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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 28 92 59 48 .  
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 15. april 2018 (Omdeles den 28. og 29. april 2018)   

Forsiden   
 
 

Motiv:  Badminton: Dygtige og frække ungdomsspillere klar til træ-
ning 

 

Fotograf:  Jonas Nielsen   

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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Fastelavn 

Der blev igen i år holdt en fantastisk fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter 

hvor bl.a. Charlie og Binalto fra Cirkus 3 kom og underholdte. Der kom omkring 

400 mennesker i Havdrup Idrætscenter. Dejligt at se at så mange som bak-

ker op om vores fastelavnsfest og en stor tak til alle de frivillige som sørger for 

at vi kan have en dejlig dag. Læs mere om fastelavnsfesten inde i bladet.   

 

Større arrangementer i marts  

Af større arrangementer i marts kan nævnes gymnastikforeningens årlige 

opvisning, som løber af stablen lørdag d. 17/3 Dørene åbnes kl. 11:00 og det 

hele slutter kl. 17 – Se mere herom inde i bladet.    

 

Generalforsamlinger  

Så er det igen blevet tid til generalforsamlinger i de forskellige afdelinger un-

der HGI. Igen i år vil jeg gerne opfordre til, at man kommer og deltager, for at 

få information om, hvad der sker i de forskellige afdelinger og for at give sin 

mening til kende. Der er ikke ”fare” for at blive valgt ind i bestyrelserne, hvis 

man møder op, så kom bare.  

Generalforsamlingerne afholdes:    

 

Badminton Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 i Pepes Bar 

Petanque Søndag den 18. marts 2018 kl. 13.00 i Hal 2 

Fodbold Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.30 i Pepes Bar 

Gymnastik Tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.00 i Pepes Bar 

HGI  Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00 i Pepes Bar 

 

Forårs/sommersæson  

Generalforsamlinger betyder også at foråret er på vej, og dermed også at 

sommersæsonen starter i de forskellige foreninger. Hold øje med hjemmesi-

derne for at se nærmere om hold, sæsonstart etc. Vi glæder os rigtigt meget 

til længere dage med lys og varme, så vi også kan få godt gang i boldbanerne 

og udendørslivet omkring Havdrup Idrætscenter.   

 

På bestyrelsens vegne  

René Ingerslev Dürke 
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Skøn fastelavns søndag i Havdrup Idrætscenter  

 

En begivenhedsrig dag med besøg af tigerdyret, brandmand Sam, den afskyeli-

ge snemand, transformers Bumblebee og mange 

mange flere fantastiske væsener! 

 

Søndag den 11. februar 2018 afholdt HGI den tradi-

tionsrige fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter. Fle-

re end 450 personer havde indløst billet til arrange-

mentet, og alle børn var mødt op i flotte og festlige 

kostumer. Der var alt lige fra brusekabiner til pape-

gøjer, og det var fantastisk at opleve alle de mange 

børn slå katte af tønden. De heldige kattedronnin-

ger og kattekonger blev præmieret med flotte 

sponsorerede gavekort fra Burgerking Roskilde.  

 

De voksne fik også mulighed for at slå til tønden, og soldater og diskodronnin-

ger fik hurtigt slået de sidste brædder ned og 

igen kunne kattedronninger- og konger kåres. 

Derefter kunne alle forsyne sig med fastelavns-

boller, juice og slikposer fra Superbrugsen Hav-

drup, og nyde lækkerierne mens den fantastisk 

klovneduo Charlie & Binalto fra Cirkus 3 under-

holdte med masser af klovnegøgl.  

 

Det var til stor morskab, da klovnen Binalto jagtede 

klovnen Charlie med en lagkage, og lagkagen endte 

selvfølgelig til sidst i ansigtet på klovnen Charlie. Da 

klovneduoen takkede af, var det tid til at udnævne de 

bedst udklædte i de 3 alderskategorier samt i vok-

sen- og familiekategorien.  

 

Her var alt lige fra bifamilien til en vaskemaskine, og 

det var nogen meget heldige vindere som modtog 

fine præmier fra Solrød Bio, Burgerking Roskilde og 

skønne spil fra TACTIC. Der skal lyde en stor tak til 

alle vores sponsorer og frivillige, der gjorde det mu-

(Fortsættes på side 5) 
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ligt at afholde det 13. fastelavn i HGI. Ikke mindst 

tak til alle som mødte op og var med til at skabe 

endnu en fantastisk fastelavnsfest i Havdrup 

Idrætscenter. 

 

Betina Steneman 

 

(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 

Gymnastikopvisning 

 

Gymnastikopvisningen er i år lørdag den 17. marts fra kl. 11.30.  

Dørene åbnes kl. 11.00. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange af Havdrup og omegns borgere, samt alle 

andre interesserede til årets gymnastikopvisning. 

Opvisningsprogrammet kan ses på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk 

og på midtersiden i dette HGI Nyt.   

 

Til opvisningen kan man glæde sig til at se alle de foreningshold som har øn-

sket 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. 

 

Præmier - Vi vil også i år trække lod på den købte indgangsbillet om flotte præ-

mier – hvor hovedpræmien er 1 sæsonabonnement til Havdrup Gymnastikfor-

ening til vintersæsonen 2018/2019. Der ud over er der bl.a. flotte præmier 

fra Super Brugsen, gavekort til Frisører, Pizza, CS Massage m.m.  

Vinderne skal være tilsted ved udtrækningen.  

Vi siger tak til vores sponsorer for de flotte præmier. 

 

Vi vil atter have DJ Smiley til at klare det musikalske. Så læg vejen forbi, det 

bliver en god oplevelse! 

 
(Fortsættes på side 8) 
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Køb af billetter til årets opvisning gøres på www.havdrupgymnastik.dk.  

Unummererede pladser koster 30 kr. Der er gratis entré for børn u/12 år og 

opvisende gymnaster. Husk at hvis du køber billetter via hjemmesiden, slipper 

du for at stå I kø. 

Man kan stadig købe billetter ved indgangen, her vil dog være et tillæg på 10 

kr., så éntreprisen er 40 kr. 

Det er muligt at købe billetterne online den 1. marts 2018. 

 

Vi glæder os til at se jer alle.  

 

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 kalen-

deren. 

 

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 præ-

ge 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 fore-

ningsarbejdet, 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. 

 

Sommergymnastik 2018 

Sommersæson-programmet er planlagt med en masse spændende hold. 

Se også mere på hjemmesiden havdrupgymnastik.dk & tilmeld jer. 

 

Priser, Holdbeskrivelser, instruktører, hjælpeinstruktører med flere detailoplys-

ninger om de enkelte hold, kan ses på hjemmesiden under holdbeskrivelser, 

(Fortsat fra side 6) 
 

 
(Fortsættes på side 9) 
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sommerhold – som nu er på vej til at blive lagt ind på hjemmesiden. Kan også 

ses på midtersiden i dette HGI Nyt. Der tages forbehold for eventuelt trykfejl.  

 

PROBLEMER MED AT MODTAGE VORES MAILS? 

Vi oplever desværre i stigende grad, at mange af vores medlemmer ikke mod-

tager vores emails, når vi sender ud fra vores system. Systemerne betragter 

uheldigvis vores mails som 'spam' og de ender derfor i 'Uønskede mails'. 

 

Vi har kontaktet vores systemudbyder omkring vores mails som betragtes 

som spam, men der er desværre ikke noget vi kan 

gøre noget ved det, da det er en helt generel ting 

der sker ved 'masse udsendelser'.  

 

HVIS du bruger Outlook, kan du med fordel vælge 

mappen 'Uønskede e-mail', højreklikke på vores mail, 

vælg 'Uønsket' og vælg ”Bloker aldrig afsender” eller 

”Bloker aldrig denne gruppe eller afsender”…. Så 

skulle de gå igennem fremover! 

 

Vi beklager meget ikke at kunne løse problemet på anden vis, og kan kun opfor-

dre til at alle tjekker deres 'Uønskede e-mail' ofte.... 

 

Klubmesterskab i Bordtennis 

Da bordtennis ikke har mulighed for at optræde til Havdrup Gymnastikfor-

enings store opvisning, så afholdes Foreningens klubmesterskab i bordtennis, 

hvor der forhåbentlig vil blive spillet nogle seriøse samt spændene kampe. Her 

har drengene mulighed for at vise, hvad de har lært af Søren.  

 

Dette afholdes i Gymnastiksalen onsdag den 3/4-18 fra kl. 16.00 til 19.00.  

 

Der vil blive lavet to helt tilfældige puljer, og de to bedste fra hver vil spille om 

de helt store præmier.   

Forældre er selvfølgelig velkomne til at overvære kampene og se præmie over-

rækkelsen sidst i turneringen. 

Formanden for Havdrup Gymnastikforening Betina Steneman vil komme, og 

overrække de flotte præmier til de 3 bedste spillere.  

(Fortsat fra side 8) 
 

 
 

(Fortsættes på side 10) 
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Nerf Event afholdt i vinterferien 

I Vinterferien blev der afholdt 2 Nerf event i Havdrup idrætscenter som var 

fuldt booket. Det gik over al forventning, børnene har hygget sig og haft et par 

fornøjelige timer, med vores fantastiske instruktør Christian som var klar med 

et hav af pile og sikkerhedsudstyr, og som guidet holdene igennem spil som 

f.eks. "Capture the flag", "Rambo" og "Last man standing". 

 

Her er lidt billeder fra dagen: 

Datoer og andet 

Gymnastikopvisning den 17. 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 

(Fortsat fra side 9) 
 

(Fortsættes på side 11) 
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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 

 

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 10) 
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Kom op og hør, hvad vi pusler med i fodboldafdelingen,  

og kom med dit input 
 

Der er sket meget i Havdrup fodbold i 2017. 

Senior afdelingen vokser, og mange fik købt 

nytårskrudtet af de unge herrer.  

I forbindelse med kommunalvalget, luftede 

borgmesteren mulighed for kunstgræs i Hav-

drup. Så der er mange spændende opgaver i klubben i 2018.  

 

Har du lyst til at være med til at præge klubben i 2018 - enten som bestyrel-

sesmedlem eller bare gerne vil hjælpe til ved vores større aktiviteter - så mød 

op og giv dig til kende. Så finder vi opgaver, der passer til dig. Vi har også brug 

for hjælp til de mere administrative opgaver. Vi vil gerne dele opgaverne om-

kring økonomi på flere hænder. Og så kunne vi godt tænke os at få vores års-

hjul bragt mere i spil. 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til Preben, 

preben@minhjemmeside.dk senest tirsdag den 6/3.  

Husk at formulere dit forslag, så der kan stemmes ja eller nej til det. 

 

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.30 i Pepes Bar  

 

Vel mødt. 

Bestyrelsen 

 
 

(Fortsættes på side 16) 

FODBOLD 

Formand 

Michael Ruff-Hansen, Kildebo 26, 4622 Havdrup, Telefon 25 38 34 95.  

Kasserer 

Søren Tvede, Bakkelund 25, 4622 Havdrup, Telefon 27 62 52 99.  

 

Mail: michael03@hgi-fodbold.dk 

Hjemmeside:  www.hgi-fodbold.dk 
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Casper Skriver, Årets talent i Syd- og Østsjællands Fodbolddommerklub  
 

Casper Skriver modtog ved Syd- og Østsjællands Fodbolddom-

merklubs årlige generalforsamling torsdag den 25. januar 

2018, pokalen som bevis på, at han  er årets talent 2017, en 

ære som også tilfaldt Frederik Hoffmann i 2013. 

 

Tillykke til Casper. 

 

 

Lars Mortensen 

   

 

 

 

 

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 14) 
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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 

Udfordringen 

Endnu en gang (som nr. 11 i rækken) fortsætter 

Udfordringen, - og vi tager nr. 12 med. 

 

Som sædvanlig kæmpede Rød Stue mod Blå Stue, 

og Rød Stue vandt 18-10. 

 

Men det skal siges helt klart, at der var 10 3-sættere, 

som var meget tætte, 

 

Alt i alt en dag med spændende kampe fra først til 

sidst. 

 

Det er rigtigt fint, at deltagerne er en blanding af A, B 

og C spillere, det giver en rigtig god kombination. 

 

Og så til sidst (naturligvis) den store afslutning med 

33 personer til stegt flæsk og persillesovs. 

 

Og selvfølgelig med Helenes hjemmebag, blandt andet 

kransekage, og en lille en til kaffen. 
 

(Fortsættes på side 20) 
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Bag dette suveræne arrangement stod, Helene, 

Carsten, Finn og Jan - og for billeder står Finn. 

 

 

Jan Dam  

 

 

Klubmesterskaber for Ungdommen 

Søndag den 15/4 afholder ungdommen klubmesterskab for deres spillere.  

Det bliver en hyggelig dag, hvor alle familiemedlemmer, venner og øvrige fans 

også inviteres til at komme og skabe en god stemning i Havdrup Hallen. De 

første kampe sættes i gang omkring kl. 9.45 men inden da vil der være fælles 

opvarmning for de deltagende spillere. Der vil blive kæmpet om klubmester-

skabstitler i U9, U11, U13 og U15 rækkerne i både singler, doubler og mix-

doubler. 

Spillerinvitationer uddeles til træning og via Holdsport.dk. 

Familie, venner og øvrige interesserede er meget velkomne til at møde op i 

hallen, for at se noget rigtig god badminton og for at støtte op om klubbens 

spillere. 

Vi regner med at få lavet en aftale med cafeteriet, således at dette er åbent 

under klubmesterskabet. 

 

Stemningsbilleder fra sidste års klubmesterskab: 

(Fortsat fra side 18) 
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Havdrup Petanque Klub  

Indbyder til ordinær Generalforsamling i den nye bygning (Hal 2…) 

Søndag den 18. marts 2018 kl. 13.00 

Vi starter med vinturnering kl. 10.00 – 12.30. 

Klubben giver 2. stk. smørrebrød + 1 øl/vand + 1 snaps.  

Tilmelding nødvendig. 

Husk: Tallerkner/glas/bestik  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent og stemmetæller. 

3. Formandens beretning 

4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab. 

5. Behandling af indkomne forslag.  

Modtages af bestyrelsen senest  7 dage før generalforsamlingen. 

6. Kasserer fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og Kasserer + Intern revisor 

 Bestyrelsen anbefaler Knud Schouw som intern revisor 

 Åse er på valg. Ønsker ikke genvalg. 

 Anette er på valg. Ønsker ikke genvalg.  

  Bestyrelsen anbefaler Leif M. (som nu er suppleant) 

 Else er på valg. Ønsker ikke genvalg. 

 Kirsten K. er på valg. Ønsker at være suppleant for 1 år.  

  Anbefales af bestyrelsen. 

8. Valg af 1 suppleant.  

9. Valg af medlemmer til udvalg. 

10. Information om aktiviteter i og uden for HPK. 

11. Eventuelt.  

Under evt. kan der ikke tages beslutninger.  

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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Havdrup Tennis Klub 
Ordinær generalforsamling 

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00   
I Klubhuset 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.  

5. Budget for det kommende år. 

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

7. Valg af formand 

 Steen Munkholm er på valg  

8. Valg af kasserer 

 Finn Jensen er ikke på valg. 

9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen 

 Kim Christiansen er på valg. Ønsker ikke genvalg 

 Kirsten Larsen er på valg.  

 Ena Munkholm er ikke på valg. 

 Jan Hansen er ikke på valg. 

 Martin Sonne er ikke på valg 

10. Valg af revisor 

 Steen Klit Andersen er på valg 

11. Valg af 1 suppleant og 1 revisorsuppleant 

 Suppleant til bestyrelsen  Alice Flarup  

 Revisorsuppleant  Dorthe Christiansen 

12. Eventuelt 

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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