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HGI-Caféen
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Klovneduoen Charlie og Binalto fra Cirkus 3 kommer til
Fastelavn i Havdrup Idrætscenter.
Lars Mortensen
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Godt nytår
Vi ønsker alle et godt nytår og glæder os til et godt sports år i 2018.
Gymnastikken havde 2 Jul/nytårs arrangementer i år som noget nyt for at
tiltrække nye og gamle gymnaster det ene var Nerf-event den 29/12-2017
og det andet var Nytårs event den 31/12-2017 hvor man kunne prøve Yoga,
Dance Fit, Boksning og løb. Arrangementet afsluttede med Champagne og
kransekage.

HGI’s Vandrepokal 2017
I forbindelse med Julebanko i Havdrup Idrætscenter den 30. november, blev
HGI’s Vandrepokal tildelt Helle og Lars Gram. Læs artiklen på side 7.

Julebanko
Som traditionen foreskriver, blev der den 30. november afholdt det årlige Julebanko. Hallen var fyldt med spille glade gæster og godt humør.
Vi vil gerne takke alle de frivillige, som står for dette arrangement og en stor
tak til alle sponsorerne som er med til at gøre dette muligt.

Et nyt år
Efter en dejlig juleferie, er vi kommet godt ind i det nye år og de forskellige
sportsgrene er igen startet op i alle foreningerne. Kulden er ved at være over
os og om ikke så længe, kommer sneen sikkert også, så husk at passe på hallen, og sørg for at der ikke ligger overtøj rundt omkring i hallen, vi har jo nogle
dejlige omklædningsrum til det samme 

Arrangement
Næste store arrangement i 1. kvartal 2018 er HGI’s Fastelavns fest, som afholdes søndag den 11. februar fra kl. 10.00-12.00.
Mere information herom vil være at finde i dette blad eller www.havdrup.dk,
www.havdrupgymnastik.dk samt på opslag rundt omkring i byen.
Vi håber at se rigtigt mange til årets fastelavnsfest, så vi også kan bevare denne skønne tradition.
På bestyrelsens vegne
René Ingerslev Dürke
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Julebanko i Havdrup Idrætscenter 2017
Så har der endnu en gang været afholdt Julebanko i Havdrup Idrætscenter og
der var stort fremmøde af håbefulde spillere, så der måtte hentes ekstra borde og stole. I alt var der mødt over 500 deltagere op og det er det største antal i mange år. Opråber og nummerpige var som altid; Erling Elberg og Christina Olsson. Lyden i år var god, da der med støtte fra Kommunen var indkøbt
nyt system med håndholdte mikrofoner til dem, der skulle kontrollere numre i
salen og headset til vores opråber.
Igen i år var der 16 gennemgående spil, salg af 21-spil og amerikansk lotteri
samt salg og trækning af fjernbankolodder. Rigtig mange spillere fik noget
med hjem, og ikke mindst på grund af de mange sidegevinster, der kunne udleveres.
De mange flotte gevinster med en samlet værdi på over 30.000 kr. – var
sponseret eller indkøbt med større eller mindre tilskud fra de handlende i og
omkring Havdrup og sammen med de mange fremmødte, har det givet et
pænt overskud til HGI’s arbejde.

(Fortsættes på side 5)
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En meget stor tak til SuperBrugsen’s uddeler; Thomas Eggebrecht - for den
flotte hovedgevinst til det amerikanske lotteri, som var et gavekort på
1.600,00 kr. til Delikatessen.
Også en tak til Berit Nielsen, som via Erhvervsnetværket fik samlet en del flere
gaver, end vi plejer.
Og endelig skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til de mange frivillige hjælpere denne aften. Det er særligt vores mange pensionister, som sørger for
opråb af tal, sælge plader ved indgangen, hjælp med kontrol af spilleplader
samt udlevering af gevinster. Uden jeres hjælp kunne det slet ikke lade sig gøre.

På vegne af hovedbestyrelsen - Brian Jensen
Tak til Jeff Duckett for fotografier.
Tak til sponsorerne ved julebanko 2017
SuperBrugsen Havdrup, Benti Cyklelværksted, Frisør Kozmoe, Feel Good, Peter Olsen Auto, EDC Solrød, Frisør Tryllespejlet, OK Tanken, Hos Hanna, Havdrup Dyreklinik, Havdrup Apotek, Din lille butik, Blomster Stalden, Hovedgadens
farver, Fru Hansen Chokolade, Chili's Thai Street Food, Gløvermosegård Gårdbutik, Krogh's Flaskegenbrug, Mia’s Briller, Marabou Chokolade, Matas Solrød,
Sport24 Køge, Havdrup Pizzeria, Pizza & Burger House, Zalsa Solrød og Max
kebab & grill.
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Stor Fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter
For 13. år i træk byder HGI velkommen til Havdrups største fastelavnsfest
med tøndeslagning for børn i alderen 0-12 år, og med sjov underholdning af
Klovneduoen Charlie & Binalto fra Cirkus 3.
SØNDAG den 11. februar 2018 Kl. 10.00 – 12.00
Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening indbyder til tøndeslagning for de 0 – 12 årige fastelavnssøndag i Havdrup Idrætscenter – Hal 1.
Der vil blive kåret masser af kattekonger og kattedronninger, og endvidere vil
de bedste udklædte i 3 forskellige alderskategorier blive fundet. Vinderne vil
modtage fine sponsorerede præmier og Super Brugsen vil sammen med HGICaféen byde på lækre fastelavnsboller, juice og skønne slikposer samt kaffe/
te.
Derudover er der også en fastelavnstønde til morskab for de voksne, og ikke
mindst vil Klovneduoen Charlie & Binalto underholde med sjove løjer.
Forældre, bedsteforældre og tilskuere er mere end velkomne for dermed at
gøre dagen så festlig som mulig.

Pris pr. barn er 50 kr.
(inkluderer en slikpose, en børne-fastelavnsbolle og en juice)
Pris pr. voksen er 35 kr.
(inkluderer kaffe og en fastelavnsbolle)
Billetter sælges fra fredag den 26. januar 2018 – torsdag den 8. februar
2018 kl. 12.00 online på www.havdrupgymnastik.dk. Billetter kan endvidere
købes i HGI Caféen i Havdrup Idrætscenter i åbningstiden, hvor der kan betales med kontanter eller mobilepay.
(Ved køb af billet v/indgangen tillægges 20 kr. pr. billet)

STØT OP OM FASTELAVNSFESTEN
KØB BILLET OG HOLD TRADITIONEN I LIVE!
Fastelavnsudvalget v/Lene, Lisbeth og Betina
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HGI’s Vandrepokal 2017

I forbindelse med Julebanko i Havdrup Idrætscenter den 30. november uddelte formand René Ingerslev Dürke HGI’s Vandrepokal til Helle og Lars Gram
med følgende motivering.
Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening har en bred vifte af aktiviteter, og fælles for dem alle gælder, at ingen af dem kunne eksistere uden de mange frivillige, som året igennem ”24/7 365” bruger en stor del af deres fritid, så alle
tandhjul i HGI kører rundt.
En samlende og vigtig del af HGI er HGI-Caféen, som servicerer alle afdelinger i
HGI, og ikke mindst sørger for, at byde vores gæster velkommen, og giver mulighed for en kop kaffe og et lille mellemmåltid. Netop i aften viser HGI-Caféen
sin vigtighed, når så mange er samlet til det årlige bankospil i Havdrup Idrætscenter.
I 2013 overtog HGI forpagtningen, og har siden opbygget en velfungerende
Café, som en stor del af året, har åbent
næsten hver dag. Som sagt er alle de frivillige en altafgørende del af vores forening,
således også i HGI-Caféen, men vi føler, at
der i særlig grad er nogen som yder en
ekstra indsats, når det gælder Caféen, og
da vi ikke uddelte Vandrepokalen i 2016,
passer det rigtig godt, at vi i 2017 kan takke 2 frivillige for deres store arbejde i Caféen, og tildele dem HGI’s Vandrepokal
2017.
De bruger rigtigt mange timer i Caféen,
både bag disken, men er også med, når det
Helle og Lars Gram
gælder administration, indkøb og tilberedning af de mange måltider, som serveres i
Foto: Jeff Duckett
Caféen.

HGI-CAFÈEN søger frivillige

HGI-Caféen søger frivillige hjælpere til både hverdags vagter og i weekenderne,
når der er arrangementer.

Åbningstiderne i hverdagene er fra kl. 16.00 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 følgende foreninger.
Badminton afd., Fodbold afd., Gymnastik afd., eller Petanque afd.
Vi forventer du har mindst en hverdags vagt hver 14. dag,
Ved weekend arrangementerne vil der oftest være flere i Caféen af gangen.
Henvendelse til Steen Gammelvind 4127 7718 eller HGIcafeen@gmail.com
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Kl. 16 den 28. december 2017 blev dørene åbnet for 116.gang til Børnenes
Juletræsfest i Havdrup. 451 forventningsfulde børn og voksne fyldte hurtigt
hallen med det flotte juletræ mens Tage B. Olsen (www.selskabsmusiker.dk)
spillede årets sidste julesange fra scenen. Nissemor, fik med hjælp fra gæsterne, råbt julemanden an og han kom kørende i sin kane, flankeret af nissebørn
og hjælpenisser. Disse hjælpenisser havde om nogen set frem til aftenens
fest, da de havde brugt mange timer det sidste år på planlægningen.
Der blev danset om juletræet, uddelt slikposer, sponseret af Superbrugsen i
Havdrup, bugtaleren Sine kom og underholdt med Frække Rikke og Gilbert.
Det var et tilløbsstykke at kunne komme til at hilse på dem efterfølgende. Som
traditionen byder sig, var der lodtrækning og flotte gaver til både børn og voksne.
Igen i år var der tilbud om køb af trekantsandwich, samt et nyt tiltag med popcorn, som der blev taget godt imod. Begge ting regner vi med at kunne tilbyde
fremover.
Billetter blev i år solgt primært online, hvor muligheden for køb af en familiebillet blev introduceret. Dette tiltag blev taget godt imod og er helt sikkert noget
vi vil fortsætte med. Det er vigtigt for nisserne at være synlige i bybilledet op til
festen, hvorfor at de også stod og solgte billetter fredag og lørdage i december oppe i Superbrugsen i Havdrup.
Husk at følge os på Facebook ved at ”like” vores side ”Børnenes Juletræsfest i
Havdrup”. Har du lyst til selv at være nisse kan Jane Madsen kontaktes:
61731826 eller send en mail på juletraesfestihavdrup@gmail.com - Vi har
altid brug for flere hænder. Til sidst er der kun at sige tak til alle vores gæster
og en stor tak til alle vores sponsorer. Uden jer ingen juletræsfest. På gensyn
d. 28/12-18. Vi glæder os allerede.
Hilsen nisserne
Superbrugsen Havdrup – ATBO reolen – Frisør Trykkespejlet – De kreative tøser – Fest4all –
Benti Cykler – Havdrup Autodele – Leo’s Legeland – Nordisk Film Køge – Maria and the Angels
– LM Byg A/S – Havdrup Frisørsalon – Havdrup fodklinik – Dinos legeland – Mia’s optik – Finn
Olsen VVS – MM Action – Aarstidernes Blomster – Fin Form Havdrup – Netto Havdrup – Feel
Better – Apoteket Havdrup – Havdrup Fodbold – Husk Kaffen – Hos Hanna – Malerfirmaet
Havdrup Bolig-Service – By Moulin – Max Kebab – Feel Good – Delfin Sengecenter – Den Lille
Butik – Mr. Niels Ove – Chilis Thai Street Food – Havdrup Pizzaria – Zalza – Murerfirmaet Balthervin – W. Johansen – Garn & Stof – Fakta Havdrup – Cos’nova – Sommerland Sjælland –
Frisør Silkehår – Krebs-Arnbo Aut. Elinstallatør – EDC v. Poul Erik Bech – Café A – Skjold Burne
Solrød – Solrød Cykler – Bryggeri Skovlyst – Frk. Fryd – Rosehip – Enjoy Living – Kørelærer
Niels Juul www.trailerkort.dk – Højgaard Hereford – LJ Foto – Skoringen Solrød – Kozmoe
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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

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 på udvalgte børnehold, og de voksenhold som
ikke i forvejen har nedsat pris, eller er lukket for flere tilmeldinger.
Se mere på www.havdrupgymnastik.dk.
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
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.

NYT Babygymnastik & Efterfødselsyoga hold
Starter d. 9 og 10. januar 2018
Vi starter nye hold op med babygymnastik og efterfødsel i januar.
(Fortsættes på side 10)

9

(Fortsat fra side 9)

Babygymnastik starter tirsdag d. 9. januar kl.
10.30-11.30 og fortsætter frem til og med d.
3. april 2018.
Efterfødselsyoga starter onsdag d. 10. januar
2018 kl. 8.30-9.30 og fortsætter frem til og
med d. 4. april 2018.
På begge hold underviser vores fantastiske instruktør Jeanett Træde, som er
uddannet yogainstruktør, og tidligere dagplejer med baggrund i rytmik og bevægelse for mindre børn.
Prisen pr. hold er 300 kr. og gælder både mor/far og barn.
Tilmelding åben nu på vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk

Havdrup Gymnastikforening bød på 2 nye events i juleferien
Havdrup Gymnastikforening bød velkommen til 2 nye events her i juleferien,
nemlig et Nerf Warriors event for børn d. 29/12-17 kl. 11.00-14.00 og et
Gratis Nytårs Event for voksne d. 31/12-17 kl. 09.00-11.30.
Der var stor interesse for begge event og vi har besluttet at denne succes
skal gentages igen i år.

Nerf warriors juleevent
Fredag d. 29/12 2017 kl. 11.00-14.00 I Havdrup Idrætscenter - Hal 2 afholdte vi endnu et Nerf-Event, hvor børn havde mulighed for at komme og prøve vores fantastiske Nerf bane af mod en lille betaling på 50 kr.
Man skulle selv medbringe sin egen Nerf-Gun.
Vores fantastiske instruktør Christian var klar med et hav af pile og sikkerhedsudstyr, og vil guide holdene igennem spil som f.eks. "Capture the flag",
"Rambo" og "Last man standing”.
Det var 46 piger og drenge, som kom trætte hjem efter at have en super sjov
og spændende dag efter dagens kampe.

(Fortsættes på side 12)
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Lidt stemningsbilleder fra Nerf warriors juleevent:

Nytårs event nytårsaften
For første gang prøve Havdrup Gymnastikforening lave et event Nytårsaften,
det var en stor succes. Eventet var gratis og krævede ikke tilmelding og der
dukket i alt ca. 30 op og trænede med.
Eventet startet kl. 9.00 hvor der var Yoga,
Dance Fit, Boksemotion og Løb på programmet, som sluttet af kl. 11.30, hvor vi bød på
et glas champagne og kransekage og ønskede hinanden et rigtig godt nytår.
Lidt stemningsbilleder fra Nytårs Eventen:

(Fortsættes på side 13)
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STORT INDENDØRS LOPPEMARKED Havdrup Idrætscenter den. 28. januar '18
Nu har du muligheden for at tømme loft og kælder og samtidig gøre en god
handel som sælger eller køber.
Kom og støt Havdrup Supersprings Loppemarked søndag d. 28. januar 2018 kl.
10.00-14.30.
Stå tørskoet med alle dine sager og book
et bord til 125 kr. på
hgigym.loppen@gmail.com. Der betales ved
tilmelding, tilmelding er bindende og refunderes ikke.
Afleverede salgsbare ting sælges af super
Spring, som får overskuddet af salget.
DER ER STADIG LEDIGE BORDE!

Facebook
Havdrup Gymnastikforening er på Facebook, så gå ind giv os et Like og følg
med i hvad der sker i Havdrup Gymnastikforening.
Herinde poster vi billeder & videoer og giver en masse
oplysninger om alle de forskellige ting vi tilbyder i Gymnastikforeningen, så hold øje med Facebook.
Indtil videre har vi 618 som har været ind og ”Like” os, men vi har plads til
mange flere Likes 
(Fortsættes på side 14)
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Gymnastikopvisning
Gymnastikopvisningen er nu snart lige om hjørnet.

Gymnastikopvisningen er i år lørdag den 17. marts
Vi glæder os til at se rigtig mange af Havdrup og omegns borgere, samt alle
andre interesserede til årets gymnastikopvisning.
Opvisningsprogrammet er endnu ikke helt færdigt, men hold øje med næste
blad og hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk
Til opvisningen kan man glæde sig til at se alle de foreningshold som har ønsket at give opvisning. Vi får desværre ikke alle foreningens hold at se, da nogle
hold ønsker at træne, uden at give opvisning.
Opvisningsholdene vil vise hvad de kan og har arbejdet med i løbet af denne
sæson – så glæd jer.
Vi vil også i år, som vi gjorde sidste år, trække lod på den købte indgangsbillet
om flotte præmier, og vi vil atter have DJ til at klare det musikalske.

Igen I år vil der være mulighed for at købe billetterne Online på Havdrup Gymnastikforenings hjemmeside. Vi skriver ud på Facebook, når det er muligt.
Vi glæder os til at se jer alle.

Sommergymnastik
Der arbejdes også nu på at sammensætte en sommergymnastikplan - som vil
starte op efter opvisningen den 17. marts.
De mere præcise oplysninger kommer dog først senere, når planen er klar.
Ligeledes kan sommerprogrammet når det ligger færdigt, også ses på hjemmesiden. Så kig ind i mellem på hjemmesiden og følg med i de løbende nye
oplysninger og informationer der kommer der.

(Fortsættes på side 16)
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Generalforsamling
HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling tirsdag den 27. marts kl.
19.00, i Havdrup hallen oppe i Pepes Bar - så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Kom og vær med og hør hvad der sker, samt bak op om foreningens arbejde.
Der er mange der gør et stort stykke arbejde for foreningens fremme.
Vi håber derfor at se rigtig mange til generalforsamlingen.
Har du i den forbindelse ideer, ris eller ros, er der her muligheden for at præge gymnastikafdelingens stil.
Er der nogle som har lyst til at deltage i foreningsarbejdet / i en bestyrelse
hvor tonen, samværet og hyggen også fungere godt, vil vi gerne høre fra dig
og eller se dig til generalforsamlingen.
Er der til tider arbejde eller lign. der skal passes og som konflikter med foreningsarbejdet, tager vi også hensyn til dette, så det skal ikke holde dig tilbage.
Vi er ikke i mangel på bestyrelsesmedlemmer, men et par suppleanter kunne
vi godt bruge, så deltagelse ved generalforsamlingen er ikke risikobetonet
hvad valg til bestyrelsen angår – så kom bare og vær med.

Bordtennis i Havdrup – kom og spil
Selvom det fremgår af Havdrup Gymnastiks hjemmeside, tror vi ikke at det er
gået op for så mange, at der rent faktisk også tilbydes motion i form af bordtennis for voksne. Det vil vi gerne råde bod på ved denne lille beskrivelse.
Vi har rådighed over gymnastiksalen i skolen fra mandag kl. 19.00 (mødetid kl.
18.45, så vi kan få stillet bord eller borde op), og så spiller vi til kl. ca. 20.30,
hvorefter vi slutter med lidt medbragte drikkevarer og snak/hygge, så meget
som man nu kan det i et omklædningsrum.
Vi er pt. 5 tilmeldte, hvilket er lidt for lidt, da der ofte er afbud. Vi vil gerne være
nogle flere, og her kommer du ind i billede. Vi er absolut ikke spillere på højt
niveau, men har i år tilmeldt et hold i samarbejde med Solrød Bordtennisklub i
den laveste række på Sjælland, hvilket er serie 5. Her spiller vi kampe med andre på vores niveau, hvilket går fornuftigt, men heller ikke mere.
Vi prøver at organisere lidt træning via en af spillerne, som kan noget på det
område og på det regelmæssige er vi også godt med, idet vi har en af ver(Fortsættes på side 17)
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dens bedste bordtennisdommere med til spillet, så der er ingen undskyldning
for ikke at komme. Du kan højst blive lidt bedre, få lidt motion som er anderledes, og som sagtens kan give sved på panden. Samtidig får du et par hyggelige
timer, så mød bare op på skolen om mandagen kl. 19.00.
Ring gerne til Steen Andersen, hvis du vil vide mere på 28 87 28 02.

Datoer og andet
Super Springs Loppemarked i Hal 1 den 28. januar 2018
Fastelavn i Hal 1 den 11. februar 2018
Vinterferie i uge 8 fra den 19. februar til 25. februar 2018
Gymnastikopvisning den17. marts 2018
Generalforsamling i HGI Gymnastikafdelingen den 27. marts 2018

Opvisninger
Opvisning i Kalundborg den 3. marts 2018
Opvisning i Roskilde den 10. marts 2018
Opvisning i Solrød den 15. april 2018
Opvisning Lokalt i Havdrup med alle 3 Supersprings hold den 31. maj 2018
Opvisning ved Fjorden den 2. juni 2018
Til alle disse opvisninger vil vores alle 3 Supersprings hold deltage og i Roskilde
vil Cheerleading og Funky Teens & Ladies også optræde.

Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk
Super Springs hjemmeside – www.superspring.dk
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk

(Fortsættes på side 18)
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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

Årgang 2006/07
Der er som sædvanlig fuldt tryk på aktiviteterne på årgangen, i vintersæsonen
har vi 3 indendørs hold + 1 Futsal hold med DBUS turneringer, alle hold har
klaret sig rigtigt godt!
Igen i år har vi deltaget i Spar Nord Cup
“Julestævnet" i Roskilde hallerne.
Vores årgang 2007 hold spillede en rigtig flot indledende puljerunde og endte på andenpladsen. Holdet tabte desværre deres kvartfinale med 3-2 til de
senere vinder af turneringen Greve.
Årgang 2006 havde vi tilmeldt 2 hold, Havdrup 1 gik videre som sikker vinder
af deres pulje, i B kvartfinalen blev Greve blæst ud
af hallen med sikker 6-1 sejr. I semifinalen skulle
holdet op imod stærkt Karlslunde hold som til daglig spiller en række over os, efter en spændende og
jævnbyrdig kamp som endt 0-0 skulle det hele afgøre i på straffe, og her træk vi det længste strå. I
finalen skulle vi op mod Næstveds SU liga hold
Foto: Jeff Duckett
(spiller 2 rækker over os) og her blev det til et nederlag på 3-1 efter en flot fight!

(Fortsættes på side 21)
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Havdrup 2 blev nr. 4 i puljen med 1 sejr, 1 uafgjort og 2 nederlag. I C kvartfinalen mødte vi Holbæk som vi sendte hjem med en 21 sejr, det afgørende mål sat ind lige før slutfløjtet. I
semifinalen mødte vi et stærkt spillende Farum hold
som vinder 3-0 (vi havde ellers slået dem i den indledende runde), i kampen om 3-4 pladsen møder vi
Frederikssund, det bliver en spændende kamp som
ender 1-1 og så skal det hele afgøres på straffe, her Foto: Jeff Duckett
er vi skarpes og får en velfortjent 3.plads.
Vi ser frem til et aktivt forår med 2 x 8-mands hold i DBUS, Mini VM i Flensborg og Kerteminde Cup og forberedelserne er i fuld gang både på kunstbanen i Solrød, Hallen Havdrup samt Bokse/styrketræning
På vegne af træner teamet
Kurt & Kristian

Havdrup Senior Fodbold
Havdrup Senior fodbold har valgt at opruste til den kommende sæson. Ud fra
positionen i Serie 3, hvor holdet ligger på 2. pladsen og den store trup af spiller, har Havdrup Fodbold valg at ansætte Michael Hansen og Jimmy Glatter,
som henholdsvis 1. Holds træner og assistent træner. Det er en meget spændende sæson klubben går i møde.
Der er opstart lørdag den 27/1-2018 kl. 11.00, hvor der startes med at gennemgå opstartsprogrammet og herefter vil der være ca. 1. times træning.
Det hele foregår i Solrød Idrætscenter og træningen vil være på kunstgræsanlægget også i Solrød.
Træningskampene for 1.holdets vedkommende er allerede på plads.
Lørdag den 24. Februar Kl. 11:00 i Solrød mod FS Hashøj (S.3)
Lørdag den 3. Marts Kl. 12:30 i Ringsted mod Benløse (S.2)
Lørdag den 10. Marts Kl. 11:00 i Solrød mod Borup (S.3)
Lørdag den 17. Marts Kl. 12:00 i Vemmelev mod Vemmelev (S.3)
Lørdag den 24. Marts Kl. 11:00 i Solrød mod Skibby IK (S.2)
Lørdag den 31. Marts Kl. 11:00 i Solrød mod Tølløse (S.3)
Vi håber at se alle nuværende spillere, også nye er velkommen til at deltage.
Der er plads til flere.
(Fortsættes på side 22)
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Træner søges
Havdrup Fodbold søger efter en træner til vores 2. – 3. senior hold, så skulle
der findes en person i Havdrup, eller du har kendskab til en person, som går
med et træner gen, så er du altid velkommen til at tage kontakt til Steen Gammelvind 41 27 77 18, og høre nærmere om trænerjobbet og hvad Havdrup
Fodbold kan tilbyde.

TAK FOR STØTTEN
Havdrup Fodbold havde i dagene mellem jul og nytår etableret salg af Nytårsfyrværkeri i Havdrup Idrætscenter. Det var første gang vi prøvede kræfter
med dette, og det gik over al forventning.
Vi vil gerne sige tusind tak fordi I støttede Havdrup Fodbold, og det betyder, at
der med stor sandsynlighed igen i 2018, vil være salg af Fyrværkeri i Havdrup
Idræts Center.
GODT NYTÅR TIL ALLE FRA 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
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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

Videoaften
Lise og Jonas inviterede til video og hygge aften hjemme hos Lise. Det blev til
en hyggelig aften med pizza, en god film og i selskab med nogle super klubkammerater.

Juleafslutning
Sidste træningsaften inden juleferien blev der afholdt fælles juleafslutning.
Mere end 40 spillere, søskende og forældre deltog og der blev spillet både
almindeligt badminton men også badminton på baner med forhindringer.
(Fortsættes på side 25)
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Arrangementet blev lidt mere spændende end normalt, da en ”tyv” tog godteposerne. Heldigvis var der nogle ”vidner” og ”beviser”, så det lykkedes børnene
at regne ud hvem tyven var, fange ham og generobre godteposerne.

Jonas fortæller hvad der skal ske

Spil med forhindringer

”Tyvens” skoaftryk

Kom og vær med
Selvom sæsonen er godt i gang, så har vi plads til nye holdkammerater på vores ungdomshold. Så hvis du (eller dit barn) er interesseret så kom og prøv
badminton. Nye spillere er velkomne mandag og onsdag og træningen er fra
kl. 16.30 – 17.15.

Thomas Belling
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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:
Havdrup Petanque Klub ønsker alle et godt nytår og glæder os til gensyn i hele
2018. Ja – for vi spiller hele året. Se bare her……….!

Samtidig gør vi opmærksom på, at vores kontingent på ”kun” 250 kr. skal betales inden den 31. januar 2018.
Vores bankkonto nr. Reg. nr. 2344 kontonr. 7558791076
Vi slår ”Katten af tønden” i HPK
Søndag den 11. februar kl. 10
får vi kakao/kaffe – fastelavnsbolle + en lille én til halsen. Alt dette for 25 kr.
(Tilmelding er bindende, da vi skal bestille ”bollerne” i Brugsen)
Sidste tilmelding: den 7. februar 2018
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