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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 25 59 32 20.
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: August 2015 (Se datoen på www.hgi-nyt.dk)
Forsiden
Motiv:

Wafande skriver autografer til årets Børnerock.

Fotograf:

Peter Enger
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Sommer, Sommer og Sol
Så nærmer sommerferien sig, og vintersæsonen er afsluttet for alle foreninger.
Selvom nogen er færdig for denne sæson, og andre næsten lige er kommet i
gang, vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer og
takke for en fantastisk vintersæson.
Vi kan se tilbage på en sæson hvor alle foreninger har haft fremgang, og det
er efterhånden blevet kendt rundt omkring, at vores HGI-Café har åbent i
mange af de timer, hvor der er aktivitet i hallen. Vi kunne godt ønske os at flere frivillige vil give en hånd med i cafeteriaet, så vi kan fortsætte den positive
udvikling, for arbejdet er stort for få, men småt for mange! Henvend dig gerne
på email: hgicafeen@hgicafeen.dk.
Vi glæder os til at genoptage alle de sportslige aktiviteter efter sommerferien,
og opfordrer til at holde øje med foreningers hjemmesider for information om
sæsonstart etc.
Flere af foreningerne har desuden spændende
opstartsarrangementer, f.eks. Havdrup Sommer Cup, Fitness Event, Store Lege-/
Aktivitetsdag, Familiebadminton m.v., så mød op
og støt op omkring vores arrangementer.
Jeg vil også lige sige et stort tillykke til Louise
Hansen, som modtog prisen som Årets Idrætsleder til Solrød Idrætsunions Idrætsprisfest i
april. Louise er instruktør i gymnastikafdelingen
for flere dygtige dansehold, og en meget værdig
modtager af prisen.
.
Også HGI-Nyt slutter sæsonen med dette nummer, men vender tilbage med årgang 40 til august.
Rigtig god sommer!
På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind
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Havdrup Børnerock 10 års jubilæums fest
Lørdag den 30. maj, holdt Havdrup Børnerock 10 års jubilæums fest i Havdrup Idrætscenter. Der var lige omkring 400 børn i år. Det er så fantastisk at
se alle de børn der kommer, med håret sat, og deres pæne tøj.

Der er en helt speciel stemning i Havdrup
Idrætscenter, til Børnerock.
Nogle står helt oppe ved scenen, og syntes
det er super fedt. Andre bruger det meste
af aftenen i cafeteriaet, hvor de så holder
øje med, hvad der sker. Så er der dem, der
bare er over det hele, og som i hvert fald
får brugt en masse energi. Men en ting er
sikkert, ALLE børn hygger sig.

Wafande, som var dette års kunstner, var
helt formidabel til ungerne. Han snakkede og
grinede sammen med dem, fik dem til at
synge med, på fuld drøn, på hans mest kendte numre. Silke var så heldig, at komme op
på scenen, sammen med Wafande, og lige
vise, hvordan den helt rigtige luftguitar skulle
udføres. Efter koncerten, gav Wafande ALLE
børn en autograf. Det var kun fantasien, der
satte grænser for, hvor den autograf skulle
sidde. Nogle fik den i panden, andre på armen, på maven, på tasken, på skoen, på Cola flasken, ja alt blev brugt til autografer.
(Fortsættes på side 5)
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(Fortsat fra side 4)

SuperBrugsen Havdrup havde igen i år, sponseret 2 cykler, som der blev trukket lod
om. Så en heldig dreng, og
en heldig pige gik hjem, med
en sprit ny cykel hver.
Alt i alt, igen en rigtig dejlig
Havdrup Børnerock, som det
er så dejligt, der år efter år
bliver bakket op omkring.
Tak til forældre, for at bakke op, tak til alle de frivillige hjælpere, og meget stor
tak til vores sponsorer.

Sanne Krogsgaard

Foto: Peter Enger
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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

Årets Idrætsprisfest i Solrød Idrætscenter
Der blev afholdt årets Idrætsprisfest i Solrød Idrætscenter tirsdag den 21/42015, hvor der først var general forsamling for Solrød Idræts Union (SIU) og
derefter kom vores dygtige Havdrup Hawks Cheerleaders og Funky Teens og
tog salen med storm og lavet et fantastisk show, og vi er stolte over at vise
hvad vi kan sådan en aften, hvor byrådsmedlemmer og borgmester deltager!

(Fortsættes på side 7)
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ÅRETS IDRÆTSLEDER 2015
Borgmesteren, byrådsmedlem og frivillige fra foreninger i Solrød Kommune
var tilskuer, da Solrød Idræts Union uddelte priser til Årets ungdomsleder,
Årets Idrætsleder og for Årets Idrætspræstation. Julie (står til højre på 1. billede) var indstillet af Havdrup Gymnastikforenings bestyrelse til ungdomslederprisen for hendes store arbejde med cheerleading-holdene, men prisen gik
dog gik til Benjamin fra Solrød Basket. Louise (står til venstre på 1. billede) var
indstillet af bestyrelsen til Idrætslederprisen for hendes engagement i alle vores Funky hold, og Louise blev den værdige modtager af prisen. Vi er meget
stolte af begge vores instruktører og ønsker dem begge et kæmpe tillykke
med indstillingerne og Louise med titlen som Årets Idrætsleder 2015! På 2.
billede ses alle prismodtagere (pigerne yderst til højre vandt Årets Idrætspræstation) med Borgmesteren og formanden for Solrød Idræts Union. Tillykke til
alle!

Indstillingerne på Louise og Julie kan læses nedenfor.
Hermed indstilles Lederprisen til følgende person:
Navn: Louise Hansen
Alder: 38 år
Klub: Havdrup Gymnastik
(Fortsættes på side 8)
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Begrundelse for indstillingen:
Vi vil gerne indstille Louise til Årets Lederpris, da vi synes at hun yder det der
er lidt udover det sædvanlige, og derfor er en utrolig værdig kandidat til prisen.
Louise har knoklet for gymnastikforeningen de sidste mange år, og arbejdet
med at højne niveauet indenfor den rytmiske genre i forening. Vi kæmper mod
danseskoler, som kan tilbyde den dans man ser i TV, men takket være Louise
kan vi tilbyde helt det samme som danseskolerne! Louise har vist alle, at vi kan
præstere fantastiske seværdige shows med ’hotte moves’ og masser af charme. Louise har venteliste på alle sine hold, og har klaret at undervise 4 timer i
rap hver eneste onsdag med et overskud og godt humør som ikke mange vil
kunne gøre hende efter.
Louise kommer fra den professionelle danseverden, men har taget foreningslivet til sig, og i år trænede hun et voksent dansehold og har dermed endnu engang taget et ekstra skridt til at Havdrup Gymnastik også kan blande sig
blandt toppen på den rytmiske del. Louise bruger oceaner af tid på at udtænke
koreografi godt hjulpet af sin medinstruktør, Camilla, men i mange år har hun
klaret det alene uden at klage over al den tid det kræver, men hun gør det med
glæde for vores gymnaster.
Vi håber meget, at det er Louise som i år bliver valgt til at modtage lederprisen, da hun om nogen fortjener det.
Anbefales af: Bestyrelsen i Havdrup Gymnastik
Indstilling til ”Ungdomstrænerlegat”
Navn: Julie Rohard
Alder: 19 år
Klub: Havdrup Gymnastikforening
Tilhørsforhold til klubben: Instruktør
Begrundelse for indstillingen:
Vi vil gerne indstille Julie til Ungdomstrænerlegatet, da vi synes at hun er en
utrolig værdig kandidat til prisen.
(Fortsættes på side 10)
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Julie har været med til at gymnastikforeningen har ’revolutionerede’ det som
gymnastik står for – med hendes initiativ til at oprette Cheerleading hold i Havdrup, har vi vist, at vi kan andet indenfor genren. Julie træner flere gange om
ugen med vores nyudklækkede cheerleaders samtidig med at hun passer skole og sin egen cheerleadertræning.
Men Julie er mere end bare en instruktør. Hun er en ildsjæl, som udover at
bruge sin egen fritid og energi på vores hold, også er rigtig dygtig til at inddrage andre dygtige cheerleaders fra hold hun kender rundt omkring. Så når der
mangler et par stærke fyre som base i en pyramide, så ringer hun til sin venner indenfor sportsgrenen, og så kommer de og hjælper. Det er da foreningsånd der vil noget!
Julie involverer sig – i hendes cheerleaders og i foreningslivet! Således har
hun tilmeldt sig flere af vores hold, for at dygtiggøre sig, bl.a. har hun deltaget
på vores springhold for voksne, for selv at blive dygtigere til de spring der bruges på hendes eget hold, så hun kan undervise i dem. På blot 1 år har Julie
fået skabt en trend i Havdrup, og vi har fået en smule af ”High School Musical”
til byen – for det er sejt, det er cool og det er hipt at være cheerleader, og det
ser brandgodt ud når de går i krig!
På sigt skal vores hold deltage i mesterskaber, men de skal lige have et år mere inden de melder sig til – Men så store ambitioner har Julie!
Derfor håber vi at Julie i år vil få det skulderklap og den store anerkendelse
det er at modtage ungdomstrænerlegatet.
Anbefales af: Bestyrelsen i Havdrup Gymnastik

Funky Kids & Funky Teens danser med Motor-Mille fra Ramasjang
Funky Kids og Funky Teens har helt særligt fået undervisning af Mille Gori
”Motor-Mille” fra Hej Ramasjang i en danse-workshop søndag den 10. maj og
det er takket værre instruktørerne Louise Hansen og Camilla Karlsson, som
har arrangeret det.
Det var en lærerig, sjov og glad dag, med masser af dans.

(Fortsættes på side 11)
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Se evt. på vores facebook side, der er lagt en video op af deres dans

VINTERSÆSON 2015/2016
Flere er begyndt at spørge hvornår vi offentliggøre vores plan for næste vintersæson.
Vi er i fuld krig med planlægningen af næste sæson, og vi forventer at kunne
offentliggøre sæsonplanen omkring d. 1/6 2015. Når vi har fået styr på detaljerne sender vi et nyhedsbrev ud til alle vores medlemmer samt annoncerer
på vores Facebook. Start august vil en folder blive omdelt til alle husstande i
Havdrup, Gl. Havdrup og Kr. Skensved. Vi kan allerede nu løfte sløret for, at vi
har et par nye hold i støbeskeen samt at vi håber at kunne fortsætte med alle
de skønne hold vi har nu.
Vi byder flere nye hold velkommen til vintersæson 2015/2016 såsom Cirkeltræning for børn, Ekstra boksehold til de 9-12 årige, Outdoor Cross, Step, Ekstra dansehold for voksne, aspiranthold og bordtennis.
Onlinetilmelding åbner torsdag 13. august 2015, kl. 19.00.

Nye tiltag
Nyt Super Aspirant hold
Udviklingen på vores 2. strengs hold har krævet at der kommer et niveau mellem Mini Super og Super Spring. Derfor vil der i næste sæson komme et nyt
hold – Super Aspirant – som vil være det hold gymnasterne umiddelbart rykker til, når de blevet for dygtige til Mini Super.
(Fortsættes på side 12)
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Super Aspirant vil ikke være aldersorienteret som Mini Super (hvor man skal
være fyldt 8 år), men her vil engagement, kunnen, lyst, vilje og potentiale være
afgørende. Derfor vil der sandsynligvis være lidt aldersspredning på dette hold,
da gymnasterne kun kan rykke fra Aspirant til Super Spring, når de er 100%
klar og ikke før.
Alex Berg har valgt at sige ja til at starte Super Aspirant op sammen med Maria Hampen, men samtidig vil han være tilknyttet Super Spring som hjælpeinstruktør.
Outdoor Cross er ved at tage form, så vi er klar til august. Outdoor Cross er
en sammenbygning af "mens du venter" og "crossgym" men i den nye sæson
går vi hele vejen. Vi skal træne udendørs hele året, helst to gange om ugen og
tæt ved hallen, uanset vejret.
Containeren er på plads og træningsredskaberne er næsten flyttet ind og der
er planlagt montering af træningsbarer på containeren.
Outdoor Cross kommer til at ligge i de tidlige aftentimer, så man kan nå at spise hjemme, putte børn eller ligge på sofaen bagefter. Outdoor Cross er for alle
i alderen 15-60 år. Se efter tiderne når sæsonprogrammet offentliggøres.
Vi ses måske til efteråret.
Julie, instruktør
DanceFit, er et nyt voksen hold (+18) for begyndere. Det er en let koreografi,
så alle kan være med. Det vil være lidt blandet stilarter, som hip hop, Funk &
Showdance. Men mest af alt, så vil der blive danset for sjovt.
Så kom og være med til en sjov time, med grin, god musik og god træning.
Camilla, instruktør

Kæmpe Kræmmermarked afholdt i HIC
Super Spring gentog succesen fra sidste år, da de
afholdte kæmpe kræmmermarked søndag den 19.
april i Havdrup Idrætscenter. Alle borde var udsolgt
og der var mange nysgerrige som
kom for at gøre en god handel.
Næste år afholdes kræmmermarked lidt tidligere, nemlig i
starten af året, så hold øje med facebook, for bordene er
hurtigt udsolgt.

(Fortsættes på side 14)
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Sponsoraftaler
Så er vores sponsorbannere ved at falde på plads:
Tak til MH Montage, VVS Torben Mikkelsen, Frisør Kozmoe, Multi Service, Celcius Nordic Aps, Peter Olsen, som har valgt at forny deres sponsorbanner på
vores hjemmeside. En enkelt ny sponsorbanner er solgt til Tandlæge Oluf Petersen. Vi siger 1000 tak til alle vores sponsorer!! Sponsorbannerne dækker
de omkostninger vi har, til drift af vores hjemmeside og foreningssystem så vi
kan holde kontingentet nede.

Se de flotte Sponsorbannere på www.havdrupgymnastik.dk
Der er altid plads til en Sponsor mere, så ønsker du at blive Sponsor for HGI,
så skriv en mail til Lisbeth på hgigym.lisbeth@gmail.com

Opvisningskalender for Mini Super, Super Spring og andre hold
Mini Superspring:
Deltager ikke i flere opvisninger inden sommerferien.

Superspring:
 DGI Roskilde Sommerstævne 2015, den 13. - 14. juni, opvisning ved fjorden.
 Køge torv, Valdemarsdag mandag den 15. juni, 2015, opvisning ved Danmarksforbundets arrangement.

Voksen Fitness Event onsdag den 12. august kl. 17.00 – 22.00
Igen i år forsøger vi at gentage succesen 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.

Datoer og andet
DGI Roskilde Sommerstævne 2015, lørdag den 13/6, 2015 ”Gymnastikdage
ved Fjorden”
Afslutning af sommersæsonen 14/6, 2015, med mindre andet er oplyst på
det aktuelle hold.
(Fortsættes på side 16)
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Tilmeldingsaften for næste sæson torsdag den 13/8, 2015, kl. 19.00
Voksen Fitness Event, onsdag den 12/8, 2015, kl. 17.00 – 22.00
Store legedag den 27/9-15
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. Camilla & 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

Årgang 2010 er startet!!!
Så kom vi endelig i gang med fodbold.
Vi er ca. 12 drenge, men kan sagtens bruge flere friske drenge, der har lyst til
at have det sjovt med en fodbold.

Vi træner hver torsdag fra kl. 17.0018.00, så hiv din mor eller far med, og
få nogle sjove timer sammen med os.

Hilsen fra Træner teamet
Henrik, Kim, Kristine og Mette

(Fortsættes på side 19)
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De glade U14 pigerne
Skidt turneringsstart
I skrivende stund er vi kommet over halvvejs i turnering, hvor Havdrup pigerne
er landet i en meget jævnbyrdig pulje, hvor det er viljen, skarphed og troen på
sig selv der afgør den enkelte kamp. Vi må erkende at holdet ikke har været
på det ønskede og forventede niveau i flere kampe i starten af sæsonen og
derfor har vi heller ikke opnået resultaterne vi havde håbet på – en placering i
den nederste halvdel i
tabellen efter at have
spillet halvdelen af kampene, er en noget uvant
situation for pigerne. Efter dialog med pigerne
og øget fokus på enkelte
områder til træningen,
har dog givet fornyet tro på at vi sagtens kan lande i top 3, når sæsonen er
færdig. Pigerne har specielt vist i de sidste 2 kampe, hvor de blandt andet rev
puljens nummer 2 midt over, at vi kan forvente masser god fodbold fra deres
side i den næste halvdel af sæsonen 
Pigelejr i Hørsholm
Igen i år drog holdet afsted på
pigelejr i Hørsholm, med fokus på
at dyrke sammenholdet, men også få vendt de sidste par kampes
nederlag, til sejre. Vi ville under
kampene øge kommunikationen
på banen og den vej hjælpe hinanden meget mere – nåh jo, så ville
vi gerne undlade at lukke så mange mål ind og selv få puttet nogle flere kasser
hos modstanderne.
(Fortsættes på side 20)
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Efter at vi havde indlogeret os i klasselokalerne, var der fællessamling, hvor
blandt andet 2 x kvindelige landsholds spillere kigge forbi og fortalte lidt om
hvad pigerne kunne drive fodbolden til. Havdrup pigerne havde ikke fået det
allerbedste spilleprogram, så først kl. 1200 skulle den første kamp spilles –
det syntes flere af pigerne var møg uretfærdigt, da de havde været ret tidligt
op og var sultne NU!
Vejret viste sig specielt lørdag fra sin helt gode side, så det så ud til at blive en
herlig dag på banerne. Første kamp, hvor vi skulle snakke meget mere sammen, stod mod Hvidovre. Havdrup pigerne startede noget usikkert og skulle
lige vende sig til deres nye opgaver på banen, men stille og roligt fik de spillet
sig op til en sikker 3-0 sejr, hvor vi blot manglede at være endnu skarpere foran målet.
Da næste kamp først var kl. 16.30, var der nu tid til at dyrke sammenholdet,
så voksne blev hurtigt efterladt i solen
på banerne, hvor flere af pigerne valgte
at tage en smuttur i svømmehallen eller blot nyde hinandens selskab eller
lave lektier tilbage på skolen.
Slangerup blev næste og dagens sidste
udfordring på fodboldbanen. Med god
selvtillid fra første kamp, rullede Havdrup pigerne derudaf, med masser af
godt spil og et hav af chancer – heraf et skud på overlæggeren og 2 skud på
stolperne… men ind kom bolden altså ikke. Havdrup fik dog puttet en i kassen,
men et yderst effektiv Slangerup hold, der kunne tage den samlede sejr på 21.. noget imod spil og chancer.
Det er ikke helt tilfældigt at vi kalder os ”de glade
fodboldpiger”, for humøret var højt da der nu skulle hygges og have det sjovt sammen. Om aftenen
var der ellers flot diskotek i fællesrummet, men
efter at tøser havde fået indkøbt deres snold, gik
samlet tilbage i klasselokalet hvor der flettet, lakeret og pigesnakket, alt imens de gamle sad godt
trætte ude på gangen 
(Fortsættes på side 21)
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Tidligt op søndag (det første hold i spiselokalet..), for at spise lidt morgenmad,
inden det skulle gå løs med det stærke hold fra Skjold, som havde imponeret
trænerteamet dagen forinden. Derfor var pigerne peppet rigtig op på mærkerne, så vi ikke skulle få en ordentlig øretæve.. Det havde tøserne heller ikke
tænkt sig, for det stod rigtig god på banen i første halvleg og lod ikke Skjold få
lov til at spille deres spil og ind imellem blev det også til nogle farlige angreb fra
Havdrups side. Efter en målløs første halvleg, blev vi enige om at vi sagtens
kunne spille lige om med Skjold og at vi skulle prøve at få flere folk med i vores
angreb og muligt få lavet et par mål – og planen lykkedes til UG. Havdrup forsvar og midtbane lukkede godt af for modstanderen og hen imod slutningen
kunne pigerne fortjent score kampen eneste mål.. imponerende flot indsats af
pigerne.
Nu var der igen lang ventetid til næste kamp, som pigerne ikke var sen til at
udnytte til socialsamvær. Vejret var noget blæsende, men så finder man da
bare en lille oase i skolegården
hvor man kunne tage tæpper ud
og råhygge og indtage dagens
frokost. Humøret blev endnu højere da flere forældrene tog turen til
Hørsholm for at se den sidste
kamp. Som tak valgte pigerne at
være i overordentligt godt spille
humør og udraderede et sagesløst hold fra Hellerup (tror vi..), selvom vi stadig brændte en del chancer kunne
vi afslutte er perfekt pigelejr med en 9-0 sejr. Så vi kan roligt sige at vi fik det
ud af turen, som vi havde håbet på – masser hygge, masser af fodbold, hvor vi
ikke lukkede så mange mål ind og til gengæld fik scoret en masse mål..
Trænerteamet: Hardis’erne & Super

(Fortsættes på side 22)
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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 89 32 22 32, 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 25 59 32 20 .
Kasserer
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.

Mail: badminton@havdrup.dk
Hjemmeside: www.hgi-badminton.dk

Tak for denne sæson
Så er sæsonen slut og sommerferien står lige for døren. Det har været en
rigtig god sæson, hvor vi har været i en rivende udvikling. I ungdommen vil vi
arbejde hårdt for at opnå lige så stor en succes i næste sæson, og vi glæder
os til at møde og træne alle de dejlige børn igen efter sommerferien.
Første træningsdag bliver mandag den 17. august.
 Begyndere vil træne mandag og onsdag.
Begge dage i tidsrummet 16.30 – 17.15.
 Let øvede og øvede spillere vil træne mandag fra 17.00 – 18.30 og onsdag fra 17.15 – 19.00

(Fortsættes på side 25)
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Derudover så kan vi, uden at afsløre for meget lige nu, også fortælle at vi forsøger at etablere nogle rammer og muligheder som sikrer ydereligere bredde,
større spillerglæde og muligheder for tilbud som vi ellers ville have svært ved
at give alene. Vi håber meget at kunne give mere information om dette i løbet
af sommerferien via mails til spillerne og via vores Facebook side.

RIGTIG GOD SOMMER!

Thomas M Belling
Tlf. 6116 0116 - Email: ungdom@havdrup.dk
FB: www.facebook.com/HavdrupBadmintonUngdom
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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

Adresse: Skolevej 62, 4622 Havdrup.
Klubben ligger bag Havdrup Hallerne.
Alle kan spille Petanque.
Kom og prøv spillet den 2. eller 4. søndag i måned,
fra kl. 10.00 - 13.00. Klubben har kugler der kan benyttes,
samt instruktør der vil vejlede nye personer.
Havdrup Petanque Klub, er en hyggeklub for enlige og par,
hvor der lægges vægt på det sociale samvær.
Klubben er startet i
2006 og har på nuværende tidspunkt
61 medlemmer.
Faste spilledage onsdag og søndag kl. 9.00 - 13.00.
Torsdag aften kl. 19.00 - 21.00, når vejret tillader det.
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