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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, Kamillehaven 51, 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 14. april 2019 (Omdeles den 27. og 28. april 2019)     

Forsiden   
 
 

Motiv:  Havdrup Badminton Ungdom  
 

Fotograf:  Anika Nissen  

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 

 

Helhedsplan 

Med risiko for at gentage mig selv, så arbejder vi stadigvæk videre på HGI Ho-

vedbestyrelsens helhedsplan.  

Den er et fortsat stykke arbejde, og vores intentioner er, at blive ved med at 

udbygge helhedsplanen, så vi med tiden kan få vores ønsker og drømme op-

fyldt. Mange af vores ønsker er relativt store, fx en kunstgræsbane, udbygning 

af redskabsrum/adgang i Hal 2 mv. Det er ønsker, vi godt ved ikke kan blive 

opfyldt lige med det samme, men ved at blive ved med at arbejde hen imod 

drømmene, håber vi, at det med tiden vil lykkedes for os. 

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. 

 

Cafeen 

Som mange nok har lagt mærke til, har vi fået renoveret området foran Ca-

feen. Der er blevet malet i hele rummet, så det kommer til at stå lyst og indby-

dende. 

Der er blevet hængt nye lamper op.  Cafeen er i gang med at kigge på nye bor-

de og stole, så forhåbentlig får vi inden alt for længe frisket disse op også.  

Der mangler stadigvæk at komme pynt på væggen og hvor vi ellers synes der 

kunne hygges lidt mere. Rummet står stadigvæk lidt ”råt”, men vi arbejder på 

sagen. 

Vi er også i gang med at finde ud af, hvad der skal ske med alle de gamle poka-

ler mv. De skal selvfølgelig frem igen på én eller anden måde. Vi arbejder på 

flere forskellig forslag som fx nyt pokalskab på fødder, så alle rigtigt kan se po-

kalerne. Men det er endnu ikke besluttet helt hvordan det kommer til at se ud. 

 

Fastelavnsfest 

Vi har igen i år afholdt en stort og vellykket fastelavnsfest. Som altid er det en 

fornøjelse at se alle de udklædte børn og voksne. Det er så dejligt at se, at så 

mange vælger at bruge et par timer i selskab med deres børn og HGI. 

Vi takker igen i år for den store opbakning, der er i byen til HGI’s fastelavnsfest. 

Den er udelukkende lavet for at glæde børnene. 
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Generalforsamlinger 

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der snart bliver afholdt 

generalforsamlinger i alle afdelinger under HGI, datoerne 

kan ses i det sidste nr. af HGI-Nyt. 

Hovedbestyrelsen afholder deres torsdag den 11. april kl. 

19. 00. 

Alle skal være så velkomne. 

 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være 

hovedbestyrelsens formand, Anette Gammelvind (anette@gammelvind.net), i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  

 

 

Til sidst vil jeg igen benytte chancen for at takke alle de mennesker som yder 

et kæmpe stort frivilligt arbejde. Vores idrætsforening kunne ikke eksistere 

uden disse drivkræfter. Et kæmpe tak herfra. 

 

På bestyrelsens vegne 

Anette Gammelvind 

Formand for Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening. 

(Fortsat fra side 3) 
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Skøn fastelavns søndag i Havdrup Idrætscenter  

En begivenhedsrig dag med besøg af klokkeblomst, Spiderman, Anders And, 

Minni Mouse, en astronaut, en slikautomat, en hel dådyrs familie og mange 

flere fantastiske væsener og figurer! 

 

Søndag den 3. marts 2019 afholdt HGI den traditionsrige fastelavnsfest i Hav-

drup Idrætscenter. Flere end 350 personer havde indløst 

billet til arrangementet, og alle 

børn var mødt op i flotte og festli-

ge kostumer. Der var alt lige fra 

fjerbolde til luftballoner, og det var 

fantastisk at opleve alle de mange 

børn slå katte af tønden. De heldi-

ge kattedronninger og kattekon-

ger blev præmieret med flotte 

sponsorerede gavekort fra Bur-

ger King Roskilde. De voksne fik også mulighed for at slå til tønden, og munke 

og tyrolerpiger fik hurtigt slået de sidste brædder ned og igen kunne katte-

dronninger- og konger kåres. Derefter kunne alle forsyne sig med fastelavns-

boller, juice og slikposer fra SuperBrugsen Havdrup, og 

nyde lækkerierne mens den fantastisk klovneduo Charlie & 

Binalto fra Cirkus 3 under-

holdte med masser af klovne-

gøgl. Det var til stor morskab, 

da klovnen Binalto jagtede 

klovnen Charlie med en lagka-

ge, og lagkagen endte selvfølgelig til sidst i ansig-

tet på klovnen Charlie. Da klovneduoen takkede 

af, var det tid til at udnævne de bedst udklædte i de 3 al-

derskategorier samt i voksen- og familiekategorien. Her var 

alt lige fra de søde dådyr til en Mathilde kakaomælk, og det 

var nogen meget heldige 

vindere som modtog fine 

præmier fra Solrød Bio, 

Burger King Roskilde og 

skønne spil fra TACTIC. 

Der skal lyde en stor tak 

til alle vores sponsorer 

og frivillige, der gjorde det muligt at afholde 

(Fortsættes på side 6) 



  

6 

det 14. fastelavn i HGI. Ikke mindst tak til alle som mødte op og var med til at 

skabe endnu en fantastisk fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter. 

Jeff Duckett har som så mange gange før leveret de helt fantastiske billeder, 

TAK Jeff. 

 

Foto: Jeff Duckett. 

(Fortsat fra side 5) 
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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 16. 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 &  

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 2019/2020. Derudover er der bl.a. flotte præmier 

fra Super Brugsen, Frisør, Pizza, Thaimad, FlowerByHand 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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I år kan du købe billetter Online på www.havdrupgymnastik.dk og der vil være 

mulighed for at købe og reservere pladser på de 4 første stolerækker, dog 

koster de ekstra. Husk at hvis du køber online, så slipper du for at stå I kø. 

Man kan stadig købe billetter ved indgangen, dog koster de 10 kr. ekstra. 

 

Det er muligt at købe billetterne online den 4. marts 2019 kl. 10.00 

 

Vi glæder os til at se jer alle.  

 

Generalforsamling 

HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling tirsdag den 26. 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 2019 

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, 

sommerhold – som nu er på vej til at blive lagt ind på hjemmesiden. Der tages 

forbehold for eventuelt trykfejl. 

(Fortsat fra side 7) 
 

 
(Fortsættes på side 9) 
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(Fortsat fra side 8) 

 
 

(Fortsættes på side 10) 
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Mulighed for at ansøge om hjælp til Kontigent til DayCamp i uge 32 

Er du økonomisk trængt, og har ikke mulighed for at sende dit barn (8-13 år) 

på Daycamp 2019 (Spring eller 

dansecamp) i Havdrup Idrætscen-

ter i uge 32?? 

Solrød Rotary opfylder nu drøm-

me for børn af trængte familier i 

Solrød Kommune, og tilbyder at 

foreninger kan ansøge om hjælp 

til kontingenter eller sportsca-

mps/stævner for et barn, som 

ellers ikke ville have råd.  

 

Vi vil meget gerne ansøge på veg-

ne af børn der ellers ikke får den-

ne mulighed. Vi skal ikke se bank-

papirer eller lign., men skal kunne 

stole på, at ansøgere er økono-

misk trængt. Ansøgningen foregår 

selvfølgelig med fuld diskretion. 

 

Kontakt os på 

hgigym.formand@gmail.com så-

fremt vi skal sende en ansøgning om hjælp til at dit barn kan få en fed uge på 

Daycamp i Havdrup!! 

 

Datoer og andet 

Vinterferie i uge 8 fra den 18. februar til 24. februar 2019 

Fastelavn i hal 1 den 3. marts 2019 

Gymnastikopvisning den 16. marts 2019 

Generalforsamling i HGI Gymnastikafdelingen den 26. marts 2019 

 

Opvisninger 

Opvisning i Vordingborg den 2. marts 2019 

Opvisning i Roskilde den 9. marts 2019 

Opvisning i Solrød den 7. april 2019 

Opvisning Lokalt i Havdrup med alle 3 Supersprings hold den 30. maj 2019 

(Fortsat fra side 9) 
 

(Fortsættes på side 12) 
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Til alle disse opvisninger vil vores alle 3 Supersprings hold deltage og i Solrød 

vil Funky Kids, Tweens & Teens 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 eller App!   

 

Havdrup Gymnastikforening er så heldige at have en sponsoraftale med OK 

benzin/diesel. Det betyder, når der oprettes et nyt kort via Havdrup Gymna-

stik, modtager vi 200 kr. når der er købt 500 l brændstof. Derudover modta-

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

også købes El via OK.  

 

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

ringer blot til OK på tlf.nr. 70102033, og bed dem tilknytte dit kort til sponsor-

aftale 561349, HGI-gymnastik. 

 

Ved brug af OK app’en kan du tilknytte alle typer betalingskort til at støtte os. I 

app’en vælges ”Mig” (i bunden), vælg ”Sponsorstøtte” og herinde skriver du 

Havdrup Gymnastikforening og vælger. Fremadrettet modtager vi støtte når 

du køber benzin med dine betalingskort eller app’en. 

 

MANGE TAK TIL ALLE SOM STØTTER OS – Pengene bruger vi på nye redska-

ber og kurser/uddannelser til vores instruktører! 

 

 

P.u.v. Camilla 

(Fortsat fra side 10) 
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(Fortsættes på side 19) 

FODBOLD 

Formand 

Fayna Sørensen, Kamillehaven 51, 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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Til den kommende generalforsamling har vi brug for nye frivillige til bestyrelsen 

i Havdrup Fodbold. Den nuværende næstformand har siddet i bestyrelsen i 

mange år, og ønsker ikke at fortsætte, og formanden er nødt til at stoppe på 

grund af private omstændigheder.  

Vi står derfor og mangler både formand og næstformand og håber inderligt, 

at der sidder nogen derude, som vil gøre en indsats for klubben, og som må-

ske endda sidder inde med nye visioner og idéer til fremtidens Havdrup Fod-

bold.  

 

Ny tøj sponsor til Havdrup Senior  

Havdrup Fodbolds 2. hold er blevet beriget med nyt spiller tøj. Fodboldafdelin-

gen har indgået en større sponsoraftale med HOME i Solrød, som udover at 

sponsere nyt spillertøj, også har fået et skilt op inde i Havdrup Idrætscenter. 

Havdrup Fodbold er dybt taknemlig, når en ny sponsor vælger at støtte klub-

ben, og denne gang faldt det så ud til Seniorafdelingens fordel.  

Endnu engang stor TAK til HOME i Solrød.  

 

 

(Fortsat fra side 18) 
 

 
(Fortsættes på side 20) 
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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 19) 
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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 

Klubmesterskaber for ungdommen 

Søndag den 7. april afholdes der Klubmesterskaber for ungdommen og derud-

over vil der være kåring af Årets Spiller mm. Hver spiller kan deltage i 2 ræk-

ker og vi er igen i år sikre på at det bliver en festlig og spændende dag, med 

mange gode og tætte kampe. 

Spillerne vil modtage yderligere information om programmet for dagen, tilmel-

dingsfrist osv. via Holdsport og til træning. 

Forældre, bedsteforældre og andre nysgerrige, er meget velkomne til at kom-

me forbi for at kigge og støtte op om vores dygtige spillere. 

 

Badminton på Toppen 

Det er nu 4 sæson at Havdrup sammen med vores naboklubber, arrangerer 

et begynderstævne for nye badmintonspillere og deres forældre. Siden 2014 

har badmintonklubberne fra Greve, Karlslunde, Tune, Solrød, Køge og Havdrup 

på skift arrangeret ca. 4 årlige stævner. Søndag den 24. marts er det igen 

Havdrups tur til at lægge baner til Badminton på Toppen og det sker i begge 

haller fra kl. 10 til kl. 16. 

Det som især adskiller sig fra traditionelle stævner, er at de ca. 60 spillere og 

deres forældre, får en ”blød” introduktion til stævneformatet. Kampene spilles 

 
 

(Fortsættes på side 23) 
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på tid, typisk 6 minutter til hver kamp, hvilket sikrer at man kommer til at spille 

mod mange, og at man i tilfælde af store niveauforskelle, ikke skal trækkes 

igennem 2 sæt kampe. Forældrene bliver derudover introduceret til de skrev-

ne og uskrevne regler som man skal kende når ens barn er på banen. 

Stemningsbilleder fra 1. gang at Havdrup var vært ved BpT: 

(Fortsat fra side 22) 
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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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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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