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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 21. september 2014 

Forsiden   

Malthe fra årgang 2009 jubler efter en scoring i Havdrup Sommer 
Cup, mens modstanderne tager bolden ud af nettet.  

Fotograf: Jeff Duckett  

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@hgicafeen.dk  
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Ny sæson starter op 

Efter en dejlig sommer, er det igen tid til at finde træningsskoene frem. Vores 

foreninger starter her i august op med træning igen, og som de andre år hå-

ber vi, at rigtig mange vil benytte sig af alle de gode tilbud HGI har. Der er ledi-

ge pladser i alle afdelinger, så se på afdelingernes hjemmesider, hvad der til-

bydes af hold i vinterens løb. 

Havdrup Sommer Cup er blevet afholdt af fodbold afdelingen, og på trods af 

silende regn og våde baner blev cuppen gennemført, og dejligt at der blev bak-

ket op fra børn og forældre på trods af det dårlige vejr. 

Også dejligt at se det flotte fremmøde til gymnastikkens Fitness Event onsdag 

den 13. august, hvor alle gratis kunne komme og få en lille smagsprøve på 

nogle af gymnastikafdelingens vinterhold. 

Der er ingen tvivl om, at hvis byens borgere bakker op om disse arrangemen-

ter og deltager, vil vi kunne skabe en dynamik og energi i og omkring Havdrup 

Idrætscenter, som meget gerne må gå hen og blive byens omdrejningspunkt.  

Der er da intet bedre end sport og vi som forening håber da på, at Havdrup 

Idrætscenter nu og i fremtiden er der hvor man går hen, hvis man skal slå et 

par kedelige timer ihjel f.eks. en søndag eftermiddag, så vi igen – som i de go-

de gamle dage – kan skabe et fællesskab omkring Havdrup Idrætscenter. 

Den 1. september åbner HGI-Caféen igen til en ny sæson, så vi kan betjene al-

le de mange brugere af Havdrup Idrætscenter. 

Hvis du har mulighed for at give en hånd med bag disken i Caféen, enten på 

en fast ugedag, eller ved enkeltstående arrangementer, må du meget gerne 

kontakte udvalget på mail: hgicafeen@hgicafeen.dk  

 

Herfra et ønske om en rigtig god sæson til alle. 

  

På bestyrelsens vegne 

Anette Gammelvind 
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Gymnastik 

Formand 

Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.  

Økonomiansvarlig 

Tina Sarpø, Rørvænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 55 83. 

 

Mail: gymnastik@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.havdrupgymnastik.dk 

Sæsonåbning og tilmelding 
 
Så er efterårs- og vintersæsonen netop startet op. 
 
Sæsonplanen 2014/2015 kan ses på hjemmesiden 
www.havdrupgymnastik.dk under fanebladet ”vintersæson 2014/2015” og 
beskrivelser om de enkelte hold og holdoplysninger kan ligeledes ses på hjem-
mesiden under fanebladet ”Holdbeskrivelser”. Sæsonprogrammet er desuden 
udsendt som en husstandsomdelte folder. 
 
Åbnings- og onlinetilmeldingsaftenen d. 18. august, kl. 19.00, som netop i skri-
vende stund er passeret, gik i det store hele fint.  
Der var i år for nogle få knas med systemet som drillede os ved at sætte folk 
på venteliste, selvom der var plads på holdene, men det løste sig og der røg 
over 500 tilmeldinger ind den første aften. 
  
 
Der er stadig ledige pladser på flere hold endnu, selv om nogle hold desværre 
er fyldt op, men vi kan stadig tilbyde plads på en hel del hold af forskellig art.  
 
De fleste hold starter træningen i uge 35 (mandag den 25. august). 
 
Kom og mød nye mennesker og dem du kender til lidt hygge, samtidig med at 
du holder din fysiske form oppe, eller måske forbedre din form – til efter træ-
ningen at kunne mærke en dejlig velvære i kroppen. 
 
 
 

(Fortsættes på side 6) 
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Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det. 
Er man ikke blevet tilmeldt på åbningsaftenen (d. 18. august), og ønsker at gå 
på et af holdene, kan man stadig blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede 
hold ikke er fyldt op, og hvis holdet skulle være fyldt op kan man skrive sig på 
venteliste, når der så bliver ledig plads vil man automatisk få besked, alt via 
hjemmesiden. 
 
Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, som føl-
gende: 
Vælg fanebladet 'Onlinetilmelding'/'Onlinetilmeld dig her' og tilmeld dig det hold 
du ønsker at gå på. Følg vejledning og informationstekster i øvrigt.  
Husk at have dankortet/edankortet klar. 
 
OBS! Tilmelding kan kun ske ved samtidig betaling af kontingent (som nævnt 
ovenfor). Er der ikke betalt fremgår gymnastens navn ikke af medlemslisten, 
og gymnasten er dermed ikke tilmeldt holdet. 
 
NB: Er man i tvivl om holdet er noget for en, gives der 2 prøve-
undervisningsgange fra tilmeldingstidspunktet, hvorefter tilmeldingen er bin-
dende. Ved udmeldelse inden 3. undervisningsgang fra tilmeldingstidspunktet 
tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 50,00 til dækning af administrations-
omkostninger. 
 
Ved tilmeldingen skal man huske, hvis man tidligere har været medlem i for-
eningen, som de fleste har - at man tilmelder sig som ”allerede med-
lem” (ellers vil man figurer 2 gange i medlemssystemet - hvilket vi dog kan se i 
systemet, men som skal rettes manuelt efterfølgende).  
 

Klippekort 
Som sidste år fortsætter vi med muligheden for, at man kan købe et klippekort 
henholdsvis med 10 eller 20 klip, til dem som ikke ønsker at tilmelde sig et 
fast hold.  
Klippekortet kan bruges på alle voksen holdene igennem hele vintersæsonen, 
med undtagelse af hvis et hold hvor de faste holdtilmeldte anvender alle rekvi-
sitter ved træningen, som f.eks. TRX holdet og bokseholdet, som er begræn-
set i forhold til redskaber/rekvisitter. Erfaringsmæssigt sker dette dog sjæl-
dent efter ca. 1 – 2 måneder fra sæsonstart.  
 
Så hvis du ønsker fleksibilitet i din træning og træningstid er klippekortet netop 
noget for dig. 

(Fortsat fra side 4) 
 

 
(Fortsættes på side 8) 
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For at købe et klippekort kræver det, at du er medlem af gymnastikforeningen. 
Under Holdbeskrivelser kan du se hvilke hold klippekortet kan benyttes til. Klip-
pekortet købes således: 
Køb klippekort og få samtidig et medlemskab af Havdrup Gymnastikforening 
under Onlinetilmelding under "Klippekort og medlemskab - 10 klip" til 500 kr. 
eller "Klippekort og medlemskab - 20 klip" til 950 kr.  
OBS! Klippekortet gælder kun til vintersæsonen 2014/2015. 
Du modtager efter et par dage klippekortet i postkassen. 
Mød op på holdet, og vis dit klippekort til instruktøren, som krydser af på kor-
tet. 
 
Vigtig information om klippekortet: 
Klippekortet er personligt, men må gerne overdrages til 2. part under forud-
sætning af, at 2. part er eller bliver medlem af Havdrup Gymnastikforening.  
Klippekort er kun gyldigt i den vintersæson hvor klippekortet er købt, og over-
skydende klip eller ubrugte klippekort refunderes ikke. 
 
Læs mere om klippekortsordningen på vores hjemmeside under Onlinetilmel-
ding/Klippekort. 
 

Lidt reklame for nogle af de nye og ikke så fyldte hold i denne sæson 
 
Moderne Linedance:  
Det lykkedes som noget helt nyt at få oprettet et hold ”Modern Linedance m/
k”. 
Der er dog i skrivende stund ikke særlig mange tilmeldte, så er dette noget for 
dig eller bare noget du kunne tænke dig at prøve – er chancen her nu. 
Få rørt alle muskler - også lattermusklerne og nyd noget god musik. 
Dans er en god måde at få rørt sig på og øget konditionen - man får trænet 
nogle muskler, man havde glemt man havde. 
Skal du have det sjovt så kom til linedance hos vores erfarne og dygtige in-
struktør Vicki Svendsen. 
Der startes blidt op, så alle har mulighed for at være med. 
Linedance betyder dans på linie og er uden partner, der gør det perfekt hvis 
man ikke har en danse partner. Alt hvad man skal gøre er at følge instruktøren 
og kunne tælle til 8. Alle danser den samme dans på lige rækker og uden fy-
sisk kontakt.  

 

Linedance er for alle uanset køn og alder, høj eller lav, bare man elsker musik. 
Musikken er en bred vifte af gamle og nye sange - lige fra country til vals, jive, 
pop, rock og funk.  

 

(Fortsat fra side 6) 
 

 
(Fortsættes på side 9) 
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Linedance kræver ikke noget udstyr og kan danse i hvilken som helst påklæd-
ning. Det vigtigste er at du har noget behageligt tøj på og at du har et par sko 
med enten læder eller glatte såler - derfor er kondisko ikke velegnede.  

 

Kom og vær med! 
 
Familiefræs: 
Familefræs er et hold for børn i alderen 2-5 år med forældre – og er et af de 
hold der endnu ikke er særligt mange tilmeldte på.  
Er du fyldt 2 år og er glad for god musik og leg, ja, så tag din far eller mor og 
evt. søskende med til gymnastik. Vi synger, leger, løber, hopper og bygger sto-
re redskabsbaner. Vi skal også prøve vores faldskærm, kaste med ærteposer 
og spille bold.  
 
Kom og vær med! 
 
Havdrup Hawks Cheerleaders:     
Cheeleader holder er for dig der er 13 år  eller 
derover og klar på at prøve noget udfordrende og 
anderledes.  
 
Så er vores nye cheerleadinghold lige noget for dig! 
 
Vores to unge instruktører Julie og Mads som fik 
bronze ved Danmarksmesterskaberne i 2014, er 
dem du møder som holdets instruktører – og er 
dem der kan give dig chancen for at opleve den 
fantastiske og helt unikke holdsport!  
Til hverdag går Julie og Mads på cheerleading hol-
det Køge Marines Cheerleaders. 
 
I træningen vil vi holde fokus på at lære jer nogle fede cheerleading stunts og  
tumbling, som dem man ser på film.  
 
Vi håber på at se jer på holdet!  
Der er endnu ledige pladser. 
 
Løbeholdene: 
Løbeholdene er til denne sæson ændret en smule i struktur. 
Der opstartes et hold ”løbehold for nybegyndere” der træner mandag og tors-
dag.  

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 10) 
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Der er dog lige nu på dette hold meget få tilmeldte – så udnyt chancen for at 
få motioneret når du følger et hold, og på denne måde får det gjort.  
Løb sammen med andre på samme niveau og i selskab, og mød venner og 
måske nye spændende venner. 
 
Ligeledes opstartes et hold ”løbehold for let øvede”, som er tiltænkt løbere, 
som har løbet på vores tidligere løbehold de seneste par år.  
Tilmeld dig dette hold så du holder din form og træning ved lige og i selskab 
med andre, der måske kan presse dig lidt, eller bare som godt selskab på tu-
ren. 
 
Boksning:    
Bokseholdet som med tiden er vokset  betydeligt i an-
tal deltagere på holdet,  træner som bekendt i de nye 
faciliteter  i Multisalen i hal 2. Kunne du tænke dig at 
prøve dette er der stadig nogle pladser - så kom og 
boksetræne og få en masse styrke,  motion, hurtighed 
og hyggeligt samvær – til sveden pibler.  
 
Zumba: 
Som instruktøren siger – er Zumba godt for sjælen, derfor fortsættes der  
med det, men holdet skal også snuse  til den nye erstatning for Zumba, som 
hedder HIT FIT DANCE.  
 
Zumba er danseaerobic, som er inspireret 
af latinamerikanske danse og musik. HIT FIT 
DANCE er den nye dansedille, hvor der dan-
ses til kendt musik fra forskellige årtier.  
Der danses rock'n roll til 50'ernes rockede 
rytmer, twist til 60'ernes Beatles etc. 
 
For begge dansetyper er det kendetegnen-
de at koreografien er forholdsvis simpel, så 
alle kan følge med uanset fysik og motorik, men alle bliver udfordret og stimu-
leret indenfor de grænser den enkelte har. 
 

Vores dygtige instruktør Karina er certificeret Zumba instruktør, og Karina 
har endvidere taget uddannelsen som HIT FIT DANCE instruktør hos Marianne 
Eihilt i Århus, som er kendt fra TV showet "Vild med dans". 
 

Så tilmeld dig og få en 'fest' mens du danser dig til en skønnere krop og bedre 
fysik!  
 

(Fortsat fra side 9) 
 

(Fortsættes på side 11) 
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Team Allstars – et springhold for ca. 18+: 
I den kommende sæson fortsætter også voksenspringholdet for ca. årgang 
18+, et hold mest baseret på spring, men kan også tilpasses til dem der til-
melder sig holdet.  
En rigtig god mulighed for at få tidligere springere på alle niveauer i gang igen, 
eller nye der vil lære eller genopfriske hvad man tidligere har kunnet. 
Er du ikke 18 år endnu og gerne vil gå på holdet, er du meget velkommen - så 
bare kom og vær med, da aldersgrænsen ikke er afgørende for at være delta-
ger på holdet. 
 
Aktive Seniorer og motion: 
Holdet Aktive Seniorer m/k bliver desværre lidt trængt pladsmæssigt i forhold 
til tidligere, eller i hvert fald som det ser ud lige nu.  
Da skolen ikke kan oplyse hvornår der er ledig tid i hallen før skolen har pro-
gramlagt deres timeplaner, kan brug af hallen ikke udmeldes før dette er klar-
lagt. Det betyder desværre at Aktive Senior motion må træne i Multisalen, da 
skolen har oplyst at de ingen ledige tider har i hallerne i dagtimerne. 
Vi håber dog på at dette kan blive mindst lige så hyggeligt i disse knapt så sto-
re omgivelser. 
Vi kan dog oplyse at der efter træningen er hygge med fælles kaffebord, som 
tidligere. 
 
Fantastisk tilmelding til ”Stimulastik” holdet og til ”Rytmik for Rollinger”, 

som er nye hold der ikke engang nåede med i folderprogrammet. 
Der blev ret sent oprettet et par nye hold henholdsvis ”Stimulastikholdet” og 
Rytmik for Rollinger”, og som ikke nåede at være programlagt til trykningstids-
punktet for vores hustandsomdelte folder – men som blev en fantastisk ople-
velse, at selv om disse ikke var programlagt i folderen, har disse hold ramt et 
behov, så begge hold allerede inden holdene starter er fyldt op!    
 
For holdet Stimulastik (for de 0-1 årige med mødre på barsel) og vores hold 
Rytmik for Rollinger (1-2 årige), håber vi holdene bliver en succes og vi ønsker 
vores 2 nye instruktører Lotte og Birgitte velkommen. 
 
Fitness Event eller voksen event onsdag 13. august kl. 19.00 – 21.00. 
Som sidste år har der været afholdt Fitness Event - et gratis arrangement 
som tilbydes voksne medlemmer og ikke medlemmer - et tilbud og en mulig-
hed for at komme og afprøve et udpluk af de forskellige former for motion og 
gymnastik vi tilbød.  
 
Programmet var: 
kl. 19.05 -19.40 CrossGym- / Line dance- / TRX-træning. 

(Fortsat fra side 10) 
 

(Fortsættes på side 12) 
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kl. 19.40 - 20.15 Cirkel Træning / Funky Ladies. 
kl. 20.25 - 21.00 Multi-Robic / Bokse træning. 
 
Fitness Event er arrangeret som et gratis arrangement for at alle kan få en 
smagsprøve på op til ca. 25 min. – og hvor man kunne komme og gå som 
man ville. 
  
Der var lige omkring 50 mennesker der tog mod dette gratis tilbud, og efter 
sigende en forrygende fornøjelse for dem der deltog. 
Store Legedag/ Aktivitetsdag søndag 28. september kl. 10.00 – 13.00 
Vi gentager i år vores efterhånden meget eftertragtede ”store legedag / akti-

vitetsdag”, som er for alle byens og omegnens borgere, hvor man ganske 
GRATIS kan komme til et par timers sjov, leg og andre gymnastiske aktiviteter, 
på en masse af vores redskaber, som er 
stillet op i Havdrup Idræts Center. 
Mange af foreningens instruktører vil være 
til stede med modtagning og vejledning.  
Kom og vær med - og i det hele taget bare 
få rørt sig og have en fantastisk dag sam-
men, forældre og børn og alle legekamme-
raterne.  
Et arrangement der er rettet mod børn og 
unge, og hvor mindre børn er tiltænkt at 
skal hjælpes rundt på aktiviteterne af forældre / voksne. 
Arrangementet finder sted i Havdrup Idræts Center, søndag 28. september, 
fra kl. 10.00 - 13.00. Arrangementet er for både børn og unge og som nævnt 
gratis. 
Der er ingen tilmelding, så ta’ bare hele familien med!  

(Fortsat fra side 11) 
 

(Fortsættes på side 13) 

Et par billeder fra Fitness-dagen – fra Multisalen og hallen  
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Holdet ”Super Spring” på Italienstur til stævnet ”Festival Del Sole” 
den 28/6 – 6/7, 2014 
Lørdag d. 28. juni 2014 sendte vi 33 af vores dygtige Super Springere til Itali-
en sammen med deres 5 instruktører og 4 frivillige fra forældregruppen. Gym-
nasterne deltog i 'Festival del Sole' i Riccione, hvor de blandt andet selv skulle 
opvise 3 gange, men udover det også kunne deltage i forskellige workshops, 
se andre hold fra hele verden opvise og ikke mindst knytte venskaber på tværs 
af landegrænser. Vi er stolte af vores gymnaster, og vil gerne udtrykke en stor 
tak til forældregruppen bag holdet, som har stået for og arrangeret hele tu-
ren. I kan se holdets opdateringer fra turen på vores Facebookside:  
https://www.facebook.com/pages/Havdrup-
gymnastikforening/163592693689967?ref_type=bookmark 
En tur, en gruppe, et hold med uforglemmelige oplevelser – herunder et par 
enkelte af de rigtig mange billeder der blev taget på turen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 12) 
 

(Fortsættes på side 14) 

Efter sidste opvisning var der frie opstillinger og leg på stranden  

Sejrshoppet  Når man venter på kufferterne i lufthav-
nen kan man lige så godt stå lidt på 
hænder  
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Gymnastiklejr – ”Gym-Camp 2014” 
Senere på året afholdes gymnastiklejr ”Gym-Camp 2014”, som holdes fra  
lørdag morgen den 22. november til søndag eftermiddag den 23. november 
2014. NB: Nyt tidspunkt 
Gym-Camp 2014 afholdes som sidste år på Gunslevholm Idrætsefterskole, på 
Nord Falster. 
 
For dem der ikke tidligere har været der eller kender dette sted – er det bare 
helt vildt fedt sted, med mange nye og gode faciliteter, med springbaner og 
meget andet. 
Her skal vi give den "fuld gas" med rytme, sjov, lege og springbaner og spring-
grave, og hoppe løs i de nedbyggede trampoliner.  
Vi glæder os til at byde alle jer der er 6 år og derover velkommen til den tradi-
tionsrige Gymlejr.  
Information og tilmeldingsforløb om gymnastiklejren bliver senere udsendt til 
de hold lejren henvender sig til. 
Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne delta-
ge.  
 

Datoer og andet 
Aktivitetsdag / Store legedag 28/9, 2014, i Havdruphallen for medlemmer 
og ikke medlemmer – se vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk 
Efterårsferie uge 42 (13. – 19/10, 2014) 
Gym-Camp 2014, d.22.-23./11, 2014 i Gunslevholm 
Juleferie 8. december - 4. januar 2015, (med mindre andet er oplyst på hol-
det). 
Gymnastikopvisning 21/3, 2015 
 
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk  
 
Super Springs hjemmeside – www.superspring.dk 
 
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk 
 
En nem og 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.  

(Fortsat fra side 13) 
 

(Fortsættes på side 15) 
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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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Årets Havdrup Sommer Cup blev en våd omgang 
  
Efter en sommer, der sikkert går over i historien som en af de varmeste og 
tørreste i mands minde, så blev sluserne for alvor åbnet, da Havdrup fodbold 
den 18. august slog portene op til årets Sommer Cup. 
  
Vi må konstatere, at uanset hvor godt man forbereder sig, så har man ingen 
chance for at forudse vejret. Og lige nøjagtig vejret gjorde alt hvad det kunne, 
for at stikke en kæp i hjulet på fornøjelserne. Og vi må konstatere at fx slush 
ice salget ikke er i top på sådan en våd og kold søndag. 
  
Men de omkring 600 fodboldpiger og drenge, der var mødt op til stævne, så 
ikke ud til at lade sig slå ud af vejret. Flere spillere bemærkede at det var vejr til 
glidende tacklinger. Vi andre kunne konstatere, at det hurtige pasningsspil hav-
de særdeles gode forhold på de regnvåde baner. Men alt i alt fik afviklet ét af 
de største fodbold stævner i Havdrup nogensinde til de allerflestes tilfredsstil-
lelse. 
  
Med til at skabe succesen er alle de mennesker og virksomheder, som bidra-
ger på sådan en dag. Til at få afviklet alle kampene havde vi omkring 40 dom-
mere i spil, således at alle kampe havde påsat en dommer. Lige nøjagtigt dette 
er særligt værdsat for de hold, der besøger os. Så stor tak til dommerne. Vi 
får brug for Jer igen til næste år. 
  
Flere årgange havde boder denne dag, så vores gæster kunne købe mad og 
drikke, samt bruge lidt penge på tombola mv. Dette er med til at gøre stævnet 
en tand bedre. 
  

(Fortsættes på side 18) 
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Selve planlægningen af stævnet, hvor et par hold med sene afbud gav lidt over-
arbejde, fortjener også stor ros, lige såvel som det kølige overblik i stævnetel-
tet hos stævneledelsen og præmiepigerne er med til at give stævnet stor kvali-
tet. 
  
Endelig skal der selvfølgelig lyde en stor tak til vores sponsorer, der hjælper os 
med at have råd til at købe personlige præmier til alle spillerne. 
  
I år havde CarmaCare, SuperBrugsen Havdrup, Sportyfied, Havdrup dyreklinik, 
W Johansen el-installationer og Konika Minolta hjulpet os med at sponsere i 
stævne programmet. Derudover havde ELTEK og CarmaCare banner hængen-
de ved stævneteltet. 
  
Vi håber på at se Jer alle sammen igen til sommercup den 16. august 2015, 
hvor man må antage at vejret bliver bedre end i år. 
  
  
 
 
Preben 
Havdrup fodbold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De glade 01-piger med på Kerteminde tur 
Vi skulle naturligvis også med på HGI’s fantastiske tiltag om en fælles fodbold i 
det fynske og trods trætte piger efter sidste skoledag og opdelte klasser, var 
der stor glæde og højt humør. Pigerne blev fint indlogeret på ”skolen” inde i 
byen, sammen med en stor del af de øvrige Havdrup hold. De altid mange 
medrejsende forældre og søskende havde fået campingpladsen, klods op af 
banerne og endda med hav udsigt - så alle rammer var perfekte, for en hygge 
afslutning på forårssæsonen. 
 
Der skulle da også spilles fodbold i løbet af weekenden. Efter at vi alle var ble-
vet godt bespist, gik turen således ned til fodboldbanerne, hvor holdet skulle 
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spille fredagens eneste kamp 
mod DB. Det skulle vise sig at 
blive en meget tæt kamp, men 
med overvægt af spil og chancer 
til Havdrup, der dog noget ufor-
tjent alligevel måtte se sig besej-

ret 1-0  Det var den første 

tabte kamp ud af 20 kampe på 
stribe, så trænerteamet var no-
get spænde på hvordan pigerne 
ville reagere og samlede derfor 
hurtigt dem alle og fik en god 
snak om kampen. Heldigvis viste pigerne rigtig god moral og sammenhold og 
efter et rigtig langt bad og efterfølgende råhygge på campingpladsen hos de-
res ”fans”, gik turen hjem til skolen igen, med sang og fnis. 
 
Lørdag skulle der spille 3 kampe, fordelt med 1 om formiddagen og 2 om afte-
nen. Desværre var der lidt fritid inden den første kamp, hvor flere af pigerne 
valgte at fiske efter krabber. Kalle var så uheldig at skære sig på en skarp sten 
og skulle holde sin fod i ro resten af dagen… 1 kamp var pigerne godt klar over 
at den skulle vindes, hvis de skulle have en pokal med hjem. Havdrup dominere-
de lige for start, men var ikke helt skarp foran målet og der skulle et lang-
skudsmål (fra den lånte 03 pige) til at starte pigerne, der kunne trække en 
sikker 2-0 sejr hjem – vi var med igen. 
Nu havde pigerne masser af hyggetid sammen, som blev brugt til at se andre 
Havdrup hold, hygge hos de voksne, og en rundtur i den smukke Kerteminde 
by, for at købe snold til aftenhyggen. Men først skulle der lige spilles et par 
kampe mere. I 3. kamp kom pigerne rigtig godt fra start og kom let foran 3-0, 
inden de mod slutningen af kampen fik lukket 2 mål ind, til en samlet lidt ry-
stende 3-2 sejr. 
 
Sidste lørdags kamp, var mod vores gode veninder fra Greve. Havdrup havde 

udspillet sin rolle for at komme i finalen (som 
blev vundet af DB), men kunne nøjes med 
uafgjort for at skulle spille om 3.-4. pladsen 
om søndagen. De glade Havdrup sad tungt 
på hele kampen, men igen var vi ikke gode 
nok foran målet, hvor der blev brændt man-
ge store chancer – det endte dog 0-0 og vi 

var klar til at spille om pokaler .  
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Efter en snoldfyldt lørdag aften, stod den så på kampen om 3. pladsen søndag 
– mod Kerteminde. Muligt havde alt det sukker givet pigerne masser af ener-
gi, for de var altstyrende fra start og kom da også sikkert foran 2-0, meeeen 
Kerteminde havde én rigtig dygtig pige, som halvt inde i anden halvleg fik redu-
ceret og kort efter fik selvsamme pige en friløber mod Havdrups mål – Cille 
ville dog det anderledes! 
 
Fra den anden side af banen, kom hun løbende og fik stoppet pigen fra Kerte-
minde, der fik en ordentlig flyvetur… hvilket gav holdets første udvisning nogen-
sinde. Havdrup derefter i defensiven for at forsvare føringen, men pludselig ud 

af den blå luft blev K’s skud rettet af og strøg i mål, til slutresultatet 3-1  
 
Efter stævnet blev Lykke velfortjent udnævnt til 
holdets spiller under Kerteminde cup. 
 
Tak til klubben og de øvrige deltagende Havdrup 
hold, for et rigtig godt stævne, der styrker sam-
menholdet på tværs -håber naturligvis på en 
gentagelse næste år.  
  

Udskiftning hos de glade 01 piger 
Desværre har holdets tvillinger – Rikke & Mille – valgt at stoppe med at spille 
fodbold, hvilket ikke mindst er et stort tab for det sociale og sammenholdet på 
holdet, som vi anser som det absolut vigtigste element for at udvikle os. – Held 
og lykke fremover piger og husk at I altid har en plads på holdet. 
 
01 pigerne kan til gengæld sige pænt goddag til 3 spillere fra det tidligere 00 
pige hold – Laura, Alberte og Johanna – og yderligere prøver Sandra kræfter 
med fodbolden for første gang, velkommen alle 4. 
 
Derfor ser trænerteamet meget frem til alle de nye spændende udfordringer 
og de mange hyggelige stunder, der kommer i den kommende tid.  
 
Det stolte trænerteam: Hardis’erne & Super. 
 

U-13 Super teamklar til ny sæson 
I sidste sæson havde Havdrups U-12 drenge en hård sæsonstart, men efter 
flere nederlag, kom de stærkt igen. De blev bare bedre og bedre og slog turne-
ringens tophold Solrød 2-0 i sidste runde. De sluttede dermed på en flot 5. 
plads i DBU’s 9-mands turnering. Ingen tvivl om, at den træningslejr holdet var 
på i Nordtyskland sidst i foråret havde båret frugt, og løftet både den enkelte 
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spiller og holdet spillemæssigt, men sandelig også socialt. De var nu et rigtig 
Super team. 
Holdet har efter sommerpausen været 
med i 2 stævner, et i Kerteminde og så 
vores egen Havdrup Sommer Cup. Og 
sidstnævnte turnering viste, at holdet er 
modnet og klar til U-13 turneringen i DBU 
her i efteråret. Godt nok tabte de 2 kam-
pe knebent, men de vandt også en kamp, 
og det skal så lige nævnes, at dette var i 
U-14 rækken, hvor modstanderne er bå-
de ældre og noget større… 
 
Turneringen i U-13 starter sidst i August, og trods enkelte spillere humper 
rundt med lidt småskader, så er holdet klar til kamp, og vil kæmpe alt hvad de 
har lært for en topplacering. Så følg meget gerne holdet på Facebook under 
gruppen ”Havdrup U-13 Super team”, hvor der løbende er info. om holdets 
kampe mv… 
Holdets 2 engagerede trænere Torben Andersen og Anders Frandsen er og-
så ved at planlægge, at tage på en træningslejr i foråret 2016, da sidste træ-
ningslejr var en stor succes. Den store drøm er at tage til Spanien i en lille 
uge, hvor både træningsfaciliteter og træning med andre hold, vil give holdet 

endnu større mulighed for at 
udvikle sig. Så holdet forsøger i 
øjeblikket at finde de økonomi-
ske midler til sådan en tur, ved 
at sælge lodder, holdaktier mv. 
Skulle der være nogen, som i 
den forbindelse har brug for at 
få hjælp af nogle unge og friske 
drenge med mindre projekter, 
der kan bidrage lidt til turen, 
hører de gerne derom, og kan 
kontaktes via Facebook grup-
pen. 

     
    
Alex Christensen   
 
 
   
 

(Fortsat fra side 21) 
 

(Fortsættes på side 23) 

      Forza Havdrup U-13 Super team 



 

23 

Nyt for 2003 pigerne 
Det er ved at være længe siden, man har hørt noget fra 2003-pigerne efter 
ofte at være repræsenteret i bladet og på Web. 
Man kunne jo næste tro, at de var stoppet, eller 
at det ikke længere kørte, men det gør det. 
I foråret vandt vi sikkert række 2 og satte kun et 

point til, og pga. den smal-
le trup har trænerne vur-
deret at fortsætte i ræk-
ke 2. Vi har i skrivende 
stund spillet to kampe og 
har en målscorer på 10-
0, så måske række 1 venter til foråret…. 
I juni deltog de i Kerteminde Cup sammen med resten 
af Havdrup og vandt samtlige kampe med en målscorer 
på 26-1. Her var Kerteminde eneste A-hold. Et super 
godt stævne og skønt at vi forældre kunne bo lige ved 

banerne. Her nød vi selskabet med forældre fra 2001-pigerne, som fik en flot 
3. plads, som med lidt held kunne ha-
ve været en 1. plads.  
I august deltog vi i Havdrup Cup, og 
igen i år var der ingen tvivl. Mindste 
sejr var 3-0, så hvis vi skal slås af pin-
den, skal de hold der melder sig tidligt 
op. Vejret var ikke det bedste, men 
der blev da hygget i boden….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ellers er der pt ikke planlagt noget, men mon 
ikke det kommer….. 
 
 
                                   Lars Ypkendanz  
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Havdrup Senior fodbold 
Senior fodbolden i Havdrup har fået 2 nye trænere fra den 1. juli 2014. 
 
Michael Rolff Hansen 
Michael har tidligere spillet serie 1 
og sjællandserien i bl.a. Brøndby IF, 
og har også prøvet kræfter med 
svensk fodbold på Danmarksserie 
niveau. 
 
Nicolai Helbo Madsen 
Nicolai har spillet ungdomsfodbold i 
Havdrup, men efter et par knæopera-
tioner, har han indset at bentøjet ikke 
holder til mere fodbold. Han har der-
for startet trænerkarrieren op. 
 
Havdrup Fodbold er glade for, at denne trænerkonstellation. En erfaren Micha-
el, der har været aktiv på et højt niveau og kan give de unge spillere en fodbold 
lærdom og forståelse og Nicolai, som kender klubben og de unge mennesker, 
der nu er en del af Havdrup Fodbolds senior afdeling.  
Det har allerede vist sig positivt, for medlemstallet er stigende, med der er 
selvfølgelig  stadig plads til flere seniorspillere. Trænerteamet har også en rig-
tig sund og fornuftig indstilling til tingene, så for at komme på hold, er man 
nødt til at passe sin træning. 
Trænerteamet har allerede været på besøg hos det ældste ungdomshold for 
at tage et kig på talentmassen og vil invitere spillere op, for at træne med, så 
de kan få en fornemmelse af, hvad der måske venter dem, når seniortiden 
kommer. 
Seniorholdet træner hver tirsdag og torsdag fra kl. 19.00 til kl. 20.30. 
 
Steen Gammelvind 
 

Farvel og tak til 3 ledere 
Årets sommerpause bød på et farvel til 3 erfarne ledere i Havdrup fodbold. 
Martin Baun – der vist nok har flere comebacks på trænerposten end Frank 
Sinatra har haft på scenen – slap tøjlerne for seniorholdet efter et par sæso-
ner med gode sportslige resultater. Frederik Kliver og Morten Sloth har igen-
nem flere år ydet en stor indsats for årgang 00 pigerne, der da også har fej-
ret en del triumfer. Til alle 3 skal der lyde en stor tak – både fra spillerne og 
fra kollegaerne i klubben. I har hver især skrevet væsentlige kapitler i klubbens 
historie. Og vi håber at I vender tilbage på et tidspunkt og skriver et par kapit-
ler mere.  
 
Bestyrelsen 
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HPK PETANQUE HPK  
En formidabel sommer har vi haft i år, til at dyrke det fantastiske spændende 
petanque spil, på vort skønne anlæg i et vejr der 
kunne måle sig med sydens bedste dage. 
 
Som tidligere omtalt var ” Bodil ” ikke vor bedste 
ven, hun fik ødelagt vort telt, men med støtte fra 
Super Brugsen og egen andel, har vi fået et væ-
sentligt bedre (stærkere) telt, tak for hjælpen. 
 
 
DGI turnering 
Igen i år har vi tre hold med i turneringen under DGI. 
Holdene er 4 mands/kvinde hold, med 4 hold i hver pulje og der spilles ude/
hjemme altså 6 kampe i maj - juni og juli. 
Resultater for kvalifikation til regional turneringen blev. 
Havdrup 1: Var i gruppe C med; Roskilde1 - Osted og Tune. Her blev vi pulje 
vinder  med 5 sejre og skal deltage i regionsturneringen. Tillykke. 
Havdrup 2: Var i gruppe B med; Hedebo Karlslunde – Ishøj Torslunde og Vor 
Frue. 
Her blev vi nr.2 med 4 sejre og går videre som bedste 2er i puljen , tillykke. 
Havdrup 3: Var i gruppe C med; Brøndby Strand 1 – Roskilde og Lellinge i den-
ne pulje blev vi også nr. 2 med 4 sejre, her var vi også heldige at komme videre 
som bedste 2 er i puljen. Tillykke 
Et fantastisk år, alle hold videre til regionsmesterskaberne som afholdes d. 24-
8-2014 i Gundsø. 
Da det kun er Vindere i gruppe A der går videre til landsmesterskabet stopper 
turneringen for vores hold her, men vi spiller for sejren i vores grupper hvor 
bedste rykker op i næste række. Pøj Pøj.    Franks hold blev nr. 2 og fik sølvme-
daljer, Jeanettes hold blev nr.4 og Lars hold blev nr. 6 
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Finn Nielsen, Telefon 56 14 50 92,  Mail: petanque@havdrup.dk  

Kasserer 

Jeanette Milo, Telefon 28 71 90 50 
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Solrød byråd – Havdrup petanque 
Søndag den 15 juni blev den traditionelle kamp mellem Byrådet og HPK afvik-
let. Kl. 10.00 mødtes 10 byrådsmedlemmer og 38 HPK medlemmer.  
Efter registreringen af de 48 deltagere blev lodtræknin-
gen foretaget om hvem der skulle møde hinanden. De 
individuelle resultater for hver byrådsmedlem blev regi-
streret, ligeledes blev resultatet fra 10 HPK medlem-
mer noteret, de 10 var tilfældigt udvalgt, efter 12 kam-
pe i hver af de 3 runder, altså 36 kampe kunne vinderen 
findes. 
Efter den hårde dyst skulle der spises og det var grillen 
der skulle anvendes til koteletter og pølser med kartoffel-
salat som fyld. 
Vel mætte m.m. kunne resultatet nu opgøres, det var 
utroligt tæt 13 sejre til hvert hold. Der skulle fintælling til 
(som ved byrådsvalg) her viste det så med en utrolig lille margin, byrådet 345 
point og HPK 338 point, tillykke til Byrådet.          
Vi ses næste år i hal 3 Havdrup petanque.  
 
Trekant turnering 
Ishøj Torslunde – Brøndby Strand – Havdrup 
Vi startede i Ishøj den 22/5 og efter der var afviklet 18 kampe og det blev 
”BS” 2 point ,  ” IT ” 7 point og HPK  9 point. Så var der samvær og spisning af 
vore medbragte madpakker og en enkelt til at skylle efter med. 
Næste stævne var her i Havdrup den 26/6 med start kl.10.00 efter 18 kam-
pe kunne vi registrere ”BS” 5 point, ”IT” 5 point og HPK 8 point.                                                            
Finalen blev spillet i Brøndby den 7/8 og det blev et meget spændende opgør. 

Efter vor sædvanlige frokost blev resultatet 
opgjort: ”BS” 6 point, ”IT” 6 point og HPK 6 po-
int altså total lige, så det var altså godt at HPK 
havde forspring fra de 2 første runder.  
Total resultat: HPK 23 point, IT 18 point og BS 
13 point. 
Pokalen kunne atter hjemføres til HPK.  
 

HPK HØSTFEST 2014 DEN 9. AUGUST 
Vi fik pludselig uventet besøg af ” Hendes kongelige høj-
hed Dronning Margrethe d.II og Prinsgemalen Prins 
Henrik” lidt i 18.00, da vi skulle til at spise. 
Høstfesten´s grundpille var helstegt grillet pattegris, 
den opgave startede kl.11.00 og kl.12.00 kunne grisen 
så lægges i grillen. Den skulle stege i ca. 5-6 timer et 
flot eksemplar af racen gris.  
 
Til dette arrangement var der tilmeldt 55 personer, meget tilfredsstillende når 
der laves en sådan fest. Det var så meningen vi fra kl.13.00 skulle have gang i 
forskellige aktiviteter så som: Tallerken bombning – flaskespil –indkast i dæk – 
bowling, alt dette med petanque kugler og derudover ” krolf ” og sækkeløb. 
Vi kan planlægge næsten alt, men styre vejret er endnu ikke muligt, så da vi 
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skulle i gang startede regnen og vi 
måtte vente, vi fik dog tørvejr og kun-
ne lidt op med det forskellige. 25-30 
personer var til stede om eftermid-
dagen, og fik leget og udbygget det 
sociale samvær.  
 

Kl. 18.00 skulle vi så i gang med spisningen, men det royale fremmøde ændre-
de lidt på tidsplanen, det blev en utrolig oplevelse. 
Dronningen fortalte lidt om det problemfyldte liv på 
Amalienborg og prinsgemalen om sit vinslot. Fy´da. 
Prinsen bar griseordenen og da Dronningen blev 
spurgt om hvor mange der arbejdede på Amalien-
borg, svarede hun ca. halvdelen.  
 
Det var en uventet oplevelse for deltagerne, der nu 
alle var til stede, tusind tak til Jer begge for dette flot-
te optrin. 
Efter formandens velkomst  kunne vi så sætte os til bords. Grisen blev parte-
ret. 

 
Menu:                                Pris 75.00 kr. 
Grill stegt pattegris 
Kartoffelsalat, grønt salat hertil dressing og 
hjemmelavet agurkesalat 
½ fl. Vin, Kaffe og kage   
 
                                               

Der blev virkelig gået til det dejlige ta´ selv bord og gri-
sen var så lækker gennemstegt, den kunne spises med 
tungen.  
Vi sang 2 sange som var tilpasset petanque spillet, el-
lers musik, kulørte lamper og fantastisk høst humør.  
 
Vinturneringen 
Mange har deltaget i vinturneringerne der altid afvikles 1. og 3. søndag i hver 
måned, hele året rundt. Mødeprocenten til disse dage  her om sommeren er 
meget høj og det er skønt at se så mange glade medlemmer i høj aktivitet om 
hver kugle og spille de 3 kampe. 
 
Fortsat god sommer, vi har flere turneringer der skal 
afvikles inden 1 oktober. 
Det er: 
Klubmester i single, Klubmestre i double, og endelig  tur-
neringen ” kiss my ass ”  
 
Hal 3 er mødestedet for spænding – samvær – glade 
mennesker og alle kan være med  
 
                        kom bare og besøg os! 
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Ledige badminton baner 
 
Der er ledige badminton baner på følgende dage og fra tider: 
 
Mandag kl. 18.00 og kl. 18.50 
Tirsdag kl. 18.30 og kl. 19.20 og kl. 20.00 
Onsdag kl. 19.00 og kl. 20.30 
Lørdag kl. 8.00 og kl. 8.50 og kl. 11.00 
 
Vi har også træning på følgende dage: 
 
Senior træning 
Mandag kl. 19.45 
Onsdag kl. 19.45 
 
Veterantræning 
Onsdag kl. 18.30 
 
Motionist fællestræning 
Tirsdag  kl. 20.00 
Lørdag kl. 9.30 
 
Hvis du er interesseret i at spille badminton så kontakt: 
 
Kasserer Finn Jensen 
Telefon  4618 6418 E-mail:  badminton@havdrup.dk 
 

(Fortsættes på side 30) 
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Formand 

Aksel Nielsen, Skolevej 55, 4622 Havdrup, Telefon  46 18 88 37   

Kasserer 

Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.  

 

Mail: badminton@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.hgi-badminton.dk 
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Kom og spil badminton med os 
 
Så er badmintontræningen i gang igen og vi ser frem til en ny sæson med en 
masse dejlige børn, sjove træningstimer, 
og måske og lidt turneringer  for de spil-
lere som har lyst og mod på dette.  
 
Vi træner mandag og onsdag i hal 1 fra 
kl. 16.15 til 17.30.  
Der lægges stor vægt på at det selvføl-
gelig skal være sjovt at gå til badminton 
og at der er plads til alle. Træningen er 
en god blanding af øvelser, leg og spil - 
tilpasset til de enkelte spilleres forskelli-
ge niveau og alder. Så vi har plads til bå-
de begyndere og til øvede spillere. 
 
Tjek også vores facebookside  
www.facebook.com/HavdrupBadmintonUngdom 
 
Havdrup Badminton - Ungdomsafdelingen 
 
 
 

Familie Badminton søndag morgen kl. 8.00 - 9.45 
 
Der vil igen i år være mulighed for at stå tidlig op søndag morgen og gå op og 
spille med sine børn, næsten hver søndag. 
Dette gælder også for ikke medlemmer af Havdrup Badminton.  
Det gælder for alle. 
Betingelsen er dog at der skal deltage et barn på banen. 
Hvilke søndage der er aflyst kan ses på vores hjemmeside  
 
www.hgi-badminton.dk  
 
 
Ungdomsudvalget 
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