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Så er vintersæsonen startet for alvor
Med sne i Havdrup har det været en kold tid især for os som træner ude, men
det gør også at folk søger inden for. Derfor er det også vigtigt at vi tager hensyn til hinanden og ikke ligger jakker og sko i gangområderne.

Kunstgræsbaner i Solrød
Som de fleste ved så er der kommet nye kunstgræs baner i Solrød og det er
dejligt at høre at selv om banerne ligger et stykke fra Havdrup så kører vores
fodboldhold gerne denne tur for at benytter disse baner.

Badminton på toppen
Der blev holdt badminton på toppen og der var omkring 50 tilmeldte til denne
turnering som er en turnering som bliver holdt mellem klubberne fra de omkring liggende byer.

GymCamp 2016
I weekenden den 12. og 13. november 2016 blev årets GymCamp afholdt på
Gunslevholm idrætsefterskole.
Der var 123 gymnaster og ca. 40 hjælpere afsted. Der blev sprunget, danset
og leget i 2 dage, så det var nogle dejlige trætte børn og hjælpere, der kom
hjem søndag eftermiddag.

Julebanko i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening
HUSK – vi afholder julebanko torsdag den 1. december. Dørene åbnes kl.
18.00 og spillet starter kl. 19.00.
Vi håber på rigtig mange deltagere igen i år. Tak til alle dem som har støttet
os ved køb af fjernbankolodder.
Selvfølgelig også en stor tak til alle vores sponsorer - uden dem kunne vi slet
ikke afholde vores julebankospil!
Til orientering vil der til vores julebanko være åbent for parkering på grusbanen.

Vi ses i 2017
Til slut vil HGI Hovedbestyrelse ønske alle en rigtig glædelig jul samt et pragtfuldt nytår – Vi ser frem til meget mere sport og liv i Havdrup Idrætscenter i
2017!

René 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

NYT Hold efter jul – BABYGYMNASTIK, starter den 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 barselsperiode. Vi opstarter babygymnastik(barsels)hold den 3. januar 2017.
Vores dygtige instruktør Jeanett Træde underviser
i Multisalen i Havdrup Idrætscenter om tirsdagen
kl. 11.00-12.15. Her vil de mindstes sanser blive
stimuleret med motorik og rytmik, og Multisalen vil
blive fyldt med diverse redskaber som er med til at
udvikle den lilles motorik.
Så er du på barsel eller skal du på barsel til januar
er det nu du skal tilmelde dig næste babygymnastikhold, og få en dejlig times
nærvær med din baby i vinterens mørke måneder.
Det koster kun 275 kr. - samlet pris for baby og mor/far. Tilmeldingen er
åben nu på vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk - OBS! Husk at barn
skal tilmeldes til babygymnastik, og forældre tilmeldes under Skyggeholdet til
babygymnastik.

GymCamp 2016 afholdt den 12.-13. November 2016
Dette års GymCamp 2016 er netop blevet afholdt med 123 gymnaster og
mere end 35 frivillige hjælpere.
Valget faldt igen i år på Gunslevholm Idrætsefterskole på nord Falster, som
har alt hvad hjertet kan begære for et lille spring eller dansehjerte.
Det er et kæmpe arbejde de frivillige udfører denne weekend, og inden ligger
der mange timers planlægning og forberedelser for GymCamp-udvalget for at
GymCampen kan afvikles på bedste vis. På GymCampen undervises der i
(Fortsættes på side 7)
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springgymnastik, dans, parkour & cheerleading. Men
der er også plads til masser af lege og frie moduler,
hvor deltagerne kan vælge lige det de allerhelst vil
prøve.
Mens der bliver danset, leget og ikke mindst sprunget i springgrav, skumgrave og på trampolinbaner,
er der hektisk aktivitet i køkkenregionerne, hvor Linda og Trine styrer gryderne med
hård hånd godt hjulpet af de frivillige forældre,
så de sultne maver kan blive mættet imellem
aktiviteterne.
En stor tak til Linda og Trine for deres store
arbejde og tak til alle de frivillige forældre som
hjalp til.
I løbet af de 2 dage gi’r foreningens instruktører den gas og underviser i stor
stil, så alle får noget med hjem fra et ukendt område. Det betyder ofte, at efter årets GymCamp vælger flere børn at tilmelde sig yderligere et hold i foreningen, fordi interessen er vakt på GymCampen.

Den nedre aldersgrænse for at deltage er 7 år, og de mindste klarer det flot,
men skulle savnet af mor og far blive for stort ved sovetid, er der masser af
frivillige hænder og favne som trøster og får tankerne hen på noget andet.
GymCampen kunne ikke afvikles uden et fantastisk udvalg der planlægger og
forbereder hele weekenden, og de mange timers arbejde der lægges fra deres side er uvurderlige. Og uden alle de mange frivillige instruktører og forældre som bruger deres weekend på at få GymCampen afviklet, så kunne det
ikke lade sig gøre, og heldigvis bliver det værdsat af deltagerne og deres forældre.
(Fortsættes på side 8)
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Så traditionen med en gymnastiklejr fortsætter og udvikles med årene, og i
Havdrup Gymnastik er de overbeviste om, at det er med til at gøre dem til en
fantastisk forening for alle fyldt med samvær og sjov motion.

Springsikker forening
Springsikker forening GymDanmark- Kick Off introkursus i Ringsted - Springinstruktører og bestyrelsesmedlemmer drog en torsdag
aften i oktober til Ringsted for at blive klogere på hvad
en certificering af vores forening
som Springsikker forening kræver.
Det er en spændende og omfattende rejse, som vi ser frem til at
kunne tage hul på i det nye år!

HAR DU STYR PÅ DIN FORSIKRING VED IDRÆTSSKADER?
Havdrup Gymnastikforening er omfattet af den fælles, kollektive ansvarsforsikring, som DGI og DIF har tegnet for alle foreninger. Forsikringen dækker i de
situationer, hvor foreningen som følge af fejl eller forsømmelse fra foreningens
side kan drages til ansvar for skade på 3. mands ting eller for en persons tilskadekomst (der er handlet groft uagtsomt).
Hvis en person derimod kommer til skade ved et
såkaldt hændeligt uheld
(ingen fejl eller forsømmelse fra foreningens side,
og der er ikke handlet groft uagtsomt), f.eks. i forbindelse med benyttelse af redskaber, dækker
den kollektive ansvarsforsikring ikke, idet foreningen ikke vil være erstatningsansvarlig over for
(Fortsættes på side 10)
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skadelidte. I dette tilfælde er det personens egen ulykkesforsikring der skal
dække skaden.
Vær' opmærksom på, at nogen forsikringer betegner f.eks. springgymnastik
på et vist niveau, parkour og cheerleading som en ekstrem sport. Det er derfor en god idé at kontakte sit forsikringsselskab, og sikre sig, at ens barn/en
selv er dækket korrekt i forhold til den sportsgren der dyrkes, hvis uheldet skulle være ude.

Overtøj – ud i omklædningsrummene
VINTERVEJR! Så kom sneen til Havdrup, og det betyder varmt - og meget overtøj og våde vinterstøvler! Det betyder desværre også risiko for børn der
knalder hovedet i gulvet, voksne der skvatter i støvler samt våde pytter alle vegne.... Fordi størstedelen
af vores medlemmer ikke hænger overtøj og stiller
støvler i omklædningsrummene, men smider det
ude i det grønne område og på tilskuerbænkene i
hallen eller tager det med ind i Multisalen.

Det er farligt, og ikke mindst ej tilladt af brandmyndighederne, da vi skal holde områderne gangbare i
tilfælde af brand.
Så vi beder alle om at sørge for at overtøj og støvler
placeres i omklædningsrummene, og at det kun er tasker med værdigenstande der medtages i haller og sale. På forhånd tak!

½ pris på *alle vores voksenhold efter jul!
Kom i form efter jul og Nytår!
Efter nytår er det om noget vigtigt at komme i gang
med motionen, så de lange mørke dage ikke tærer for
meget på kroppen og sindet!
Vi sætter prisen ned til det halve efter jul på alle vores voksenhold *med undtagelse af voksenholdene Aktive Seniormotion, Power Tabata (som i forvejen
er hold med intropris / nedsat pris), samt de hold der er lukket for flere tilmeldinger.
(Fortsættes på side 11)
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Så hvis du ikke er kommet i gang med træningen, så er der rig mulighed for at
tilmelde dig nu, og stadig nå at få de gode vaner ind inden sommeren – oven i
købet til en meget rimelig pris! Se mere om vores hold på
www.havdrupgymnastik.dk og tilmeld dig under Online tilmelding.
Så skynd jer inden de sidste pladser på mulige ønsket hold bliver besat.
Principper går efter først til mølle princippet.

Ledige pladser på forskellige hold endnu
Nogle hold er desværre fyldt op, men vi kan stadig tilbyde plads på en hel del
hold af forskellig art.
Tag et kig på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk og se hvilke hold der
kan have din interesse og kom i god form på den måde du ønsker og har lyst
til – sammen med mange andre.
Mød nye mennesker og dem du kender til lidt hygge, samtidig med at du holder din fysiske form oppe, eller måske forbedre din form – til efter træningen
at have en dejlig velvære i kroppen.

Har du f.eks. set på holdene Cheerleading, De 5 Tibetanere, TRX og Løb.

Juleferie og rigtig glædelig jul, samt godt nytår
I Havdrup Gymnastik har vi en tradition for at holde
lang juleferie. Børneholdene har sidste træning i uge
49 og voksenholdene har i uge 50.
Der er dog nogle hold der fortsat har træning efter
dette tidspunkt, så hold øje med dit hold hvad der bliver
oplyst omkring juleferie.
Tag også et kig på hjemmesiden om det enkelte holds
juleferie-oplysninger.
Juleferie i Havdrup Gymnastik for de fleste hold er
fra 12/12-2016 til og med 2/1-2017.
Voksenholdene en uge senere - medmindre andet er
oplyst på holdet!

(Fortsættes på side 12)
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Havdrup Gymnastikforening ønsker alle vore medlemmer og borgere i Havdrup en rigtig glædelig jul og et pragtfuldt nytår - vi glæder os til at se jer i det
nye år til mere skøn motion.
Vi takker jer for jeres opbakning og de mange rosende ord i året der er gået,
og lover at vi vil gøre vores bedste for at gøre det nye år til et endnu
bedre gymnastik-år!
Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Kræmmermarked indendørs i Januar
Igen afholdes der kræmmermarked af Superspring i Havdrup Idrætscenter
Søndag d. 29. januar 2017 fra kl. 10:00 – 15:00
Så kom og støt vores Super Spring hold, enten ved at leje et bord eller komme
og købe.
Hvis du ønsker at leje et bord til 120 kr., skal du blot skrive til mailen
hgigym.loppen@gmail.com
Men skynd dig, for bordene er hurtigt udsolgt.

Stor tak til sponsorerne der løbende hjælper med sponsorater
Generelt en stor tak til alle firmaer og bidragsydere, som dels har annonceret
på hjemmesiden, og ved andre arrangementer.
Så tag et kig på hjemmesiden og se sponsorreklamerne for alle der har bidraget på hjemmesiden.
Dette er en stor hjælp for at holde foreningen både økonomisk og konstruktivt
oppe, så der kan arrangeres og holdes arrangementer, som gymnastik og
idrætsaktiviteter for byens og omegnen borgere.
Dette medvirker til en hjælp og et skulderklap til alle i foreningen som gør et
super stort og ulønnet arbejde for foreningen og foreningens medlemmer.

Datoer og andet




Juleferie den 12. december – den 2. januar 2017 (med mindre andet
er oplyst på holdet).
Kræmmermarked den 29. januar 2017
DGI Forårsopvisning, Roskilde, den 11. marts 2017 i Roskilde hallerne.
(Fortsættes på side 14)
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Vinterferie uge 8, den 20. februar – den 26. februar 2017
Gymnastikopvisning 25. marts 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
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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

Patrick Skov Andersen er årets træner
Der blev uddelt priser til HGI Fodbold's spillere og trænere i dag.
Patrick Skov Andersen på blot 16 år, blev kåret til årets træner, og det var
mere end velfortjent.
Stort set uden varsel måtte Patrick tidligere i år gå fra at være hjælpetræner
til cheftræner for sit 2004/2005-hold....
Det ville kunne tage pippet fra mange, men ikke Patrick. Han har stået for både træning, kampplanlægning, træningslejr og alt, hvad der ellers følger med.
Og hans spillere forguder ham.
Det er både beundringsværdigt og inspirerende.
Tillykke med kåringen, Patrick.

(Fortsættes på side 16)
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Kåringsfest 2016 - Årets spiller blev
Traditionen tro holdt Havdrup fodbold lørdag d. 29/10 sin årlige interne fodboldturnering, hvor alle klubbens årgange deltager. En del af festlighederne
denne dag er også kåringerne af fightere, kammerater osv. Særligt bliver der
dog lagt mærke til kåringen af årets spiller. Jo ældre spillerne bliver, desto mere præstige er der i at modtage denne særlige titel. I år havde vi mulighed for
at kåre 12 spillere på de forskellige årgange. Der var mange pæne ord med
på vejen fra spillernes trænere - hårdtarbejdende, målfarlig, leder osv. Så alt i
alt lød det til at være meget velfortjent, at netop disse 12 spillere hele næste
år kan kalde sig "årets spiller".

Foto: Jeff Duckett

De 12 spillere er:
2008 piger
2007 piger
2007 drenge
2005 drenge
2004 drenge
2001 piger
2001 drenge
2002 piger
2003 drenge
2006 drenge
2008 drenge
2009 drenge

-

Isabel Lidegaard
Lærke Liv Sørensen
Simon Christoffersen
Magnus Frandsen
Mads Jakobsen
Mette Vestergaard
Magnus Borella
Rikke Sundsdal
Kevin Østergaard
Jeppe Jensen
Mathis Frellsen
Matius Dimavicus
16
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I løbet af dagen bliver der også spillet en masse
god fodbold. Holdene bliver blandet, så 2-3 årgange drenge og piger spiller sammen. Dette
er med til at forstærke sammenholdet mellem
de forskellige årgange i klubben.
På denne dag bliver der også trukket præmier
på alle de holdaktier, holdene har solgt i løbet af
sæsonen. Denne gang var der gevinst på hvert
6. lod. Så alle hold, der havde solgt holdaktier,
fik mulighed for at præmiere en del af aktionærerne. Overskuddet fra salget af holdaktierne
går bl.a. til at arrangere den årlige klubtur til
Foto: Jeff Duckett
Kerteminde,
hvor klubben de sidste år har stået for den fælles bustransport. Til at hjælpe os med at få et
flot overskud, har vi en række trofaste sponsorer, der hjælper med alt fra superliga billetter
over benzingavekort til en stor købmandskurv. I
år vil vi derfor gerne sige en stor tak for støtten
til OK+ Tanken, HB Køge, FCK, Super Brugsen
Havdrup, Apotek, Carlsberg Sport, Mia’s Optik,
Sportyfied, Din lille Butik og KozMoe.
Klubbens fotograf, Jeff Duckett, var også på
plads, og fik taget en masse gode billeder. Alle
billederne kan ses og købes her: http://
duckett.photodeck.com/-/galleries/fodbold/
stvner/hgis-karingsfest-og-stvne-29102016

Piger 2007 / 2008
Endnu et år er gået og endnu en gang må man som træner og holdleder, se
tilbage på året der er gået. Pigerne fortsætter deres udvikling, både på banen
og udenfor banen. De fortsætter med deres store gåpåmod, enorme vilje og
stædigheden har de sandelig også taget med dig ind i 2016.
På trods af at vi har sagt farvel til et par piger, er holdet vokset, så vi har delt
pigerne op i U9 og U10. De yngste spiller traditionel indendørs fodbold og de
ældste prøver Futsal af for første gang.
Årets U9 spiller har kæmpet hårdt, hun har fundet sin faste plads bagerst,
hvor hun gerne tager kampen op med de største på banen. Hun har vilje, hun
elsker at vinde og hun gør det gerne med et stort smil. Hun er en fornøjelse at
(Fortsættes på side 19)
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have på holdet og det er meget fortjent at Isabel Lidegaard er årets spiller
2016.
Årets U10 spiller er på alle måder en fantastisk spiller at have på holdet. Hun
går til nye øvelser med stor lyst, hun kan spille alle pladser på banen. Når hun
ved flere lejligheder har rendt ind i en lidt høj albue eller en der tilfældigvis ikke
kunne styrer støvlerne, har hun nægtet at gå fra banen. Heller tørre tårerne
væk og kæmpe til sidste minut. Med stædighed og vilje kommer man langt og
derfor er det en fornøjelse at kunne kalde Lærke Liv Sørensen for årets spiller
2016.
Årets fighter har til tider kæmpet meget med sig selv, nogen gange for meget. Fodbold lå i starten ikke naturligt til hende men det mærker man ikke mere. Når støvlerne er på, tøjet sidder rigtigt og vi er blevet enig i om vi skal spille
i modvind eller medvind, så er hun top klar. Med slid og slæb har denne fantastiske pige ikke bare formået at kunne spille bolden til sine medspiller men hun
har også formået, at lave rigtig gode mål. Hun gør det hele med et stort smil
og man er ikke i tvivl om at viljen og styrken har gjort Annika Maja Burhenne til
årets fighter 2016.

Årets komet har haft svært ved at finde sin plads på banen. Det er ikke nemt
når man men et enkelt skub roder rundt i græsset, dette har dog ikke skræmt
denne pige. Tværtimod har hun bare fundet andre måder at komme ind i kampene på. Når man ikke er den tungeste, kan man blive den hurtigste, og det er
hun tit. Med hurtighed og en god inderside har hun sat mange, til tider næsten
umulige mål ind, hvilke har været med til at Emilie Mathiasen er årets komet
2016.
1000 tak til både pigerne og deres familier for endnu et godt år. Tak for opbakningen og de mange hyggelige timer. Vi
ser frem til at de nye skal prøve kræfter
med indendørs og de ældste skal afprøve Futsal indendørs.
Havdrup piger 07/08 - Heidi og Mary.

(Fortsættes på side 20)
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Kåringsfest 2016 – De Glade 01 fodboldpiger
På trods af stor succes på banerne og det sociale, så blev det noget uventet
ikke til kåring af ”Årets træner” for trænerteamet til året kåringsfest, men i
stedet for kunne vi med glæde uddele præmier til 2 piger, der i den grad har
været med til at holdet er begyndt at spille flot fodbold.
Året Teknikker: KALLE
Uddeles til en pige, der ser og tænker fodboldspillet, på en sådan måde at det gavner
hele holdet. Uden for banen kommer hun gerne med gode, udfordrerne ideer til trænerteamet om taktikken til kampene eller til øvelser
til træning.
På banen leverer hun afleveringer og der
splitter modstanderen ad og gør sine medspillere endnu bedre. Hun bliver ofte brugt
mere offensivt, når det brænder på og har
lavet et hav af assister aka målgivende afleveringer og mange flotte mål i løbet af sæsonen.
Årets spiller: METTE
Uddeles til en pige, der I år har fået en ny
fast position på banen og som har løftet opgaven helt fantastisk. Hun har skabt hurtighed og vildskab i spillet, som har smittet positivt af på sine holdkammerater.
Hun er teknisk dygtig med bolden og er en
orkan på midtbanen, hvor hun er at finde både i offensiven og defensiven. Hun er en holdspiller, men kan bestemt også tage sagen i
egen hånd, hvilket gør hende til en super farlig modstander – tror faktisk at hun blev holdets topscorer i år.
Det har været en helt fantastisk sæson for 01 pigerne – måske den bedste
nogensinde!

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

Pigerne startede dog foråret noget langsomt op, da vi havde valgt ikke at spille
udendørs i vintersæsonen, men i stedet for prøve kræfter med Futsal – som
gik ganske fint, i hvert fald slog vi blandt andet Solrød, som er meget vigtigt 
Selvom det også blev til et par nederlag i starten af foråret, spillede pigerne
sig i form og begyndte spille flot fodbold med masser af vilje, lyst og mod - faktisk nogle af deres allerbedste kampe. Her skylder vi mange af 02/03 pigerne

en stor tak, da de har hjulpet til, når vi havde brug for det og det har alle gjort
det rigtig godt.
I efteråret har pigerne været helt suveræne! Først drog pigerne og stort set
alle forældre til Kerteminde cup, da vi egentligt regnede med at holdet ville
stoppe efter sommerferien – pigerne fik endelig efter en MEGET dramatisk
afslutning, den samlede sejr efter år med 3. og 2. pladser.
Ydermere kan pigerne kalde sig for vinder af heldagsstævnet i Vordingborg
samt ubesejret puljevinder i turneringen. Også på tilskuer fronten vinder 01
pigerne – så en kæmpe tak forældre og søskende for altid at møde talstærkt
til både hjemme- og udekampe.
Tak til Carlsberg Sportsfond

Som en ekstra fjer i hatten, kunne vi uddele en velfortjent gave til hele holdet –
fra Carlsberg Sportsfond, der har bevilliget holdet flotte nye personlige langærmet trøjer, som især er kært kommende til vinterturneringen – 1000 tak for
støtten.

Trænerteamet ser frem til endnu fantastisk sæson med jer skønne piger og
jeres familier, hvor vi skal spille en masse god fodbold, men i den grad sørge
for at hyggen og det sociale er i højsædet 

Probably the best trænerteam
(Fortsættes på side 22)
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Årets Dommer 2016
Kim Kliver er blevet valgt som årets dommer for fodboldsæsonen 2016, grundet
hans altid rolige væsen til kampene.
Kim evner både at være kampleder og
dommer på samme tid, ved under kampen, at hjælpe og fortælle spillerne hvorfor han fløjter, som han gør.
Dette har været til stor glæde for både
hjemmehold og udehold.
En anden faktor for udnævnelsen er at
Kim i denne sæson har undgået at blive
skadet 
På dommerkoordinatorenes vegne Lars og Kurt
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 kortet tilknyttet. Sponsor nr. 55 93 79 er Havdrup Fodbold
OK støtter Havdrup Fodbold med 6 øre, for hver liter benzin/diesel du tanker.
Benzinen bliver selvfølgelig ikke dyrere med en sponsoraftale – OK sponsorerer hele støttebeløbet.
Sådan fordobler du sponsorstøtten
Bestil el fra OK, så fordobler de sponsorstøtten til Havdrup Fodbold, så OK i
stedet for 6 øre støtter med hele 12 øre pr. liter benzin eller diesel, du tanker.
Steen Gammelvind, Sponsor ansvarlig, Havdrup Fodbold
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BADMINTON

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

Badminton på Toppen
I denne sæson gentager vi succesen med Badminton på Toppen. Dette stævne er et samarbejde mellem de lokale klubber Køge, Solrød, Greve, Karlslunde,
Tune og Havdrup og er for nybegyndere og
deres forældre.
Det første stævne blev afviklet i Havdrup Hallen med deltagelse fra 46 spændte, og måske også lidt nervøse, unge spillere. Imens at
ungerne varmede op, så fik forældrene undervisning i hvordan man opfører sig som
badmintonforældre. Hvad man må, og endnu
Forældre på skolebænken
vigtigere, hvad man ikke må.
Ungerne gik til stålet og der blev kæmpet over hele linjen. På trods af at det
for manges vedkommende var deres første badminton stævne, så blev nervøsiteten hurtigt lagt på hylden og der blev spillet nogle rigtigt flotte kampe. Som
afslutning fik alle overrakt en velfortjent medalje.
Næste Badminton på Toppen stævne bliver den 18. september i Solrød.

De stolte nybegyndere
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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:
I skrivende stund er den første sne kommet – så nu kalder vinteren og hvad
det medfører. Vi er stadig mange, der trodser kulden og spiller Petanque.
Så kom og vær med og tag godt med varmt tøj på.
Vi spiller hver onsdag fra kl. 10 – 12.30

Torsdag aften fra kl. 19 -?
Fredag kl. 10 – 12.30
Søndag kl. 10 – 12.30
Søndag den 4. december hygger vi med Vinturnering + Gløgg og æbleskiver.
Havdrup Petanque Klub ønsker alle medlemmer en rigtig dejlig Jul og et godt
nytår. Vi glæder os til gensyn i 2017.

Varme hilsener fra Bestyrelsen i HPK
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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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