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Repræsentanter fra afdelingerne
Badminton
Claus Nissen, Køgeløkke 6, 4622 Havdrup, Telefon 25 59 32 20.
Fodbold
Preben Nilsson, Ulvelunden 17, 4622 Havdrup, Telefon 61 56 71 86.
Gymnastik
Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.
Petanque
Leif Hansen, Kildebo 28, 4622 Havdrup, Telefon 40 83 00 96.
Suppleanter
Kurt Larsen, Kildebrogårdsvej 10, 4622 Havdrup, Telefon 40 81 66 00.
Christina Olsson, Bakkevænget 6, 2680 Solrød Strand, Telefon 56 14 14 89.
HGI-Caféen
HGI-Caféen samt evt. lån af mødelokaler og leje festrum (Pepes Bar) i Havdrup
Idrætscenter, kontakt:
Finn Jensen, Telefon 46 18 64 18, Mail: hgicafeen@hgicafeen.dk
Bladudvalget
Finn Jensen, Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.
Lars Mortensen, Tyreløkke 3, 4622 Havdrup, Telefon 40 51 42 02.
Mail: Post@hgi-nyt.dk
Hjemmeside: www.hgi-nyt.dk (Se dette og de forrige numre af HGI-Nyt her)
Deadline for stof til næste blad:
Den 21. februar 2016 (Omdeling 5./6. marts)
Forsiden

Motiv:

Annonce for HGI’s Fastelavnsfest
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Velkommen til 2016
Vi ønsker alle et godt nytår med håbet om at år 2016 vil bringe mange dejlige
sportsoplevelser med sig for vores by.
Julebanko
Vi vil gerne sige tusind tak til alle jer, som var med til atter at gøre vores julebanko til en succes. Der var gang i Havdrup Idrætscenter den 3. december
2015, da der var valgafstemning i hal 2, træning i Multisalen, salg i HGICaféen og julebanko i hal 1. Det var en fornøjelse at se vores faciliteter summe
så meget af liv og se alle de mange mennesker på én gang.
Der var også et flot fremmøde til årets julebanko, og vi håber at alle havde en
dejlig aften. Jeg vil gerne rette en tak til alle de frivillige som hvert år er med til
at afvikle HGI’s julebanko – uden jer ville vi ikke kunne afholde denne begivenhed, som er en hyggelig tradition for mange familier fra Havdrup og omegn.
Vi er stolte over at vi stadig kan samles om at holde denne tradition i hævd og
at der hvert år kommer nye bankospillere til.
Også en stor tak til vores sponsorer som delvist hjælper med flotte præmier,
og hjælper os med at gøre det attraktivt at spille med og vinde præmier.
Æresmedlemmer
Ved HGI’s årlige Julebanko i Havdrup Idrætscenter, torsdag den 3. december
overrakte HGI det synlige bevis på, at Gritt Larsen og Erling Elberg, er blevet
udnævnt til æresmedlemmer af HGI, som tak for deres mangeårige virke for
foreningen.
Vi ønsker Gritt og Erling stort tillykke.

Foto: Jeff Duckett
(Fortsættes på side 4)
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Et nyt år
Så er vi startet på et nyt og friskt år, hvor vi kan se frem til flere spændende
ting! I denne måned starter vi med forberedelserne til næste års hal fordeling,
og det er altid lidt nervepirrende om foreningerne kan få planerne til at gå op
ud fra den tid de får tildelt.
Det er en hård tid for vores foreninger, som spændt afventer ”dommen” på
om den ønskede haltid går igennem og om planerne for næste sæsons program kan fuldføres. Det er jo kendt, at på trods af den nye hal så er det stadig
knebent med halfaciliteter i Solrød Kommune, men vi håber at vores foreninger får den haltid de så brændende ønsker sig.
Store arrangementer
Af store arrangementer her i 1. kvartal 2015 vil jeg nævne HGI’s Fastelavns
fest, som afholdes søndag den 7. februar fra kl. 10.00-12.00. Mere information herom vil være at finde i dette blad, på www.Havdrup.dk,
www.Havdrupgymnastik.dk samt på opslag rundt omkring i byen. Vi håber at
se rigtigt mange til årets fastelavnsfest, så vi også kan bevare denne skønne
tradition.
Havdrup Fodbold er vært for DBU futsal event stævne, søndag den 24. januar
fra kl. 10.00
Stævnet er for U10, U11 og U12 og Havdrup Fodbold har egne hold med i
stævnet. Der spilles i begge haller i Havdrup Idrætscenter.
Søndag den 20. marts afholder DGI det årlige “Stævne på tværs” for de mindste årgange U6 og U7 i hal 1, også med deltagelse af klubbens egne hold.
(Cafeteriet vil være åbent til begge arrangementer)
Og så er der gymnastikforenings årlige opvisning lørdag den 19. marts 2016
kl. 13.00 – ca. 17.30, hvor gymnastikforeningens hold vil vise hvad de har lært
i sæsonens løb.
Så vi starter året som vi sluttede; Med masser af energi og stor aktivitet!
På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind
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HGI’s vandrepokal 2015
Ved HGI’s årlige Julebanko i Havdrup Idrætscenter, torsdag den 3. december
2015, uddelte HGI den traditionsrige vandrepokal. Pokalen blev denne gang
tildelt til Jeff Duckett, og her er begrundelsen for tildelingen:
HGI’s vandrepokal bliver uddelt til en person, som har gjort noget helt ekstraordinært for idrætslivet i Havdrup. I år går pokalen til én, som yder en masse
på en uventet kant.
Det er en person, som rigtig mange i idrætslivet har gjort opmærksom på,
faktisk gør et fantastisk stykke arbejde. Han er måske ikke lige den person,
man tænker på først, når vi snakker om at gøre noget for idrætslivet, men det
han gør, har utrolig stor betydning for rigtig mange mennesker.
Det er en person, som mest har sin gang på fodboldbanerne. Det er ikke fordi,
han er træner eller frivillig i den forstand vi plejer at tænkte, men han giver
alligevel en masse liv og opmærksomhed til især vores fodboldspillere.
Det er en person som tager landet rundt for at følge vores fodboldspillere, han
stiller op, når vi beder om det bl.a. i dag, og vi må altid bruge hans billeder, når
vi beder om det.
Hans opmærksomhed på hvornår der er kampe og stævner værdsættes, og
ikke mindst, at han via sine billeder er med til at synliggøre vores fodboldklub
og foreningsarbejdet.
De bedste billeder, har han lagt på sin hjemmeside, så spillerne kan få glæde
af dem, hvilket man også kan se på spillernes Facebook-profiler.
Hans arbejde giver klubben et godt ry over for modstanderne, som i øvrigt også er utrolig glade for billederne.
Det vil vi gerne anerkende og takke for ved at tildele ham årets
vandrepokal i HGI.
Pokalen går i år til Jeff Duckett!
På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind
Foto: Lars Mortensen
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Stor Fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter
For 11. år i træk byder HGI velkommen til Havdrups største fastelavnsfest
med tøndeslagning for børn i alderen 0-12 år og underholdning af den dygtige
cirkusartist Benny Schumann.
SØNDAG den 7. februar 2016 Kl. 10.00 – 12.00
Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening indbyder til tøndeslagning for de 0 – 12 årige fastelavnssøndag i Havdrup Idrætscenter – hal 1.
Der vil blive kåret masser af kattekonger og kattedronninger, og endvidere vil
de bedste udklædte i 3 forskellige alderskategorier blive fundet. Vinderne vil
modtage fine sponsorerede præmier og Super Brugsen vil sammen med HGICaféen byde på lækre fastelavnsboller, juice og skønne slikposer samt kaffe/
te.
I år er der desuden også en fastelavnstønde til morskab for de voksne.
Og endelig er der suveræn underholdning af
cirkusartisten Benny Schumann, som er kendt
fra Cirkus Schumann, TV og Bakkens friluftsscene. Benny Schumann vil klovne, trylle og underholde til den helt store guldmedalje, så kom
og få en fantastisk oplevelse i din bedste udklædning denne søndag formiddag!
Forældre, bedsteforældre og tilskuere er mere end velkomne for dermed at
gøre dagen så festlig som mulig.
Pris pr. barn er 50 kr. (inkluderer en slikpose, en børne-fastelavnsbolle og en
juice)
Pris pr. voksen er 35 kr. (inkluderer kaffe og en fastelavnsbolle)
Billetter sælges fra lørdag den 16. januar 2016 – lørdag d. 6. februar 2016
kl. 12.00 online på www.havdrupgymnastik.dk.
Bemærk at der kun kan betales med Dankort og Edankort på hjemmesiden. Billetter kan endvidere købes
i HGI Caféen i Havdrup Idrætscenter i åbningstiden,
hvor der kan betales med kontanter eller MobilePay.
(Ved køb af billet v/indgangen tillægges 20 kr. pr. billet)
STØT OP OM FASTELAVNSFESTEN
KØB BILLET OG HOLD TRADITIONEN I LIVE!
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Julebanko i Havdrup Idrætscenter 2015
Foto: Jeff Duckett
Selvom afholdelsen af årets julebanko faldt sammen med folkeafstemning om
EU-forbehold, så fik vi efter rådførsel med kommunen lov, til at holde bankospil
på samme dag som de andre år, nemlig den 1. torsdag i december. Det gav
dog lidt forvirring ved indgangen, som vi kunne have gjort bedre med en bedre
skiltning. Så det vil vi beklage. Vi håber ikke, at for mange har stået i den forkerte kø - for længe.
Julebankospillet 2015 blev ikke, som de tidligere år - ramt af storm eller snestorm, så det lovede godt m.h.t. antal af spillere ved års bankospil. Og hovedbestyrelsen blev da heller ikke skuffet. Allerede 30 min. før spilstart, var der
ved at være fyldt godt op ved de opstillede borde i hallen og der blev hurtigt
iværksat flere af borde og stole. Og inden spillet blev sat i gang, havde de over
450 spillere fundet en plads. Så tak for det flotte fremmøde.
Opråber igen i år, var Erling Elberg, som havde hjælp af den faste nummerpige; Christina
Olsson. Og efter lidt indstillingsvanskeligheder, blev der styr på mikrofon og lyd.

Aftenen bød som tidligere år på 16 gennemgående
spil, salg af 21-spil og amerikansk lotteri samt trækning af fjernbankolodder.

Der var mange flotte gevinster, sponseret
eller indkøbt med større eller mindre tilskud
fra de handlende i og omkring Havdrup.
Med alle de mange fremmødte gav arrangementet et flot overskud, som administreres af HGI’s hovedbestyrelsen.

(Fortsættes på side 9)
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Tak til sponsorerne ved julebanko 2015 - nævnt i
rækkefølge efter bidragsstørrelse:
SuperBrugsen Havdrup, Frisør Tryllespejlet, CS
Massage Roskilde, Havdrup Dyreklinik, Havdrup
Petanque, Benti Cykelværksted, Blomster Stalden, Frisør Kozmoe, Hos Hanna, Fru Hansen Chokolade, OK-Plus Hovedgaden, Havdrup Apotek, Havdrup
Farvecenter, Gløvermosegård, Pizza & Burger
House, Havdrup Pizzeria.
En speciel tak til SuperBrugsen’s Uddeler Thomas Eggebrecht for den flotte hovedgevinst til det amerikanske lotteri, som dette år var et gavekort på over 1800,-kr. til Delikatessen.
Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige hjælper denne aften.
Det er særligt vores mange pensionister,
som sidder ved indgangen, hjælpere med
kontrol af spilleplader, sidder ved kassen samt udlevere af gevinster.

Også tak til RL-Trans for hjælp med afhentning af borde og
stole i Solrød Idrætscenter.
På vegne af hovedbestyrelsen - Brian Jensen
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Børnenes juletræsfest i Havdrup 2015
En traditionen der går 115 år tilbage
Vi havde en uforglemmelig aften i Havdrup hallen
den 28. december med over 400 deltagere.
Det var glædeligt at se så mange fra Havdrup og
omegn støtte op omkring arrangementet, hvor
julemanden kom forbi med godteposer og Jungle
Jim underholdt.

Vi dansede om juletræet og trak lod om de flotte
sponsorgaver til både børn og voksne.
Vi hviler ikke på nisseskægget og ser frem til at
gøre Børnenes Juletræsfest i Havdrup 2016 ligeså uforglemmelig og håber stor opbakning igen
næste år.
Tak til vores sponsorer 2015

Lone’s Hårdesign, John Schärfe, Arnold Busk, Frisør Unique, Hanne Hansen,
Frisør Mox, Foto Adler, Sander Anlæg, Havdrup Jetcon, Roskilde Kiwi minipris,
Solrød gårdbutik, Ellen maler, Kirke Sonnerup, Salon Marcu Coiffure, Glostrup,
Knud Jensen VVS, Solrød/Havdrup Farvecenter, Is-sportmassage.dk, Cnos’nova, Bageren i
Superbrugsen i Havdrup, Tambour – Mikkelsen, Walk – in, Cykelcenteret i Solrød, Solkystens pleje og rengøring, Intersport Solrød,
Solrød Børnetøj, Frk. Fryd, Engstrupgård,
ChokoCenter, ProfilOptik, SuperBrugsen i Havdrup, Fakta i Havdrup, Solrød Herrefrisør, Barnikow.dk, RL Trans Havdrup, MC Sjælland,
Hjem-Is, Leif Thygesen Automobiler, DagligBrugsen i Gadstrup, Sylvesters Verden,
KozMoe, Dykker Gitte, EDC, Benti Cykler,
(Fortsættes på side 11)
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FoderAutomaten, W. Johansen El, Haribo, Arne Jensen Automobiler, LN Biler, Teledan Headset, Fitness
4 Life, Feel Better V. Malene Frejvald, Blomsterstalden, Skovlyst, Hos Hanna, Skandinavisk Dæk Import,
BL Gaffeltruck, Havdrup Autodele, Frisør Tryllespejlet,
Finn Olsen VVS, La Finesse, MM Consol, HSS Bygningsentreprise, Ingrids Glaskunst, SP Autoservice,
Kroghs Flaskegenbrug, Max Kebab, Apoteket i Havdrup, Skousen, Køge, InterSport, Køge, Restaurant
Malt, Feel Good, Danmission Genbrug, Havdrup Frisør Salon, Stationsgrillen, Havdrup, Motto A/S, Hedehusene, Superbrugsen, Solrød, Sir Arnold, LJ Foto, De Kreative Tøser,
Mr. Niels Ove, Fotograf Hans Kurt Hansen, Solrød
Herrefrisør, Havdrup Revision, Kaos Vagten, Solrød Taste Pizzaria

Nisserne i Børnenes Juletræsfest
Hvis der er spørgsmål til nisserne, kan Nissemor Jane kontaktes på telefon
61 73 18 26 eller mail havdrupbanden@madsen.tdcadsl.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

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!
Flere af vores voksenhold er sat ned til ½ pris for resten af sæsonen. De hold
som opviser eller er fyldt op, bliver ikke nedsat.
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 trænet din form og bedre dine vaner inden
sommeren om et par måneder er lige om hjørnet. Se mere om vores hold på
www.havdrupgymnastik.dk
Hvis du vil sikre dig en plads på ét af holdene, kan du tilmelde dig til den nye
pris nu under Tilmelding.

NYT Hold – Dance Fit hold om Torsdagen kl. 19-20
Vi har startet et Dance Fit hold mere om torsdagen, som er et hold for voksne
+18 år.
Holdet træner på Torsdage kl. 19.00 – 20.00 & Søndage kl. 10.30 – 11.30
i Multisalen i hal 2.
Du kan træne på begge hold for Pris kr. 375,- resten af sæsonen. Du tilmelder
dig bare et af holdene, men må komme begge dage.
Holdets instruktør er Camilla Dürke. Hun har danse på konkurrenceplan i sine
”meget unge dage” og fik her for et år siden danselysten igen og begyndte selv
(Fortsættes på side 13)
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til dans. Hun blev så bidt af det, at hun valgte at blive instruktør og nu underviser hun
både Danserollingerne og i Dance Fit.
Der blev afholdt en prøvetime på Dance Fit
Tordag den 7. januar kl. 19.00. Det var en
stor succes, for der mødte ca. 20 danseklare damer op fulde af forventning.
Der var både danse serie, styrketræning,
smidighed, balance og udstræk.

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 den 5/1 til
og med den 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.

Kæmpe kræmmermarked i HIC,
Havdrup Idrætscenter – 31. januar kl. 10.00-15.00
Vi gentager succes fra sidste år med at holde kræmmermarked indendørs, i
HIC (Havdrup Idrætscenter), i hal 1, søndag 31. januar, kl. 10.00 – 15.00.
Man kan købe et bord ca. 2 x 1 m for kr. 120,- og sælge alle sine salgs bare
ting, som man ikke lige har brug for mere, og som bare ligger og fylder – til en
(Fortsættes på side 14)
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andens glæde. Så gør en god handel for både sælger
og køber – men husk at tilmelde dig, når der om kort
tid åbnes for tilmelding.
Tilmelding til hgigym.loppen@gmail.com – både med
hensyn til bordbestilling, eller hvis der er salgs bare ting
som i stedet ønskes afleveret / afhentet, eller hvis
man har spørgsmål, kan man kontakte kræmmerudvalget på denne mail.
Afleverede salgsbare ting sælges af super Spring, som
får overskuddet af salget.

Roskildedagene – 6 hold opviser den 5. marts 2016
Det er en stor glæde, at vi for første gang i mange år har 6 hold som opviser
til Roskildedagene i marts.
Tidligere har vi haft 2 hold af sted - Super Spring Mini og Super Spring. Men i
år opviser Super Spring Mini, Super Spring Aspirant, Super Spring, Havdrup
Catz Cheerleaders, Funky Teens og Funky Ladies, og de går alle på gulvet i hal
C lørdag den 5. marts 2016. Se program nedenfor:

Vi håber mange vil komme og støtte op om vores fantastiske hold!

(Fortsættes på side 16)
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Gymnastikopvisning
Gymnastikopvisningen er nu snart lige om hjørnet.

Gymnastikopvisningen er i år lørdag den 19. marts fra kl.
13.00. Dørene åbnes kl. 12.30.
Vi glæder os til at se rigtig mange af Havdrup og omegns borgere, samt alle
andre interesserede til årets gymnastikopvisning.
Opvisningsprogrammet er endnu ikke helt færdigt, men hold øje med næste
blad og hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk
Til opvisningen kan man glæde sig til at se alle de foreningshold som har ønsket at give opvisning. Vi får desværre ikke alle foreningens hold at se, da nogle
hold ønsker at træne, uden at give opvisning.
Opvisningsholdene vil vise hvad de kan og har arbejdet med i løbet af denne
sæson – så glæd jer.
Vi vil også i år, som vi gjorde sidste år, trække lod på den købte indgangsbillet
om flotte præmier, og vi vil atter have DJ til at klare det musikalske.

I år vil der være mulighed for at købe billetterne Online på Havdrup Gymnastikforenings hjemmeside. Vi skriver ud på Facebook, når det er muligt.
Vi glæder os til at se jer alle.

Generalforsamling
HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling torsdag den 31. marts kl.
19.00, i Havdrup hallen oppe i Pepes Bar - så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Kom og vær med og hør hvad der sker, samt bak op om foreningens arbejde.
Der er mange der gør et stort stykke arbejde for foreningens fremme.
Vi håber derfor at se rigtig mange til generalforsamlingen.
Har du i den forbindelse ideer, ris eller ros, er der her muligheden for at præge gymnastikafdelingens stil.
Er der nogle som har lyst til at deltage i foreningsarbejdet / i en bestyrelse
hvor tonen, samværet og hyggen også fungere godt, vil vi gerne høre fra dig
og eller se dig til generalforsamlingen.
(Fortsættes på side 17)
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Er der til tider arbejde eller lign. der skal passes og som konflikter med foreningsarbejdet, tager vi også hensyn til dette, så det skal ikke holde dig tilbage.
Vi er ikke i mangel på bestyrelsesmedlemmer, men et par suppleanter kunne
vi godt bruge, så deltagelse ved generalforsamlingen er ikke risikobetonet
hvad valg til bestyrelsen angår – så kom bare og vær med.

Sommergymnastik
Der arbejdes også nu på at sammensætte en sommergymnastikplan - som vil
starte op efter opvisningen den 19. marts.
De mere præcise oplysninger kommer dog først senere, når planen er klar.
Ligeledes kan sommerprogrammet når det ligger færdigt, også ses på hjemmesiden. Så kig ind i mellem på hjemmesiden og følg med i de løbende nye
oplysninger og informationer der kommer der.

Datoer og andet
Kræmmermarked 31/1, 2016
Fastelavn 7/2, 2016
DGI Forårsopvisning, Roskilde, den 5. marts, 2016 i Roskilde hallerne.
Vinterferie uge 8, 22/2 – 28/2, 2016
Gymnastikopvisning 19/3, 2016, fra kl. 13.00
Generalforsamling torsdag 31/3, 2016, kl. 19.00 i HIC.
Solkystens opvisning 2016, søndag den 10. april i Solrød Idrætscenter.
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 Havdrup Gymnastik 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.
(Fortsættes på side 18)
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Skriv en mail til os på gymnastik@havdrup.dk med din adresse, og vi vil straks
lægge en bestillingsformular i din postkasse!
Hvis du allerede HAR et OK kort, 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 støttes der fremover
med 6 øre pr. liter.
Vælger du også at købe el og gas gennem OK støtter du gymnastikken med
det dobbelte!
MANGE TAK TIL ALLE SOM STØTTER OS!

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

De glade U15 pigerne – holder sig til indendørs
Da pigerne har rigeligt at se til i skolen og de fleste af dem går til præst samt
at truppen kun tæller 10 søde piger, har vi valgt kun at spille indendørs i vintersæsonen. Med ”hjælp” fra Solrød kommune, der ikke længere måtte sætte
bander op, stod der den derfor på noget nyt for piger – nemlig futsal. Det skulle vise sig at være spændende og en sjov ny spillemåde, men også meget indviklet for alle på holdet. Derfor havde vi inviteret den erfarne futsal træner,
Kurt, til vores første træning indendørs – stor tak for hjælpen!

Planen var at vi således skulle deltage i futsal turnering og ellers prøve lykken
til diverse stævner, men vi måtte hurtigt sande at med mindre at man kommer fra Fyn, Jylland eller Sverige, så er ikke mange stævner for U15 piger og
vi måtte derfor tilmelde os endnu en turnering med 8-mands mål.

(Fortsættes på side 21)
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(Fortsat fra side 20)

Pigerne har vist rigtig godt spil i begge turneringer og kan blandt andet notere
sig den meget vigtige sejr over lokalrivalerne fra Solrød i futsal og i 8-mands
blev man kun overgået af de irriterende gode piger fra Tølløse og derved har
spillet sig videre til mellemrunden i begge turneringer.
Det er da også blevet til et enkelt stævne i Sorø her imellem jul og nytåret,
men vi måtte sande at pigerne stadig var på juleferie…. og ikke fik vist det gode
spil som tidligere og røg allerede ud i kvartfinalen. Men så er det jo godt at vi
trods alt fik hygget gevaldigt i nogle timer sammen og at ”mødre gruppen” havde medbragt et mindre sønderjysk kagebord, som de øvrige hold kunne kigge
langt efter 
Vi starter hårdt op i januar måned med mellemrunder i turneringerne og har
tilmeldt os et stævne i solskinsbyen Høng – nu håber vi bare at vi kan nå at få
pigerne op i det nødvendige gear, så vi får set hvor gode pigerne virkelig er og
forhåbentlig kan hive lidt medaljer hjem.
Vi glæder os – Hardis’erne og Super.

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
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BADMINTON

Formand
Claus Nissen, Køgeløkke 6, 4622 Havdrup, Telefon 25 59 32 20 .
Kasserer
Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.
Mail: badminton@havdrup.dk
Hjemmeside: www.hgi-badminton.dk

Badminton
Badminton er en sjov og hård sport. Vi synes det er rigtig sjovt og vi har flere
gode trænere og en masse gode spillere. Man får mange arm og ben muskler
ved at løbe rundt på banen og lave øvelserne. Vi har 3 forskellige sponsorer. Hvis du
kommer og er ny kan du være sikker på at
vi tager godt imod dig. Jeg Jack har gået i
badmintonklubben 3 år og jeg Ivan har gået i badmintonklubben 5 måneder og det
takkes vores badminton klub i Havdrup for.

Skrevet af Jack og Ivan 10 år

Badminton på Toppen
Igen i denne sæson har Havdrup’s nyeste spillere nydt godt af samarbejdet
mellem Badminton klubberne i Greve, Karlslunde, Tune, Solrød, Køge og Havdrup. Ved det seneste stævne – som var det 3 ud af i alt 4 BpT stævner i denne sæson – havde vi 8 spillere tilmeldt.
Stævnerne er for nye spillere og deres forældre og derfor indledes hvert stævne med at forældrene bliver samlet. Her får de en introduktion til hvad der forventes af Badminton forældre, hvordan er reglerne osv. Imens at det sker så
er alle børnene samlet til fælles opvarmning og måske også lidt regelgennem(Fortsættes på side 26)
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gang som det var tilfældet i Solrød.

Badminton - BpT i Solrød

Når forældrene er færdige og opvarmningen er overstået så deles børnene
ind i puljer og kampene går i gang. Men der spilles på tid, enten 6 eller 7 minutter, i stedet for at spille i sæt til 21 point. Dette giver korte kampe, med
hurtig afvikling og minimal ventetid. Halvvejs inde i stævnet er der en indlagt
pause hvor, imens børnene får en vejfortjent break, der laves nye puljer baseret på de foreløbige resultater i stævnet. Dvs. at man i anden halvdel af stævnet gerne skulle få nogle mere jævnbyrdige puljer.
Og tilbagemeldingerne fra vores spillere har været meget positive. Børnene
har haft nogle rigtig gode timer sammen og får spillet nogle gode kampe imod
spillere fra andre klubber.

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