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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 13. november 2016 (Omdeling 26. og 27. november)   

Forsiden   
 
 

Motiv:   Årets guld, sølv, bronze i double 2016 i HPK 
 

Fotograf: Jeanette Milo  

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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Så er vintersæsonen startet  

Vi har i år været velsignet med et dejligt varmt vejr langt oppe i september 

måned, men nu kan man begynde at mærke at vinteren er på vej. Dette vil vi 

også mærke i idrætscentret når fodbold holdene flytter ind og folk trækker 

indenfor for at få varmen. 

 

DGI Inspiration 2016 

Instruktører, hjælpetrænere og bestyrelsesmedlemmer fra gymnastik var på 

messe i Herning den 8. og 9. oktober for at få inspiration til forskellige træ-

nings former, discipliner og ledelse. Jeg som løbetræner, var f.eks. på et hold 

ang. udendørstræning som fortalte om forskellige aktiviteter man kan lave 

udendørs, som jeg kan bruge når jeg skal kombinere løb og styrketræning. 

 

Overtøj  

Nu da vinteren er på vej med sne og slud vil jeg gerne henstille til at man tager 

hensyn i hallerne, ved f.eks. ikke at gå med udendørs sko andre steder end på 

de grønne gulve da det våde fodtøj ikke er godt for trægulvene i hallen. Til jer 

som skal træne i hallen vil jeg gerne bede jer om at efterlade jeres udendørs 

tøj i omklædningsrummene så det ikke ligger i vejen på gangene da brandmyn-

dighederne kræver at disse ”Brandveje” holdes ryddet.  

 

Kunstgræsbaner i Solrød  

De 2 kunstgræsbaner i Solrød ved idrætscentret, som blev indviet tidligere på 

året, skal nu vise deres værd, efter at græsbanesæsonen er afsluttet. Baner-

ne blev en realitet, efter en donation fra OJD Fonden, og kommunens fodbold-

spillere har nu i højere grad mulighed for, at træne og spille kampe i vintersæ-

sonen. 

 

Udendørs aktiviteter 

Til alle jer som har aktiviteter udenfor vinteren over, vil jeg bare sige, der er 

ikke noget som hedder dårligt vejr… kun dårlig påklædning  

 

 

Jeg vil hermed ønske alle en god træning. 

 

Med venlig hilsen 

René Ingerslev Dürke 

Formand  
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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 

Ledige pladser på flere hold endnu 

Nogle hold er desværre fyldt op, men vi kan stadig tilbyde plads på en hel del 

hold af forskellig art.  

 

Tag et kig på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk og se hvilke hold der 

kan have din interesse og kom i god form på den måde du ønsker og har lyst 

til – sammen med mange andre.  

Mød nye mennesker og dem du kender til lidt hygge, samtidig med at du hol-

der din fysiske form oppe, eller måske forbedre din form. 

 

Der er som bekendt mange forskellige typer hold, så tag et kig eller prøv en 

træning.  

Har du f.eks. set holdet Zumba, Løb, Allround Training eller De 5 Tibetanere. 

 

På hjemmesiden kan du se de forskellige hold og hvor de der og om der er 

ledige pladser – og hvis du er til den fleksible model, så dine træningsmulighe-

der er varierede, eller skal indpasses til når du kan og har tid – er der klippe-

kort muligheden med 10 eller 20 klip (antal træninger) eller vores nye Work 

Out Kombi, som er beskrevet herunder:  

 

WORK OUT KOMBI 

Work Out Kombi er hvor du kan træne på 7 hold - træn så meget du vil i 

ugens løb!  

 

 
(Fortsættes på side 7) 
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Lav din egen work out pakke og tilmeld dig WORK OUT KOMBI pakken som 

indeholder fri træning på Zumba/Multirobic/Dance Fit/Allround holdet/De 5 

tibetanere/PowerTabata/H.I.I.T, træn med din teenager. 

 

Vores dygtige instruktør på holdene tilbyder nu alle chancen for at træne vari-

eret indenfor rytmegenren når det passer ind i ugens program, hverdage og 

søndage, frit valg! 

 

Se mere om det enkelte hold under holdets beskrivelse! 

 

Vær opmærksom på at tilmelde dig WORK OUT KOMBI, så får du 5 hold stort 

set gratis - Træn så meget du vil for kun 1.575 kr. for hele sæsonen! 

 

 

Klippekort 

Som sidste år fortsætter vi med muligheden for, at man kan købe et klippekort 

henholdsvis med 10 eller 20 klip, til dem som ikke ønsker at tilmelde sig et 

fast hold.  

 

klippekortet kan benyttes til, og i skrivende stund er det alle voksen hold med 

undtagelse af Funky Ladies samt boksetræning. 

Vi gør dog opmærksom på, at de deltagere som fast er tilmeldt holdet har 

fortrinsret på holdet, og klippekortsbrugere vil i nogen tilfælde kunne opleve, at 

der ikke plads på holdet når der mødes op til træning. 

 

Så hvis du ønsker fleksibilitet i din træning og træningstid er klippekortet netop 

noget for dig. 

For at købe et klippekort kræver det, at du er medlem af gymnastikforeningen. 

Under Holdbeskrivelser kan du se hvilke hold klippekortet kan benyttes til. Klip-

pekortet købes således: 

Køb klippekort og få samtidig et medlemskab af Havdrup Gymnastikforening 

under Onlinetilmelding under "Klippekort og medlemskab - 10 klip" til 500 kr. 

eller "Klippekort og medlemskab - 20 klip" til 950 kr.  

OBS! Klippekortet gælder kun til vintersæsonen 2016/2017. 

Du modtager efter et par dage klippekortet i postkassen. 

(Fortsat fra side 6) 
 

(Fortsættes på side 8) 
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Mød op på holdet, og vis dit klippekort til instruktøren, som krydser af på kor-

tet. 

 

Vigtig information om klippekortet: 

Klippekortet er personligt, men må gerne overdrages til 2. part under forud-

sætning af, at 2. part er eller bliver medlem af Havdrup Gymnastikforening.  

Klippekort er kun gyldigt i den vintersæson hvor klippekortet er købt, og over-

skydende klip eller ubrugte klippekort refunderes ikke. 

 

Læs mere om klippekortsordningen på vores hjemmeside under Onlinetilmel-

ding/Klippekort. 

 

Aktive Seniorer  

Et hold som er særlig egnet til os der ikke skal udvikle store muskler eller høj 

kondition. Vi skal holde alle led og muskler ved lige, så de 

virker godt hele livet, ud over at vi også skal have en god dag. 

 

Vores dygtige instruktør Gurli mener at træning også gjaldt 

det indvendige af hovedet, og ikke kun at få motioneret. 

Efter trænings timen samles vi til en kop kaffe/the med 

småkage, og træning af den sociale del af mennesket. 

 

Holdet træner tirsdag kl. 9.30 til 10.30 i hal 2, del 3, så der god plads til alle, 

højt til loftet og luft nok der giver velvære under træningen. 

(Fortsat fra side 7) 
 

 
(Fortsættes på side 10) 

Billeder af træningen og til fælles kaffebord. 
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NYT Hold efter jul – BABYGYMNASTIK, starter 3 Januar 2017 

Vores babygymnastikhold har et træningsinterval på ca. 3 mdr., så mødre/

fædre på barsel kan nå at starte og slutte holdet indenfor deres barselsperio-

de.     

Vi opstarter babygymnastik(barsels)hold den 3. januar 2017.  

 

Vores dygtige instruktør Jeanett Træde under-

viser 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 redska-

ber 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. 

 

Store Legedag/ Aktivitetsdag  

Den allerede nu traditionsrige dag ”Store Legedag / Aktivitetsdag” søndag 

den 25. september, blev gennemført med rekord mange af byens og omeg-

nens borgere, der deltog ganske GRATIS i et par timers sjov, leg og andre 

gymnastiske aktiviteter, på en masse af vores redskaber, som var stillet op i 

Havdrup Idræts Center.  

 

Mange af foreningens instruktører var til stede med modtagning og vejledning.  

 

Der blev serveret lækre boller og frugt sponseret af 

Super Brugsen. 

 

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 11) 
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Cafeteriet havde åbent og leverede kaffe, the og alle andre typer drikkevarer 

foruden diverse pølser, toast og pomfritter m.m. til attraktive priser. 

Alle roste hele arrangementet, og børnene var ekstra glade for den dejlige 

gratis frugt som de spiste næsten til sidste bid. 

 

Der er enighed om at der var ca. 500 personer i hallen i løbet af dagen.  

 

Vi siger rigtig mange tak til Super Brugsen for deres sponsorbidrag som gør 

sådan et gratis arrangement til noget ekstra interessant for deltagerne.  

Også tak til deltagerne, det er dog dem der er de vigtigste, og måske er nogen 

blevet inspireret til at deltage på et hold, der var en del tilmeldinger dagene 

efter. 

 

 

 

 

(Fortsat fra side 10) 
 

(Fortsættes på side 12) 

Billeder fra dagen 
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INGEN STØV PÅ REDSKABERNE 

Sådan ser det ud, når en løsskumsgrav bliver tømt for skum så den kan støv-

suges, og når samtlige redskaber rengøres og ordnes inden de bliver sat på 

plads igen efter Store Legedag. Det er et fantastisk team af Bestyrelsesmed-

lemmer, instruktører og hjælpere vi har i Havdrup Gymnastik, som bruger de-

res søndag på dette, så vores redskaber holder længere og er friske og klar til 

en lang vintersæson! Og ikke mindst at der bliver ordnet og ryddet op i vores 

redskabsrum, så det er nemmere at komme til, når redskaberne skal hentes... 

 

 

 

 

Havdrup Gymnastikforening på DGI Inspirations messe 2016 

DGI Inspiration 2016 i Herning Messecenter var i weekenden d. 8-9. oktober 

og instruktører og bestyrelsesmedlemmer drog af sted for at får inspiration 

på de forskellige workshops.  

(Fortsat fra side 11) 
 

(Fortsættes på side 14) 

Billeder fra oprydningen 
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En weekend med fuld fart, massere af træning og et hav af gode ideer som 

skal hjembringes til Havdrup. Måske kan I allerede mærke, at der er kommet 

nye tiltag på jeres hold.  

Vis hensyn i Hallen 

Der skal tages hensyn til at der undervises på gulvet, hvis man skal ned i del 3 

eller op i Multisalen.  

Når der snakkes på tilskuerbænkene, og børn løber frem og tilbage mens de 

venter på at deres hold starter, så forstyrrer det utroligt meget.  

 

Derfor opfordrer vi til, at forældre sætter sig ud i det grønne område i cafete-

riaet og ser på bag glasvæggen, og at børn som skal træne først kommer ind 

på den anden side af glasvæggen når der er holdskifte. Evt. bliver børnene 

sendt afsted alene efter afsked med mor/far bag glasvæggen.  

 

 

 

 

 

(Fortsat fra side 12) 
 

(Fortsættes på side 15) 

Billeder fra DGI Messen 
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Datoer og andet 

Efterårsferie uge 42 (17 – 23/10 2016) 

Gym-Camp 2016 d. 12/11-13/11 2016 på Gunslevholm Idrætsefterskole 

Juleferie 12. december 2016 – 2. januar 2017  

(med mindre andet er oplyst på holdet). 

Gymnastikopvisning 25/3 2017 

 

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 14) 
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Nyt Pige fodboldhold i Havdrup - Årgang 2006, 2005 og 2004 
  
Er du pige og går i 4., 5. eller 6. klasse, så har Havdrup Fodbold et nystartet 
tilbud til dig, om at kunne spille pigefodbold i Havdrup. 
  
Pigerne er så småt startet op, og har indtil videre mødtes til 3 sjove træninger 
udendørs. 
I vintersæsonen fra uge 43 træner pigerne indendørs tirsdage kl. 16:30 til 
17:30. 
  
Initiativtager bag holdet er Lone Mørk, som frem til jul vil stå for holdets træ-
ning. 
 
Det er dog målet at der hurtigt kan samles et team af forældre, som vil stå for 
træningen af holdet fremover. 
  
Piger fra årgang 2006, 2005 og 
2004, der har lyst til at prøve at spille 
fodbold, kan møde op tirsdage kl. 
16:30 i Havdrup Idrætscenter. 
Så kom og vær med. Det bliver helt 
sikkert sjovt. 
  
I er også velkommen til kontakte Lone 
Mørk på tlf. nr. 4116 6034 eller fod-
boldafdelingen v. Michael Ruff-Hansen, 
tlf. nr. 2538 3495. 

 
 

(Fortsættes på side 18) 

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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10' er drengene 
Så er udendørs sæsonen sluttet, og vi kan se tilbage på nogle dejlige måneder, 
med en masse hyggelige timer på banerne og ikke mindst utallige stævner 
rundt omkring på Sjælland.  
Der er til træning blevet arbejdet 
med at spille sammen som et 
hold. Det er lykkes flot, og det har 
man kunnet se, når drengene 
har været til stævne, hvor det er 
blevet til utallige sejre og ganske 
få nederlag.  
Vores lille hold er vokset til 16 
glade spillere hvor, der er plads 
til alle uanset hvilket niveau man 
spiller på. Vi glæder os til at tage 
hul på indendørs sæsonen efter 
uge 42. 
 
Pernille Hardis.  
 
 
 

De glade U16 piger med vind i sejlene  
Pigerne er blevet så store, at de skal benytte den længe ventet 5’er bold – nu 
har de lovet at de bedre kan ramme målet og ikke skyde så meget over…. 
 
Vi startede sæsonen med at tage en god snak om hvad vores mål skulle være, 
da vi egentligt ikke havde regnet at holdet ville bestå, grundet smal trup og 
øget fokus på skolen – men vi er her stadig og vores mål er at fortsætte det 
flotte spil fra foråret og derved vinde rækken. 
 
Pigerne lagde ud mod Bytoften fra Gladsaxe, hvor vi indrømme at vi var en 
smule rustne i starten af kampen, men stille og roligt overtog Havdrup al spil 
på banen og stod for de få chancer der kom. Kort for pause gav det endelig 
den forløsende scoring, da LuLu prikkede en retur i kassen - hvilket gav væ-
sentligt mere ro på spillet. Sarah har været en del fraværende i foråret, grun-
det dårlig ryg, og spiller på ”vidunder-piller”. I hvert fald fik hun en fin dosis før 
anden halvleg og da kampen blev fløjtet, havde hun tilføjet 5 mål til kontoen, 
således en flot 0-6 sejr til pigerne. 
 
 
 

(Fortsat fra side 16) 
 

(Fortsættes på side 19) 
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Næste opgave var en smuttur til 
Allerød som også havde vundet de-
res første kamp, derved et mindre 
topopgør. Allerød skulle vise sig at 
være et godt sammenspillende hold, 
med mange afleveringer – lidt ala 
Barcelona – dog blev de aldrig rigtig 
farlige foran Havdrups mål, der stod 
stærkt på banen og slog contra, når 
chancerne bød sig. Havdrup pigerne 
var derimod giftige denne dag – 4 mål, på alt 6 chancer, må siges at være ret 
ok og pigerne kunne således rulle hjemad med en 0-4 sejr og en efterhånden 
fornuftig samlet målscore. 
 
Endelig skulle pigerne spille hjemmekamp og selvom vi altid har mange tilskuer 
også til udekampe, så kommer der gerne et par drenge forbi og er med til at 
give den gode stemning og er med til at pigerne giver den fuld gas på banen  
Ølstykke var dagens modstander, som er en noget større klub, med mulighed 
for at trække på flere spillere – i hvert fald havde de forstærket sig mod pul-
jens suveræne tophold fra Havdrup, hvilket gav en rigtig god kamp for begge 
hold. Første halvleg foregik mest på midtbanen, hvor holdene brød hinandens 
opspil, inden de nåede frem til nogen chancer. I anden halvleg skiftede Ølstykke 
taktik og blev væsentlig mere direkte i deres spil, ved at spille lange bolde op til 
deres stærke angribere. Det overraskede Havdrup en del og inden vi fik sat en 
stopper for det, havde de bragt sig foran 2-0 og samtidig havde Havdrup de-
res første store chance til gode. Derfor blev vi nød til at satse mere i offensi-
ven, hvilket gav pote godt 5 min før tid. Nu jagtede Havdrup pigerne en udlig-
ning og få minutter senere fik vi chancen, da vi fik tilkendt et straffespark – 
som vi desværre misbrugte! 
Derved måtte vi regne med årets første nederlag. Men Linner, som brændte 
straffe, ville det anderledes, da hun kort før tid snød alt og alle, ved at skyde på 
mål fra en meget spids vinkel, i stedet for et indlæg – 2-2 blev således den 
spændende kamps resultat. 
 
Uheldigvis har 2 hold trukket sig 
fra puljen, så vi valgte at prøve 
kræfter med et 1 dagstævne i Vor-
dingborg. Vanen tro mødte Hav-
drup talstærkt op i form af stor 
forældre opbakning, der gemte sig 
godt under paraplyerne, da dagen 
bød på konstant silende regn. 
Holdet lagde ud mod pigerne fra 
Sydsjælland, som klarede sig klart 

(Fortsat fra side 18) 
 

(Fortsættes på side 20) 
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bedst på den våde og meget hurtige bane. 1-0 nederlag i første kamp og alle-
rede gennemblødt… det skulle blive en lang dag i Vordingborg! 
 
Nu gjaldt det for pigerne om at få vundet de sidste par kampe og lavet nogle 
mål, så der trods alt var mulighed for at komme ind i medalje rækkerne. Vor-
dingborg 2 var næste modstander og måtte betegnes som puljens svageste, 
derfor satsede vi atter lidt mere i offensiven. Men de første 5 minutter at kam-
pen havde vi svært ved at få noget spil til at hænge sammen og kom ikke frem 
til de forventede chancer – heldigvis blev kampen afbrudt, da det nu også be-
gyndte at tordne. De 10 minutters pause skulle vise sig at være vendepunktet 
for De Glade Havdrup piger. De vi startede op igen, gjorde Kalle det først til 1-
0 på et drøn af et langskud og inden pausen kunne Mette igen sparke et hjør-
nespark fra Kalle direkte i kassen. 2. halvleg blev spil til et mål, men kun Linner 
havde held med at udnytte de mange chancer, til en vigtig 3-0 sejr. 
 
I den modsatte kamp, slog Vordingborg 1 pigerne fra Sydsjælland og derved 
blev vi atter lukket ind i kampen om 1. pladsen. Kravet var sejr.. Havdrup star-
tede som ”lyn og torden” – apropos vejret J og kom hurtigt foran, da Mette 
endte et flot opspil med en sikker scoring. Pigerne var meget tændte i denne 
kamp og pressede Vordingborg overalt på banen og det gav pote, da Cille 
pressede en modstander til at lave selvmål. I slutningen af første halvleg fik 
Vordingborg pigerne dog bedre fat og det viste sig at de havde 2-3 meget dyg-
tige driblere, som vi skulle få meget besvær med. Foran 2-0 tog vi fat i de sid-
ste 10 minutter, hvor Vordingborg gav alt hvad de havde i sig og godt midtvejs 
kunne Havdrup ikke holde til presset mere – det gav Vordingborg endnu mere 
blod på tanden og kort tid efter måtte Lykke lave straffespark for at stoppe en 
af de hurtige piger. Heldigvis havde Julie, som normalt ikke har så meget at 
lave, valgt at stå en brandkamp, med mange gode sikre indgreb - Hun var også 
klar og tog straffesparket… Det gav den sidste vilje til at stå imod og kort før 
tid kunne Linner havet lukket og slukket lyset for Vordingborg, da hun fik en 
friløber af de helt store, meeeen bolden endte langt over målet og kom et godt 
stykke udover hegnet – hvilket gjorde at tiden løb ud! 2-1 til Havdrup. 
Nu var alle spændte på den endelige 
stilling, da de 3 tophold havde slået 
hinanden samt at vi ikke kendte re-
sultatet af den sidste kamp, som 
blev spillet på en anden bane. 
Det skulle vise sig at De Glade Hav-
drup piger blot var et mål bedre end 
de 2 andre hold og derved blev de 
velfortjent kåret som dagens vindere 
– sejt gået tøser, tillykke!  Meget 
passende kiggede solen nu en anel-
se frem …. 

(Fortsat fra side 19) 
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Tilbage i til turneringen, skulle vi forsvare vores første plads og i gang med at 
spille retur kampe. Bytoften blev først sendt hjem med et 4-0 nederlag – i en 
kamp hvor Havdrup pigerne ikke fik behov for at holde sig helt ud, men sikker 
vej mod den samlede pulje sejr. 
Så var det Allerøds tur til at komme på besøg. Om pigerne så småt var be-
gyndt at hvile på laurbladene eller om Allerød virkelig var blevet så meget bed-
re siden sidst, er ikke helt til at sige. I hvert fald sad Allerød på alt spil og chan-
cer i stort set hele kampen og det var et Havdrup hold i mere eller mindre pa-
nik, som noget heldig kunne nøjes med at være bagud med 1-0 ved pausen. 
Anden halvleg var stort set ikke anderledes, men pludselig prikkede Mette at-
ter et hjørnespark i mål og kort tid efter, gjorde Kalle det til 2-1. Så skulle man 
tro at selvtillid og mod kom tilbage til Havdrup, men i stedet var det Allerød der 
fik udlignet til det samlede resultat 2-2, hvilket mere end ufortjent J 
Sidste kamp i år blev med Ølstykke, som skulle vindes, hvis vi skulle snuppe pul-
jesejren, men kunne måske nøjes med uafgjort – men var så afhængig af Øl-
stykke og Allerøds kamp senere på sæsonen. Vi havde rigeligt besvær med 
dem i første kamp og det gjorde ikke opgaven nemmere, da de fleste af piger-
ne skulle spille skolefodbold om dagen (som de jo vandt 9-0) og at vi blev ramt 
et afbud fra forsvarsklippen Fiona aka Jantunen. Godt så det heller ikke ud i 
første halvleg og Ølstykke kom fortjent foran 1-0. Vi skylder Julie en tak for at 
være vågen denne aften, da vi trods alt kunne gå ud til anden halvleg, med mu-
ligheden for få point med hjem – pigerne hævede i hvert fald deres aggressivi-
tet og mod og vilje til at spille fodbold. Det var faktisk ikke helt fortjent at Ølstyk-
ke kom på 2-0 og så begyndte det at se meget sort ud for tøserne, men lidt ud 
af den blå luft, fik vi tildelt et straffespark (som trænerteamet ikke kunne se..) 
og Kalle omsatte det sikkert til 2-1 og det satte ekstra fut i sagerne. Mette 
gjorde det kort efter til 2-2, på en solo-dribletur og der var naturligvis stor glæ-
de i Havdrup lejr, da der nu var kort tid tilbage og det så ud til at vi ville gå ube-
sejret igennem turneringen. 
Men Mette var ikke færdig – i kampens døende sekunder, tog hun sig endnu 
en solotur og udplacerede Ølstykke målmanden til slutresultatet 2-3 = Hav-
drup som puljevinder. 
 
1000 tak tøser for en helt fantastisk sæson, hvor I har gjort rent bord alle 
steder! 
 
 – tillykke fra trænerteamet - Hardis’erne & Super 
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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 nederst på kortet, samt hvilken sponsoraftale, du ønsker kor-
tet tilknyttet.  Sponsor nr. 55 93 79 er Havdrup Fodbold 
  
OK støtter Havdrup Fodbold med 6 øre, for hver liter benzin/diesel du tanker. 
Benzinen bliver selvfølgelig ikke dyrere med en sponsoraftale – OK sponsore-
rer hele støttebeløbet. 
 
Sådan fordobler du sponsorstøtten 
Bestil el fra OK, så fordobler de sponsorstøtten til Havdrup Fodbold, så OK i 
stedet for 6 øre støtter med hele 12 øre pr. liter benzin eller 
diesel, du tanker. 
 
 
Steen Gammelvind, Sponsor ansvarlig, Havdrup Fodbold 

(Fortsat fra side 21) 
 

Fodbold fitness herrerne er der stadig – og der er plads til dig 
Efter forårets flotte opstart af det nye motionsfodboldhold for herrer, har vi 
henover sæsonen været 10-20 stykker, der har trænet og spillet fodbold en 
gang om ugen. 
  
Her efter efterårsferien har vi fået plads i hal 1 om tirsdagen fra kl. 20:30 og 
om onsdagen på kunstbanerne i Solrød fra kl. 18:30.  
 
Og vi har også plads til dig. Kunne du tænke dig en gang hyggebold uden behov 
for benskinner, så kom op forbi hallen om tirsdagen, eller skriv til holdleder 
Preben@hgi-fodbold.dk / 61 56 71 86 
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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 

Badmintonsæsonen skudt i gang med et velbesøgt ungdomsstævne 

arrangeret af Havdrup Badminton  

 

Søndag den 18. september var ca. 40 unge badmintonspillere fra Sjælland til 

stævne i Havdruphallen.  

Stemningen var god og spændingen steg, da Caroline, som den eneste spiller 

fra Havdrup, skulle i kamp. Godt støttet af både familie, træner og holdkamme-

rater leverede Caroline en rigtig god indsats og gav den max gas i hver kamp. 

Flot, når man tænker på, at det var Carolines første stævne! 

 

 
(Fortsættes på side 24) 
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Tak til Lene og Finn for udarbejdelse af 

stævneprogrammet og til flere frivillige 

forældre og spillere for hjælpen til afvik-

lingen af dette stævne, som er et vigtigt 

bidrag til badmintonafdelingens økono-

mi.  

 

 

Anika Nissen 

 

 

Ungdoms badminton 

 

Fredag den 6. oktober var hold 2 ude at spise sammen, og bagefter ude at se 

badminton stævne, hvor Solrød spillede turnering.  

En af spillerne var Danmarksmesteren Rasmus Fladberg. Der var mange gode 

kampe, men desværre tabte Solrød 4 – 2 til Vendsyssel. 

  

Det er en af de mange fælles ture Havdrup Badminton skal på. 

 

 

 

Træningerne 

Træningerne er hårde men samtidig sjove. 

De fleste øvelser bliver blandet sammen 

med lege fx. Stress og Himmel og helvede. 

Hver træning lærer man noget eller man 

finpudser noget andet. 

Og selvfølgelig spiller vi kamp 

 

Gytis og Tobias 
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Fy’ 
for 

pokker! 
 
Ja, det er faktisk rigtigt øv, øv!  Og man tror, det er løgn! I sidste nummer af 
HGI-nyt kunne vi fortælle den glædelige nyhed, at ét af vore trofaste medlem-
mer havde foræret klubben et stort, træ-havebord med 8 stole. Flot og meget 
præsentabelt. Det var vi alle virkelig glade for. Læg mærke til, at jeg skriver 
”var”. 
 
For der skete det, at det blev stjålet fredag den 
23. september.  
 
Pist væk! Er det ikke bare for dårligt? 
 
Der var ingen tegn på indbrud. Så hvordan kan det 
være sket? Det kan man jo kun gisne om. Så det 
gør vi så. 
 
Men vi håber at tyvene – for der må garanteret 
have været flere om det – er flove og har en rigtig 
dårlig fornemmelse i maven, når de sætter sig 
rundt om det skønne bord. 
 
Tyveriet er naturligvis politianmeldt. 
 
 
Anette Mathiasen 

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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