
  

  

42. årgang  November 2017 Nr. 3 

Havdrup Gymnastik - og Idrætsforening  

HGI-Nyt 



  

2 

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 8. januar 2018 (Omdeles den 20. og 21. januar 2018)   

Forsiden   
 
 

Motiv:  Annonce for HGI’s JuleBanko  
 
Layout:  Solrød Avis 
  

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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Så er vintersæsonen startet for alvor  
Så begynder vinteren snart at vise sig fra sin kolde side, og os løbere er be-
gyndt at komme i vintertøjet. Det samme er gældende for dem, som kommer 
og besøger hallen, så husk at bruge omklædningsrummene til jeres overtøj, så 
det ikke ligger ude i hallen og flyder. 
 
 
Indvielse af aktivitetszonen 
Den 30. oktober blev aktivitetszonen indviet af borgmesteren Niels Hörup, og 
jeg vil godt takke alle dem som kom til indvielsen.  
Jeg er sikker på at det bliver en stor succes og vi kan allerede se hvor godt de 
unge mennesker har taget imod den. 
 
Se artiklen på næste side. 
 
 
Julebanko 
Den 30. november afholder HGI det årlige julebanko, og dørene 
åbner kl. 18.00. Jeg håber at se en masse glade bankospillere 
som altid.  
Der er også en masse unge medlemmer, som sælger 
fjernbanko lodder oppe ved SuperBrugsen og ved 
cafeen. 
 
 
 
 
 
 
GymCamp 2017 
I weekenden den 11. og 12. november 2017 blev årets GymCamp afholdt på 
Gunslevholm idrætsefterskole.  
Der var 116 gymnaster og ca. 30 hjælpere afsted. Der blev sprunget, danset 
og leget i 2 dage, så det var nogle dejlige trætte børn og hjælpere, der kom 
hjem søndag eftermiddag. 
 
 

Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening og HGI-Nyt 
ønsker alle glædelige jul og godt nytår 
 
 
 
Med venlig hilsen 
René Ingerslev Dürke 
Formand  
 
 

(Fortsættes på side 4) 
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Smuk aftensol lyste over indvielsen af vores nye Aktivitetszone i Havdrup 
  
Havdrup Idrætscenters nye udendørsanlæg blev indviet en efterårskølig sen 
eftermiddag af borgmester Niels Hörup og projektansvarlig fra HGI Betina Ste-
neman. Aktivitetszonen åbner nu mulighed for alsidig udendørs aktivitet for 
byens borgere. 
  
En flok glade børn og flere fremmødte interesserede trodsede det kølige efter-
år, og mødte op til indvielsen af vores nye Aktivitetszone i Havdrup.  
Et ikonisk samlingspunkt, der supplerer alle de aktiviteter, der i forvejen findes i 
hallerne, og på fodbold- og petanquebanerne, og som skaber mulighed for 
mange former for idrætsaktiviteter.  
Med parkourbane, træsveller, trampolinerne, siddepladser, multibane og fit-
nessarealet med 3 fitnessredskaber, vækker Aktivitetszonen allerede begej-
string hos både børn og voksne.  
Håbet er med tiden at kunne udbygge med flere redskaber, og evt. en basket-
ball bane. Havdrup gymnastik- og Idrætsforening (HGI) har stået for etablerin-
gen af Aktivitetszonen, som er etableret af UNO Koncept A/S, og som har 
kostet 770.000 kr.  
Foruden HGI’s egenbetaling på 115.000 kr. er anlægget kommet til med stor 
hjælp fra diverse fonde, således fordelt: Solrød Kommune, Idræts- og anlægs-
fonden: 300.000 kr., Team Solrød Støttefond: 75.000 kr., LOA, Lokale- og An-
lægsfonden: 180.000 kr., Uno Koncept A/S, sponsortilskud: 100.000 kr.  
Det var en glad og lettet hovedbestyrelse, som kunne takke de fremmødte 
samt borgmesteren for hjælp med indvielsen. Vi ser frem til at byens borgere 
nu for alvor tager anlægget i brug og får skabt det hjerterum og det udendørs 
aktive fællesskab som Aktivitetszonen er tænkt til. 

 
 

(Fortsat fra side 3) 
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HGI-Caféen 
 
HGI-Caféen  er vores sociale samlingspunkt, når vi er i Havdrup Idrætscenter, 
og giver vores egne medlemmer en mulighed for en sodavand og lidt at spise i 
forbindelse med både træning og stævner, men den er også vigtig i den måde 
vi modtager vores gæster, som kommer i Idrætscenteret i forbindelse med de 
utallige arrangementer. 
 
HGI-Caféen bliver udelukkende drevet ved hjælp af frivillige, og vi kan hele tiden 
bruge flere hænder, og søger frivillige hjælpere til både hverdags vagter og til 
de weekend arrangementer der er. 
 
Åbningstiderne i hverdagene er fra kl. 16.30 til 20.00, samt lørdag fra kl. 
08.00 til 13.30 
 
Weekend arrangementerne kan både være formiddag/eftermiddag. 
 
Du skal være over 18 år og have tilknytning til, eller være medlem i en af føl-
gende foreninger. 
 
Badminton afdelingen., Fodbold afdelingen, Gymnastik afdelingen eller Petan-
que afdelingen. 
 
Normalt har man mindst en hverdagsvagt hver 14. dag, og ved weekend ar-
rangementerne, vil der oftest være flere i Caféen på samme vagt. 
 
Henvendelse til Steen Gammelvind 4127 7718 eller HGIcafeen@gmail.com 
 
Kom og vær en del vores fællesskab. 
 
Steen Gammelvind 
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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 

GymCamp 2017 afholdt den 11. - 12. november 2017 

Dette års GymCamp 2017 er netop blevet 

afholdt med 116 gymnaster og mere end 

35 frivillige hjælpere. Valget faldt igen i år på 

Gunslevholm Idrætsefterskole på nord Fal-

ster, som har alt hvad hjertet kan begære 

for et lille spring eller dansehjerte.  

 

Det er et kæmpe arbejde de frivillige udfører 

denne weekend, og inden ligger der mange 

timers planlægning og forberedelser for 

GymCamp-udvalget for at GymCampen kan afvikles på bedste vis. På GymCam-

pen undervises der i springgymnastik, acro, dans, styrke, boksning og i år hav-

de vi Bumper Balls på programmet. Men der er også plads til masser af lege 

og frie moduler, hvor deltagerne kan vælge lige det de allerhelst vil prøve.  

 

Mens der bliver danset, leget og ikke mindst 

sprunget i springgrav, skumgrave og på 

trampolinbaner, er der hektisk aktivitet i 

køkkenregionerne, hvor Linda og Trine sty-

rer gryderne med hård hånd godt hjulpet af 

de frivillige forældre, så de sultne maver kan 

blive mættet imellem aktiviteterne. 

 
(Fortsættes på side 8) 
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En stor tak til Linda og Trine for deres store arbejde og tak til alle de frivillige 

forældre som hjalp til. 

 

I løbet af de 2 dage gi’r foreningens instruktører 

den gas og underviser i stor stil, så alle får noget 

med hjem fra et ukendt område.  

 

Det betyder ofte, at efter årets GymCamp væl-

ger flere børn at tilmelde sig yderligere et hold i 

foreningen, fordi interessen er vakt på GymCam-

pen.  

 

I år har vi haft Bumper Balls med i modulerne og det var et stort hit og lørdag 

aften sluttet af med et natteløb for børnene, hvor de var rundt på flere poster 

og løse gåder osv.  

 

Den nedre aldersgrænse for at deltage er 7 år, og de mindste klarer det flot, 

men skulle savnet af mor og far blive for stort ved sovetid, er der masser af 

frivillige hænder og favne som trøster og får tanker-

ne hen på noget andet.  

 

GymCampen kunne ikke afvikles uden et fantastisk 

udvalg der planlægger og forbereder hele weeken-

den, og de mange timers arbejde der lægges fra 

deres side er uvurderlige. Og uden alle de mange 

frivillige instruktører og forældre som bruger deres 

(Fortsat fra side 7) 
 

(Fortsættes på side 10) 
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weekend på at få GymCampen afviklet, så kunne det ikke lade sig gøre, og hel-

digvis bliver det værdsat af deltagerne og deres forældre.  

 

Så traditionen med en gymnastiklejr fortsætter og udvikles med årene, og i 

Havdrup Gymnastik er de overbeviste om, at det er med til at gøre dem til en 

fantastisk forening for alle fyldt med samvær og sjov motion. 

Alt i alt, så har børnene haft en sjov og lærerig Camp, og vi sendte nogle me-

get trætte børn hjem. 

 

 

NYT Hold efter jul – BABYGYMNASTIK, starter 9. Januar 2018 

Vores babygymnastikhold har et træningsinterval på ca. 3 mdr., så mødre/

fædre på barsel kan nå at starte og slutte hol-

det indenfor deres barselsperiode.  Vi opstarter 

babygymnastik(barsels)hold den 9. januar 

2018.  

 

Vores dygtige instruktør Jeanett Træde under-

viser 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 redskaber 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.  

 

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 11) 
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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. 

 

 

HAR DU STYR PÅ DIN FORSIKRING VED IDRÆTSSKADER? 

Havdrup Gymnastikforening er omfattet af den fælles, kollektive ansvarsforsik-

ring, som DGI og DIF har tegnet for alle foreninger. Forsikringen dækker i de 

situationer, hvor foreningen som følge af fejl eller forsømmelse fra foreningens 

side kan drages til ansvar for skade på 3. mands ting eller for en persons til-

skadekomst (der er handlet groft uagtsomt). 

 

Hvis en person derimod kommer til skade ved et såkaldt hændeligt uheld  

(ingen fejl eller forsømmelse fra foreningens 

side, og der er ikke handlet groft uagtsomt), 

f.eks. i forbindelse med benyttelse af redskaber, 

dækker den kollektive ansvarsforsikring ikke, 

idet foreningen ikke vil være erstatningsansvar-

lig over for skadelidte. I dette tilfælde er det 

personens egen ulykkesforsikring der skal dæk-

ke skaden. 

 

Vær' opmærksom på, at nogen forsikringer betegner f.eks. springgymnastik 

på et vist niveau, parkour og cheerleading som en ekstrem sport. Det er der-

for en god idé at kontakte sit forsikringsselskab, og sikre sig, at ens barn/en 

selv er dækket korrekt i forhold til den sportsgren der dyrkes, hvis uheldet skul-

le være ude.  

 

Overtøj – ud i omklædningsrummene 

VINTERVEJR! Så kom sneen til Havdrup, og det betyder varmt - og meget - 

overtøj og våde vinterstøvler! Det betyder desværre også 

risiko for børn der knalder hovedet i gulvet, voksne der 

skvatter i støvler samt våde pytter alle vegne.... Fordi stør-

stedelen af vores medlemmer ikke hænger overtøj og stiller 

støvler i omklædningsrummene, men smider det ude i det 

(Fortsat fra side 10) 
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grønne område og på tilskuerbænkene i hallen eller tager det med ind i Mul-

tisalen. 

 

Det er farligt, og ikke mindst ej tilladt af brandmyndighederne, da vi skal holde 

områderne gangbare i tilfælde af brand.  

 

Så vi beder alle om at sørge for at overtøj og støvler placeres i omklædnings-

rummene, og at det kun er tasker med værdigenstande der medtages i haller 

og sale. På forhånd tak!  

 

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.  

 

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. 

 

½ pris på *alle vores voksenhold efter jul! 

 

Kom i form efter jul og Nytår!  

 

Efter nytår er det om noget vigtigt at komme i gang med 

motionen, så de lange mørke dage ikke tærer for meget 

på kroppen og sindet!  

 

Vi sætter prisen ned til det halve efter jul på alle vores voksenhold *med und-

tagelse af voksenholdene Aktive Seniormotion, Power Tabata (som i forvejen 

er hold med intropris / nedsat pris), samt de hold der er lukket for flere tilmel-

dinger.  

 

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

tilmelde dig nu, og stadig nå at få de gode vaner ind inden sommeren – oven i 

(Fortsat fra side 11) 
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købet til en meget rimelig pris! Se mere om vores hold på 

www.havdrupgymnastik.dk og tilmeld dig under Online tilmelding. 

 

Så skynd jer inden de sidste pladser på mulige ønsket hold bliver besat. 

Principper går efter først til mølle princippet. 

 

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 eller Multi-Robic. 

 

Kræmmermarked indendørs i Januar 

Igen afholdes der kræmmermarked af Superspring i Havdrup idrætscenter 

søndag d. 28. januar 2018 fra kl. 10:00 – 15:00. 

Så kom og støt vores Super Spring hold, enten ved at leje et bord eller komme 

og købe.   

 

Hvis du ønsker at leje et bord til 120 kr., skal du blot skrive til mailen 

hgigym.loppen@gmail.com. 

 

Men skynd dig, for bordene er hurtigt udsolgt. 

 

 

 

 

 

 

(Fortsat fra side 12) 
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Juleferie og rigtig glædelig jul, samt godt nytår 

I Havdrup Gymnastik har vi en tradition for at holde 

lang juleferie. Børneholdene og voksenholdene har 

sidste træning i uge 49.  

Der er dog nogle voksenhold der fortsat har træ-

ning efter dette tidspunkt, så hold øje med dit hold 

hvad der bliver oplyst omkring juleferie.  

Tag også et kig på hjemmesiden om det enkelte 

holds juleferie-oplysninger. 

 

Juleferie i Havdrup Gymnastik for de fleste hold er fra 

11/12-2017 til og med 2/1-2018. 

 

Havdrup Gymnastikforening ønsker alle vore medlem-

mer og borgere i Havdrup en rigtig glædelig jul og et 

pragtfuldt nytår - vi glæder os til at se jer i det nye år til 

mere skøn motion. 

 

Vi takker jer for jeres opbakning og de mange rosende 

ord i året der er gået, og lover at vi vil gøre vores bedste 

for at gøre det nye år til et endnu bedre gymnastik-år! 

 

Rigtig glædelig jul og godt nytår. 

 

Stor tak til sponsorerne der løbende hjælper med sponsorater 

Generelt en stor tak til alle firmaer og bidragsydere, som dels har annonceret 

på hjemmesiden, og ved andre arrangementer.  

 

Så tag et kig på hjemmesiden og se sponsorreklamerne for alle der har bidra-

get på hjemmesiden. 

 

Dette er en stor hjælp for at holde foreningen både økonomisk og konstruktivt 

oppe, så der kan arrangeres og holdes arrangementer, som gymnastik og 

idrætsaktiviteter for byens og omegnen borgere.  

 

Dette medvirker til en hjælp og et skulderklap til alle i foreningen som gør et 

super stort og ulønnet arbejde for foreningen og foreningens medlemmer. 

(Fortsat fra side 14) 
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Datoer og andet 

Bankospil i hal 1 den 30. november 2017 

Juleferie den 11. december 2017 – 2. januar 2018 (med mindre andet er op-

lyst på holdet). 

Super Springs Loppemarked i Hal 1 den. 28. januar 2018  

Gymnastikopvisning 17. marts 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! 

 

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 15) 
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Kåringsfest 2017 
Traditionen tro holdt Havdrup fodbold lørdag den 28/10 sin årlige interne 

fodboldturnering, hvor klubbens årgange deltager. En del af festlighederne 

denne dag er også kåringerne af fightere, kammerater osv. Særligt bliver der 

dog lagt mærke til kåringen af årets spiller. Jo ældre spillerne bliver, desto me-

re præstige er der i at modtage denne særlige titel. I år var der nogle hold der 

som sædvanligfremhævede enkelte spillere, der havde gjort det særligt godt i 

sæsonen, mens et par hold valgte at hædre alle spillerne. Derfor er der også 

væsentligt flere spillere på "årets spiller" billedet end der plejer. 

I løbet af dagen bliver der også spillet en masse god fodbold. Holdene bliver 

blandet, så 2-3 årgange drenge og piger spiller sammen. Dette er med til at 

forstærke sammenholdet mellem de forskellige årgange i klubben. 

 
 

(Fortsættes på side 19) 

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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På denne dag bliver der også trukket præmier på alle de holdaktier, holdene 

har solgt i løbet af sæsonen. Igen i år havde vi fået indkøbt og sponseret en 

masse finde præmier. Så alle hold, der havde solgt holdaktier, fik mulighed for 

at præmiere en del af aktionærerne. Overskuddet fra salget af holdaktierne 

går bl.a. til at arrangere den årlige klubtur til Kerteminde, hvor klubben de sid-

ste år har stået for den fælles bustransport. Til at hjælpe os med at få et flot 

overskud, har vi en række trofaste sponsorer, der hjælper med alt fra superli-

ga billetter over benzingavekort til en stor købmandskurv. I år vil vi derfor ger-

ne sige en stor tak for støtten til SuperBrugsen Havdrup, Frisør Kozmoe, EDC 

Solrød, Din lille butik, Butik Hanna, Chili’s Thai food, Havdrup apotek, Sport 24, 

FCK, Carlsberg Danmark, Havdrup dyreklinik. 

  

Klubbens fotograf, Jeff Duckett, var også på plads, og fik taget en masse gode 

billeder. Alle billederne kan ses og købes her: http://duckett.photodeck.com/-

/galleries/fodbold/havdrup-gi/hgi-fodboldafslutning-28-10-2017 

  

Årets træner 

Havdrup har brug for frivillige, og meget gerne unge fri-

villige. Årets træner er ung, men er alligevel den træner, 

der har arbejdet med årgang 06/07 i flest år. Og han 

er frivillig i ordets bedste forstand. Han er altid frisk på 

en dommertjans, og tager trænerkurser, så han kan 

blive bedre. Han har en god kontakt til spillerne på sit 

hold, og så er han bare en rigtig behagelig person at 

være sammen med. Han er et forbillede for sine spillere, 

og forhåbentlig for andre unge, der vil prøve kræfter 

med trænergerningen. Giv en stor hånd til Casper Pe-

dersen. 

 

Årets dommer 
Havdrups dommerkorps er kendt af vores 

egne trænere som en god støtte, så træ-

nerne kan koncentrere sig om deres hold, 

mens kampen bliver ledet af en rutineret 

dommer. Årets dommer har i år dømt en 

del kampe på Havdrups baner, men har via 

en udvidet dommeruddannelse erhvervet 

"stort kørekort", så han må dømme 11-

mands kampe op til serie 4. Det er faktisk 

(Fortsat fra side 18) 
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ret godt gået. Han er altid garant for ro på banen, og får sænket pulsen på de 

mest ivrige spillere (og trænere og forældre). Det er derfor med stor glæde at 

vi tildeler årets dommerpris til Søren Tvede. 

 

Årets ildsjæl 
I år har vi valgt at kåre årets ildsjæl. Der er tale om en fyr, der brænder for 

senior fodbold. Faktisk brænder han så 

meget, at han i perioder har stået i 

spidsen for træningen af holdene, og 

han har også stillet op som spiller på 

alle 3 hold. Hans aktivitet på de sociale 

medier er kraftigt medvirkende til at 

både Apple, Facebook og Google har 

valgt at bygge nye datacentre i Dan-

mark. Vi ville gerne have givet ham 

denne flaske. Men han er netop nu i 

gang med at sørge for at andet holdet 

også kan spille i række 4 til foråret. 

Men ikke desto mindre fortjener han en hånd. Giv endnu en stor hånd til Je-

sper Kragh  

  

Bestyrelsen  

 

HAVDRUP SENIOR FODBOLD 
Denne halv sæson for Havdrup Senior afd. startede ikke særlig godt. Opstar-

ten i juli/august bød på en træner, der valgte at stoppe, kort tid efter han var 

startet, og en håndfuld spillere valgte at holde en pause fra fodbolden, mens et 

par stykker ville prøve sig af i en anden klub.  

Men på trods af det, kom der nye spillere til, så antallet var det samme som 

sidste sæson, og samtidig blev vores U17 drenge samlet på et nyoprettet se-

rie 6 hold, suppleret af nogle Oldboys spillere og de andre senior spillere. 

 

Træningen har i denne periode været varetaget af Thomas Elnegaard, Jesper 

Krag, Thomas Mortensen og Henrik Rosenbek med hjælp fra en stor gruppe 

af de resterende spillere. Der skal lyde en kæmpe tak til disse personer, for at 

holde styr på det hele, gennemførelse af træningen og udtagelsen af hold til 

kampene.  
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Ikke nok med, at vi var udfordret på træner/spiller situationen, også vejret  var 

i mod os. Den megen regn der er kommet de sidste 2-3 måneder, betød at 

vores fodboldbaner blev lukket i perioder, og vi måtte flytte træningen og kam-

pe til Solrød kunstgræs anlæg. 

 

Resultaterne har været blandet for de 3 hold i turneringen. 

 

For 1. holdet i serie 3, har det faktisk været en mere end godkendt sæson.  

Mange af de spillere der er stoppet, var fra 1. holds truppen, og det betød, at 

en del 2. holds spillere blev rykket op på 1. holdet.  

I en turnering hvor alle hold slår hinanden, skete det fantastiske i den sidste 

kamp, at vi besejrede Viby/Gadstrup med 2-1, og da Friheden vandt over 

Avedøre, betyder det, at Havdrup overvintrer på 2. pladsen i turneringen.  

Men turneringen er så tæt, at afstanden fra nr. 2 til nr. 9 kun er på 4 point. 

Der er 8 hold der bejler til den sidste oprykningsplads. Tune har skabt sig et 

lille forspring. Det bliver et meget spændende forår 1. holdet går i møde. 

 

2. holdet i serie 4 blev desværre ramt af disse rokeringer. På trods af til tider 

godt spil, så har efteråret budt på nederlag. Og som alle ved, for mange neder-

lag gør, at det ikke altid er spændende at spille disse kampe.  

Situationen for serie 4 holdet er faktisk, at selv om holdet ligger sidst i turne-

ringen, så er der stadig noget at spille for til foråret. 

 

3. holdet i serie 6 er nystartet her i efteråret. Det var vores unge U17 spillere, 

der skulle prøve kræfter med senior fodbold, og for at holde dem i klubben, 

blev dette hold tilmeldt Turneringen.  

Turneringskampene er forløbet godt. Holdet slutter nr. 5 ud af 12 Hold. Så der 

håbes på, at disse unge spillere har mod på at fortsætte med senior fodbold i 

klubben. En stor tak til Henrik Rosenbek og Heino Borella Jensen, som står for 

dette hold. 

 

Ved afslutningsfesten efter den sidste 1. holds kamp blev følgende spillere 

hædret: 

 

1. holdet 

Årets spiller  -  Frederik Kliver 

Årets fighter  -  Oliver Briton 
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2. holdet 

Årets spiller  -  Nikolaj Olsen 

Årets fighter  -  Mathias Hansen 

 

3. holdet 

Årets spiller  -  Magnus Groth Sørensen 

Årets fighter  -  Mikkel Rosenbek 

 

Fælles for alle hold er der udnævnt en Årets kammerat:     Jesper Krag 

 

Jesper er også blevet udnævnt til årets Ildsjæl af Havdrup Fodbold,  

for det kæmpe arbejde han udfører i senior afdelingen. 

 

Steen Gammelvind 

 

Salg af fyrværkeri 
Havdrup Fodbold er blevet forhandler af ROYAL FYRVÆRKERI, og vil i dagene 

mellem jul og nytår sælge NYTÅRSFYRVÆRKERI fra Havdrup Idrætscenter.  

Salget vil foregå inde i det grønne område, og åbningstiderne vil kunne ses på 

opslaget på side 25. 

Der vil blive omdelt kataloger i byens postkasser, og mere info kan ses på 

www.havdrupkrudt.dk og på 

 

Evt. spørgsmål kan sendes til krudt@hgi-fodbold.dk  

 

Årgang 2006/07 (08). 
Vi har haft en spændende sæson hvor vi haft massere af aktivitet på årgan-

gen. I efterårsæsonen endte vores række 2 hold i toppen af deres række og 

vores række 4 hold, som primært består af årgang 2007/08 spillere vandt 

flot deres række. 

 

I vintersæsonen står den på Futsal og almindelig indendørs hvor vi gerne skal 

udvikle vores tekniske færdigheder endnu mere. 

 

2018 bliver et spændende år, hvor vi bla. skal til Mini VM i Flensborg samt 

Kerteminde cup. 
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Vi vil gerne sige et stort tak til vores aktive forældre gruppe og vores sponso-

rere LM Byg, Celcius Nordic, Wood2Wood, Bolig Adm. samt Atkins.  

Sportslige hilsner 

Kurt Larsen & Kristian Jensen 

 

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 24) 
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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.  

Ungdomsformand  

Thomas Belling, Vinkelvej 16, 4622 Havdrup, Telefon 61 16 01 16. 

 

Mail: badminton@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.hgi-badminton.dk 

Ungdommen 

 

Spillermøde 

Mandag den 5/11 blev der afholdt spillermøder for Ungdommens forældre. 

Der var et pænt fremmøde og noter mm. er efterflg. sendt ud til alle ungdom-

mens spillere.  

 

Af vigtige punkter kan nævnes: 

 De forskellige turneringsformer som ungdommen kan deltage i blev gen-

nemgået. 

 Årshjulet blev gennemgået 

 Når træner eller ungdomsudvalg spørger på 

Holdsport, så er det vigtigt at man også vælger 

fra hvis man ikke har mulighed for at deltage/

hjælpe. Så ved vi at man har meldt tilbage og 

ikke ”blot” har overset beskeden. 

 Der er nedsat et juleafslutningsudvalg som, 

med Jonas i spidsen, vil planlægge den kom-

mende juleafslutning. 
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Hvis der er spørgsmål eller feedback til ungdommen, så tag fat i enten ung-

domsudvalget eller Jonas. 

  

Kommende aktiviteter og udvalgte stævner 

 

30. november:  HGI Julebanko 

16. december:  U9-U16D stævne Helsingør 

16. december:  U15 stævne Køge 

?? december:  Juleafslutning (dato bliver meldt ud snarest) 

20. december:  Sidste træning inden juleferien 

27.-30. december:  U9 – U19 Nytårsstævne i Taastrup  

3. Januar:  Første træning i 2018  

6. januar:  Badminton på Toppen – Tune 

6. januar:  U9-U15 X stævner – Præstø 

20. januar:  U9 – U19: Udtagelsesstævne til LM 

 

Thomas Belling, Ungdomsformand  
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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:  
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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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