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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 25. maj 2014 

Forsiden   

Gymnastikopvisning den 22. marts 2014. 

Fotograf: Niels Sarpø  

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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Generalforsamlinger  
Så har der været afholdt generalforsamlinger i afdelingerne inklusiv i Hoved-
bestyrelsen, og det er dejligt, at der i alle foreninger er både nye og gamle fri-
villige, som vil lægge deres fritid og kræfter i bestyrelsesarbejde.  
Hovedbestyrelsen har afholdt generalforsamling den 10. april. Det foregik i 
god ro og orden, og alle som var på valg modtog genvalg. Der var mødt 2 op 
ud over bestyrelsen, dem siger vi tak til, altid hyggeligt når andre synes det er 
interessant, hvad der foregår i HGI, men vi kunne da godt ønske os at se lidt 
flere fra foreningerne til årets generalforsamling. 
 
 

Hovedbestyrelsens arbejde  
Hovedbestyrelsen varetager jo Havdrup’s fælles interesser indenfor sports-
området, og i bestyrelsen sidder der en repræsentant for hver af de 4 afdelin-
ger under HGI (badminton, fodbold, gymnastik og petanque) foruden de 3 valg-
te bestyrelsesmedlemmer (Anette Gammelvind, Lars Mortensen og Finn Jen-
sen). I kommunalt regi bliver alle foreninger i Havdrup betragtet som én, nem-
lig HGI, så det er vigtigt at vi har fælles fodslag og har en stor forståelse for 
hvad der sker i de forskellige afdelinger, så vi sammen kan løse de forskellige 
opgaver og opretholde et aktivt foreningsliv i vores by. 
 
 

Cykelparkering 
Der er desværre ikke blevet sat ret mange cykelstativer op efter vi har fået 
den nye hal og de ændrede indgangsforhold, og det betyder, at cykler bliver 
smidt og stillet i et stort virvar udenfor hallen. Vi vil gerne opfodre til, at alle 
forsøger at få sat sin cykel ind til siden og uden gene for dem som skal ind og 
ud af hallen. Og til forældre til unge sportsudøvere; Selvom det kan være 
svært at trænge ind i ungdommens sind, må I meget gerne tage fat i jeres 
børn, og huske dem på at der skal være plads til alle. Bed dem placere deres 
cykel som de godt kunne tænke sig at andre også gør, så de kan få fat i deres 
cykel igen, når de skal hjem.  
 

 

Sommersport  
Selvom vejret i skrivende stund ikke indikerer det, så er sommersæsonen gået i gang 

i de forskellige afdelinger. Så tjek de forskellige afdelingers hjemmesider for informati-
on om sommerhold og få kroppen i form til badesæsonen.  

 
 

Anette Gammelvind  

Formand Havdrup Gymnastik & Idrætsforening 
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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 

Igen en flot opvisning i Havdrup og igen med rekord antal tilskuer! 

Havdrup Gymnastik sluttede vintersæsonen med en flot opvisning lørdag den 

22. marts 2014 i Havdrup Hallen og igen med rekord antal tilskuere. 

Det var med stolthed at bestyrelse og instruktører i Havdrup Gymnastik kunne 

åbne dørene til årets opvisning i Havdrup Hallen og modtage godt ca. 1.000 

mennesker i hallen, hvoraf knapt 700 eller rettere 684 var betalende tilskuer.  

Efter endnu en fantastisk vintersæson med ca. 650 medlemmer, hvor af de 

fleste har trænet i de nye faciliteter i hal 2, fik mange af de dygtige gymnaster 

vist hvad de havde trænet og øvet igennem vinteren, og det var en festlig efter-

middag fyldt med musik, rytmik, dans, spring, show og meget mere. 

 

Der var hele dagen rigtig mange tilskuer, som bakkede op om gymnasternes 

visen – så super dejligt og tak til alle tilskuerne som blev til det sidste. 

 

Vi havde atter i år DJ Smiley til at klare det musikalske. Så der var god musik 

til alle holdenes show og spring.  

 

Der blev afsluttet med fælles udmarch med de mange gymnaster der havde 

været på gulvet i løbet af eftermiddagen. 

 
 
 
 

(Fortsættes på side 6) 
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Et par billeder fra opvisningen:  

(Fortsat fra side 4) 
 

 
(Fortsættes på side 8) 

Fællesserie fra Gym-Camp lejren, 
ved Louise Hansen 

Forældre /barn og familiefræs 
giver den Gas 

Spring via leg 

Senior motion v. Gurli Petersen  

Super Spring – høj salto på måt-
ten  

Just Dance – showet er i gang  

Mini Super Spring – sådan piger 
og drenge, skal det gøres  

Afslutning på opvisningen – slut-
ter med guldregn  
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Præmier - Der blev ligeledes udtrukket flotte præmier på den betalte entrebil-
let via helt eller delvist sponserede præmier.  
Vi siger tak til vores sponsorer for de flotte præmier. 
Præmierne var:  

 Hovedpræmien var gavekort på et kontingent til vintersæsonen 

2014/2015 for 1 person med en værdi op til ca. 2.500 kr. 

 1 kurv fra SuperBrugsen 

 Biografbilletter til Nordisk film 

 Gavekort til frisør Kozmoe 

 Gavekort til Feel Good 

 Gavekort til Lasses Basse 

 1 kasse Carlsberg Sodavand 

 
Gymnastikforeningens vandrepokal - Ved opvisningen lørdag den 22. marts, 
blev gymnastikforeningens vandrepokal uddelt. Pokalen uddeles hvert år ved 
gymnastikopvisningen til en ny årets modtager, og kan gives til alle som har 
med gymnastikforeningen at gøre, men udnævnelsen til pokalmodtager kende-
tegnes ved, at modtageren skal have gjort noget særligt for gymnastikforenin-
gen. Bestyrelsen havde i år udpeget instruktør og bestyrelsesmedlem Sabina 
Karlsen til at modtage vandrepokalen. 
 
Begrundelse for at Sabina Karlsen modtog gymnastikforeningens vandrepokal 
2014: 
 
Vi har rigtigt mange frivillige i Havdrup Gymnastikforening der gør et godt styk-
ke arbejde, heriblandt dig, Sabina, og du fortjener at være modtager af pokalen 
i 2014! 
  
Du nærmer dig dit 10 års jubilæum i foreningen, og det var en skøn dag da vi 
fik dig med i instruktørteamet som instruktør for vores forældre/barn hold. 
Du er et kærligt menneske med et stort hjerte, og så har du nogle sjove og 
pudsige idéer, hvilket kun har været til gavn for os. Og da du for et par år siden 
følte at der manglede et dansehold til de små piger, så startede du da bare et 
MGP hold, og på et tidspunkt havde du også forældre/barn hold flere gange 
om ugen.  
 
Du er en ildsjæl, og selvom livet forandrer sig og forudsætninger ændres, så 
holder du alligevel fast i vores lille forening, og det sætter vi stor pris på! 
 

(Fortsat fra side 6) 
 

 
(Fortsættes på side 9) 
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Dit humør og dit gåpåmod er fantastisk, og jeg ved at 
det også bliver værdsat hos dine mange små gymna-
ster og deres forældre, som jeg  
er sikker på bifalder at pokalen i år går til dig! 
 
Det er meget fortjent, Sabina, og det er med stor glæ-
de at jeg overrækker dig pokalen i år for dit fantasti-
ske engagement som instruktør i Havdrup Gymnastik-
forening! 
 
Et stort tillykke til Sabina fra hele gymnastikafdelingen. 
 
v/Betina Steneman 
Formand 
 
 

Året Super Springer 2014, som bliver valgt ved opvisningen 
Holdet ”Super Spring” har som noget særligt - at der ved årets gymnastikop-
visning bliver valgt en på holdet som årets Super Springer.  
 
Josefine Retsborg blev lørdag den 22. marts valgt til årets superspringer 
2014. 
Prisen er en anerkendelse til en gymnast på superspring, som i løbet af året 
har gjort sig ekstraordinært bemærket. 
 
Det at blive årets superspringer handler ikke bare om at være den bedste. Det 
handler om meget mere. Det handler om engagement, at være en god kam-
merat, og at man bidrager til, at de mange træningstimer bliver gode og lære-
rige, både for de andre gymnaster, men også for instruktørteamet. 
Hvis man har talent, målrettet og flittig og går til springgymnastik så bliver 
man også en dygtig springgymnast. Årets superspringer har netop talent og 
er meget målrettet. Vi synes det er en gave at have disse personlige egenska-
ber, men det er også en gave at få lov til at udvikle en gymnast med disse 
egenskaber. Josefine er engageret på sin egen typiske teenageagtige facon, -
følger af og til sine egne veje og ønsker. - Hun ønsker bestemt ikke at stå tilba-
ge for nogen. Mottoet er: ”Kan de, så kan jeg også”.     
 
Josefines engagement ses også i træningspauserne hvor hun lige skal øve 
nogle spring som hun mener godt kan blive lidt bedre. Josefine møder altid 
glad op, og vil gerne snakke – ikke mindst om nye spring som er på vej eller 
som næsten er i hus.   

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 10) 

Vi ønsker hjertelig tillyk-
ke til Sabina 
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Valget var også populært blandt de mange tilskuere 
og gymnaster, som var til stede da diplomet blev 
overrakt og Josefine fik en stor, og velfortjent klapsal-
ve med på vejen af de 1000 fremmødte. 
Josefine rejser med resten af superspring til Riccio-
ne i Italien i uge 27. Her skal superspring sammen 
med en masse andre gymnaster lave opvisninger 
hele ugen. 
 
Instruktørteamet bag superspring ønsker Josefine 
tillykke med anerkendelsen, og håber at se hende til 
endnu flere fantastiske træningstimer. 
 
Instruktørteamet / Christian, Minna, Alex, Ole og 
Torben 
 
 

Sponsorstøtte fra EDC 
EDC og SuperSpring i samarbejde. 
Når SuperSpring repræsenterer Havdrup Gymnastik forening (HGI-Gymnastik) 
i Italien til sommer er EDC med som sponser. I forbindelse med flere aktivite-
ter her i foråret har EDC været med og vist flaget i lokalområdet. Ved Super-
Springs loppemarked i februar og ved lokalopvisningen i marts har Kenneth 
Veber fra EDC Poul Erik Bech A/S i Solrød været klar til at besvare spørgsmål 
- og fylde bolcheskålen op til manges nydelse. 
SuperSpring skal også til Solrød Center og lave lidt opvisning i forsommeren 
foran EDCs kontor. 
 
Vi takker rigtig mange gange EDC for 
sponsoratet og glæder os til gymnastik-
festivalen ”Festival del Sole”, uge 27, 
2014 i Riccione, Italien. 
 
v./ Minna 
 
 
 

Generalforsamling 
HGI gymnastikafdeling har afholdt generalforsamling mandag den 31. marts,  
kl. 19.00, i HIC, Peppes Bar. 
 

(Fortsat fra side 9) 
 

(Fortsættes på side 11) 

Josefine Retsborg med 
diplomet 



 

11 

Der var i år et pænt stort fremmøde - på 21 personer. Stor tak til alle frem-
mødte, og hvor er det dejligt at se at der kommer en pæn flok fremmødte ud 
over dem der er i bestyrelsen.  
Tusinde tak til opbakningen og den megen energi og tid der bruges af rigtig 
mange mennesker i foreningen.  
Også en rigtig stor tak til Brian Jensen som stillede op som dirigent til general-
forsamling, og som sørgede for at denne foregik rigtig og i hyggelig atmosfæ-
re. 
Generalforsamlingen forløb stille og roligt. Der er ikke nogen om rokeringer, da 
alle gerne ville opstille til genvalg og da der ikke var andre forslag, blev der ge-
nerelt genvalg af alle. Det samme gælder for suppleanterne – som også alle 
blev genvalgt. 
 
Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerede møde. 
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: 
Formand: Betina Steneman  
Næstformand: Ole Dam 
Økonomiansvarlig: Tina Sarpø 
Sekretær: Gry Hansen 
Bestyrelsesmedlem: Alex Berg 
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Rheder 
Bestyrelsesmedlem: Sarah Rosén 
1. Suppleant: Egon Christensen 
2. Suppleant: Julie Lau 
3. Suppleant: Jeanette Storck Petersen 
 

Mini Super Spring og Super Spring 
Opvisningskalender for 2014 ser foreløbig sådan ud 
Mini Superspring: 
- DGI Roskilde Sommerstævne 2014, d. 14. juni, Gymnastikdage ved Fjorden. 
 
Superspring: 
- DGI Roskilde Sommerstævne 2014, d. 14. juni, Gymnastikdage ved Fjorden. 
- Havdrup Borgerforening, arrangement i Havdrup Centret – kommer senere. 
- Evt. Høvestævne søndag 22. juni. 
- Italiensstævne 28. juni – 6. juli, Festival Del Sole. 
 
Sponsering af trailer til redskabskørsel ved opvisninger udenbys. 
Ved deltagelse i opvisningerne udenbys har foreningen haft en del egne spring-
redskaber med til opvisningerne. 
For redskabstransporterne har foreningen af Q8, Karlslunde fået sponseret 
lån af trailer – Q8     , Karlslunde. Rigtig mange tak til Q8, Karlslunde. 

(Fortsat fra side 10) 
 

(Fortsættes på side 12) 
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Sommergymnastik 
Du kan stadig nå at komme med på sommergymnastik-holdene og blive 
spændstig til sommerferien. Der er generelt fuld blus på træningerne – med 
puls, styrke, spring og meget mere – så der svedes tran og opbygges muskler 
kondition, koordination - på både børnehold, unge og voksenholdene.  
 
Sommersæson-programmet ser i år således ud:  
Se også mere på hjemmesiden havdrupgymnastik.dk 
 

Sommergymnastik 2014  
Tilmelding på www.havdrupgymnastik.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 11) 
 

(Fortsættes på side 13) 

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-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-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,- 
 
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-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 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-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-løbehold-Walk & Run, for begynde-
re 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 Clas-
sen.  
Sæson start d. 24.03.2014 – 

19.06.2014. Pris kr. 200,- 
 
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 Jør-
gensen. 
Sæson start d. 03.04.2014 – 
12.06.2014. Pris kr. 250,-  
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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 

 
Klippekort som sommergymnastik: 
Den alternative mulighed hvis man ikke lige kan deltage alle gange eller vil 
”springe” mellem de udvalgte holdmuligheder,  
kan man i stedet købe et ”5 turs” sommerklippekort Pris kr. 125,- 
 
Onlinetilmelding er stadig mulig, så spring på hjemmesiden og tilmeld jer.  
Det kan stadig nås. 
 
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.  
 

Næste sæson – efterår 2014-forår 2015 
Program og planlægning af næste sæsonplan, som starter i efteråret 2014 til 
foråret 2015, er nu ved at være færdig planlagt. 
 
Offentliggørelse af denne sæsonplan vil ske i løbet af juni måned – så hold øje 
med hjemmesiden hvor denne kan ses. 
Der vil også som sidste år ske omdeling af en folder, hvor alle hold via oversig-
ter med flere oplysninger kan ses. 
 
Tilmeldingsaften er tirsdag den 19. august 2014, kl. 19.00. 
 
Voksen Fitness Event søndag den 24. august kl. 10.00 – 12.00 
Igen i år forsøger vi at gentage succes fra sidste år – at tilbydes alle voksne – 
medlemmer og ikke medlemmer, at prøve forskellige former for gymnastik og 
motion. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. 
 
Ny instruktør søges til rytmik hold – aldersgruppe 1 – 2 år 
Vi søger en instruktør som kunne tænke sig at have et ”rytmik hold for rollin-
ger” - aldersgruppen 1 - 2 år. Du behøver som sådan ikke være uddannet in-

(Fortsat fra side 12) 
 

(Fortsættes på side 14) 

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 
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struktør, vi kan hjælpe med vejledning og kurser, men du skal have lyst til at 
have med små rollinger og deres forældre at gøre i 1 x 1 time om ugen, hvor 
der arbejdes med rytmik, sang og bevægelse i Multisalen. Det vil selvfølgelig 
være en fordel hvis du har noget pædagogisk erfaring eller erfaring fra lignen-
de hold, men først og fremmest vil vi bare gerne høre fra dig.  
Så send os en mail med lidt info på HGIGym.Formand@Gmail.com! 
 

Vi kan godt bruge flere instruktører og hjælpere / voksenhjælpere  
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 betaler udgifterne til – hvis 
der er emner man syntes man vil dygtiggøre sig i. Ring og hør nærmere her-
om til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne. 
 

Sponsor til redskabsbur i Multisalen v./ Multi Service Hus & Have  
Vi har af Multi Service Hus & Have fået sponsoreret tilskud til etablering af 
redskabsbur i Multisalen – som vi takker rigtig mange gange for. Det kan nu 
lykkedes via sponsorstøtten, at få etableret et bur til de mindre håndredskaber 
der bruges i dette område. Rigtig mange tak til gymnastikkens hovedsponsor 
– Multi Service Hus & Have. 
 

Datoer og andet 
DGI Roskilde Sommerstævne 2014, d. 14/6, 2014 ”Gymnastikdage ved Fjor-
den” 
Tilmeldingsaften for næste sæson tirsdag 19/8, 2014, kl. 19.00 
Voksen Fitness Event, søndag 24/8, 2014, kl. 10.00 – 12.00 
 
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 

(Fortsat fra side 13) 
 

(Fortsættes på side 15) 
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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 14) 
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Fremragende vintersæson for de glade ’01 piger 
Som tidligere nævnt, gik første del af vintersæsonen ikke helt efter planen – 
hverken spille- eller resultatmæssigt.  Men piger har vist en fantastisk indstil-
ling og har mødet talstærk op til træning hele vinteren, så trænerteamet kun-
ne arbejde med de områder der skulle forbedres.  
Holdet kan yderligere byde ”A” velkommen i truppen, som helt sikkert har for-
stærket holdet yderligere og har givet trænerteamet mulighed for at rykke 
rundt på nogle af spillerne, så vi forsat er stærke i forsvaret, men fik lidt mere 
POWER i angrebet. 

Den nye pulje i vinterturneringen 2. 
halvdel, viste sig at passe pigerne 
rigtig godt – selvom hold som Her-
lev, Sundby og Herfølge tidligere har 
skabt store problemer på banen. 
Holdet startede forsigtigt ud med at 
besejre Soro på hjemmebane – her 
viste holdet at de havde fået ny 
ENERGI og at så småt begyndte at 
TURDE spille fodbold. Det skulle vise 
sig, at pigerne havde meget mere i 
sig og for hver kamp de spillede, 
blev holdet bedre og bedre … 

Pigerne var helt suveræne i denne sæson: 6 sejr ud af 6 mulige – det har gi-
vet endnu mere tro på at vi er på rette vej og at vi forsat kan bygge på spillet 
og blive endnu bedre. 
 
Men ikke nok med det.. Vi er stolte over den altid enorme fanskare, der følger 
de glade ’01 piger – både til ude- og hjemmekampe, inden- og udendørs. Un-
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der samtlige kampe stillede Havdrup og med flere tilskuer end vores med 
standere - det er i den grad 
med til at skabe den fantasti-
ske stemning der er på og om-
kring holdet og det kan pigerne 
naturligvis også mærke. 
Trænerteamet ser rigtig me-
get frem til alle de nye udfor-
dringer, der nu kommer og der 
er lagt i kakkelovnen til en mas-
se dejlige stunder sammen og 
en masse hårdt arbejde på de 
længe ventede græsbaner. 
 
Trænerteamet 
 

Stævne på tværs i Havdrup Idrætscenter 
Den 16. marts 2014 var der lagt op til en dag i fodboldens tegn  i Havdrup 
Idrætscenter da Havdrup GI afholdt DGI-stævner på tværs for de yngste år-
gange. 
Stævnet var et tilløbsstykke og årgang 2008 og 2009 stillede med i alt 3 hold.  
Der var lagt op til et lille lokalt derby da både Solrød FC, Gadstrup og Greve var 
i blandt modstanderne. 
Drengene var tændt fra start og spillede nogen fantastiske kampe, som bød 
på masser af god fodbold og flere sejre. 
Der var en fantastisk stemning i hallen. Børnene heppede lystigt på deres kam-
merater og forældrene var fantastiske til, at hjælpe med på sidelinjen, med 
praktiske ting og ikke mindst til at heppe på drengene.  
Alt i alt et vellykket stævne, 
som vi også fik meget ros 
for af de andre deltagere. 
Både årgang 2008 og 
2009 har nu spillet fodbold 
i et lille års tid og man kan 
virkelig begynde, at se hvor-
dan drengene får mere og 
mere boldforståelse og 
samtidig vokser glæden ved 
fodbold. 
Vi, som trænere og holdle-
dere, ser det som vores 
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fornemmeste opgave, at gøre det sjovt at spille fodbold og samtidig lære dem 
lidt om teknik, boldforståelse mm. Og når vi kan se, at drengene har det sjovt, 
nyder at spille sammen med sine kammerater og tilmed hiver sejre hjem så 
føler vi, at vi er på rette vej. 
Tak til alle deltagere, forældre, frivillige mm. For at gøre denne dag til en stor 
oplevelse for vores drenge. 
 
Hilsen 
Berit Schau Nielsen 
Holdleder/årgang 2008 og 2009 
 

Lortesport 

I en tid, hvor det bliver sværere og sværere at få børn og unge mennesker til 
at dyrke regelmæssig sport i stedet for at sidde foran computer og playstation 
i fritiden, er vi i fodboldafdelingen desværre rendt ind i et kedeligt problem. Vi 
bliver ofte kontaktet af spillere og deres forældre, når spillerne har væres i 
nærkontakt med hundelort. Et stigende antal borgere er begyndt at anvende 
boldbanerne bag Havdrup idrætscenter som hundeluftningsareal – og åben-
bart hundetoilet. Dette er til stor gene for især fodboldafdelingens spillere og 
trænere, men også for kommunens folk, der får smurt deres maskiner ind i 
lort, når de passer banerne. 
  
Som konsekvens har kommunen valgt at sætte skilte op ved boldbanerne, der 
præciserer, at det IKKE er tilladt at lade sin hund løbe frit rundt på banerne. 
Har man behov for at passere banerne med sin hund, kan det sagtens lade sig 
gøre, så længe man har sin hund i snor og husker at samle op, hvis hunden 
skulle gøre et stop. 
  
Nogle af de ivrige – og sikkert fornuftige – hundeluftere vi 
har talt med påpeger, at de holder øje med hinandens 
hunde, og altid samler op efter hundene. Vi kan konstatere 
at det ikke altid lykkes helt. Og derfor risikerer vores spille-
re at få lort i hovedet, hvis bolden har været forbi et uhel-
digt sted, inden den bliver lagt indover til en hovedstøds-
chance. 
  
Fra fodboldbestyrelsen har vi derfor en bøn til hundeejerne: Vil I ikke nok re-
spektere kommunens skiltning, og tage hunden i snor, hvis I skal forbi boldba-
nerne? Vores fodbold drenge og piger fortjener at kunne dyrke deres sport 
uden at skulle bekymre sig, om de bliver smurt ind i lort. 
  
Fodbold bestyrelsen 

(Fortsat fra side 17) 
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Generalforsamling 2014 
Generalforsamlingen blev afholdt søndag den 23. Marts. 
 
Som sædvanlig startede dagen kl.10.00 med vor vin turnering, det var godt 
vejr så rigtig mange stillede op denne morgen. Vi havde vor sædvanlige stan-
dard baner parate og klargjorte i alt 8 baner, men måtte i hast ændre til 10 
baner p. g. a. det store fremmøde, det var skønt. I alt 40 medlemmer. 
 
Turneringen blev afviklet over tre kampe og sluttede kl.12 30. 
 
Vi skulle så samles i Peppes Bar, hvor generalforsamlingen skulle afholdes. 
 
Kl.13.00 var vi alle samlet , så vi kunne starte med vores medbragte  madpak-
ker og indtage en fælles frokost med kaffe og kage. 
 
Kl.13.45 var alle 49 deltagere klar til den årlige opsummering af årets begi-
venheder. 
 
Jørgen blev valgt til dirigent og styrede mødet med fast hånd. 
 
Formandens beretning omhandlede de mange forskellige turneringer som 
flere og flere deltager i, såvel internt som eksternt, det er flot at interessen for 
disse er stigende. Vort medlemstal på 70 er godt og overgår mange klubber 
rundt om i landet, en opbakning af de rigtig gode. 
 

”Bodil” 
Ønsker vi aldrig besøg af igen, vort dejlige festtelt til ca. 50 personer blev total-
skadet ved dette besøg, vi er nu gået i gang med en alternativt løsning af vort 
fremtidige opholds og festsal. Vi håber det bliver en mere holdbar løsning. 
 
Ellers kører vores klub på skinner, fordi der er en opbakning fra medlemmer til 
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at varetage de daglige gøremål, tak for det. 
 
Opbakningen udefra er også formidabel, vore erhvervsmedlemmer støtter 
årligt klubben på forskellig vis. Vi håber dog at flere vil benytte vort anlæg til en 
aktivitet for den enkeltes medarbejdere. 
 
Klubben har en god sund økonomi, hvor vi kan klare de forskellige opgaver der 
er i årets løb. 
Årets kontingent blev igen fastsat til 250,00 kr. 
Vi fik overleveret vor OK check på ca.6.300,00 kr. 

Dette er en del af holdet i petanque 2014, frem over vil vi også  gerne lave 
plads til dig. 
 
Så skulle der vælges ny bestyrelse og det blev vedtaget at udvide bestyrelsen 
til 7 medlemmer. 
 
Valgt blev: 
Formand: Finn Nielsen.     56145092 
Kasserer: Jeanette Milo.    28719050 
Sekretær: Anette Mathiasen. 46186264 
BST medlem: Lars Jansson.     43997385 
BST medlem: Kaj Kliver.     46185487 
BST medlem: Else Willumsen.     56142977 
BST medlem: Leif Hansen.     40830096 
 
Der skal lyde en stor tak til alle for aktiv deltagelse i årets generalforsamling 
og det store fremmøde er et positivt tegn i vor klub. 
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Vi mødes igen på petanqueanlægget. 
Onsdag  10-12 
Torsdag  19-21 
Søndag  10-12 
 
Vi er så glade for at se mennesker i HPK derfor mødes vi alle i Hal 3 
På gensyn 
Petanque sæson: 1. april – 1. oktober eller hele året. 
 

Åbent hus 2014 
Så fik vi taget hul på en ny sæson, med et fremmøde på 34 medlemmer. 
Vejret var lidt kedeligt, vi har jo været meget privilegeret vinteren igennem, 
men i dag startede det med lidt regn. Vi petanquefolk er jo kendte for at der 
altid kan spilles uanset betingelserne. 
 
Den traditionelle vinterturnering blev gennemført over tre spillerunder, i da-
gens anledning var der hjemmebagt kage og kaffe til alle. 
 
Dagens formål ” Åbent hus ” blev et flot højdepunkt, vi fik sagt go´dav og budt 
velkommen til 6 nye. Det er vi utrolig glade for og glæder os meget til at lære 
Jer at kende. Velkommen i Havdrup Petanque Klub, Vi mødes i hal 3 
 

HPK. 
DGI turnering 2014 
 
Så startede det årlige gruppespil under DGI og Havdrup HPK fik en flot start 
på sæsonen. 
Havdrup 3 mødte RSPC Roskilde og vandt 8-1 meget flot. 
Hold endelig skruen i vandet og bliv i den flotte stil. 
 
Tirsdag den 29. april er næste hjemmekamp kl. 14. 
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Badminton senior og motionist 
Sæsonen er ved at slutte – nærmere den 3. maj. Der er sat en seddel op på 
opslagstavlen hvor man kan skrive sig på en ”sommerbane” og spille frem til 
den 25. juni. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt den 25. marts i god ro og orden. Alle for-
mandsberetningerne samt regnskabet blev fremlangt og godkendt af alle de 
fremmødte. 
 
Klubmesterskaberne er også blevet afholdt, og mange spændende kampe blev 
afviklet og nye vindere blev fundet. 
 
A-rækken 
HS Alexander Seiersen 
HD Alexander Seiersen/Michael Seiersen 
DD Anika Nissen/Camilla Juhl 
MD Lene Holm Jensen/Michael Seiersen 
 
B-rækken 
HS Nikolaj Bylund 
HD Kim Balthervin/Marc Roland 
MD Lise Elsborg/Kim Balthervin 
 
C-rækken 
HD Carsten Nielsen/Jan Dam 
MD Hanne Fabricius/Jan Dam 
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Igen i år blev der holdt KM for hold, og igen I år blev det en succes. Denne 
gang var vi 30 spillere fordelt på hold A og B. Efter alle havde spillet 4 kampe 
med og mod forskellige spillere, vandt hold B 16-12.  
Derefter skulle der gøres klar til afslutningsfesten – hvor menuen var patte-
gris til manges store glæde.   
 
Tak for denne sæson og ny sæson starter i slutningen af august. 
 
Lene Holm Jensen  
 

Sæsonafslutning for ungdomsspillerne lørdag den 29.3. 
Ungdomspillerne i HGI badminton sluttede sæsonen af med en rigtig hyggelig 
familie-eftermiddag lørdag den 29. marts. Her spillede børnene kampe mod 
hinanden, og selvom det stadig kan være svært at huske på alle reglerne, så 
blev der gået til den, for som altid var der nogle voksne, der var søde til at hjæl-
pe til med at tælle point osv. Herefter hyggede børn, forældre, søskende og 
trænere i hallens cafeteria med lidt slik, chips og sodavand. 
 

Kom og vær med til badminton efter sommerferien 
Når vi starter igen efter sommerferien glæder vi os til at se alle ungdomsspil-
lere igen samt fortsætte den gode stime, vi har set i år, hvor flere børn møder 
op og prøver denne dejlige ketsjersport af. 
Alle kan være med, for i Havdrup badmintons ungdomsafdeling findes der spil-
lere på alle niveauer. Under træningen vil træneren ”parre” spillere, der pas-
ser sammen i niveau. I øjeblikket har vi spillere i aldersgruppen 6-15 år og vi 
har plads til flere.  
HGI har et fantastisk samarbejde med SFO’en, som samler børnene og sender 
dem over i hallen, så de kan nå at klæde om og være klar til træningen.  
Målet med træningen er, at børnene skal have det sjovt samtidig med, at vi 
laver forskellige lege og øvelser, der er med til at styrke spillet og teknikken. 
Typisk varer træningen ca. 1 time og består af opvarmning, teknikøvelser, spil 
og sjov leg til sidst. For de spillere, der har lyst, er der i årets løb mulighed for 
at deltage i forskellige stævner, hvor man enten spiller single (dvs. 1 mod 1) 
eller double (2 mod 2) mod børn på samme niveau fra andre klubber.   
HGI har ketsjere, som barnet kan låne under træningen. 
Så.... kom og vær med! Vi har det rigtig sjovt og får en masse god motion. 
 

Træningstider i sæsonen 2014-2015 
De endelige træningstider for den kommende sæson, som typisk starter i slut-
ningen af august/starten af september, kommer på plads i løbet af august og 
vil blive offentliggjort her i HGI Nyt og på ungdomsafdelingens nye Facebook-
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side: https://www.facebook.com/HavdrupBadmintonUngdom. Følg os på Fa-
cebook så du automatisk bliver opdateret på træningstider og anden informa-
tion om HGI badminton-ungdom. 
 
Anika Nissen 
 
 
Billeder fra lørdag d. 29.3.: 
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Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.  

  

Mail: tennis@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.havdruptennis.dk  

STANDERHEJSNING 
og 

ÅBENT HUS  
for alle der er interesseret i at spille tennis 

i 

HAVDRUP TENNIS KLUB 
Søndag den 27. april 2014  

 
Standerhejsning 

Alle medlemmer inviteres til standerhejsning. 
Støv gummiskoene af og hyg dig med os andre på banerne 

Søndag den 27. april 2014 Kl. 9.00 
Dagen starter med flaghejsning kaffe og morgenbrød. 

 

Åbent hus  
Nye medlemmer er velkommen til at komme og prøve at spille tennis på 

vores anlæg. Vi er klar til at hjælpe dig søndag den 27. april 2014 kl. 
11.00 

Lån en ketcher her i klubben og spring ud i det! 

 
 
 

Træning for juniorer starter torsdag den 1. maj 2014 kl. 16.00 
Træneren vil fordele holdene efter alder og styrke. 

Voksen træning fra kl. 18.00 samme dag. 
  

 
ÅBEN BANE starter onsdag 30. april 2014  
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Slå dig løs... 
... til Tennissportens Dag lørdag d. 3. maj 2014 kl. 10.00 til 12.00  

Her kan du gratis prøve at spille tennis i Havdrup Tennis Klub. Ten-
nis er en sjov og sund sport, så kig forbi – du må gerne tage fami-

lie og venner med! 
Tag kondiskoene på, lån en ketcher her i klubben og spring ud i 

det! 

Vi står klar på banerne til at hjælpe dig. 
Vi glæder os til at se dig  

”banerne ligger bag Havdrup Idrætscenter Skolevej 62” 

HAVDRUP TENNIS KLUB 
ÅBENT HUS 

Torsdag, den 1. maj kl. 09.00 - 12.00 
 

for alle der har lyst til at prøve at spille tennis 
 

Er du pensionist, ”hjemmegående” eller har du en fridag, vil vi hermed ger-
ne invitere dig til åbent hus på tennisbanerne som ligger bag Havdrup 
idrætscenter Skolevej 62. 
 

Alle skal være velkommen til at komme og prøve spillet. 
Vi er klar på banerne til at hjælpe dig. 

Tag kondiskoene på, lån en ketcher her i klubben og spring ud i det! 
 
Vi håber, at du har tid og lyst og vi glæder os til at se dig på banerne. 
 
Du er også velkommen til at komme og få en tennis- snak. Der er kaffe på 
kanden. 
 
NB. I tilfælde af regn aflyses 

 
Se flere oplysninger på vores hjemmeside  www.Havdruptennis.dk 

 
Email: Tennis@Havdrup.dk 

http://www.Havdruptennis.dk
mailto:Tennis@Havdrup.dk


 

30 

 
(Fortsat fra side 29) 

 

Tilmelding til træning 2014 
En ny tennissæson står for døren og vi ser frem til at byde Jer alle sammen 
velkommen i håb om rigtig mange gode og fornøjelige timer på vores tennis-
anlæg. 
 
Måske trænger grundslagene til en opfriskning, måske er det serven eller no-
get helt andet – eller måske nåede du ikke træningen sidste sæson! 
 
Derfor tilbyder vi igen i år træning ved Slawek Larsen, som har givet træning 
i de sidste 2 sæsoner.  
 
Træningen finder sted torsdage i perioden 01.05. - 04.09.2014 
 
Der er ingen træning 29.05 og 05.06 og i skoleferien 28.06 -  11.08.2014 
    
Junior træning som følger: 
 Nybegyndere: Torsdag fra kl. 16-17  
Let øvede/øvede:  Torsdag fra kl. 17-18  
 
Første gang møder alle juniorer kl. 16. Her  vil Slawek hjælpe Jer  med at 
komme på det rigtige hold.   
 
Betaling for træning for hele perioden:  kr. 300,00.  
 
Senior træning: 
Begyndere: Torsdag 18-19  
Øvede: Torsdag 19-20  
 
Betaling for træning for hele perioden:  kr. 400,00.  
 
Tilmelding kan ske ved kontakt til  
Kirsten kirlar59@yahoo.dk  tlf. 56140521/25375455.  
eller til Tennis@havdrup.dk 
 
Betaling til bank konto:  2344 0751 327 064. 
 
Betaling kan også ske sammen med kontingent.   
Se hjemmeside http://www.havdruptennis.dk/kontingenter.html 
 
Mange tennishilsner 
HTK- bestyrelsen 

mailto:kirlar59@yahoo.dk
mailto:Tennis@havdrup.dk
http://www.havdruptennis.dk/kontingenter.html
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