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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.
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
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 4. juni 2017 (Omdeles den 17. og 18. juni 2017)
Forsiden

Motiv:

Gymnastikopvisningen den 25. marts 2017, hvor der bliver
sunget nationalsang under faneindmarch.

Fotograf:

René Dürke
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Generalforsamlinger
Så har der været afholdt generalforsamlinger i afdelingerne, og også Hovedbestyrelsens som den sidste den 20. april 2017.
Det er dejligt, at der i alle foreninger er både nye og gamle frivillige, som vil
lægge deres fritid og kræfter i bestyrelsesarbejde.
Det er dette arbejde, der gør det muligt at have en velfungerende forening.

Hovedbestyrelsens arbejde
Hovedbestyrelsen varetager jo Havdrups fælles interesser indenfor sportsområdet, og i bestyrelsen sidder der en til to repræsentanter for hver af de 4 afdelinger under HGI (badminton, fodbold, gymnastik og petanque) foruden de 3
valgte bestyrelsesmedlemmer.
I kommunalt regi bliver alle foreninger i Havdrup betragtet som én, nemlig HGI,
så det er vigtigt, at vi har fælles fodslag, og har en stor forståelse for, hvad der
sker i de forskellige afdelinger, så vi sammen kan løse de forskellige opgaver
og opretholde et aktivt foreningsliv i vores by.
Hovedbestyrelsens sammensætning i den kommende periode, kan ses på side
2.

Sommer sæsonen
Sommer sæsonen er over os, og vejret bliver mere og mere sommerligt, så
tag et kig forbi de forskellige hjemmesider til de forskellige sportsgrene, og se
om der ikke lige er et sommerhold, som passer lige til dig.

På bestyrelsens vegne
René Ingerslev Dürke
Formand Havdrup Gymnastik & Idrætsforening
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HAVDRUP BØRNEROCK
Havdrup Gymnastik inviterer til Havdrup Børnerock i Havdrup Idrætscenter
LØRDAG DEN 20. MAJ 2017 Kl. 18.00 - 21.00
Børnerock er for børn i 0.-6.klasse uden voksenledsagelse.
Billetpris 120 kr. + billetgebyr. Billetsalget starter mandag den 1. maj 2017
fra kl. 19.00.
Billetter kan købes på www.lokalbilletten.dk
Det er med stor glæde at Havdrup Børnerock i år
får besøg af selveste

Adam & Noah
De skønne drenge vil sammen med Alexander fra Dansk DJ Service sørge for
fed musik, lys, sjov og masser af stemning!
Havdrup Børnerock bliver endvidere gæstet af de Youtuberne
Signe Helena, som vil forevige aftenen på deres youtube kanal.
Det bliver en fantastisk aften, og det erfarne crew vil tage sig
godt at alle børn og sørger for at de føler sig trygge og har en god aften.
Vi siger tusind tak til vores sponsorer, som gør det muligt at afholde Havdrup
Børnerock, og vi glæder os til at fyre den max. af den 20. maj!

På vegne af Havdrup Gymnastik
Sarah og Betina
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Gymnastik
Formand
Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.
Økonomiansvarlig
Tina Sarpø, Rørvænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 55 83.

Mail: gymnastik@havdrup.dk
Hjemmeside: www.havdrupgymnastik.dk

Gymnastikopvisning
Igen en flot opvisning i Havdrup og igen med rekord antal tilskuere!
Havdrup Gymnastik sluttede vintersæsonen med en flot opvisning lørdag den
25. marts 2017 i Havdrup Hallen, og igen med rekord antal tilskuere.
Det var med stolthed at bestyrelsen og instruktører i Havdrup Gymnastik kunne åbne dørene til årets opvisning i Havdrup Hallen og i løbet af dagen modtage ca. 1.400 tilskuer og gymnaster i hallen.
Efter endnu en fantastisk vintersæson med lidt over 1000 medlemmer, hvor
af de fleste har trænet i faciliteterne i hal 2, fik mange af de dygtige gymnaster
vist, hvad de havde trænet og øvet igennem vinteren, og det var en festlig eftermiddag fyldt med musik, rytmik, dans, spring, cheerleading, show og meget
mere og i alle aldre.
Der var hele dagen rigtig mange tilskuere, som bakkede op om gymnasternes
visen – så super dejligt og tak til alle tilskuerne, som blev til det sidste.
Vi havde atter i år DJ Smiley til at klare det musikalske. Så der var god musik
til alle holdenes show og spring.
Der blev afsluttet med fælles udmarch med de mange gymnaster der havde
været på gulvet i løbet af eftermiddagen.

(Fortsættes på side 6)
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Et par billeder fra opvisningen:

Fælles indmarch

Forældre/barn

Turbospring

Spilopperne

Dance Fit

Super Spring Aspirant

Funky Teens & Funky Ladies

Super Spring
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(Fortsættes på side 8)
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Præmier - Der blev ligeledes udtrukket flotte præmier på den betalte entrebillet via helt eller delvist sponserede præmier.
Vi siger tak til vores sponsorer for de flotte præmier.
Præmierne var:









Hovedpræmien er gavekort på et kontingent til vintersæsonen
2017/2018 for 1 person med en værdi op til 2.000 kr.
2 x gavekort til frisør Tryllespejlet samt produkter
2 x biografbilletter til Nordisk Film
1 pose med produkter sponsoreret af Loreal
1 x Gavekort til frisør Kozmoe
1 gavekurv til SuperBrugsen
2 Gavekort til Pizza & Burgerhouse
Flot gavepose med produkter sponsoreret af Loréal

Gymnastikforeningens vandrepokal - Ved opvisningen lørdag den 25. marts,
blev gymnastikforeningens vandrepokal uddelt. Pokalen uddeles hvert år ved
gymnastikopvisningen til en ny årets modtager, og kan gives til alle som har
med gymnastikforeningen at gøre, men udnævnelsen til pokalmodtager kendetegnes ved, at modtageren skal have gjort noget særligt for gymnastikforeningen.
Vi har rigtigt mange frivillige i Havdrup Gymnastikforening der gør et godt fantastisk stykke arbejde, men i år vil vi gerne hædre Sarah Bekke Rosén, som på
bestyrelsesniveau har brugt utroligt mange timer som holdleder, hjælpeinstruktøransvarlig plus alle de andre gængse bestyrelsesting.

Og ikke mindst da Børnerock så ud til sidste år at lide døden, trådte Sarah til og fik arrangementet ind under Havdrup Gymnastikforening, og har med ihærdighed banket
sponsorer på døren, lavet Excel ark og styret de frivillige,
så Havdrup Børnerock kan bestå.
Det at være holdleder for et hold, og dermed være holdets bindeled til bestyrelsen, kræver også sin mand/
kvinde, og Sarah navigerer rundt mellem mange hold, no(Fortsættes på side 9)
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gen mere krævende end andre. Sarah ’nurser’ og hjælper hvor der er behov
for lidt ekstra, og hun er en god menneskekender, som på bedste vis gør sit til
at instruktørerne føler sig godt behandlet og velkommen i vores forening.
En af Sarahs opgaver i bestyrelsen er endvidere som hjælpeinstruktøransvarlig. En opgave Sarah tager meget alvorlig, fordi
hun ved hvor vigtigt det er, at de unge mennesker kommer
godt fra start og at de kender deres opgave og deres ansvar
som hjælpeinstruktører. Og med 31 hjælpeinstruktører er det
noget af en flok at holde styr på, men Sarah har overblikket og
er en god voksen som de unge mennesker kan henvende sig til,
hvis der er det mindste.
Sarah er god at sparre med – med en så stor forening som vi efterhånden
driver her i Havdrup, og med de spørgsmål og sager som vi hele tiden skal
tage stilling til, er det utroligt dejligt at Sarah ikke er bleg for at give sin mening
til kende, altid er klar med et rosende ord, og ikke mindst klar på en morgengennemgang af øjeblikkets sager i telefonen på vej på arbejde – det bliver
mange timers samtaler som giver god energi videre ud til foreningen.
Sarah er gennem årene i bestyrelsen blevet meget mere modig, og har ambitiøst vokset sig ind i bestyrelsesarbejdet, og påtaget sig svære opgaver og byder ind hvor hun kan. For det er Sarah en meget værdig modtager af vandrepokalen i år, og vi ønsker Sarah et kæmpe stort TILLYKKKE!
På vegne af bestyrelsen
Betina Steneman

Året Super Springer 2017, som bliver valgt ved opvisningen
Ved den årlige opvisning lørdag den 25. marts blev der traditionen tro overrakt prisen til årets Super Springer.
I år blev prisen overrakt for 8. gang, og instruktørteamet anerkendte i år den
dygtige gymnast Karoline Housted for hendes indsats som gennem sæsonen
har været ekstraordinær.
(Fortsættes på side 10)
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I år har vi fra starten af sæsonen brugt tid på at fortælle hvad det er vi efterspørger på superspring.
Det er engagement vedholdenhed og en egen drevet lyst til at flytte sine grænser og dermed blive bedre.
Vi ligger også meget vægt på initiativ når der skal ryddes op efter undervisningen. – Vi instruktører er meget afhængig af at alle hjælper til med oprydning
så vi får klaret det hurtigst muligt og dermed mest mulig tid til at gøre det vi
kan lide – nemlig at springe.
Årets superspringer indeholder netop de ting vi efterspørger: engagement og
vedholdenhed. Hun søger grænser og er super god til på eget initiativ at hjælpe til med at få ryddet op.
At det hele er krydret med et smil og glæde
gør bare oplevelsen endnu bedre.
Vi synes det er en gave at have disse personlige egenskaber, både for os instruktører
men bestemt også som inspiration for de
andre gymnaster på holdet. – Især det med
oprydningen….
På instruktørholdets vegne vil jeg gerne
overrække diplomet til årets superspringer
2017.
Der er ingen tvivl om, at med en ungdom
som denne har Havdrup Gymnastikforening
en strålende fremtid!
Karoline Housted

STORT TILLYKKE, KAROLINE!

Generalforsamling
HGI gymnastikafdeling har afholdt generalforsamling tirsdag den 28. marts,
kl. 19.00, i HIC, Peppes Bar.
Der var i år knapt så stort fremmøde som sidste år, men en stor tak til alle
fremmødte, og hvor er det dejligt at se at der er opbakning og interesse til
bestyrelsen og det arbejde vi laver.
Tusinde tak til opbakningen og den megen energi og tid der bruges af rigtig
mange mennesker i foreningen.
(Fortsættes på side 12)
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Også en rigtig stor tak til Erling Elberg som stillede op som dirigent til generalforsamling, og som sørgede for at denne foregik rigtig og i hyggelig atmosfære.
Generalforsamlingen var hurtig overstået i år og alle ville gerne opstille til genvalg.
Bestyrelsen er på 10 mand, men skulle der være nogen af jer der har lyst til at
prøve bestyrelsesarbejdet, kan vi altid tage en ekstra suppleant ind.
Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerede møde.
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:
Formand: Betina Steneman
Næstformand: Camilla Ingerslev Dürke
Økonomiansvarlig: Tina Sarpø
Sekretær: Julie Lau
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Rheder
Bestyrelsesmedlem: Sarah Rosén
Bestyrelsesmedlem: Ole Dam
Suppleant: Jeanette Storck Petersen
Suppleant: Egon Christensen
Suppleant: Maria Larsen

Næste sæson – efterår 2017-forår 2018
Program og planlægning af næste sæsonplan, som starter i efteråret 2017 til
foråret 2018, er nu godt i gang og forventes færdig planlagt om ca. 1 måneds
tid.
Der er som tidligere år også i år et par nye spændende tiltag og også nye
spændende instruktøransigter - ud over alle de nuværende gode og super aktive instruktører og hjælpere, vi i forvejen har i foreningen.
Offentliggørelse af denne sæsonplan regnes at vil ske i løbet af juni måned –
så hold øje med hjemmesiden hvor denne kan ses.
Der vil også som tidligere år ske omdeling af en folder, hvor alle hold via oversigter med flere oplysninger kan ses.
Sommersæson-programmet er planlagt med en masse spændende hold.
(Fortsættes på side 13)
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Se også mere på hjemmesiden havdrupgymnastik.dk
(Fortsættes på side 14)
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Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det
Er man ikke tilmeldt og ønsker at gå på et af sommerholdene, kan man stadig
blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede hold ikke er fyldt op.
Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, sådan:
Vælg fanebladet 'Online tilmelding' Vælg det hold eller det klippekort du ønsker,
følg vejledning og informationstekster i øvrigt.
Husk at have dankortet/edankortet klar.

OBS! Tilmelding kan kun ske ved samtidig betaling af kontingent (som nævnt
ovenfor). Er der ikke betalt fremgår gymnastens navn ikke af medlemslisten,
og gymnasten er dermed ikke tilmeldt holdet.
Ved tilmeldingen skal man huske, hvis man tidligere har været medlem i foreningen, som de fleste har – så hjælp os og tilmeld dig som ”allerede medlem” (ellers vil man figurere 2 gange i medlemssystemet - vi kan dog se det i
systemet, men det skal rettes manuelt efterfølgende).

Klubmesterskab i Bordtennis
Da bordtennis ikke har mulighed for at optræde til Havdrup Gymnastikforenings store opvisning den 25/3-17, så inviteret vi drengene til klubbens første klubmesterskab, hvor drengene fik lov til at vise alt hvad de har lært igennem sæsonen.
De blev opdelt i to helt tilfældige puljer, og de to bedste fra hver vil spille om de
helt store præmier. Der blev spillet nogle seriøse samt spændene kampe.
Formanden Betina Steneman for Havdrup Gymnastikforening kom og overrakte de flotte præmier til de 3 bedste spillere.
Klubmesterskaberne 2017 i Havdrup Bordtennis blev afgjort, og resultatet
blev som følger: 1. plads: Frederik - 2. plads: William - 3. plads: Oliver.
Stort tillykke til jer og super godt spillet af alle de seje bordtennisdrenge

(Fortsættes på side 16)
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Voksen Fitness Event i august
Igen i år forsøger vi at gentage succes fra sidste år – at tilbydes alle voksne –
medlemmer og ikke medlemmer, at prøve forskellige former for gymnastik og
motion. Arrangementet er gratis for alle.
I næste blad skriver vi datoen, så I kan sætte kryds i kalenderen.

Datoer og andet
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk
Super Springs hjemmeside – www.superspring.dk
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.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
(Fortsættes på side 17)
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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
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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

De glade U16 piger drillede de store ved SM i futsal
Vi efterhånden blevet vant til at pigerne leverer flotte resultater, men det har
primært været udendørs, hvor pigerne har trukket den største succes. I vintersæsonen har pigerne spillet fremragende futsal, med høj disciplin og en
skøn spillelyst, hvilket noget overraskende gav dem en plads i finalestævnet
ved året Sjællandsmesterskab, da holdet giv videre som det bedste 2’er hold.
På papiret var Havdrup pigerne ganske chanceløs imod så store og stærke
hold, som Tølløse, Virum-Sorgenfri, HB Køge og Farum, som normalt spiller i
noget højere rækker end Havdrup pigerne. Men pigerne gik ind til finalen med
oprejst pande og ville vise at det ikke var en fejltagelse, at netop de var med i
det flotte selskab.
Første kamp var mod de dygtige piger fra Tølløse, som vi aldrig har taget point
fra hverken inde- eller udendørs. Men med en klar taktik og en flok piger på
dupperne, spillede vi en af vores allerbedste kampe til dato, hvor vi holdt Tølløse fra de store chancer, men hvor vi dog heller ikke havde så mange skud på
mål – 0-0 blev kampen og da Tølløse senere vandt alle deres kampe overbevisende, så blev de senere kåret som SM-mestre.
Det gav tro på at vi kunne overraske i de øvrige kampe og ændrede lidt i taktikken, for at få lavet nogle flere mål. Desværre gav det lidt flere åbninger i VirumSorgenfri og med 2 skud der blev rettet af i kampens start og derved snød
Julie i målet, var det lidt op ad bakken. Pigerne pressede dog på og fortsatte
med at imponere og et par minutter før tid, kunne Sarah reducere til 2-1 og
resten af kampen kontrollerede Havdrup, dog uden at få det udlignende mål.
(Fortsættes på side 20)
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Mod HB Køge ville og skulle vi have en sejr, hvis det skulle blive til medaljer!
Fra kampen start pressede Havdrup på og havde godt styr på sagerne, men vi
må sande at vi var for uskarpe foran mål – det var HB Køge desværre ikke og
da de endelig fik en chance, scorede de sikker til slut resultatet 1-0.
Den sidste kamp var mod Farum, der allerede havde sikret sig anden pladsen,
men med en sejr til Havdrup pigerne, kunne det med held stadig blive til en 3.
plads. Derfor var der blæst til angreb fra kampen start, hvilket gav nogle gevaldige huller i forsvaret, som Farum lynhurtigt omsatte til 2 scoringer. Men Havdrup pigerne fortsatte med at angribe, for at vi scoret og det lykkedes da også
et par minutter før tid, da et frispark blev smidt ind i feltet og en Farum spiller
smukt heade den i eget net. Resten af kampen var ren indianerbold og store
chancer i begge ender, men begge hold måtte nøjes til slutresultatet 2-1.
Det blev derved ikke til medaljer, men pigerne fik vist alle at de kan spille lige op
med de allerbedste hold og skal være utrolig stolte af deres præstation igennem hele sæsonen – godt gået tøser!!

De glade Havdrup fodboldpiger har spillet deres sidste kamp
For godt 8 år siden startede mange af pigerne med at spille fodbold i Havdrup
for første gang. Den gang var det et skønt mix og 03, 02 og 01 pigerne og
talte over 30 spillerede i begyndelsen - senere udskilte 01 pigerne sig og blev
et selvstændigt hold, med et varierende antal spillere igennem årene.
I sommerferie 2013 overtog Karina H, Lars H og Super holdet, med en klar
filosofi om at fodboldkampe skal vindes via glæde, spillelyst og et stærkt sammenhold, hvor alle er lige. Det er i den grad lykkedes både på og uden for banen, hvor pigerne i dag er et af de stærkeste 8-mands udendørs og senest
har vist enorm styrke indendørs. Uden for banen er pigerne og familierne rene
vindere – altid har der været kolossal stor opbakning til arrangementer, fodboldture og som tilskuere til pigernes kampe.
Desværre er truppen blevet for smal til at kunne trække endnu en sæson og
derfor har vi valgt at lægge støvlerne på hylden imens legen er god.
Trænerteamet skylder pigerne en kæmpe tak for alle de gode minder, som vi
vil tage med os – vi kommer helt sikkert til at savne jer og jeres skøre og skønne personligheder, der til sammen har skabt vores absolutte drømmehold!

(Fortsættes på side 21)
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Vi ønsker jer og jeres familier al mulighed held og lykke fremover Trænerteamet
(Fortsættes på side 22)
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Første indendørsstævne til U12 fodboldpigerne
En flok glade og friske U12 piger, startede i år et nyt fodboldhold op indendørs
og hen over vinteren har de trænet og øvet sig under ledelse af Lone, Søren
og Heidi.
Søndag den 26 marts var dagen kommet, hvor pigerne skulle prøve kræfter
med et indendørsstævne. 9 spændte piger og mange forældre havde taget
turen til Himmelev-hallen på en ellers dejlig solskins søndag. Modstander holdene fra henholdsvis BSV, Ringsted og Benløse, var alle noget mere erfarne
med at spille fodbold end pigerne fra Havdrup og de havde ikke tænkt sig at
give dem en blød debut på fodboldbanen. Trods større nederlag i de 3 første
kampe, kæmpede Havdrup pigerne bragt og holdt hovedet og humøret højt og
udviklede sig stille og roligt fra kamp til kamp.
I pigernes 4. kamp ud af 6, var modstanderne noget mere jævnbyrdig og Havdrup pigerne lagde stærkt ud med at presse Benløse højt oppe på banen.
Så kom det! Havdrup U12 fodboldpigers første mål i en kamp – til stor jubel i
Havdrup lejren, men også de øvrige hold gav pigerne en velfortjent klapsalve
med på vejen. Det gav naturligvis en masse selvtillid og pigerne fortsatte med
det flotte spil på banen og kort efter bragte Havdrup sig også foran med 2-0
☺. Nu var pigerne efterhånden blevet godt trætte af at kæmpe så hårdt på
banen og Benløse pressede på for at få reduceret, men Havdrup holdt det
flotte resultat ved at kæmpe alt hvad de kunne og havde mange flotte redninger i målet – første sejr til pigerne var hjemme!
I de sidste 2 kampe viste pigerne at de virkelig havde lært noget i løbet af
stævnet, selvom det ikke blev til flere mål eller sejre, så begynde de nu at placere sig bedre på banen og spille bedre sammen, hvilket giver troen på at der
bliver masser af spændende fodbold og gode stunder, når pigerne nu for første gang skal til at spille på græs udendørs – det glæder vi os til.
Heidi Hesse

Nyt spillertøj til pigerne på årgang 2007/2008
Lykken var mere end stor, da disse skønne piger på årgang 2007/2008 fik
deres nye spillertøj, i den helt rigtige farve, hvis man spørger pigerne.
Årgangen og Havdrup Fodbold vil gerne sende en KÆMPE stor tak til JKA Maskiner, som er hovedsponsor på tøjet og som med hans økonomiske støtte
har opfyldt et stort ønske for pigerne.
Havdrup Fodbold sætter stor pris på vores sponsorer og vi er stolte over, at
mange af dem har været en del af klubben længe og stadig bakker op.
(Fortsættes på side 23)
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(Fortsat fra side 22)

Havdrup Fodbold søger lige
nu sponsorer til spillertøj på
andre årgange også så giv
gerne lyd hvis du eller en du
kender kunne have lyst til, at
glæde et hold med et sponsorat.
Undertegnede kan kontaktes
på 2680 8301 eller via email
berit08@havdrup-fodbold.dk
for flere oplysninger.
Igen tak til JKA Maskiner –
Pigernes smil siger det hele
Med venlig hilsen
Berit Schau Nielsen
Sponsoransvarlig, Havdrup Fodbold

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
23

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

Klubmesterskab for ungdommen
Lørdag den 29/4 bliver der afholdt klubmesterskaber for
Havdrup Ungdom. Vi starter kl. 10 med lidt fælles opvarmning
og herefter går kampene i gang. Der bliver konkurreret i singler, doubler og mix-doubler, i rækkerne U11, U13 og U15.
Hallen, og cafeteriet, er åbent for alle, så kom op forbi og se
Havdrup's dygtige badminton ungdom.

Sæsonafslutningen nærmer sig, men vi planlægger allerede nu næste
sæson
Der er ikke mange træninger tilbage for ungdommen i denne sæson. Sidste
træning bliver onsdag den 31/5.
Men netop nu, hvor vi nærmer os sæsonafslutningen,
så er ungdomsudvalget også trukket i arbejdstøjet for
at gøre næste sæson mindst lige så god og spændende. Allerede nu har vi sammen med naboklubberne
planlagt næste sæsons Badminton på Toppen stævner.
Vi håber også på at starte noget samarbejde mht. pige- og drenge- samlinger,
holdkamp bestående af hold sammensat af spillere fra forskellige klubber og
andre spændende initiativer. Vores mål er at gøre næste sæson endnu sjovere og tilbyde endnu flere aktiviteter.
Træningstiderne for næste sæson ser ud til at blive de samme som i år. Vi vil
naturligvis informere herom på vores facebook side samt via Holdsport. Og
også næste sæson, vil vores dygtige træner, Jonas, stå for træningen.
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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:

Kommende aktiviteter
Der klubmesterskaber i single og double i HPK i juli
måned 2017.
Opslag kommer op i klubben med tilmeldingslisten.

Mere skal der ikke til for at spille Petanque…..!

Kom og prøv…….!
Onsdag
Torsdag aften
Fredag
Søndag

kl. 10 - 12.30
kl. 19 - ??.??
kl. 10 - 12.30
kl. 10 - 12.30

Sådan kan vi også hygge i
Havdrup Petanque Klubben i påsken
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