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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:  
Søndag den 11. november 2018 (Omdeles den 24. og 25. november 2018)    

Forsiden   
 
 

Motiv:  Match mod Byrødderne sommer 2018. 

 
 

Fotograf:    

HGI-Caféen 

HGI-Caféen samt evt. lån af mødelokaler og leje festrum (Pepes Bar) i Havdrup 
Idrætscenter, kontakt: 
Finn Jensen, Telefon 46 18 64 18,  Mail: hgicafeen@hgicafeen.dk  
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Formandens ord 

Det er dejligt, at der igen er kommet gang i skoene og træningstøjet. Sæsonen 

er nu i fuld gang, og det er super dejligt, at se al den aktivitet der er i Havdrup 

Idrætscenter. 

 

Gymnastikken har haft deres tilmeldingsdag, og har igen i år haft godt med 

tilmeldinger. Der er stadigvæk lidt ledige pladser tilbage, gå gerne ind på deres 

hjemmeside og se ledige hold. Gymnastikken har også igen i år haft deres Sto-

re Legedag. De havde i år fyldt både Hal 1 og Hal 2. Det var en kæmpe suc-

ces, med rigtig mange deltagere.  

 

Både Fodbolden og Badminton er også godt i gang. Fodbolden trækker inden-

for her lige efter efterårsferien. Så hallerne bliver snart fyldt godt op. Petanque 

er bare seje og spiller videre udendørs på deres fantastisk anlæg. 

 

Cafeen har nu åben mandag til torsdag fra kl. 16.30 – 20 samt lørdag formid-

dag. Hvis der er ønsker eller ideer til forandringer eller forbedringer så sig en-

delig til, og de vil kigge på det. Som tidligere skrevet, er der altid behov for me-

re hjælp, så har du tid og lyst til at give en hånd med, så sig endelig til. 

 

Der er nu ikke så længe til HGI’s årlige julebanko. Det foregår i Havdrup 

Idrætscenter Hal 1 torsdag den 29. november 2018. Dørene åbner kl. 18 og 

spillet går i gang kl. 19. Vi håber, at rigtig mange 

igen i år vil komme og deltage, da overskuddet 

udelukket går til foreningerne under HGI.  Vi 

glæder os hvert år til at se, alle de glade og 

forventningsfulde mennesker komme strøm-

mende til hallen.  

Fjernbanko sælges bl.a. fra HGI-Caféen 

 

Jeg håber, at I alle får et helt fantastisk efterår. 

 

På bestyrelsens vegne 

Anette Gammelvind 

Formand for Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening. 



  

4 

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 

Jumping Fitness Senior 60+ 

Er du senior (60+ år) og har lyst til at få rørt 

kroppen på en anderledes og sjov måde, så 

har vi oprettet et hold i Jumping Fitness kun 

for seniorer.  

 

Vi Jumper om mandagen fra kl. 9.00 til kl. 

10.00 i Multisalen i hal 2. 

 

Læs inde på www.havdrupgymnastik.dk for beskrivelse af holdet. 

Kom og prøv - vi tilpasser niveauet, så alle kan være med!… 

 

Store Legedag/ Aktivitetsdag  

Den allerede nu traditionsrige dag ”Store Legedag / Aktivitetsdag” søndag 30. 

september, blev gennemført med rekord mange af byens og omegnens borge-

re, der deltog ganske GRATIS i et par timers sjov, leg og andre gymnastiske 

aktiviteter, på en masse af vores redskaber, som var stillet op i Havdrup 

Idræts Center.  

 

Mange af foreningens instruktører var til stede med modtagning og vejledning.  

 

Der blev serveret lækre boller og frugt sponseret af 

Super Brugsen. 
 

(Fortsættes på side 5) 
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Cafeteriet havde åbent og leverede kaffe, the og alle andre typer drikkevarer 

foruden diverse pølser, toast og pomfritter m.m. til attraktive priser. 

Alle roste hele arrangementet, og børnene var ekstra glade for den dejlige 

gratis frugt som de spiste næsten til sidste bid. 

 

Der var rekordhøj besøgende i år, da der var ca. 750 personer i hallen i løbet 

af dagen.  

 

Vi siger rigtig mange tak til Super Brugsen for deres sponsorbidrag som gør 

sådan et gratis arrangement til noget ekstra interessant for deltagerne.  

Også tak til deltagerne, det er dog dem der er de vigtigste, og måske er nogen 

blevet inspireret til at deltage på et hold, der var en del tilmeldinger dagene 

efter. 

(Fortsat fra side 4) 

 
(Fortsættes på side 6) 
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Billeder fra storelege dagen 

 

INGEN STØV PÅ REDSKABERNE 

Sådan ser det ud, når begge vores redskabsrum bliver tømt og rengjort. 

Samtlige redskaber rengøres og ordnes inden de bliver sat på plads igen efter 

Store Legedag. Det er et fantastisk team af Bestyrelsesmedlemmer, instruktø-

rer og hjælpere vi har i Havdrup Gymnastik, som bruger deres søndag på det-

te, så vores redskaber holder længere og er friske og klar til en lang vintersæ-

son! Og ikke mindst at der bliver ordnet og ryddet op i vores redskabsrum, så 

det er nemmere at komme til, når redskaberne skal hentes... 

  

 

 

(Fortsat fra side 5) 
 

 
 

(Fortsættes på side 7) 



  

7 

 

Billeder fra oprydningen 

 

Havdrup Gymnastikforening på Club La Santa med DGI 

Havdrup Gymnastikforening har haft sendt 8 instruktører afsted til Club La 

Santa på Lanzarote, hvor de har deltaget i DGI´s kursus, Bevæg dig for livet 

fitness. En uge fyldt med fitness, styrke & foredrag hvor der blev knoklet, svedt, 

hængt på hoved og meget mere.  

Instruktørerne fik prøvet mange nye og forskellige ting, i det hårdt program 

DGI havde planlagt på La Santa Sport og der er kommet masser af friske input 

og inspiration med hjem.  

Det var varmt, så det er godt at der også er tid til en dukkert og lidt afslapning 

ved poolen, og der er ingen tvivl om at vores instruktører havde en fantastisk, 

men hård uge på La Santa Sport. 

(Fortsat fra side 6) 
 

(Fortsættes på side 8) 
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Billeder fra La Santa 

 

Støt Havdrup Gymnastik - Gratis gennem Foreningssalg.dk 

Havdrup Gymnastikforening har indgået samarbejde med Foreningssalg.dk 

Foreningssalg.dk er en hjemmeside, der har til formål at støtte foreningslivet i 

Danmark. Der er p.t. indgået aftale med ca. 800 webshops, der alle giver et 

(Fortsat fra side 7) 

 
(Fortsættes på side 10) 
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procentvis afkast til foreningen hver gang der foretages en handel via For-

eningssalg.dk. 

Butikker er f.eks Matas, Sportmaster, Bestseller, Booking.com m.m. 

Du har ingen ekstra omkostninger, når du handler via Foreningssalg.dk. På 

Foreningssalg.dk gælder samme vilkår, som når du handler direkte i butikken 

på nettet og der er selvfølgelig også de samme priser og tilbud.  

Alt du skal gøre er at gå via www.foreningssalg.dk næste gang du skal handle 

på nettet. 

Husk! Dit valg gør en forskel! 

 

 

 

ÅRET FORENING 2018 – Havdrup Gymnasikforening nomineret 

Hvert år kårer GymDanmark Årets Forening og i år er hele fire foreninger no-

minerede. 

 

I nomineringerne tages der udgangspunkt i, at foreningen gør en positiv for-

skel i gymnastik-Danmark. Årets Forening forventes i sit daglige arbejde 

at understøtte forbundets vision og målsætninger herunder at tilbyde medlem-

merne et bredt udvalg af aktiviteter (gymnastik arter).  

 

Der lægges vægt på, at Årets Forening er aktiv som deltager/medspiller på 

kurser og uddannelser i GymDanmark og bl.a. udviser en fleksibel indstilling til 

udlån af lokaliteter, redskaber m.v. i forbindelse med gennemførsel af kurser 

og arrangementer. 

 

Foreningsmiljøet i Årets Forening er er kendetegnet ved at være velfungerede 

og udviklingsorienteret og foreningen forventes at arbejde målrettet med såvel 

bredde- som konkurrencetilbud. 

 

 

 

 

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 11) 
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De nominerede foreninger til Årets Forening 2018 er: 

 

 Bellinge Gymnasterne  

 Havdrup Gymnastikforening  

 Lyngby og Gentofte Gymnastik 

 Øster Hornum IF - gymnastik 

 

Vinderen offentliggøres på GymDanmarks Repræsentantskabsmøde den 27. 

oktober 2018 i Idrættenshus i Brøndby, hvor Bestyrelsesmedlemmer og in-

struktører fra Havdrup Gymnastikforening selvfølgelig vil deltager og krydser 

fingre for at vi bliver kåret til årets forening 2018. 

 

Betina Steneman udtaler: Vi er mega stolte over nomineringen og over at vo-

res arbejde for instruktører, medlemmer, bredde, talent og vores lille by bliver 

set og bemærket!!! 

 

Så kryds fingre for at Havdrup Gymnastikforeningen løber med sejren !!!!! 

 

DGI Inspiration 2018 – Herning Messecenter 

Så har vi en delegation af instruktører i Jylland på DGI Inspirationsmesse i Her-

ning den 6.-7. oktober 2018. 

 

Der bliver prøvet forskellige Workshops, foreningsudvekslet, netværket og hørt 

om forskellen i hjernerne på drenge og piger.  

(Fortsat fra side 10) 
 

 
(Fortsættes på side 12) 
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Der takkes af efter en god og spændende weekend her i Herning, hvor vi har 

fået gode ideer med hjem! 

 

 Datoer og andet 

(Fortsat fra side 11) 
 

 
(Fortsættes på side 13) 

Gym-Camp 2018  den 10.-11. november 2018  

på Gunslevholm Idrætsefterskole 

Juleferie den10. december 2018 – 1. januar 2019  
(med mindre andet er oplyst på holdet) 

Loppemarked i hal 1  den 20. januar 2019 

Gymnastikopvisning  den 16. marts 2019 
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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 eller 

brug OK appen.   

 

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 12) 
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Indskolingen var på besøg hos Havdrup Fodbold i uge 39 
I forbindelse med motionsuge 39 på Havdrup skole havde Havdrup Fodbold 

tirsdag den 25. september, inviteret hele indskolingen til at prøve kræfter med 

lidt forskellige fodboldaktiviteter.  

Vi startede kl. 8 med 0. og 1. klasserne og efter frokost var det så 2. og 3. 

Klassernes tur. Vejret var med os og selvom det var lidt koldt fra morgenstun-

den så holdt det tørt hele dagen, og hvor også solen kiggede forbi. 

 
 

(Fortsættes på side 16) 

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 
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I alt 8 forskellige aktiviteter var stillet op. Nogle øvelser var med bold mens 

andre var uden.  Ved aktiviteterne stod de store elever og hjalp med at forkla-

re og vise de enkelte øvelser.  

 

Alle havde det sjovt og vi fik meget ros fra de fremmødte lærere.  

 

Specielt de mange hjæl-

pere fra 7., 8. og 9. klas-

serne fik megen ros for 

deres engagement og 

hjælp ved de forskellige 

fodboldaktiviteter.  

 

Stor tak til alle som hjalp 

til og sørgede for at hele 

indskolingen fik en dejlig 

dag.  

 

 

 

 

Fayna Sørensen 

Formand Havdrup Fodbold 

(Fortsat fra side 14) 

 

 
(Fortsættes på side 17) 
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Havdrup Fodbold Klubdragt 
I samarbejde med Super Brugsen Havdrup, JKA Maskiner, Mentorplan.dk og 

Sport24 lancerer vi denne helt fantastiske kampagne hvor medlemmer og 

familier kan købe en klubdragt til en super reduceret og fantastisk pris. 

På dragten påtrykkes sponsorernes logo på ryggen. Navn og initialer kan på-

trykkes mod betaling. 

Kampagnen går i luften på lørdag den 20. oktober, og løber indtil den 10. de-

cember. 

Grib muligheden for at få fat i dette lækre sæt til en virkelig billig penge - salget 

starter på lørdag den 20. oktober. 

Tak til Super Brugsen Havdrup, JKA Maskiner, Mentorplan.dk og Sport 24 for 

jeres støtte. 

 

Klubdragten kan bestilles her:  

http://www.jensesport.dk/klubaftaler/havdrup-fodbold.html 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, Havdrup fodbold 

(Fortsat fra side 16) 
 

(Fortsættes på side 18) 
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OK støtter Havdrup Fodbold 
MEN kun når du bruger dit OK Benzin/Diesel kort. 

Kortet skal tilknyttes Havdrup Fodbold Sponsor nr. 55 93 79 hos OK. 

Log ind på www.ok.dk/privat/sporten/stoet-sporten 

  

Hvis du allerede har et OK Benzinkort, kan du nemt og hurtigt tilknytte dit kort 

en sponsoraftale. 

Ring til OK på 89 32 22 32, så sørger de for det praktiske, eller send en mail 

til sponsormateriale@ok.dk med oplysning om kortnummer (16 cifre) og det 

navn der er trykt nederst på kortet, samt hvilken sponsoraftale, du ønsker kor-

tet tilknyttet.  Sponsor nr. 55 93 79 er Havdrup Fodbold 

  

OK støtter Havdrup Fodbold med 6 øre, for hver liter benzin/diesel du tanker. 

Benzinen bliver selvfølgelig ikke dyrere med en sponsoraftale – OK sponsore-

rer hele støttebeløbet. 

 

Sådan fordobler du sponsorstøtten 

Bestil el fra OK, så fordobler de sponsorstøtten til Havdrup Fodbold, så OK i 

stedet for 6 øre støtter med hele 12 øre pr. liter benzin eller diesel, du tanker. 

 

Berit Nielsen, Sponsor ansvarlig, Havdrup Fodbold 

 

 

(Fortsat fra side 17) 
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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 

NATMINTON – hvad er dog det?? 

Jo, det fandt 34 ungdomsspillerne i Havdrup Badminton ud af i weekenden 

den 6.-7. oktober, hvor klubben for første gang i flere år holdt træningslejr i 

Havdrup Idrætscenter. 

 

Natminton spilles i mørke, men stregerne, boldene og badmintonnettene lyser 

op ved hjælp af UV-lamper, som stilles op i hallen. Vi prøvede det på trænings-

lejren og der opstod hurtigt lejrskolestemning, og spillerne fik en super fed 

oplevelse. 

 
 

(Fortsættes på side 21) 
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Udover natminton, så bød træningslejren på følgende: masser af badminton-

øvelser og –spil, filmhygge, stjerneløb, fjol og hjemmebagte boller, kager og 

pølsehorn! 

Tak til ungdomsudvalget, Jonas og de frivillige forældre, som gav en hjælpende 

hånd med.  

Det er ikke sidste gang, at vi holder træningslejr i Havdrup!  

 

Indtryk fra træningslejren: 

(Fortsat fra side 20) 

(Fortsættes på side 22) 

Mikkel Max, 11 år, deltog i træningslejren: 
 
”Jeg syns at det var rigtig sjovt og hyggeligt at være med til træningslejr. Man kunne 
også lærer nogle nye ting omkring badminton og måder at spille på f.eks. natminton. 
Jeg har også lært nogle flere af kende på holdene. Det var rigtigt spændende at prøve 
sove nede i hallen”. 
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Du kan se flere billeder og filmklip på vores Facebook-side: Havdrup Badminton 

Ungdomsafdelingen 

 

Anika Nissen 

Ungdomsformand 

 

 

Barcelona 2018 

 

En tur med komplikationer efter en god 

start. 

 

Hotel og fly var på plads i foråret. Så langt 

så godt. Lyserød Stue var arrangører. Hel-

digvis fandt Ole ud af. at han også ville med. 

Han kontaktede hotellet og opdagede, at 

de var gået konkurs, og så var gode råd 

dyre. 

 

Himmel og jord blev sat i bevægelse, Lyse-

rød Stue fik travlt. Vi blev så opgraderet til 

et bedre hotel til samme pris. 

 

Vi ankom til Barcelona, havde godt vejr og 

spændende oplevelser. Lidt for spænden-

de. 

(Fortsat fra side 21) 

(Fortsættes på side 23) 
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5 af os blev udsat for forsøg 

på lommetyveri, og 2 af dem 

blev lænset for penge og kort. 

Ud over det var det en histo-

risk og levende by at være i. 

Hotellet var pragtfuldt med 

super god og lækker mad. Ved 

morgenbuffet'en var der en 

chokoladefontæne til manges 

store begejstring. 

 

 

 

 

 

Vi havde som sædvanligt nogle 

meget levende og sjove aftener, 

hvor vi spiste ude og snakken 

gik til langt ud på aftenen. 

 

 

Stor tak til Lyserød Stue (Lise, 

Helene og Charlotte) for jeres 

store arbejde. 

 

 

 

 

 

Billeder  er af Carsten og Finn. 

 

Med rejsehilsen Jan Dam  

 

 

(Fortsat fra side 22) 

(Fortsættes på side 24) 
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(Fortsat fra side 23) 
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Året går på hæld 
Så er året ved at gå på hæld, og klubbens mange turneringer er godt overstå-
et. Og ingen klager over vores dejlige varme sommer. 
 
Vi har tre hold gennem DGI og flere venskabsturneringer, og vi må indrømme 
– at resultaterne har været lidt af hvert. Men vi har haft det sjov, og det er vel 
lige så meget det, der er formålet med vores klub. 
 
En dejlig hyggeklub, der også kan lide at konkurrere. 
 
Vi havde høstfest i klubben den 18. august og det var en skøn 
fornemmelse at kunne afholde den i vores tilbygning. Derfor hol-
der vi igen julefrokost her for anden gang og håber vi ikke bliver 
sneet inde og kan holde varmen. Så søndag den 18. november  
2018 bliver der spillet, spist, larmet og sunget julen ind.  
 
Husk du/I altid kan komme forbi i vores åbningstider og få en snak eller et prø-
vespil.  
  
Åbningstider    
Onsdag kl. 10.00 - ca. kl. 12.30 
Torsdag kl. 19.00 - ca. kl. 21.30 
Fredag kl. 10.00 - ca. kl. 12.30 
Søndag kl. 10.00 - ca. kl. 12.30 
 
HUSK JULEBANKO i Hallen torsdag den 29. november, og der er brug for 

hjælpende hænder fra Petanque Klubben… 

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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