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Havdrup Gymnastik -  og Idrætsforening 

HGI'S adresse:  Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup 
   Mail: hgi@havdrup.dk 
 

Hovedbestyrelsen 

Formand 
Anette Gammelvind, Engløkke 4, 4622 Havdrup, Telefon 41 61 77 37.  
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 
Fayna Sørensen, Vestermarksvej 3A , 4622 Havdrup, Telefon 29 72 99 47.  
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 
Lisbeth Rheder, Uglevænget 6, 4622 Havdrup , Telefon 22 93 45 91. 
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:  
September 2018 (Se datoen på www.hgi-nyt.dk)   

Forsiden   
 
 

Motiv:  BRO leverede et brag af et show til Havdrup Børnerock 
2018.  

 
 

Fotograf:  Betina Steneman   

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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Nyt fra HGI 

 

Det er med stor glæde, at jeg igen skriver dette forord i HGI-Nyt.  

Det er dejligt at være tilbage som formand.  

Jeg glæder mig til at komme i gang igen, med at fremme og støtte både spor-

ten og alle de andre aktiviteter omkring idrætslivet i Havdrup. 

 

 

Børnerock 

Der har været afholdt børnerock den 26. maj med Bro som hovednavn.  

Det var en kæmpe succes med ca. 350 børn som deltog. Det er så dejligt at 

være med til et sådant arrangement og se alle de glade og feststemte børn. 

De har en fest. De er så søde og tålmodige under hele arrangementet.  

Så tak for lån af jeres børn. Vi glæder os til næste år. 

 

 

Sommerferie 

Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. Det bliver en dejlig pause, 

hvor alle de frivillige kan lade op til næste års mange timer.  

Jeg vil benytte lejligheden til at sige stort tak til alle de frivillige, som yder et 

kæmpe stykke arbejde, uden alle jer kunne HGI slet ikke eksistere.  

 

 

Helårsplan 

Vi har i Hovedbestyrelsen besluttet, at vi vil lave en helårsplan for HGI.  

Vi vil hvert år revidere den, for at se hvad vi har opnået, og hvilke nye punkter vi 

gerne vil have med.  

På den måde håber vi med tiden at få opfyldt endnu flere drømme og mål for 

idrætslivet og det sociale liv i Havdrup. 

 

Anette Gammelvind 

Formand Havdrup Gymnastik & Idrætsforening  
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Havdrup Børnerock 2018 drog ”Sydpå” 

 

Iført flotte kjoler, cool bukser, smarte frisurer samt bevæbnet med glow sticks 

og penge på lommen til slik og sodavand, festede næsten 370 børn i den sid-

ste weekend i maj til Havdrup Børnerock med BRO kendt fra titelsangen til 

Paradise Hotel ”Sydpå”. 

 

Lørdag den 26. maj afholdtes Havdrup Børnerock 2018 i Havdrup Idrætscen-

ter kl. 18.00-21.00 for børn i aldersgruppen 

0.-6. klasse. Crew’et og Havdrup Gymnastik-

forening skabte en fantastisk fest i trygge 

rammer for de mange børn, som festede 

uden mor og far.  

Mange måneders forberedelser i Havdrup 

Gymnastik udmøntede sig i en festlig aften, 

som udover de mange børn blev gæstet af 

den populære kunstner BRO, som var aftenens hovednavn. BRO leverede et 

brag af et show og alle børn fik mulighed for at få taget selfies med den popu-

lære sanger, efter han var gået af scenen. BRO 

tager sig godt af sine fans, idet han tog sig tid til 

at skrive autografer og tage selfies på vej ind og 

ud af hallen til den gruppe piger, som var for gam-

le til at deltage i Havdrup Børnerock, men som 

havde ventet mange timer udenfor.  

Indenfor sørgede Dansk DJ Service for lys og lyd 

og skabte en skøn fest med diverse konkurrencer og gimmicks. SuperBrugsen 

i Havdrup var sponsor af 2 flotte hovedpræmier i form af 2 checks á 1500 kr. 

til Coop.dk som tilskud til en cykel.  

Som de tidligere år kunne Havdrup 

Børnerock kun afholdes på baggrund 

af de flotte sponsorater doneret af 

forskellige erhvervsdrivende med LM 

Byg, SuperBrugsen Havdrup og EDC 

Solrød Strand i spidsen som hoved-

sponsorer. Men også Celcius Nordic, 

Multi-Service Hus & Have, Havdrup 

Dyreklinik, Pizza & Burgerhouse, EL-

(Fortsættes på side 5) 
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TEK, Sydkysten/Solrød Avis  og Waves kan takkes 

for støtte til dette års Børnerock. Og ikke mindst var 

alle de frivillige i Crew’et og i HGI Caféen med til at 

gøre denne aften til virkelighed og med til at fasthol-

de dette traditionelle arrangement til stor glæde for 

børnene i Havdrup og omegn.  

Til næste år vil Havdrup idrætscenter igen blive omdannet til børnediskotek for 

en aften, og datoen kan allerede nu afsløres: Lørdag den 11. maj 2019 – Så 

sæt kryds i kalenderen! 

 

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 

Super Spring 

Sommeren 2018 sender Havdrup gymnastik og idrætsforening, endnu en 

gang Super spring mod de sydlige lande. Traditionen tro skal Super Spring væ-

re en del af gymnastik Festival Del Sole i Italien. En festival der bliver afholdt i 

Riccione hvert andet år, hvor der er mere end 5.000 gymnaster og dansere 

fra hele verden, der vil komme og perfome. Som Festival Del Sole selv beskri-

ver, er formålet at alle deltagende får oplevet glæden ved at være sammen 

om gymnastikken. 13 glade piger, 2 instruktører og en forældregruppe skal 

dette år repræsentere HGI.      

Dette vil de gøre med et kæmpe smil på læben, og i deres nye fine træningstøj. 

De har dette år været heldige, at få et helt nyt træningssæt sponsoreret af 

Celcius Nordic så de er klædt på til sydens varme.  

 

Janni Juul Hansen 

 
(Fortsættes på side 7) 
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Årets Idrætsprisfest i Solrød Idrætscenter 

Der blev afholdt årets Idrætsprisfest i Solrød Idrætscenter onsdag den 25/4-

18 hvor der først var generalforsamling for Solrød Idræts Union (SIU) og der-

efter kom tv-vært og skiinstruktør Thomas Uhrskov og holdt et sjovt indlæg 

omkring foreningsånd og sammenhold.  

Herefter var det tid til årets indstillinger og Havdrup Gymnastik havde indstillet 

instruktør Camilla Dürke til årets lederpris og Eline Holbech til årets ungdoms-

leder.  

Årets lederpris gik desværre ikke til Camilla, men til Pia Nyvang (tillykke) fra 

Solrød Gymnastik, men vi kan glædes over at Eline modtog prisen som årets 

ungdomsleder. 

Stort tillykke til jer begge med indstillingen og til Eline med titlen - Vi er stolte af 

jer!! På billedet også vinder af årets idrætspræstation Frederikke fra Solrød 

Strand badminton.  

 

Borgmester Niels Hörup lykønskede og overrakte blomster og præmier. 

Hermed indstilles Ungdomstrænerlegat til følgende person: 

 

Navn: Eline Lindegaard Holbech                                                                                               

 

Alder: 20 år 

 

Adresse:   Dalparken 21, 4622 Havdrup 

               

Klub:  Havdrup Gymnastik 

 

Tilhørsforhold til klubben: Instruktør 

(Fortsat fra side 6) 
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Begrundelse for indstillingen: 

Vi vil gerne indstille Eline til Ungdomstrænerlegatet, da vi synes at hun er en 

utrolig værdig kandidat til prisen.  

Eline har siden sine helt unge år været aktiv gymnast, og siden de helt spæde 

teenage år tillige været hjælpetræner på flere af vores hold. Siden Eline kom 

hjem fra efterskole, har hun varetaget undervisning som instruktør for flere af 

vores springhold og samtidig gennemfører hun en gymnasiel uddannelse. 

  

Eline har fra barnsben været præget hjemmefra med en mor som også er 

instruktør i foreningen, og foreningsværdierne er kommet ind med modermæl-

ken. Det mærkes, og Eline er en ildsjæl, som bruger al sin fritid og energi på 

vores hold, og hun står altid klar med en hjælpende hånd. Eline kan vi lidt frækt 

kalde ”et produkt af Havdrup Gymnastik” – og vi værner om de unge menne-

sker i dag, da vi så nemt kan miste dem til uddannelse, kærester, jobs etc. 

Men Eline viser sit engagement og loyalitet overfor gymnastikforeningen gang 

på gang, og vi er usigeligt stolt af alt det som Eline står for, og meget taknem-

melige for at vi er så heldige at have hende i vores forening! Vi ser et ungt 

menneske som brænder for foreningslivet, er pålidelig, stabil, engageret, loyal 

og ikke mindst utrolig flittig og arbejdsom. 

 

Derfor håber vi at Eline i år vil få det skulderklap og den store anerkendelse 

det er at modtage ungdomstrænerlegatet.  

 

Anbefales af: Bestyrelsen i Havdrup Gymnastik 

 

Hermed indstilles Lederprisen til følgende person: 

 

Navn: Camilla Ingerslev Dürke                                                                                             

 

Alder: 41 år 

 

Adresse: Skolevænget 20, 4622 Havdrup                  

 

Klub:  Havdrup Gymnastikforening 

 

Tilhørsforhold til klubben: Instruktør 

(Fortsat fra side 7) 
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Begrundelse for indstillingen: 

Vi vil gerne indstille Camilla til Lederprisen, da vi synes at hun er en utrolig vær-

dig kandidat. Camilla er tilflytter til Havdrup, men allerede før hun fik fast 

adresse i Havdrup opsøgte hun sammen med familien foreningslivet i Hav-

drup. Der gik ikke længe før Camilla havde uddannet sig til danseinstruktør og 

havde kastet sig over opgaven som instruktør for indtil flere dansehold. Samti-

dig meldte Camilla sig ind i bestyrelsen, hvor hun i dag er næstformand. Der 

gik heller ikke længe før Camillas mand blev involveret som løbeinstruktør i 

Havdrup Gymnastik, og Camillas teenagedatter som hjælpeinstruktør og beg-

ge Camilas døtre er udøvende gymnaster i foreningen. 

  

Camilla er en ”hvirvelvind” og har et fuldstændigt uovertruffet humør og en 

energi som smitter af på hele foreningen. Hun påtager sig mange opgaver 

både som instruktør og som bestyrelsesmedlem, og er et fantastisk forbillede. 

Camilla indgår i vores mentor-team for hjælpeinstruktører, er holdleder for 

flere hold, er ansvarlig for vores foreningsblad foruden at hun flere gange om 

ugen underviser både børn og voksne i dans og styrke. Camilla er indbegrebet 

af en ildsjæl, og man skal lede længe efter fantastiske frivillige som hende. Der-

for mener vi, at årets Lederprisen skal tilfalde Camilla Ingerslev Dürke, da hun 

om nogen fortjener dette skulderklap og æren for al det hårde arbejde hun 

frivilligt udfører. 

 

Anbefales af: Bestyrelsen i Havdrup Gymnastik 

 

ÅRETS SPORTSCAMP I HAVDRUP 

I uge 32 kommer nogen af landets dygtigste 

gymnastikinstruktører til Havdrup, og underviser 

i springgymnastik og dans. REMA1000 Sport-

sCamp står for denne fantastiske uge i samar-

bejde med Havdrup Gymnastik, og der er stadig 

pladser tilbage på Campen som varer fra man-

dag-fredag i uge 32 kl. 9.00-16.00.  

 

Vi kan varmt anbefale at man tilmelder sit springglade barn, hvis man kan afse 

de penge denne uge koster, for det vil bestemt være en uge som vil give et 

rigtigt godt udbytte både hvad angår spring, men også dejlige sommerferie-

minder. Alle kan tilmelde sig indenfor aldersgruppen 8-13 år.  

(Fortsat fra side 8) 
 

(Fortsættes på side 10) 
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Tilmelding kan ske her: https://tilmelding.sportscamp.dk 

 

Voksen Fitness Event onsdag 16. august kl. 19.00 – 21.00 

Onsdag den 15/8-2018 kl. 19.00-21.00 tilbyder vi som tidligere år mulighed 

for at afprøve nogle af de voksen hold vi tilbyder i næste vintersæson ganske 

gratis.  

 

Vores dygtige instruktører vil give små smags-

prøver af ca. 25-30 minutters varighed i Hav-

drup Idrætscenter, så du inden du tilmelder 

dig kan afprøve hvilket hold der passer til dig 

eller hvis du blot har lyst til at røre kroppen 

denne aften.  

 

Du behøver ikke deltage i hele tidsrummet, men kan falde ind og ud på de for-

skellige moduler som det passer dig. Program bliver offentliggjort i løbet af 

sommerferien.  

 

Fælles opvisning for Super Spring holdene 

Mandag den 28. maj - kl. 18.30-19.30 afsluttet vores 3 Super Springs hold 

sæsonen med en gratis opvisning i Hal 2.  

Her kunne gymnasterne vise hvad de har lært her sidst på sæsonen, så der 

var mange gymnaster som viste deres nye spring frem. 

Tak til alle dem der kom og bakkede op, i var med til at den sidste opvisning 

sluttet af med et brag af en fest. 

 

Se vores livestreaming på Facebook på Havdrup Gymnastikforenings side. 

  

Fritid i Solrød i Solrød Centeret 

Kig forbi Solrød Centeret lørdag den 25. august, hvor 

Havdrup Gymnastikforening har en bod til Fritid i Sol-

rød. 

Her vil vi reklamere for Havdrup Gymnastikforening 

og vi vil i løbet af dagen vise hvad vi kan, for vores 

Funky Tweens kommer og danser og vores Jumping 

Fitness instruktører Camilla & Jeanett kommer og viser hvad Jumping Fitness 

(Fortsat fra side 9) 
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er. Der vil være mulighed for at prøve en trampolin og stille spørgsmål til in-

struktørerne.  

 

VINTERSÆSON 2017/2018 

Programmet for vintersæsonen 2018/2019 er lagt på vores hjemmeside 

www.havdrupgymnastik.dk . Beskrivelserne vil følge i løbet af juni måned, 

men for nu kan tid og dage ses af programoversigten. Vi tager dog forbehold 

for evt. fejl og ændringer.  

Start august vil en folder blive omdelt til alle husstande i Havdrup, Gl. Havdrup 

og Kr. Skensved. Vi kan allerede nu løfte sløret for, at vi har et par nye hold i 

støbeskeen samt at, vi håber at kunne fortsætte med alle de skønne hold vi 

har nu. 

Vi byder flere nye hold velkommen til vintersæson 2018/2019 såsom  

Jumping Fitness, Aerial Yoga & Pilates  

 

Se beskrivelserne af holdene her: 

 

Jumping Fitness: 

Et hold til dig der elsker at svede og bruge din krop. 

I Jumping fitness får vi får høj puls på de specieldesignet trampoliner og helt 

sikkert et smil på læben. 

Vi træner både kondition, balance og kernemuskulaturen.  

En typisk Jumping time består af små jumpingserier, hvor vi gradvist øger tem-

po, sværhedsgrad og intensitet. NB: Det er ikke et hold for dig der er gravid.   

 

Aerial Yoga: 

Aerial yoga er en mere akrobatisk og legende form for yoga. Træningen fore-

går i og med særlige hængekøjer. 

Aerial yoga er en sjov og anderledes måde at træne styrke, smidighed og ba-

lance på. Vi kommer til at svede, grine, svede lidt mere, men vi finder også ro 

og afspænding i den vuggende puppeagtige hængekøje. 

Holdet er et begynderhold, dog er det ikke velegnet til dig der er gravid, har 

hjerteproblemer eller alvorlige rygproblemer. 

 

 

 

 

(Fortsat fra side 10) 
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Pilates: 

I Pilates Matwork træning fokuserer vi på styrke, smidighed, balance, kontrol 

af muskler, præcision i udførelsen af øvelserne og forbrænding ved hjælp af 

vejrtrækning og flow.  

Der er få gentagelser af hver øvelse, men hele kroppen trænes effektivt igen-

nem, fordi øvelserne går efter de dybe muskler og de små muskler helt inde 

ved rygsøjlen, der stabiliserer og mobiliserer kroppen, så vi bliver stærke uden 

at nedslide kroppen.  

Træningen foregår på yogamåtter, og vi har ingen sko på. Du kan vælge enten 

at have bare tæer eller sokker på der ikke glider. Alle kan deltage, uanset ni-

veau. 

 

Opvisning ved fjorden 

Vores 3 Super hold deltog i opvisningen ved Roskilde Fjord lørdag den 2. juni, 

hvor alle 3 hold lavet en flot opvisning, hvor vi havde udsigt til fjorden og Roskil-

de Domkirke i baggrunden. 

Dog var de udfordret af varmen, da redskaberne havde ligget i solen hele da-

gen og dette gjorde at de var ekstrem varme, men de bed det i sig.  

 

Her er lige skønne billeder fra opvisningen: 

  

  

(Fortsat fra side 12) 
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HAVDRUP BØRNEROCK 

Endnu engang blev der afholdt Havdrup Børnerock, fandt sted i Havdrup 

Idrætscenter lørdag den 26. maj 2018 kl. 18.00-21.00.  

Det var en brag af en fest hvor BRO kom og underholdte med hans hits og 

bagefter kom Dansk DJ Service og fyret op for musikken og var der dans til 

diskolys og fede toner. 

Festen var for 0.-6.klasser uden voksenledsagelse, og som altid gik det rigtig 

godt, da der er masser af voksne til at passe på, da der var i alt ca. 30 frivillige 

som passet på børnene og som sørger for at det hele kunne lykkes. I skal have 

en stor tak for jeres hjælp og engagement. 

  

 

God sommer! Vi ønsker alle en fantastisk sommer! 
 

 

Datoer og andet 

 

Voksen Fitness Event, onsdag 15/8-2018, kl. 19.00 – 21.00 

 

Tilmeldingsaften for næste sæson mandag 20/8-2018, kl. 19.00 

 

Fritid i Solrød lørdag 25/8-2018, kl. 10-14 

 

Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk  

Super Springs hjemmeside – www.superspring.dk 

Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk 

 

(Fortsat fra side 13) 
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En nem og gratis måde at støtte gymnastikafdelingen på! 

 

Støt Havdrup Gymnastik via OK benzin-/dieselkort!   

 

Havdrup Gymnastikforening har fået en sponsoraftale med OK benzin/diesel, 

og det betyder, at hver gang der oprettes et nyt kort via Havdrup Gymnastik 

modtager vi 200 kr. når der er købt 500 l brændstof. Derudover modtager vi 

6 øre pr. liter benzin/diesel der købes på kortet og dobbelt op hvis der også 

købes El via OK. 

 

Skriv en mail til os på gymnastik@havdrup.dk med din adresse, og vi vil straks 

lægge en bestillingsformular i din postkasse! 

 

Hvis du allerede HAR et OK kort, kan du stadig støtte Havdrup Gymnastik. Du 

ringer blot til OK på tlf.nr. 89 32 22 11, og fortæller dem at du vil have dit kort 

tilknyttet sponsoraftale 56 13 49, HGI gymnastik, og så støttes der fremover 

med 6 øre pr. liter. 

 

Vælger du også at købe el og gas gennem OK støtter du gymnastikken med 

det dobbelte! 

 

MANGE TAK TIL ALLE SOM STØTTER OS! 

 

P.u.v. Camilla 

(Fortsat fra side 14) 
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Havdrup Senior Fodbold 
Så slutter forårssæsonen snart, og en hel turnering er ved at være slut for 

vores 3 Senior hold. Det har været en rigtig god sæson for Senior holdene. 

Medlemsantallet i Senior afd. er over 50 spiller, og der har været en rigtig god 

tilslutning til træning, der startede i januar måned. Med træning to gange om 

ugen samt kamp i weekenden, er det blevet til en hel del fodbold her i foråret. 

Træner teamet der består af Michael Hansen, Jimmy Glatter, Jesper Kragh, 

Kasper Tvede samt holdleder Gitte Falvig og Steen Gammelvind, har udført et 

stort stykke arbejde hele foråret. 

Turneringen er inde i de afgørende kampe lige nu, og det betyder at to hold 

ligger med helt fremme, og kæmper med om oprykning. 

 

1. Holdet i Serie 3 

Havdrups 1. Senior hold har haft en fantastisk sæson i serie 3 med 14 sejre 

og kun 3 uafgjorte kamp og 3 nederlag. Det betyder, at holdet har to match-

bolde i hånden inden sæsonens to sidste kampe. Med minimum to point i de 

sidste to kampe, vil holdet kunne afslutte sæsonen med en oprykning til serie 

2. 

Disse kampe spilles den 9/6 og den 16/6, så når dette blad omdeles, er det 

hele afgjort. 

 

Referat af kampen den 9/6 mod Tåstrup findes på side 18. 

 

 

 

 
 

(Fortsættes på side 18) 

FODBOLD 

Formand 

Fayna Sørensen, Vestermarksvej 3A , 4622 Havdrup, Telefon 29 72 99 47. 

Økonomiansvarlig 

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

 

Mail: kontakt@hgi-fodbold.dk  

Hjemmeside:  www.hgi-fodbold.dk 



  

17 



  

18 

2. Holdet i Serie 4 

Havdrups 2. Senior hold har haft en noget mere besværlig turnering. Med en 

efterårsturnering med kun nederlag, og træner udfordringer her i foråret, har 

det set skidt ud med resultaterne til kampene. Men fra 1. maj, hvor Jesper 

Kragh overtog træner stokken, begyndt det at gå den rigtige vej med spillet, og 

holdets første sejr kom da også i hus den 30. maj med en sejr over Jersie Uni-

ted. Det var en stor dag, hvor spillerne kunne synge sejrs sangen igen. 

 

3. Holdet i Serie 6 

Havdrups 3. Senior hold har også haft en fantastisk turnering i serie 6 med 6 

sejre og kun 2 nederlag. Det er holdet, hvor vores ældste ungdomsspiller og 

yngste Senior spiller får deres dåb i de voksnes fodbold rækker, suppleret af 

mere etableret Senior spiller og enkelte Oldstar spiller, som faktisk er fædre til 

nogle af de ældste ungdomsspiller og det er meget hyggeligt med far og søn 

på samme hold. Der resterer 3 kampe for holdet, og det er mod de nærmeste 

konkurrenter til oprykningspladserne. Og igen vil det hele være afgjort, når det-

te blad omdeles. 

For alle 3 hold, kan resultater og stillinger ses her http://www.hgi-fodbold.dk/

turneringer/dbu/ 

 

Kampreferat fra kampen mellem Havdrup og Tåstrup i serie 3 

Lørdag den 9/6 spillede Havdrups 1. Hold i Serie 3 en direkte opryknings-

kamp mod Tåstrup FC på Havdrup Stadion. Kampen havde stor betydning for 

begge hold. Havdrup kunne med en sejr, kalde sig oprykker og Serie 2 Hold 

efter sommerferien. Tåstrup skulle også bruge en 

sejr, for stadig at være med i gruppen af tre hold, 

der stadig kæmper om den sidste plads for opryk-

ning. VG (Viby/Gadstrup) er det sidste hold der 

også kan rykke op. Der var set frem til en meget 

spændende kamp på Havdrup Stadion, og omkring 

100 tilskuere var mødt op for at støtte spillerne. 

(Fortsat fra side 16) 
 

 
(Fortsættes på side 19) 
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HGI-Caféen havde oprettet et salgssted på sta-

dion med Grill pølser, Kolde drikke og Slush Ice. 

Kampen var taktisk og bar præg af, hvor vigtig 

den var for begge hold. Havdrup kom foran på 

et straffe begået mod Nicolai Andersen. Frede-

rik Kliver udnyttede det sikkert fra 11 meter 

pletten. Desværre fik Tåstrup også tilkendt et 

straffespark i slutningen af 1. Halvleg, som de 

udnyttede sikkert. Pauseresultatet var 1-1. I anden halvleg begyndte varmen at 

sætte sit præg på de to hold, og det var stadig en taktisk affære. Tåstrup brag-

te sig foran i anden halvleg efter et hjørnespark. Så var Havdrup nødsaget til 

at sætte alt ind, for i det mindste at få uafgjort. Mange angreb og forsøg mod 

Tåstrups mål, men ingen af dem gav gevinst. Så 

slutresultatet blev 1-2 til Tåstrup. Situationen i Pul-

jen nu, betyder at Havdrup skal vinde den sidste 

kamp mod VG i Viby. Så spændingen er intakt, bort-

set fra, at Havdrup ikke selv kan afgøre det mere, 

Tåstrup skal sætte point til i en af deres sidste to 

kampe. VG har stadig noget at spille for, hvis resul-

taterne også flasker sig for dem.  

 

Havdrup Fodbold U12 drenge deltog Mini VM! 
I pinsen blev der spillet Mini VM i Flensborg hvor vi deltog med 2 hold. 

Hold A spillede i U13 rækken med holdnavnet Saudi Arabien, i gruppespillet 

mødte vi 3 stærke tyske hold, de første blev begge vundet med 1-0, mens vi 

tabte de sidste kamp 2-0, og det betød at vi gik i 1/8 finalener som 2’ er fra 

vores pulje, og her blev det til endnu en 1-0 sejr.  

Så gjaldt det 1/4 finalen mod Argentina det var en meget lige kamp, som blev 

afgjort 5 minutter før tid på et tvivlsom straffe desværre til Argentina, som 

dermed vandt 1-0, og som senere kom i finalen, som de dog tabte. Holdet end-

te på en flot 8. plads ud af 32 hold. 

Hold B spillede i U11 rækken med holdnavnet Danmark, i gruppespillet fejede 

de al modstand af bordet, og vandt sikkert alle 3 kampe henholdsvis 3-2, 3-1 

og 5-0. I 1/8 finalen ventede Mexico (et tysk hold), og her var holdet meget 

uheldig med at tabe 1-0, trods kæmpe overtag i både spil og chancer! Holdet 

endte på en flot 11. plads ud af 32 hold. Det var en fornøjelse at begge hold 

stod sammen som et hold både under kampene og imellem kampene, hvor 

der blev hygget på kryds og tværs. 

(Fortsat fra side 18) 
 

(Fortsættes på side 20) 
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Der skal lyde stor tak til vores hovedsponsorer: Boligadministratorerne, Celci-

us Nordic, AG Rådgivende Ingeniørfirma & KAM-DIESEL ApS – AutoPartner 

Hedehusene, som havde klædt os flot på til turen. 

Der arbejdes allerede nu på 2 ture i 2019, som gerne skulle gå til Polen og 

Holland. 

 

Kristian Jensen                     Foto: Jeff Duckett  

 

(Fortsat fra side 19) 
 

(Fortsættes på side 22) 
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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 

 

 

(Fortsat fra side 20) 
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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  

Anika Nissen, Skolevænget 14, 4622 Havdrup, Telefon  26 80 81 27. 

 

Mail: badminton@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.hgi-badminton.dk 

Giv den gas med et smash efter sommerferien! 
 
Så gik endnu en sæson med masser af ”fjer”. Tak til alle jer dejlige unger, der 
møder op til træning hver gang og giver den gas!   
 
Vi er i ungdomsudvalget allerede begyndt at planlægge næste sæson, og vi 
glæder os rigtig meget til at se jer igen efter sommerferien. 
 
Træningstider 2018/2019: 
 
Følgende træningstider gælder i næste sæson: 

  
* Opvarmning uden for banerne 17.15 – 17.30 
 
Første træning er mandag den 13. august 2018. 
  
 
 

 
 

(Fortsættes på side 24) 

Niveau Mandag Onsdag 

Hold 1: Begyndere / let øvede 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 

Hold 2: Øvede 17.15* – 18.30 17.30 – 19.00 
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Sådan melder du dig til ungdomstræningen: 
Er du ny, og ønsker du at prøve kræfter med badminton, så er du velkommen 
til at komme forbi og få en gratis prøvetime. Kontakt venligst ungdomsfor-
mand Anika Nissen (ungdom@badminton.dk), hvis du ønsker at prøve at spille 
badminton i Havdrup. 
Vi har p.t. ungdomsspillere i alderen 6 til 15 år. 
 
Mål for den kommende sæson: 
 
Socialt 

 Der skal være plads til alle... aldersmæssigt, niveaumæssigt. 

 Vi er her for at lære at spille badminton, mens vi samtidig har det sjovt. 

 
Badminton-teknisk 
 

 Der niveau-inddeles inden for teknisk kunnen og modenhed 

 Grundteknik/slag/benarbejde skal læres 

 Så meget ketsjertid som muligt 

 
 
RIGTIG god sommer!  
På vegne af ungdomsudvalget, 
Anika Nissen 
 
Billede nedenfor er fra sæsonafslutningen i Køge Svømmeland den 2. maj 
2018. Stort tak til de frivillige forældre, der hoppede med i vandet! 

(Fortsat fra side 23) 
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Havdrup Petanque Klub afholdt Generalforsamling den 18. marts 2018.  

Den ny bestyrelse består af følgende personer.  

 

Formand:  Poul Svendsen;   Kasser:  Ingolf Æ. Jørgensen;   Næstformand og 

Sekretær:  Leif Hansen;    Bestyrelsesmedlemmer:  Marian Kunkel  og  Leif 

Mikkelsen;   Suppleanter:   (1) Frank Pedersen  og  (2) Jens Hansen. 

 

Husk vi afholder sommerfest/Høstfest lørdag den 18. August 
Der er indskrivning til Turnering fra kl. 9.30 og der spilles 3 kampe.                
Ca. Kl. 13.00 er der fælles spisning og hygge. Der vil komme opslag vedr. ar-
rangement og tilmeldingsliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leif Hansen 

PETANQUE 

Formand 

Poul Svensen, Byløkke 12, 4622 Havdrup, Telefon 22 38 82 95    

Kasserer 

Ingolf Jørgensen, Majsmarken 39, 2680 Solrød Strand, Telefon 51 34 45 88  

 

Mail: info@hpk2006.dk 

Hjemmeside: www.hpk2006.dk 
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