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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 12. november 2017 (Omdeles den 25. og 26. november 2017)   

Forsiden   
 
 

Motiv:  Den årlige petanque turnering med byrådet i 2017   
 
Fotograf:   

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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Hal Fest 2017 
HGI har med succes den 7. oktober 2017 afholdt halfest, hvor Chief One var 
hovednavnet. Han spillede en god blanding af nyt, 80’er og 90’er musik. De ca. 
200 spisende gæster blev bespist af SuperBrugsen som havde lavet en dejlig 
3-retters menu. Det var dejligt, at se hvordan folk virkelig hyggede sig og hvad 
jeg har hørt fra diverse, så var det en stor succes, som bør gentages til næste 
år. Vi håber på at vi kan trække lidt flere til næste år, da man jo skal huske på, 
at det ikke er navnet på entertaineren som laver en god aften, men de gæster 
som kommer med det gode humør. 
  
Gymnastikken på La Santa sport 
Gymnastikken har i september sendt 6 instruktører afsted til La Santa sport 
hvor DGI havde kurset ”Bevæg dig for livet fitness” og her lærte de en masse 
forskellige træningsformer, ja det lyder jo lækkert, men det har bestemt ikke 
været en badeferie. Det er heller ikke gratis og kræver også en egenbetaling, 
men det er vigtigt at de forskellige foreninger husker på, at dette også kan 
være en mulighed for jeres foreninger, da DGI tilbyder mange forskellige kur-
ser. 
 
Fodbold 
Fodboldklubben havde den 12/10 et gratis coachingforedrag med Martin fra 
Coachemental, som er en lokal virksomhed i Solrød. Der var god opbakning 
omkring dette gratis arrangement, som vi håber trænerne kan bruge på ba-
nerne. 
 
Badminton 
Der blev afholdt badminton turnering den 17. september i Havdrup for U9 D 
samt U11 A, B, C og D. 
 
Overtøj  
Nu da vinteren er på vej med sne og slud vil jeg gerne henstille til at man tager 
hensyn i hallerne, ved f.eks. ikke at gå med udendørs sko andre steder end på 
de grønne gulve da det våde fodtøj ikke er godt for trægulvene i hallen. Til jer 
som skal træne i hallen vil jeg gerne bede jer om at efterlade jeres udendørs 
tøj i omklædningsrummene så det ikke ligger i vejen på gangene da brandmyn-
dighederne kræver at disse ”Brandveje” holdes ryddet.  
 
 
Aktivitetszonen v/Havdrup Idrætscenter 
Så er vi i mål med vores fantastiske Aktivitetszone ved Havdrup Idrætscenter, 
hvor vi sammen med UNO Koncept A/S har skabt et ikonisk samlingspunkt, 
der supplerer alle de aktiviteter der i forvejen findes i hallerne og på fodboldba-
nerne. Aktivitetszonen indeholder muligheder for parkour med mange forskelli-
ge former for udfoldelser. Der er også udlagte træsveller med 50 cm mellem-
rum og en gradvis stigning så enhver kan finde det niveau der passer. Banen 
kan desuden bruges til core-øvelser og mange former for CrossGym. Ved si-
den af Parkourbanen er der indbygget trampoliner og ved siden af dem en 

(Fortsættes på side 4) 
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mindre fitnesszone der rummer 3 fitnessredskaber til aktivering. Aktivitetszo-
nen har desuden overdækkede siddepladser i form af de såkaldte Playfurns - 
modulopbyggede vejrbestandige plastmøbler. I den anden ende af pladsen 
kommer der en såkaldt multibane, hvor der kan spilles minifodbold, håndbold, 
volleyball og badminton.  
 
Vi takker for sponsorstøtte til: 
 

 Solrød Kommune, Idræts- og anlægsfonden: 300.000 kr. 

 Team Solrød Støttefond: 75.000 kr. 

 LOA, Lokale- og Anlægsfonden: 180.000 kr. 

 Uno Koncept A/S, sponsortilskud: 100.000 kr. 

 HGI egenfinansiering: 115.000 kr. 
  
Vi havde ikke kunne gøre det uden de mange flotte støttekroner. Alle er vel-
kommen til at bruge Aktivitetszonen, og vi håber blot at man vil passe på den 
og værdsætte det arbejde der lagt bag ved at få den opført. 
  
Vi holder indvielse mandag den 30. oktober 2017 kl. 16.30, , hvor vi byder på 
en kop kaffe, et glas saftevand og en lille småkage.  
 
Kom glad og hjælp os med at indvi vores fantastiske Aktvitetszone! 

 

(Fortsat fra side 3) 
 

(Fortsættes på side 6) 
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HGI’s traditionsrige julebanko 
Husk at sætte kryds i kalenderen torsdag den 30. november 2017. Dørene 
åbnes kl. 18.00, og spillet starter kl. 19.00. 
 
Vi vil igen i år sælge Fjernbankolodder, og de kan i år købes ved SuperBrugsen 
og i HGI-Caféen. 
 
Salget starter i løbet af november måned. På forhånd tak for støtten. 
 

 
Udendørs aktiviteter 
Til alle jer som har aktiviteter udenfor vinteren over, vil jeg bare sige, der er 
ikke noget som hedder dårligt vejr… kun dårlig påklædning  
 
 
Jeg vil hermed ønske alle en god træning. 
 
Med venlig hilsen 
René Ingerslev Dürke 
Formand  

(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 

Ledige pladser på flere hold endnu 
Nogle hold er ikke helt fyldt op endnu, så vi kan stadig tilbyde plads på en hel 
del hold af forskellig art.  
 
Tag et kig på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk og se hvilke hold der 
kan have din interesse og kom i god form på den måde du ønsker og har lyst 
til – sammen med mange andre.  
Mød nye mennesker og dem du kender til lidt hygge, samtidig med at du hol-
der din fysiske form oppe, eller måske forbedre din form. 
 
Der er som bekendt mange forskellige typer hold, så tag et kig eller prøv en 
træning.  
Har du f.eks. set holdet Løb, Body&Mind, Cross-Gym, Multi-Robic eller Dance 
Fit. 
 
På hjemmesiden kan du se de forskellige hold og hvor de der og om der er 
ledige pladser – og hvis du er til den fleksible model, så dine træningsmulighe-
der er varierede, eller skal indpasses til når du kan og har tid – er der klippe-
kort muligheden med 10 eller 20 klip (antal træninger) eller vores nye Work 
Out Kombi.  
 

Jump4fun i avisen 
Succesfuldt idrætstilbud gør en forskel for overvægtige og sårbare børn i Sol-
rød. 
Idrætstilbuddet Jump4fun har lige taget hul på tredje sæson i Solrød Kommu-
ne og fortsætter med at motivere børn til mere bevægelse samtidig med, at 
det skaber øget selvværd. 

 
(Fortsættes på side 8) 
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“Jeg kan mærke, jeg er blevet mere glad for mig selv.” 
Det fortæller en 11-årig dreng fra Solrød om idrætstilbuddet Jump4fun, som 
han var en del af sidste sæson.  
 
Tilbuddet er målrettet overvægtige og sårbare børn, og i Solrød Kommune har 
mere end 30 børn i den seneste sæson af Jump4fun været i gang, og tilbud-
det fortsætter denne sæson.  
 
Og det er ikke kun den 11-årige solrøddreng, som har fået mere selvværd og 
mod på livet. En rundspørge blandt 95 Jump4fun børn og deres forældre fra 
fire kommuner peger på, at Jump4fun gør en forskel for mange børn og deres 
familier. Flere børn oplever øget selvværd, større styrke, bedre kondition og 
mere lyst til at bevæge sig. Nogle børn har også oplevet vægttab, der også er 
med til at skabe en øget motivation for at bevæge sig. Fællesskabet, nye ven-
ner, opbakningen, og dét at træningen er sjov og legende uden konkurrence 
som det bærende element, betyder meget for børnene. 
 
Glæde hos forældrene 
Også forældrene kan mærke en forskel på deres børn. De fortæller, at børne-
ne er blevet mere motiveret for bevægelse, spiser sundere og får mere selv-
værd og selvtillid. Forældrene sætter stor pris på, at der er plads til forskellig-
heder, til leg og til at være nybegynder, og de er glade for tilbuddet om work-
shops og madskoler, hvor de får nye ideer til sundere mad i hverdagen. 
 
I Solrød Kommune kan du træne med på Jump4fun her: 
Onsdage kl. 17-18 i på Solrød Gl. Skole, Solrød Gymnastikforening. 
Torsdage kl. 20-21 i Solrød Svømmehal, Solrød Svømmeklub. 
Fredage kl. 16-17 i Havdrup Idrætscenter, Havdrup Gymnastik Forening. 
Fredage kl. 19-20 i Solrød Svømmehal, Solrød Svømmeklub. 
 
Læs mere her: www.dgi.dk/jump4fun eller kontakt Jump4fun-projektleder i 
DGI, Marianne Høyer, tlf. 2280 6778 for flere oplysninger eller tilmelding. 

(Fortsat fra side 7) 
 

(Fortsættes på side 10) 
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Store Legedag/ Aktivitetsdag  
Den allerede nu traditionsrige dag ”Store Legedag / Aktivitetsdag” søndag 1. 
oktober, blev gennemført med rekord mange af byens og omegnens borgere, 
der deltog ganske GRATIS i et par timers sjov, leg og andre gymnastiske aktivi-
teter, på en masse af vores redskaber, som var stillet op i Havdrup Idræts 
Center.  
 
Mange af foreningens instruktører var til stede med modtagning og vejledning.  
 
Der blev serveret lækre boller og frugt sponseret 
af Super Brugsen. 
 
Cafeteriet havde åbent og leverede kaffe, the og alle andre typer drikkevarer 
foruden diverse pølser, toast og pomfritter m.m. til attraktive priser. 
Alle roste hele arrangementet, og børnene var ekstra glade for den dejlige 
gratis frugt som de spiste næsten til sidste bid. 
 
Der er enighed om at der var ca. 400 personer i hallen i løbet af dagen.  
 
Vi siger rigtig mange tak til Super Brugsen for deres sponsorbidrag som gør 
sådan et gratis arrangement til noget ekstra interessant for deltagerne.  
Også tak til deltagerne, det er dog dem der er de vigtigste, og måske er nogen 
blevet inspireret til at deltage på et hold, der var en del tilmeldinger dagene 
efter. 
 

   
 
   

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 11) 
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INGEN STØV PÅ REDSKABERNE 
Sådan ser det ud, når begge vores redskabsrum bliver tømt og rengjort. 
Samtlige redskaber rengøres og ordnes inden de bliver sat på plads igen efter 
Store Legedag. Det er et fantastisk team af Bestyrelsesmedlemmer, instruktø-
rer og hjælpere vi har i Havdrup Gymnastik, som bruger deres søndag på det-
te, så vores redskaber holder længere og er friske og klar til en lang vintersæ-
son! Og ikke mindst at der bliver ordnet og ryddet op i vores redskabsrum, så 
det er nemmere at komme til, når redskaberne skal hentes... 

(Fortsat fra side 10) 

 
(Fortsættes på side 12) 

Billeder fra storelege dagen 

Billeder fra oprydningen 



  

12 

Havdrup Gymnastikforening på Club La Santa med DGI 
Havdrup Gymnastikforening har haft sendt 6 instruktører afsted til Club La 
Santa på Lanzarote, hvor de har deltaget i DGI´s kursus, Bevæg dig for livet 
fitness. En uge fyldt med fitness, styrke & foredrag hvor der blev knoklet, svedt, 
hængt på hoved og meget mere.  
Instruktørerne fik prøvet mange nye og forskellige ting, i det hårdt program 
DGI havde planlagt på La Santa Sport og der er kommet masser af friske input 
og inspiration med hjem.  
Det var varmt, så det er godt at der også er tid til en dukkert og lidt afslapning 
ved poolen, og der er ingen tvivl om at vores instruktører havde en fantastisk, 
men hård uge på La Santa Sport. 

(Fortsat fra side 11) 
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SPRINGSIKKERFORENING 2017 - CERTIFICERING 
Havdrup Gymnastikforening er stolte af at, kunne fortælle at vi nu er certifice-
ret som en Springsikkerforening under GymDanmark.  
Se nedenstående pressemeddelelse fra som GymDanmark har udsendt. 
 
GymDanmark 
Pressemeddelelse 
22. september 2017 
 
HAVDRUP GF ER SPRINGSIKKERFORENING 
 
1. oktober får Havdrup GF papir på, at foreningen er et sikkert sted at sende 
børn til springtræning. Den dag bliver Havdrup GF nemlig officielt certificeret 
som en Springsikkerforening under GymDanmark (Danmarks Gymnastik For-
bund) og DGI gymnastik & fitness. 
 
Sikker springtræning handler bl.a. om uddannelse af springinstruktører, årlig 
gennemgang og tjek af alle redskaber og en sikkerhedsansvarlig i foreningen. 
Den er de helt med på i Havdrup GF, hvor en arbejdsgruppe har sat de mange 
tiltag omkring springsikkerheden i foreningen i system og sørget for at de bli-
ver gennemført som planlagt. 
 
Med Springsikker-udviklingsplanen i hånden har foreningen nu et værdifuldt og 
centralt redskab, der vil sikre de springaktive medlemmer den bedst tænkelige 
springtræning. 
 
Planen beskriver nemlig hvad der skal gøres, hvem der er ansvarlig og hvornår 
det skal gøres, så de gode intentioner slår igennem som et mærkbart kvali-
tetsløft omkring springtræningen i foreningen. 
 
Papir på kompetencerne 
Den 1. oktober kl. 11.00 i Havdrup Idrætscenter, Skolevej 62, 4622 Havdrup 
får foreningen så officielt papir på sin nyerhvervede status, når GymDanmark 
og DGI gymnastik & fitness officielt certificerer Havdrup GF som en Springsik-
kerForening. 
 
"Projektet har været en god løftestang for et 360 graders eftersyn af spring-
sikkerheden i vores forening", siger Betina Steneman, ansvarlig for arbejds-
gruppen i Havdrup GF som glæder sig til at byde nye som "gamle" springgym-
naster velkomne. 

(Fortsat fra side 12) 
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Springsikker er udviklet af GymDanmark og DGI gymnastik & fitness. Projektet 
har til formål at sikre, at foreningen skal være et sikkert sted at sende sine 
børn til springtræning. 

Støt Havdrup Gymnastik - Gratis gennem Foreningssalg.dk 
Havdrup Gymnastikforening har indgået samarbejde med Foreningssalg.dk 
Foreningssalg.dk er en hjemmeside, der har til formål at støtte foreningslivet i 
Danmark. Der er p.t. indgået aftale med ca. 800 webshops, der alle giver et 
procentvis afkast til foreningen hver gang der foretages en handel via For-
eningssalg.dk. 
 
Butikker er f.eks Matas, Sportmaster, Bestseller, Booking.com m.m 
 
Du har ingen ekstra omkostninger, når du handler via Foreningssalg.dk. På 
Foreningssalg.dk gælder samme vilkår, som når du handler direkte i butikken 
på nettet og der er selvfølgelig også de samme priser og tilbud.  
Alt du skal gøre er at gå via www.foreningssalg.dk næste gang du skal handle 
på nettet. 
Husk! Dit valg gør en forskel! 

 
       
 
 

(Fortsat fra side 14) 
 

(Fortsættes på side 16) 

På billedet ses instruktører fra Havdrup GF, som har gennemgået og be-
stået certificeringsuddannelsen 
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Super Spring på Gørlev Idrætsefterskole 
Super Spring har afholdt en træningsweekend på Gørlev Idrætsefterskole hvor 
der blev trænet igennem af de friske piger. De havde en hyggelig weekend 
med socialt samvær og trænet masse svære spring. Instruktørerne fik også 
lagt planer og fik sat finesse på springene!  

 Vis hensyn i Hallen 
Der skal tages hensyn til at der undervises på gulvet, hvis man skal ned i del 3 
eller op i Multisalen.  
Når der snakkes på tilskuerbænkene, og børn løber frem og tilbage mens de 
venter på at deres hold starter, så forstyrrer det utroligt meget.  
 

(Fortsat fra side 15) 
 

(Fortsættes på side 18) 

Billeder fra Super Springs weekend 
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Derfor opfordrer vi til, at forældre sætter sig ud i det grønne område i cafete-
riaet og ser på bag glasvæggen, og at børn som skal træne først kommer ind 
på den anden side af glasvæggen når der er holdskifte. Evt. bliver børnene 
sendt afsted alene efter afsked med mor/far bag glasvæggen.  

 
 
Datoer og andet 
Gym-Camp 2017 den 11-12/11 2017 på Gunslevholm Idrætsefterskole 
Juleferie 11. december 2017 – 2. januar 2018 (med mindre andet er oplyst 
på holdet). 
Gymnastikopvisning 17/3 2018 
 
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk  
 
Super Springs hjemmeside – www.superspring.dk 
 
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk 
 
 
 

En nem og gratis måde at støtte gymnastikafdelingen på! 
 
Støt Havdrup Gymnastik via OK benzin-/dieselkort!   
 
Havdrup Gymnastikforening har fået en sponsoraftale med OK benzin/diesel, 
og det betyder, at hver gang der oprettes et nyt kort via Havdrup Gymnastik 
modtager vi 200 kr. når der er købt 500 l brændstof. Derudover modtager vi 
6 øre pr. liter benzin/diesel der købes på kortet og dobbelt op hvis der også 
købes El via OK. 
 
Skriv en mail til os på gymnastik@havdrup.dk med din adresse, og vi vil straks 
lægge en bestillingsformular i din postkasse! 

(Fortsat fra side 16) 
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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 18) 
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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 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 

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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BADMINTON 

Formand 

Claus Nissen, Køgeløkke 6, 4622 Havdrup, Telefon 25 59 32 20.   

Kasserer 

Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.  

 

Mail: badminton@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.hgi-badminton.dk 

Badminton er for alle - Ungdommen 

Kom og vær med til en super hurtig og super sjov 

sport. Vi er ca. 35 ungdomsspillere fordelt på 2 hold 

som træner sammen - på tværs af alder og køn. Og 

måske netop derfor, er der et utroligt godt kammerat-

skab og sammenhold spillerne imellem. Vi har spillere 

som lige er startet til badminton og så har vi spillere 

som har mange års erfaring. 

Vi har delt vores træning op således at vores yngste 

og nyeste går sammen på hold 1. Her er der fokus på 

den helt grundlæggende teknik men samtidig er der 

også rigtig meget leg. Vores noget mere erfarne, og 

typisk også lidt ældre, spillere, får mere dybdegående 

tekniktræning bl.a. med fokus på forskellige slagtekni-

ker, benarbejde o.lign. Men også på hold 2 vægter vi sjov og leg højt. 

 

I løbet af sæsonen prioriterer vi også at vi 

skal lave noget ekstra sammen. Derfor 

arrangerer vi forskellige aktiviteter så-

som tur til BonBon land, Juleafslutning, 

Klubmesterskab, tur til Køge Svømme-

land mm. 

Hvis I synes det lyder spændende, så kom 

og prøv at vær med nogle træninger.  

 
(Fortsættes på side 24) 
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Træningstiderne er:  

 

 Hold yngste/begyndere  

Mandag kl. 16:30-17:15 og onsdag kl. 16:30-17:15 

 Hold ældre/øvede  

Mandag kl. 17:15-18:30 og onsdag Kl. 17:15-19:00 

 

- Ungdomsudvalget 

 

Endnu en rapport fra Lørdagsholdet 

Ja, så tog vi en tur til. 

 

Denne gang lykkedes det at få billetter til rimelige priser til Budapest. 

Vi ankom i regnvejr, men heldigvis havde "Blå Stue" (de for-

holdsvis unge) sørget for transport med 

bus ind til byen. 

 

Hotellet var interessant. En lille opgang 

ud til gaden, ind til en baggård og op på 

3. sal. Men hotellet var helt fint. 

Budapest er en gammel by med masser 

af idyl og charme, og gode billige spise-

steder. 

 

Vi var 17 af sted, og var bl.a. ude at sejle på Donau, spiste på Michelin restau-

rant, og prøvede også ungarsk gullasch-

suppe.  Dejligt sam-

vær og hygge, det kan 

bare ikke beskrives. 

2 af vores kvindelige 

topspillere (de blev 

selvfølgelig hurtigt 

døbt "Lyserød Stue") vil arrangere turen til næste år for denne rejselystne flok. 

En stor tak til "Blå Stue" for et rigtigt godt arrangement. 

 

 

(Fortsat fra side 23) 
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Nu går vi så julen i møde med juleturnering og vores turnering efter Nytår. 

Husk at sætte tid af til diverse turneringer  - også til Klubmesterskabet. 

 

Billederne fra Budapest-turen og vores ture kan ses på: 

http://finnejersbo.fotobox.dk 

Finn Ejersbo m. flere står for billeder. 

 

Jan Dam  

(Fortsat fra side 24) 
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Nyt fra Havdrup Petanque Klub 

Så er året ved at gå på hæld, og klubben´s mange turneringer er godt over-

stået. 

Vi har tre hold gennem DGI og flere venskabsturneringer, og vi må indrømme 

– at resultaterne har været lidt af hvert. Men vi har haft det sjov, og det er vel 

lige så meget det, der er formålet for vores klub. 

En dejlig hyggeklub, der også kan lide at konkurrere. 

Vi havde høstfest i klubben den 12. august og det var en skøn fornemmelse at 

kunne afholde den i vores nye tilbygning. Derfor holder vi julefrokosten i klub-

ben for første gang og håber vi ikke bliver sneet inden og kan holde varmen. Så 

søndag den 26. november 2017 bliver der spillet, spist, larmet og sunget julen 

ind.  

Husk du/I altid kan komme forbi i vores åbningstider og få en snak eller et prø-

vespil. Du kan også få vores lille folder, der fortæller om Havdrup Petanque 

Klub.  

 

Åbningstider:     

Onsdag  kl. 10.00 –  ca. 12.30 

Torsdag  kl. 19.00 –  ca. 21.30 

Fredag  kl. 10.00 – 12.30 

Søndag  kl. 10.00 – 12.30 

 

Anette Mathiasen 

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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