oliver 2. pladsen og i U13 vandt Jonas sin 

pulje. Stort tillykke til jer alle. 

Men samtlige spillere spillede nogle rigtig gode kampe, hvor der blev kæmpet 

hårdt i hver eneste duel. Et par af spillerne måtte endda ud i nogle nervepir-

rende 3-sæts kampe. Og selvom at ikke alle vandt præmier, så fik alle presset 

deres modstandere og lavet nogle fine point i nogle spændende dueller. Alle 

kan være stolte af deres indsats og der er ingen tvivl om at alle spillere har 

sejre i vente ved kommende stævner.  

 

Thomas Belling 

 

Generalforsamling 

Badminton afholder generalforsamling tirsdag den 25/3 2014 kl. 19.00 i 

Pepes bar i Havdrup Idrætscenter. 

Mød op og kom med dine meninger og gode idéer til fremtiden for ungdom, 

senior, veteran og motionister. 

  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

(Fortsat fra side 28) 
 

Jonas  Oliver  Sarah  
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Ordinær generalforsamling 
Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.00   

 I Klubhuset 
 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godken-

delse. 
4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 
5. Budget for det kommende år. 
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
7. Valg af formand 

Steen Munkholm på valg 
8. Valg af kasserer 

Finn Jensen ikke på valg 
9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen 

Kim Christiansen er på valg 
Kirsten Larsen er på valg 
Ena Munkholm er ikke på valg 
Michael Frejvald er ikke på valg 
Martin Sonne er ikke på valg 

10. Valg af revisor 
Steen Klit Andersen er på valg 

11. Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant 
Suppleant til bestyrelsen  Alice Flarup 
Revisorsuppleant  Grethe Frejvald  

12. Eventuelt 

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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