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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
Claus Nissen, Køgeløkke 6, 4622 Havdrup, Telefon 28 12 28 57.
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.
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
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 24. maj 2015 (Omdeling 6./7. juni)
Forsiden
Motiv:

Sidste hold Super Spring er på vej ud fra Gymnastikopvisningen den 21. marts og bomberørene
afskydes, som afslutning på en kanon opvisning.

Fotograf:

Niels Sarpø
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Generalforsamlinger
Så har der været afholdt generalforsamlinger i afdelingerne inklusiv i Hovedbestyrelsen, og det er dejligt, at der i alle foreninger er både nye og gamle frivillige, som vil lægge deres fritid og kræfter i bestyrelsesarbejde.
Hovedbestyrelsen har afholdt generalforsamling den 9. april. Det foregik i god
ro og orden, og alle som var på valg modtog genvalg. Der var mødt 3 op ud
over bestyrelsen, dem siger vi tak til, altid hyggeligt når andre synes det er interessant, hvad der foregår i HGI, men vi kunne da godt ønske os at se lidt flere fra foreningerne til årets generalforsamling.

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

Udendørs arealer
Hovedbestyrelsen skal mødes med nogle repræsentanter fra EjendomsService i kommune for at tale om de ting vi godt kunne tænke os at få ordnet
rundt om hallen. Fliser, belysning, cykelstativer, parkering etc. Vi håber at dette vil betyde, at vi i løbet af de næste par år også får færdiggjort og forbedret
vores udendørsarealer til alles gavn og glæde.
Rygning
Nu hvor vi går bedre vejr i møde vil vi atter engang opfordre til, at der ikke bliver røget ved indgangsarealerne til hallerne. Det er forbudt, og det er slet ikke
rimeligt at vores små og store sportsudøvere skal gå igennem en tyk sky af
røg for at komme ind og ud af dørene. Faktisk er det ikke tilladt at ryge på
kommunens arealer, så hermed en henstilling til at lade cigaretterne blive
hjemme, når man skal i Idrætscenteret.

Sommersport
Det gode vejr har så småt fundet vej til Danmark, og sommersæsonen er gået i gang i de forskellige afdelinger. Så tjek de forskellige afdelingers hjemmesider for information om sommerhold og få kroppen i form til badesæsonen.
Anette Gammelvind
Formand Havdrup Gymnastik & Idrætsforening
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Gymnastik
Formand
Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.
Økonomiansvarlig
Tina Sarpø, Rørvænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 55 83.
Mail: gymnastik@havdrup.dk
Hjemmeside: www.havdrupgymnastik.dk

Gymnastikopvisning
Igen en flot opvisning i Havdrup og igen med rekord antal tilskuer!
Havdrup Gymnastik sluttede vintersæsonen med en flot opvisning lørdag den
21. marts 2015 i Havdrup Hallen og igen med rekord antal tilskuer.
Det var med stolthed at bestyrelse og instruktører i Havdrup Gymnastik kunne
åbne dørene til årets opvisning i Havdrup Hallen og i løbet af dagen modtage
ca. 1.200 mennesker i hallen når alle gymnaster der deltog i opvisningen tælles med, hvoraf ca. 715 personer var betalende tilskuer.
Efter endnu en fantastisk vintersæson med lidt over 800 medlemmer, hvor af
de fleste har trænet i faciliteterne i hal 2, fik mange af de dygtige gymnaster
vist hvad de havde trænet og øvet igennem vinteren, og det var en festlig eftermiddag fyldt med musik, rytmik, dans, spring, cheerleading, show og meget
mere og i alle aldre.
Der var hele dagen rigtig mange tilskuer, som bakkede op om gymnasternes
visen – så super dejligt og tak til alle tilskuerne som blev til det sidste.
Vi havde atter i år DJ Smiley til at klare det musikalske. Så der var god musik
til alle holdenes show og spring.
Der blev afsluttet med fælles udmarch med de mange gymnaster der havde
været på gulvet i løbet af eftermiddagen.

(Fortsættes på side 5)
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Et par billeder fra opvisningen:

Fælles indmarch

Spring Mix I og II

Spring Mix III

Funky Kids

Havdrup Hawks Cheerleaders

Funky Teens

Aktive Seniorer m/k

Super Spring
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Præmier - Der blev ligeledes udtrukket flotte præmier på den betalte entrebillet via helt eller delvist sponserede præmier.
Vi siger tak til vores sponsorer for de flotte præmier.
Præmierne var:

Hovedpræmien var gavekort på et kontingent til vintersæsonen
2015/2016 for 1 person med en værdi op til ca. 2.500 kr.

1 stor kurv fra SuperBrugsen

Gavekort til frisør Kozmoe

Gavekort til Feel Good

Gavekort og hårprodukter fra Tryllespejlet
Gymnastikforeningens vandrepokal - Ved opvisningen lørdag den 21. marts,
blev gymnastikforeningens vandrepokal uddelt. Pokalen uddeles hvert år ved
gymnastikopvisningen til en ny årets modtager, og kan gives til alle som har
med gymnastikforeningen at gøre, men udnævnelsen til pokalmodtager kendetegnes ved, at modtageren skal have gjort noget særligt for gymnastikforeningen.
Bestyrelsen havde i år udpeget ægteparret Linda Eiberg og Carsten Dahl Pedersen til at modtage vandrepokalen.
Vi har rigtigt mange frivillige i Havdrup Gymnastikforening der gør et stort og
godt stykke arbejde, heriblandt rigtig mange forældre og blandt dem Linda
Eiberg og Carsten Dahl Pedersen, som årets modtager af pokalen i 2015!
Årets vandrepokal går til Linda og Carsten for
deres indsats som hjælpere i alle henseender,
og for at hylde at de videregiver den forenings
ånd, som de bl.a. har fået fra deres forældre, til
næste generation.
Linda og Carsten stiller altid op når der er behov
for forældreindsat på bl.a. holdene hvor de har
børn, eller til Gym-Camp lejrene og meget andet
foreningsaktiviteter, når der er behov.
Rigtig stort tillykke til Linda og Carsten fra hele
gymnastikafdelingen.

Vi ønsker hjertelig tillykke til
Linda Eiberg og Carsten Dahl
Pedersen

(Fortsættes på side 8)
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Hovedbestyrelses vandrepokal Blev ligeledes uddelt ved opvisningen lørdag den 21.
marts.
Modtageren af hovedbestyrelses vandrepokal blev
instruktør Torben Andersen, som tak for hans store
arbejdsindsats for gymnastikforeningens springhold,
og for det arbejde Torben har udført i forbindelse
med etableringen af både springgrav og pomfritgrav.
Stort tillykke til Torben
Andersen

Stort tillykke til Torben Andersen.

Æresmedlem - Ved opvisningen lørdag den 21. marts, blev der også udnævnt
et æresmedlem.
Æresmedlemmer uddeles med mellemrum, og kun
til de få personer, der i en lang årrække har gjort
noget særligt for HGI.
HGI´s hovedbestyrelse har udnævnt Egon Christensen til at modtage æresbeviset.
Overrækkelsen af æresbeviset skete ved formand
Anette Gammelvind.
Gymnastikafdelingen er rigtig stolte over, at Egon
blev udnævnt for hans store og mangeårige indsats i Vi ønsker tillykke til Egon
foreningen.
Christensen

Året Super Springer 2015, som bliver valgt ved opvisningen
Holdet ”Super Spring” har som noget særligt - at der ved årets gymnastikopvisning bliver valgt en på holdet som årets Super Springer.
Simone Vinter-Madsen blev lørdag den 21. marts valgt til årets superspringer
2015.
Prisen er en anerkendelse til en gymnast på superspring, som i løbet af året
har gjort sig ekstraordinært bemærket.
Det at blive årets superspringer handler ikke bare om at være den bedste. Det
handler om meget mere. Det handler om engagement, at være en god kam(Fortsættes på side 9)

8

(Fortsat fra side 8)

merat, og at man bidrager til, at de mange træningstimer bliver gode og lærerige, både for de andre gymnaster, men også for instruktørteamet.
Hvis man har talent, målrettet og flittig og
går til springgymnastik så bliver man også
en dygtig springgymnast. Årets superspringer har også talent og er meget målrettet.
Simones engagement ses også i træningspauserne hvor hun øver spring igen og igen,
som hun mener godt kan blive lidt bedre.
Simone er stabil til at komme og træner også hjemme for at få bedre styrke og kunnen,
og møder altid glad og frisk op.
Valget var også populært blandt de mange
tilskuere og gymnaster, som var til stede da
diplomet blev overrakt og Simone fik en stor,
og velfortjent klapsalve med på vejen af de
Simone Vinter-Madsen med diplomere end 1000 fremmødte.
met
Instruktørteamet bag superspring ønsker Simone tillykke med anerkendelsen,
og håber at se hende til endnu flere fantastiske træningstimer.
Instruktørteamet / Christian, Minna, Alex, Ole og Torben

Generalforsamling
HGI gymnastikafdeling har afholdt generalforsamling torsdag d. 26. marts,
kl. 19.00, i HIC, Peppes Bar.
Der var i år et næsten lige så stort fremmøde som sidste - på 18 personer.
En stor tak til alle fremmødte, og hvor er det dejligt at se at der kommer en
pæn flok fremmødte ud over dem der er i bestyrelsen.
Tusinde tak til opbakningen og den megen energi og tid der bruges af rigtig
mange mennesker i foreningen.
Også en rigtig stor tak til Brian Jensen som stillede op som dirigent til generalforsamling, og som sørgede for at denne foregik rigtig og i hyggelig atmosfære.
Generalforsamlingen forløb nogenlunde som den plejer, i god ro og orden.
Der var ikke de store omrokeringer, da næsten alle gerne ville opstille til genvalg, samt der ud over ville 2 nye gerne opstille. Det var Maria Larsen og Camilla Ingerslev Dürke der var nye i bestyrelsesregi. Det er jo nærmest luksus
(Fortsættes på side 10)
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og kanon dejligt at man melder sig til at tage en tørn. Jo flere hænder jo mindre bliver det til hver og dermed meget lettere for hver når indsatsen bliver
lidt mindre og fordelt på flere hænder. Super dejligt at se.
Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerede møde.
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:
Formand: Betina Steneman
Næstformand: Ole Dam
Økonomiansvarlig: Tina Sarpø
Sekretær: Gry Hansen
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Rheder
Bestyrelsesmedlem: Sarah Rosén
Bestyrelsesmedlem: Camilla Ingerslev Dürke
1. Suppleant: Egon Christensen
2. Suppleant: Jeanette Storck Petersen
3. Suppleant: Julie Lau
4. Suppleant: Maria Larsen

Indvielse af pomfritgraven i Hal 2
Der har siden sidste været holdt officiel indvielse af pomfritgraven.
Det skete mandag den 2. marts 2015 med borgmester og formand for Team
Solrød, Niels Hörup, som klippede det røde bånd sammen med formanden for
gymnastikforeningen, Betina Steneman.
Efterfølgende viste de dygtige springere fra Mini Super og Super Spring deres
kunnen, og så fik alle fremmødte børn mulighed for et spring i pomfritgraven.
Vi takker endnu engang Team Solrød for at hjælpe os med realiseringen af
endnu en drøm, og vi takker alle som bakkede op om vores indvielse!
Der kan i øvrigt ses flere billeder fra indvielse på hjemmesiden, under Galleri.

Gulvklappen over pomfritgraven, her
på vej op

Det røde bånd kippes af Niels Hörup og
Betina Steneman

(Fortsættes på side 12)
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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. Det sker søndag 19. april, kl. 10.00 – 15.00.
Alle borde er blevet solgt – og afholdelsen er netop i
gang.
Vi håber at alle handlende både sælgere og købere får
gjort en god handel.

Opvisningskalender for Mini Super, Super Spring og andre hold
Cheerleading:
- Opvisning ved årsprisfesten i Solrød tirsdag den 21. april, 2015
Funky Teens:
- Opvisning ved årsprisfesten i Solrød tirsdag den21. april, 2015

Mini Superspring:
- Der overvejes, hvis der er tilslutning, at deltage i et Sommerstævne 2015.
Superspring:
- DGI Roskilde Sommerstævne 2015, den 13. - 14. juni, opvisning ved fjorden.
- Køge torv, Valdemarsdag mandag den 15. juni, 2015, opvisning ved Danmarksforbundets arrangement.

Der overvejes evt. Høvestævne den 20. – 21. juni.

Funky Kids og Funky Teens undervises af Motor-Mille fra Ramasjang
Funky Kids og Funky Teens skal som noget helt særligt undervises i en danseworkshop søndag den 10. maj af Mille Gori ”Motor-Mille” fra Hej Ramasjang.
Holdene har også planlagt optagelse af en musikvideo. Mere herom senere.
Holdenes kreative og aktive instruktører er Louise Hansen og Camilla Karlsson.

(Fortsættes på side 14)
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Sommergymnastik
Sommersæson-programmet er planlagt med en masse spændende hold og det største sommerprogram endnu.
Se også mere på hjemmesiden havdrupgymnastik.dk
Tilmelding på www.havdrupgymnastik.dk
Hold og dag

Tid

Instruktør

Pris

Sted

Mini Super Spring

kl. 17.00-18.30

Lene, Lene,
Maria, Ole

EksisterenHal 2, del 1 & 2
de hold

Super Spring 1 & 2

kl. 18.30-20.30

Alex, Christian,
EksisterenMinna, Torben,
Hal 2, del 1 & 2
de hold
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

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 2, del 3

Mandag

Tirsdag

Havdrup Hawks Cheerleading kl. 18.30-20.00

Julie og Henrik kr. 350,-

Hal 2, del 1 & 2

Boksning

kl. 19.00-20.30

Tim

kr. 300,-

Multisalen

Hold og dag

Tid

Instruktør

Pris

Sted

Mini Super Spring

kl. 17.00-18.30

Lene, Lene,
Maria, Ole

EksisteHal 2, del 1 & 2
rende hold

Sommer springmix 7+

kl. 18.30-19.45

Tina med fl.

kr. 350,-

Hal 2, del 1 & 2

Cirkeltræning

kl. 18.45-19.45

Jack

kr. 250,-

Multisalen

TRX-træning

kl. 20.00-21.00

Jack

kr. 250,-

Multisalen

Onsdag

(Fortsættes på side 15)
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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. 18.00-20.30

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

Torsdag

Ude

Holdbeskrivelser, instruktører, hjælpeinstruktører med flere detailoplysninger
om de enkelte hold, kan ses på hjemmesiden under holdbeskrivelser, sommerhold.

Voksen Fitness Event onsdag 12. august kl. 17.00 – 22.00
Igen i år forsøger vi at gentage succes fra sidste år – at tilbydes alle voksne –
medlemmer og ikke medlemmer, at prøve forskellige former for gymnastik og
motion. Arrangementet er gratis for alle.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

Næste sæson – efterår 2015-forår 2016
Program og planlægning af næste sæsonplan, som starter i efteråret 2015 til
foråret 2016, er nu godt i gang og forventes færdig planlagt om ca. 1 måneds
tid.
Der er som tidligere år også i år et par nye spændende tiltag og også nye
spændende instruktøransigter - ud over alle de nuværende gode og super aktive instruktører og hjælpere, vi i forvejen har i foreningen.
Offentliggørelse af denne sæsonplan regnes at vil ske i løbet af juni måned –
så hold øje med hjemmesiden hvor denne kan ses.
Der vil også som tidligere år ske omdeling af en folder, hvor alle hold via oversigter med flere oplysninger kan ses.
Onlinetilmelding åbner mandag 17. august 2015, kl. 19.00.
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.
(Fortsættes på side 16)
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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).

Datoer og andet
Kræmmermarked 19/4, 2015
DGI Roskilde Sommerstævne 2015, lørdag d. 13/6, 2015 ”Gymnastikdage
ved Fjorden”
Afslutning af sommersæsonen 14/6, 2015, med mindre andet er oplyst på
det aktuelle hold.
Tilmeldingsaften for næste sæson mandag 17/8, 2015, kl. 19.00
Voksen Fitness Event, onsdag 12/8, 2015, kl. 17.00 – 22.00
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk
Super Springs hjemmeside – www.superspring.dk
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk

En nem og 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-

(Fortsættes på side 17)
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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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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

Havdrups U16 drenge dobbelt sjællandsmester i Futsal
Efter to indledende runder, en mellemrunde, havde begge Havdrup hold spillet
sig frem til Final 4 finalestævnet, kampen om sjællandsmesterskaberne i henholdsvis A og B Rækken.
Stævnet blev spillet i Roskilde hallerne søndag 1. marts og her var det Hold 2
som var B Rækken der lagde ud med at møde Bjæverskov i første kamp, det
blev en lige og spændende kamp som først blev afgjort 11 sekunder før tid da
Bjæverskov mistede bolden i eget felt og det udnyttede Havdrup flot og sikrede
sig sejren med 2-1, næste opgave for holdet var mod Brødskov og kom man
bagud 1-0, holdet kæmpede sig dog til bage og vandt kampen 2-1. I sidste
kamp mødte holdet Borup og begge hold kunne med en sejr blive sjællandsmester. Det blev en målrig kamp som bølgede frem og tilbage og holdene var
skiftevis foran, men Havdrup viste sig igen stærkest og med 40 sekunder igen
afgjorde de kampen og hvem der skulle blive sjællandsmester med målet til 32. Hold 1 som var i A Rækken lagde ud mod Hillerød og fik det en forfærdelig
start kampen og kom hurtig bagud 2-0, men på vilje og fight fik de vendt kampen til sejr på 3-2, deres kamp var mod Tårnborg og her spillede holdet en flot
kamp og der var tydeligt klasse forskel og holdet vandt sikket 3-1, Sidst kamp
var mod Præstø og kunne holdet nøjes med uafgjort og dermed stadig blive
Sjællandsmester, omvendt skulle Præstø vinde hvis guldet skulle gå til dem.
Præstø havde som det eneste holdet slået Havdrup endda to gange i det indle(Fortsættes på side 19)
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dende gruppespil. Havdrup startede kampen bedst og kom hurtigt foran 1-0
og havde flere chancer til komme på både 2,3 og 4-0 men træværket stod i
vejen, Præstø som overhovedet ikke havde været farlige får ud af ingenting
udlignet til 1-1, resten af kampen blev en rodet affære hvor nerverne spillede
ind og ingen af holdene formåede at spille sig frem til nogen chancer og derfor
endte kampe 1-1 og Havdrup blev dermed Sjællandsmester.
Kurt Larsen
Foto Jeff Duckett

Hold 2 - Fra venstre mod højre
Bagerst: Magnus Letholm, Mansour
Al-Farhan, Joshua Pauwels
Forrest: Lukas Arlt, Emil Petersen,
Emil Kølle

Hold 1 - Fra venstre mod højre
Mads Larsen, Danny Qvist, Jakob Hellsten,
Andreas Matras Nielsen, Mathias Nielsen,
Christoffer Halling, Andreas Hansen

De glade U14 pigerne
De gode spil fortsætter
Denne gang var det Fløng/Hedehusenes ellers stærke piger der måtte ligge
ryg til Havdrup pigernes herlige spille humør. Der blev kombineret rigtig flot
over hele banen, der blev løbet dybt på fløjene, flotte afslutninger udefra etc.
Netop et langskud fra Alberte skulle give Havdrup kampens første mål (og end(Fortsættes på side 20)
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nu et senere i kampen  ), hvilket var fuldt ud fortjent, men F-H pigerne havde
specielt en meget hurtig pige, der til tider drillede Havdrup maskinen. Hun kunne dog ikke forhindre en alt for lille sejr på 4-2 til Havdrup.

Fiduser gik til K og Cille
En hård fodbolduge for U14 piger
Lørdag aften – efter at have fået smidt alle gymnastikfolkene ud – indtog ”De glade Havdrup piger” og
deres altid støttende og glade familier hallen, for at
gentage sidste års overnatningssucces. Efter et
speed-informationsmøde (nok ikke alle enige dette…)
hvor der blev gennemgået den kommende sæsons
aktiviteter, var der fælles spisning og fælles hygge,
hvor alle havde medbragt en lækker ret. Da maden
var sunket til bunds i maverne, skulle der naturligvis
spilles fodbold – pigerne med familierne – her blev
der ikke givet noget væk fra nogen, da præmien
igen i år var håneretten året ud. Inden pigerne og
trænerne kunne gå i gang med nattens konkurrencer, skulle der lige lidt kaffe og kage (tak Britta) indenbords.
Natten igennem blev der konkurreret i teams, med
team Kalle & Sarah aka Salle & Karah som samlet
vinder. Inden de trætte trænere kunne krybe til køjs,
blev der set film i Peppes bar, hvor nogen inklusiv
Lars måtte tage en blunder 
Få timere senere blev der serveret hjemmebagt
morgenboller (tak Britta) og de noget udmattede trænere og spillere kunne se
tilbage på endnu en vellykket overnatning i hallen.
Mandag – stod den på træningskamp med vores gode veninder fra Tune, der
til dagens anledning havde peppet deres i forvejen stærke hold godt op med
(Fortsættes på side 21)
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U15 piger. Havdrup kom ellers rigtig godt fra start og kom ret hurtigt til kampen første store afslutning, der blev reddet af kampens ubestridte bedste spiller – desværre Tune målmand. Få minutter senere slog K sin fod så meget at
hun måtte udgå og holdet derfor måtte spille resten af kampen uden udskiftere. Det blev en for stor en mundfuld for de glade Havdrup piger, der trods alt
kunne være rigtig stolte af deres indsats, men brændte for mange af de chancer som de flot spillede sig frem til. Vi har heldigvis trukket Tunes U14 piger i
turneringen og mon ikke at vi basker dem næste gang 
Onsdag – havde sidste år puljevinder (foran Havdrup) fra Gevninge udfordret
Havdrup til årets første kamp på græs – juhaa. Med noget bange anelser
drog holdet afsted, da vi denne dag ”kun” kunne fremtrylle 8 spillere – ingen
udskiftere - frem til kamp. Det skulle dog hurtigt vise sig at være ubegrundet,
da trænerteamet havde lavet et par taktiske genistreger…, som pigerne udførte til UG. De glade Havdrup piger vadede rundt i chancer og samtidig lukkede
de fuldstændigt af i egen ende og resultat 4-0 var super flot, men alt for lidt i
forhold de igen mange brændte chancer, men et kærkomment mål af Laura
Lindquist udløste den længe ventede trænerbagte kage 
Lørdag – skulle årets sidste vinterneringskamp spilles i Greve og atter måtte
holdet stille med 8 spiller – ingen udskiftere – men efter en uge med rigtig
godt spil, var humør højt. Det skulle da hurtigt dale lidt i graderne, da først
”lille” Alberte måtte en tur på sidelinjen og senere Kalle, der først midt i anden
halvleg kom ind igen. Alligevel var det klart Havdrup, der havde det meste og
det bedste spil, men desværre var det Greve der først kom foran i midten af 1.
halvleg og allerede i starten af 2. halvleg sejlede et noget heldigt indlæg i kassen til 2-0. Herfra pressede Havdrup på en udligning, men manglede lige den
sidste aflevering eller var det kræfterne der var ved at slippe op. Holdet fik i
hvert fald ekstra power da Kalle kom ind igen og de sidste 15 min. havde Havdrup alle muligheder for at vende kampen til sejr, men det blev kun til et enkelt
mål på de utallige chancer, til resultatet 2-1. Men igen kæmpe ros for pigernes indsats og den kloge måde at spille fodbold på – Fiduserne gik til Cille og

Mette
(Fortsættes på side 22)
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Humøret er rigtig godt på holdet og spillet har nået nye højder i de seneste
kampe, så det tegner rigtig godt for græssæsonen!
Trænerteamet: Hardis’erne & Super

Havdrup U-13 Super team
Indendørs sæsonen sluttede for U-13 drengene søndag d. 1. marts med at et
af årgangens hold deltog i DBU’s finale stævne i Roskilde, efter de havde vundet deres turneringspulje. De 2 andre hold i årgangen var også tæt på at nå til
finalestævne, men der manglede dog lige et par mål, mere for at det var lykkedes.
Det stort anlagte stævne i Roskilde forløb sig rigtig godt for drengene, og efter
5 hårde kampe kunne de stolt stille sig op på skamlen for at få overrakt bronzemedaljer for en sammenlagt flot 3. plads.

På billedet ses Ruben, Frederik, Lauge, Mathias,
Casper og Rasmus ved medalje overrækkelsen.

Lige efter var det så tid til at komme udendørs og starte grusbanetræning.
Drengene skulle være klar til, for første gang, at spille 11-mands fodbold og
det endda mod de lidt ældre spillere i U-14 rækken, hvor de er tilmeldt. Og
både indendørs succesen og den efterfølgende grusbanetræning viste sig at
bære frugt. Debut kampen i 11-mands fodbold mod Toksværd Olstrup fra Holmegård blev vundet så sikket som 2-7. Et flot resultat, som drengene og træner teamet Torben Andersen og Anders Frandsen nu håber på fortsætter –
specielt fordi de midt i april var på træningslejr i Spanien. En træningstur der
gerne skulle styrke deres sammenhold og ikke mindst gøre både den enkelte
spiller og hele holdet endnu bedre. Opholdet i Spanien har været planlagt det
(Fortsættes på side 23)
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sidste års tid og drengene har arbejdet med forskellige jobs for at tjene penge
til turen. En stor tak skal i den forbindelse lyde til Havdrup Bolig-Service
(www.havdrupboligservice.dk) som har sponsoreret et klækkeligt beløb til turen og ligeledes til GTD. Transport i Greve (www.gtd-transport.dk) og Mundus
& Engell, Rødovre (www.mundus-engell.dk) som i sidste sæson har sponsoreret holdet med kr. 50,- pr. scoret mål. Penge som har været medvirkende til at
turen til Spanien kunne blive til virkelighed. Forza Havdrup U-13.

Alex Christensen

SuperBrugsen Havdrup støtter Havdrup Sommer Cup
Havdrup fodbolds årlige sommerstævne har i rigtig mange år heddet Havdrup
Sommer Cup. Stævnet er et breddestævne, hvor Havdrups fodboldhold inviterer hold fra andre klubber til at spille nogle gode og lige kampe. Stævnet er en
lokal begivenhed af de helt store, hvor op mod 100 frivillige hjælper med til at
give de tæt på 1000 spillere og tilskuere en god dag på fodboldbanerne.
En væsentlig del af stævnet er, at alle spillere får en
præmie med hjem – uanset om deres hold har vundet eller tabt. For rigtig mange fodboldspillere er
præmien fra Havdrup Sommer Cup deres første
præmie, som får en særlig plads på børneværelset.

Det er dog de sidste par år blevet sværere og sværere at finde sponsorer til
disse præmier. Men i år har SuperBrugsen Havdrup
givet tilsagn om at indkøbe præmier til alle deltagerne
ved sommerens stævne. Vi er derfor stolte over at
lade stævnet tage navneskift til ”SuperBrugsen Havdrup Sommer Cup”, og håber at begge parter kan få
noget godt ud af det nye samarbejde.
Preben Nilsson
(Fortsættes på side 24)
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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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BADMINTON

Formand
Claus Nissen, Køgeløkke 6, 4622 Havdrup, Telefon 28 12 28 57.
Kasserer
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.

Mail: badminton@havdrup.dk
Hjemmeside: www.hgi-badminton.dk
Tak til vores sponsorer
Der skal lyde en stor tak Ølstykke Cykelcenter, Revision 80 samt Havdrup Revision APS, med hvis hjælp der er lavet nyt spillertøj til Havdrup Badminton.

Og tak til ungdommens spillere Sara, Sarah, Sarah og Jack for at stå modeller.
(Fortsættes på side 27)
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Sæson afslutning for ungdommen
Badminton sæsonen for ungdommen slutter onsdag den 29. april.
Det har været en rigtig god sæson med mange nye og glade ansigter.
I trænergruppen og ungdomsudvalget arbejder vi allerede nu på planlægningen af næste sæson. Vores mål er at gøre næste sæson mindst lige så sjov,
spændende og udfordrende som den vi lige har været igennem.
Følg med på vores facebook-side hvor vi vil oplyse om næste sæsons hold, træningstider mm.
Med venlig hilsen
Thomas M Belling
Havdrup Badminton Ungdom
Telefon: 6116 0116
Email: ungdom@havdrup.dk
FB: www.facebook.com/HavdrupBadmintonUngdom

Ekstraordinær generalforsamling
Vi fik holdt vores ekstraordinære generalforsamling torsdag den 23/4 2015
med følgende dagsorden
1.

Valg af ny formand.
Bestyrelsen foreslog valg af Claus Nissen og dette blev enstemmig vedtaget.

2.

Eventuelt.
Der blev drøftet næste sæson.

Så vi fik valgt vores nye formand Claus Nissen, som afløser Aksel Nielsen.
På bestyrelsens vegne
Finn Jensen
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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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