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Havdrup Gymnastik -  og Idrætsforening  

HGI'S adresse:  Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup 
   Mail: hgi@havdrup.dk 
 
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 
Leif Hansen, Kildebo 28, 4622 Havdrup, Telefon 40 83 00 96.  
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 
Hjemmeside: www.hgi-nyt.dk  (Se dette og de forrige numre af HGI-Nyt her) 
Deadline for stof til næste blad: Den 22. februar 2015  

Forsiden   
 
Motiv:  Annonce for HGI’s Fastelavnsfest  
 
Layout:  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@hgicafeen.dk  
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Velkommen til 2015 
  
Vi ønsker alle et godt nytår med håbet om at år 2015 vil bringe mange dejlige 
sportsoplevelser med sig for vores by. 
  
Vi vil gerne sige tusind tak til alle jer, som var med til atter at gøre vores jule-
banko til en succes. Denne gang var vejreguderne med os, og der var en flot 
fremmøde til årets julebanko, og vi håber at alle havde en dejlig aften. Jeg vil 
gerne rette en tak til alle de frivillige som hvert år er med til at afvikle HGI’s ju-
lebanko – uden jer ville vi ikke kunne afholde denne begivenhed, som er en 
hyggelig tradition for mange familier fra Havdrup og omegn. Vi er stolte over 
at vi stadig kan samles om at holde denne tradition i hævd og at der hvert år 
kommer nye bankospillere til. 
  
Og så starter vi et nyt og friskt år, hvor vi kan se frem til flere spændende ting. 
I denne måned starter vi med forberedelserne til næste års hal fordeling, og 
det bliver interessant at se hvordan det vil forløbe nu hvor vi har fået selskab 
af foreninger fra Jersie og Solrød. Det giver en masse liv i vores Idrætscenter, 
men det er også en hård tid for vores foreninger, som spændt afventer 
”dommen” på om den ønskede haltid går igennem og om planerne for næste 
sæsons program kan fuldføres. Det er jo kendt, at på trods af den nye hal så 
er det stadig knebent med halfaciliteter i Solrød Kommune, og nu hvor skole-
reformen for alvor sætter ind, kan det også tænkes at foreningers tid om ef-
termiddagen bliver indskrænket. Det krydser vi dog fingre for ikke sker, og vi 
håber at vores foreninger får den tid de har behov for. 
  
Af store arrangementer her i 1. kvartal 2015 vil jeg næv-
ne HGI’s Fastelavns fest, som afholdes søndag den 15. fe-
bruar fra kl. 10.00-12.00.  
Mere information herom vil være at finde i dette blad, på 
www.Havdrup.dk, samt på opslag rundt omkring i byen. Vi 
håber at se rigtigt mange til årets fastelavnsfest, så vi og-
så kan bevare denne skønne tradition. 
  
På bestyrelsens vegne 
Anette Gammelvind 
 

Ombygning af HGI-Caféen 
HGI-Caféen er i gang med en tiltrængt renovering. I renoverings perioden er 
der etableret en ”Nød-Café” i cafeteria området i hal 2. 
Vi forventer, at kunne byde velkommen i de nye og moderniserede omgivelser 
midt i februar måned. 
 
Café udvalget 
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Julebanko i Havdrup Idrætscenter 2014 

 

Julebankospillet 2014 gav løfte om lidt større fremmøde end de tidligere år, 

hvor vejret var dårligt eller der var håndbold i fjernsynet. Og hovedbestyrelsen 

blev da heller ikke skuffet. 

Allerede efter 20 min. var der ved at være fyldt op ved de opstillede borde i 

hallen og der blev iværksat afhentning af borde og stole fra depotet i hal 2. 

Men inden spillet blev sat i gang, havde de over 425 spillere dog fundet en 

plads. Så tak for det flotte fremmøde. 

Igen blev spillet styret med hård, men retfærdig hånd af Erling Elberg, og han 

havde Christina 

Olsson til at hjælpe 

sig med, at holde 

styr på numrene. 

Med så mange 

unge og for nogles 

vedkommende, 

måske første gang 

til banko, så kan 

der jo godt blive 

råbt banko, på de 

forkerte tidspunk-

ter.  

 

Aftenen bød på 16 gennemgående spil, salg af 21-spil og amerikansk lotteri 

samt trækning af fjernbankolodder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fortsættes på side 5) 
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Igen var der mange flot-

te gevinster, indkøbt 

med større eller mindre 

tilskud fra de handlende i 

og omkring Havdrup.  

 

Med alle de mange 

fremmødte gav arrange-

mentet et fint overskud, 

som bruges af hovedbe-

styrelsen, som er sam-

lingspunktet i HGI. 

 

 

Undertegnede og hovedbestyrel-

sen vil gøre vores til, at vi også 

næste år kan holde bankospil i 

Havdrup Idrætscenter.  

                   

 

 

 

 

 

 

Tak til sponsorerne ved julebanko 2014 - nævnt i rækkefølge efter bidrags-

størrelse: 

SuperBrugsen Havdrup, Frisørsalon Tryllespejlet,  Benti Cykelværksted, Hav-

drup Dyreklinik,  Peter Olsen Auto,  OK-Plus Hovedgaden, Multi Service-Hus & 

Have,  Blomster Stalden,  Gløvermosegård,   Havdrup Vin, Frisør Kozmoe,   

Hos Hanna,  Havdrup Apotek,  Fru Hansen Chokolade,  Havdrup Farvecenter,  

Pizza & Burger House samt  Havdrup Pizzeria.       

      

En stor tak skal lyde til Heidi Mosial Hesse og Nassau Doors, for de mange 

små poser bolsjer, som blev brugt til sidegevinster.  

 

(Fortsat fra side 4) 
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En speciel tak til SuperBrugsen’s Uddeler Thomas Eggebrecht for den flotte 

hovedgevinst til det amerikanske lotteri, som dette år var et gavekort på 

1500,-kr. til Slagteren. Gevinsten kan bl.a. benyttes til køb af et af de nye tiltag i 

slagterafdelingen - økologisk gris fra Høng. Den glade vinder ses på billedet 

nedenfor. 

 

Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige hjælper denne aften. Det er sær-

ligt vores mange pensionister, som sidder ved indgangen, hjælper med kontrol 

af spillepladekassen samt udlevering af gevinster.  

Også tak til DSV og Tommy Steneman for hjælp med afhentning af borde og 

stole i Solrød Idrætscenter. Denne gang behøvede vi ikke at levere det tilbage 

igen, da Børnenes Juletræ skulle bruge det til deres arrangement. 

 

På vegne af hovedbestyrelsen - Brian Jensen 

Foto: Lars Mortensen 

(Fortsat fra side 5) 
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10 års jubilæums Fastelavnsfest i Havdrup  

 

For 10. år i træk byder HGI velkommen til Havdrups største fastelavnsfest 

med tøndeslagning for børn i alderen 0-12 år og underholdning af Klovnen 

Raffus. 

 

SØNDAG den 15. februar 2015 Kl. 10.00 – 12.00  

 

Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening indbyder til tøndeslag-

ning for de 0 – 12 årige fastelavnssøndag i Havdrup Hallen. Der vil blive kåret 

masser af kattekonger og kattedronninger, og endvidere vil de bedste udklæd-

te i 3 forskellige alderskategorier blive fundet. Vinderne vil modtage fine spon-

sorerede præmier og Super Brugsen vil sammen med HGI-Caféen byde på 

lækre fastelavnsboller, juice og skønne slikposer samt kaffe/te.  

 

I år er der desuden også en fastelavnstønde til morskab for de voksne. 

 

Og endelig er der suveræn underholdning af Klovnen Raffus, som er kendt fra 

Bakkens friluftsscene, DR TV og Langelands festiva-

lens børnescene. Raffus vil klovne, trylle og spille mu-

sik til den helt store guldmedalje, så 

kom og få en fantastisk oplevelse i 

din bedste udklædning denne søn-

dag formiddag!  

 

Forældre, bedsteforældre og tilsku-

ere er mere end velkomne for dermed at gøre dagen så fest-

lig som mulig.  

 

Pris pr. barn er 50 kr. (inkluderer en slikpose, en børne-fastelavnsbolle og en 

juice)  

Pris pr. voksen er 35 kr. (inkluderer kaffe og en fastelavnsbolle)  

 

Billetter sælges i kiosken i Havdrup SuperBrugs fra lørdag den 15. februar 

2015.  (Ved køb af billet v/indgangen tillægges 20 kr. pr. billet)  

 

STØT OP OM FASTELAVNSFESTEN  

KØB BILLET OG HOLD TRADITIONEN I LIVE! 
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Gymnastik 

Formand 

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

Økonomiansvarlig 

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

 

Mail: gymnastik@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.havdrupgymnastik.dk 

½ pris på *alle vores voksenhold efter jul! 

Kom i form efter jul og Nytår!  

 

Efter nytår er det om noget vigtigt at komme i gang med motionen, så de lan-

ge mørke dage ikke tærer for meget på kroppen og sindet!  

 

Vi sætter prisen ned til det halve efter jul på alle vores voksenhold *med und-

tagelse af voksenholdene Aktive Seniormotion, Team Allstars, Mens mit barn 

er til gymnastik, Modern Linedance, Funky Ladies, Tabata (som i forvejen er 

hold med intropris / nedsat pris), samt de hold der er lukket for flere tilmeldin-

ger.  

 

Så hvis du ikke er kommet i gang med træningen, så er der rig mulighed for at 

tilmelde dig nu, og stadig nå at få trænet din form og bedre dine vaner inden 

sommeren om et par måneder er lige om hjørnet. Se mere om vores hold på 

www.havdrupgymnastik.dk og tilmeld dig under Onlinetilmelding. 

 

Så skynd jer inden de sidste pladser på mulige ønsket hold bliver besat. 

Principper går efter først til mølle princippet. 

 

NYT Hold – Børneboksehold for 5 - 8 årige, der er startet 4. nov. 

Vi har startet et nyt hold ”børneboksning”, som er et hold for børn i alderen  

5 – 8 år. 

 

 

 
(Fortsættes på side 10) 
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Holdet træner på tirsdage kl. 16.30 – 17.30, i Multisalen i hal 2. 

Første træning var 4. november 2014 og der trænes i alt 15 gange. 

Pris kr. 350,- 

 

Holdets instruktør er Kenneth Søskov. 

Han har erfaring omkring børneboks-

ning og fysiske øvelser til styrkelse af 

dit barns motorik og balance.  

 

Ud over deltagerprisen kan der kom-

me ekstraudgifter til tape.  

Tilmelding via hjemmesiden. Kom og 

prøv om dette er noget for dig. 

 

NYT Hold efter jul – Barselshold/”Stimulastik 2”, starter 6. januar 

Barselsholdet / Stimulastik holdet er for de 0-1 årige med mødre på barsel. 

 

Vores efterfødselshold "Stimulastik" var så stor en succes, at vi har oprettet 

endnu et hold som starter i det nye år. Det nye hold "Stimulastik 2" træner 

om tirsdagen i multisalen kl. 13.00-14.15.  

Første træning er tirsdag d. 6/1-2015 og slutter lige inden påske tirsdag d. 

24/3-2015. Holdet koster 275,- kr.  

 

Vores dygtige instruktør, Birgitte Weber, 

som er uddannet børne ergoterapeut, vil 

guide dig igennem en verden af 

'Stimulastik' sammen med dit barn. 

'Stimulastik' er stimulering af barnet 

igennem leg der stimulerer balancesan-

sen, muskel-ledsansen og berøringssan-

sen. Dette hold egner sig også til for tid-

ligt fødte børn.  

Benyt dette tilbud til at få nogle unikke timer sammen med dit barn.  

Læs mere om holdet på hjemmesiden under holdbeskrivelser. 

 

 

 

(Fortsat fra side 8) 
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Kæmpe kræmmermarked i HIC,  

Havdrup Idrætscenter - 19. april kl. 10.00-15.00 

Vi gentager succes fra sidste år med at holde kræmmermarked indendørs, i 

HIC (Havdrup Idrætscenter), i hal 1, søndag 19. april, kl. 10.00 – 15.00. 

 

Man kan købe et bord ca. 2 x 1 m for kr. 100,- og sælge alle sine salgs bare 

ting, som man ikke lige har brug for mere, og som bare ligger og fylder – til en 

andens glæde. Så gør en god handel for både sælger og køber – men husk at 

tilmelde dig, når der om kort tid åbnes for tilmelding. 

 

Tilmelding til hgigym.loppen@gmail.com – både med hensyn til bordbestilling, 

eller hvis der er salgs bare ting som i stedet ønskes afleveret / afhentet, eller 

hvis man har spørgsmål, kan man kontakte kræmmerudvalget på denne mail. 

 

Afleverede salgsbare ting sælges af super Spring, som får overskuddet af sal-

get. 

 

Gymnastikopvisning 

Gymnastikopvisningen er nu snart lige om hjørnet.   

 

Gymnastikopvisningen er i år lørdag d. 21. marts fra kl. 13.00. Dørene åb-

nes kl. 12.30 (bemærk nyt tidspunkt). 

 

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

andre interesserede til årets gymnastikopvisning. 

Opvisningsprogrammet er endnu ikke helt færdigt, men hold øje med næste 

blad og hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk   

 

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

 

Vi vil også i år, som vi gjorde sidste år, trække lod på den købte indgangsbillet 

om flotte præmier, og vi vil atter have DJ til at klare det musikalske. 

Vi glæder os til at se jer alle.  

(Fortsat fra side 10) 
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Generalforsamling 

HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling torsdag d. 26. marts kl. 

19.00, i Havdrup hallen - så sæt allerede nu et kryds i kalenderen. 

 

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

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

Vi håber derfor at se rigtig mange til generalforsamlingen. 

Har du i den forbindelse ideer, ris eller ros, er der her muligheden for at præ-

ge gymnastikafdelingens stil.  

 

Er der nogle som har lyst til at deltage i foreningsarbejdet / i en bestyrelse 

hvor tonen, samværet og hyggen også fungere godt, vil vi gerne høre fra dig 

og eller se dig til generalforsamlingen.  

Er der til tider arbejde eller lign. der skal passes og som konflikter med fore-

ningsarbejdet, tager vi også hensyn til dette, så det skal ikke holde dig tilbage. 

 

Vi er ikke i mangel på bestyrelsesmedlemmer, men et par suppleanter kunne 

vi godt bruge, så deltagelse ved generalforsamlingen er ikke risikobetonet 

hvad valg til bestyrelsen angår – så kom bare og vær med. 

 

Gym-Camp 2014 blev en kæmpe succes 

Årets Gym-Camp 2014 der blev holdt i weekenden 22. og 23. november er 

den største nogensinde vi har haft i gymnastikforeningen, med 140 gymna-

ster og knapt 35 voksne frivillige der arrangere, instruere, hjælper og sørger 

for at alt fungere. Dette lige fra mad og bespisning, aktiviteter, som dans, 

spring, leg, parkour, Cheerlading, natløb, godnat læsning for de mindste og 

meget mere.  

Et arrangement der ikke er muligt i den størrelse uden hjælp fra de mange 

frivillige. Rigtig mange tak til jer alle for at i hjælper til, for uden jeres hjælp kan 

det ikke lade sig gøre at afholde sådan et arrangement.  

Samtidig oplever vi også det sammenhold og fællesskab, nye kontakter, kam-

merater og fælles hygge som sker på tværs af holdene og på tværs af den 

daglige rytme, som er en fornøjelse at opleve. 

På foreningens hjemmeside under billedgalleri kan ses en masse billeder fra 

Gym-Camp 2014. 

 

(Fortsat fra side 11) 
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Lidt billeder fra Gym-Camp 2014: 

 

   

 

     

(Fortsat fra side 12) 
 

(Fortsættes på side 14) 

Her er vi alle Cheerleading waou 

Alle spring er i gang …. Køkkenet arbejder på højtryk hele 
tiden 

Der øves Gym-camp serie Hej - og tak for denne gang 
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Mandagsholdet ”Crossgym”, fortælling fra en træning 

Holdet om mandagen ”Crossgym” – fra en træningsdag ved holdets instruktør 

Julie Lau: 

 

Crossgym mandage kl. 19.45-20.45. Vi kaster om os med engelske udtryk 

som WOD, BEARCOMPLEX, GUSU og SWINGS. Det er hverken fordi vi øver 

sprog eller slår krølle på tungen, det er bare det øvelserne hedder. Vi leger 

med vægtstænger, egen kropsvægt og løb. Vi træner mave, ryg og alle de an-

dre mystiske steder som gør ondt tirsdag henad formiddagen og som onsdag 

til tider gør så ondt, så man ikke helt forstår det. Men det er en god smerte, 

en fed smerte. Den smerte som viser sig når kroppen og musklerne har ydet 

sit bedste, og som overskygges af glæden over, at man deltog og gennemførte 

Crossgym mandags hårde program. 

 

Nogle gange er dagens WOD ( Workout Of the Day ) så uoverskuelig, at vi 

tænker at det næppe er muligt at tæske sig igennem 100 burpees ( fra ståen-

de ned på maven og op igen ), 200 mavebøjninger og 300 squats plus det 

løse og så opvarmningen. Men det lykkes, og det lykkes næsten hver 

gang.  Hver mandag er et nyt program, der er aldrig to ens træningsgange. 

 

Det kræver hverken sundhedsbevis, deltagelse i et maraton eller flere års træ-

ning at komme på holdet, hvis bare du kommer.  

Et par billeder fra træningen. 

 

v./ Julie, instruktør på mandags Crossgym-holdet 

(Fortsat fra side 13) 
 

(Fortsættes på side 15) 



 

15 

Pomfritgrav i Hal 2 – Udvidelse med en pomfritgrav i HIC og indvielse 

Udførelsen af en pomfritgrav i hal 2 er nu planlagt til at blive udført i uge 7 og 

uge 8. Der er i forbindelse med hal 2 opførelse blevet forberedt for udførelse 

af en senere pomfritgrav ved at der under det eksisterende gulv allerede på 

dette tidspunkt er blevet udført en betonkasse som er underlaget for pomfrit-

graven. 

 

Det betyder at vores ønske om at udvide med en pomfritgrav bl.a. via tilsagn 

om støtte fra Team Solrød Fonden, at også den økonomiske side af sagen kan 

komme til at hænge sammen. Vi er utroligt glade og taknemmelige for at 

Team Sørød Fonden og øvrige der har bidraget og hjulpet til, at det kan lykke-

des. 

 

Pomfritgraven etableres med klap i princip som springgraven, sådan at når 

klappen er lukket ned kan gulvet og hallen bruges som i dag, til alle former for 

aktiviteter eller halsport. 

 

Vi planlægger i øjeblikket indvielse af pomfritgraven, hvor der stiles efter at 

holde den mandag 2. marts kl. 17.00 til ca. 18.00. Indvielsesplanerne er dog 

ikke endeligt på plads endnu, men i den foreløbige plan tænkes indvielse at væ-

re med borgmesteren som taler og som er den der får lov at klippe snoren og 

ligeledes andre talere, samt at et par af springholdene viser et par sekvenser 

af deres kommende opvisningsprogram, derudover spring i pomfritgraven.  

Mere information følger senere. 

 

Opvisningskalender for Mini Super Spring og Super Spring  

ser foreløbig sådan ud 

Mini Superspring: 

 DGI Roskilde Forårsdagene lørdag 7. marts. 

 HGI Forårsopvisning 2015, lørdag d. 21. marts i Havdrup hallen. 

 Solkystens opvisning 2015, søndag d. 12. april i Solrød Idrætscenter. 

 DGI Roskilde Sommerstævne 2015, d. 13. - 14. juni, opvisning ved fjorden. 

 

Superspring: 

 DGI Roskilde Forårsdagene lørdag 7. marts. 

 HGI Forårsopvisning 2015, lørdag d. 21. marts i Havdrup hallen. 

 Solkystens opvisning 2015, søndag d. 12. april i Solrød Idrætscenter. 

(Fortsat fra side 14) 
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 DGI Roskilde Sommerstævne 2015, d. 13. - 14. juni, opvisning ved fjorden. 

 Evt. Høvestævne d. 20. – 21. juni 

 

Super Spring vil gerne deltage ved flere lokalopvisninger i eller omkring vores 
lokalområde - og arbejder p.t. på dette. 
 

Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det 
Er man ikke tilmeldt og ønsker at gå på et af holdene, kan man stadig blive til-
meldt holdene, såfremt det ønskede hold ikke er fyldt op, eller er et opvisnings-
hold, da de fleste opvisningshold nu har bestilt opvisningstøj.  
 
Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, sådan: 
 
Vælg fanebladet 'Onlinetilmelding' Vælg det hold eller det klippekort du ønsker, 
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 – så hjælp os og tilmeld dig som ”allerede med-
lem” (ellers vil man figurere 2 gange i medlemssystemet - vi kan dog se det i 
systemet, men det skal rettes manuelt efterfølgende).  
 

Vi søger flere instruktører  
Vi er som altid på jagt efter flere instruktører, ligeledes til kreative nye hold, 
eller hvis du har en ide til et hold du syntes mangler i foreningen. 
 
Vi kan også godt bruge flere voksen-instruktører og voksne hjælpeinstruktører 
til eksisterende eller supplerende hold som bl.a. springhold og rytmehold, så 
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foreningens tilbud af hold og træningstider blive fordelt så meget så muligt 
efter medlemmerne behov. 
 
Hvis nogen er interesseret, vil vi meget gerne høre fra dig. 
Til orientering kan vi også tilbyde kurser til instruktører, som foreningen godt-
gør udgifterne til – hvis der er emner man syntes man vil dygtiggøre sig i. Ring 
og hør nærmere herom til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne. 
 

Sommergymnastik 
Der arbejdes også nu på at sammensætte en sommergymnastikplan - som vil 
starte op efter opvisningen d. 21. marts. 
De mere præcise oplysninger kommer dog først senere, når planen er klar.  
 
Ligeledes kan sommerprogrammet når det ligger færdigt, også ses på hjem-
mesiden. Så kig ind i mellem på hjemmesiden og følg med i de løbende nye 
oplysninger og informationer der kommer der. 
 

Datoer og andet 
DGI Forårsopvisning, Roskilde, d. 7. & 8. marts, 2015 i Roskilde hallerne. 
Vinterferie uge 8, 16/2 – 22/2, 2015 
Gymnastikopvisning 21/3, 2015, fra kl. 13.00 
Generalforsamling torsdag 26/3, 2015, kl. 19.00 i HIC. 
Solkystens opvisning 2015, søndag d. 12. april i Solrød Idrætscenter. 
Kræmmermarked 19/4, 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.  
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, kan du stadig støtte Havdrup Gymnastik. Du 
ringer blot til OK på tlf.nr. 89 32 22 11, og fortæller dem at du vil have dit kort 
tilknyttet sponsoraftale 56 13 49, HGI Gymnastik, og så støtter du os i gym-
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nastikafdelingen fremover med 6 øre pr. liter. (12 ører hvis du også får el hos 
OK) 
 
P.u.v. Ole 
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Havdrup Fodbold har fået en ny stor sponsor 

I år 2014 har Havdrup Fodbold arbejdet målrettet på, at få flere sponsorer i 

klubben og henover året er der indgået flere gode aftaler med lokale erhvervs-

drivende. 

Bl.a. er der indgået aftale med EL-TEK fra Solrød, samt TP VVS og Carmacare 

fra Havdrup. 

I november måned 2014 blev endnu en sponsoraftale indgået da Havdrup 

Fodbold og LN Bil Center har indgået en foreløbig 2 årig sponsoraftale, som 

bl.a. betyder at årgang 2008 har fået en holdsponsor. I aftalen indgår også, at 

LN Bil Center sponsorer træner shirts til alle nye trænere og sidst men ikke 

så har LN Bil Center valgt, at få ophængt et reklameskilt i Havdrup Hallen. 

Peter Nielsen fra LN Bil Center udtrykker, at han er meget tilfreds med den 

indgåede aftale og at han synes det er glædeligt, at kunne bidrage til den loka-

le idræt i byen hvorfra han driver forretning og også bor sammen med sin fa-

milie. 

Sponsorudvalget i Havdrup Fodbold er ligeledes meget tilfredse med aftalen 

og ser meget frem til samarbejdet. 

Stort velkommen i Havdrup Fodbold til LN Bil 

Center v/Peter Nielsen. 

Det er ingen hemmelighed, at sponsorer er 

en vigtig del af driften i Havdrup Fodbold og 

klubben værdsætter hver og en, stor som 

lille. 

 
 

(Fortsættes på side 22) 

FODBOLD 

Formand 

Michael Ruff-Hansen, Kildebo 26, 4622 Havdrup, Telefon 25 38 34 95.  
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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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Mange forretningsdrivende tror fejlagtigt, at det at være sponsor i Havdrup 

Fodbold er ensbetydende med meget store beløb, men faktisk tilbyder Hav-

drup Fodbold mange forskellige sponsorpakker i alle prisklasser og udform-

ning, så alle kan være med. 

Vi er meget åbne og forsøger, altid at få en aftale på plads som imødekommer 

det ønske og beløb, som sponsoren har til rådighed og som kommer flest til 

gavn i klubben. 

Arbejdet med, at finde flere sponsorer vil fortsætte i 2015 og håbet er, at fle-

re lokale erhvervsdrivende vil få lyst til, at indgå et sponsorsamarbejde med 

Havdrup Fodbold. 

Tak til alle vores sponsorer for året der snart er gået – Vi værdsætter, at i har 

valgt at støtte lokalt. 

 

Hilsen 

Berit Schau Nielsen, Sponsorudvalget 

 

U14 pigerne – det bliver bedre og bedre 

I første del af vintersæsonen har pigerne afprøvet kræfter både inde- og uden-

dørs, dog ikke med den store resultatmæssige succes! 

 

Indendørs har pigerne stillet op i både SBU og DGI 

inde turneringer og efter de første par runder, må 

vi sande at spillet generelt ikke har været på det 

forventede niveau. Specielt når pigerne kommer 

bagud, falder korthuset sammen og ”panikken” 

overtager styringen – det har vi naturligvis arbejdet 

rigtig meget på at forbedre, da pigerne er rigtig 

dygtige til at spille fodbold, så det skal de så bare 

overbevises om  Momentvis har pigerne også vist 

hvor gode de er, da nogle af de få sejre turneringen 

er over topholdene i puljerne. 

 

Godt gik det da også da pigerne deltog i indendørsstævnet i Tølløse, hvor der 

blev spillet i én pulje af 6 hold, med efterfølgende semi-og finale kampe. Efter 

pulje kampene var Havdrup pigerne klar til semifinalen (mod Tølløse) efter en 
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flot andenplads i puljen, så der var forhåbninger om at 

skulle spille finale senere – men desværre endte semifi-

nalen i omkamp og straffesparkskonkurrence. Dette 

blev endestationen for Havdrup, da dommeren åbenlys 

gerne så Tølløse i finalen og lod deres målmand tage 

med hænder 2 gange ved straffesparkene – øv, for en 

afslutning!!! 

 

Pigerne deltog også i indendørsstævnet i Sorø, hvor 

pigerne desværre igen kom langsomt fra start og måtte inkassere et smalt 

nederlag i første kamp. Men pigerne fik spillet sig op og blandt andet vandt 

over den samlede pulje vinder.. det rakte igen til en anden plads i puljen, hvor 

der denne gang skulle spilles ”show-kampe” imellem 2’ererne i de 3 puljer. 

Havdrups glade piger sluttede stævnet flot af med 1 uafgjort og 1 sejr, hvilket 

desværre heller ikke gav præmie denne gang.  

 

U14 pigerne skal også spille vinterbold, men alle 

turneringskampene er først i 2015 og da Hav-

drups grusbane ikke altid er værd at spille på, så 

blev der arrangeret 2 udebane træningskampe 

mod henholdsvis Jyllinge og Tune (Mix U14/

U15). 

Her må vi sande at vi igen ikke havde succes re-

sultatmæssigt, men kan bestemt ikke klage over 

spillet. Trods nederlag i Jyllinge havde Havdrup 

spil og chancer nok til at vinde med 6-7 overskydende mål, meeen når vi sky-

der på stolpen fra godt 20 cm afstand – uden nogen målmand – så er det 

også svært at score  

 

Tune var et noget større og stærkere hold end Jyllinge og Havdrup skulle lige 

bruge 5-10 minutter på at få fat i spillet, men da de kom i gang spillede piger-

ne en rigtig god kamp, hvor spillet rullede frem og tilbage, dog uden de helt 

store åbne målchancer til nogen af holdene. Efter kampen blev der sagt 

”glædelig jul” til spillere, forældre og trænere fra Tune og Havdrup, med æble-

skiver og varm kakao i Tunes klubhus. 
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I skrivende stund er vi allerede i fuld igen både ude 

og inde og mon ikke der kommer noget mere med-

vind hos de glade U14 piger- der bliver i hvert fald 

mange muligheder for at få skuden på rette køl 

igen og få de velfortjente sejre! 

 

Mange tak for de mange oplevelser vi har haft sam-

men igennem 2014 – håber at I alle har haft en dejlig jul og et fantastisk nyt-

år. 

 

Trænerteamet: Hardis’erne & Super 

 

Tankeløs handling 

Havdrup Fodbolds træningsbaner og stadion bane er i juledagene blevet kørt 

op af en bil og det har medført store ødelæggelser af græsset og hermed og-

så dybe spor. Der er også blevet kørt på grusbanen og det grønne område 

mellem Hal 2 og grusbanen. Denne tankeløse handling medfører stor gene for 

Havdrup Fodbold og en ekstra udgift for Solrød kommune. Hvis nogen har 

kendskab til disse ødelæggelser på en eller anden måde, eller har set num-

merpladen på bilen, håber jeg på, 

at vedkommende vil informere mig 

om det. 

Sagen er nu videregivet til SIC 

(Solrød Idrætscenter) som vil kigge 

overvågnings billederne igennem 

fra Havdrup Idrætscenters uden-

dørs kamera og med håb om at de 

kan give et billede af bil og nr. pla-

de, vil det blive videregivet til offent-

lig instans, og erstatnings krav vil 

blive stillet. 

  

Hilsen 

Steen Gammelvind 

Havdrup Fodbold 

41277718 
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OK støtter Havdrup Fodbold. 

MEN kun når du bruger dit OK Bensin/Disel kort. 

Kortet skal tilknyttes Havdrup Fodbold sponsor nr. 55 93 79 hos OK. 

Log ind på www.ok.dk/privat/sporten/stoet-sporten 

  

Hvis du allerede har et OK Benzinkort, kan du nemt og hurtigt tilknytte dit kort 

en sponsoraftale. 

Ring til OK på 78 73 18 84, så sørger de for al det praktiske. 

  

OK støtter Havdrup Fodbold med 6 øre, for hver liter benzin/diesel du tanker. 

Benzinen bliver selvfølgelig ikke dyrere med en sponsoraftale – OK sponsore-

rer hele støttebeløbet. 

Sådan fordobler du sponsorstøtten 

Bestil el fra OK, så fordobler de sponsorstøtten til Havdrup Fodbold, 

så OK i stedet for 6 øre støtter med hele 12 øre pr. liter benzin eller diesel, du 

tanker. 

  

Steen Gammelvind, Sponsor ansvarlig, Havdrup Fodbold 

 

Havdrup Fodbold er kommet på forsiden 

Vores talentfulde dommer Frederik Hoffmann er portrætteret i det sidste 

nummer af Sjællandsk Fodbold (Udgivet af DBU Sjælland). 

Frederik er fra den kommende sæson indran-

geret i serie 1, og han har blikket stift rettet 

mod at blive FIFA-dommer. 

Vi glæder os til den næste artikel, og følger 

spændt Frederiks dommer karriere. 

I samme blad bliver også Dommerordningen i 

Havdrup Fodbold omtalt i rosende toner, så 

alt i alt er der god grund til at gå på DBU 

Sjællands hjemmeside, og læse det seneste 

nummer af Sjællandsk Fodbold (nr. 4 - 2014) 

www.dbusjaelland.dk/klubservice/

Publikationer/

fodboldmagasinet_sjaellandsk_fodbold 

 

Lars Mortensen 
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