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Forsiden
Motiv:

De bedst udklædte fra årets Fastelavsfest.

Fotograf:

Peter Enger
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Fastelavn
Igen i år havde vi en fantastisk fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter. Dejligt
at se, at så mange bakker op om vores fastelavnsfest på trods af vinterferien.
Læs mere om fastelavnsfesten inde i bladet.

Indvielse af pomfritgrav og den nye Cafeteria
I uge 7 og 8 og en del af uge 9 har der været afspærret for brug af del 1 i Hal
2, idet gymnastikforeningen har fået etableret en pomfritgrav. Pomfritgraven
blev indviet mandag den 2. Marts, hvor båndet blev klippet af borgmester Niels Hörup, og de dygtige springgymnaster kom og viste hvad pomfritgraven
kan bruges til.
Samtidig blev det nye cafeteria indviet, og vi er meget glade for de nye flotte
og lækre faciliteter, som vi nu kan betjene HGI-caféen fra. Vi håber at dette
kan medvirker yderligere til salget fra cafeen, så vi kan fortsætte arbejdet
med HGI-cafeen, som er drevet af frivillige og overskuddet går til HGIafdelingerne.

Bordfodbold
Bestyrelsen har indkøbt et bordfodbold, som er placeret i det grønne område
ved cafeteriaet. Bolden er inde i selve fodboldbordet, så den ikke bliver væk.
Det er ganske gratis at bruge bordet, og vi opfordrer alle til at passe godt på
fodboldbordet ,og bruge det med omtanke.

Generalforsamlinger
Så er det igen blevet tid til generalforsamlinger i de forskellige afdelinger under HGI. Igen i år vil jeg gerne opfordre til, at man kommer og deltager, for at
få information om, hvad der sker i de forskellige afdelinger og for at give sin
mening til kende. Der er ikke ”fare” for at blive valgt ind i bestyrelserne, hvis
man møder op, så kom bare. I bladet her, kan du se hvornår de forskellige generalforsamlinger afholdes.

Forårs/sommersæson
Generalforsamlinger betyder også at foråret er på vej, og dermed også at
sommersæsonen starter i de forskellige foreninger. Hold øje med hjemmesiderne for at se nærmere om hold, sæsonstart etc. Vi glæder os rigtigt meget
til længere dage med lys og varme, så vi også kan få godt gang i boldbanerne
og udendørslivet omkring Havdrup Idrætscenter.

På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind
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GENERALFORSAMLINGER
Afdelingerne afholder generalforsamling på følgende datoer, i Havdrup Idrætscenter.
Petanque Afdelingen

8. marts 2015 kl. 13.00

Badminton Afdelingen

17. marts 2015 kl. 19.00

Fodbold Afdelingen

25. marts 2015 kl. 19.30

Gymnastik Afdelingen

26. marts 2015 kl. 19.00

Hoved Afdelingen

9. april 2015 kl. 19.00

Forslag til generalforsamlingerne kan sendes på e-mail hgi@havdrup.dk
Kom og bak op omkring jeres afdelinger.

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen
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10. Fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter vel besøgt!
For 10. år i træk bød Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening fastelavnssøndag
velkommen i Havdrup Idrætscenter til byens største fastelavnsfest med tøndeslagning for børn i alderen 0-12 år og underholdning af Klovnen Raffus.
Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening kan se tilbage på endnu en skøn fastelavnsfest, idet Havdrup
Idrætscenter blev fyldt
med glade børn i farverrige kostymer fastelavnssøndag. På trods af vinterferien var der pæne køer til alle tønderne og masser af
flotte udklædninger at vælge imellem, da de bedste udklædte skulle findes. Således fik Havdrup denne søndag
besøg af Hulk, smølfer, giraffer, adskillige ninja’er, et
utal af prinsesser, klovne og mange andre sjove figurer.
I hver alderskategori blev der kåret bedste samt næstbedste udklædte dreng og pige, og der blev endvidere
uddelt en præmie til den mest fantasifuld udklædning,
som gik til en lille Popcorn-pige. Også nogle få voksne
havde valgt at klæde sig ud, og en familiepræmie gik til
en familie med elvere og 2. præmien gik til en soldaterfar. Vinderne kunne glædes over flotte præmier i form af
skønne brætspil og gavekort til Burger King i Køge. Efter
det sidste bræt var blevet slået
af de mange tønder og de fine kattedronninger og
kattekonger var blevet forsynet med kroner og ligeledes begavet med gavekort fra Burger King i Køge,
kunne børn og voksne forsyne sig med lidt lækkerier i
form af fastelavnsboller, slikposer og juice fra SuperBrugsen Havdrup. Men så var det
også tid til at skynde sig at finde en god plads på gulvet,
og lade sig underholde af Klovnen Raffus kendt fra DRTV, Langelandsfestivalen og Bakkens friluftsscene. Vi i
HGI er utroligt glade for den store deltagelse der vises
fra alle sider, og vi vil takke alle de frivillige som stiller op
denne dag og ikke mindst vores sponsorer for hjælp
(Fortsættes på side 6)
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med præmier etc. Det er et stort arbejde at stable fastelavn på benene, men
helt klart hele arbejdet værd, når vi ser alle de glade ansigter under maskerne
og fastelavnssminken, og vi vil gøre vores bedste for at holde traditionen i
hævd i årene fremover.
Betina Steneman
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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

Pomfritgrav i Hal 2 – Indvielse 2. marts 2015, kl. 18.30-19.30
Udførelsen af en pomfritgrav i hal 2 er nu færdig.
Havdrup Gymnastikforening invitere derfor til indvielsen af pomfritgraven.
Indvielsen sker mandag den 2. marts 2015
kl. 18.30-19.30 i Havdrup Idrætscenter – hal 2.
Vi indvier endnu en drøm, som bringer os nærmere målet om at etablere et
springmekka i Havdrup.
Borgmester og formand for Team Solrød, Niels Hörup, klipper snoren til pomfritgraven, og borgmesteren samt formanden for Havdrup Gymnastik vil sige
et par ord.
De dygtige gymnaster fra Mini Super Spring samt Super Spring vil vise lidt af
deres opvisningsprogram samt vise pomfritgraven i funktion.
Herefter vil der være mulighed for at prøve et spring i pomfritgraven for alle.

Gymnastikopvisning
Gymnastikopvisningen er i år lørdag d. 21. marts fra kl. 13.00. Dørene åbnes 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 kan ses på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk

(Fortsættes på side 8)
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Til opvisningen kan man glæde sig til at se alle de foreningshold som har ønsket at give opvisning. Vi får desværre ikke alle foreningens hold at se, da nogle
hold ønsker at træne, uden at give opvisning.
Opvisningsholdene vil vise hvad de kan og har arbejdet med i løbet af denne
sæson – så glæd jer.
Præmier - Vi vil også i år trække lod på den købte indgangsbillet om flotte præmier – hvor hovedpræmien er 1 sæsonabonnement til Havdrup Gymnastikforening til vintersæsonen 2015/2016. Der ud over er der bl.a. flotte præmier
fra Super Brugsen, gavekort til Frisør Kozmoe, Feel Good, Carlsberg,
Biografbilletter m.m.
Vinderne skal være tilsted ved udtrækningen.
Vi siger tak til vores sponsorer for de flotte præmier.
Vi vil atter have DJ til at klare det musikalske. Så læg vejen forbi, det bliver en
god oplevelse!
Vi glæder os til at se jer alle.

Generalforsamling
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 præge gymnastikafdelingens stil.
Er der nogle som har lyst til at deltage i foreningsarbejdet / i en bestyrelse
hvor tonen, samværet og hyggen også fungere godt, vil vi gerne høre fra dig
og eller se dig til generalforsamlingen.
Er der til tider arbejde eller lign. der skal passes og som konflikter med foreningsarbejdet, tager vi også hensyn til dette, så det skal ikke holde dig tilbage.
Vi er ikke i mangel på bestyrelsesmedlemmer, men et par suppleanter kunne
vi godt bruge, så deltagelse ved generalforsamlingen er ikke risikobetonet
hvad valg til bestyrelsen angår – så kom bare og vær med.

(Fortsættes på side 10)
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Kæmpe kræmmermarked i HIC, Havdrup Idrætscenter
Den 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. Køb af borde går efter først til
mølle princippet.
Tilmelding til hgigym.loppen@gmail.com – både med
hensyn til bordbestilling, eller hvis der er salgs bare
ting som i stedet ønskes afleveret / afhentet, eller
hvis man har spørgsmål, kan man kontakte kræmmerudvalget på denne mail.
Afleverede salgsbare ting sælges af super Spring,
som får overskuddet af salget.

Træningslejr for Mini Super Spring og Super Spring i Gørlev,
på Idrætsefterskolen – 1. februar og 6.-8. februar
I starten af februar havde vores Mini Super Spring og vores Super Spring fornøjelsen af at boltre sig med tusindevis af spring i de fantastiske faciliteter på
Gørlev Idrætsefterskole.
Søndag d. 1. feb. var Mini Super afsted fra kl. 10-14, hvor de fik gennem øvet
diverse spring, og ikke mindst blev guidet af springinstruktør fra Høng Gymnastikforenings konkurrencehold, Torben Kelvin, som sammen med de dygtige
instruktører fra Havdrup Gymnastik fik løftet holdets niveau denne søndag.
Weekenden efter, d. 6.-8. februar var Super Spring så afsted hele weekenden,
hvor der blev trænet spring til den store guldmedalje, og øvet de svære og mere tekniske spring i pomfritgrav og de mange stortrampoliner.
Der blev ind imellem de mange spring også lidt tid til hygge og snak, til man fik
pusten og var klar igen.
På begge arrangementer var forældre med som kokke og tovholdere på forplejningen, og vi siger tusinde tak til alle som deltog og hjalp med alt det prakti(Fortsættes på side 11)
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ske. Og en stor tak til instruktørerne for at give gymnasterne en helt fantastisk
oplevelse.
Lidt billeder fra Mini Super Springs træningstur d. 1. februar 2015:

Specialtræning på redskabsopstillerne

Sammensatte spring øves

Stor aktivitet på en masse springbaner

Hold billede af Super Springs fra træningsturen d. 6.-8. februar 2015:

Her er vi alle der var med på turen
med godt brugte muskler og i højt humør
11
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Opvisningskalender for Mini Super Spring og Super Spring
Mini Superspring:
- DGI Roskilde Forårsdagene lørdag 7. marts, Opvisning kl. 13.02 i hal C.
- HGI Forårsopvisning 2015, lørdag d. 21. marts i Havdrup hallen.
- Solkystens opvisning 2015, søndag d. 12. april i Solrød Idrætscenter.
Superspring:
- DGI Roskilde Forårsdagene lørdag 7. marts, Opvisning kl. 14.08 i hal D.
- 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.
- Evt. Høvestævne d. 20. – 21. juni
Evt. deltagelse ved lokalopvisninger i eller omkring vores lokalområde hvis dette er muligt.

Sommergymnastik
Sommersæson-programmet er planlagt med en masse spændende hold og
det største sommerprogram endnu.
Se også mere på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk

Sommergymnastik 2015
Tilmelding på www.havdrupgymnastik.dk

Hold og dag

Tid

Instruktør

Pris

Sted

Mini Super Spring

kl. 17.00-18-30

Lene, Lene,
Maria, Ole

Eksisteren- Hal 2,
de hold
del 1 & 2

Super Spring 1 & 2

kl. 18.30-21.00

Alex, Christian,
Eksisteren- Hal 2,
Minna, Torben,
de hold
del 1 & 2
Ole

Forældre/barn

kl. 16.30-18.00

Sabina

kr. 250,-

Hal 2, del 3

Kom og leg

kl. 18.00-19.00

Sabina

kr. 250,-

Hal 2 del 3

Mens du venter

kl. 18.00-19.00

Julie

kr. 250,-

Multisalen

Løb begynder

kl. 18.30-19.15

Nynne

kr. 200,-

Ude

Mandag

(Fortsættes på side 13)
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Hold og dag

Tid

Instruktør

Pris

Sted

Stimulastik

kl. 13.00-14.15

Birgitte

kr. 225,-

Multisalen

Børneboksning 5-8 år

kl. 16.30-17.30

Kenneth

kr. 250,-

Multisalen

Pakour

kl. 16.30-18.30

Sebastian og
Christian

kr. 350,-

Hal 2 del 1+2

Havdrup Catz Cheerleading
8-12 år

Kl. 17.30-18.30

Julie og Stina

kr. 250,-

Hal del 3

Havdrup Hawks Cheerleading

kl. 18.30-20.00

Julie og Henrik kr. 350,-

Hal 2 del 1+2

Boksning

kl. 19.30-21.00

Tim

kr. 300,-

Multisalen

Hold og dag

Tid

Instruktør

Pris

Sted

Mini Super Spring

kl. 17.00-18-30

Lene, Lene,
Maria, Ole

Eksisteren- Hal 2, del 1 &
de hold
2

Sommer springmix 7+

kl. 18.30-19.45

Tina med fl.

kr. 350,-

Hal 2 del 1+2

Cirkeltræning

kl. 19.00-20.00

Jack

kr. 250,-

Multisalen

TRX-træning

kl. 20.00-21.00

Jack

kr. 250,-

Multisalen

Hold og dag

Tid

Instruktør

Pris

Sted

Børneboksning 9-12 år

kl. 16.30-17.30

Kenneth

kr. 250,-

Multisalen

Løb, øvede

kl. 18.30-19.15

Jack

Ballroom

kl. 18.00-19.00

Karina

kr. 250,-

Multisalen

Zumba

kl. 19.00-20.00

Karina

kr. 250,-

Multisalen

Super Spring 1 & 2

kl. 17.00-20.30

Alex, Christian, Eksisteren- Hal 2, del 1 &
Minna, Torben, de hold
2
Ole

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Ude

Holdbeskrivelser, instruktører, hjælpeinstruktører med flere detailoplysninger
om de enkelte hold, kan ses på hjemmesiden under holdbeskrivelser, sommerhold – som nu er på vej til at blive lagt ind på hjemmesiden.
(Fortsættes på side 14)
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Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det
Er man ikke tilmeldt og ønsker at gå på et af holdene, kan man stadig blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede hold ikke er fyldt op, eller er et opvisningshold, 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 prøveundervisningsgange fra tilmeldingstidspunktet, hvorefter tilmeldingen er bindende. Ved udmeldelse inden 3. undervisningsgang fra tilmeldingstidspunktet
tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 50,00 til dækning af administrationsomkostninger.
Ved tilmeldingen skal man huske, hvis man tidligere har været medlem i foreningen, som de fleste har – så hjælp os og tilmeld dig som ”allerede medlem” (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
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 godtgør udgifterne til – hvis der er emner man syntes man vil dygtiggøre sig i. Ring
og hør nærmere herom til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne.

(Fortsættes på side 16)
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Datoer og andet
DGI Forårsopvisning, Roskilde, d. 7. & 8. marts, 2015 i Roskilde hallerne.
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 gymnastikafdelingen fremover med 6 øre pr. liter. (12 ører hvis du også får el hos
OK)
P.u.v. Ole
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FODBOLD

Formand
Michael Ruff-Hansen, Kildebo 26, 4622 Havdrup, Telefon 25 38 34 95.
Kasserer
Søren Tvede, Bakkelund 25, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 52 99.
Mail: michael03@hgi-fodbold.dk
Hjemmeside: www.hgi-fodbold.dk

Havdrup Fodbold - Senior
Efter en godkendt efterårs sæson, takker Havdrups Senior for god støtte, til
såvel ude- som hjemmekampe.
Havdrup Senior sluttede efteråret af med en 5. plads, 5 point fra en oprykningsplads som er målet. Seniorerne går benhårdt efter oprykningspladsen i
foråret, og håber derfor på ligeså god støtte i foråret til 6 hjemmekampe og 3
udekampe.
Den første kamp for Havdrup Senior i foråret, finder sted lørdag d. 11. april kl.
13.30 i Viby mod Viby-Gadstrup. Hvor seniorerne håber på en solid opbakning
fra alle, som skulle få lyst til at komme ud og se lokal derbyet.
Den første hjemmekamp for Havdrup Senior finder sted lørdag d. 18. april kl.
16.00 mod Vindinge.
Havdrup Senior træner tirsdag og torsdag fra kl. 19-21, hvor alle er velkommen.
Havdrup Senior takker for al støtten i efteråret, og håber den fortsætter i foråret.
Michael Rolff & Nicolai Helbo

(Fortsættes på side 19)
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De glade U14 Piger
Indendørs
Pigerne startede 2015 med at spille indendørsstævne i Hvalsø, hvor vi stillede med 2
hold (de lilla og de gule) – det vil sige at
stort set alle piger skulle i kamp - og igen
var der stor opbakning fra forældre og søskende, så der var lagt op til masser af fodbold og hygge.
Begge hold startede ellers bedre end normalt.. ved at spille deres første kampe uafgjort, dog uden at spillet var på det forventede niveau, men der var nu
forhåbninger om mere. De Lilla piger måtte se sig besejret med 3-1 i deres
anden kamp og endda efter at have ført kampen, så nu skulle den sidste kamp
vindes mest muligt, for at få 2. pladsen i puljen og derved gå videre i turneringen. Pigerne vandt da også 3-2, men brændte alt for mange oplagte chancer i
en kamp de ellers styrede totalt – men det var desværre 1 mål for lidt 
De gule tog virkelig fat i deres anden kamp og tævede Solrød 5-0 og i deres
sidste pulje kamp spillede pigerne helt fantastisk, selvom de nøjes med at
snuppe endnu en 5-0 sejr – mega flot piger. De var nu gået videre i turneringen og vi alle var overbevidst om at det var som etter i puljen og derved skulle
møde en noget svagere modstander i mellemrunden.. men vi tog fejl, da Fremad Amager havde scoret 1 mål mere. Derfor stod den på ”de sorte piger” som
var turneringens absolutte bedste hold, hvilket så også blev endestationen for
de gule Havdrup piger.
Pigerne var også gået videre til mellemrunde i A/B række med 7-mandsmål
indendørs, hvor det ellers ikke var
gået så overbevisende i den indledende pulje. Så kravet til pigerne
var at bevise at de havde udviklet
sig og bruge de elementer som vi
har øvet til træning, hvilket også
skulle blive lidt af en udfordring,
da vi skulle møde stærke hold
(Fortsættes på side 20)
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som Avarta (som vi også havde fornøjelse af i indledende), Hvalsø, Såby/
Gevninge (som vandt vores græssæson) og BSF elite piger…
Men pigerne spillede denne dag noget af det bedste indendørs bold i år og
drog hjem med 2 flotte sejre og 2 nederlag, hvoraf det ene var en mindre lektion fra BSF pigerne, om hvordan man kan spille fodbold indendørs 
Udendørs
Endelig er vi kommet i gang med vinterturneringen og første udfordring bød på
et gensyn til Rishøj for nogle af Havdrup pigerne og så alligevel ikke helt, da
Rishøj og Solrød denne dag startede et samarbejde op imellem de to pigehold
- hvor Havdrup U14 piger også var blevet ”inviteret” der med, men takkede
pænt nej tak.
Kampen skulle afvikles på den næsten umulige grusbane i Havdrup, hvor vejret
i dagens anledning bød på stærk vind og småregn – hvilket ikke gav store forhåbninger om det flotte polerede fodboldspil. Heldigvis ville De Glade Havdrup
piger det anderledes, der for kampen start satte sig fuldstændigt på kampen
(en smule hjulpet af vinden i ryggen) og allerede ved første angreb, var en flot
solotur fra Mette ved at give mål. Vi havde til træning snakket og øvet, at få
flyttet flere piger frem på banen og det må siges at det lykkedes i den grad,
hvor spillet allermest mindede om power-play i en ishockey kamp. Efter godt 2
minutter af kampen kunne Kalle, som er defensiv midtbane, hamre bolden i
kassen. Sarah, som i dagen anledning var placeret i forsvaret, ville gerne gøre
kunsten efter og med 2 flotte langskudsmål, styrede Havdrup hurtigt og sikkert mod sejren.
Af en eller anden årsag valgte pigerne ikke at score flere mål, på de utallige
chancer de vadede rundt i og da vejret i slutning af første halvleg tog til, løb
festen meget forståeligt ud i sandet. Rishøj aka Risrød.. fik desværre pyntet på
resultatet i den ulidelige anden halvleg, men samlet set en helt fantastisk flot
kamp af pigerne J Bamserne gik til Sarah og Alberte
2. kamp var på udebane mod de store, stærke og dygtige piger (ikke lige dem
vi mødte indendørs?) fra Hvalsø, hvor holdet desværre var noget afbudsramt
og havde derfor indkaldt hjælp fra Maja og Alberte fra 02/03 pigerne. Man
må igen rose Havdrups dommerteam for hvordan de har styr på at dømme
kampene, for det modsatte var tilfældet her, hvor dommeren ikke mødte op og
derved måtte vi dele denne gerning og tage en halvleg hver.
(Fortsættes på side 22)
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Havdrup pigerne kæmpede bravt og til tider spillede de rigtig flot fodbold, men
manglede lige den sidste skarphed i angrebet, hvor det ikke rigtigt blev farligt
– dog fik Maja kæmpet sig til en fin scoring 
Hvalsø vandt fortjent kampen, men desværre røg der lidt for mange bolde i
nettet i slutningen af kampen, hvor kræfterne var ved at slippe op, til resultatet
4-1.
Bamserne gik til Kalle og Julie.

Havdrup U14 piger har altid haft nogle arrangerede forældre og har det heldigvis stadig – blandt andet derfor
har Charlotte lavet et løbehold for
pigerne, der hver mandag tager
sig en god løbetur til Gammel Havdrup og tilbage, for naturligvis at få
bedre kondi, men samtidig styrke
sammenholdet i truppen, 1000
tak for det gode tiltag!
Desværre har holdet måtte sige på gensyn til ”A”, som vil prøve kræfter med
bueskydning. ”A” er en af de piger der har prøvet kræfter i blandt andet Rishøj
og efter hendes hjemkost har hun været med til at udvikle fodboldspillet på
holdet. Vi håber naturligvis på at hun finder glæde ved de nye udfordringer,
men vi holder altid døren åben, hvis fodbolden atter skulle trække 
Trænerteamet: Hardis’erne & Super

HAVDRUP FODBOLDSKOLE 2015
Den 16. og 17. februar havde Havdrup fodbold inviteret de 3 yngste årgange i
klubben til "Havdrup fodboldskole 2015" og det var med en stor portion forventningsglæde, at 29 børn mødte op mandag
morgen i Havdrup Idrætscenter.
Planlægningen af fodboldskolen har kørt siden
november 2014 og der er er lagt et stort ar-

(Fortsættes på side 23)

22

(Fortsat fra side 22)

bejde i, at få skemasat et program, som kunne imødekomme alle spillere på
deres niveau så alle fik mest muligt ud af det.
Første dag blev brugt på en masse tekniske øvelser hvor spillerne fik prøvet
kræfter med alt fra inderside til sparkevariationer.
For U7 var der målmandstræning under kyndig vejledning af to spillere fra årgang 99, som havde sagt ja til at give spillerne en forsmag på hvad det vil sige
at være målmand og ikke mindst videregive lidt gode fif til hvordan man griber
det an.
For U6 var der lagt op til kamp med
et tvist. For disse spillere skulle spille kamp/frys som i sin helhed går
ud på, at stoppe kampen med små
intervaller og benytte "frys" situationen til at fortælle lidt om frirum,
spilmuligheder og fordeling på banen. En øvelse, som styrker spillerne i at se spillet, tænke over deres
placering og lave mere spil på
tværs.
Første dag sluttede af med en god gang tæmning på tur hvor spillerne kunne
øve hovedstød, spark i luften, spille kamp og meget andet.
Dag 2 startede med en overraskelse!
Havdrup fodbold er venskabsklub med FCK og vi har derigennem nogen muligheder for, at trække på dem til forskellige arrangementer og det gjorde vi så
brug af.
Vi inviterede Peter Winther fra FCK til at komme og lave et træningspas med
spillerne, og der var stor begejstring, og ikke
mindst iver efter at lære.
Resten af dag to var planlagt til, at omhandle
boldhåndtering, leg med bold og så den store
finale! Krig
(Fortsættes på side 24)
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Der var dømt krig imellem de to hold. Skyttegravene bestod af mål som stod
strategisk placeret i hele hallen og spillernes skyts bestod af ris poser. Alle
som havde lyst kunne være med og det var de og der blev gået til stålet. En
super god afslutning på en oplevelsesrig dag.
Inden vi sagde farvel og tak fik alle spillere udleveret et flot diplom efterfulgt af
klapsalver.
Det har været et par fantastiske dage for alle parter, og vi håber meget at
kunne byde velkommen igen til næste år.

Med venlig hilsen
Berit Schau Nielsen
Havdrup Fodbold

OK støtter Havdrup Fodbold.
MEN kun når du bruger dit OK Benzin/Diesel 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 det praktiske, eller send en mail
til sponsormateriale@ok.dk med oplysning om kortnummer (16 cifre) og det
navn der er trykt nederest på kortet, samt hvilken sponsoraftale, du ønsker
kortet tilknyttet. Sponsor nr. 55 93 79 er Havdrup Fodbold
OK støtter Havdrup Fodbold med 6 øre, for hver liter benzin/diesel du tanker.
Benzinen bliver selvfølgelig ikke dyrere med en sponsoraftale – OK sponsorerer 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
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PETANQUE
Formand
Leif Hansen, Kildebo 28, 4622 Havdrup, Telefon 40 83 00 96
Kasserer
Jeanette Milo, Telefon 28 71 90 50
Mail: jeanette@milo.dk
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BADMINTON

Formand
Aksel Nielsen, Skolevej 55, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 88 37
Kasserer
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.
Mail: badminton@havdrup.dk
Hjemmeside: www.hgi-badminton.dk

U13 og U15 stævne arrangeret af Havdrup Badminton
I weekend’en d. 7-8 februar. afholdt Havdrup Badminton stævne for U13 og
U15 spillere. Ca. 160 spillere fra 44 forskellige klubber deltog og der blev spillet over 250 spændende kampe.
Der har været rigtig mange positive tilbagemeldinger fra spillere og forældre,
og denne ros til jeg gerne give videre til alle jer frivillige som hjalp os i cafeen
og i hallerne – 1000 Tak!
#FrivilligJaTak

Kom og prøv at spille badminton hver onsdag resten af sæsonen
Vi har til vores træninger om onsdagen mulighed for at tage imod lidt flere
spillere. Så har du (eller dit barn) lyst til at komme og prøve at spille badminton
resten af sæsonen, så se her. Yngste spillere og spillere som aldrig, eller kun i
meget begrænset omfang, har spillet badminton, bør starte på holdet som om
onsdagen træner fra kl. 16.30 – 17.15. Lidt mere øvede spillere træner fra kl.
17.00 – 18.30.
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Et par praktiske oplysninger:


Vi har låne ketcher, så man behøver ikke selv at købe endnu. Træneren
vil i øvrigt kunne vejlede de mindste spillere og deres forældre i om det
anbefales at starte med junior ketcher eller om man er stor nok til at
kunne bruge en alm. størrelse ketcher.



Sæsonen slutter ved udgangen af april måned. Præcis dato vil blive
meldt ud senere.



Ved første deltagelse i træning vil der også blive udleveret en spiller oplysningsseddel som skal udfyldes og returneres hurtigst muligt.

Yderligere information/spørgsmål besvares ved at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Thomas M Belling
Havdrup Badminton Ungdom
Tlf. 6116 0116
Email: ungdom@havdrup.dk
FB: www.facebook.com/HavdrupBadmintonUngdom
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TENNIS

Formand
Steen Munkholm , Bistrupvang 11 , 4622 Havdrup, Telefon 46 18 54 26.
Kasserer
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.
Mail: tennis@havdrup.dk
Hjemmeside: www.havdruptennis.dk
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