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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 
Michael Ruff-Hansen, Kildebo 26, 4622 Havdrup, Telefon 25 38 34 95.  
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 16. april 2017 (Omdeles den 29. og 30. april 2017)  

Forsiden   
 
 

Motiv:  10-års jubilæum med Udfordringen 
 
Fotograf:  Finn Ejersbo 

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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Fastelavn 

Der blev igen i år holdt en fantastisk fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter 

med omkring 500 mennesker i Havdrup Idrætscenter. Dejligt at se at så man-

ge som bakker op om vores fastelavnsfest og en stor tak til alle de frivillige 

som sørger for at vi kan have en dejlig dag. Læs mere om fastelavnsfesten 

inde i bladet.   

 

Større arrangementer i marts  

Af større arrangementer i marts kan nævnes gymnastikforeningens årlige 

opvisning, som løber af stablen lørdag d. 25/3 kl. 12.00-16.30 – Se mere 

herom inde i bladet.    

 

Generalforsamlinger  

Så er det igen blevet tid til generalforsamlinger i de forskellige afdelinger un-

der HGI. Igen i år vil jeg gerne opfordre til, at man kommer og deltager, for at 

få information om, hvad der sker i de forskellige afdelinger og for at give sin 

mening til kende. Der er ikke ”fare” for at blive valgt ind i bestyrelserne, hvis 

man møder op, så kom bare. I bladet her, kan du se hvornår de forskellige ge-

neralforsamlinger afholdes. 

 

Petanque Afdelingen Søndag den 19. marts 2017 Kl. 13.00 

Badminton Afdelingen Tirsdag den 21. marts 2017 Kl. 19.00 

Gymnastik Afdelingen Tirsdag den 28. marts 2017 Kl. 19.00 

Fodbold Afdelingen Onsdag den 29. marts 2017 Kl. 19.30 

 

Hoved Afdelingen    Onsdag den 20. april 2017 Kl. 19.00 

    

 

Forårs/sommersæson  

Generalforsamlinger betyder også at foråret er på vej, og dermed også at 

sommersæsonen starter i de forskellige foreninger. Hold øje med hjemmesi-

derne for at se nærmere om hold, sæsonstart etc. Vi glæder os rigtigt meget 

til længere dage med lys og varme, så vi også kan få godt gang i boldbanerne 

og udendørslivet omkring Havdrup Idrætscenter.   

 

På bestyrelsens vegne  

René Ingerslev Dürke 
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Fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter med Bakkens Pjerrot 

  

 

Søndag den 26. februar 2017, afholdt 

HGI den traditionsrige Fastelavnsfest i 

Havdrup Idrætscenter. 

 

Mange børn i alderen 0-12 år var mødt 

frem til den 12. HGI Fastelavnsfest i 

træk, og der 

blev kåret kat-

tekonger og kattedronninger . De festlige udklædnin-

ger  blev vurderet af de strenge dommere, og vin-

derne modtog flotte præmier. 

 

 

 

 

 

Også mange voksne var klædt ud, og der blev 

slået katten af tønden, og kåret både katte-

konger og kattedronninger blandt de voksne 

også. 

 

 

 

 

 

Super Brugsen og HGI-Caféen trakterede 

med lækre fastelavnsboller, juice og skøn-

ne slikposer, samt kaffe og te, og alle hav-

de en dejlig formiddag. 

 

 

 

Der skal lyde en stor tak til alle vores sponsorer og frivillige, der gør det muligt 

at afholde det festlige arrangement. 

(Fortsættes på side 5) 
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Bakkens Pjerrot var også til Fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter, til stor 

fornøjelse for børn i alle aldre. 

 

 

 

(Fortsat fra side 4) 
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Gymnastik 

Formand 

Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.  

Økonomiansvarlig 

Tina Sarpø, Rørvænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 55 83. 

 

Mail: gymnastik@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.havdrupgymnastik.dk 

Gymnastikopvisning 

Gymnastikopvisningen er i år lørdag den 25. marts fra kl. 12.00. Dørene åb-

nes kl. 11.30. 

 

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

andre interesserede til årets gymnastikopvisning. 

Opvisningsprogrammet kan ses på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk 

og i dette HGI Nyt.   

 

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. 

 

Præmier - Vi vil også i år trække lod på den købte indgangsbillet om flotte præ-

mier – hvor hovedpræmien er 1 sæsonabonnement til Havdrup Gymnastikfor-

ening til vintersæsonen 2017/2018. Der ud over er der bl.a. flotte præmier 

fra Super Brugsen, gavekort til Frisører, Pizza, CS Massage m.m.  

Vinderne skal være tilsted ved udtrækningen.  

Vi siger tak til vores sponsorer for de flotte præmier. 

 

Vi vil atter have DJ til at klare det musikalske. Så læg vejen forbi, det bliver en 

god oplevelse! 

 

 
(Fortsættes på side 8) 
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I år kan du købe billetter Online på www.havdrupgymnastik.dk og der vil være 

mulighed for at købe og reservere pladser på de 4 første stolerækker, dog 

koster de ekstra. Husk at hvis du køber online, så slipper du for at stå I kø. 

Man kan stadig købe billetter ved indgangen, dog koster de 10 kr. ekstra. 

 

Vi skriver ud på Facebook, når det er muligt at købe online. 

 

Vi glæder os til at se jer alle.  

Generalforsamling 

HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling 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. 

(Fortsat fra side 6) 
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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. 

 

Springsikker forening 

I Havdrup Gymnastik har vi taget en meget stor beslutning om, at vi i 2017 vil 

certificeres som Springsikker Forening af DGI og Gymdanmark. Det er en lang 

og dyr process, hvor foreningen bliver gennemgået fra ende til anden og får et 

360 graders eftersyn, lige fra bestyrelsesarbejdet til beredskabspolitik til un-

dersøgelse af alle vores redskaber til eksamenering af vores instruktører som 

har springredskaber i deres undervisning. Det vil sige, at 26 af vores instruktø-

rer lige fra Spilopperne til Super Spring skal gennemføre og eksamineres i en 

springsikkeruddannelse på det niveau de underviser i. Der er 5 parametre der 

er i fokus i en Springsikker Forening: 

 

 Ansvar og opgaver i ledelse og bestyrelse  

 Kompetencer hos instruktører 

 Redskaber, faciliteter og fysiske rammer 

 Engagement i springtræningen 

 Sikkerhed i springtræningen 

 

Vi bliver målt og vurderet på alle disse parametre, og kan kun certificeres når 

de alle er gennemgået og godkendt af DGI og Gymdanmark. Vi er som nævnt 

gået i gang med processen, og vi håber at kunne få certificeringen med udgan-

gen af 2017. Det er utrolig spændende og meget sundt for foreningen at gen-

nemgå dette projekt og vi ser usigeligt meget frem til vi kan modtage certifice-

ringen. 

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 10) 
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NYT Hold – BABYGYMNASTIK, starter 4. April 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 4. april 

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 red-

skaber 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. 

 

Klubmesterskab i Bordtennis 

Da bordtennis ikke har mulighed for at optræde til Havdrup Gymnastikfor-

enings store opvisning den 25/3-17, så afholdes Foreningens første klubme-

sterskab i bordtennis, hvor der forhåbentlig vil blive spillet nogle seriøse samt 

spændene kampe. Her har drengene mulighed for at vise, hvad de har lært af 

Søren.  

Dette afholdes i Gymnastiksalen onsdag den 29/3-17 fra kl. 16.00 til 19.00.  

Der vil blive lavet to helt tilfældige puljer, og de to bedste fra hver vil spille om 

de helt store præmier.   

 

Forældre er selvfølgelig velkomne til at overvære kampene og se præmie over-

rækkelsen sidst i turneringen. 

Formanden for Havdrup Gymnastikforening Betina Steneman vil komme over-

række de flotte præmier til de 3 bedste spillere.  

(Fortsat fra side 9) 
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Sommergymnastik 2017 

Sommersæson-programmet er planlagt med en masse spændende hold. 

Se også mere på hjemmesiden ”havdrupgymnastik.dk & tilmeld jer” 

(Fortsat fra side 10) 
 

(Fortsættes på side 14) 
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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. 

 

Datoer og andet 

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

 

Programmet er følgende: 

 

Kl. 10.35 Super Spring Mini - Hal C 

Kl. 10.50 Super Spring Aspirant - Hal C 

Kl. 11.05 Super Spring – Hal C 

Kl. 11.17 Funky Teens & Funky Ladies – Hal C 

KL. 13.46 Cheerleading Catz & Hawks – Hal B 

 

Gymnastikopvisning 25/3, 2017, fra kl. 12.00 

Generalforsamling tirsdag 28/3, 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 

6 øre pr. liter benzin/diesel der købes på kortet og dobbelt op hvis der også 

købes El via OK. 

 

(Fortsat fra side 12) 
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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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Generalforsamling onsdag den 29. marts kl. 19.30 i Pepes Bar  

 

Kom op og hør, hvad vi pusler med i fod-

boldafdelingen, og kom med dit input 

 

Der er sket meget i Havdrup fodbold i 

2016. Kommunikation har vist sig at være 

en af de vigtige ting, vi skal være gode til.  

 

Så synes du noget om Havdrup fodbold, så vil der være god mulighed denne 

aften for at komme til orde. 

Har du lyst til at være med til at præge klubben i 2017 - enten som bestyrel-

sesmedlem eller bare gerne vil hjælpe til ved vores større aktiviteter - så mød 

op og giv dig til kende. Så finder vi opgaver, der passer til dig.  

Vi har også brug for hjælp til de mere administrative opgaver. Vi vil gerne dele 

opgaverne omkring økonomi på flere hænder. Og så kunne vi godt tænke os at 

få vores årshjul bragt mere i spil. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til Preben 

Nilsson, senest onsdag den15. marts.  

Husk at formulere dit forslag, så der kan stemmes ja eller nej til det. 

 

Vel mødt. 

Bestyrelsen 

 
 

(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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Fodbold/rytmik hold 3-4 årige 

Søndag den19.02.2017 holdt vi faste-

lavnshygge  

Da vi jo er et fodboldhold, brugte vi fodbol-

den í stedet for fastelavnskøllen, det var 

både at sparke til bolden og som indkast 

mod tønden, som var hængt op i målet   

Det var rigtig hyggeligt og alle var flot ud-

klædt. Tillykke til Noah som blev kat-

tekonge med et flot kraftfuldt indkast, 

men ALLE er vindere   

 

Derefter hyggede vi med popcorn 

(slikposer fra tønden) og nybagte 

fastelavnsboller  

 

Vi træner søndage kl.9.30-10.30 og har du/I lyst, så er du/I meget velkom-

men  

 

 

På holdets vegne 

Marianne  

 

Nyt fra Havdrup senior 

Holdet består primært af spillere der har spillet ungdomsfodbold i Havdrup. 

Alderen varierer fra 17 - 31, men størstedelen er i alderen 17 - 25 år, så der 

er tale om en ung men også talentfuld seniorafdeling med masser af potentia-

le. 

 

Efterårssæson 

Havdrupsenior har fortiden et hold i serie 3 og et i serie 4. 

Førsteholdet overvintrer på en flot og tilfredsstillende 3. plads, blot 1 point fra 

en af de to oprykningspladser. 

(Fortsat fra side 16) 
 

(Fortsættes på side 19) 
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Efterårssæsonen har for andet holdet, der i forårssæsonen er rykkede op i 

serie 4 , været en stor udfordring. Holdet er placeret på en øjeblikkelig næst-

sidste plads i puljen, dog kun med 5 point op til overlevelse i serie 4. 

 

Seniorudvalg 

I løbet af efteråret er der etableret et Seniorudvalg som varetager de fleste 

praktiske beslutninger i afdelingen. Udvalget består af: 

Lars Mortensen, Steen Gammelvind, samt 4 spillere; Mads Kliver, Søren 

Lundsgaard Jensen, Jesper Kragh og Tobias Sieck Lauritsen. 

 

Træner stopper 

Efter efterårssæsonens sidste kampe meddelte træner Michael Rolf König, at 

han stopper i HGI efter efterårssæsonen. Der skal lyde et stort tak til Michael 

for hans indsats i HGI. Michael startede som spiller i klubben tilbage i 2014, 

og blev siden træner i klubben i 2 hele sæsoner. 

Michael har valgt at tage imod et tilbud om, at blive træner i Himmelev BK, i 

serie 2. 

 

Ny træner 

Heldigvis har klubben allerede i vinterpausen fundet en ny træner i Kim Christi-

ansen der kommer til fra Endeslev Vråby. Kim (54 år), er bosat i Faxe Lade-

plads, primært sværger til 4-4-2og har tidligere trænet både u17 og u19 i 

Køge, samt senior i Endeslev Vråby. 

I sin egen spillerkarriere var han målmand og har bl.a. spillet Sjællandsserie i 

Køge BK.  

 

Der er desuden fundet en træner for hold 2 i form af Steen Gammelvind og 

Morten Kronborg. De vil desuden blive suppleret og hjulpet af spillerne i senior-

udvalget. 

 

Målsætning 

Forårets målsætning er for hold 1, at sikre oprykning til serie 2. 

For hold 2 er målsætning at overleve i serie 4, og på sigt etablere sig i serie 4. 

 

 

 

(Fortsat fra side 18) 
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Spændende forår med lokalopgør i premieren 

Der venter en spændende forårssæson for Havdrup Senior i forårspremieren 

tager imod Viby-Gadstrup i et vaskeægte lokalopgør på Havdrup stadion lørdag 

d. 8. april kl. 14.00. Her skulle Viby-Gadstrup gerne distanceres endegyldigt i 

kampen om oprykning, idet en sejr vil bringe Havdrup foran Viby-Gadstrup med 

9 point. 

Der vil som altid være mulighed for køb af kaffe, the, sodavand og øl til begge 

holds hjemmekampe. 

 

I forbindelse med kampe vil der blive lavet opslag på både Facebook og på op-

slagstavlen i SuperBrugsen Havdrup. 

Følg os desuden på https://www.facebook.com/HavdrupGiPress/ 

 

Seniorudvalget 

 

Guld, sølv og bronze til Havdrup i final indoor 

Til dagens final indoor finalestævne havde Havdrup 4 hold med. Årgang 2001 

drengene lagde ud før frokost med svingende spil, der dog blev bedre som 

kampene skred frem. Undervejs i puljens sidste kamp, lignede det sølv. Men et 

par sene scoringer gjorde, at drengene endte med bronzemedaljer. 

 

Efter frokost havde vi 2001 piger-

ne og 2003 drengene i kamp. 

2001 pigerne ramte ikke resulta-

terne, og endte på en 5. plads. 

2003 drengene havde til gengæld 

mere held med resultaterne, og fik 

med 2 sejre på 3-2 og en afslutten-

de 5-4 sejr fortjent sølvmedaljer. 

 

I dagens sene pulje til final indoor, var det senior holdets tur, til at se om de 

kunne hente mere metal til Havdrup. Da 3 ud af puljens 5 hold var udeblevet, 

stod det hurtigt klart at det skulle handle om guld eller sølv.  

Med kun 2 hold til at spille om guldet, blev det besluttet, at det skulle afgøres 

over 2 x 15 minutter. Efter en lidt følende start, viste Havdrup at de var kom-

(Fortsat fra side 19) 
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met efter guldet. Fra midten af første halv-

leg til midten af anden halvleg havde holdet 

solide føringer på ofte 5 mål. Men midt i 

anden halvleg lettede Havdrup foden lidt fra 

speederen, hvilket gjorde at en 13-8 føring 

blev til 13-12, og nu kunne alt lige pludselig 

ske. Resolutte og præcise skud fra Havdrup fik dog genskabt en solid føring på 

16-12, hvilket også blev kampens resultat. 

 

Stort tillykke til holdet, og tak til Jørgen Køldal for at livestreame og kommente-

re kampen. 

 

Kilde: .hgi-fodbold.dk 

 

 

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 20) 
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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 

Rapport fra Lørdagsholdet 

Ja, så nåede vi 10-års jubilæum med Udfordringen. 

Med lidt misforståelser fik vi gennemført programmet med sædvanlig stor 

opbakning. 

Vi har jo fået en lidt yngre gruppe blandt deltagerne, så helt naturligt blev det 

til Blå og Rød Stue. 

Rød Stue vandt med 13-11 i 24 kampe, og selv-

følgelig fik vi en bragende god afslutning med 

stegt flæsk og persillesovs. Helene og Carsten 

havde traditionen tro kage og cognac med. Finn 

har lige så traditionelt taget billederne. 

Jeg vil lige berette, at vo-

res turnering er en udlø-

ber af "Det Grønne Skrin" , som startede for over 30 år 

siden med kun 4 deltagere, nemlig Kaj Sørensen, Mo-

gens Endriss, Leif Mortensen og Per Feldby. Det gjaldt 

om ikke at få "skrinet" med hjem. Turneringen har siden vokset sig stor med 

mange højdepunkter og store fester. 

 

Stille og roligt har vi efterhånden fået bygget en 

anden tradition op, og det er vores storby-ferier 

i efteråret. Vi var 17, der tog til Milano sidste 

efterår, en skøn tur, dejlig by, der kan anbefales.. 

I år tager vi til Budapest, så det bliver 6. gang, vi 

(Fortsættes på side 23) 
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tager af sted. 

 

Nye tider: Blå Stue (de forholdsvis unge mennesker) overtager arrangementet. 

 

Billederne fra  Udfordringen og vores ture kan ses på: 

http://finnejersbo.fotobox.dk 

 

 

Bag alt dette arbejde står Finn, Helene og Carsten og Jan. 

 

 

Jan Dam 

 

 

Kom og vær med 

Badminton er ikke nogen nem sport. Hvis man ikke kan ramme fjerbolden eller 

få den over på den anden side af nettet, så er pointet tabt. Samtidig så kan 

reglerne godt være lidt besværlige: Der er forskellige linjer i brug på banen. Og 
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(Fortsættes på side 24) 



  

24 

point systemet er lidt specielt hvor man skal kende forskel på lige og ulige tal 

samt højre og venstre. Alligevel så formår vores ungdomsspillere, øvede som 

uøvede, drenge som piger, U07'er som U13'er at acceptere hinandens for-

skellige niveauer og aldre. 

 

 

Og badminton er en gentleman sport hvor man 

selv dømmer på sin egen banehalvdel og (må) re-

spekterer at ens modstander dømmer på hans/

hendes banehalvdel. 

 

Hvis du synes at det lyder spændende, så kan jeg i 

øvrigt også fortælle at vi faktisk har det ret sjovt til 

træning. Kom og vær med. Vi træner mandag og onsdag og vores begynder-

hold starter træningen kl. 16.30. Du er velkommen til bare at møde op og væ-

re med eller til, i første omgang, bare komme og kigge. 

Har du spørgsmål så kontakt mig endelig. 

 

Thomas Belling 

Mobil: 6116 0116 

Mail: ungdom@havdrup.dk 

 

 

Tak! 

Ungdommen har siden nytår haft/været medvirkende til 2 arrangementer, 

hvor vi har bedt om frivillig assistance fra ungdommens forældre mm. Det dre-

jede sig om afholdelse af badmintonstævne i Havdrup hallen samt Badmintons 

bidrag til HGI's fastelavnsfest. I den forbindelse vil jeg gerne takke flg. personer 

fra Badmintons netværk: Caroline + familie, Emilie + familie, Gytis + familie, 

Anika, Lise og Kim, Claus samt Lene og Finn. 

 

- Thomas 
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Tøndeslagning  

Søndag den 26. februar havde klubben Tøndeslagning kl. 10.  

Vi havde to tønder, en for de stærke mænd og en for de seje kvinder. … 

Vi fandt to dronninger og to konger 

Tillykke til Lasse – John – Mariann – Lone 

 

Vejret var heldigvis med os, og vi havde nogle hyggelige timer sammen.  

 
(Fortsættes på side 27) 

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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Indkaldelse til generalforsamling 

 

Havdrup Petanque Klub 

Indbyder til ordinær Generalforsamling i den nye bygning (Hal 2…) 

Søndag den 19. marts 2017 kl. 13.00 

Vi starter med vinturnering kl. 10.00 – 13.00. 

 

Klubben giver 2. stk. smørrebrød + 1 øl/vand + 1 snaps.  

Så tilmeld jer hvis i spiser med, Husk: Tallerkner/glas/bestik 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent og stemmetæller. 

3. Formandens beretning 

4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab. 

5. Behandling af indkomne forslag.  

Modtages af bestyrelsen senest 7.dage før generalforsamlingen. 

Forslag: Bestyrelsen foreslår 5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter 

ved valg til bestyrelsen. 

6. Kasserer fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og Formand + Intern revisor. 

Bestyrelsen anbefaler Knud Schouw som intern revisor. 

Poul er på valg og ønsker genvalg som formand for 2 år. Anbefales af 

bestyrelsen. 

Lars er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Mariann på valg og ønsker genvalg for 2 år. Anbefales af bestyrelsen. 

Kirsten K. er på valg. Hun ønsker at være suppleant for 1 år. Anbefales 

af bestyrelsen. 

8. Valg af 1 suppleant. Leif M. ønsker genvalg. Anbefales af bestyrelsen 

9. Valg af medlemmer til udvalg. 

10. Information om aktiviteter i og uden for HPK. 

11. Eventuelt. 

 

Under evt. kan der ikke tage beslutninger.  
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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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 Steen Munkholm 
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