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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. 

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 20. september 2015 (Omdeling 3./4. oktober)  

Forsiden   
 

Motiv:  Årgang 2009 modtager deres præmier ved SuperBrugsen Hav-
drup Sommer Cup 2015. 

 Fra venstre: Marcus, Andreas, Jamie, Casper, Victor Theo, Lu-
kas, Frederik, Malthe, Dagmar 

 

Fotograf:  Jeff Duckett  

HGI-Caféen 

HGI-Caféen samt evt. lån af mødelokaler og leje festrum (Pepes Bar) i Havdrup 
Idrætscenter, kontakt: 
Finn Jensen, Telefon 46 18 64 18,  Mail: hgicafeen@hgicafeen.dk  
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Ny sæson starter op 
Efter en dejlig sommer, er det igen tid til at finde træningsskoene frem. Vores 
foreninger starter her i august op med træning igen, og som de andre år hå-
ber vi, at rigtig mange vil benytte sig af alle de gode tilbud HGI har. For mange 
år siden havde vi en bordtennisforening i Havdrup, og det er glædeligt at der 
nu er genopstået muligheden for at dyrke bordtennis, idet Gymnastikafdelin-
gen udbyder mulighed for holdtræning samt leje af borde. Vi kan endvidere in-
formere om, at der er ledige pladser i alle afdelinger, så se på afdelingernes 
hjemmesider, hvad der tilbydes af hold i vinterens løb. 
  
Havdrup Sommer Cup blev afholdt d. 16. august af Fodboldafdelingen, i sam-
arbejde med Havdrup SuperBrugs, og heldigvis viste vejret sig fra sin bedre 
side og cuppen blev gennemført i tørvejr. Det er dejligt at se alle de mange 
fodbolddrenge- og piger udfylde banerne, og ikke mindste forældre og bedste-
forældre støtte op om cuppen og de mange fodboldspillere. 
  
Også dejligt at se det flotte fremmøde til gymnastikkens Fitness Event onsdag 
den 12. august, hvor alle gratis kunne komme og få en lille smagsprøve på 
nogle af gymnastikafdelingens vinterhold. Der blev danset, hoppet, løbet og 
styrketrænet så sveden haglede i Hal 2 og Multisalen, og fremmødet gør, at 
succesen gentages til næste år. 
 
Nye forhold omkring Idrætscentret 
I løbet af sommeren har kommunens folk arbejdet med belægningen foran og 
omkring Idrætscentret. Der skulle også meget gerne komme cykelstativer, 
skiltning og belysning, og vi er glade for at kommunen har hørt vores bønner. 
Det har været et stort problem med den manglende belægning og belysning, 
især for fodbold og petanque, men nu kan vi gå vinteren i møde med bedre 
forhold udenfor vores Idrætscenter. 
  
HGI-Caféen 
I løbet af september åbner HGI-Caféen igen til en ny sæson, så vi kan betjene 
alle de mange brugere af Havdrup Idrætscenter. Hvis du har mulighed for at 
give en hånd med bag disken i Caféen, enten på en fast ugedag, eller ved en-
keltstående arrangementer, må du meget gerne kontakte udvalget på mail: 
hgicafeen@hgicafeen.dk 
 
HGI i år deltager i cykelløbet Århus – København med et depot.  
Det kommer til at foregå lørdag den 12. september fra kl. 18-01. 
Vi håber at rigtig mange vil kigge forbi parkeringspladsen foran Havdrup 
Idrætscenter og opleve stemningen 
  
Herfra et ønske om en rigtig god sæson til alle. 
  
På bestyrelsens vegne 
Anette Gammelvind 
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6000 cykelryttere -  

                      cykler gennem Havdrup den 12. september om aftenen 

 

Depot ved Havdruphallen 

 

Veggerby Sport & Kultur lader det legendariske motionscykelløb Aarhus-

Købehavn genopstå som en klassiker. Cyklisterne får lov at cykle over Store-

bæltsbroen. Løbet består af to ruter, der går gennem det smukke danske 

landskab. En distance på ca. 380 km fra Aarhus til København og en kortere 

rute på ca. 200 km fra Odense til København. Begge distancer har mål sam-

me sted i København, ved DGI-Byen med opløb på Ingerslevsgade.  

 

Løbet foregår den 12. september 2015 og rytterne cykler gennem Havdrup 

om aftenen fra ca. kl. 18. Rytterne kommer fra Ørsted via Risbyholm og kører 

ad  Skovvej, venstre ad Hovedgaden over jernbaneoverskæring ved Lindevej og 

til højre ad Skolevej. Depot ved Havdrup Idrætscenter. Depotet er sidste stop-

pested inden målet i København. 

 

25 frivillige fra HGI står for udlevering af vand, frugt mv. på parkeringspladsen 

ved Havdrup Idrætscenter. HGI Cafeen har åben, så kom gerne forbi, og bak 

de mange cykelrytterne op. 

 

Aksel Nielsen 

http://www.aarhus-kobenhavn.dk/ 
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Gymnastik 

Formand 

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

Økonomiansvarlig 

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

 

Mail: gymnastik@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.havdrupgymnastik.dk 

Sæsonåbning og tilmelding 
Så er efterårs- og vintersæsonen netop opstartet. 
 
Sæsonplanen 2015/2016 kan ses på hjemmesiden 
www.havdrupgymnastik.dk under fanebladet ”vintersæson 2015/2016” og 
beskrivelser om de enkelte hold og holdoplysninger kan ligeledes ses på hjem-
mesiden under fanebladet ”Holdbeskrivelser”. Sæsonprogrammet er desuden 
udsendt som en husstandsomdelte folder. 
 
Åbnings- og onlinetilmeldingsaftenen d. 13. august, kl. 19.00 som netop i skri-
vende stund er passeret, gik i det store hele fint.  
Der var i år lidt opstarts problemer med at få åbent op for tilmeldingen, men 
Betina knoklet for at løse problemet og online tilmeldingen blev åbnet kl. 
19.06. Som forrige år, så var der lidt knas med systemet som drillede os ved 
at sætte folk på venteliste selvom der var plads på holdene, men det løste sig 
og forklaringen er, at systemet ikke kan nå at opdater så hurtigt, når der er så 
mange på, på en gang. 
Tilmelding var flot og allerede inden for det første døgn, rundet vi 630 med-
lemmer.   
 
Der er stadig ledige pladser på flere hold endnu, selv om nogle hold desværre 
er fyldt op, men vi kan stadig tilbyde plads på en hel del hold af forskellig art.  
 
De fleste hold starter træningen i uge 35 (mandag den 24. august). 
 
Vores nye hold Hiit starter først op efter Efterårsferien, så skynd dig ind og få 
dig tilmeldt inden holdet er fyldt op. 
 
Kom og mød nye mennesker og dem du kender til lidt hygge, samtidig med at 
du holder din fysiske form oppe, eller måske forbedre din form – til efter træ-
ningen at kunne mærke en dejlig velvære i kroppen. 
Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det. 
Er man ikke blevet tilmeldt på åbningsaftenen (d. 13. august), og ønsker at gå 
på et af holdene, kan man stadig blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede 
hold ikke er fyldt op, og hvis holdet skulle være fyldt op kan man skrive sig på 

 
(Fortsættes på side 6) 
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venteliste, når der så bliver ledig plads vil man automatisk få besked, alt via 
hjemmesiden. 
 
Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, som føl-
gende: 
Vælg fanebladet 'Onlinetilmelding'/'Onlinetilmeld dig her' og tilmeld dig det hold 
du ønsker at gå på. Følg vejledning og informationstekster i øvrigt.  
Husk at have dankortet/edankortet klar. 
 
OBS! Tilmelding kan kun ske ved samtidig betaling af kontingent (som nævnt 
ovenfor). Er der ikke betalt fremgår gymnastens navn ikke af medlemslisten, 
og gymnasten er dermed ikke tilmeldt holdet. 
 
NB: Er man i tvivl om holdet er noget for en, gives der 2 prøve-
undervisningsgange fra tilmeldingstidspunktet, hvorefter tilmeldingen er bin-
dende. Ved udmeldelse inden 3. undervisningsgang fra tilmeldingstidspunktet 
tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 50,00 til dækning af administrations-
omkostninger. 
 
Ved tilmeldingen skal man huske, hvis man tidligere har været medlem i for-
eningen, som de fleste har - at man tilmelder sig som ”allerede med-
lem” (ellers vil man figurer 2 gange i medlemssystemet - hvilket vi dog kan se i 
systemet, men som skal rettes manuelt efterfølgende).  
 
WORK OUT KOMBI 
Work Out Kombi er en nyhed her i vintersæsonen 2015/2016, hvor du kan 
træne på 6 hold - træn så meget du vil i ugens løb!  
 
Lav din egen work out pakke og tilmeld dig WORK OUT KOMBI pakken som 
indeholder fri træning på Zumba/Step/Ballroom Fitness/Multirobic/Dance 
Fit/Modern Linedance. 
 
Vores dygtige instruktør på holdene tilbyder nu alle chancen for at træne varie-
ret indenfor rytmegenren når det passer ind i ugens program, hverdage og 
søndage, frit valg! 
 
Se mere om det enkelte hold under holdets beskrivelse! 
 
Vær opmærksom på at tilmelde dig WORK OUT KOMBI, så får du 4 hold 
stort set gratis - Træn så meget du vil for kun 1.575 kr. for hele sæsonen! 
 
Klippekort 
Som sidste år fortsætter vi med muligheden for, at man kan købe et klippekort 
henholdsvis med 10 eller 20 klip, til dem som ikke ønsker at tilmelde sig et 
fast hold.  
Klippekortet kan bruges på alle voksen holdene igennem hele vintersæsonen, 
med undtagelse af hvis et hold hvor de faste holdtilmeldte anvender alle rekvi-
sitter ved træningen, som f.eks. TRX holdet og bokseholdet, som er begræn-
set i forhold til redskaber/rekvisitter. Erfaringsmæssigt sker dette dog sjæl-
dent efter ca. 1 – 2 måneder fra sæsonstart.  
 

(Fortsat fra side 5) 
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Så hvis du ønsker fleksibilitet i din træning og træningstid er klippekortet netop 
noget for dig. 
For at købe et klippekort kræver det, at du er medlem af gymnastikforeningen. 
Under Holdbeskrivelser kan du se hvilke hold klippekortet kan benyttes til. Klip-
pekortet købes således: 
Køb klippekort og få samtidig et medlemskab af Havdrup Gymnastikforening 
under Onlinetilmelding under "Klippekort og medlemskab - 10 klip" til 500 kr. 
eller "Klippekort og medlemskab - 20 klip" til 950 kr.  
OBS! Klippekortet gælder kun til vintersæsonen 2015/2016. 
Du modtager efter et par dage klippekortet i postkassen. 
Mød op på holdet, og vis dit klippekort til instruktøren, som krydser af på kor-
tet. 
 
Vigtig information om klippekortet: 
Klippekortet er personligt, men må gerne overdrages til 2. part under forud-
sætning af, at 2. part er eller bliver medlem af Havdrup Gymnastikforening.  
Klippekort er kun gyldigt i den vintersæson hvor klippekortet er købt, og over-
skydende klip eller ubrugte klippekort refunderes ikke. 
 
Læs mere om klippekortsordningen på vores hjemmeside under Onlinetilmel-
ding/Klippekort. 
 
 
Lidt reklame for nogle af de nye og ikke så fyldte hold i denne sæson 
 
Nyhed i Havdrup - Hiit:  
Vi kan nu tilbyde HIIT træning om onsdagen kl. 18.00-19.00 fra d. 21/10. 
Muligvis bliver holdet kaldt noget andet end HIIT og det kan tænkes at det bli-
ver et hold blandet med andet indenfor genren, hvor Høj Intensiv Interval Træ-
ning (HIIT) er i focus.  
HIIT er en af de mest effektive måder at konditions- og styrketræne på, og og-
så en utrolig god måde at fedtforbrænde på, idet stofskiftet sættes i vejret. 
HIIT træning består af skiftende intervaller med moderat intens og perioder af 
nær maksimal ydeevne. 
 
Løbeholdene: 
Holdet henvender sig til dig, som gerne vil begynde at løbe, evt. har løbet på 
vores hold sidste sæson eller dig som har løbet lidt på egen hånd, men som 
gerne vil have lidt mere struktur på dit løb. 
Dette hold tilbyder 2 faste løbedage, hvor der vil blive undervist i forskellige 
løbeaktiviteter i form af interval løb, udvidelse af løbs-distance, løbestil samt 
diverse råd om løb. 
Da holdet er for alle vil der være meget individuel løbetræning, så hver enkelt 
bliver udfordret på det niveau den enkelte er på. Der vil også være lidt gå-gang, 
hvor vi får pusten. 
Målet er at løbe 5-6 km i træk, men også at vi forbedrer vores løbeevner og 
kondition i løbet af sæsonen. 
Alle kan løbe og løb er sjovt, det er bare et spørgsmål om at få den rigtige ind-
gangsvinkel til løbe-træningen, så kom og vær’ med, vi favner alle! 
 
 

(Fortsat fra side 6) 
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Havdrup Hawks Cheerleaders:     
Cheeleader holder er for dig der er 13 år 
eller derover og klar på at prøve noget ud-
fordrende og anderledes.  
 
Så er vores nye cheerleadinghold lige noget 
for dig! 
 
Vores to unge instruktører Julie og Mads 
som fik bronze ved Danmarksmesterska-
berne i 2014, er dem du møder som hol-
dets instruktører – og er dem der kan give 
dig chancen for at opleve den fantastiske og 
helt unikke holdsport!  
Til hverdag går Julie og Mads på cheerlea-
ding holdet Køge Marines Cheerleaders. 
 
I træningen vil vi holde fokus på at lære jer 
nogle fede cheerleading stunts og  
tumbling, som dem man ser på film. 
 
Vi håber på at se jer på holdet!  
Der er endnu ledige pladser. 
 
 
Dance Fit: 
Dance Fit, er et nyt voksen hold (+18) for begyndere som ligger om Søndagen. 
Det er en let koreografi, så alle kan være med.  
Det vil være lidt blandet stilarter, som Aerobic, Hip Hop, Funk & Showdance. 
Men mest af alt, så vil der blive danset for sjovt.  
 Det bliver en sjov time, med grin, god musik og god træning. 
 
Kontingent: INTROPRIS kr. 450,00 - 
Er inkluderet i WORK OUT KOMBI pakken 
 
 
Boksning for Kids & Teens: 
Bokseholdet er for de 5 til 8 år & 9 til 13 årige, på holdet 
træner vi forskellige 
fysiske øvelser til styrkelse af vores motorik og balance.  
Der vil selvfølgelig også blive trænet bokseteknikker, men 
naturligvis ikke  
direkte kamp.  
Vi skal via indøvelse træne de forskellige teknikker, så vi bli-
ver stærkere og mere udholdende.  
Holdet er for både piger og drenge, så alle kan være med, begynder som øvet.  
 
 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 7) 
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Zumba: 
Som instruktøren siger – er Zumba godt for 
sjælen, derfor fortsættes der  
med det, men holdet skal også snuse til den 
nye erstatning for Zumba, som hedder HIT 
FIT DANCE.  
Zumba er danseaerobic, som er inspireret 
af latinamerikanske danse og musik. HIT FIT 
DANCE er den nye dansedille, hvor der dan-
ses til kendt musik fra forskellige årtier.  
 
Der danses rock'n roll til 50'ernes rockede rytmer, twist til 60'ernes Beatles 
etc. For begge dansetyper er det kendetegnende at koreografien er forholds-
vis simpel, så alle kan følge med uanset fysik og motorik, men alle bliver udfor-
dret og stimuleret indenfor de grænser den enkelte har. 
Vores dygtige instruktør Karina er certificeret Zumba instruktør, og Karina 
har endvidere taget uddannelsen som HIT FIT DANCE instruktør hos Marianne 
Eihilt i Århus, som er kendt fra TV showet "Vild med dans". 
Så tilmeld dig og få en 'fest' mens du danser dig til en skønnere krop og bedre 
fysik!  
 
Team Allstars – et springhold for ca. 18+: 
I den kommende sæson fortsætter også voksenspringholdet for ca. årgang 
18+, et hold mest baseret på spring, men kan også tilpasses til dem der til-
melder sig holdet.  
En rigtig god mulighed for at få tidligere springere på alle niveauer i gang igen, 
eller nye der vil lære eller genopfriske hvad man tidligere har kunnet. 
Er du ikke 18 år endnu og gerne vil gå på holdet, er du meget velkommen - så 
bare kom og vær med, da aldersgrænsen ikke er afgørende for at være delta-
ger på holdet. 
 
Aktive Seniorer og motion: 
Holdet Aktive Seniorer m/k bliver desværre lidt trængt pladsmæssigt i forhold 
til tidligere, eller i hvert fald som det ser ud lige nu.  
Da skolen ikke kan oplyse hvornår der er ledig tid i hallen før skolen har pro-
gramlagt der timeplaner, kan brug af hallen ikke udmeldes før dette er klar-
lagt. Det betyder desværre at Aktive Senior motion må træne i Multisalen, da 
skolen har oplyst at de ingen ledige tider har i hallerne i dagtimerne. 
Vi håber dog på at dette kan blive mindst lige så hyggeligt i disse knapt så sto-
re omgivelser. 
Vi kan dog oplyse at der efter træningen er hygge med fælles kaffebord, som 
tidligere. 
 
BORDTENNIS ATTER I HAVDRUP 
Vores største nyhed i vinter-sæsonen 2015/2016 er at vi opretter bordten-
nis hold for børn! Med hjælp fra Solrød bord- tennisklub er det lykkedes at få 
en aftale i stand med en dygtig instruktør Søren, som hver onsdag vil undervi-
se i bordtennis for børn og unge i skolens gymnastiksal. 
Vi har indkøbt borde, net, bat og bolde, så vi er klar!  
 
FOR VOKSNE: Som en forsøgsordning vil vi udleje bordtennisborde for voksne 
(18 år+) om mandagen i 3 tidsrum.  

(Fortsat fra side 8) 
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Leje af et bord 1 time er 300 kr. for sæsonen. Se mere under holdbeskrivel-
ser. 
 
Fitness Event eller voksen event onsdag 13. august kl. 19.00 – 21.00 
Som sidste år har der været afholdt Fitness Event - et gratis arrangement 
som tilbydes voksne medlemmer og ikke medlemmer - et tilbud og en mulig-
hed for at komme og får en smagsprøve på nogle af de forskellige former for 
motion og gymnastik vi tilbød.  
 
 
 
Programmet for aftenen:  
Kl. 19.00-19.05  Velkomst v/formanden 
Kl. 19.05-19.40  Cirkeltræning, Step, DanceFit og Løb 
Kl. 19.45-20.15  TRX, Zumba/Ballroom Fitness og Funky Ladies 
Kl. 20.25-20.55  CrossGym/Multirobic, Modern Linedance og Boksetræning 
Kl. 20.55-21.00  Afslutning 
 
Der var lige omkring 65 mennesker der tog mod dette gratis tilbud, og efter 
sigende en forrygende fornøjelse for dem der deltog. 
 
 
Et par billeder fra Fitness-dagen – fra Multisalen og hallen. 
 

 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 10) 
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Ny Airtrack i Havdrup Gymnastik takket være Nordea Fonden 
Havdrup Gymnastikforening kan i denne sæson udskifte en ældre Airtrack Pro 
med en splinterny og væsentlig smartere Airtrack til stor glæde for alle spring-
gymnaster takket været bidrag fra Nordea-fonden. 
 
I løbet af de sidste par år har springinstruktører i Havdrup Gymnastikforening 
lappet og lappet på den Airtrack, som foreningen havde købt brugt og hjem-
bragt fra en forening i Jylland. En eksplosiv stigning i antal pringgymnaster har 
naturligvis forøget sliddet på de mange springredskaber, men med udskrivnin-
gen af en stor sum penge til både springgrav og løsskumsgrav var der ikke 
penge til indkøb af en ny Airtrack.  
 
Gymnastikforeningens bestyrelse ansøgte 
derfor Nordea-fonden om støtte til indkøb 
af en ny Airtrack til knap 53.000 kr. Nor-
dea-fonden kvitterede med halvdelen af 
beløbet, og kort efter sommerferien mod-
tog glade bestyrelsesmedlemmer fra Hav-
drup Gymnastikforening den flotte check i 
Nordea filialen i Solrød Strand af filialdirek-
tør Helle Steinmejer.  
 
 
De resterende penge finansieres via foreningens kontingentindtægter fra den 
kommende sæson, og den nye Airtrack er bestilt så den er klar til at blive ta-
get i brug i starten af den nye sæson. Havdrup Gymnastikforening er meget 
taknemmelig for det flotte støttebeløb fra Nordea-fonden, og er glade for at  
alle foreningens springgymnaster nu kan springe sikkert samt udvikle nye tek-
nikker ved hjælp af det nye redskab.  
 
Se mere om foreningens springhold på gymnastikforeningens hjemmeside 
www.havdrupgymnastik.dk, hvor der stadig skulle være mulighed for at få en 
plads på flere af holdene. 
 
Store Legedag/ Aktivitetsdag søndag 27. september kl. 10.00 – 13.00. 
Vi gentager i år vores efterhånden meget eftertragtede ”store legedag / akti-
vitetsdag”, som er for alle byens og omegnens borgere, hvor man ganske 
GRATIS kan komme til et par timers sjov, leg og andre gymnastiske aktiviteter, 
på en masse af vores redskaber, som er stillet op i Havdrup Idræts Center.  
 
Mange af foreningens instruktører vil være 
til stede med modtagning og vejledning.  
Kom og vær med - og i det hele taget bare 
få rørt sig og have en fantastisk dag sam-
men, forældre og børn og alle legekamme-
raterne.  
Et arrangement der er rettet mod børn og 
unge, og hvor mindre børn er tiltænkt at 
skal hjælpes rundt på aktiviteterne af foræl-
dre / voksne. 
 

(Fortsat fra side 12) 
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Arrangementet finder sted i Havdrup Idræts Center,  
søndag 27. september, fra kl. 10.00 - 13.00. Arrangementet er for både børn 
og unge og som nævnt gratis. 
Der er ingen tilmelding, så ta’ bare hele familien med!  
 
Novo Nordisk SportsCamp 2015 i Havdrup 
I sommerferiens uge 31 blev den første Novo Nordisk SportsCamp nogensin-
de afholdt i Havdrup Idrætscenter med masser af børn og unge fra hele lan-
det. 
 
I samarbejde med Havdrup Gymnastikfor-
ening afholdte arrangørerne af Novo Nordisk 
SportsCamp årets camp i de dejlige faciliteter  
i Havdrup Idrætscenter. Novo Nordisks vision 
er at overvinde diabetes.  
SportsCamp er et koncept der giver børn og 

unge mas-
ser af moti-
on, sund 
mad og sjove oplevelser og dermed de bed-
ste vilkår for at leve sundt og forebygge type 
2-diabetes.  
Ved at støtte SportsCamp deltager Novo 
Nordisk i kampen for børn og unges sundhed. 
På Sportscampen underviser dygtige unge 
mennesker fra hele Danmark i mange for-

skellige sportsgrene som springgymnastik, dans, karate, fodbold, badminton 
og meget mere.  
 
Men der bliver ikke blot undervist i de forskelli-
ge sportsgrene, der bliver også leget og soci-
aliseret på kryds og tværs, og de unge delta-
gere danner nye venskaber på tværs af lands-
dele.  
Den yngste gruppe på 8-11 år overnatter ikke 
som de ældste fra 11-15 år og 15-18 år gør, 

men alligevel 
er der ingen 
tvivl om at 
der opnås gode venskaber på meget kort tid 
blandt de mange deltagere. Ved ugens afslut-
ning kunne en flok glade børn og unge tage 
trætte hjem efter at have boltret sig i de man-
ge redskaber og dejlige haller i Havdrup i de-
res sommerferie.    
 

Havdrup Gymnastikforening ser frem til at fortsætter samarbejdet med Novo 
Nordisk SportsCamp i årene der kommer. 
 
 
 

(Fortsat fra side 13) 
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Gymnastiklejr – ”Gym-Camp 2015”. 
Senere på året afholdes gymnastiklejr ”Gym-Camp 2015”, som holdes fra  
lørdag morgen den 31. oktober til søndag eftermiddag den 1. november 
2015.  
Gym-Camp 2015 afholdes som sidste år på Gunslevholm Idrætsefterskole, på 
Nord Falster. 
 
For dem der ikke tidligere har været der eller kender dette sted – er det bare 
helt vildt fedt sted, med mange nye og gode faciliteter, med springbaner og 
meget andet. 
Her skal vi give den "fuld gas" med rytme, sjov, lege og springbaner og spring-
grave, og hoppe løs i de nedbyggede trampoliner.  
Vi glæder os til at byde alle jer der er 6 år og derover velkommen til den tradi-
tionsrige Gymlejr.  
Information og tilmeldingsforløb om gymnastiklejren bliver senere udsendt til 
de hold lejren henvender sig til. 
Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne delta-
ge.  
 
Datoer og andet 
Aktivitetsdag/Store legedag 27/9 2015 i Havdrup Idrætscenter for alle 
Efterårsferie uge 42 (12 – 18/10 2015) 
Gym-Camp 2015 d. 31/10-1/11 2015 i Gunslevholm 
Juleferie 7. december – 3. januar 2016 (med mindre andet er oplyst på hol-
det). 
Gymnastikopvisning 19/3 2016 
 
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 og ikke ønsker at oprette et nyt, kan du stadig 
støtte Havdrup Gymnastik. Du ringer blot til OK på tlf.nr. 89 32 22 11, og for-
tæller dem at du vil have dit kort tilknyttet sponsoraftale 56 13 49, HGI gym-
nastik, og så støttes der fremover med 6 øre pr. liter. 
 
 
P.u.v. Camilla 

(Fortsat fra side 14) 
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SuperBrugsen Havdrup sommercup 
Mange af Havdrups hold – og sågar en del af modstandernes hold – kunne 
med gru huske vejret til sidste års sommercup. Det var vådt, og der var mas-
ser af det. Så vejrudsigterne var i ugerne op til det årlige stævne blevet gran-
sket flittigt. Men talrige aftenbønner må være blevet hørt. For der faldt kun 
meget få dråber i år. 
 

Ny hovedsponsor 
Klubben har i årets løb gjort en del ud af sponsorarbejdet. Og det har bl.a. ført 
til et godt samarbejde med SuperBrugsen Havdrup, 
der i år hjalp til med sponsering af flotte personlige 
præmier til alle spillerne. 
Havdrup fodbold vil gerne benytte lejligheden til at 
takke SuperBrugsen Havdrup for det gode samarbej-
de omkring stævnet. For ud over støtten til præmier-
ne, havde vi også sat SuperBrugsens slagter til at 
smøre 200 sandwiches, som SuperBrugsens besty-
relse kom op og solgte, samtidig med at der blev la-
vet 200 hapsdogs og solgt kassevis af kildevand og 
sodavand. Så alt i alt en kæmpe indsats fra vores nye 
samarbejdspartner. 
Udover SuperBrugsen havde Sportyfied, Eltek, W. 
Johansen, Havdrup dyreklinik og LN Bilcenter valgt at sponsere stævnet.  
Også stor tak til Jer.  
 
Fodbold blev der naturligvis også spillet masser af. I alt 110 kampe blev ledet 
flot igennem af 36 dommere. Der skal naturligvis også her lyde en stor tak til 
alle dommerne, der er med til at gøre vores stævne specielt for de ca. 550 
deltagere og sikrer at tidsplanen bliver overholdt. 
 

 

 
 

(Fortsættes på side 19) 

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 

Årets personlige præmie 
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De største mindste talenter 
Vi har her i foråret startet årgang 
2010 op. Og de valgte sommercup til 
deres debut i den gule trøje. 8 drenge 
og en enkelt pige havde et par fornøjeli-
ge timer på banerne, inden de til stor 
jubel fra tilskuerne fortjent kunne mod-
tage deres præmier. Der er plads til 
flere spillere på holdet, der træner 
hver torsdag fra kl. 17 til 18. 
 
 

 
 
 

Malurt i bægeret 
Hvert år har vi en flok samaritter til at 
hjælpe os, hvis spillere kommer til skade, 
eller på anden måde har behov for assi-
stance. De forrige år har det mest dre-
jet sig om plastre på skrammer og lin-
dring, når spillerne har været i brænde-
nælderne rundt om banerne efter en 
bold. Men i år kom samaritterne des-
værre mere på arbejde, da en af de gæ-
stende piger kom til skade med benet. 
Der blev hurtigt konstateret, at der var 
behov for en ambulance, som hurtigt 
kom og hentede pigen. Det viste sig des-
værre efterfølgende, at pigen havde 
brækket skinnebenet. Vi ønsker hende god bedring, og håber at hun og holdet 
trods alt har mod på at deltage til næste år.  
 
Preben Nilsson 
 
De glade U14 piger 
Status over forårsturneringen 
Pigerne afsluttede en sløj sæson, hvor vi ikke har været på det forventede ni-
veau og har derfor indkasseret en del nederlag og mål imod os, hvilket til tider 
har givet lidt ridser i vores ellers stærke sammenhold.  
Kun momentvis har vi set den fight, vilje og det gode kombinationsspil, som vi 
ved pigerne kan leverer og underligt nok har pigerne præsteret allerbedst 
mod turneringens bedste hold…  
 
Derfor var klubbens tur til Kerteminde Cup en god afslutning inden pigerne 
kunne gå på sommerferie, da der her ville være rig mulighed for at dyrke det 
sociale – der trods alt er det vigtigste mål for vores smalle trup. Vores sports-

(Fortsat fra side 18) 
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Havdrups drenge ordner en ”sandwich” 
Foto: Jeff Duckett 

Havdrups største mindste talenter 
Foto: Jeff Duckett 
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lige ambitioner (som vi også har ), var minimum at gentage sidste års 3. 
plads, som I år ville være en ekstra stor bedrift set med sæsonens tidligere 
resultater samt at man I år havde valgt at lægge U14 og U15 årgangene 
sammen, fordelt på 2 puljer.  
 

Trænerteamet var noget presset over holdet spillerprogram for stævnet, da 
pigerne første kamp skulle fredag aften lidt i klokken ti – hvilket var tæt på de 
gamles sengetid  - samtidig lagde pigerne hårdt ud med at skulle møde Ker-
temindes U15 piger! For at undgå den 
helt store afklapsning i første kamp, 
lagde trænerteamet en ny strategi, 
lidt a la ”Italien style, hvor udgangs-
punktet var at holde 0’et, men samti-
dig frigøre lidt flere offensive kræfter. 
Denne nye spillestil skulle vise sig at 
passe pigerne ganske udmærket og 
de havde rigtig godt fat i kampen og 
kom foran 2-0 i midten af anden halv-
leg. Men noget heldigt fik Kerteminde 
kort før tid reduceret og så sneg nervøsiteten sig ind i pigerne og i ved kam-

pens absolutte sidste hjørnespark, fik 
Kerteminde lov til at udligne – meget 
ufortjent – til kampens resultat 2-2. 
Men heldigvis var humøret rigtig højt 
hos de glade Havdrup piger, så de kunne 
fortsætte hyggen ”hjemme” på skolen 
hvor de var blevet indlogeret og da næ-
ste kamp først var lidt i klokken fire lør-
dag, kunne de sove lidt længe – hvilket 
passede dem ganske godt. 
Pigerne var rigtig gode til at udnytte ven-

tetiden imellem kampene, hvor der blev flettet en del hår, hygget på skolen 
eller hos de medrejsende forældre, set mange af de andre Havdrup hold og 
snoldet til lørdag aften. Lørdagens eneste kamp havde pigerne samme opstil-
ling, som igen resulterede i stor Havdrup dominans med mange chancer og et 
forsvar der lukkede alle modstander chancer ned. Pigerne kom igen foran ved 
rigtig flot spil og denne gang var de klar i de afgørende situationer hen mod 
slutningen af kampen, hvor der igen var hjørnespark til modstanderen i de dø-
ende minutter – men en sikker 1-0 sejr var i hus, godt hjulpet at de øvrige Hav-
drup hold, der talstærkt var mødt op for at heppe på. Endelig kunne 
”møllehjulet” dreje og pigernes humør var nu helt i top og resten af lørdagen 
blev der stor hygget i stor stil. 
 

Søndag havde pigerne så god mulighed for at spille sig i semifinalen i den sid-
ste pulje kamp, men kravet var en endnu sejr for at være helt sikre – så det 
gjorde pigerne bare! Med stor vilje og mod, vandt de i meget overbevisende 
stil 2-0 og da Kertemindes U15 samtidig tabte deres sidste kamp, blev piger-
ne vinder af puljen, som betød at de skulle møde nummer 2. fra den anden 
pulje.  

(Fortsat fra side 19) 
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Der er ingen tvivl om at pigerne havde genfundet deres tro på at de er et 
stærkt fodboldhold og kan spille på et højt niveau – i hvert fald var man aldrig 
usikker på at holdet ville vinde semifinalen, som de styrede totalt og for at lige 

at understrege deres genfundne form, score-
de de holdets første mål på hovedstød – og et 
smukt et af slagsen, efter et hjørnespark 
(som automatisk udløste den længe lovede is 
fra trænerteamet). Det blev senere også til 2-
0 og nu var pigerne klar til finalen. Vejrets 
temperatur var efterhånden steget med 10 
grader og det var blevet en flot solskinsdag, 
hvilket egentligt var meget sigende for piger-
nes rejse. 

 

Vi startede finalen med et angreb der var tæt på at blive til en kæmpe chance, 
men derefter må vi sande at vi var overmatchet af vores finale modstander, 
der kort efter fik scoret på deres første angreb. Trods god fight, så fik vi aldrig 
gang i det spil der skulle til, for at presse 
modstanderne, som senere skulle vise at 
have vundet de fynske 8-mandsrækker for 
U15 hold. 
 

Det blev således ikke til den ønskede sejr-
dans, men da det samtidig var Birdies sidste 
kamp for holdet, blev der alligevel sagt ”tak 
for alt og på gensyn”, ved at lade møllehjulet 
dreje endnu en gang for Albertes enorme 
bidrag til holdet – både inden- og udenfor 
fodboldbanerne. 
 

De glade Havdrup piger kunne yderst velfortjent lade sig hylde for den fanati-
ske flotte 2. plads, der udover den flotte pokal gav en ekstra skilling, som na-
turligvis blev brugt i isboden for det flotte hovedstødsmål.  
Meget trætte, glade og stolte kunne pigerne nu endelig holde deres velfortjen-
te sommerferie, velvidende at de fik afsluttet sæsonen med at vise at der er 
masser af god fodbold i vente til efteråret. 
 
De glade U14 Havdrup piger vil sige tak til klubben for endnu en skøn tur til 
Kerteminde og for den store opbakning fra de øvrige Havdrup hold og naturlig-
vis til de medrejsende forældre, der alle var med til at skabe en endnu en dejlig 
fodboldoplevelse. 

 
 
 

Havdrup sommer cup 2015 
Er der noget bedre end at starte sæso-
nen med endnu en fodboldturnering og 
så endda på hjemmebane, da klubben 
havde gjort det muligt for pigerne at del-

(Fortsat fra side 20) 
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tage i år, ved at slå 2 årgange sammen i en pulje af 4 hold og med en vinder i 
hver årgang. 
Således var der kun et andet U15 (jep, det hedder de nu) hold og 2 x U14 
hold, men det var nu også en udfordring i sig selv, fordi vi henover sommeren 
har mistet endnu en dygtig spiller, da Johanna desværre har valgt at lægge 
støvlerne på hylden. Samtidig var der 2 afbud til denne store dag, så der blev 
fuld spilletid til alle på holdet, da vi lige kunne stille 8 piger. Ydermere var det 
Tune, som vi har haft voldsomme problemer med at vinde over i de sidste par 
år, som havde tilmeldt sig stævnet. 
Udover at spille fodbold havde holdleder Karina igen i år fået stablet en flot bod 
sammen, hvor der blev solgt kaffe, the, kakao, hjemmebagte kager, pandeka-
ger og til de morgenfriske var der i år friske hjemmebagte morgenboller – 
boden var en kæmpe succes og holdet kunne melde alt udsolgt, så der var en 
god skilling til holdkassen – 1000 tak til holdet for jeres store indsats J 
På fodboldbanen var pigerne også rigtig godt kørerne, efter 2 sejre mod de 2 
velspillende x U14 hold, skulle ”finalen” stå mod Tune, der inden kampen havde 
en bedre målscorer end Havdrups glade piger og for det ikke skal være løgn, 
så blev vi ramt af en skade, så vi måtte efter nogen overtalelse bytte målmand, 

så vi trods alt havde 7 friske spillere i 
marken. Efter en målløs første halvleg, 
hvor pigerne kæmpede bravt og holdt 
Tune for de helt store chancer, blev vi 
enige om at investere mere i chancer 
vi ville få i anden halvleg. Hen mod slut-
ningen af kampen stod den stadig 0-0 
og trænerne besluttede at smide hol-
des bagerste mand frem, som en eks-
tra midtbane – hvilket kort tid efter 
udløste en stor chance, efter godt gen-
nemspil og på riposten kunne Cille bli-
ve holdets helt store helt, da resultatet 
holdt kampen ud. 

 
Det giver store forventninger til den kommende sæson  Trænerteamet.  
 
HAVDRUP’s SEJE TØSER - 02-03 PIGERNE 
Pigerne deltog i foråret 2015 DBU’s U12  8 mands turnering, Her blev det til 
en flot 2. plads i kraft af kun en tabt (den første i tuneringen i to år), en enkelt 
uafgjort og sejre i resten af kampene. 
Resultatet er ekstra flotte set i lyset af at vi var hårdt ramt af skader, 3 spille-
re var ude hele foråret, så de fleste kampe blev spillet med ingen eller kun en 
udskifter, men dem der spillede fik vist at de i 
sandhed er Havdrup’s Sejeste Tøser. 
Holdet deltog ligeledes i klubturen til Kerteminde 
Cup, hvor forårets tema gentog sig, vi drog af-
sted med 9 spillere, med en forvredet ankel un-
der opvarmningen til første kamp betød et stæv-
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ne uden udskiftere, som så ofte før trak pigerne i arbejdstøjet og spillede og 
fightede en FLOT anden plads hjem. 
  
Første weekend efter sommerferien deltog vi i Havdrup Sommer Cup, hvor vi 
vandt 03 pokalen for 5 år i træk. 

  
Vi har nu taget hul på et spændene efterår og 
med 13 spillere til første træning ser det lyse-
re ud, men hvis der sidder en pige eller to 
(født 2002 eller 2003 måske 2004) og tæn-
ker at “det der fodbold” lyder sjovt så er i vel-
kommen til at komme og træne med, vi træ-
ner mandag og onsdag 17.00-18.30 på ba-
nerne i Havdrup. 
 
Michael Palbom 
 

 
Havdrup Piger 07/08  
Havdrup Piger 07/08 har nu spillet sammen i lidt over 2 år. Pigerne har et 
fantastisk godt socialt sammenhold og elsker at gå til fodbold. De er alle glade 
og tager udfordringerne med et stort smil, også selvom det godt kan være 
svært.   
Pigerne er begyndt at spille 5-mands og det går rigtig godt. De vinder nu flere 
kampe end de taber, scorer både heldige og gode mål og har ikke mindst fun-
det ud af at man godt må spille hinanden… 
 
 

 
 
 
 
 
Det var på tide de 
blev klædt pænt på 
og i den forbindelse 
har Finn Olsen VVS 
sponsoreret et flot 
holdsæt, bestående 
af 14 Select sæt.  
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JP-AUTO Havdrup og 
Sluktørsten.dk har 
også været så venli-
ge, at klæde alle pi-
gerne pænt på i en 
lækker Adidas dragt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pigerne samt træner og holdleder takker alle vores sponsorer for det flotte 
tøj. 
 
 
Mary Sarpetti – 07/08 Piger. 
 
 
 
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 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 

(Fortsat fra side 24) 
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Familie Badminton søndag morgen kl. 8.00-9.45 

Der vil igen i år være mulighed for at stå tidlig op søndag morgen og gå op og 

spille med sine børn, næsten hver søndag. 

 

Dette gælder også for ikke medlemmer af Havdrup Badminton.  

Det gælder for alle. 

Betingelsen er dog at der skal deltage et barn på banen. 

Hvilke søndage der er aflyst kan ses på vores hjemmeside  

www.hgi-badminton.dk  

 

Ungdomsudvalget 

 

Sæson start 

Så er vi kommet i gang efter sommerferien og det 

er dejligt at se alle de skønne børn igen. 

Vi er startet op med at have 2 hold, og evt. nye spil-

lere skal tage kontakt til vores træner, Simon, for at 

høre om der er plads på det hold som niveaumæs-

sigt passer til den nye spiller.  

 

Træningen sker mandag fra kl. 16.30-17.15 / 17.00-18.30 og onsdag fra kl. 

16.30-17.15 / 17.15-19.00.  

 

Mere information kan findes på vores nye hjemmeside. 
(Fortsættes på side 27) 

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 
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Badmintonstævne for U9 og U11 spillere 

Søndag d. 13. september afholder vi stævne for U9 og U11 spillere.  

Flere af vores unge spillere er tilmeldt, og vi håber selvfølgelig, at der vil kom-

me mange tilskuere, som kan støtte op omkring vores lokale talenter. 

 

Thomas M Belling 

Email: ungdom@havdrup.dk 

FB: www.facebook.com/HavdrupBadmintonUngdom 

 

Ledige badminton baner på følgende dage og fra tider 

Mandag kl. 19.30 og 20.30 

Tirsdag kl. 20.00 

Onsdag kl. 20.00 

Lørdag kl. 8.00, 9.00 og 10.00 

 

Vi har også træning på følgende dage: 

 

Veterantræning 

Onsdag kl. 19.00 

 

Motionist fællestræning 

Tirsdag  kl. 20.00 

Lørdag kl.  9.15 

 

 

Hvis du er interesseret i at spille badminton så kontakt: 

Kasserer Finn Jensen 

Telefon  4618 6418  

E-mail:  badminton@havdrup.dk  

(Fortsat fra side 26) 
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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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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  

SLTU Motionist turnering 2015 
 
Havdrup Tennis Klub deltog med 2 hold i SLTU Motionist turnering 2015. 
De opnåede flotte resultater som kan ses nedenfor: (selv om der stadig mang-
ler at blive spillet nogle kampe ændrer det ikke på Havdrups slutstilling). 
 
Hver kamp består af 3 herre doubler, 2 mix doubler og en dame double. 
 

 
 
 

Motionist kat. 2 A 
Pulje 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motionist kat. 2 B 
Pulje 2  

Hold K V U T Kampe Sæt Point 

Albertslund 2 6 3 3 0 23-13 51-33 23 

Havdrup 6 4 1 1 22-14 46-34 22 

Tune 5 2 0 3 14-16 33-37 14 

Stenløse 5 1 2 2 14-16 33-37 14 

Brøndby Str. 5 1 2 2 12-18 27-37 12 

Solrød 5 0 3 2 12-18 33-40 12 

Holbæk 4 1 1 2 11-13 25-30 11 

Hold K V U T Kampe Sæt Point 

Ishøj 6 4 2 0 28-8 54-18 28 

Glostrup 2 6 5 1 0 27-9 59-26 27 

Ballerup 2 6 3 1 2 20-16 48-39 20 

Roskilde 6 5 3 0 2 16-14 36-34 16 

Havdrup 2 6 1 0 5 12-24 24-50 12 

Hedehusene 2 6 1 0 5 10-26 26-56 10 

Brøndby 2 5 1 0 4 7-23 17-41 7 
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