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Havdrup Gymnastik -  og Idrætsforening  

HGI'S adresse:  Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup 
   Mail: hgi@havdrup.dk 
 

Hovedbestyrelsen 

Formand 
René Ingerslev Dürke, Skolevænget 20, 4622 Havdrup, Telefon 24 82 11 42.  
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 
Malene Lindrup, Roskildevej 13E, 1.,   
                                             Gl. Havdrup,  4622 Havdrup, Telefon 31 34 49 37.  
Gymnastik 
Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.  
Petanque 
Poul Svensen, Byløkke 12, 4622 Havdrup , Telefon 22 38 82 95.  
Suppleanter 
Anette Gammelvind, Engløkke 4, 4622 Havdrup, Telefon 41 61 77 37. 
Kurt Larsen, Kildebrogårdsvej 10, 4622 Havdrup, Telefon 40 81 66 00. 

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 29. maj 2016 (Omdeling 11./12. juni)  

Forsiden   
 
 

Motiv:  Gymnastikopvisningen den 19. marts 2016, hvor der bliver 
sunget nationalsangen, imens der er faneindmarch  

 

Fotograf: Niels Sarpø  

HGI-Caféen 

HGI-Caféen samt evt. lån af mødelokaler og leje festrum (Pepes Bar) i Havdrup 
Idrætscenter, kontakt: 
Finn Jensen, Telefon 46 18 64 18,  Mail: hgicafeen@hgicafeen.dk  
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Generalforsamlinger 

Så har der været afholdt generalforsamlinger i afdelingerne inklusiv i Hovedbe-

styrelsen, og det er dejligt, at der i alle foreninger er både nye og gamle frivilli-

ge, som vil lægge deres fritid og kræfter i bestyrelsesarbejde. 

  

Hovedbestyrelsen har afholdt generalforsamling den 13. april 2016. Det fore-

gik i god ro og orden, og tak til dem der var mødt op. Det er altid hyggeligt når 

andre synes det er interessant, hvad der foregår i HGI, men vi kunne da godt 

ønske os at se lidt flere fra foreningerne til årets generalforsamling. 

  

Ny formand for hovedbestyrelsen 

Dette var så min sidste generalforsamling i denne omgang, idet jeg har valgt 

at træde af som formand og give plads til nye og friske kræfter. René Dürke 

som er løbetræner samt bokseinstruktør for Teens i gymnastikafdelingen stil-

lede op som ny formand, og blev valgt. Jeg vil ønske René tillykke med valget, 

og giver trygt jobbet videre i kyndige hænder.  

  

Hovedbestyrelsens arbejde 

Hovedbestyrelsen varetager jo Havdrup’s fælles interesser indenfor sportsom-

rådet, og i bestyrelsen sidder der en til to repræsentanter for hver af de 4 af-

delinger under HGI (badminton, fodbold, gymnastik og petanque) foruden de 3 

valgte bestyrelsesmedlemmer (René Dürke, Lars Mortensen og Finn Jensen). 

I kommunalt regi bliver alle foreninger i Havdrup betragtet som én, nemlig HGI, 

så det er vigtigt at vi har fælles fodslag og har en stor forståelse for hvad der 

sker i de forskellige afdelinger, så vi sammen kan løse de forskellige opgaver 

og opretholde et aktivt foreningsliv i vores by. 

  

Sommersport 

Det gode vejr har så småt fundet vej til Danmark, og sommersæsonen er gået 

i gang i de forskellige afdelinger. Så tjek de forskellige afdelingers hjemmesider 

for information om sommerhold og få kroppen i form til badesæsonen. 

  

  

Med disse ord vil jeg sige tak for denne gang – det har været en fornøjelse! 

  

Anette Gammelvind 

Formand Havdrup Gymnastik & Idrætsforening 
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Jubilæum 

  

Finn Jensen har i dette forår haft 25 års jubilæum i HGI, og HGI’s Hovedbesty-

relse har valgt at markere dette i forbindelse med årets klubmesterskaber i 

badminton, hvor Finn blev udnævnt til æresmedlem i HGI. 

 

Finn har gennem sit engagement i HGI og lokalpolitik, gjort rigtig meget for 

idrætslivet i Havdrup. Han har altid HGI’s bedste for øje, og prøver altid at finde 

den bedste løsning for HGI. 

 

Vi i HGI Hovedbestyrelse siger mange tak til Finn for hans store arbejde for 

HGI. 

 

Anette Gammelvind 

Formand Havdrup Gymnastik & Idrætsforening 
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HAVDRUP BØRNEROCK 

Havdrup Gymnastik tager fat hvor Sanne slap, og inviterer til Havdrup Børne-

rock i Havdrup Idrætscenter 

 

LØRDAG DEN 28. MAJ 2016 Kl. 18.00-21.00 

 

Børnerock er for børn i 0.-6.klasse uden voksenledsagelse. 

Billetpris 110 kr. + 5 kr. i billetgebyr. Billesalget starter fredag d. 29. april 

2016 fra kl. 19.00. 

Billetter kan købes på www.lokalbilletten.dk 

Det er med stor glæde at Havdrup Børnerock i år får besøg af selveste 

 

  

    CITYBOIS 
 

 

 

 

De skønne drenge vil sammen med Alexander fra Dansk DJ Service sørge for 

fed musik, lys, lyd og masser af stemning! 

Det bliver en fantastisk aften, og det erfarne crew vil tage sig godt at alle børn 

og sørger for at de føler sig trygge og har en god aften. 

Vi siger tusind tak til vores sponsorer, som gør det muligt at fortsætte Hav-

drup Børnerock, og vi glæder os til at fyre den max af den 28. maj! 

 

På vegne af Havdrup Gymnastik 

Sarah og Betina 

 

En stor tak skal lyde til alle vores sponsorer 
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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 
 
Igen en flot opvisning i Havdrup og igen med rekord antal tilskuere! 
Havdrup Gymnastik sluttede vintersæsonen med en flot opvisning lørdag den 
19. marts 2016 i Havdrup Hallen og igen med rekord antal tilskuere. 
Det var med stolthed at bestyrelse og instruktører i Havdrup Gymnastik kunne 
åbne dørene til årets opvisning i Havdrup Hallen og i løbet af dagen modtage 
ca. 1.300 tilskuere og gymnaster i hallen.  
Efter endnu en fantastisk vintersæson med lidt over 900 medlemmer, hvor af 
de fleste har trænet i faciliteterne i hal 2, fik mange af de dygtige gymnaster 
vist hvad de havde trænet og øvet igennem vinteren, og det var en festlig efter-
middag fyldt med musik, rytmik, dans, spring, cheerleading, show og meget 
mere og i alle aldre. 
 
 
Der var hele dagen rigtig mange tilskuere, som bakkede op om gymnasternes 
visen – så super dejligt og tak til alle tilskuerne som blev til det sidste. 
 
Vi havde atter i år DJ Smiley til at klare det musikalske. Så der var god musik 
til alle holdenes show og spring.  
 
 
Der blev afsluttet med fælles udmarch med de mange gymnaster der havde 
været på gulvet i løbet af eftermiddagen. 
 
 
 

 
(Fortsættes på side 8) 
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Billeder fra opvisningen: 
  

(Fortsat fra side 7) 
 

(Fortsættes på side 10) 

Fælles indmarch Forældre/barn 

Spilopperne Turbospring 

Havdrup Catz Cheerleaders  Funky Teens 
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Præmier - Der blev ligeledes udtrukket flotte præmier på den betalte entrebil-
let via helt eller delvist sponserede præmier.  
Vi siger tak til vores sponsorer for de flotte præmier. 
Præmierne var:  

 Hovedpræmien var gavekort på et kontingent til vintersæsonen 

2016/2015 for 1 person med en værdi op til ca. 2.500 kr. 

 1 stor kurv fra SuperBrugsen 

 2 X Gavekort til Salon Chaar 

 1 x Gavekort til frisør Kozmoe  

 1 x Gavekort + produkter til Tryllespejlet  

 2 x Pizza-gavekort fra Burger House  

 2 x ½ times Massage fra CS Massage  

 
  
Gymnastikforeningens vandrepokal - Ved opvisningen lørdag den 19. marts, 
blev gymnastikforeningens vandrepokal uddelt. Pokalen uddeles hvert år ved 
gymnastikopvisningen til en ny årets modtager, og kan gives til alle som har 
med gymnastikforeningen at gøre, men udnævnelsen til pokalmodtager kende-
tegnes ved, at modtageren skal have gjort noget særligt for gymnastikforenin-
gen.  
 
Vi har rigtig mange frivillige i Havdrup Gymnastikforening der gør et godt fanta-
stisk stykke arbejde, men i år vil vi gerne hædre Louise, som har knoklet for 
gymnastikforeningen de sidste mange år, og arbejdet med at højne niveauet 
indenfor den rytmiske genre i forening.  
 

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 11) 

Funky Ladies Funky Kids 
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Vi kæmper mod danseskoler, som kan tilbyde den dans man ser i TV, men tak-
ket være Louise kan vi tilbyde helt det 
samme som danseskolerne! Louise har 
vist alle, at vi kan præstere fantastiske 
seværdige shows med ’hotte moves’ og 
masser af charme.  
Louise har venteliste på alle sine hold, og 
har klaret at undervise 4 timer i rap hver 
eneste onsdag med et overskud og godt 
humør som ikke mange vil kunne gøre 
hende efter.   
Louise kommer fra den professionelle 
danseverden, men har taget foreningsli-
vet til sig, og sidste nye skud på stam-
men er et voksent dansehold og dermed 
er hun med til at Havdrup Gymnastik og-
så kan blande sig blandt toppen på den 
rytmiske del.  
Louise bruger oceaner af tid på at ud-
tænke koreografi godt hjulpet af sin 
medinstruktør, Camilla, men i mange år 
har hun klaret det alene uden at klage 
over al den tid det kræver, men hun gør 
det med glæde for vores gymnaster. 
 
Louise er derfor en værdig modtaget af Havdrup Gymnastikforenings vandre-
pokal i år. 
 
STORT TILLYKKE LOUISE!!! 
 

Året Super Springer 2016, som bliver valgt ved opvisningen 
Ved den årlige opvisning lørdag den 19. marts blev der traditionen tro over-
rakt prisen til årets Super Springer. 
I år blev prisen overrakt for 7. gang, og instruktørteamet anerkendte i år den 
dygtige gymnast Cecilie Eiberg Dahl Pedersen for hendes indsats som gen-
nem sæsonen har været ekstraordinær.  
 
Instruktørteamet lægger vægt på at gymnasten er engageret, en god kamme-
rat, lyttende og opmærksom samt ikke mindst at gymnasten bidrager til at de 
mange træningstimer bliver gode og sjove, ikke bare for gymnasten selv, men 
også for de andre gymnaster og for instruktørerne.  

(Fortsat fra side 10) 
 

 
(Fortsættes på side 12) 
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Cecilie er en glad og engageret gymnast, som er fyldt med god energi og mas-
ser af gåpåmod og lysten til at lære og dygtiggøre sig falder hende nemt. Ikke 
mindst smilet har nemt ved at finde til hendes 
ansigt, og hun har en dejlig humoristisk sans, 
som er utroligt smittende på hendes holdkam-
merater og hendes instruktører. Selvfølgelig 
kan springene drille og nogen dage kan være 
lidt svære end andre, men så byder Cecilie ofte 
ind med konstruktive forslag til ændringer i 
stedet for at give op. Det er en utrolig vigtigt 
kvalitet hos en gymnast, og det er en gave at 
have en gymnast som Cecilie.  
 
Cecilie er selvfølgelig også en del af forenin-
gens hjælpeinstruktørteam, hvor hun hjælper 
og underviser yngre gymnaster, som har lige 
så stor glæde af hendes person som hendes 
holdkammerater og instruktører har.  
 
Der er ingen tvivl om, at med en ungdom som 
denne har Havdrup Gymnastikforening en strå-
lende fremtid! 
 
STORT TILLYKKE, CECILIE! 
 
 

SUPER SPRING tager til Italien – Deltager i 'FESTIVAL DEL SOLE' 
 
I uge 27 sender vi 31 af vores dygtige Super Springere til Italien sammen med 
deres 3 instruktører og 4 frivillige fra forældregruppen.  
 
Gymnasterne deltager i 'Festival del Sole' i Riccione, hvor de blandt andet selv 
skal opvise 3 gange, men udover det også kan deltage i forskellige workshops, 
se andre hold fra hele verden opvise og ikke mindst knytte venskaber på tværs 
af landegrænser.  
Vi er stolte af vores gymnaster, og vil gerne udtrykke en stor tak til forældre-
gruppen bag holdet, som har stået for og arrangeret hele turen, og ikke 
mindst tak til vores fantastiske instruktører som bruge en uge af deres ferie 
på at tage med gymnasterne til denne gymnastikfestival. 
 
 

(Fortsat fra side 11) 
 

(Fortsættes på side 14) 

Cecilie Eiberg Dahl Pedersen 
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Generalforsamling 
HGI gymnastikafdeling har afholdt generalforsamling torsdag den 31. marts,  
kl. 19.00, i HIC, Peppes Bar. 
 
Der var i år et næsten lige så stort fremmøde som sidste år.  
En stor tak til alle fremmødte, og hvor er det dejligt at se at der kommer en 
pæn flok fremmødte ud over dem der er i bestyrelsen.  
Tusinde tak til opbakningen og den megen energi og tid der bruges af rigtig 
mange mennesker i foreningen.  
Også en rigtig stor tak til Brian Jensen som stillede op som dirigent til general-
forsamling, og som sørgede for at denne foregik rigtig og i hyggelig atmosfæ-
re. 
 
Generalforsamlingen var hurtig overstået i år og næsten alle ville gerne opstil-
le til genvalg. Dog valgte Gry stoppede i bestyrelsen, men fortsætter heldigvis 
som instruktør, og vi siger tusind tak til Gry for hendes mange gode år i besty-
relsen.  
 
Bestyrelsen er derfor gået fra 11 til 10 mand og skulle der være nogen af jer 
der har lyst til at prøve bestyrelsesarbejdet, kan vi altid tage en ekstra supple-
ant ind.  
 
Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerede møde. 
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: 
Formand: Betina Steneman  
Næstformand: Camilla Ingerslev Dürke 
Økonomiansvarlig: Tina Sarpø 
Sekretær: Julie Lau 
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Rheder 
Bestyrelsesmedlem: Sarah Rosén  
Bestyrelsesmedlem: Ole Dam 
1. Suppleant: Egon Christensen 
2. Suppleant: Jeanette Storck Petersen  
3. Suppleant: Maria Larsen  
 

Voksen Fitness Event i august  
Igen i år forsøger vi at gentage succes fra sidste år – at tilbydes alle voksne – 
medlemmer og ikke medlemmer, at prøve forskellige former for gymnastik og 
motion. Arrangementet er gratis for alle.  
I næste blad skriver vi datoen, så I kan sætte kryds i kalenderen. 
 

(Fortsat fra side 12) 
 

(Fortsættes på side 15) 
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Sommergymnastik 
Sommersæson-programmet er planlagt med en masse spændende hold. 
Se også mere på hjemmesiden havdrupgymnastik.dk 

Sommergymnastik 2016  
Tilmelding på www.havdrupgymnastik.dk 

(Fortsat fra side 14) 
 

(Fortsættes på side 16) 

Hold og dag Tid Instruktør Sted 

Mandag    

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 

Løb begynder/let øvet  kl. 18.00-18.45 René  Ude  

Hold og dag Tid Instruktør Sted 

Tirsdag    

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  

Onsdag    

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 Tweens kl. 18.00-19.00 Søren Gymnastiksalen 

Løb begynder/let øvet  kl. 18.45-19.30  René Ude  
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Priser, Holdbeskrivelser, instruktører, hjælpeinstruktører med flere detailoplys-
ninger 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. 
 

Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det 
Er man ikke tilmeldt og ønsker at gå på et af sommerholdene, kan man stadig 
blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede hold ikke er fyldt op.  
 
Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, sådan: 
 

Vælg fanebladet 'Online tilmelding' 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. 
 
Ved tilmeldingen skal man huske, hvis man tidligere har været medlem i for-
eningen, som de fleste har – så hjælp os og tilmeld dig som ”allerede med-
lem” (ellers vil man figurere 2 gange i medlemssystemet - vi kan dog se det i 
systemet, men det skal rettes manuelt efterfølgende).  
 

Næste sæson – efterår 2016-forår 2017 
Program og planlægning af næste sæsonplan, som starter i efteråret 2016 til 
foråret 2017, er nu godt i gang og forventes færdig planlagt om ca. 1 måneds 
tid. 

(Fortsat fra side 15) 

(Fortsættes på side 17) 

Torsdag    

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  

Søndag    

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 
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Der er som tidligere år også i år et par nye spændende tiltag og også nye 
spændende instruktøransigter - ud over alle de nuværende gode og super akti-
ve instruktører og hjælpere, vi i forvejen har i foreningen. 
 
Offentliggørelse af denne sæsonplan regnes at vil ske i løbet af juni måned – 
så hold øje med hjemmesiden hvor denne kan ses. 
Der vil også som tidligere år ske omdeling af en folder, hvor alle hold via over-
sigter med flere oplysninger kan ses. 
 

Datoer og andet 
Super Springs opvisningsplan og stævneplan: 
- Deltager ved stævnet Festival Del Sole, i Italien, lørdag 2. - 9. juli, hvor der op-
vises ca. 3 gange. 
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 

(Fortsat fra side 16) 
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De glade U15 pigerne – endelig præmie indendørs 
De sidste par år har pigerne måtte tage tomhændet hjem fra diverse inden-
dørsstævner, men årets sidste stævne i Roskilde skulle vise sig at blive vende-
punktet. 
 
Roskilde pigefodbold havde inviteret til et lille men 
rigtig godt stævne, som blandt andet bød på 
masser af flotte spurt-præmier, der blev rask 
blev givet væk for gode elementer på banen. 
Samtidig så holdene ud til at passe til de niveau-
er, som man havde meldt til i – hvilket ikke altid 
er tilfældet – og derved var forhåbningerne da 
også store hos trænerteamet. 
De glade Havdrup piger lagde ud mod Herluf-
holm, der noget utraditionelt startede meget offensivt – ja faktisk uden mål-
mand – så Julie kunne let score stævnets første mål og derved satte holdet 
godt i gang og for en gang skyld kunne pigerne tage en sejr i deres første 
kamp. 
Næste udfordring var med den formodet største konkurrent fra Tingsted 1, 
der også havde vundet deres første kamp. Havdrup pigerne startede ellers 
med at dominere kampen med et meget langt angreb, men når man på de 
utallige mange skud ikke formår at ramme målet, så går det ofte sådan at 
modstanderen kan løbe contra – og det skete da også her. Desværre skete 
der det som så ofte før, at når pigerne kommer bagud, så stresser de og kan 
slet ikke få spillet til at hænge sammen og vælger mange gange de forkerte 
løsninger. Vi kom da også yderligere bagud inden vi mod kampens slutning fik 
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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 
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reduceret, hvor vi forinden brændte blandt en friløber mod et helt tomt mål – 
det gav trænerteamet anledning til at snakke med meget store bogstaver, for 
ikke nok med at vi nu skulle vinde næste kamp for at komme i semifinalen, så 
skulle vi, hvis det lykkedes, møde Roskilde pigerne, der tævede samtlige hold i 
deres pulje.   
 
Høje Tåstrup var næste modstander, der som hold ikke var skrammende, men 
de havde stævnets klar bedste spiller der skud ekstremt hård og gerne fra 
egen banehalvdel. Så planen var klar – hun måtte ikke få lov til at skyde på mål, 
så vi satte Cille til at passe på hende og så måtte resten af holdet klare resten. 
Taktikken virkede, men vi var ufattelige svage til at afslutte! Linner havde rigtig 
mange skudforsøg, uden den forløsende scoring, men den kunne Mette så i 
stedet for levere, med måske stævnets flotteste mål – et meget fint lop hen-
over den fremad stormende målmand og glædeligt kunne Linner senere i kam-
pen scorer til slutresultatet 2-0. 
Roskilde pigerne stod klar til os i semifinalen, hvor taktikken var at stå sikkert i 
forsvaret og først slå til når de lavede fejl. Det lykkedes egentligt ret godt de 
første par minutter hvor Roskilde var i angreb, men Havdrup pigerne kunne 
ikke få bolden væk fra eget mål og da vi så endelig kom bagud, så fald korthu-

set atter sammen. Først ved stillingen 4-
0 fik vi reduceret, ved Lykke der smæk-
kede bolden op i hjørnet og det var som 
om at det løste op på holdet, så Kalle 
senere i kampen kunne fyre et langskud i 
kassen – men først alt for sent fandt 
Havdrup pigerne ud af at de kunne spille 
lige op med Roskilde (der senere vandt 
finalen i overlegen stil), så det blev også 

kampens resultat. 
 
Nu galt det så kampen om 3. pladsen, hvor pigerne også fik mulighed for re-
vanse, da Tingsted 1 valgte at tabe til Tingsted 2. Men Havdrup pigerne snork 
sov i kampens start og hurtigt kom bagud.. Men herfra rejste de glade Hav-
drup piger sig så og slettede en hver tvivl om hvem der skulle have bronze, ja 
faktisk var det hen mod ren opvisning, med blandet hovedstødsmål af Mette 
og mange lækre detaljer, til resultatet 4-1. Endelig kunne pigerne få let oprejs-
ning indendørs og en præmie med hjem – stort tillykke piger. 
 
Nu kan vi kun vente på at komme på græs, som trods alt passer pigerne aller-
bedst. Men desværre har vi måtte sige på gensyn til en af holdets ellers meget 
trofaste spillere, Laura K aka ”K”, der har valgt at lægge støvlerne på hylden.  
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”K” er en af de spillere der har været med 
helt fra begyndelsen og som altid har bidra-
get til holdet både på og uden for banen. 
 
Den nu 9 mands store trup fortsætter dog 
ufortrødent, hvor vi blandt skal forsvare sid-
ste år flotte resultater i turneringen og ikke 
mindst tage 1. pladsen i Kerteminde til som-
mer, efter flotte 2. og 3. pladser. 
 
Trænerteamet Hardis´erne og Super 
 

Årgang 2009 og 2010 stævne stor succes 
 
Knapt havde de sidste gymnaster forladt hal 1, før den igen blev fyldt med 
fodboldspillere  
Det er en tradition at DGI og Havdrup 
fodbold hvert år i marts holder et fod-
boldstævne for de mindste årgange. 
Stævnet hedder "stævne på tværs", og 
betyder at der er 2 kampe i gang i hal-
len hele tiden. Det giver en masse ac-
tion og gode oplevelser for de mindste 
spillere. 
I år havde hele 42 hold fra andre klub-
ber valgt at bruge et par timer i Hav-
drup, for at dyste og score en masse 
mål. Og for en stor del af holdenes ved-
kommende blev der brilleret med godt overblik, lækre detaljer og en masse 
energi. Der blev vist tiki-taka fodbold, Zidane vendinger og en masse andet, der 
beviste at nogle af spillerne er startet i en meget tidlig alder med at spille fod-
bold. 
Der skal en del frivillige hænder til at få sådan et stævne til at glide. Der skal 
derfor lyde en stor tak til de voksne, der hjalp til med tidtagerbordet, årgang 
01 drengene der dømte de over 90 kampe, fotografen og caféens utrættelige 
stab, der servicerede alle vores gæster hele dagen. 
Hvis mange giver en hånd, kan vi udrette meget. 
 
P.S. Vores fotograf Jeff Duckett tog en masse gode billeder af holdene.  
 
Se og køb dem her: http://duckett.photodeck.com/-/galleries/fodbold/
stvner/dgi-stvne-i-havdrup-for-arg-20111009-20-03-2016 
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Regler, markeringer og retninger – Kampleder kursus afholdt hos 
Havdrup Fodbold 
Den 10. april 2016 havde Havdrup Fodbold inviteret klubbens trænere, hjæl-
petrænere og interesserede ungdomsspillere til DBU kurset ”Kampleder, 5-og 
8 mands”, og det var glædeligt, at se at så mange havde fundet vej til Havdrup 
Idrætscenter denne søndag formiddag. 
Kursets instruktør hed Flemming Mathi-
asen, og han formidlede på en spænden-
de og lærerig måde, dels hvad kample-
dergerningen byder på, men også en 
masse teoretisk viden om reglerne, age-
ren på banen mm. 
Deltagerne blev udfordret på ”hvad ville 
du dømme i denne situation” spørgsmål 
og ligeledes blev de prøvet af på banen 
hvor en flok friske Havdrup spillere havde stillet sig til rådighed til kamp.  
Mange fik ny viden med hjem og er blevet bedre klædt på til opgaven som 
kampleder. 
Havdrup Fodbold vil rigtig gerne gøre det attraktivt for klubbens hjælpetræne-
re, forældre og unge spillere, at melde sig til klubbens dommerkorps. Det er 
en fantastisk måde, at kombinere sin egen interesse for fodbold med et fritids-
job. 
Klubben støtter gerne op med uddannelse og sparring til dem som gerne vil 
være en del af klubbens dommerstab. Kontakt gerne bestyrelsen hvis du øn-
sker, at vide mere om mulighederne. 
 
Udover de kampledere, som klubben råder over, har vi i Havdrup pt. 8 uddan-
nede dommere. 
 
Casper Skriver, Serie 5 
Frederik Lysemose Hoffmann, Danmarksserien 
Lars Lauridsen, Serie 2 
Lars Mortensen, Serie 3 
Lasse Nielsen, Serie 4 
Mads Lykke Christensen , Serie 1 
Martin Lysemose Hoffmann, Serie 1 
Oliver Tvede, Ungdom 
 
Sportslige hilsner 
Berit Schau Nielsen 
Bestyrelsen, Havdrup Fodbold 
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Generalforsamling 
Havdrup Fodbold afholdt generalforsamling den 22.marts  2016, og vi er gla-
de for de mange fremmødte medlemmer, samt den gode debat der var på 
mødet. 
Årsberetning kan læses på hjemmesiden: http://www.hgi-fodbold.dk/
klubben/referater/2016/generalforsamling-2016-årsberetning/ 
 
Highlights fra årsberetningen: 

 Ca. 300 medlemmer 
 Senior afdelingen er i fremgang, målsætning om oprykning til serie 2 + 

serie 4 
 Årgang 2010 er kommet godt i gang 
 God deltagelse til årets sommercup. Samarbejde med SuperBrugsen 
 Klubtur - Kerteminde cup - gennemføres for 3. år i træk til sommer 
 Kåringsfest 
 Udfordring med forbud mod opsætning af bander 
 Dommer/træner/leder spisning i november 
 Fodboldskole i vinterferien 
 Dommerklubben får ros af vores gæstende hold - nye talenter ønskes 
 Nyt kunstgræs anlæg i Solrød - klar til maj 2016 
 Udfordringer med for sen kontingentindbetaling 
 Kamp for tider til indendørssæsonen 
 Tak til alle frivillige på årgangene - både voksne og store børn 

 
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 
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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 

Ny træner 
 
Vores ungdomstræner Simon stopper desværre efter denne sæson, da han 
skal til Jylland for at studere. Ungdommen og børnene har været utrolig glade 
for Simon, så selvom vi ønsker ham al mulig held og lykke så er det selvfølgelig 
stadig lidt vemodigt. 
Med hjælp fra Køge Badminton har vi fra næste sæson lavet en ny træneraf-
tale med en anden god ungdomstræner – Jonas. Jonas har allerede været 
forbi kortvarigt for at se børnene og forhåbentlig når han at kigge forbi en 
gang til inden sommerferien således at børnene lærer Jonas lidt bedre at ken-
de. Og omvendt… 
Jonas har skrevet lidt om hvem han er og hvad han står for: 
 
Hej, jeg hedder Jonas og er 23 år. Jeg er lige nu 
halvvejs i min uddannelse til pædagog på UCSJ 
Roskilde. Jeg har spillet badminton siden jeg var 8 
år, hvor jeg startede ud med at spille i Herfølge. 
Der spillede jeg de første 5 år og derefter rykkede 
jeg til Køge, hvor jeg spillede indtil jeg tog på 
Idrætsefterskole i 10. klasse. Jeg er vokset op i 
Herfølge, hvor jeg boede indtil for lidt over 2 år si-
den, inden jeg flyttede til Roskilde, for at komme 
tættere på mit studie. I min rolle som badminton 
træner ligger jeg meget vægt på, at det skal være 
motivationen der driver værket. Har man en "off 
dag" skal man ikke tvinges af sted, da det hverken 
hjælper barnet, mig eller alle de andre på trænin-
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gen. Det skal være sjovt at spille badminton! Derfor accepterer jeg heller ikke, 
at man siger til en anden spiller, at personen "er dårlig". Det får ingen noget 
ud af. Alle skal være velkomne og føle at det er "deres" træning. Jeg er selvføl-
gelig bevidst om, at der er niveau forskel på de forskellige spillere - og det er 
okay, så længe man ikke lader det gå ud over nogen andre steder end på ba-
nen. Min motivation for at være badminton træner er den samme motivation 
jeg har for at blive pædagog - jeg ønsker at børn og unge skal have det så sjovt 
som muligt, samtidig med at de bevæger sig. Så hvis jeg kan få lov til at være 
inspirationen til (eller i hvert fald hjælpe til) at de unge har en bedre dag når de 
ved, at de skal til badminton senere, så er jeg glad.  
 
Mange glade hilsner og hårde smash fra den nye træner 
Jonas 
 
 

Hvorfor går vi til badminton 
 
Vi går til badminton hver mandag og ons-
dag. Vi har verdens bedste træner, Si-
mon (Basim). 
I mens vi har trænet har vi lært en mas-
se ting, men vi har stadig lidt at lære. 
Men vi har det stadig sjovt – måske lidt 
for sjovt. 
Til træningen starter vi med at løbe. Bag-
efter laver vi kedeligt benarbejde. Så spil-
ler vi kamp og herefter nogle øvelser 
med løb. 
Der er altid god stemning til træning. 
Vi vil gerne slutte af med at sige farvel til 
vores fantastiske træner Basim da han 
stopper: Farvel 
 
 
 
Skrevet af 
Maja, Berte, Olle og Frida 
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10 års´ Fødselsdag den 23. april 2016  

Klubben afholdt generalforsamling den 20. marts 2016 
Leif Hansen ønskede ikke at forsætte som formand. 
Ny formand:  Poul Svensen, Byløkke 12, 4622 Havdrup, Telefon 22388295. 
Kasserer: Åse Dromph Nielsen. 
 

Åbningstider / spilledage er følgende 
 

Onsdag Kl. 10.00 - 13.00 
 

Torsdag Kl. 19.00 - 21.00 
 

Fredag Kl. 10.00 - 13.00 
 

Søndag Kl. 10.00 - 13.00  

PETANQUE 

Formand 

Poul Svensen, Byløkke 12, 4622 Havdrup, Telefon 22 38 82 95    

Kasserer 

Åse Dromph Nielsen, Skyttemarken 99, 4622 Havdrup,  Telefon 27 21 65 71  

 

Mail: p__svensen@hotmail.com - aasedn@live.dk 

Hjemmeside:  
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Slå dig løs... 
... til Tennissportens Dag lørdag d. 30. april 2016 kl. 10.00 til 12.00  
 

Havdrup tennis klub holder åbent hus 
Lørdag den 30. april 2016 er Tennissportens dag i hele Danmark.         
Formålet er, at endnu flere får øjnene op for det herlige spil.  
Havdrup tennis klub holder åbent hus for alle, der har lyst til at prøve sig med 
den gule bold og en ketsjer i et par fornøjelige timer. 
Tennis er en dejlig sport og det er både sundt og morsomt, det ved alle, der 
spiller tennis. 
Alle er velkommen – både store og små, unge og gamle. Man kan komme 
som total nybegynder eller måske har man spillet før og gerne lige vil se hvor-
dan det er nu.  
Tag udfordringen op, vi står klar til at give gode råd og instruere dig i det rigti-
ge slag med ketsjeren. 
Klubben står parat med bolde og ketsjer  - det koster ikke noget. 
Arrangementet er fra kl. 10.00 til 12.00.  
Vi ses på tennisbanerne Skolevej 62 bag Havdrup Idrætscenter. 
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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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JUNIOR TRÆNING 2016 
Nu er foråret her og det er tid til at komme i gang med at spille tennis. Håber I 
har lyst til at være med. I denne sæson er der træning mandag eftermiddag 
og det er Kirsten Larsen, der er Jeres træner.  
Træningen starter den 02-05-2016  
 
Hvis du er nybegynder eller kun har spillet en sæson, så skal du møde kl. 
16.00 til 17.00  
Hvis du har spillet i flere år, skal du møde kl. 17.00 til 18.00.  
Hvis du er i tvivl, så mød op den første gang kl. 16. 
 
Husk at medbringe tennissko/ kondisko og have noget praktisk tøj på. Ger-
ne noget med lommer.  
Der vil være træning ca. 10 gange.   
Der er ingen træning den 16-05-2016 (2. pinsedag) og i skolesommerferien 
27-06 til 08-08-2016 (første gang efter ferien 15-08-2016), og sidste gang 
vi træner er 29-08-2016 
 
Prisen for træning er kr. 300,00 for junior medlemmer.  
 
Tilmelding hos Kirsten på tlf. 25375455 eller mail 
kirlar59@yahoo.dk eller   ved fremmøde 02-05-2016  
Tennisketsjer kan lånes i klubben, men du er meget velkommen til at tage din 
egen med. 
Har du spørgsmål så ring til Kirsten på 25375455 eller mail 
kirlar59@yahoo.dk  
Vi glæder os til at se Jer alle – så kom og vær med. 
 

Senior træning 2016 
Nu er det forår og tid til at finde ketsjeren frem og komme ud på tennisbaner-
ne igen. Måske trænger tennisslagene til lidt opfriskning efter den lange vinter.  
 
Derfor tilbyder vi træning for seniorer mandag kl. 18.00 til kl. 19.30.  
Første gang 25-04 og i alt 4 gange. Kirsten Larsen vil stå for træningen.   
  
Prisen for træning er kr. 200,00 for senior medlemmer.  
Tilmelding skal ske inden 25-04-2016 til Kirsten Larsen på tlf. 25375455 
eller på mail kirlar59@yahoo.dk. Kontakt også Kirsten, hvis I har spørgsmål.   
 
Vi har nogle få ketsjere til udlån i klubben, men bring gerne Jeres 
egen, da det er bedst at spille med den samme ketsjer hver gang.   
Vi håber, I har lyst at være med.  
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