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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:  
Søndag den 19. februar 2017 (Omdeles den 4. og 5. marts 2017)  

Forsiden   
 
 

Motiv:  Pjerrot kommer til Fastelavn i Havdrup Idrætscenter. 
 
Layout:  Lars Mortensen 

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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Godt nytår 

 

Vi ønsker alle et godt nytår og glæder os til et godt sports år i 2017.  

Året startede med minusgrader og en smule sne. Derfor opfordre vi jer id-

rætsudøvere om at hænge overtøjet og stille støvlerne i omklædningsrumme-

ne, så der ikke ligger jakker og sko i gangområderne.  

 

Julebanko  

Som traditionen forskriver, blev der d. 1. december afholdt det årlige Juleban-

ko. Hallen var fyldt med spille glade gæster og godt humør. 

Vi vil gerne takke alle de frivillige, som står for dette arrangement og en stor 

tak til alle sponsorerne som er med til at gøre dette muligt. 

 

Et nyt år  

Efter en dejlig lang juleferie, er vi kommet godt ind i det nye år og de forskellige 

sportsgrene er igen startet op i alle foreningerne.  

I hovedbestyrelsen arbejder vi altid på at forbedre faciliteterne og dette er og-

så et af de helt store punkter i 2017.   

 

Arrangement  

Næste store arrangement i 1. kvartal 2017 er HGI’s Fastelavns fest, som af-

holdes søndag den 26. februar fra kl. 10.00-12.00.  

Mere information herom vil være at finde i dette blad eller www.Havdrup.dk, 

www.Havdrupgymnastik.dk samt på opslag rundt omkring i byen. 

Vi håber at se rigtigt mange til årets fastelavnsfest, så vi også kan bevare den-

ne skønne tradition.  

 

På bestyrelsens vegne  

René Ingerslev Dürke 
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Julebanko i Havdrup Idrætscenter 2016 

Foto: Jeff Duckett 

 

Endnu en gang blev der holdt julebanko i Havdrup Idrætscenter. Julebankospil-

let 2016 blev ikke, som de tidligere år - ramt af storm eller snestorm, så det 

lovede godt m.h.t. antal af spillere ved års bankospil. Og hovedbestyrelsen blev 

da heller ikke skuffet. Allerede 30 min. før spilstart, var der ved at være fyldt 

godt op ved de opstillede borde i hallen. Og inden spillet blev sat i gang, havde 

over 450 spillere fundet en plads. Så tak for det flotte fremmøde. 

Opråber igen i år, var Erling Elberg, som 

havde hjælp af den faste nummerpige; Chri-

stina Olsson. Lyden i år var næsten perfekt, 

da vi havde fået lov at låne professionelt 

udstyr af Morten Rubæk, så stort tak for 

det.  

 

Aftenen bød som de tidligere år på 16 gennemgående spil, salg af 21-spil og 

amerikansk lotteri samt trækning af fjernbankolodder.  

(Fortsættes på side 6) 
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De mange flotte gevinster med en samlet værdi på over 24.000 kr. – var 

sponseret eller indkøbt med større eller mindre tilskud fra de handlende i og 

omkring Havdrup og sammen med de mange fremmødte har det givet et 

pænt overskud til HGI. 

Tak til sponsorerne ved julebanko 2016  

SuperBrugsen Havdrup, Frisør Tryllespejlet,  Din lille Butik i Havdrup,           

Havdrup Dyreklinik, Benti Cykelværksted, Blomster Stalden,  Frisør Kozmoe, 

Hos Hanna,  Krogh’s Flaskegenbrug, Feel Good, Mia’s Optik, Fru Hansen Cho-

kolade, OK-Plus Hovedgaden, Havdrup Apotek,  Havdrup Farvecenter,  Gløver-

mosegård,   Pizza & Burger House, Havdrup Pizzeria, Max Kebab og Grill. 

En meget stor tak til SuperBrugsen’s Uddeler Thomas Eggebrecht for den 

flotte hovedgevinst til det amerikanske lotteri, som var et gavekort på over 

1600,- kr. til Delikatessen.  

Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige hjælper denne aften. Det er sær-

ligt vores mange pensionister, som sidder ved indgangen, hjælpere med kon-

trol af spilleplader, sidder ved kassen samt udlevere af gevinster.  

 

På vegne af hovedbestyrelsen - Brian Jensen 

(Fortsat fra side 4) 
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Stor Fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter 

 

For 12. år i træk byder HGI velkommen til Havdrups største fastelavnsfest 

med tøndeslagning for børn i alderen 0-12 år og med sjov underholdning af 

Bakkens Pjerrot. 
 

SØNDAG den 26. februar 2017 Kl. 10.00 – 12.00 
 

Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening indbyder til tøndeslag-

ning for de 0 – 12 årige fastelavnssøndag i Havdrup Idrætscenter – Hal 1. 

Der vil blive kåret masser af kattekonger og kattedronninger, og endvidere vil 

de bedste udklædte i 3 forskellige alderskategorier blive fundet. Vinderne vil 

modtage fine sponsorerede præmier og Super Brugsen vil sammen med HGI-

Caféen byde på lækre fastelavnsboller, juice og skønne slikposer samt kaffe/

te. 

 

Derudover er der også en fastelavnstønde til morskab 

for de voksne, og ikke mindste vil Bakkens Pjerrot un-

derholde med trylleri, sang og ballade. 

 

Forældre, bedsteforældre og tilskuere er mere end 

velkomne for dermed at gøre dagen så festlig som mu-

lig. 

 

Pris pr. barn er 50 kr. (inkluderer en slikpose, en  

børne-fastelavnsbolle og en juice) 

 

Pris pr. voksen er 35 kr. (inkluderer kaffe og en fastelavnsbolle) 

 

Billetter sælges fra fredag den 3. februar 2017 – torsdag den 23. februar 

2017 kl. 12.00 online på www.havdrupgymnastik.dk. Bemærk at der kun kan 

betales med Dankort og E-dankort på hjemmesiden. Alternativt kan vi kontak-

tes for mobilepay. Billetter kan endvidere købes i HGI Caféen i Havdrup Idræts-

center i åbningstiden, hvor der kan betales med kontanter eller mobilepay.  

(Ved køb af billet v/indgangen tillægges 20 kr. pr. billet) 

 

STØT OP OM FASTELAVNSFESTEN 

KØB BILLET OG HOLD TRADITIONEN I LIVE! 

  

Betina Steneman 
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For 115. gang blev Børnenes Juletræsfest i Havdrup afholdt den 28/12-16, 

og man kan roligt sige, at det var en succes. 527 glade børn og voksne hygge-

de sig i 4,5 time sammen med alle de frivillige nisser.  

 

Julemanden blev kaldt 

frem, der blev danset om 

juletræet, Niklas Berg-

Magic underholdte, slikpo-

ser blev uddelt, og der var 

børne- og voksenlotteri.  

Som noget nyt i år var der 

etableret et samarbejde 

mellem nisserne og HGI-

Caféen, hvilket gjorde, at man online kunne forudbestille mad sammen med 

billetkøb.  

Endvidere kunne nisserne tilbyde salg af trekantsandwich og kage.  

Flere oplevede desværre ventetid i cafeen, en udfordring HGI-Caféen tager op, 

og vil gøre bedre næste gang.  

En anden nyhed i år var onlinebilletsalg, 80% af alle billetter blev solgt online så 

det er klart noget vi fortsætter med.  

Husk at følge os på Facebook ved at ”like” vores side ”Børnenes Juletræsfest i 

Havdrup”. Har du lyst til selv at være nisse kan Jane Madsen kontaktes: 

61731826. Vi har altid brug for flere hænder.  

Til sidst er der kun at sige tak til alle vores gæster og en stor tak til alle vores 

sponsorer. Uden jer ingen juletræsfest. På gensyn den 28/12-17.  

Vi glæder os allerede.  

 

Hilsen nisserne 
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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 

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 lan-

ge mørke dage ikke tærer for meget på kroppen og sindet!  

 

Flere af vores voksenhold er sat ned til ½ pris for resten af sæsonen. De hold 

som opviser eller er fyldt op, bliver ikke nedsat. 

 

Så hvis du ikke er kommet i gang med træningen, så er der rig mulighed for at 

tilmelde dig nu, og stadig nå at få trænet din form og bedre dine vaner inden 

sommeren om et par måneder er lige om hjørnet. Se mere om vores hold på 

www.havdrupgymnastik.dk  

 

Hvis du vil sikre dig en plads på ét af holdene, kan du tilmelde dig til den nye 

pris nu under Tilmelding. 

 

NYT Hold 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 in-

denfor deres barselsperiode.  Vi opstarter babygym-

nastik(barsels)hold den 3. januar 2017.  

Vores dygtige instruktør Jeanett Træde underviser i 

Multisalen i Havdrup Idrætscenter om tirsdagen kl. 

 
(Fortsættes på side 10) 
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11.00-12.15. Her vil de mindstes sanser blive stimuleret med motorik og ryt-

mik, og Multisalen vil blive fyldt med diverse redskaber som er med til at udvik-

le 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. 

 

Jump4Fun - FOR SÅRBARE OG/ELLER OVERVÆGTIGE  

JUMP4FUN er for børn/unge mellem 6-16 år og vi træner fredag fra 16 til 

17. Har du lidt for meget på sidebenene, har du det lidt svært i livet eller har 

du måske bare aldrig fået knækket koden til motion og føler dig lidt udenfor? 

Så er du velkommen på Jump4Fun!  

 

Vi træner 11 måneder om året og dette hold træner 

helt frem til september 2017 - træning skal være 

sjov, så vi prøver alt muligt forskelligt. Vi bliver stærke-

re og får bedre kondi - og så passer vi på hinanden og 

får nye venner. Der er også mulighed for fællestræ-

ning og bevægelseslejre... 

 

Tilmeld dig under Onlinetilmelding, og vil du gerne træne 2 gange om ugen, er 

det også muligt at tilmelde sig et hold i Solrød Gymnastikforening. Se mere på 

www.dgi.dk/jump4fun eller kontakt Marianne Høyer på tlf. 2280 6778 for 

mere info. Vi vil glæde os til at byde dig velkommen! 

 

Kæmpe kræmmermarked i HIC, Havdrup Idrætscenter  

Den 29. januar kl. 10.00-15.00 

Vi gentager succes fra sidste år med at holde kræmmermarked indendørs, i 

HIC (Havdrup Idrætscenter), i hal 1, søndag den 29. januar, kl. 10.00 – 

15.00. 

 

Man kan købe et bord ca. 2 x 1 m for kr. 120,- og sælge alle sine salgs bare 

ting, som man ikke lige har brug for mere, og som bare ligger og fylder – til en 

(Fortsat fra side 9) 
 

(Fortsættes på side 11) 



  

11 

andens glæde. Så gør en god handel for både 

sælger og køber – men husk at tilmelde dig, 

når der om kort tid åbnes for tilmelding. 

 

Tilmelding til hgigym.loppen@gmail.com – både 

med hensyn til bordbestilling, eller hvis der er 

salgs bare ting som i stedet ønskes afleveret / 

afhentet, eller hvis man har spørgsmål, kan 

man kontakte kræmmerudvalget på denne 

mail. 

 

Afleverede salgsbare ting sælges af super Spring, som får overskuddet af sal-

get. 

 

Roskildedagene – 6 hold opviser den 11. marts 2017 

Det er en stor glæde, at vi for anden gang i træk deltager med 6 hold som 

opviser til Roskildedagene i marts.  

Tidligere har vi haft 2 hold af sted - Super Spring Mini og Super Spring. Men i 

år opviser Super Spring Mini, Super Spring Aspirant, Super Spring, Havdrup 

Catz Cheerleaders, Funky Teens og Funky Ladies.  

 

Program for dagen kommer senere og bliv er offentliggjort på Havdrup Gym-

nastikforenings hjemmeside, så snart det ligger fast.   

 

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

 

Gymnastikopvisning 

Gymnastikopvisningen er nu snart lige om hjørnet.   

 

Gymnastikopvisningen er i år lørdag den 25. marts fra kl. 13.00. Dørene åb-

nes kl. 12.30. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange af Havdrup og omegns borgere, samt alle 

andre interesserede til årets gymnastikopvisning. 

Opvisningsprogrammet er endnu ikke helt færdigt, men hold øje med næste 

blad og hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk   

 

(Fortsat fra side 10) 
 

 
(Fortsættes på side 12) 
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Til opvisningen kan man glæde sig til at se alle de foreningshold som har øn-

sket at give opvisning. Vi får desværre ikke alle foreningens hold at se, da nogle 

hold ønsker at træne, uden at give opvisning.  

Opvisningsholdene vil vise hvad de kan og har arbejdet med i løbet af denne 

sæson – så glæd jer. 

 

Vi vil også i år, som vi gjorde sidste år, trække lod på den købte indgangsbillet 

om flotte præmier, og vi vil atter have DJ til at klare det musikalske. 

 

Igen I år vil der være mulighed for at købe billetterne Online på Havdrup Gym-

nastikforenings hjemmeside. Vi skriver ud på Facebook, når det er muligt. 

 

Vi glæder os til at se jer alle.  

 

Generalforsamling 

HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling tirsdag den 28. marts kl. 

19.00, i Havdrup hallen oppe i Pepes Bar - så sæt allerede nu et kryds i kalen-

deren. 

 

Kom og vær med og hør hvad der sker, samt bak op om foreningens arbejde.  

Der er mange der gør et stort stykke arbejde for foreningens fremme.    

Vi håber derfor at se rigtig mange til generalforsamlingen. 

Har du i den forbindelse ideer, ris eller ros, er der her muligheden for at præ-

ge gymnastikafdelingens stil.  

 

Er der nogle som har lyst til at deltage i foreningsarbejdet / i en bestyrelse 

hvor tonen, samværet og hyggen også fungere godt, vil vi gerne høre fra dig 

og eller se dig til generalforsamlingen.  

Er der til tider arbejde eller lign. der skal passes og som konflikter med fore-

ningsarbejdet, tager vi også hensyn til dette, så det skal ikke holde dig tilbage. 

Vi er ikke i mangel på bestyrelsesmedlemmer, men et par suppleanter kunne 

vi godt bruge, så deltagelse ved generalforsamlingen er ikke risikobetonet 

hvad valg til bestyrelsen angår – så kom bare og vær med. 

 

Sommergymnastik 

Der arbejdes også nu på at sammensætte en sommergymnastikplan - som vil 

starte op efter opvisningen den 25. marts. 

(Fortsat fra side 11) 
 

 
(Fortsættes på side 14) 
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De mere præcise oplysninger kommer dog først senere, når planen er klar.  

 

Ligeledes kan sommerprogrammet når det ligger færdigt, også ses på hjem-

mesiden. Så kig ind i mellem på hjemmesiden og følg med i de løbende nye 

oplysninger og informationer der kommer der. 

 

Facebook  

Havdrup Gymnastikforening er på Facebook, så gå ind giv os et Like og følg 

med i hvad der sker i Havdrup Gymnastikforening.  

 

Indtil videre har vi 516 som har været ind og ”Like” 

os, men vi har plads til mange flere Likes  

 

Datoer og andet 

Kræmmermarked 29/1, 2017 

Fastelavn 26/2, 2017 

DGI Forårsopvisning, Roskilde, den 11. marts, 2017 i Roskilde hallerne. 

Vinterferie uge 8, 20/2 – 26/2, 2017 

Gymnastikopvisning 25/3, 2017, fra kl. 13.00 

Generalforsamling tirsdag 25/3, 2017, kl. 19.00 i HIC. 

Solkystens opvisning 2017, søndag den 2. april i Solrød Idrætscenter. 

 

Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk  

 

Super Springs hjemmeside – www.superspring.dk 

 

Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk 

 

En nem og gratis måde at støtte gymnastikafdelingen på! 

 

Støt Havdrup Gymnastik via OK benzin-/dieselkort!   

 

Havdrup Gymnastikforening har fået en sponsoraftale med OK benzin/diesel, 

og det betyder, at hver gang der oprettes et nyt kort via Havdrup Gymnastik 

modtager vi 200 kr. når der er købt 500 l brændstof. Derudover modtager vi 

(Fortsat fra side 12) 
 

(Fortsættes på side 16) 
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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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Ny aftale om tøjindkøb 

Det er med stor glæde, at vi kan løfte sløret for vores kommende aftale om-

kring spillertøj mm. for klubbens medlemmer og frivillige. 

 

Pr. 1/1-2017 er der indgået en 3-årig aftale med Sportigan Køge/Haslev. 

Samtidig skifter vi også over til Hummel som tøjmærke. 

 

Det har været vigtigt for bestyrelsen at aftalen lægger op til bedre priser, bed-

re udvalg og ikke mindst bedre fordele til glæde for alle i Havdrup Fodbold. Og 

det mener vi, at kunne imødekomme med denne aftale. 

 

Ligesom nu, skal alle hold fortsat spille i gul shirt, blå shorts og blå strømper 

på hjemmebane. På udebane kan man vælge, at bruge samme sæt eller for 

drengenes vedkommende spille i blå shirt, blå shorts og blå sokker og for pi-

gernes vedkommende spille i pink/marine shirt, marine shorts og marine 

strømper. 

 
 

(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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Samtidig så har vi også valgt en ny klub træningsdragt af 

mærket Hummel hvor der kan vælges imellem to modeller 

med hhv. lynlås ved halsen og fuld lynlås. 

                                                             

Udover ovenstående vil man også kunne købe træningssæt, 

joggingsæt, huer, vanter, baselayer, tasker mm. 

 

Pris på et spillersæt inkl. påtrykt navn og nr. på shirt og 

shorts er 400,00 kr. 

Pris på klub træningsdragt ekskl. navn er 350,00 kr. for børn og 400,00 kr. 

for voksne. 

  

Sportigan Køge/Haslev vil 2-4 gange årligt køre kampagner med særligt gode 

priser på webshoppen og ca. 2 gange årligt holde klubaften i butikken i Køge 

hvor der køres med gode rabatter. 

 

På webshoppen vil der løbende være mulighed for, at gøre et godt køb på rest-

varer som f.eks. fodboldstøvler fra butikken. 

 

For god ordens skyld skal det understreges, at alle produkter der bærer HGI 

logo skal være af mærket Hummel og købes hos Sportigan Køge/Haslev. Det 

godkendte udvalg vil fremgå af hjemmesiden når denne går live 1/1-2017. 

 

Vi håber, at i vil tage godt imod vores nye leverandør og det nye udvalg af be-

klædning. 

 

Hvis der sidder nogen, som har spørgsmål til bestyrelsen angående ovenstå-

ende kan disse rettes til bestyrelsen via email bestyrelse@hgi-fodbold.dk 

  

Med ønske om en glædelig jul 

Bestyrelsen, Havdrup Fodbold 

 

De glade U16 piger  

Pigerne er godt i gang med vintersæsonen, hvor vi prøver kræfter med både 

indendørs/futsal og spiller turneringskampe udendørs, da der ikke er så man-

ge stævner for denne årgang indendørs og for at holde det flotte spil, som pi-

gerne viste i efteråret, vedlige. 

(Fortsat fra side 17) 
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Første udfordring udendørs, var de mega stærke piger fra Tølløse, som vi indtil 

nu aldrig har taget point fra, men vi tillod os at have større forhåbninger denne 

gang, da pigerne alt andet lige burde være fyldt med selvtillid. Og det gik vel 

også rigtig fint de første 5 minutter af kampen, hvor Havdrup sad godt på 

kampen.. Men Tølløse viste os kampen igennem, hvordan man er yderst effek-

tiv foran mål og selvom vi kunne notere 2 skud på træværket, så måtte vi rejse 

hjem med det største nederlag i mange år – hvilket man også kan lære noget 

af. 

I hvert fald gav det anledning til at afprøve en ny opstilling i næste kamp mod 

Ganløse, hvilket gik rigtig godt allerede fra kampens start. Det blev til både 1 

og 2-0 i første halvleg ved Linner og Lulu, der viste stor vilje og fik begge gange 

prikket bolden i mål. Ganløse er ikke noget ringe hold og kort før pausen, fik de 

reduceret, da forsvaret tog sig en mindre blunder. Det skal måske nævnes at 

vi generelt spiller uden udskifter, da truppen er så smal og da det gode 

02/03 piger er stoppet, er der ikke megen hjælp at hente udefra. Det betød 

desværre at kræfterne slap op i anden halvleg og vi fik lidt svært ved at holde 

den planlagte taktik og da Ganløse samtidig både fik reduceret og sidst i kam-

pen fik et flot men noget heldigt mål, måtte vi atter indkassere et nederlag. 

 

Oveni de 2 tabte kampe, har vi meldt afbud til en kamp, da vi ikke kunne stille 

hold, så har vi som noget helt nyt gået på juleferie på en sidste plads  mon 

ikke vi får ændret det i det nye år. 

 

Anderledes og måske lidt overraskende, 

da det ikke er vores stærkeste side, så 

er det gået rigtig godt indendørs og i 

futsal turneringen, som i begge runder 

blev spillet i Havdrup hallen.  

– Her skal lyde en kæmpe tak til Lisbeth, 

Karina, Britta, Laurits og 01 drengene 

for hjælp med at styre dommerbordet! 

 Hvor vi har spillet lige op med de bed-

ste i pulje – tjek, sejr over Solrød, der 

senere vandt puljen – og har blandt andet scoret rigtig mange mål. Som en 

ekstra gevinst fik pigerne et hug af en dommer, som kunne få det store smil 

frem og de store piger til at fnise. 
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Taktikken har i år været at vi skulle være en del mere disciplineret i vores mar-

keringer og satse med flere spillere i vores kontra, hvilket egentligt er modsi-

gende og en svær øvelse, som pigerne har klaret over evne. Det betyder også 

at pigerne naturligvis er gået videre i det fine selvskab og skal spille mellem-

runde mod flere stærke hold, som blandt andet Tølløse, der skal have røvfuld 

denne gang! 

 

Vi ønsker jer piger og jeres familier en rigtig dejlig jul og et fantastisk nytår, 

hvor vi ser frem til alle de udfordringer der kommer, sammen med jer  

 

Hardis’erne & Super 

 

Ny Senior træner i Havdrup Fodbold 

Kim Christiansen starter pr. 1/1-2017 som ny Senior træner i Havdrup Fod-

bold. 

Han har mere end 10 års erfaring som træner, og har været træner i Køge 

Boldklub og Greve Fodbold, samt Endeslev-Vråby I.F. Han har seneste været 

U19 træner i Greve Fodbold. 

 

Vi byder Kim velkommen i Havdrup Fodbold, og ser frem til et godt samarbej-

de. 

Der er sæson start Torsdag den 26/1 kl. 19.00 i Pepes 

Bar, hvor han vil fremlægge sine planer for Fodbold året 

2017 

Klubben giver en vand og efter mødet er der træning på 

Kunstgræsbanen i Solrød kl. 20.30 

Nye samt nuværende spillere er velkommen, og vi håber alle 

vil tage godt imod Kim Christiansen. 

 

Ny Senior Træner Søges 

Der søges lige nu efter en ny træner til 2. Seniorholdet i Serie 4.  

Skulle du ligge inde med træner erfaring eller kender en, der har lyst til at træ-

ner en trup fodboldspiller, så venligst kontakte Havdrup Fodbold ved Steen 

Gammelvind 41 27 77 18  

 

 Steen Gammelvind  
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Ny træner på årgang 2006 

U11 fik efter sommerferien ny træner, som har store ambitioner på holdets 

vegne.  

U11 holdet har modtaget et sponsorat på 3000 kr. fra Atkins, der er et stort 

rådgivende ingeniørfirma med kontorer over hele verden. Holdet er glade for 

støtten, og vil bruge sponsoratet som tilskud til en tur til udlandet gerne i løbet 

af i år. 

 

Havdrup fodbold, årgang 2006 vil gerne rette 

en kæmpe stor tak til Atkins for sponsorat af kr. 

3000,00 til videreudvikling af holdet. 

Vi lover, at gøre vores bedste for, at gøre jer 

stolte af vores præstationer. 

 

Med venlig hilsen 

Havdrup fodbold, årgang 2006 

 

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 
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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 

Juleafslutning 

Kort før jul holdt vi juleafslutning og for første gang med spillende forældre 

deltagelse. 

 

Der blev bl.a. spillet på baner hvor den anden banehalvdel var skjult bag sorte 

sække og baner hvor man skulle passe på ikke at ramme balloner som hang 

over nettet. 

 

Det blev til et par rigtig fornøjelige timer, med grin og hygge. Og naturligvis 

også med lidt kage og julegodter. 

 

Tak for god deltagelse og til de 2 familier som havde bagt  

Badminton på Toppen – Solrød 

Vi syntes det er sjovt at være med til "Badminton på toppen". Der er piger og 

drenge med fra mange forskellige klubber. Man bliver bedre til at spille bad-
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minton og lærer reglerne, fordi man koncentrerer sig, da man helst vil vinde. 

 

Man møder hele tiden nogle nye børn at spille mod, alle er nye, men nogle er 

bedre end andre. Man starter i en pulje på 4-6 børn, hvor man skal spille mod 

alle i puljen, som både er piger og drenge. Så er der pause, hvor der er kage 

og frugt, og efter pausen spiller man i en ny pulje med 4-6 andre børn, som 

har vundet eller tabt ligeså mange kampe i første pulje. Kampen varer i 7 min 

og der er en forælder der hjælper med at tælle, for vi skal selv øve os i at døm-

me bolden inde eller ude. Man skal være gode ved hinanden og huske at sige 

"Tak for kampen". 

 

Det er ikke så vigtigt om man vinder eller taber alle får en medalje til sidst, 

men det er nu sjovest at vinde for så har man fået en god oplevelse. 

Det er mange timer vi spiller, så man er godt træt til sidst. 

Af Mathias Gormsen og Viktor Mejlhart, som her ses i bagerste række, helt til 

højre ved forrige BpT stævne i Havdrup. 

 

U15 stævne i Havdrup 

Søndag den 5. februar er Havdrup Badminton vært for et U15 stævne for 

rækkerne A, B, C og D. 

 

Mød op og se og støt de unge talenter.  

 

 

Thomas 
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Velkommen til 2017 i Havdrup Petanque Klub 

 

Først og fremmest – Godt Nytår til alle vores medlemmer og deres familier. 

Håber vi igen får mange dejlige timer på Havdrup Petanque Klub´s  

Baner.  

 

Husk, alle er velkommen. Kom og prøv nogle gange, inden du melder dig ind. 

 

Det koster kun 250,- kr. om året – der skal betales inden vores Generalfor-

samling – som er søndag den 19. marts 2017. 

 

Vi har en vinturnering den anden søndag i hver måned. Det koster kun 10.- kr. 

at deltage. Vi spiller tre spil og hygger os. 

 

Der kan købes kaffe/øl/vand. 

Vi spiller hver onsdag fra kl. 10 .00– 12.30      

Torsdag aften fra kl. 19.00 -? 

Fredag kl. 10.00 – 12.30   

Søndag kl. 10.00 – 12.30  

 

 

Anette    

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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