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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 25. oktober 2015 (Omdeling 7./8. november)  

Forsiden   
 

Motiv:  Havdrup Petanque Klub  

Fotograf:  Lars Jansson  

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  



 

3 

Efteråret i HGI 

Så er alle vores sportsgrene igen i fuld gang. Heldigvis for de udendørs aktivi-

teter har sensommeren vist sig fra sin bedre side, så udendørssæsonen be-

stemt har haft tålelige vejrforhold. Og vi glædes hver dag over det liv og leben 

der er Havdrup Idrætscenter med sport i både Hal 1 og Hal 2 og på de uden-

dørs baner. 

  

HGI-Caféen 

Nu er det knap 2 år siden at HGI’s Hovedbestyrelsen besluttede at forsøge 

sig med et overtage forpagtningen af HGI-Caféen. Her et par år senere kan vi 

konstatere, at det bestemt har skabt liv og energi ,at der også på hverdagsaf-

tener er åbent i HGI-Caféen, men vi må også konstatere, at det er 

’Tordenskjolds soldater’ der holder liv i caféen. Da de ikke kan blive ved med at 

klare det alene, vil det betyde en nedgang i åbningstider for salget fra caféen. 

Det er rigtigt ærgerligt at der ikke kan mønstres det antal frivillige der skal til, 

for at vi kan holde ordentligt liv i vores Café, og det eneste vi kan gøre er at ap-

pellere til, at man melder sig til at tage en tjans eller to engang imellem. Skriv 

til hgicafeen@hgicafeen.dk, hvis du vil være med til at bevare HGI-Caféen – du 

behøver ikke være tilknyttet en forening. 

  

6000 cykelryttere forbi Havdrup Idrætscenter 

Lørdag den 12. september 2015 cyklede 6000 cykelryttere igennem Hav-

drup for at nå målfeltet i København. HGI var blevet spurgt om vi ville sørge 

for et depot med mad og drikke, og selvfølgelig ville vi det, så P-pladsen ud for 

Havdrup Idrætscenter blev udvidet med forplejningstelte denne dag. I løbet af 

aftenen og natten forsynede frivillige fra HGI de trætte cykelryttere med for-

friskninger, en opmuntrende snak og dirigerede trafikken, og det var en fornø-

jelse at være en del af. Tak til alle som kom og støttede op om dette festlige 

aften, og ikke mindst gav de seje cykelryttere velmenende ord med på de sid-

ste 40 km mod København. 

  

Med disse ord vil jeg ønske alle et dejligt efterår og rigtig god træning. 

 

 

Anette Gammelvind 

Formand 
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Vellykket depotvagt for HGI den 12. september 2015 
 

Næsten 6000 cykelryttere strøg gennem blæst og tiltagende mørke igennem 

Havdrup om aftenen den 12. september. De havde alle taget turen enten fra 

Århus eller fra Odense med mål ved HGI byen i København.  

Vi havde aftalt med Veggerby Sport, som stod som arrangør for løbet, at vi 

ville stå for udlevering på turens sidste depot, som lå på parkeringspladsen 

ved Havdrup Idrætscenter.  

 

Vi havde lovet allerede at stå klar kl. 18 og det gjorde vi, men klokken var næ-

sten 21, inden de første ryttere cyklede ind forbi depotet, men de fik så også 

drømmebetjening af de næste 30 frivillige fra HGI's afdelinger, Fodbold, Petan-

que, Gymnastik og Badminton, der havde meldt sig til depotvagten. 

 

Efter de første timers utålmodig venten, også for de mange tilskuere, der lag-

de aftenturen forbi idrætscenteret, væltede det ind med trætte cykelryttere 

fra kl. 21, og helt frem til klokken næsten var 2 om natten. 

Det var fantastisk, at opleve flere tusinde cykelryttere besøge os i depotet  

 

Selv om mange af cykelrytterne var noget smadrede af modvinden ikke mindst 

på Storebæltsbroen, var de alle glade for den flotte service, som vi bød på ved 

depotet. Der blev udleveret kaffe, kager, rugbrød, boller, frugt, vand og energi-

drik i massevis. Alt sammen klappede rigtigt godt, også for dem der havde op-

gaven med at gelejde de mange ryttere i de rigtige retninger. Noget af en op-

gave efterhånden som mørket faldt på.  

 

HGI-Caféens mange frivillige stod for god forplejning af de frivillige depotvagter. 

Flot indsats fra HGI's afdelinger, og vi har også fået at vide fra arrangørerne, 

at de var meget tilfredse med vores depotservice. 

 

Selvom mange af de frivillige fik noget længere vagter end de var stillet i udsigt, 

tog alle det med godt humør, og jeg tror de fleste er klar igen, hvis vi igen bli-

ver bedt om at være depotvagter ved et stort cykelløb. 

 

Aksel Nielsen 
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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 

Info, oplysninger og reklame for nogle af de nye og ikke så fyldte hold 
 
ÆNDRING PÅ EFFEKT - TABATA – PILATES 
Vi har desværre måtte sige farvel til Liselotte som instruktør for Effekt, Tabata 
og Pilates. Bestyrelsen har derfor arbejdet i døgndrift for at finde nye instruk-
tører til at overtage hendes plads, og det er heldigvis lykkedes.  
Men det betyder at, vi er nødt til at bytte 
rundt på træningstiden for Pilates og Ef-
fekt, da instruktørerne har undervisning 
andre steder også mandag aften. Der-
for træner Pilates nu fra kl. 17.30-18.30, 
Tabata fra kl. 18.40-19.20 (10 min. længe-
re) og Effekt fra kl. 19.30-20.30.  
 
Vi håber at de tilmeldte har forståelse for 
dette skift, da vi ellers skulle lukke holdene inden de var begyndt. Vi glæder os 
til at byde de nye instruktører velkommen.  
 
Ved spørgsmål kan formanden kontaktes på hgigym.formand@gmail.com.  
Vel mødt mandag den 5. oktober 2015.  
OBS! Vi har stadig få ledige pladser på Pilates og Effektholdet. 
 
 
NYHED! HIIT I HAVDRUP 
Ved trykning af vores hustands-omdelte program havde vi endnu ikke en afkla-
ring, men nu ser det ud til at vi som noget nyt kan tilføje endnu en dejlig nyhed 
til vores vinterprogram, idet vi forventer at kunne tilbyde HIIT træning om ons-

 
(Fortsættes på side 6) 
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dagen kl. 18.00-19.00 fra den 21. oktober. Muligvis bliver holdet kaldt noget 
andet end HIIT og det kan tænkes at det bliver et hold blandet med andet in-

denfor genren, hvor Høj Intensiv Interval 
Træning (HIIT) er i focus. HIIT er en af de 
mest effektive måder at konditions- og 
styrketræne på, og også en utrolig god 
måde at fedtforbrænde på, idet stofskiftet 
sættes i vejret. HIIT træning består af skif-
tende intervaller med moderat intens og 
perioder af nær maksimal ydeevne.  
 

Onlinetilmelding på: http://www.havdrupgymnastik.dk/Tilmeld-dig-her  
 
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 boksetek-
nikker, men naturligvis ikke direkte kamp.  
Vi skal via indøvelse træne de forskellige teknik-
ker, så vi bliver stærkere og mere udholdende.  
Holdet er for både piger og drenge, så alle kan 
være med, begynder som øvet.  
 
Cross-Gym - 60 minutters god træning 
HÅRD træning til god musik. Alle niveauer kan deltage, du skal: 
 
Have lyst til at presse dig selv. 
Have lyst til at yde dit bedste. 
Have lyst til at få trænet hele din krop. 
Have lyst til at forøge din styrke, din kondition og din energi. 
Have lyst til at mindske din vægt og antallet af sygedage. 
 
Vi vil sørge for opvarmning, musik og træning. 
 
Moderne Linedance – et hold der favner alle 
Modern Linedance m/k -holdet er i fuldt gang, men vi mangler flere på holdet. 
Skal du have det sjovt så kom til linedance hos vores erfarne og dygtige in-
struktør Vicki Svendsen. 
Et rigtigt spændende dansehold for alle der gerne vil røre sig og som evt. ikke 
har en dansepartner – er dette lige noget for dig. 

(Fortsat fra side 5) 
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Alt hvad man skal gøre er at følge instruktøren og kunne tælle til 8. Alle danser 
den samme dans på lige rækker og uden fysisk kontakt.  

Linedance er for alle uanset køn og alder, 
høj eller lav, bare man elsker musik. Musik-
ken er en bred vifte af gamle og nye sange 
- lige fra country til vals, jive, pop, rock og 
funk. 
Linedance kræver ikke noget udstyr og kan 
danses i hvilken som helst påklædning. 
Kom og prøv og se om dette er noget for 
dig. 

Dette er holdets tilbydes til en intropris på kun 450,- kr. for hele sæsonen. 
*Er inkluderet i WORK OUT KOMBI pakken 
Der trænes i Havdrup Idræts Center, Hal 2, i Multisalen torsdage kl. 17.30 – 
19.00. 
 

Ledige pladser på flere hold endnu 
Nogle hold er desværre fyldt op, men vi kan stadig tilbyde plads på en hel del 
hold af forskellig art.  
 
Tag et kig på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk og se hvilke hold der 
kan have din interesse og kom i god form på den måde du ønsker og har lyst 
til – sammen med mange andre.  
Mød nye mennesker og dem du kender til lidt hygge, samtidig med at du hol-
der din fysiske form oppe, eller måske forbedre din form – til efter træningen 
at have en dejlig velvære i kroppen. 
 
Der er som bekendt mange forskellige typer hold, så tag et kig eller prøv en 
træning.  
Har du f.eks. set holdet Step, Løb, Dance Fit eller Team Allstars. 
  
På hjemmesiden kan du se de forskellige hold og hvor de der og om der er 
ledige pladser – og hvis du er til den fleksible model, så dine træningsmulighe-
der er varierede, eller skal indpasses til når du kan og har tid – er der klippe-
kort muligheden med 10 eller 20 klip (antal træninger) eller vores nye Work 
Out Kombi, som er beskrevet herunder. 
 
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!  
 

(Fortsat fra side 6) 
 

 
(Fortsættes på side 8) 
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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 sjældent efter ca. 1 – 2 måneder fra sæson-
start.  
 
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.  
Klippekortet købes således:  
Køb klippekort og få samtidig et medlemskab af Havdrup 
Gymnastikforening under tilmelding 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. 
 
 

(Fortsat fra side 7) 
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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.  
Klippekortet 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 Tilmelding/Klippekort. 
 

Gymnastiklejr – ”Gym-Camp 2015” 
Senere på året afholdes gymnastiklejr ”Gym-Camp 2015”, som holdes fra  
lørdag morgen den 31. oktober søndag eftermiddag den 1. november 2015. 
NB: Nyt tidspunkt 
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 7 år og derover velkommen til den tradi-
tionsrige Gymlejr.  
 
Information og tilmeldingsforløb om gymnastiklejren bliver udsendt i midten af 
september, til de hold og gymnaster lejren henvender sig til. 
Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne delta-
ge.  
 
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.  
 
 
 

(Fortsat fra side 8) 
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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 sammen, for-
ældre og børn og alle legekammeraterne.  
Et arrangement der er rettet mod børn og un-
ge, og hvor mindre børn er tiltænkt at skal hjæl-
pes rundt på aktiviteterne af forældre / voksne. 
 
Arrangementet sker 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!  
 
Til arrangementet sponsorer Super Brugsen – Frugt og boller, som uddeles 
under arrangementet.  
Vi siger rigtig mange tak til Super Brugsen for 
sponsorbidrag som gør et sådan gratis arrange-
mentet til noget ekstra interessant for deltager-
ne.  
 

Vis hensyn i Hallen 

Der skal tages hensyn til at der undervises på gulvet, hvis man skal ned i del 3 
eller op i Multisalen.  
Når der snakkes på tilskuerbænkene, og børn løber frem og tilbage mens de 
venter på at deres hold starter, så forstyrrer det utroligt meget.  
 
Derfor opfordrer vi til, at forældre sætter sig ud i det grønne område i cafete-
riaet og ser på bag glasvæggen, og at børn som skal træne først kommer ind 
på den anden side af glasvæggen når der er holdskifte. Evt. bliver børnene 
sendt afsted alene efter afsked med mor/far bag glasvæggen.  

 
 
 

(Fortsat fra side 10) 
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Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det 
 
Er man ikke blevet tilmeldt på åbningsaftenen (den 13. august), og ønsker at 
gå på et af holdene, kan man stadig blive tilmeldt holdene, såfremt det ønske-
de hold ikke er fyldt op, og hvis holdet skulle være fyldt op kan man skrive sig 
på 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 'Tilmelding'/'Tilmeld dig her' og til-
meld 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). 
 

Datoer og andet 
Aktivitetsdag/Store legedag 27/9 2015 i Havdrup Hallen for alle 
Efterårsferie uge 42 (12 - 18/10 2015) 
Gym-Camp 2015 den 31/10 - 1/11 2015 i Gunslevholm 
Juleferie 7. december - 3. januar 2016 (med mindre andet er oplyst på holdet). 
Gymnastikopvisning 19/3 2016 
 
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk  
 

(Fortsat fra side 12) 
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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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Havdrup Senior afdeling 
Efter at Havdrup Fodbold eneste Senior hold rykkede op i Serie 3 lige før som-
merferien, er Senior afdelingen hen over sommeren vokset til over 55 spillere. 
Det har betydet et ekstra hold tilmeldt i Turneringen. Denne succes har også 
betydet ekstra pres på klubben, da registreringen af spiller og certifikater skul-
le godkendes, så alle de nye kunne være spille berettet for Havdrup Fodbold. 
Med så mange nye unge senior spiller, ser vi i Havdrup Fodbold lyst på fremti-
den, hvad angår at have en Senior afd. i klubben. 
Vores 2 dygtige træner Michael Rolff König og Nikolai Helbo Madsen har i sid-
ste sæson gjort et fantastisk stykke arbejde, for at få opbygget denne senior 
afd. til dette niveau i dag. Træner staben er nu vokset med to dygtige hjælpe 
træner Nicklas Druedahl og Jesper Krag. 
 
Succesen ser ud til at fortsætte 
Nu hvor begge hold er 1½ måned henne i den nye turneringen, ligger Serie 3 
holdet efter 7 kampe på 1. pladsen med 5 sejre og 2 uafgjorte. Det har været 
nogle rigtige gode og spændende kampe de har spillet, og til holdets hjemme 
kampe, ses der også flere og flere tilskuere, som kommer og støtter holdet. 
Holdet bliver sponseret af det lokale firma Headset.dk 
Det ny startet serie 6 hold er også kommet rigtigt godt fra start. Efter holdets 
debut kamp, som desværre blev tabt, har holdet vundet 3 og tabt 1, og befin-
der sig lige nu på en 3. plads i turneringen. 
Holdet er blevet i klædt helt nyt spiller tøj, men mangler en sponsor. Så hvis en 
eller flere firmaer kunne tænke sig at få deres firma logo eksponeret, så ven-
ligst kontakt den sponsor ansvarlig i Havdrup Fodbold. Steen Gammelvind 
steen@hgi-fodbold.dk 

 
 

(Fortsættes på side 17) 

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 
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Pres på Havdrup Fodbold og Solrød Kommune 
Når der snakkes og diskuteres fodbold og især senior fodbold, så er det en 
sportsgren der spilles hele året. Vi har i Havdrup i mange år, værnet om vores 
grusbane, og som har været nævnet af mange, som en af de rigtig gode Grus-
baner, men det er som om, sandet i time glasset for Grusbaner er ved at løbe 
ud. Efter hånden som Kunstgræs fodboldbaner ”vokser” op, så er der ikke den 
store interesse for at spille på grus mere. I Solrød Kommune har der altid kun 
været én mulighed for at spille fodbold udendørs fra efterårsferien og frem til 
ca. 1. april, og det var på grusbanen. I de sidste 5 år, er antallet af modstan-
der hold, der blev inviteret til Havdrup i denne periode for at spille trænings-
kamp faldet. Hvorfor spille på grus når der kunne spilles på kunstgræs. Og i 
vinteren 14/15 kunne træningskampene tælles på én hånd, og det var ude-
lukkende ungdomshold. 
Presset på Havdrup Fodbold er nu kommet fra turnerings udbyderen SBU, for 
med det store antal kunstgræsbaner der nu findes, så er turneringen forlæn-
get for de ældste ungdomshold, senior og oldboys hold, helt frem til den 1. 
weekend i november. Turneringskampene i Havdrup vil blive afviklet på stadion 
banen, selv om belastningen af banen kan være hård i denne periode pga. vej-
ret.  
 
Endelig lykkes det 
Fra foråret 2016 vil der være at finde i Solrød, 2 helt nye kunstgræsbaner. 
Det betyder for alle fodboldspiller både små og store i kommunen, at der er 
mulighed for at kunne spille hele året uden at skulle være bekymret for, at 
græstæppet bliver belastet og ødelagt i de meget kolde og fugtige perioder.  
 
Alle Havdrup Fodbolds hold kan følges på denne hjemmeside: 
http://www.dbusjaelland.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/
clubTeam.aspx?clubId=1058 
 
Havdrup senior kan også følges på Facebook ” Havdrup GI Press ” 

(Fortsat fra side 16) 
 

 
(Fortsættes på side 18) 

Serie 6 

Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold  Spillested  Res  

Søndag 23-08-2015  11.00 ØsterN Boldklub  Havdrup GI  Nørrekær  4-1 

Søndag 06-09-2015  10.00 FC Ishøj  Havdrup GI  Ishøj Idrætscenter  3-4 

Søndag 13-09-2015  12.00 Havdrup GI  Team-Interros (2)  Havdrup Idrætscenter  4-1 

Søndag 20-09-2015  13.00 Greve Fodbold  Havdrup GI  Greve Idrætscenter  5-3 

Søndag 27-09-2015  14.45 Havdrup GI  Tune IF  Havdrup Idrætscenter  UHT 

Søndag 18-10-2015  12.00 Havdrup GI  Ishøj BK  Havdrup Idrætscenter   

Søndag 25-10-2015  12.00 B. 77, Rødovre (2)  Havdrup GI  Valhøj Skole   
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De glade U15 piger 
 
Flot sæsonstart 
Med flotte præstationer fra Kerteminde og Havdrup Cup i bagagen, er det et 
helt andet niveau vi ser pigerne spille fodbold på i denne sæson. De har fået 
troen på at de er et stærkt hold tilbage og derigennem stiger modet og lysten 
til at gøre lige det ekstra, der skal til for at vinde fodboldkampe. Således er de 
også kommet sejrigt ud af sæsonens første 4 kampe i overlegen stil, hvor de 
er kommet frem til rigtig, rigtig mange chancer via flot og energisk spil – dog 
skal det siges, hvis vi skal finde forbedringspunkter, at vi laver ALT for få mål i 
forhold til chancerne, men som træner Hardis siger: ”hellere lidt mål i alle 

kampe end alle i samme kamp”, og det er jo sandt nok  
 
Holdet rendte desværre ind i sæsonens hidtil eneste nederlag, ja pointtab i det 
hele taget, i den meget jævnbyrdige og meget spændende kamp med de dygti-
ge piger fra BSV. De glade Havdrup piger kæmpede og spillede til tider rigtig 
flot fodbold og havde som minimum fortjent det ene point, da holdet stod for 
flest chancer og egentligt lukkede rigtig godt af bagude. Men igen var det 
skarpheden der var afgørende, da BSV på 2 chancer fik scoret 1 mål og det 
andet forsøg røg på stolpen, hvilket var en del skarpere end vores forsøg på at 
lave mål.   
 

(Fortsat fra side 17) 
 

(Fortsættes på side 19) 

Serie 3 

Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold  Spillested  Res  

Lørdag 15-08-2015  16.00 Vindinge IF  Havdrup GI  Vindinge Idrætspark  1-4 

Lørdag 22-08-2015  16.00 Havdrup GI  Jersie United  Havdrup Idrætscenter  5-1 

Lørdag 29-08-2015  16.00 Havdrup GI  Borup IF  Havdrup Idrætscenter  2-2 

Tirsdag 01-09-2015  19.00 Himmelev-Veddelev BK  Havdrup GI  Himmelev Kunstgræsbane  1-2 

Lørdag 12-09-2015  16.00 Havdrup GI  Vordingborg IF (1)  Havdrup Idrætscenter  3-2 

Lørdag 19-09-2015  15.30 Køge BK (2)  Havdrup GI  Køge Stadion  1-3 

Søndag 27-09-2015  16.45 Havdrup GI  Tune IF  Havdrup Idrætscenter  2-2 

Søndag 04-10-2015  15.00 Taastrup FC  Havdrup GI  Nyhøj Idrætsanlæg   

Lørdag 10-10-2015  16.00 Havdrup GI  FC Ølby  Havdrup Idrætscenter   

Lørdag 17-10-2015  12.30 Mosede BK  Havdrup GI  Mosede-skolen   

Lørdag 24-10-2015  16.00 Havdrup GI  Fløng-Hedehusene  Havdrup Idrætscenter   

Søndag 01-11-2015  14.00 Sengeløse GI  Havdrup GI  Sengeløse Idrætsanlæg   

Lørdag 07-11-2015  13.00 Havdrup GI  Rishøj BK  Havdrup Idrætscenter   
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Vi er ikke mange U15 piger tilbage på holdet, som i dette skoleår er noget tids-
presset grundet forståeligt fokus på lektier og tildels anden sport…, så vi har 
bedt spillere og forældre at prioritere de fastlagte kampdatoer fremfor eksem-
pelvis at deltage samtlige træninger. Heldigvis har vi et godt samarbejde med 
02/03 pigerne, da vi alligevel har måtte låne nogle af de dygtige spillere til 

kampene, for at kunne stille hold – 1000 tak for hjælpen indtil videre  
 
Derfor blev det til en noget kedelig skrivebordssejr i det ellers længe ventede 
lokalopgør mod Solrød/Rishøj, der ikke kunne stille hold på den aftalte kamp-
dato, da de har valgt at satse på både 8- og 11 mands fodbold med for få spil-
lere og vi ikke havde mulighed for at flytte kampen uden at skulle låne 4-5 
02/03 spillere.    

 
 
Med 3 kampe 
tilbage af sæso-
nen, har vi gode 
muligheder for 
at opfylde vores 
målsætning om 
at slutte i top 3, 
hvor holdet be-
stemt også hø-
rer til.  
 
 

Vi ser frem til endnu flere hyggelige og succesfulde stunder både på og uden-
for fodboldbanerne i den kommende tid. 
 
Trænerteamt Hardis’erne & Super.  
 

Arne Jensen støtter fodboldhold i vækst  

Kort før sommerferien blev det tydeligt for trænerteamet for fodboldafdelin-
gens årgang 01 drenge, at drengene i den grad var vokset med opgaven. Re-
sultaterne på banen var på det jævne, men en del af spillerne var skudt så me-
get i vejret, at der måtte gøres noget, hvis spillertrøjerne stadig skulle kunne 
stoppes ned i bukserne. Og her var vi heldige at få god støtte af Arne Jensen 
Automobiler, så vi kunne indkøbe nyt spilletøj til hele holdet. Med det nye spille-
tøj er også fulgt bedre spil på banen og bedre resultater, end hvad vi præste-
rede før sommerferien. Faktisk ligger drengene i skrivende stund nr. 1 i deres 
pulje, hvor vi før sommerferien sluttede næstsidst. 

(Fortsat fra side 18) 
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Foto:  
Patrick Pedersen 
  
 
 
 
 
 
 
 

Så drengene og holdlederen benyttede for nylig lidt af en træning til at køre op 
forbi Arne Jensen, hvor vi fik sagt tak for støtten. Drengene fik også tid til at 
udpege nogle af favorit bilmærkerne, der skal stå på ønskesedlen til deres 18-
års fødselsdag om 4 år. 
 
Preben Nilsson 
 
 
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 19) 
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Familiebadminton 
Husk at der om søndagen er mulighed for familiebadminton.  
Der er ingen træner eller andre formelle rammer. Man skal blot tage sin mor 
og/eller far, nogle ketchere og bolde, og så gå op i hallen og spille noget bad-
minton.  
Man behøver ikke at være medlem af Havdrup Badminton for at udnytte dette 
tilbud. De eneste krav er at der på banen skal være mindst ét barn på max. 15 
år, samt en voksen som holder opsyn. 
   
Familiebadminton foregår søndage kl. 8.00 – kl. 9.45.  
 
Aflysninger af familiebadminton bliver annonceret på vores hjemmeside samt 
på vores facebook side.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Ungdomsstævne afholdt i Havdrup  
Søndag den 13. september stod Havdrups badminton-ungdomsafdeling for 
afholdelsen af et ungdomsstævne for U9- og U11-spillere. 
 
Der blev afviklet over 80 spændende kampe mellem spillere fra hele Sjælland 
og endda Fyn, og flere af Havdrups ungdomsspillere var i aktion.  
Én af Havdrups spillere vandt endda U11 D-rækken; stort tillykke til Jack 
Knagg. 
 
Tak til alle de frivillige, som hjalp til med at lave program, ”sidde i dommer-
bord”, stå i caféen, dele præmier ud, bage kage osv.  
 
Anika Nissen 
Havdrup Badminton Ungdom  
 
 
Her er lidt stemningsbilleder fra dagen: 

(Fortsat fra side 22) 
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