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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 20. januar 2019  (Omdeles den 2. og 3. februar 2019 )    

Forsiden   
 
 

Motiv:  Annonce for HGI’s JuleBanko 

 
 

Layout:  Solrød Avis 

HGI-Caféen 

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

 

Julebanko 

Husk vores årlige julebanko, som løber af staben torsdag 

den 29. november kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00). 

Vi håber, at vi igen i år kan få fyldt hallen, med juleglade 

mennesker. Det er en stor fornøjelse, hvert år at se, at på trods af snestorm 

m.v. møder der så mange op. Tak til alle gæsterne, og ikke mindst et stort tak 

til alle vores sponsorer, uden dem ville det ikke være muligt, at afholde så godt 

et arrangement. 

 

Helhedsplan 

Vi arbejder stadigvæk videre på HGI Hovedbestyrelsens helhedsplan. Nogle af 

tingene kan laves her og nu, mens andre er så store anlægsarbejder fx en 

kunstgræsbane, at det kræver velvillighed fra politikkerne i kommunen for at 

det kan lade sig gøre. Men vi arbejder i samarbejde med kommunens folk 

ihærdigt på, at vores ønsker med tiden kan blive opfyldt. 

Vi er utrolig glade for det gode samarbejde vi har med bl.a. SIC. Det gør bare 

vores hverdag lidt nemmere, at vi kan samarbejde om tingene. Så stort tak til 

SIC for godt samarbejde. 

 

Fest 

Jeg vil allerede nu gøre opmærksom på, at HGI Hovedbestyrelse afholder hal-

fest lørdag den 5. oktober 2019. Så sæt endelig allerede nu kryds i kalende-

ren. Du kan også holde dig orienteret på facebook: HGI-Caféen.   

Festen er kommet i stand efter en henvendelse 

fra Sanne Knudsen og Lars Møller (Sanne var 

drivkraften bag hal-festen sidste år). Sanne og 

Lars vil rigtig gerne, at vi prøver igen, og har 

derfor henvendt sig til HGI for at høre, om vi er 

interesseret i at støtte op om denne fest.  

Der er således blevet lavet et festudvalg bestå-

ende af 5 personer, hvoraf de 3 er fra hoved-

bestyrelsen.  

Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om denne fest, så vi forhåbentlig kan 

samle byen på en ny måde. 
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Til sidst vil jeg igen benytte chancen for at takke alle de mennesker som yder 

et kæmpe stort frivilligt arbejde. Vores idrætsforening kunne ikke eksisterer 

uden disse drivkræfter. Et kæmpe tak herfra. 

 

Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening og HGI-Nyt 
ønsker alle glædelig jul og godt nytår 
 

På bestyrelsens vegne 

Anette Gammelvind 

Formand for Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening. 

 

Nyt fra HGI-Caféen 

 

HGI-Caféen er kommet på Facebook. 

Her vil du kunne finde information om, hvad der sker i Havdrup Idrætscenter 

og når der er nyheder fra Caféen. 

Klik ind på siden og bliv ”Følger” Du må også rigtig gerne dele siden. 

 

I forbindelse med det kommende Bankospil i Havdrup Idrætscenter torsdag 

den 29. november tilbyder Caféen ud over vores normale sortiment: 

 

 

 

 

 

Flæskestegs Sandwich vil kunne købes frem til kl. 19.00, og der vil kunne opstå 

ventetid for udlevering. 

Kylling/Bacon Sandwich samt Frikadelle Sandwich er færdiglavet, og udleve-

res med det samme. 

Det er muligt og en god ide, at forudbestille jeres Sandwich på HGI-Caféen’s 

Facebook side, ved at skrive i kommentarfeltet på opslaget om Sandwich til 

Banko spillet. 

 

Velbekomme 

(Fortsat fra side 3) 
 

Lun Flæskestegs Sandwich 35,00 kr. 

Kylling/Bacon Sandwich m/ salat og karry dressing 25,00 kr. 

Frikadelle Sandwich m/ rødkål og agurkesalat 25,00 kr. 



  

5 

Gymnastik 

Formand 

Betina Steneman, Bakkelund 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 74 78.  

Økonomiansvarlig 

Tina Sarpø, Rørvænget 6, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 55 83. 

 

Mail: gymnastik@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.havdrupgymnastik.dk 

GymCamp 2018 afholdt den 10.-11. november 2018 
Dette års GymCamp 2018 er netop blevet af-
holdt med 123 gymnaster og mere end 35 frivilli-
ge hjælpere. Valget faldt igen i år på Gunslevholm 
Idrætsefterskole på nord Falster, som har alt 
hvad hjertet kan begære for et lille spring eller 
dansehjerte.  
 
Det er et kæmpe arbejde de frivillige udfører denne weekend, og inden ligger 
der mange timers planlægning og forberedelser for GymCamp-udvalget for at 
GymCampen kan afvikles på bedste vis. På GymCampen undervises der i 
springgymnastik, acro, dans, styrke, boksning og igen i år havde vi Bumper 
Balls på programmet, da det var en stor succes sidste år og igen i år.  Men 
der er også plads til masser af lege og frie moduler, hvor deltagerne kan væl-
ge lige det de allerhelst vil prøve.  
 
Mens der bliver danset, leget og ikke mindst sprunget i springgrav, skumgrave 

og på trampolinbaner, er der hektisk aktivi-
tet i køkkenregionerne, hvor Linda og Heidi 
styrer gryderne med hård hånd godt hjul-
pet af de frivillige forældre, så de sultne ma-
ver kan blive mættet imellem aktiviteterne. 
En stor tak til Linda og Heidi for deres store 
arbejde, og tak til alle de frivillige forældre 
som hjalp til. 
 

I løbet af de 2 dage gi’r foreningens instruktører den gas og underviser i stor 
stil, så alle får noget med hjem fra et ukendt område.  

 
(Fortsættes på side 6) 
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Det betyder ofte, at efter årets GymCamp vælger flere 
børn at tilmelde sig yderligere et hold i foreningen, fordi 
interessen er vakt på GymCampen.  
 
I år har vi haft Bumper Balls med i modulerne og det var et stort hit og lørdag 
aften sluttet af med et natteløb for børnene, hvor de var rundt på flere poster 
og løse gåder osv.  

Den nedre aldersgrænse for at deltage er 7 år, og de mindste klarer det flot, 
men skulle savnet af mor og far blive for stort ved sovetid, er der masser af 
frivillige hænder og favne som trøster og får tankerne hen på noget andet.  
 
GymCampen kunne ikke afvikles uden et fanta-
stisk udvalg der planlægger og forbereder hele 
weekenden, og de mange timers arbejde der 
lægges fra deres side er uvurderlige. Og uden 
alle de mange frivillige instruktører og foræl-
dre som bruger deres weekend på at få Gym-
Campen afviklet, så kunne det ikke lade sig 
gøre, og heldigvis bliver det værdsat af delta-
gerne og deres forældre.  
 
Så traditionen med en gymnastiklejr fortsætter og udvikles med årene, og i 
Havdrup Gymnastik er de overbeviste om, at det er med til at gøre dem til en 
fantastisk forening for alle fyldt med samvær og sjov motion. 

(Fortsat fra side 5) 
 

 
(Fortsættes på side 7) 
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Alt i alt, så har børnene haft en sjov og lærerig Camp, og vi sendte nogle me-
get trætte børn hjem. 

 
 

Super Spring Aspirant på Weekend hos Flying Superkids 
Efterårsvejret var for alvor begyndt og selvom blæsten tog til, afholdte det ikke 
Aspirant fra at besøge Flying Superkids i Århus. 
  
Bilerne var pakket med spændte børn og godt humør, da vi fredag eftermid-
dag drog afsted fra Havdrup. 
Der var ikke gået en halv time efter ankomst da opvarmningen var godt i gang 
og der blev sprunget for fuld fart i den lille springsal. 
 
Det blev en weekend med hygge, sved på panden og en masse spring både 
indendørs men også udendørs selvom efterårsvejret drillede lidt.   
Børnene var temmelig trætte da vi nærmede os søndag. Det var blevet til en 
hel del hård træning med en masse fokus på den enkle gymnast, hvilket betød 
succes og glade gymnaster som selvfølgelig skulle belønnes. 
Og hvordan gør man det ?! selvfølgelig ved at tage ind og se Flying Superkids 
live.  
Instruktørerne fik tilbudt billige billetter og vupti 1,2,3 var der gang i telefonkæ-
den til forældrene om at programmet var rykket et par timer.  
Det var nogle utrolige glade børn der råbte og skreg af glæde da de fik beske-
den.  
Bilerne drog til Århus centrum hvor de så et super flot show og fik en masse 
inspiration om hvordan en ”opvisning” også kan se ud.  
Børnene var ellevilde og især da de blev præsenteret i starten af showet og fik 
en stor velkomst til Flying Superkids sidste show for i år og autograferne til 
sidst satte prikken over i´et på en skøn og aktiv weekend. 
 
 

(Fortsat fra side 6) 
 

 
 

(Fortsættes på side 8) 
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Her er lidt billeder fra en fantastisk weekend: 

  

Julekalender på Facebook 
Igen i år gentager vi vores julekalender på Face-
book, hvor I hverdag kan åbne op for en låge og se 
en ny video med forskellige træningsøvelser, som 
udføres af vores fantastiske instruktører.  
 
Så følg Havdrup Gymnastik forening på Facebook 
og bliv fit for fight og klar til alt den dejlige julemad 
og lækkerier  
 

GRATIS Nytårs Event den 31/12-18 om formiddagen 
Sidste nytårsaften afholdte vi for første gang et Gratis Nytårs Event, som var 
en succes og derfor gentager vi eventen igen i år. 
 
Så hold øje med www.havdrupgymnastik.dk og Fa-
cebook, hvor vi snarest offentliggør programmet 
for eventen.  
 
Men som sidste år, så slutter vi af med et glas 
Champagne og kransekage og ønsker hinanden 
godt nytår.  
 

(Fortsat fra side 7) 
 

(Fortsættes på side 10) 
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HAR DU STYR PÅ DIN FORSIKRING VED IDRÆTSSKADER? 
Havdrup Gymnastikforening er omfattet af den fælles, kollektive ansvarsforsik-
ring, som DGI og DIF har tegnet for alle foreninger. Forsikringen dækker i de 
situationer, hvor foreningen som følge af fejl eller forsømmelse fra foreningens 
side kan drages til ansvar for skade på 3. mands ting eller for en persons til-
skadekomst (der er handlet groft uagtsomt). 
 
Hvis en person derimod kommer til skade 
ved et såkaldt hændeligt uheld  
(ingen fejl eller forsømmelse fra forenin-
gens side, og der er ikke handlet groft 
uagtsomt), f.eks. i forbindelse med benyt-
telse af redskaber, dækker den kollektive 
ansvarsforsikring ikke, idet foreningen ikke 
vil være erstatningsansvarlig over for ska-
delidte. I dette tilfælde er det personens 
egen ulykkesforsikring der skal dække ska-
den. 
 
Vær' opmærksom på, at nogen forsikringer betegner f.eks. springgymnastik 
på et vist niveau og parkour, som en ekstrem sport. Det er derfor en god idé 
at kontakte sit forsikringsselskab, og sikre sig, at ens barn/en selv er dækket 
korrekt i forhold til den sportsgren der dyrkes, hvis uheldet skulle være ude.  
 

Overtøj – ud i omklædningsrummene 
VINTERVEJR! Så kom sneen til Havdrup, og det betyder varmt - og meget - 

overtøj og våde vinterstøvler! Det betyder desværre også 
risiko for børn der knalder hovedet i gulvet, voksne der 
skvatter i støvler samt våde pytter alle vegne.... Fordi stør-
stedelen af vores medlemmer ikke hænger overtøj og stil-
ler støvler i omklædningsrummene, men smider det ude i 
det grønne område og på tilskuerbænkene i hallen eller 
tager det med ind i Multisalen. 
Det er farligt, og ikke mindst ej tilladt af brandmyndigheder-
ne, da vi skal holde områderne gangbare i tilfælde af brand.  
 

Så vi beder alle om at sørge for at overtøj og støvler placeres i omklædnings-
rummene, og at det kun er tasker med værdigenstande der medtages i haller 
og sale. På forhånd tak!  
 
 
 

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 11) 
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Vis hensyn i Hallen 
Der skal tages hensyn til at der undervises på gulvet, hvis man skal ned i del 3 
eller op i Multisalen.  
Når der snakkes på tilskuerbænkene, og børn løber frem og tilbage mens de 
venter på at deres hold starter, så forstyrrer det utroligt meget.  
 
Derfor opfordrer vi til, at forældre sætter sig ud i det grønne område i cafete-
riaet og ser på bag glasvæggen, og at børn som skal træne først kommer ind 
på den anden side af glasvæggen når der er holdskifte. Evt. bliver børnene 
sendt afsted alene efter afsked med mor/far bag glasvæggen. 
 

2 Nye hold – Se her: 
Foramroller & Udstræk - Torsdage kl. 19.30-20.00 i Hal 2 del 3. 
Et hold som mindsker stress, øger blodcirkulationen og afhjælper ømhed. 
Foamroller & udstræk er for dig der godt kan lide at blive strukket godt igen-
nem efter træning og som gerne vil være lidt mere smidig. På holdet arbejder 
vi med foamrollers som en slags skumrør man kan bruge til at massere sin 
egen krop med. Foamrolleren ser ikke ud af meget, men tag ikke fejl! Den er 
effektiv til at øge blodcirkulationen, hjælper mod ømhed efter træning og ru-
ster dig bedre til næste træning. Den hjælper også med musklernes fleksibili-
tet, løsner spændte muskler og ikke mindst mindsker foramrollertræning 
stress. Din krop vil takke dig efter hver træning med en foramroller og massa-
gebold! 
 
Ski-Fitness for familien – Opstart den 15. november & ligger på torsdage & 
Søndage. 
Holdet er for voksne, men børn fra 10 år kan gratis deltage i træningen under 
forudsætning af, at børn og forældre acceptere følgende præmisser: 
* Børnene skal kunne indgå i undervisningen på lige fod med de voksne. 
* Børnene skal kunne forstå at det er voksen undervisning og forældre tager 
børnene med på eget ansvar. 
 
Skifitness er et hold med rullende instruktører, og 9 af vores dygtige instruktø-
rer vil skiftevis stå for træningen fra gang til gang. Undervisningen vil være 
med fokus på core, balance, styrke, knæ, balder, ankler, fodled, nedre ryg og 
mave. Undervisningen vil desuden variere meget og der vil blive brugt mange 
forskellige typer redskaber og træningsarter, såsom Kettlebells, Jumping Fit-
ness trampoliner, TRX-seler, Sliding, m.m. Træningsgenre som Pilates, Yoga, 
CrossGym, Cirkeltræning, Jumping Fitness m.fl. vil blive benyttet og give en alsi-
dig og spændende træning - Alt sammen med henblik på en god ski-form. 
Holdet træner 2 gange om ugen, og det er valgfrit om man vil komme begge 
gange eller kun én gang om ugen.  

(Fortsat fra side 10) 
 

 
(Fortsættes på side 12) 
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1 ugedag = 250 kr. (Børn +10 år er gratis i følgeskab med voksne - Tilmeldes 
separat til 0 kr.) 2 ugedage = 400 kr. (Børn +10 år er gratis i følgeskab med 
voksne - Tilmeldes separat til 0 kr.) 
 
Se mere om holdene på www.havdrupgymnastik.dk og tilmeld dig under Online 
tilmelding. 
 

½ pris på *alle vores voksenhold efter jul! 
Kom i form efter jul og Nytår!  
 
Efter nytår er det om noget vigtigt at komme i gang med 
motionen, så de lange mørke dage ikke tærer for meget på 
kroppen og sindet!  
 
Vi sætter prisen ned til det halve efter jul på alle vores voksenhold *med und-
tagelse af voksenholdene, se hvilke på www.havdrupgymnastik.dk, samt de hold 
der er lukket for flere tilmeldinger.  
 
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. 
 

Ledige pladser på flere hold endnu 
Nogle hold er ikke helt fyldt op endnu, så vi kan stadig tilbyde plads på en hel 
del hold af forskellig art.  
 
Tag et kig på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk og se hvilke hold der 
kan have din interesse og kom i god form på den måde du ønsker og har lyst 
til – sammen med mange andre.  
Mød nye mennesker og dem du kender til lidt hygge, samtidig med at du hol-
der din fysiske form oppe, eller måske forbedre din form. 
 
Der er som bekendt mange forskellige typer hold, så tag et kig eller prøv en 
træning.  
Har du f.eks. set holdet Dance Fit, Body&Mind, Cross-Gym eller Multi-Robic. 
 
 
 

(Fortsat fra side 11) 
 

 
(Fortsættes på side 13) 
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Indendørs kræmmermarked i hal 1 
Igen afholdes der indendørs kræmmermarked af Super 
Spring i Havdrup idrætscenter hal 1. 
Søndag den 20. januar 2019 fra kl. 10:00 – 14:30. 
  
Så kom og støt vores Super Spring hold, enten ved at leje et bord eller komme 
og købe.   
 
Hvis du ønsker at leje et bord til 125 kr., kan du booke det på 
www.havdrupgymnastik.dk 
 
Men skynd dig, for bordene er hurtigt udsolgt. 
 

Juleferie og rigtig glædelig jul, samt godt nytår 
 
I Havdrup Gymnastik har vi en tradition for at holde lang juleferie. Børneholde-
ne og voksenholdene har sidste træning i uge 49.  
Der er dog nogle voksenhold der fortsat har træning 
efter dette tidspunkt, så hold øje med dit hold hvad 
der bliver oplyst omkring juleferie.  
Tag også et kig på hjemmesiden om det enkelte 
holds juleferie-oplysninger. 
 
Juleferie i Havdrup Gymnastik for de fleste hold er  
fra 10/12-2018 til og med 1/1-2019. 
 
Havdrup Gymnastikforening ønsker alle vore medlemmer 
og borgere i Havdrup en rigtig glædelig jul og et pragtfuldt 
nytår - vi glæder os til at se jer i det nye år til mere skøn 
motion. 
 
Vi takker jer for jeres opbakning og de mange rosende ord 
i året der er gået,  
og lover at vi vil gøre vores bedste for at gøre det nye år til 
et endnu bedre gymnastik-år! 
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår. 
 

Stor tak til sponsorerne der løbende hjælper med sponsorater.  
Generelt en stor tak til alle firmaer og bidragsydere, som dels har annonceret 
på hjemmesiden, og ved andre arrangementer.  
 

(Fortsat fra side 12) 
 

 
(Fortsættes på side 14) 



  

14 

Så tag et kig på hjemmesiden og se sponsorreklamerne for alle der har bidra-
get på hjemmesiden. 
 
Dette er en stor hjælp for at holde foreningen både økonomisk og konstruktivt 
oppe, så der kan arrangeres og holdes arrangementer, som gymnastik og 
idrætsaktiviteter for byens og omegnen borgere.  
Dette medvirker til en hjælp og et skulderklap til alle i foreningen som gør et 
super stort og ulønnet arbejde for foreningen og foreningens medlemmer. 
 

Datoer og andet 
Juleferie 10. december 2018 – 1. januar 2019 (med mindre andet er oplyst 
på holdet) 
Loppemarked i hal 1 20. januar 2019 
Gymnastikopvisning 16/3 2019 
 
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 13) 
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Kåringsfest 2018 

Lørdag den 27. oktober afholdt Havdrup Fodbold årets kåringsfest.  

Vi startede traditionen tro med en intern fodboldturnering for klubbens for-

skellige årgange. Piger og drenge blev blandet og inddelt i hold. Nogle hold spil-

lede almindelig indendørs fodbold med bander i Hal 1, mens andre hold spille-

de Futsal uden bander i Hal 2. De yngste hold startede om formiddagen mens 

de ældste hold først spillede efter kåringerne omkring middagstid.  

Alle hold havde fået muligheden for at kåre 3 spillere, hvoraf den ene skulle 

være årets spiller.  

Årets Træner 2018 

Preben arbejder godt med byens små talenter, og formår at gøre fodbolden til 

en sjovt og givende sport.  

Han varierer sine øvelser meget og har hurtigt øje på om alle børnene bliver 

 
 

(Fortsættes på side 17) 

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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udfordret nok på banen. Han møder altid frisk og glad op og forstår 100 pro-

cent at få fanget de smås opmærksomhed. Der er altid en god stemning på 

holdet, og Preben veksler godt mellem stationstræning og kamp øvelser. Der 

skal altid gives en ”High Five” til Preben, når træningen slutter, og ungerne 

står i kø. 

Årets Dommer 2018. 

I år går titlen til Casper Skriver. Casper tager dommergerningen meget seri-

øst og har en professionel tilgang til kampene. Det gælder både når han døm-

mer i Sjællandsserien og en 8 mands kamp i Havdrup. Det er altid en fornøjel-

se at se hvor roligt Casper afvikler kampene på og det er til glæde for både 

spillere, trænere og tilskuer. Vi glæder os til at følge Caspers udvikling i fremti-

den. 

(Fortsat fra side 16) 
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Årets Frivillig 2018 

Årets frivillig er absolut ikke ukendt i Havdrup Fodbold. Han hjælper med at 

køre caféen og har tidligere også været en del af bestyrelsen i Havdrup Fod-

bold. Steen Gammelvind er nu blevet en del af  Seniorafdelingen, og han udfø-

rer hver eneste dag en masse forskelligartede opgaver der alle er medvirken-

de til, at trænere og fodboldspillere nyder at være til fodbold i Havdrup. Steen 

udfører utrolig mange administrative og praktiske opgaver i afdelingen, herun-

der blandt andet spillerlicenser, kontingentopkrævninger, træningstider, mm. 

Steen opsøger desuden potentielle sponsorer eller lokale virksomheder med 

mindre arbejdsopgaver som kan indbringe midler til seniorafdelingen.  

Til hjemmekampene er Steen første mand på stadion og sidste mand der går 

hjem. Alle de praktiske opgaver der er på en kampdag udføres af Steen. Steen 

er altid til rådighed for trænere og spillere og ingen er i tvivl om, at uden Steen 

Gammelvind er der ingen Seniorafdeling. 

Til kåringsfesten blev der også udtrukket præmier på de holdaktier, som de 

forskellig hold har solgt i løbet af sæsonen. Igen i år havde vi fået en masse 

fine præmier fra vores sponsorer.  

Havdrup Fodbold vil gerne takke for støtten til Super Brugsen Havdrup, Carls-

berg, Lollipop slik, Sport24, Frisør Kozmoe, Mia’s optik, Hovedgadens farver, 

Fru Olsens fodterapi, Chili’s thai, Havdrup apotek, EDC Solrød, FCK og Flowers 

by hand. 

 

Fayna Sørensen 

Formand 

(Fortsat fra side 17) 
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Seniorafdelingen i 2018  

Siden vi startede træningen tilbage i januar, har jeg og resten af trænertea-

met haft fornøjelsen af at træne en masse træningsparate og motiverede spil-

lere. Antallet af spillere er stødt voksende og vi havde derfor også glæden af at 

kunne oprette et Hold 3, hvilket har haft den glædelige effekt, at alle spillere 

har mulighed for at komme i kamp hver weekend.  

 

Hold 1 overvintrede efter en meget flot efterårssæson i 2017, på en opryk-

ningsgivende 2. plads i Serie 3. Rækken var særdeles tæt og der var derfor 

lagt op til en meget spændende forårssæson med mange spændende kampe.  

En god opstart i vinter- og forårsmånederne med gode træninger og flotte 

resultater i træningskampene, gav en god tro på tingene og de gode resulta-

ter fortsatte hele foråret igennem.  

Til syvende og sidst måtte vi dog se os slået på målstregen af Taastrup FC og 

vi missede derfor oprykningen til Serie 2 som følge af dårligere indbyrdes 

regnskab. Taastrup FC var dog ikke interesseret i at rykke op og da vi var endt 

på 3. pladsen gik oprykningen derfor til os.  

 

I dette efterår har vi, i en meget tæt og jævn Serie 2 række, hentet 11 point i 

lige så mange kampe, hvilket rækker til en 9. plads.  

Opstarten om sommeren er altid meget hektisk og da samtlige græsbaner, 

som følge af den varme og tørre sommer, var lukket, kæmpede vi også med 

logistiske udfordringer. Vi fik dog det optimale ud af situationen og efter tre 

træningskampe var vi klar til Serie 2. For størstedelen af spillernes vedkom-

mende er det, i modsætning til samtlige af vores modstandere, første gang 

man stifter bekendtskab med Serie 2. Det har dog ikke været til at se og vi har 

i høj grad gjort os fortjent til de point vi har fået.  

Vi glæder os til forårssæsonen!  

 

Hold 2 fik efter en meget hård efterårssæson i 2017, i Serie 4, rettet op på 

tingene i foråret og da træningsfremmødet blev meget mere stabilt blev præ-

stationerne i kampene det også.  

Holdet undgik heldigvis nedrykning til Serie 5 og i denne efterårssæson har 

holdet, under god ledelse af Jesper Kragh og Nikolaj Olsen, præsteret mere 

end bare stabilt og overvintrer således på en flot 4. plads med 21 point for 11 

kampe.  
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Hold 3 i Serie 5 har desværre været ramt af en del aflyste kampe hvor mod-

standeren ikke har kunne stille op, hvilket vi alle har været ret trætte af. Holdet 

har dog spillet 8 kampe og hentet 12 point hvilket har givet en slutplacering 

som nr. 5 ud af 9 hold.  

I Serie 5 afgøres turneringen hver halve år og det betyder at holdet spiller i en 

ny pulje i det kommende forår. Vi håber at holdene i den nye pulje bliver mere 

stabile så Hold 3 får flere kampe.  

  

Vi har ved afslutningsfesterne i juni og november, haft diverse kåringer og der 

skal i den forbindelse lyde et stort og fortjent tillykke til følgende spillere: 

 

På Hold 1:  

Oliver Briton – for prisen som årets spiller 2018  

Tobias Lauritsen – for prisen som efterårets profil 

Nicolaj Moberg – for prisen som forårets profil 

Mikkel Borch – for prisen for flest træninger i 2018 (58 ud af 65 mulige)  

 

 

På Hold 2: 

Magnus Groth – for prisen som årets spiller 2018  

Mads Larsen – for prisen som efterårets profil 

Andreas Juul Hansen – for prisen som forårets profil 

 

 

På Hold 3: 

Nicklas Olsson – for prisen som årets spiller 2018  

Anders Bonde – for prisen som efterårets profil 

Henrik Rosenbek – for prisen som forårets profil 

 

 

På vegne af Fodboldens Seniorafdeling i Havdrup GI 

 

Michael Hansen  

Cheftræner Hold 1 
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Salg af Fyrværkeri 

Igen i år sælges der Fyrværkeri i Havdrup Idrætscenter 

Der vil blive omdelt kataloger og reklame ”Nej Tak” respekteres 

Kataloget kan også afhentes i Cafeteriaets område fra den 17. december. 

Følg med på www.havdrupfyrværkeri.dk og på 

 

Steen Gammelvind 

 

 

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 21) 
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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 

U15 D-holdet vinder deres første holdturneringskamp i ”Golden Set” 

For første gang i mange år stiller Havdrup Badminton Ungdom op i holdturne-

ringen. Vi er tilmeldt med et U15 D-række hold, og i løbet af sæsonen skal vi 

møde 8 andre sjællandske hold.  

 

Den første kamp fandt sted den 28. oktober og det var en spændende og me-

get lige kamp, hvor holdet til sidst hev sejren hjem i det såkaldte ”Golden Set”.  

 

Spiller Tobias Belling beskriver her, hvordan det var at være med til holdkam-

pen: 

 

”Mit navn er Tobias og lad mig fortælle dig om Havdrups holdkamp mod Jern-

løse.  

Vi er 4 spillere på vores hold. I første runde skulle vi alle spille singler. Jeg tab-

te imod en dygtig modstander. Men vores første og anden single vandt så det 

stod 2-2 efter singlerne. 

Herefter skulle jeg spille første double sammen med min gode ven. Men den 

tabte vi. Til gengæld så vandt vores anden double. Så efter de 2 runder stod 

den 3-3. Derfor skulle holdkampen afgøres ved Golden set. Det er en double 
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hvor man kun spiller et set som er 21 point. Vi vandt Golden set og derfor hele 

kampen.” 

 

 

 

Her ses de glade spillerne på vores U15 

D-række hold efter sejren mod Jernløse”] 

 

 

 

 

Vi håber, at vi i næste sæson kan melde flere hold til holdturneringen. Det er 

god læring, at komme ud og møde andre spillere. Samtidig skaber det et rigtig 

godt sammenhold i klubben og spillerne imellem. 

 

Flere ungdomsspillere deltager i stævner; hvordan foregår det egentlig? 

Flere af vores ungdomsspillere har i den sidste måneds tid deltaget i badmin-

tonstævner rundt omkring på Sjælland.  

 

Casper og Filip træner til dagligt på Hold 1 og har netop deltaget i et begyn-

derstævne i Greve. Som I kan fornemme på billedet nedenfor, var det vist en 

god oplevelse: 

 

 

 

 

 

Casper og Filip efter deres første stævne 
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Vi har spurgt to af klubbens lidt mere erfarne stævnedeltagere - Mikkel og Al-

va - om, hvordan det er at deltage i et stævne… 

 

Mikkel Schau Pedersen (10 år): 

”Jeg spiller turneringer, fordi man lærer rigtig meget, og det er rigtig sjovt. 

Jeg har også fået en ny ven fra en anden klub, som jeg spiller double med. Når 

jeg spiller turneringer, er jeg spændt på hver kamp, og hvis jeg vinder bliver jeg 

glad, og hvis jeg taber, siger jeg til mig selv, det er god træning, så jeg kan blive 

bedre.  

Min mor har oprettet mit navn på noget, der hedder BadmintonPeople, og der 

kan man se alle turneringer, jeg kan deltage i. Min mor spørger mig, hvad for 

nogen jeg vil være med i, og så tilmelder hun mig. Det kunne være sjovt, hvis 

mine venner fra badminton også deltog i turneringer, for så kunne vi heppe på 

hinanden.” 

 

 

 

 

 

 

Mikkel fik i weekenden en flot 2. plads i 

single ved en turnering i Sorø 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alva Jacobsen (7 år): 

”Man får sommerfugle i maven om man vinder noget eller ikke. Man tænker 

"kom nu", når man står på banen. Det er fedt at træne til, når man skal ud og 

spille. Man får også venner af at være ude og spille kampe, og det er sjovt og 
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(Fortsættes på side 28) 



  

27 



  

28 

hyggeligt og spille. Man tænker yes nu kommer jeg ud og spille kampe. Og så 

når man kommer ud, så kan man fyre det nye af som man her lært.” 

 

 

 

 

 

Alva er glad efter at have deltaget i et stævne 

 

 

 

 

 

 

Følg os på Facebook: 

Følg Havdrup Badminton Ungdom på vores Facebook-side: Havdrup Badmin-

ton Ungdomsafdelingen 

 

Anika Nissen 

Ungdomsformand 
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Ja, vi er seje i Havdrup Petanque Klub.   
Der bliver spillet i al slags vejr – hele året. 
Vi har holdt klubmesterskaber i Single og Double i november måned. 
 

    Vinderne i Single           Vinderne i Double: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STORT TILLYKKE  
 
Klubben giver gløgg og æbleskiver den 16. december, så vi kan ønske hinan-
den en glædelig Jul og et godt Nytår. 
 
 
Varme hilsener Bestyrelsen  

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 

Guld til Gritt 
Sølv til Andreas 
Bronze til Kirsten 

Guld til Kirsten K. og Knud L. 
Sølv til Else og Gerda L. 
Bronze til Gitte og John 
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TENNIS 

Formand 

Steen Munkholm , Bistrupvang 11 , 4622 Havdrup, Telefon 46 18 54 26.  

Kasserer 

Finn Jensen Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.  

  

Mail: tennis@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.havdruptennis.dk  
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