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HGI Julebanko
HUSK – vi afholder julebanko torsdag den 3. december. Dørene åbnes kl.
18.00 og spillet starter kl. 19.00.
Vi håber på rigtig mange deltagere igen i år. Tak til alle dem som har støttet
os ved køb af fjernbankolodder.
Selvfølgelig også en stor tak til alle vores sponsorer - uden dem kunne vi slet
ikke afholde vores julebankospil!
Til orientering vil der til vores julebanko være åbent for parkering på grusbanen.

Forsøg på indbrud i HGI Caféen
Åh, man bliver så ærgerlig! Så ærgerlig over at nogen ikke kan kende forskel
på dit og mit. Vi har oplevet forsøg på indbrud i HGI-Caféen, men heldigvis havde de ikke heldet med sig, og det blev opdaget i tide. Til orientering er der ikke
noget opbevaret i caféen af værdi, men vi opfordrer alligevel alle til at holde et
vågent øje med vores faciliteter og kontakte hal personalet i tilfælde af noget
mistænkeligt.
Skade på gulv i hal 1
Efter genophængning af lamper i hal 1 efter den sidste episode med en lampe
der faldt ned, er der kommet en del skader på gulvet i form af revner. Alle
(Fortsættes på side 5)
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lamper er efterset og efterhængt, og det betyder at der har været maskiner
m.v. rundt på hele halgulvet, og det har desværre resulteret i flere skader på
gulvet. Kommunen er opmærksom på det og er ved at finde en løsning.
Overtøj og udendørs fodtøj
Nu er vi nået en tid på året, hvor vejret må siges at være lidt mere kedeligt, og
overtøj og godt fodtøj er nødvendigt for at modstå regn og kulde. Men dette
overtøj og fodtøj hører hjemme i omklædningsrummene, når du træner i hallen. Det er farligt når sko og jakker ligger og flyder så man kan skvatte i det, og
brandmyndighederne beder os sørge for at gangpassager er frie. Så husk at
det kun er tasker med værdigenstande der tages med ud i træningshaller og
sale, når der trænes og overtøjet efterlades i omklædningsrummene.
Vidste du, at ….?
På www.hgi-nyt.dk, kan du se det aktuelle nummer og alle numre tilbage til årgang 34 af HGI-Nyt .

Vi ses i 2016
Til slut vil HGI Hovedbestyrelse ønske alle en rigtig glædelig jul samt et pragtfuldt nytår – Vi ser frem til meget mere sport og liv i Havdrup Idrætscenter i
2016!
På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind
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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

NYT Hold efter jul – BABYGYMNASTIK, starter 5 Januar 2016
Vores babygymnastikhold har et træningsinterval på ca. 3 mdr., så mødre/
fædre på barsel kan nå at starte og slutte holdet indenfor deres barselsperiode. Vi opstarter nyt babygymnastik(barsels)hold i januar
2016, som vil forløbe i perioden d. 5/1 til og
med d. 15/3 2016.
Vores dygtige instruktør Jeanett Træde underviser i Multisalen i Havdrup Idrætscenter om tirsdagen kl. 11.00-12.15.
Her vil de mindstes sanser blive stimuleret med motorik og rytmik, og Multisalen vil blive fyldt med diverse redskaber som er med til at udvikle den lilles motorik.
Så er du på barsel eller skal du på barsel til januar er det nu du skal tilmelde
dig næste babygymnastikhold, og få en dejlig times nærvær med din baby i
vinterens mørke måneder.
Det koster kun 275 kr. - samlet pris for baby og mor/far. Tilmeldingen er
åben nu på vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk - OBS! Husk at barn
skal tilmeldes til babygymnastik, og forældre tilmeldes under Skyggeholdet til
babygymnastik.

(Fortsættes på side 7)
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Traditionel Gymnastiklejr afholdt år efter år
Havdrup gymnastik har i en årrække afholdt en gymnastiklejr for foreningens
børnehold, og indenfor de sidste par år er gymnastiklejren blevet updatet til en
GymCamp i nye rammer.
Dette års GymCamp 2015 er netop blevet afholdt med 122 gymnaster og
mere end 30 frivillige hjælpere. De første gymnastiklejre blev afholdt i Havdrup
skoles gymnastiksal med 20-30 børn og 10-15 frivillige, men forholdene er
efterhånden blev bedre og i en årrække har CenterSjælland ved Haslev skabt
rammerne for en weekend med gymnastik og leg. Men efterhånden som foreningen voksede, er antallet af gymnaster der tilmelder sig GymCampen også
steget, og derfor skulle der findes nye faciliteter.
Valget faldt for et par år siden på Gunslevholm Idrætsefterskole på nord Falster, som har alt hvad hjertet kan begære for et lille spring eller dansehjerte.
Det er et kæmpe arbejde de frivillige udfører denne weekend, og inden ligger
der mange timers planlægning og forberedelser for GymCamp-udvalget for
at GymCampen kan afvikles på bedste
vis. På GymCampen undervises der i
springgymnastik, dans, parkour, cheerleading og boksning, men der er også
plads til masser af lege og frie moduler,
hvor deltagerne kan vælge lige det de
allerhelst vil prøve.
Mens der bliver danset, leget og ikke
mindst sprunget i springgrav, skumgrave og på trampolinbaner, er der hektisk
aktivitet i køkkenregionerne, hvor madmor Gurli – til daglig instruktør i foreningen for Senior motion – styrer gryderne med hård hånd godt hjulpet af de
frivillige forældre, så de sultne maver
kan blive mættet imellem aktiviteterne.
(Fortsættes på side 8)

7

(Fortsat fra side 7)

I år faldt GymCampen på Halloween, så de frivillige pyntede op i spisesalen lørdag aften, og deltagerne konkurrerede om bedste Halloweenshow og udklædning til stor morskab for store og små, hvor der også var inkorporerede elementer fra dagens undervisning.

I løbet af de 2 dage gi’r foreningens instruktører den gas og underviser i stor
stil, så alle får noget med hjem fra et ukendt område. Det betyder ofte, at efter
årets GymCamp vælger flere børn at tilmelde sig yderligere et hold i foreningen, fordi interessen er vakt på GymCampen.
Den nedre aldersgrænse for at deltage er 7 år, og de mindste klarer det flot,
men skulle savnet af mor og far blive for stort ved sovetid, er der masser af
frivillige hænder og favne som trøster og får tankerne hen på noget andet.
GymCampen kunne ikke afvikles uden et fantastisk udvalg der planlægger og
forbereder hele weekenden, og de mange timers arbejde der lægges fra deres side er uvurderlige. Og uden alle de mange frivillige instruktører og forældre som bruger deres weekend på at få GymCampen afviklet, så kunne det
ikke lade sig gøre, og heldigvis bliver det værdsat af deltagerne og deres forældre. Så traditionen med en gymnastiklejr fortsætter og udvikles med årene, og
i Havdrup Gymnastik er de overbeviste om, at det er med til at gøre dem til en
fantastisk forening for alle fyldt med samvær og sjov motion.

Gym-Camp Danseserien er lagt op på Facebook.
(Fortsættes på side 10)
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½ pris på *alle vores voksenhold efter jul!
Kom i form efter jul og Nytår!
Efter nytår er det om noget vigtigt at komme i gang med motionen, så de lange mørke dage ikke tærer for meget på kroppen og sindet!
Vi sætter prisen ned til det halve efter jul på alle vores voksenhold *med undtagelse af voksenholdene Aktive Seniormotion, Team Allstars, Dance Fit, Step,
Tabata (som i forvejen er hold med intropris / nedsat pris), samt de hold der
er lukket for flere tilmeldinger.
Så hvis du ikke er kommet i gang med træningen, så er der rig mulighed for at
tilmelde dig nu, og stadig nå at få de gode vaner ind inden sommeren – oven i
købet til en meget rimelig pris! Se mere om vores hold på
www.havdrupgymnastik.dk og tilmeld dig under Online tilmelding.
Så skynd jer inden de sidste pladser på mulige ønsket hold bliver besat.
Principper går efter først til mølle princippet.

Ledige pladser på forskellige 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 holder din fysiske form oppe, eller måske forbedre din form – til efter træningen
at have en dejlig velvære i kroppen.
Har du f.eks. set på holdene Børneboksning, Cheerleading, Team Allstars
eller Dance Fit.

(Fortsættes på side 11)
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Kræmmermarked indendørs i Januar
Igen afholdes der kræmmermarked af Superspring
i Havdrup idrætscenter søndag d. 31. januar 2016
fra
kl. 10:00 – 15:00.
Så kom og støt vores Super Spring hold, enten ved
at leje et bord eller komme og købe.
Hvis du ønsker at leje et bord til 120 kr., skal du blot
skrive til mailen hgigym.loppen@gmail.com.
Men skynd dig, for bordene er hurtigt udsolgt.

Stor tak til sponsorerne der løbende hjælper med sponsorater
Generelt en stor tak til alle firmaer og bidragsydere, som dels har annonceret
på hjemmesiden, og ved andre arrangementer.
Så tag et kig på hjemmesiden og se sponsorreklamerne for alle der har bidraget på hjemmesiden.
Dette er en stor hjælp for at holde foreningen både økonomisk og konstruktivt
oppe, så der kan arrangeres og holdes arrangementer, som gymnastik og
idrætsaktiviteter for byens og omegnen borgere.
Dette medvirker til en hjælp og et skulderklap til alle i foreningen som gør et
super stort og ulønnet arbejde for foreningen og foreningens medlemmer.
Juleferie og rigtig glædelig jul, samt godt nytår
I Havdrup Gymnastik har vi en tradition for at
holde lang juleferie. De fleste af vores hold
har sidste træning i uge 49.
Der er dog nogle hold der fortsat har træning efter dette tidspunkt, så hold øje med dit
hold hvad der bliver oplyst omkring juleferie.
Tag også et kig på hjemmesiden om det enkelte holds juleferie-oplysninger.

(Fortsættes på side 12)
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Juleferie i Havdrup Gymnastik for de fleste hold er
fra 30/11-2015 til og med 4/1-2016.
- medmindre andet er oplyst på holdet!
Havdrup Gymnastikforening ønsker alle vore medlemmer og borgere i Havdrup en rigtig glædelig jul
og et pragtfuldt nytår - vi glæder os til at se jer i
det nye år til mere skøn motion.
Vi takker jer for jeres opbakning og de mange rosende ord i året der er gået,
og lover at vi vil gøre vores bedste for at gøre det
nye år til et endnu bedre gymnastik-år!
Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Gymnastikforeningens års-opvisning
Gymnastikopvisningen er også snart i udsigt – så sæt et kryds i kalenderen
hvis du ikke allerede har gjort det.
Datoen er lørdag d. 19. marts 2016.
Der vil når vi kommer tættere på, komme meget mere om alle de spændende
hold, program o.s.v.

Datoer og andet
Juleferie 30. november – 4. januar 2016 (med mindre andet er oplyst på holdet).
Kræmmermarked 31/1, 2016
DGI Forårsopvisning, Roskilde, d. 5. marts, 2016 i Roskilde hallerne.
Vinterferie uge 8, 22/2 – 28/2, 2016
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
(Fortsættes på side 13)
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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
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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

God start for fodbold, leg og rytmik for 3-5 årige
Hvad gør man, når man lige er flyttet til byen, og ikke rigtig kender nogen. Man
starter selvfølgelig sit eget fodboldhold. Nogenlunde sådan er det gået til at
Havdrup nu har fået sit første fodboldhold for 3-5 årige. Heidi og Rasmus, der
er flyttet til byen fra Hvidovre, henvendte
sig i oktober til bestyrelsen med et ønske
om at starte et anderledes fodboldhold
for de mindste spillere. Og da vi havde lidt
tid til rådighed i hal 1 om søndagen, slog
vi naturligvis til med det samme.
Og det skulle vise sig, at tilflytterne havde set rigtigt. For da dagen kom for den
første træning, havde 15-20 børn fundet
vej til Havdrup hallen – mange iført flot
fodboldtøj – og alle med store forventninger. Enkelte af spillerne havde lidt
startvanskeligheder med at slippe mor
eller far, og kaste sig ud i udfordringerne. Men ret hurtigt viste det sig for de
fleste, at det var for sjovt at gå til fodbold
til at man kunne vente på far eller mor.
(Fortsættes på side 16)

14

15

(Fortsat fra side 14)

Så der blev gået til stålet med kolbøtter, forhindringsbane, skud på mål, rævehaleleg og meget mere. Efter 3 kvarter
blev der dømt ”frikvarter”. Men det
sænkede ikke aktivitetsniveauet. Tværtimod. Nu var der spillere og forældre
over hele hallen. Nogle forsøgte sig
som målmænd, mens andre hellere vil
have afslutterens rolle.
Efter et times aktivitet blev træningen fløjtet af, og alle spillerne gik glade hjem.
Næste træning er søndag d. 29/11 kl. 9:30. Hvis dit barn har lyst til at være
med, så giv træner Rasmus en SMS på tlf. 22382742.

En dag i parken med Havdrup og FCK
Den 1. november var der Blue and White Banner day (flagparade) med FCKs
samarbejdsklubber. Som gammel FCK/KB fan siden 1982, var jeg heldig at
blive udvalgt som repræsentant for Havdrup sammen med Tristan og Olympia
(mine tvillinger) fra årgang 06.
Vi tog af sted i god tid fra Havdrup ind mod parken i bil og fandt hurtigt en parkeringsplads. Efter en rask gåtur igennem Fælledparken, hvor vi fik set frisbeegolf og en del fodbold nåede vi frem til selve Parken. Her skiltes vi fra min kone
og store datter som ville gå i forvejen til øvre C og reservere nogle gode pladser til os. Vi gik over på den anden side af stadion indgang A6A, hvor vi skulle
mødes med de andre venskabsklubber. Der stod vi så i vores gule trøjer
og ventede. Vi fik en del blikke fra de
mange FCK fans som vandrede forbi.
De lod lige deres blik vandre ned til
klublogoet for at checke om vi kom
fra en superligaklub fra vestegnen. Vi
fik også en munter snak med en sik(Fortsættes på side 17)
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kerhedsvagt, der lige skulle høre om vi havde taget fejl af Brøndby stadion og
Parken.
Tiden nærmede sig for at porten skulle åbnes og spændingen steg i takt med
at flere og flere klubber samlede sig. Vi blev vist ind ad porten og råbt op. Alle
tilmeldte var fremmødt. Hvem ville da også gå glip af sådan en oplevelse. Børnene var spændte på samme måde som til juleaften og vi voksne var også lidt
benovede over situationen. Efter instruktioner i hvordan vi skulle finde og bære
vores faner, samt at kridtstregerne ikke måtte betrædes, blev vi stillet op i kø
for at komme ind på det hellige græs. Endelig blev det vores tur og sammen
med de 20 andre venskabsklubber gik vi en runde rundt om banen hvor Tristan og Olympia vinkede ud til alle tilskuerne. Efter 3/4 runde blev vi ledt ind på
selve banen og placeret med mellemrum så vi kunne vifte med fanerne.

Der stod man så, hvor Messi, Ronaldo, Laudrup, Schmeichel og mange andre
store fodboldspilere også havde stået på et tidspunkt og fornemmede lidt af
hvad det er for et syn, lydindtryk og stemning der er når man står og ser op på
alle de fans som råber og synger. Det burde alle opleve for det var super.
FCK og Randers spillerne begyndte at komme ind og vi skrålede med på ’Det
er søndag kl den er kvart i bold’ og var i øjenhøjde med alle de spillere som
man normalt ser på fjernsynet. På fanen var både FCK og Havdrup, to klubber
som står ens hjerte nært, det var en dejlig følelse. Flaget blev svunget i store 8
-taller som instrueret og med så stor entusiasme at spidsen stødte ind i fanen
på klubben ved siden af - og de 2 flag sad pludselig fast i hinanden. Efter 5 se(Fortsættes på side 18)
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kunders kamp som føltes som 5 minutter fik vi vristet vores flag fra hinanden
og vi kunne smile muntert og lidt lettet grine til hinanden. Man skulle jo nødigt
komme på tv/youtube som flagtosserne.
Derefter skulle vi ud af banen så kampen kunne komme i gang. Og så gik det
ellers hurtigt med at komme i FCK kasket og halstørklæde og drøne hele vejen
uden om parken for at finde storesøster og kone og de pladser de havde reserveret. Tristan og Olympia sagde, at jeg ikke skulle råbe, som jeg nogle gange gør derhjemme når FCK scorer, men det ville jeg ikke love. Lige da vi havde
fundet vores pladser og skulle til at sætte os ned brølede hele stadion, da FCK
scorede for første gang. Det gjorde FCK 3 gange mere og Olympia og Tristan
forstod bedre, hvorfor man godt må råbe højt når ens hold scorer.
Tak for en god dag i Parken fra
Tristan, Olympia og Ole Michael Frisenborg

Årets gang for Havdrup Fodbolds årgang 2003 drenge
2015 har været (endnu) et godt år med flotte resultater og imponerende fodboldspil, krydret med rigtig mange flotte mål.
Socialt har vi blandt andet oplevet at være på en fantastisk klubtur til Kerteminde Cup, sammen med mange af klubbens øvrige ungdomsårgange.
Sportsligt havde vi fornøjelsen af at blive puljevindere i foråret med vores 2.
hold i rk. 4, hvor det i efteråret blev det til en næsten lige så flot 2. plads i samme række.
For 1. holdet var det til gengæld noget stolpe ud i foråret, mens vi efterårets
turnering i den grad fandt indersiden af stolpen og vej til netmaskerne.
Sejrs og målstimen startede midt august, hvor holdet kunne løfte pokalen efter
at have vundet ved Havdrup Sommer Cup.
(Fortsættes på side 20)
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I DBU's pokalturnering nåede vi til 2. runde, slået ud med et enkelt måls forskel, af et hold fra elite rækken.
I efterårsturneringen blev 1. holdet nr. 1 i række to, og drengene fik scoret
hele 51 mål på 11 kampe.
Tillykke til alle drengene og tak for en fantastisk indsats og dejlig fodboldsæson.
Til Havdrup Fodbold årlige kåringsfest, fik vi kåret årets spiller og årets fighter,
samt uddelt holdets to fiduspokaler.
Den første uddeling af fiduspokal var samtidig et vemodigt farvel til Oscar, som
i oktober måned flyttede til Næstved for at bo.
Oscar blev topscorer på 1. holdet i foråret, og han har altid været en værdifuld
og vellidt spiller for vores hold. Han er i det hele taget en fantastisk dreng som
vi kommer til at savne rigtig meget.
Næste fiduspokal gik til Sebastian.
Sebastian er en af vores teknisk dygtigste spillere, han er altid i godt humør og
har et smittende smil.
(Fortsættes på side 21)
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Et godt træningsfremmøde er endnu en årsag til tildelingen af fiduspokalen.
Sebastian blev i forårets turnering topscorer på 2. holdet. Og det på trods af
han er "pendler kid" og er på Fyn hver anden weekend og dermed ikke kan være med i alle kampe.
Årets Fighter pokal gik til Peter Finnemann
Peter kæmper og slås hver eneste gang han spiller fodbold. En ægte vindertype, hvor kun sejren tæller.
Træningsfremmødet er blevet konstant, og har været medvirkende til at han
har været fast starter på banen i efterårets kampe.
Peter har med sine finurlige driblinger og gode frispilninger, skabt mange
chancer for sine medspillere, hvilket 11 assists i efteråret bevidner.
Årets Spiller blev Nicklas Boesen.
Nicklas er der hver gang. Altid klar hvor der er brug for ham og aldrig sure
miner over evt. at skulle starte ude eller tage en tørn på 2. holdet.
Nicklas bliver med kåringen til årets spiller, belønnet for sin holdånd, vilje, kammeratskab, gode humør og attitude, samt et meget stabilt fremmøde til træning.
Det bør også nævnes at Nicklas blev topscorer på 1. holdet i efteråret, med
15 mål for 10 kampe.

(Fortsættes på side 22)
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Spillere og trænere vil gerne takke forældrene og øvrige familie der kommer
og hepper, for en rigtig god og positiv opbakning til vores holds kampe.
Også en stor tak til årgangens to hovedsponsorer der har sørget for at drengene har et flot sæt spilletøj samt en lækker træningsdragt.
Tak til Alteq A/S samt JKA Maskiner (www.gulvmaskiner.dk)

Michael Ruff-Hansen

(Fortsættes på side 23)
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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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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

Aktiviteten i Havdrup Petanque Klub har været stor i det forløbne år, med en
del interne turneringer og venskabskampe. Der er blevet spillet DGI turneringer som Ingolf Ærbo, har fået tilmeldt i DGI.
Husk kontingent for 2016. skal være indbetalt inden den 1. Februar 2016. iht.
vedtægter i HPK.
Kontingentet er stadig meget billigt 250,00kr. for et år.
Aktivitetskalender 2016. sættes op i klubben primo December 2015.
GOD JUL TIL ALLE MEDLEMMER, SAMT NYE DER KOMMER NÆSTE ÅR.
(Fortsættes på side 25)
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Ubudne gæster på besøg i Havdrup Petanque Klub

Mandag den 26. oktober 2015. lå dette
halstørklæde "Boss Hugo Boss" inde i teltet, der var afbrændt papir på gulvet i telte.
Er der nogle der kender til personer der
ejer dette, kontakt da HPK. for udlevering.

Onsdag den 11. november 2015. lå der flaske, 2 lighter og en masse affald,
madrester og cigaretter var slukket på bordene. Ved kontakt til offentlig myndighed, fik vi besked på at gemme flaske og lighter med fingeraftryk.
For ovenstående Kontakt.: HPK. v/Leif Hansen Tlf. 40830096.
25

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

God tilgang af nye medlemmer til ungdommen
Halvdelen af denne sæson er ved at være gået og vi har fortsat successen fra
sidste sæson. Ca. 15 nye ansigter er dukket op og at dømme efter fremmøde
og smil/grin til træning, så er vi ikke i tvivl om at det er sjovt at gå til badminton.
Mange af vores nye spillere har også netop deltaget i første af 4 Badminton
På Toppen stævner. Og har klaret det super flot! Badminton På Toppen stævnerne er for helt nye spillere og et samarbejde mellem klubberne i Køge, Tune,
Solrød, Karlslunde, Greve og Havdrup.
Blandt de mere erfarne er der også spillere som deltager i diverse stævner.
Senest deltog 3 af vores spillere i et stævne i Jernløse – Et stævne som Jack
vandt og dermed nu er rykket op i C rækken for U11 spillere.

(Fortsættes på side 28)

Fra venstre: Tobias, Jack og Andreas
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Ungdommen ønsker alle i Havdrup en Glædelig Jul

Havdrup Badminton Ungdom
www.hgi-badminton.dk
www.facebook.com/HavdrupBadmintonUngdom

Jeg har gået til badminton i klubben i 5 år. Jeg kan godt lide sporten, fordi
man får bevæget sig en del. Man bevæger sig meget rundt på banen i en
kamp, fordi man jo gerne vil nå boldene. Dertil kommer, at det er et spil fyldt
med spænding. Nogle gange kan man føre med ti point og så lige pludselig
blive indhentet af modstanderen. Desuden er det fedt, at man både har muligheden for at spille sammen i double og spille alene i single. Jeg synes, at træningen de seneste
par år er blevet meget bedre, bl.a. fordi den er
blevet mere præget af seriøsitet – i et passende
omfang. Der er blevet sat mere fokus på løb og
styrke, så vi sørger for at være i god form. Det
er jo en af de elementære ting i badminton.
Skrevet af Sara Bagger, 15 år
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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

(Fortsættes på side 30)
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