
  

  

43. årgang  Apri l  2019 Nr. 6 

Havdrup Gymnastik - og Idrætsforening  

HGI-Nyt 



  

2 

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 
Christian Madsen, Hovedgaden 52 A, 4622 Havdrup, Telefon 51 94 60 66.  
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 2. juni 2019 (Omdeles den 15. og 16. juni 2019)     

Forsiden   
 
 

Motiv:  Stemninger fra Gymnastikopvisningen 2019 
 

Fotograf:  Jeff Duckett  

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 

 

Siden sidst 

Der har været afholdt gymnastikopvisning. Det var igen en stor dag med rigtig 

mange gymnaster og tilskuere. 

Badminton har afholdt klubmesterskaber og klubfest. Det er altid nogle festlige 

dage, med en masse fjerbold i hallerne. 

Fodbolden er begyndt at spille på græs i Havdrup, så kom endelig og se nogle 

kampe, det er super spændende og hyggeligt. 

Petanque er igen i deres Hal 3 og i gang med sæsonen. Det er dejligt, at se så 

mange glade mennesker udenfor. 

 

Generalforsamlinger 

Så har der været afholdt generalforsamlinger i afdelingerne.  

Det er som formand for hovedbestyrelsen meget sørgeligt at se, at der kun 

møder 2 personer (og tusind tak til dem), op udover bestyrelsen til vores gene-

ralforsamling. Det på trods af, at vi ikke skulle have valgt nogle poster, da alle 

genopstillede.  Hvor ville det være dejligt, at se nogle flere næste år. 

Bortset fra det, er det dejligt, at der i alle foreninger er både nye og gamle fri-

villige, som vil lægge deres fritid og kræfter i bestyrelsesarbejde. Det er dette 

arbejde der gør det muligt at have en velfungerende forening. 

 

Hovedbestyrelsens arbejde 

Hovedbestyrelsen varetager jo Havdrups fælles interesser indenfor sportsom-

rådet, og i bestyrelsen sidder der en til to repræsentanter for hver af de 4 

afdelinger under HGI (badminton, fodbold, gymnastik og petanque) foruden de 

3 valgte bestyrelsesmedlemmer. I kommunalt regi bliver alle foreninger i Hav-

drup betragtet som én, nemlig HGI, så det er vigtigt at vi har fælles fodslag og 

har en stor forståelse for hvad der sker i de forskellige afdelinger, så vi sam-

men kan løse de forskellige opgaver og opretholde et aktivt foreningsliv i vores 

by. Derudover er der deltagelse fra SIC ved Per, det er en stor fornøjelse, at vi 

har så godt samarbejde og god kommunikation. Det løser mange problemstil-

linger, inden det bliver til problemer. 

 

 

(Fortsættes på side 4) 
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Vandrepokalen 

 

Til Gymnastikafdelingens opvisning blev HGI’s vandrepokal uddelt.  

 

 

 

 

Det var denne gang Sarah Rósen, som 

blev tildelt denne hæder, for sit store 

arbejde i gymnastikafdelingen og i alle 

de mange andre aktiviteter som fore-

går under HGI. 

Et stort velfortjent tillykke til Sarah. 

 

 

Anette Gammelvind 

Formand Havdrup Gymnastik & Idræts-

forening 

(Fortsat fra side 3) 
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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 den 16. marts 2019 

 

Endnu en gang sluttede Havdrup Gymnastik deres vintersæson af med en fan-

tastisk flot opvisning og igen med rekord antal tilskuere! 

Det var med stolthed at bestyrelse og instruktører i Havdrup Gymnastik kunne 

åbne dørene til årets opvisning i Havdrup Hallen og i løbet af dagen modtage 

ca. 1.500 tilskuer og gymnaster i hallen.  

Efter endnu en fantastisk vintersæson med lidt over 1200 medlemmer, hvor 

af de fleste har trænet i faciliteterne i hal 2, fik mange af de dygtige gymnaster 

vist hvad de havde trænet og øvet igennem vinteren, og det var en festlig efter-

middag fyldt med musik, rytmik, dans, Jumping, spring, show og meget mere 

og i alle aldre. Igen i år blev der tænkt anderledes på flere af holdene og det 

skinnede igennem, da deres opvisning var anderledes opsat med sjove og 

spændende opsæt. 

 

Der var hele dagen rigtig mange tilskuer, som bakkede op om gymnasternes 

visen – så super dejligt og tak til alle tilskuerne som blev til det sidste. 

 

Vi havde atter i år DJ Smiley til at klare det musikalske. Så der var god musik 

til alle holdenes show og spring.  

 

Der blev afsluttet med fælles udmarch med de mange gymnaster der havde 

været på gulvet i løbet af eftermiddagen. 

 

 

 
(Fortsættes på side 6) 
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Et par billeder fra opvisningen: 

  

  

(Fortsat fra side 5) 
 

 
(Fortsættes på side 7) 

Indmarch 

Funky Tweens & Teens 

Super Spring Aspirant  

Spring Junior 

Jumping Seniorer 

All Stars 

Gæsthold KB Elite 

Super Spring 
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Præmier - Der blev ligeledes udtrukket flotte præmier på den betalte entrebil-

let via helt eller delvist sponserede præmier.  

Vi siger tak til vores sponsorer for de flotte præmier. 

 

Præmierne var:  

 

 Hovedpræmien var gavekort på et kontingent til vintersæsonen 

2019/2020 for 1 person med en værdi op til ca. 2.500 kr. 

 1 stor kurv fra SuperBrugsen 

 1 x Gavekort til frisør Kozmoe 

 1 x Gavekort Flowes by hand 

 1 x Pizza-gavekort fra Burger House 

 

 

  

Gymnastikforeningens vandrepokal - Ved opvisningen lørdag den 16. marts, 

blev gymnastikforeningens vandrepokal uddelt. Pokalen uddeles hvert år ved 

gymnastikopvisningen til en ny årets modtager, og kan gives til alle som har 

med gymnastikforeningen at gøre, men udnævnelsen til pokalmodtager kende-

tegnes ved, at modtageren skal have gjort noget særligt for gymnastikforenin-

gen.  

Vi har rigtigt mange frivillige i Havdrup Gymnastikforening der gør et fantastisk 

stykke arbejde, men I år hædrede vi Jeanette Træde, og takkede hende for 

(Fortsat fra side 6) 

 
 

(Fortsættes på side 8) 

Jumping Fitness Ubby Idrætsefterskole 
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hendes indsats som instruktør i Havdrup Gymnastik - Hun er om nogen en 

værdig modtaget af Havdrup Gymnastikforenings vandrepokal i år. 

 

Vi har rigtigt mange frivillige i Havdrup Gymnastikforening der gør et fantastisk 

stykke arbejde og mange fortjener pokalen. Men i år er der enstemmigt peget 

på én helt særlig person….. Fantastiske Jeanett Træde… 

 

Jeanett kom til vores forening efter lidt over-

talelse af sidste års pokalmodtager, Vicky, 

som lokkede hende til at blive instruktør for 

vores babygymnastik. Kort tid efter fik Jea-

nett blod på tanden, og gennemførte den 

lange og intense uddannelse til Yogainstruk-

tør, og sidenhen til Jumping Fitness instruk-

tør. Og nu kaster Jeanett sig også ud i seni-

ormotion efter opvisningen. Jeanett er en 

helt uundværlig del af Havdrup Gymnastik og 

… hold nu fast…. Som instruktør for 11 hold i 

denne vintersæson, kan man vist ikke andet 

end tage hatten af for den tid og energi Jea-

nett lægger i vores forening! Og når Jeanett 

underviser kan man mærke det helt ind i 

sjælen og det er en lise for krop og sind. 

 

Jeanett er så meget mere end en underviser! Hun er omsorgsfuld, hun be-

kymrer sig og tager ansvar. Jeanett er idérig, hun ser det bedste i alle og hun 

ser muligheder i alle - Jeanett er simpelthen en stjerne med et kæmpe hjerte 

og helt uvurderlig for Havdrup Gymnastik! Vi føler os så heldige at vi har vores 

helt egen Jeanett og vi håber at hun altid vil vores og berige os med sit skønne 

væsen og sin helt igennem fantastiske undervisning!  

 

STORT TILLYKKE JEANETT!!! 

  

Året Super Springer 2019, som bliver valgt ved opvisningen. 

 

Ved den årlige opvisning lørdag den 16. marts blev der traditionen tro over-

rakt prisen til årets Super Springer. 

(Fortsat fra side 7) 
 

(Fortsættes på side 10) 
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I år blev prisen overrakt for 10. gang, og instruktørteamet anerkendte i år den 

dygtige gymnast Nicoline Sarpø for hendes indsats som gennem sæsonen har 

været ekstraordinær.  

 

Vi vil gerne anerkende en gymnast på superspring for en indsats der gennem 

sæsonen har været ekstraordinær. 

Vi har i år et hold af gymnaster med stor lyst til at lære og udvikle sig. – Fuld-

stændigt som det plejer at være. 

Lysten, nysgerrigheden og masser af energi er 3 grundelementer som skal til 

for at lære nyt og udvikle sig. 

 

Netop de 3 ting er meget fremherskende hos året gymnast. – 

Godt eksempel på masser af lyst og energi:  

Vi kører normalt træningspas af 20 min, men sommetider hvis der ikke er så 

mange i rækken kan jeg godt sige: ” vi kører kun 15 min eller går i døde i det til 

sidst”. – Her er typisk svar fra årets gymnast: ” Nej Nej vi kan godt holde til 20 

min”. 

Gymnasten møder altid med et smil, og glæden og lysten ved gymnastikken 

skinner tydeligt igennem. – Er altid positiv og mødestabiliteten er meget høj. 

 

Vi synes det er en gave at have disse personli-

ge egenskaber, både for os instruktører men 

bestemt også som inspiration for de andre 

gymnaster på holdet. 

 

På instruktørholdets vegne vil jeg gerne over-

række diplomet til årets superspringer 2019. 

 

STORT TILLYKKE, Nicoline                                     

 

 

HGI’s Vandrepokal 

 

Hovedbestyrelsens vandrepokal gik til Gymnastik- foreningens Sarah Rosén. 

Det skulle have været formand for HGI, Anette Gammelvind, som skulle over-

række pokalen til gymnastikforeningens opvisning, men da hun var  

(Fortsat fra side 8) 
 

 
(Fortsættes på side 12) 

Nicoline Sarpø 
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ude at rejse, fik formand for gymnastikforenin-

gen, Betina Stenmeman, den store ære at over-

række pokalen til Sarah Rosén, som er bestyrel-

sesmedlem i Havdrup Gymnastik.  

 

Sarah får pokalen i år for hendes store arbejde 

med Havdrup Børnerock, som hun reddede da 

der ikke var nogen til at overtage efter Sanne. 

Og med lidt hjælp fik hun videreført et fantastisk 

arrangement til stor gavn og glæde for børnene 

i Havdrup, et arrangement som hvert år kræver 

mange sponsorpenge og is i maven, hvilket Sa-

rah klarer suverænt. For hendes kæmpe arbej-

de med Havdrup Børnerock fik Sarah i år HGI’s 

vandrepokal. Kæmpe stort tillykke! 

 

 

HAVDRUP BØRNEROCK 2019 

 

Så er årets kunstnernavn til Havdrup Bør-

nerock booket, og vi bliver gæstet af den 

kendte youtuber, sanger og skuespiller 

Albert Dyrlund, som vi mener passer suve-

rænt godt til aldersgruppen 0.-6. klasse.  

 

Vi glæder os til et brag af en børnefest 

med diskotek, præmier og underholdning 

LØRDAG DEN 11. MAJ 2019 i Havdrup 

Idrætscenter kl. 18.00.  

 

Billetter sættes til salg den 15. april 2019.  

Se mere om arrangementet 

på: www.havdrupgymnastik.dk/Billetsalg 

 

 

 

 

(Fortsat fra side 10) 
 

(Fortsættes på side 13) 
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Gæstetræner til Boksemotion 

 

Boksemotionsholdet under Havdrup Gymnastikforening har igen i år fået fat i 

en meget kompetent instruktør (Uffe) til at gæste boksemotionsholdet for at 

finpudse diverse teknikker og komme med input til træningen. 

 

Uffe har tidligere lavet træningsprogrammer for professionelle MMA kæmpe-

re og elitesoldater, dyrket kampsport i flere lande, uddannet i USA hos Gym 

Jones, samt været instruktør hos Butchers Lab, WOD House osv.. (Han vidste 

hvad han snakkede om) 

 

Denne gang skulle der finpudses teknikker med kettlebells, som i sin enkelthed 

er en gammel russisk jernkugle med et håndtag, som man kan træne hele 

kroppen med og som er en del af den daglige træning på boksemotion. Som 

Uffe udtalte: ”træning med kettlebells er hårdt, og det tættest du kommer på 

helvede og kampsport, uden at slå på nogen”   

 

Efter tekniktræningen blev det tid til en Tabata træning, som bestod af flere 

nye ord ”Renegates Manmakers, Slasher Halo, Medball pushups, Dead Hang, 

som kort kan samles i 2 ord ”Tabata Hell”. En rigtig god sjov og lærerig træ-

ning. 

 

 

(Fortsat fra side 12) 

(Fortsættes på side 14) 
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”GÅ MED MIG” – Nyt hold om Torsdagen 

 

Torsdag den 28. marts startede vores instruktør Jeanett det nye koncept 

"GÅ-MED-MIG", og blev overvældet af det store fremmøde.  

Hele 20 personer havde valgt at gå med Jeanett i dag, og fik en god times 

gang rundt på stierne i Havdrup.  

 

Nogle gange går vi ude i det grønne 

område, andre gange traver vi mod 

Gl. Havdrup eller noget helt tredje. Vi 

tager det som det kommer, vigtigst 

er, at vi skal have noget luft og røre 

os i al slags vejr! 

 

Alle er velkommen til at gå med hver 

torsdag kl. 9.00-10.00. Det er gratis 

og ingen tilmelding er nødvendigt - 

Blot mød op i fornuftigt tøj og sko for-

an Havdrup Idrætscenter. KOM OG GÅ MED! 

 

Her lidt billeder fra gåturen: 

(Fortsat fra side 13) 

(Fortsættes på side 15) 
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Generalforsamling 

 

HGI gymnastikafdeling har afholdt generalforsamling tirsdag den 27. marts,  

kl. 19.00, i HIC, Peppes Bar. 

 

Der var i år et fremmøde på 30 deltager, og alle skal have en stor tak fordi de 

fremmødte, og hvor er det dejligt at se at der er opbakning og interesse til 

bestyrelsen og det arbejde vi laver.  

Tusinde tak til opbakningen og den megen energi og tid der bruges af rigtig 

mange mennesker i foreningen.  

Også en rigtig stor tak til Erling Elberg som stillede op som dirigent til general-

forsamling, og som sørgede for at denne foregik rigtig og i hyggelig atmosfæ-

re. 

 

Generalforsamlingen var hurtig overstået i år ligesom sidste år med Erling ved 

roret og alle ville gerne opstille til genvalg.  

 

Jeanette Storck Petersen valgte ikke at stille op igen i år og derfor måtte vi 

sige farvel til hende. Vi takker for alt det arbejde hun har lagt i bestyrelsen i alle 

de år hun har været med. I stedet for Jeanette fik vi en ny suppleant med i be-

styrelsen, da Jeanett Træde ønskede stillede op og hun blev valgt ind.  

Så bestyrelsen er fortsat på 10 mand. Vi takker Jeanett fordi hun har lyst til at 

tage del i Gymnastikkens foreningsarbejde og de ekstra hænder blive taget 

imod med kyshånd. 

 

Efter generalforsamlingen blev dér afholdt konstituerede møde. 

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: 

Formand: Betina Steneman  

Næstformand: Camilla Ingerslev Dürke 

Økonomiansvarlig: Tina Sarpø 

Sekretær: Julie Lau 

Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Rheder 

Bestyrelsesmedlem: Sarah Rosén  

Bestyrelsesmedlem: Ole Dam 

Suppleant: Maria Larsen 

Suppleant: Heidi Bakke  

Suppleant: Jeanett Træde 

(Fortsat fra side 14) 

(Fortsættes på side 16) 
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Outdoor Fitness Inspiration 

 

Havdrup Gymnastik har haft besøg af Tor fra SICK Projekt fra Århus og Gym-

Danmark. Her fik vores instruktører og venne-foreninger en masse inspiration 

til Outdoor Fitness. 

 

Havdrup Gymnastik havde en Fed oplevelse da vi havde besøg af Tor fra SICK 

Projekt i Århus og GymDamark/DGI “Bevæg dig for livet”.  

 

Vi blev inspireret i Outdoor Fitness og fik en masse idéer til hvordan vores Akti-

vitetszone og området omkring kan bruges til træning for alle.  

Nu kværner tankerne løs om et nyt Outdoor koncept i næste sæson...  

 

Her lidt billeder fra kursus: 

 

  

 

  

(Fortsat fra side 15) 

(Fortsættes på side 17) 
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SOMMERSÆSON - Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det 

Er man ikke tilmeldt og ønsker at gå på et af sommerholdene, kan man stadig 

blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede hold ikke er fyldt op.  

 

Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, sådan: 

 

Vælg fanebladet 'Online tilmelding' Vælg det hold eller det klippekort du ønsker, 

følg vejledning og informationstekster i øvrigt.  

Husk at have dankortet/edankortet klar. 

 

OBS! Tilmelding kan kun ske ved samtidig betaling af kontingent (som nævnt 

ovenfor). Er der ikke betalt fremgår gymnastens navn ikke af medlemslisten, 

og gymnasten er dermed ikke tilmeldt holdet. 

 

Ved tilmeldingen skal man huske, hvis man tidligere har været medlem i for-

eningen, som de fleste har – så hjælp os og tilmeld dig som ”allerede med-

lem” (ellers vil man figurere 2 gange i medlemssystemet - vi kan dog se det i 

systemet, men det skal rettes manuelt efterfølgende).  

 

Næste sæson – efterår 2019-forår 2020 

Program og planlægning af næste sæsonplan, som starter i efteråret 2019 til 

foråret 2020, er nu godt i gang og forventes færdig planlagt om ca. 1 måneds 

tid. 

Der er som tidligere år også i år et par nye spændende tiltag og også nye 

spændende instruktøransigter - ud over alle de nuværende gode og super akti-

ve instruktører og hjælpere, vi i forvejen har i foreningen. 

 

Offentliggørelse af denne sæsonplan regnes at vil ske i løbet af juni måned – 

så hold øje med hjemmesiden hvor denne kan ses. 

Der vil også som tidligere år ske omdeling af en folder, hvor alle hold via over-

sigter med flere oplysninger kan ses. 

 

Voksen Fitness Event i august  

Igen i år forsøger vi at gentage succes fra sidste år – at tilbydes alle voksne – 

medlemmer og ikke medlemmer, at prøve forskellige former for gymnastik og 

motion. Arrangementet er gratis for alle.  

I næste blad skriver vi datoen, så I kan sætte kryds i kalenderen. 

(Fortsat fra side 16) 

(Fortsættes på side 18) 
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Datoer og andet 

 Opvisning Lokalt i Havdrup med alle 3 Supersprings hold den 27. maj 

2019 

 Opvisning ved Fjorden den 1. juni 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 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 17) 
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Generalforsamling 

På en velbesøgt generalforsamling mandag den 25. marts 2019, ledte diri-

genten Preben Nilsson os sikkert igennem alle dagsordenens punkter, og især 

positivt er det, at det lykkedes at få besat alle posterne i bestyrelsen, så den 

nu ser sådan ud: 

Tak for en god generalforsamling, og held og lykke til den nye bestyrelse. 

 

Lars Mortensen 

 
(Fortsættes på side 20) 

FODBOLD 

Formand 

Christian Madsen, Hovedgaden 52 A, 4622 Havdrup, Telefon 51 94 60 66. 

Økonomiansvarlig 

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

 

Mail: kontakt@hgi-fodbold.dk  

Hjemmeside:  www.hgi-fodbold.dk 

Formand Næstformand 

Christian Madsen Ole Frisenborg 

  

Økonomiansvarlig  

Søren Tvede  
  

Bestyrelsesmedlemmer  

Jimmy Glatter Torben Andersen 

Kristian Jensen  

  

Suppleanter  

Steen Gammelvind Michael Ruff Hansen 
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Havdrup U-13 piger  (Måske verdens bedste pigehold) 
Der er virkelig sket noget. Til vores træninger står der altid 12-14 piger klar 
og det er lige meget hvordan vejret er. 
Vi er lige pt. 16 piger på holdet men der er altid plads til flere. 
Vi træner mandag og onsdag kl. 17.30-19.00. 
Skulle det ha’ vækket din interesse så er vi altid klar til at tage imod flere spille-
re. 
Vi har det rigtig hyggeligt, der bliver grinet, snakket, fniset og så bliver der og-
så tid til at lære lidt fodbold.  
Vi havde et super efterår, 8 kampe 5 vundet, 3 tabte og en målscore på 24-
12 så en super præstation. 
Vi har altid en kæmpe opbakning fra vores forældre, både på sidelinjen men 
også når trænerteamet får nogle tossede ideer. 
Vi satte os for at pigerne skulle fejres for det de havde opnået, så vi lagde an til 
en kæmpe fest, og det må vi sige at det blev. 55 personer og det var en rigtig 
hyggelig aften hvor vi også fik uddelt lidt pokaler til dem som havde gjort lidt 
ekstra. 
Årets spiller blev Liva Enevoldsen, 
Årets fighter (og snakkehoved) blev Lisa Seim, Årets målsluger (og snakkeho-
ved) blev Anna-Bell Bloksgaard. 
Så et stort tillykke til dem. 
 
Efter det flotte efterår skulle vi ind og spille indendørs, og vi må bare sige at 
pigerne blev ved med at imponere os. Vi blev nr. 1 i den ene pulje og nr. 2 i den 
anden pulje. Begge hold skulle videre til mellemrunde spil om at komme med til 
finalestævne i Roskilde, det ene i gruppe A og det andet i gruppe B. 
Vi fik et hold med og det var holdet som var i gruppe A, det andet manglede 
desværre lige det sidste held men var også meget tæt på. 
Puha tænkte vi, det ville nok blive en lidt for stor mundfuld da vores piger sta-
digvæk kun spillede i begynder rækken, men endnu en gang viste de bare at de 
kan og vil, 4 kampe - 2 vundet og 2 tabte så vi sluttede som nr. 3 i en A-pulje 
det tror jeg ikke rigtig der var nogle der havde regnet med, men vi må sige at 
vi har nogle seje piger, og det gælder begge hold. 
Men kæmpe tillykke med 3 pladsen til Liva Enevoldsen, Freja Pedersen, Olym-
pia Frisenborg, Olivia Larsen, Carmen Hasse og Lærke Seidenfaden. 
Men nu er vi så gået udendørs igen. Efter de 2 første måneder på grusbanen 
er vi nu gået på græs og vi glæder os til at vi skal igang med at spille kampe. 
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Lidt om fremtiden. 
Den 25/4-19 drager vi en tur til Sverige på en træningstur, hvor vi skal over 
og træne lidt fodbold men bestemt også skal hygge os (mere om den tur kom-
mer i næste HGI-Nyt). 
Ellers så er der turneringen vi skal i gang med, en del træningsaftner og så 
har vi en tur til Kerteminde hvor vi skal over og spille stævne lige før sommer-
ferien. 
Skulle der nu være nogle 12/13/14 år piger der syntes at det kunne da væ-
re meget sjovt at prøve, så kig op og se hvor meget vi hygger os, det kunne jo 
være I fik lyst til at være med. 
Der skal også lyde en stor tak til alle de dommere der altid står klar når vi skal 
spille. Uden jer er det svært at få afviklet kampen og Havdrup Fodbold høster 
stor ros hos modstanderne på grund af jer, så tak. 
Også en stor tak til vores altid positive forældre. Det er en kæmpe fornøjelse 
at se så stor en opbakning der er til alle vores kampe og til de arrangementer 
vi laver.  
 
Trænerteamet  
Lone, Heidi og Torben 
 
 

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 
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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 

Indtryk fra ungdommens Klubmesterskab den 7. april 2019 

Tak for en dejlig dag i hallen, hvor vi afviklede kampe fra kl. 9.15 til 15.30. Det 

var skønt at se så mange glade og kampklare ungdomsspillere i hallen. Her er 

lidt billeder af nogle af vinderne: 

 
 

(Fortsættes på side 24) 
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Vi arbejder videre med vores mål 

I denne sæson har Ungdomsudvalget ønsket at fokusere på nedenstående 

mål, og det vil vi også arbejde videre med til næste sæson. 

 

Badminton-teknisk:  

 Der niveau-inddeles inden for teknisk kunnen; ikke kun alder 

 Grundteknik/slag/benarbejde skal læres 

 Så meget ketsjertid som muligt 

Socialt: 

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

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

 

Vi fortsætter fremgangen,  

og tilbyder yderligere 2 ungdomshold i næste sæson 

Det har også været vores mål at tiltrække flere ungdomsspillere, hvilket vi er 

stolte af er lykkedes; vi har fået ca. 50% flere ungdomsspillere ift. sidste sæ-

son.  

Vi vil naturligvis gerne have mulighed for at tiltrække endnu flere spillere og 

samtidig fortsætte med at tilbyde eksisterende spillere mulighed for udvikling 

og en i øvrigt sjov og varierende træning. 

 

Derfor kan vi allerede nu afsløre, at vi til næste år kan tilbyde yderligere to hold 

i ungdomsregi: 

 Et ekstra hold både mandag og onsdag 

 Et “miniton”-hold (forældre/barn badminton for 4-6 årige) om søndagen 

(Fortsat fra side 22) 
 

(Fortsættes på side 25) 



  

25 

Med de nye hold vil vi i højere grad kunne tilbyde det enkelte barn plads på den 

rigtige træning ift. sociale relationer, teknisk kunnen og egne ønsker.  

 

Træningstider i næste sæson: 

NYHED i næste sæson:  

Forældre/barn badminton for 4-6 årige hver søndag  

Det er en stor glæde, at badmin-

tonafdelingen efter sommerferi-

en kan tilbyde såkaldt MiniTon for 

børn i alderen 4-6 år og deres 

forældre. 

Her er en beskrivelse af, hvad 

MiniTon egentlig er:  

”MiniTon er en introduktion til 

badminton for de mindste, og 

hallen runger af grin, skæg og 

ballade, når det er på programmet. Det handler om leg og sjove øvelser, når 

du og dit barn deltager på lige fod i badmintontræningen. 

Til MiniTon vil dit barn hurtigt udvikle sig – især inden for det motoriske. 

Vi leger os til den rigtige teknik med redskaber som balloner, fluesmækkere og 

miniketsjere. Det handler nemlig om glæden ved at spille badminton og ved at 

bevæge sig.” 

Se mere i næste HGI Nyt om, hvordan du tilmelder dit barn. 

 

Venlig hilsen  

Anika (Ungdomsformand) 

(Fortsat fra side 24) 
 

Mandage og onsdage 15.30 – 16.30 Nybegyndere/let øvede 

Mandage og onsdage 16.30 – 17.30 Let øvede/øvede 

Mandage og onsdage 16.30 – 17.30 Øvede 

Søndage 09.00 – 10.00 MiniTon (forældre/barn 

badminton for 4-6 årige); 

se mere herunder 
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I denne lyse tid, fornemmer vi forår og sommerens komme…..! 
 
Vi er heldigvis meget aktive i Havdrup Petanque Klub – hvor der spilles hele 
året. Vi spiller også gennem sommeren med tre hold i DGI-turneringer og har 
flere venskabskampe med i klubber i nærområdet. 
 
Så selvom vi spiller for sjovt, kan vi også gøre det sjove til mere ”alvor”. Det er 
helt op til det enkelte medlem…! 
 
For at vi stadig kan være stolte af vores klub – har vi nogle fælles arbejdsdage. 
Onsdag den 10. april var 1. gang i år og heldigvis med fin deltagelse.  
Der skal luges, males, rengøres m.m.  
Opslag om datoerne bliver hængt op i klubben. 
 
HUSK VI SKAL PASSE PÅ DET VI HAR. 
 
Hvis du/I har en familiesammenkomst, kan du leje banerne, hvor der vil være 
et medlem til at guide reglerne i Petanque.  
Henvendelse til vores formand Poul Svensen. 
 
Rigtig god sommer 
 
 
Havdrup Petanque Klub 

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 20 49 25 28.  

Kasserer 

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

  

Mail: tennis@havdrup.dk 

Hjemmeside:  www.havdruptennis.dk  
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