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Motiv:
Fotograf:

De festligt udklædte deltagere i HGI’s Fastelavnsfest nyder
optræden af Benny Schumann
Peter Enger
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Fastelavn
Igen i år havde vi en fantastisk fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter med mere end 600 mennesker i Havdrup Idrætscenter. Dejligt at se at så mange bakker op om vores fastelavnsfest, så giver det god mening at vi bruger tid på at
fortsætte med at arrangere fastelavnsfesten år efter år. Læs mere om fastelavnsfesten inde i bladet.

Forenings samarbejde
I januar startede et samarbejde mellem fodboldafdelingen og gymnastikafdelingen, idet fodboldtræner Michael Rolff König fik den idé at hans senior spillere
skulle træne på en lidt anden måde de første uger i det nye år. Michael kontaktede derfor formanden for gymnastikafdelingen og de fik en aftale i stand om
6 gange Fodbold Fitness for de unge mænd. CrossFit instruktør Gry Hansen
tog tjansen, og har med hårdt hånd styret de raske unge mænd rundt i hallen i
diverse mere eller mindre umulige træningsøvelser. Det har været en oplevelse for alle, og det er fantastisk at foreningerne kan bruge hinanden og samarbejde på denne måde.

Større arrangementer i marts
Af større arrangementer i marts kan nævnes gymnastikforeninges årlige opvisning, som løber af stablen lørdag d. 19/3 kl. 13.00-17.30 – Se mere herom inde i bladet.

Generalforsamlinger
Så er det igen blevet tid til generalforsamlinger i de forskellige afdelinger under HGI. Igen i år vil jeg gerne opfordre til, at man kommer og deltager, for at
få information om, hvad der sker i de forskellige afdelinger og for at give sin
mening til kende. Der er ikke ”fare” for at blive valgt ind i bestyrelserne, hvis
man møder op, så kom bare. I bladet her, kan du se hvornår de forskellige generalforsamlinger afholdes.

Forårs/sommersæson
Generalforsamlinger betyder også at foråret er på vej, og dermed også at
sommersæsonen starter i de forskellige foreninger. Hold øje med hjemmesiderne for at se nærmere om hold, sæsonstart etc. Vi glæder os rigtigt meget
til længere dage med lys og varme, så vi også kan få godt gang i boldbanerne
og udendørslivet omkring Havdrup Idrætscenter.
På bestyrelsens vegne
Anette Gammelvind
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11. Fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter stor succes!
For 11. år i træk bød Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening fastelavnssøndag
velkommen i Havdrup Hallen til byens største fastelavnsfest
med tøndeslagning for børn i alderen 0-12 år og underholdning af Den dygtige cirkusartist Benny Schuman.
Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening kan
se tilbage på endnu en fantastisk fastelavnsfest, idet mere
end 600 glade fastelavns deltagere fyldte Havdrup Idrætscenter i farverige kostymer
Foto: Peter Enger
Foto: Peter Enger
fastelavnssøndag. Både børn
og voksne benyttede lejligheden til at finde fantasien frem, og Havdrup fik denne søndag besøg af robotter, soldater, frihedsgudinden, Pippi Langstrømpe,
julemanden, en hel stinkdyrfamilie, et utal af prinsesser, ninjaer og mange andre sjove figurer. Tre børn i hver kategori fik kåringen som de 3 bedste udklædte i hver alderskategorier samt en ekstraordinær
præmie til bedste familieudklædning og
til den dreng og
den pige med
den mest fantasifulde udklæd- Foto: Peter Enger
ning, og vinderne kunne glædes over flotte. Efter
det sidste bræt var blevet slået af de mange tønder og de fine kattedronninger og kattekonger var
blevet begavet med gavekort fra Burgerking i Køge, var det tid til at de voksne kunne slå sig løs. 2
voksen-tønder som var blevet ekstra forstærket
Foto: Peter Enger
blev sat op, og så gik de voksne ellers til tønderne
med køllerne. Forstærkningerne havde sin virkning og først efter at flere køller
var blevet ødelagte og alle havde fået flere chancer for at slå til tønden, blev
der fundet et par kattedronninger og kattekonger som blev begavet med flotte
(Fortsættes på side 6)
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gavekort til CS Massage og Frisør Tryllespejlet. Efterfølgende kunne børn og
voksne forsyne sig med lidt lækkerier i form af fastelavnsboller og slikposer og juice fra SuperBrugsen Havdrup. Men så var det også tid til at skynde
sig at finde en god plads på
gulvet, og lade sig underholde af den dygtige cirkusartist Benny Schuman, som
denne dag havde fundet vej
til Havdrup med hans tryllerier og masser af skæg og
ballade. Vi i HGI er utroligt
glade for den store deltagelse der vises fra alle sider, og vi vil takke alle de
Foto: Peter Enger
frivillige som stiller op denFoto: Peter Enger
ne dag og ikke mindst vores sponsorer for hjælp med
præmier etc. Det er et stort arbejde at stable fastelavn på benene, men helt klart hele
arbejdet værd, når vi
ser alle de glade
ansigter under maskerne og fastelavnssminken, og vi
vil gøre vores bedste
Foto: Peter Enger
for at holde traditionen i hævd i årene fremover.
En stor tak til Peter Enger for at stille sine billeder til
rådighed.
Foto: Peter Enger

Betina Steneman
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Havdrup

Gymnastik- og Idrætsforening

GENERALFORSAMLINGER
Afdelingerne afholder generalforsamling på følgende datoer,
i Havdrup Idrætscenter

Badminton Afdelingen 15. marts 2016 kl. 19.00
Petanque Afdelingen 20. marts 2016 kl. 13.00
Fodbold Afdelingen 22. marts 2016 kl. 19.30
Gymnastik Afdelingen 31. marts 2016 kl. 19.00
Hoved Afdelingen 13. april 2016 kl. 19.00
Forslag til generalforsamlingerne kan sendes på e-mail
HGI@Havdrup.dk

Kom og bak op omkring jeres afdelinger.

På bestyrelsens vegne
HGI
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Et samarbejde opstår

Før jul kontaktede fodboldtræner for Seniorspillerne i Havdrup Michael Rolff König, formanden
for gymnastikafdelingen Betina Steneman.
Michael havde fået den idé at hans senior spillere
skulle træne på en lidt anden måde de første uger i
det nye år, og spurgte Betina om gymnastikforeningen kunne sørge for lidt Fodbold Fitness til hans spillere.
De to foreninger indgik derfor et samarbejde 6 tirsdage, hvor seniorspillerne skulle styrke- og pulstræne og få formen på plads.
Gymnastikforeningens dygtige CrossFit instruktør
Gry Hansen tog tjansen, og har med hård hånd styret de raske unge mænd rundt i hallen i diverse mere eller mindre umulige træningsøvelser.

Der har været sved på panden, interne konkurrencer,
en lille smule klynk, men mest af alt en fantastisk god
stemning disse tirsdage aftener, hvor de fremmødte
spillere fik god mulighed for at forbedre formen.
Det har været et super samarbejde, og helt sikkert noget som kan tåle gentagelser!

Fotos: Niels Sarpø
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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

Gymnastikopvisning
Gymnastikopvisningen er i år lørdag d. 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 kan ses på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk &
på midtersiden I dette HGI Nyt.
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.
Præmier - Vi vil også i år trække lod på den købte indgangsbillet om flotte præmier – hvor hovedpræmien er 1 sæsonabonnement til Havdrup Gymnastikforening til vintersæsonen 2016/2017. Der ud over er der bl.a. flotte præmier
fra Super Brugsen, gavekort til Frisører, Pizza, CS Massage m.m.
Vinderne skal være tilsted ved udtrækningen.
Vi siger tak til vores sponsorer for de flotte præmier.
Vi vil atter have DJ til at klare det musikalske. Så læg vejen forbi, det bliver en
god oplevelse!

(Fortsættes på side 10)
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I år kan du købe billetter Online på www.havdrupgymnastik.dk og der vil være
mulighed for at købe og reservere pladser på de 4 første stolerækker, dog
koster de ekstra. Husk at hvis du køber online, så slipper du for at stå I kø.
Man kan stadig købe billetter ved indgangen, dog koster de 10 kr. ekstra.
Vi skriver ud på Facebook, når det er muligt at købe online.
Vi glæder os til at se jer alle.
Generalforsamling
HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling torsdag d. 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.
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.

Træningslejr for Super Spring Mini og Super Spring Aspirant på
Stevns
I weekenden fra d. 15.-16. januar var Super Spring Aspirant og Super Spring
Mini på springweekend på Gymnastikefterskolen Stevns.
Det bød på mange hyggelige stunder og et styrket sammenhold indbyrdes på
holdene. Der blev trænet intenst på både gamle spring og nye der skulle indlæres.
Mange af gymnasterne lærte nye spring, som de måske kan nå at få med til
opvisningen.
(Fortsættes på side 12)
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Alt i alt var det en meget lærerig weekend som gymnasterne havde glæder sig
til.
Lidt billeder fra træningsturen den 15.-16. januar 2016

Stor aktivitet på springbaner og trampolinerne, og der var også tid til leg

(Fortsættes på side 13)
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Hold billede inden vi siger farvel og tak for en dejlig og lærerig weekend

Her er vi alle der var med på turen – med godt brugte muskler og i højt humør

Sommergymnastik
Sommersæson-programmet er planlagt med en masse spændende hold.
Se også mere på hjemmesiden havdrupgymnastik.dk

Sommergymnastik 2016
Tilmelding på www.havdrupgymnastik.dk
Hold og dag

Tid

Instruktør

Sted

Forældre/barn

kl. 16.30-17.30

Sabina

Hal 2, del 3

Kom og leg

kl. 17.30-18.30

Sabina & Lonnie

Hal 2, del 3

Mini Super Spring

kl. 17.00-18.15

Lene & Julie

Hal 2, del 1 & 2

Aspirant Super Spring

kl. 18.15-19.45

Alex & Maria

Hal 2, del 1 & 2

Super Spring 1 & 2

kl. 19.00-21.30

Minna, Torben & Ole

Hal 2, del 1 & 2

Bokse Tweens

kl. 17.30-18.30

René

Multisalen

Løb begynder/let øvet

kl. 18.45-19.30

René

Ude

Mandag

(Fortsættes på side 14)
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Hold og dag

Tid

Instruktør

Sted

Babygymnastik

kl. 11.00-12.15

Jeanett

Multisalen

Danserollinger

kl. 16.30-17.30

Camilla

Multisalen

Pakour

kl. 16.00-17.00

Sebastian & Christian

Hal 2 del 3

Pakour Øvede

kl. 17.00-18.30

Sebastian & Christian

Hal 2 del 3

Turbo 1,2 & 3

kl. 17.00-18.30

Pernille & Emma

Hal 2, del 1 & 2

Catz Cheerleading

kl. 17.00-18.30

Lasse

Gymnastiksalen

Hawks Cheerleading

kl. 18.30-20.00

Lasse

Gymnastiksalen

Tabata

kl. 18.45–19.15 Maria

Multisalen

Boksning

kl. 19.30-21.00

Tim

Multisalen

Mini Super Spring

kl. 17.00-18.15

Lene & Julie

Hal 2, del 1 & 2

Aspirant Super Spring

kl. 18.15-19.30

Alex & Maria

Hal 2, del 1 & 2

Cirkeltræning

kl. 18.30-19.30

Nynne

Hal 2 del 3

TRX-træning

kl. 19.30-20.30

Jack

Multisalen

Bordtennis Kids

kl. 17.00-18.00

Søren

Gymnastiksalen

Bordtennis Tweens

kl. 18.00-19.00

Søren

Gymnastiksalen

Løb begynder/let øvet

kl. 18.45-19.30

René

Ude

Børneboksning Kids

kl. 16.30-17.30

Christian

Multisalen

Hiit

kl. 18.00-19.00

Maria

Hal 2 del 3

Dance Fit

kl. 19.00-20.00

Camilla

Multisalen

Super Spring 1 & 2

kl. 17.30-20.00

Minna, Torben & Ole

Hal 2, del 1 & 2

Rytmik for Rollinger

kl. 9.30-10.30

Lonnie

Multisalen

Dance Fit

kl. 10.30-11.30

Camilla

Multisalen

Catz Cheerleading

kl. 17.00-18.30

Lasse

Hal 2, del 1 & 2

Hawks Cheerleading

kl. 18.30-20.00

Lasse

Hal 2, del 1 & 2

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Søndag

(Fortsættes på side 18)
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Priser, Holdbeskrivelser, instruktører, hjælpeinstruktører med flere detailoplysninger om de enkelte hold, kan ses på hjemmesiden under holdbeskrivelser,
sommerhold – som nu er på vej til at blive lagt ind på hjemmesiden. Der tages
forbehold for eventuelt trykfejl.

Opvisningskalender for alle Super Spring holdene
Super Springs opvisningsplan og stævneplan:
 Opvisning ved lokalopvisning i Skensved Idrætsforening, søndag den 13.
marts eftermiddagen, som gæstehold ved foreningen 115 års jubilæum.
 HGI's egen opvisning i Havdrup hallen, lørdag den 19. marts.
 Opvisning ved Solkystens opvisning, søndag den 10. april.
 Deltager ved stævnet Festival Del Sole, i Italien, lørdag den 2. - 9. juli, hvor
der opvises ca. 3 gange.
Mini & Aspirants´s opvisninger:
Super Spring Mini og Super Spring Aspirant giver også opvisning ved Solkystens opvisning søndag den 10. april.

Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det
Er man ikke tilmeldt og ønsker at gå på et af holdene, kan man stadig blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede hold ikke er fyldt op, eller er et opvisningshold, da de fleste opvisningshold nu har bestilt opvisningstøj.
Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, sådan:

Vælg fanebladet 'Onlinetilmelding' Vælg det hold eller det klippekort du ønsker,
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 prøveundervisningsgange fra tilmeldingstidspunktet, hvorefter tilmeldingen er bindende. Ved udmeldelse inden 3. undervisningsgang fra tilmeldingstidspunktet
tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 50,00 til dækning af administrationsomkostninger.
Ved tilmeldingen skal man huske, hvis man tidligere har været medlem i foreningen, som de fleste har – så hjælp os og tilmeld dig som ”allerede med(Fortsættes på side 19)
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lem” (ellers vil man figurere 2 gange i medlemssystemet - vi kan dog se det i
systemet, men det skal rettes manuelt efterfølgende).

Datoer og andet
DGI Forårsopvisning, Roskilde, den 5. marts, 2016 i Roskilde hallerne.
Gymnastikopvisning den 19/3, 2016, fra kl. 13.00
Generalforsamling torsdag den 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
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.
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

Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2016 kl. 19.30
i Pepes bar (Havdrup Idrætscenter)
Hermed indkaldes til Havdrup fodbolds ordinære generalforsamling tirsdag
den 22. marts 2016 kl. 19.30 i Pepes bar (Havdrup Idrætscenter).
Kom op og hør, hvad vi pusler med i fodboldafdelingen, og kom med dit input.
Har du lyst til at være med til at præge klubben - enten som bestyrelsesmedlem eller gerne vil hjælpe til ved vores større aktiviteter - så mød op og giv dig
til kende. Så finder vi opgaver, der passer til dig. Vi har også brug for hjælp til
de mere administrative opgaver. Vi vil gerne dele opgaverne omkring økonomi
på flere hænder. Og så kunne vi godt tænke os at få vores årshjul bragt mere i
spil.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til
Preben@hgi-fodbold.dk senest mandag den 14. marts 2016.
Husk at formulere dit forslag, så der kan stemmes ja eller nej til det.
Vel mødt
Bestyrelsen

De seje U6 drenge

Så er vi ved at have afsluttet drengenes første indendørs sæson. Vi har været
af sted til rigtig mange stævner hen over vinteren, hvor man tydelig har set, at
de alle har gjort store fremskridt. De er begyndt at spille mere sammen og
har fået mere boldforståelse. Det er blevet til masser af sejre og ganske få
nederlag. Drengene kæmper rigtig godt, både til træning og kamp, og hvad de
ikke har i teknik endnu, har de i deres vilje og kamp ånd.

(Fortsættes på side 22)
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Vi træner i indendørs sæsonen, hver
lørdag kl. 11.30, så er du fra 2010, og
har mod på fodbold og sjov, så mød op
og vær med.
Pernille Hardis

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

Fuld fart på Havdrup Fodboldskole 2016

Igen i år inviterede Havdrup Fodbold, årgang
2009 og 2008 til en 2 dages fodboldskole i vinterferien og det tilbud tog 16 friske drenge imod.
Der var lagt op til lærerig træning, kammeratlige
stunder og besøg af hemmelige gæster.
På førstedagen var der om formiddagen lagt op til
dels forsvar/angrebs øvelser, sammenspils øvelser og tekniske øvelser på spillernes niveau.
Spillerne havde en fest og der blev grinet, jublet og ikke mindst lært noget. Alt i
en skøn blanding.
(Fortsættes på side 23)
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(Fortsat fra side 22)

Første dag bød også på besøg af målmandstræner Hans Brun Larsen fra
DBU. Hans har trænet mange unge målmandstalenter igennem sin tid, heriblandt Kasper Schmeichel.
Drengene tog godt imod Hans og de målmandsøvelser, som Hans udfordrede
dem i. For nogen var det grænseoverskridende, at varetage målmandsopgaven for andre betød de tekniske øvelser, at de blev udfordret på det hurtige
benarbejde. Men med Hans kyndige vejledning gik alle børn derfra med nogen
positive oplevelser og en del var blevet lidt højere af at lykkedes med de udfordringer, som de i starten fandt lidt svære.

Dag 2 startede med en overraskelse.
HB Køge´s maskot og hans venner havde fundet vej til Havdrup Fodboldskole
og det var bestemt en oplevelse, som faldt i god jord hos spillerne.
De deltog bl.a. i et træningspas under vejledning af en dygtig træner, fik mulighed for at skyde på mål hvor der opsat fartmåler og sidst men ikke mindst
påtog Svante sig opgaven som målmand og det var med stor begejstring når
man scorede på Svante.

HB Køge havde en lækker goodiebag med til alle spillerne. Indholdet vakte glæde og bestod bl.a. af en HB Køge medalje, som mange af spillerne synes var
vældig sej.
Kort før frokost fik vi endnu et besøg. Kasper fra Spar Nord, Roskilde havde
lagt vejen forbi med et sponsorcertifikat.
Holdet bag fodboldskolen havde ansøgt og fået Kr. 10000,00 fra Spar Nord til
indkøb af tøjpakke og forplejning til alle spillerne.
Oveni havde Spar Nord også sponseret drikkedunke og gymnastikposer.
Efter frokost var det tid til fysisk træning i børnehøjde.
(Fortsættes på side 24)
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Der blev lavet styrketræning, løbeøvelser, hoppelege og små
konkurrencer.
For holdet bag fodboldskolen har fokus været rettet imod, at
niveauet skulle imødekomme alle på deres niveau. Dette værende sig gældende både i de praktiske øvelser, men også i
de fysiske udfordringer og man må sige, at selvom det for
mange var uvant at lave fysisk træning, så synes ungerne det
var vældig sjovt. Der blev i hvert fald grinet en hel del, specielt når træneren står og laver flyvemaskineøvelser.
Dag 2 blev sluttet af med en god og intens fodboldkamp og
man kunne se hvordan den enkelte spiller afprøvede elementer som de havde
øvet på fodboldskolen.
Til allersidst fik alle spillere uddelt et fint diplom som bevis på deres deltagelse
på Havdrup Fodboldskole 2016.
På vegne af holdet bag Havdrup Fodboldskole 2016 vil jeg gerne sige tak til
vores sponsorer som er Spar Nord Roskilde, Super Brugsen Havdrup og
Castus for jeres opbakning og så vil jeg gerne rette en stor tak til alle spillerne
fordi de valgte at bruge to dage af jeres vinterferie sammen med os.
Med venlig hilsen
Berit Schau Nielsen, Træner U8, Havdrup Fodbold

Havdrup støtter OK og OK støtter Havdrup Fodbold

Dette lyder som et sjovt reklame slogan, men er faktisk rigtigt.
Spillerne i Havdrup Fodbold nyder stor glæde af det sponsorrat vi har med OK.
For hver liter Benzin/Diesel du tanker på en OK tankstation enten i Havdrup
eller et vilkårligt sted i hele Danmark og bruger dit røde OK kort (hvis det er
tilknyttet Havdrup Fodbold Sponsor nr. 55 93 79), betaler OK 6 ører til Havdrup Fodbold. Der findes faktisk 670 muligheder i Danmark for at tanke Ok
Benzin eller Diesel. Udover at tanke Benzin/Diesel, kan du hjælpe Havdrup
Fodbold, hvis du samtidig tegner en El aftale eller en Gas
aftale med OK. Det er også muligt at have en Mobil aftale med OK. For hver aftale du har med OK, sponseres
der yderlige 6 øre for hver liter Benzin/Diesel du tanker.
Vi er rigtig stolte af denne sponsor check, som kommer
alle fodboldspillerne i Havdrup Fodbold til gavn. Pengene
bruges blandt andet til klubbens årlige tur til Kerteminde
Cup, hvor vi sender 2 helt fyldte busser af sted med fodboldspiller og deres trænere. Dette er blevet en tradition, som samler klubben på tværs af årgange og køn.
Steen Gammelvind
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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
Vores første badmintonturnering
Badminton er super fedt, og vi lærer meget om f.eks. hvordan man bevæger
sig på en badmintonbane.
Sommetider er det hårdt, men hårdt arbejde belønner sig, og vi har lært en
del om badminton generelt.
Vi har alle 3 gået til badminton siden september 2015.
Vi synes selv at vi er ret ferme til badminton, men vi blev virkelig sat på en prøve da vi var til turnering.
Vi skulle spille mod nogle piger der stensikkert havde længere tid end os.
De mest fair kampe var
nok vores (os tre) kampe
– der rykkede dommerkomiteens tidsplan.
Det var svært at finde
rundt i det hele, men en
kvinde ved navn Lene
hjalp os med bl.a. optælling af point.
Der var mange vente
pauser, men det var jo
godt for så var der lang
tid til at forstå reglerne
og gøre os klar.
Det var en positiv oplevelse, så det betyder at vi gerne vil være med i flere badmintonturneringer.
Skrevet af Marija, Anna og Asta
(Fortsættes på side 26)
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Tak for hjælpen
Tak til alle jer som var med til at gøre vores eget U13 og U15 stævne til en
succes.
Tak til Caroline’s far Carsten, til Asger’s forældre Helena og Søren, til Tobias B
og Tobias’ mor Rikke og naturligvis også til Lene og Finn.

(Fortsættes på side 28)
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Flotte præstationer ved U11 stævnet i Greve
I den sidste weekend i januar havde vi sendt 3 af vores talenter til stævne i
Greve.
Der blev kæmpet, svedt og spillet nogle rigtig gode kampe.
Jack stillede op i U11 C og fik en flot 3. plads. Han tabte semifinalen 17-21,
11-21 efter at have vundet sine puljekampe 21-8, 21-7 samt 21-14, 21-15.
Gytis vandt U11 D med resultaterne 21-14,21-14 (finalen), 21-8,21-6
(semifinale), 21-18, 21-15 samt 21-13, 21-6.
I samme række, U11 D, fik Tobias i flot delt 4. plads med 2 sejre 21-18, 2116 og 21-10, 21-10 og et nederlag 5-21, 15-21.

Havdrup Badminton Ungdom
www.hgi-badminton.dk
www.facebook.com/HavdrupBadmintonUngdom
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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
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Foreløbig DAGSORDEN:
Havdrup Tennis Klub

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.00

I Klubhuset
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til
godkendelse

4.

Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

5.

Budget for det kommende år

6.

Behandling af eventuelt indkomne forslag

7.

Valg af formand
Steen Munkholm på valg

8.

Valg af kasserer
Finn Jensen ikke på valg

9.

Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
Kim Christiansen er på valg
Kirsten Larsen er på valg
Ena Munkholm er ikke på valg
Jan Hansen er ikke på valg
Martin Sonne er ikke på valg

10.

Valg af revisor
Steen Klit Andersen er på valg

11.

Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant
Suppleant til bestyrelsen Alice Flarup

12.

Revisorsuppleant Grethe Frejvald

13.

Eventuelt
30

31

32

