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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:
August 2017 (Se datoen på www.hgi-nyt.dk)
Forsiden

Motiv:

Havdrup Børnerock 2017, Adam & Noah med Dansk DJ
Service foran et veloplagt publikum.

Fotograf:

Betina Steneman
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Så er det sommer
Sommeren står for døren og vintersæsonen er afsluttet for alle foreninger.
Vi kan se tilbage på en igen velfungerende sæson med masser af aktiviteter til
byens borgere, og jeg syntes at vi her i Havdrup kan være rigtigt stolte af vores foreninger, som gør et stort stykke arbejde for at holde borgerne aktive.
Selv om sæsonen er færdig, så er der flere sommer aktiviteter i løbet af sommeren.
Sportskamp i uge 31 i Havdrup Idrætscenter, Open Cheer Night den 21. juni i
Hal 2, Fitness event den 16. august i Hal 2, og fodboldstævnet SuperBrugsen
Havdrup Sommercup d. 20. august.
Jeg vil opfodre Jer til at gå ind på de forskellige afdelingers hjemmesider for at
se, om der er nogle arrangementer, som evt. kunne have din interesse. Her
har du også rig mulighed for at finde ud af hvilke hold du evt. ønsker at tilmelde
dig i vintersæsonen.
Så jeg vil på hovedbestyrelsens vegne ønske Jer alle en rigtig god sommerferie, og håber at se Jer alle igen i Vintersæsonen 2017/2018
På bestyrelsens vegne
René Ingerslev Dürke

Sidste nummer i årgang 41
Dette er det sidste nummer af HGI-Nyt i årgang 41.
Vi vil fra redaktionens side gerne takke alle vore læsere, omdelere og sidst
men ikke mindst vores annoncører.
Vi håber, at I alle bakker op omkring HGI-Nyt, når vi efter sommerferien starter
på årgang 42.
God sommer.
Finn og Lars
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Knald på Havdrup Børnerock 2017
Iført flotte kjoler, cool bukser, smarte frisurer samt bevæbnet med glow sticks
og penge på lommen til slik og sodavand, festede næsten 300 børn til Havdrup Børnerock med Adam &
Noah, Signe Helena og Dansk
DJ Service.
Lørdag den 20. maj afholdtes
Havdrup Børnerock 2017 i Havdrup Idrætscenter kl. 18.0021.00 for børn i aldersgruppen
0.-6. klasse. Crewet og Havdrup
Gymnastikforening skabte en fantastisk fest i trygge rammer for de mange
børn, som festede uden mor og far.
Mange måneders forberedelser i Havdrup Gymnastik udmøntede sig i en festlig aften som udover de mange børn
blev gæstet af de populære kunstnere Adam & Noah, som var aftenens
hovednavn. Dansk DJ Service sørgede for lys og lyd og ikke mindst var
det populært, at youtubere Signe
Helena festede med børnene og
forevigede aftenen med deres videokamera og gav autografer. Et af aftenens højdepunkter var også da børnene kunne få lov til at komme op på scenen og danse, men ikke mindst var det en stor aften for mage af især de mindste, som for første gang var alene afsted med penge på lommen til slik og
slush-Ice.
Som de andre år kunne Havdrup Børnerock kun afholdes på basis af de flotte
sponsorater doneret af forskellige erhvervsdrivende med LM Byg, SuperBrug(Fortsættes på side 5)
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(Fortsat fra side 4)

sen Havdrup og EDC Solrød Strand i spidsen som hovedsponsorer. Men ikke
mindst var alle de frivillige i crewet med til at gøre denne aften til virkelighed og
med til at fastholde dette traditionelle arrangement til stor glæde
for børnene i Havdrup og omegn.
En stor tak rettes også til de frivillige i HGI Caféen, som knoklede
hele aftenen og sørgede for at
alle børn kunne få stillet sliklysten
eller den lille sult med en toast
eller fransk hotdog. Til næste år
vil Havdrup idrætscenter igen
blive omdannet til børnediscotek
for en aften, og datoen kan allerede nu afsløres:

Lørdag den 26. maj 2018 – Så sæt kryds i kalenderen!
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

ÅRETS SPORTSCAMP I HAVDRUP
I uge 31 kommer nogen af landets dygtigste gymnastikinstruktører til Havdrup, og underviser i springgymnastik. REMA1000 SportsCamp står for denne fantastiske uge i samarbejde med Havdrup Gymnastik, og der er stadig
pladser tilbage på Campen, som varer fra mandag-fredag i uge 31 kl. 9.0016.00.
Vi kan varmt anbefale at man tilmelder sit
springglade barn, hvis man kan afse de penge
denne uge koster, for det vil bestemt være en
uge som vil give et rigtigt godt udbytte både
hvad angår spring, men også dejlige sommerferieminder. Alle kan tilmelde sig indenfor aldersgruppen 8-13 år.
Tilmelding kan ske her: https://tilmelding.sportscamp.dk

Voksen Fitness Event onsdag den 16. august kl. 19.00 – 21.00.
Onsdag den 16/8-2017 kl. 19.00-21.00
tilbyder vi som tidligere år mulighed for at
afprøve nogle af de voksen hold vi tilbyder i
næste vintersæson ganske gratis.
Vores dygtige instruktører vil give små
smagsprøver af ca. 25-30 minutters va(Fortsættes på side 8)
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righed i Havdrup Idrætscenter, så du inden du tilmelder dig kan afprøve hvilket
hold der passer til dig eller hvis du blot har lyst til at røre kroppen denne aften.
Du behøver ikke deltage i hele tidsrummet, men kan falde ind og ud på de forskellige moduler som det passer dig. Program bliver offentliggjort i løbet af
sommerferien.

OPEN CHEER-NIGHT
Vores dygtige Cheerleading instruktør kommer til Havdrup onsdag den 21/6
kl. 17.30-19.00, hvor hun laver et OPEN CHEER-NIGHT arrangement i Hal 2.
Alle som har lyst til at komme og prøve cheerleading fra +8 år, er meget velkomne denne aften. Ingen tilmelding er nødvendig, og ingen erfaring er nødvendig - Bare duk op i træningstøj, og prøv hvad det vil sige at være cheerleader
for en aften!

Fælles opvisning for Super Spring holdene
Onsdag den 31. maj - kl. 18.00-19.00 afsluttet vores 3 Super Springs hold
sæsonen med en gratis opvisning i Hal 2.
Her kunne gymnasterne vise hvad de har lært her sidst på sæsonen, så der
var mange gymnaster som viste deres nye spring frem.
Tak til alle dem der kom og bakkede op, i var med til at den sidste opvisning
sluttet af med et brag af en fest.
(Fortsættes på side 9)
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Fritid i Solrød i Solrød Centeret
Kig forbi Solrød Centeret lørdag den 26. august,
hvor Havdrup Gymnastikforening har en bod til Fritid
i Solrød.
Her vil vi reklamere for Havdrup Gymnastikforening
og vi vil i løbet af dagen vise hvad vi kan, for vores
Super Spring & Funky Kids kommer og opviser.

VINTERSÆSON 2017/2018
Programmet for vintersæsonen 2017/2018 er lagt på vores hjemmeside
www.havdrupgymnastik.dk . Beskrivelserne vil følge i løbet af juni måned,
men for nu kan tid og dage ses af programoversigten. Vi tager dog forbehold
for evt. fejl og ændringer.
Start august vil en folder blive omdelt til alle husstande i Havdrup, Gl. Havdrup
og Kr. Skensved. Vi kan allerede nu løfte sløret for, at vi har et par nye hold i
støbeskeen samt at, vi håber at kunne fortsætte med alle de skønne hold vi
har nu.
Vi byder flere nye hold velkommen til vintersæson 2017/2018 såsom
Nerfgun, Zumba Fitness, Team Allstars & Ny Funky-Linje
Se beskrivelse af de nye hold her:
Nerfgun for 8+ årige
Vores dygtige instruktør Christian vil som noget helt nyt prøver vi nu at starte
et Nerf hold op i Havdrup HGI.
(Fortsættes på side 10)
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Så har du en lille kriger gemt inden i dig, og har et Nerf gevær liggende hjemme.
Så skal du komme og vær med til vores opstart af vores nye hold.
På sigt håber vi på at der dukker andre klubber op, så vi kan holde turneringer.
Vi har indkøbt Nerf bane, Pile og andet sikkerhedsudstyr som vi stiller til rådighed.
Du skal blot komme med godt humør og et
Nerf gevær.

Zumba har fået ny instruktør
Zumba har fået ny instruktør Dorthe og hun tilbyder Zumba Fitness som er
dans for alle, som elsker god musik og latinamerikanske rytmer. Zumba er en
sjov og effektiv træning, som er bygget op omkring små serier af forskellige
stilarter, som salsa, cumbia, merengue, samba, reggaeton mm. Zumba er en
effektiv måde at dyrke motion på, kombinationen af dans og fitness, gør at
kroppen forbrænder rigtig mange kalorier. Alle kan være med til Zumba, det
er ikke kun for dansere, men for alle som har lyst til at bevæge sig og have det
sjovt. HUSK der er ingen forkert måde at danse Zumba på, det skal bare være
en fest at dyrke motion.
Så hvis du er til en motionsform, som indeholder en masse skøn musik, både
de latinamerikanske og de nutidige radio-hits, og som i den grad vil give dig et
smil på læben, så kom og vær med, slip hofterne løs og let's ZUUUMMBBAAAA

Team Allstars er tilbage
Holdet er for 16 år og opefter. Har du meget erfaring eller ingen.?
Træningen tager udgangspunkt i den enkelte.
Det vil også være for dem som synes de er blevet for gamle til superspring
men gerne vil fortsætte med at springe og lære nyt, eller som bare vil hyggespringe.

(Fortsættes på side 12)
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Funky holdene – Ny ”Funky-linje”
Bestyrelsen har besluttet at lave en ”Funky-linje”, ligesom vi har en Super
Springs linje, da vi har haft ventelister på danseholdende og på den måde får vi
spredt aldersgrupperne ud på flere hold.
Derfor er der blevet oprettet et nyt Funky hold, nemlig Funky Tweens som har
aldersgruppen 10-12 årige.
Endvidere har vi flyttet lidt på aldersgrupperne på de eksisterende hold, så vi
favner flest og de kommer til at se sådan her ud:
Funky Mini 4-6 år – Tirsdag 16.15-17.00

Instruktør Mathilde (Tidl.Danserollinger)
Funky Kids 7-9 år – Tirsdag 17.00-18.00

Instruktør Camilla & Mathilde
Funky Tweens 10-12 år – Onsdag 16.45-17.45

Instruktør Camilla & Mathilde
Funky Teens 12+ år – Torsdag 16.30-17.45

Instruktør Louise & Camilla

God sommer! Vi ønsker alle en fantastisk sommer!
Husk at tjekke vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk og vores Facebook side, hvor vi har offentliggjort næste sæsons vinterprogram.

Datoer og andet
Voksen Fitness Event, onsdag 16/8-2017, kl. 19.00 – 21.00
Tilmeldingsaften for næste sæson mandag 21/8-2017, kl. 19.00
Fritid i Solrød lørdag 26/8-2017, kl. 10-14
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk
Super Springs hjemmeside – www.superspring.dk
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk

(Fortsættes på side 13)
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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

Havdrup piger 07/08
Havdrup piger 07/08 er nu gået i gang med deres 4. Sæson. Holdet har i
vinterperioden haft tilgang i trænerstablen. Dette har været et positivt tiltag,
der har været med til, at træningen kan opdeles og tilrettelægges mere effektivt.

Pigerne har i vintersæsonen prøvet kræfter med futsal. På trods af, at det har
været en blandet fornøjelse at spille futsal, har pigerne formået at spille lige op
med både Greve og Brøndby, og sejre er det også blevet til. Det flotte spil har
dog ikke imponeret pigerne meget - grønt underlag og blå himmel står øverst
på listen hos pigerne.

(Fortsættes på side 16)
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Udendørs har holdet vægtet det sociale højest. Pigerne har været til
Jyske3bold i Herfølge. 12 kampe, 13 piger og vi stoppede med at tælle mål da
vi nåede de 30 stk… dejlig dag med masser af hygge, gode mål og heldigvis
skønt vejr.
For at dyrke det sociale mellem klubbens yngste årgange, er vi begyndt at spille træningskampe på tværs af årgangene.
Pigerne trængte til at træne det fysiske spil, så vi tog kampen op med 06, 05
og 04 pigerne.
Pigerne havde et godt spil med masser af god fysik, lavede nogle flotte mål, og
kampene faldt bedst ud til de mindste 
Frem til sommerferien og efter sommerferien fortsætter vi det sociale arbejde på tværs af årgangene.
Som en del af optakten til Kerteminde Cup 2017 havde pigerne den 21. til
22. april et socialt arrangement i Havdrup hallen. Det startede med fællesspisning, med både forældre, spillere og trænere, hvorefter hal 2 blev brugt til fodboldturnering, med spillerne og trænerne mod forældrene. Clearinger, mål og
godt humør var der rigeligt af. Da forældrene var blevet sendt hjem, hyggede
pigerne med filmen Vaiana inden sovetid. Om morgenen var der fælles oprydning og dejligt morgenbrød sponsoreret af Super brugsen i Havdrup. Holdet
sætter stor pris på at Super brugsen altid støtter op, når vi afholder denne
slags arrangementer. Pigerne er glade for at have en holdleder som Mary
Sarpetti, der er fantastisk til at arrangere sådanne arrangementer for holdet.

(Fortsættes på side 18)
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Vi har fået ny sponsor ”JKA-Maskiner”, som har bidraget til at vi kunne få nye
spillersæt. Det blev de flotte, lyserøde udedragter, som pigerne er meget stolte af.
Patrick Skov Andersen og August Horsdal

Havdrup Fodbold Årgang 06/07/(08) er godt på vej!
Det var set frem med spænding til forårssæsonen, havde den hårde vintertræning haft den effekt vi havde ønsket? Det er gået over alt forventning, begge hold ligger i toppen af deres rækker som er henholdsvis række 2 og 4. Der
er dog stadig plads til forbedringer og det arbejdets der hårdt på til træning
mandag og torsdag begge dage fra 17.00 til 19.00, her skulle vi gerne udvikle
spillerne til at blive endnu bedre både som enkelt spiller og som holdspiller og
derfor lægger vi også stor vægt at træningen passes, for ”kun sammen når vi
målet”. Det store mål for årgangen er at vi i 2018 spiller os op i den bedste
række for hold 1, mens hold 2 gerne skulle rykke op i række 3.
Der skulle lyde en kæmpe TAK til vores sponsorer, Bolig Administratorerne,
Celcius Nordic ApS, Wood2wood og LM Byg som er med til gøre en forskel for
årgangen!
Nye spiller er velkommen og kan kontakte Cheftræner Kurt Larsen
kurt@havdrup.dk eller Kristian Jensen kristian06@hgi-fodbold.dk
Kurt Larsen

Foto: Jeff Duckett
(Fortsættes på side 19)
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Havdrup fodbold erhvervsnetværk kom godt fra start
I det tidlige forår tog medlemmer af bestyrelsen i Havdrup Fodbold beslutning
om, at stable et erhvervsnetværk på benene og man må sige, at tiltaget er
kommet rigtig flot fra start.
Der blev brugt mange timer på, at kontakte de rette kontaktpersoner i virksomhederne og der var positivt respons på vores henvendelse.
I maj måned blev det første netværksmøde afholdt og der var repræsentanter
fra mange forskellige virksomheder i byen og borgmester Niels Hörup og koordinator for erhvervsservice Eva Wendt fra Solrød Kommune var også deltagende.
Deltagerne på mødet fik drøftet mange relevante emner såsom udvikling af
Havdrup Bymidte, skiltning i industriområdet, Solrød Kommunes tanker om og
tilbud til de erhvervsdrivende i Solrød kommune.
Netværket HFE er stiftet, som et tilbud til de erhvervsdrivende i byen og administreret af Havdrup Fodbold.
Det er ikke et sponsornetværk som omhandler fodbold - men et netværk hvor
de erhvervsdrivende kan netværke, dele erfaringer, drøfte relevante emner og
få en mere direkte kontakt til Solrød Kommune, Havdrup Skole, foreningslivet
og ikke mindst andre erhvervsdrivende.

(Fortsættes på side 20)
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Mødet var en stor succes og vi satser på lige så stor opbakning til næste netværksmøde i august måned.
Er du erhvervsdrivende, og har lyst til at være en del af netværket, er du meget velkommen til at kontakte HFE ansvarlig Berit Schau Nielsen på telefon
2680 8301 eller berit08@hgi-fodbold.dk for mere information.
God sommer
Berit Schau Nielsen
HFE, Ansvarlig

SuperBrugsen Havdrup Sommercup den 20. august
Havdrup fodbold byder sammen med SuperBrugsen Havdrup som præmiesponsor igen i år velkommen til sommercup søndag den 20. august. Omkring
600 børn fra Havdrup fodbold og mange andre klubber rundt omkring på Sjælland deltager denne dag i stævnet, hvor de første kampe fløjtes i gang kl. 9, og
de sidste præmier overrækkes kl. 15.30.

Der bliver kampe for spillere fra årgang 2012 og op til 2005. Kender du et
hold, der har lyst til at komme til Havdrup, så send gerne invitationen til dem:
http://www.hgi-fodbold.dk/media/2918/indbydelse_havdrup-sommer-cup2017.pdf
(Fortsættes på side 21)
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Tilmelding til stævnet ligger her: http://staevner.dk/staevne/13026/
superbrugsen-havdrup-sommer-cup-2017.aspx
Vi håber på, at der igen vil være stor opbakning til SuperBrugsen Havdrup
Sommercup, så der kommer masser af spillere, forældre og tilskuere, og at
der som sædvanligt vil være mange frivillige til at løse de mange forskellige
opgaver, som grundlaget for et sådant arrangement.
Heidi Hesse og Michael Ruff-Hansen

Tak for sæsonen 2016/2017
Vi er på vej på sommerferie, men på falderebet, vil jeg gerne sige tak til alle i
og omkring Havdrup Fodbold for en god sæson.
Især tak til alle de frivillige: Trænere, Holdledere, Dommere, Bestyrelsesmedlemmer og alle der hjælper til i klubben. Uden jer ville der ikke være nogen klub.
Lars Mortensen
Næstformand

Havdrup Fodbold Senior
Efter en sæson, der har budt på både op– og nedture, er de sidste kampe i
sæsonen spillet.
Resultatet i serie 3 og serie 4 ender med, at begge hold hverken rykker ned
eller rykker op, selvom det var meget tæt på, at vores 1. hold endte på en af
de pladser, der havde sikret oprykning til serie 2.
For 2. holdet var den første halvdel af sæsonen, der blev spillet i efteråret, lidt
af en skuffelse, med næsten lutter nederlag. Men et stærkt forår betød flere
flotte sejre over nogle af topholdene, og en fornyet optimisme og selvtillid.

(Fortsættes på side 22)
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En stor tak skal lyde til spillere, trænere, holdlederne og især til de mange trofaste tilskuere, som har støttet begge hold gennem sæsonen på både hjemme
– og udebane.

Foto: Jeff Duckett

Vi ses efter sommerferien til en ny sæson.
Lars Mortensen
Næstformand
(Fortsættes på side 23)
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OK støtter Havdrup Fodbold
MEN kun når du bruger dit OK Benzin/Diesel kort.
Kortet skal tilknyttes Havdrup Fodbold Sponsor nr. 55 93 79 hos OK.
Log ind på www.ok.dk/privat/sporten/stoet-sporten
Hvis du allerede har et OK Benzinkort, kan du nemt og hurtigt tilknytte dit kort
en sponsoraftale.
Ring til OK på 89 32 22 32, så sørger de for det praktiske, eller send en mail
til sponsormateriale@ok.dk med oplysning om kortnummer (16 cifre) og det
navn der er trykt nederst på kortet, samt hvilken sponsoraftale, du ønsker 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 2. maj deltog næsten samtlige af Havdrups
ungdomsspillere i klubmesterskabet.

Der blev spillet i alle 3 kategorier: single, double og mixdouble, så der var mange
kampe der skulle spilles. Der
blev kæmpet hårdt og vi fik
mange spændende kampe.
Børnene og deres mange
fremmødte forældre, hjalp
med at tælle point, for dem
som stadig har svært ved at holde styr på det.
Vi takker for den fine opbakning fra de mange fremmødte forældre. I pausen var der til alle spillere
sandwich i cafeen - lidt god energi til de sidste kampe.

(Fortsættes på side 25)
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(Fortsat fra side 24)

Alle børn fik en fin medalje til at hænge om halsen for at deltage - til vinderne var der t-shirts
med "klubmester 2017" på ryggen.

Sæsonafslutning i Køge Svømmeland
Som afslutning på sæsonen, var vi først ude og spise på Italiensk Restaurant.
Efterfølgende var vi et par timer i Køge
Svømmeland, hvor der blev leget, plasket,
rutsjet, sprunget fra vipper (både 1, 3 og
5 meter).
Det blev til en rigtig hyggelig dag, sammen med en masse søde og velopdragne
spillere.

Vi siger TAK til Jonas for en rigtig god sæson og på gensyn efter sommerferien. Vi
starter op igen ca. midt i august - nærmere
info følger. Husk at i er velkomne til at tage
en ven eller veninde med - jo flere vi er jo
sjovere er det.

Rigtig god sommer fra ungdomsudvalget.
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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:

Nu er sommeren (forhåbentlig) kommet for at blive
Vi har som sædvanlig – en masse aktiviteter i gang:
 Søndag den 11. juni kommer Byrådet og stiller op til den årlige dyst, så må
vi se, hvem der skal have pokalen i år…..!!
 Der spilles Klubmesterskaber i single og double over to weekender i juli
måned.
 To af vore medlemmer har tilbudt at undervise i spilleteknik den 25. juni.
Der er samtidig også gang i flere turneringer:
Vi har f. eks. tre hold meldt til DGI, og er godt i gang med både at tabe og vinde

Der spilles også trekantturneringer og venskabsturneringer – mod flere klubber i de omkringliggende klubber. F.eks. Brøndby – Osted – Ishøj – Vor Frue.
Vi byder velkommen til de nye yngre spillere, og der er gang i den torsdag aften.
Vores åbningstider er stadig de samme og vi spiller hele året.
Onsdag fra kl. 10 – ca. 12.30
Torsdag aften fra kl. 19 -?
Fredag kl. 10 – ca.12.30
Søndag kl. 10 – ca.12.30
Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer.
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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

Sommer i Havdrup Tennis
Har du også lyst til at spille tennis er der stadig plads på banerne se vores
hjemmeside
www.havdruptennis.dk eller kontakt os på email: tennis@havdrup.dk

Sjov sommer i Havdrup
Kom og vær med til en sjov dag, hvor vi skal spille tennis.
Tilmelding til onsdag den 5. juli på
https://sjovsommer.nemtilmeld.dk/165/
Tilmelding til onsdag den 9. august på
https://sjovsommer.nemtilmeld.dk/205/
Det koster kun 30 kr. at deltage.
Du lærer om reglerne, benarbejde og grundslag, og du får med garanti sved
på panden og masser af motion.
Havdrup Tennis Klub stiller med 2 - 3 trænere.
Husk:




Shorts
kondisko (du skal have kondisko på)
T-shirt
(Fortsættes på side 29)
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Medbring ketsjer, hvis du har en - ellers kan du låne.
Aldersgruppe: 1. - 9. klasse
Dato:
Onsdag den 5. juli eller onsdag den 9. august
Tid:
Kl. 9.00 - 12.00

Sted:
Havdrup Tennisklub, Skolevej 62 (bag Havdrup Idræts Center)
Arrangør:
Havdrup Tennisklub
Deltagerantal:
Max 20 deltagere

(Fortsættes på side 30)
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Så er SLTU motionist kampene i gang
Havdrup Tennis Klub deltager med 2 hold og stillingen er:
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