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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
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.
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
Bladudvalget
Finn Jensen, Gøgevænget 30, 4622 Havdrup, Telefon 46 18 64 18.
Lars Mortensen, Tyreløkke 3, 4622 Havdrup, Telefon 40 51 42 02.
Mail: Post@hgi-nyt.dk
Hjemmeside: www.hgi-nyt.dk (Se dette og de forrige numre af HGI-Nyt her)
Deadline for stof til næste blad:
September 2019 (Se datoen på www.hgi-nyt.dk)
Forsiden

Motiv:

Fotograf:

Albert Dyrlund på scenen i Havdrup Idrætscenter til årets
Børnerock.
Havdrup Gymnastik
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Formandens ord
Siden sidst
De fleste indendørsaktiviteter er nu gået på sommerferie. Der er stadigvæk
sommer-gymnastik, så der er rig mulighed for at være aktiv. Ligeledes er der
også stadigvæk sommer-badminton. Der er dog mere stille end der er i vintersæsonen. Petanque og Fodbold har jo deres højsæson nu, så der er der også
godt gang i banerne.
Det har været en forrygende sæson, og jeg glæder mig altid over, at komme i
idrætscentret og se hvordan det bare summer af liv og glade dage.
Cafeen går også snart på sommerferie. Igen må jeg bare sige, at cafeen og
området omkring, er bare med til at gøre Havdrup Idrætscenter levende. Det
er så dejligt at se, at de unge mennesker også livligt bruger bordtennisbordet.
Der kan lånes bat og bolde ganske gratis i cafeen, mod pant i fx en jakke, cykelhjelm eller andet.
Børnerock
Der har været afholdt børnerock. Det var igen i år en kæmpe succes. Det er
så dejligt at være i hallen på denne dag. Der er så mange glade og festklare
børn. Det foregår i trykke rammer, der er helt styr på både børnene og indgangene mv. under hele aftenen. Et stort tak til de frivillige som yder et kæmpe
stykke arbejde, for at dette stadigvæk kan lade sig gøre.
Til sidst vil jeg bare sige tak for denne sæson til alle. Både til dem som bruger
faciliteterne og dem som gør det muligt, at få alle disse arrangementer til at
køre. Også tak til alle de frivillige i alle foreningerne, som gør det muligt at drive
idrætsforeningerne. Uden jer ville det slet ikke være muligt. Tak.
Hvis man går og får lyst til at hjælpe til hvad enten det er i én af foreningerne
eller i cafeen, kan der altid bruges ekstra hænder. Her i bladet står alle kontaktnavne og tlf.nr. til alle afdelinger. Så tøv ikke, giv dem endelig et ring eller
skriv.
Jeg glæder mig til en ny sæson starter op igen i august. Rigtig god sommer til
jer alle.
Anette Gammelvind
Formand Havdrup Gymnastik & Idrætsforening
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Havdrup Børnerock 2019 til ”Albert fest”
Iført flotte kjoler, cool bukser, smarte frisurer samt bevæbnet med glow sticks
og penge på lommen til slik og sodavand, festede næsten 350 børn i midten af
maj til Havdrup Børnerock med Albert Dyrlund kendt fra Youtube og TV.
Lørdag den 11. maj afholdtes Havdrup Børnerock
2019 i Havdrup Idrætscenter kl. 18.00-21.00 for
børn i aldersgruppen 0.-6. klasse. Crewet og Havdrup Gymnastikforening skabte en fantastisk fest i
trygge rammer for de mange børn, som festede
uden mor og far.
Mange måneders forberedelser i Havdrup Gymnastik
udmøntede sig i en festlig aften som udover de mange
børn blev gæstet af den populære kunstner og youtuber Albert Dyrlund, som var aftenens hovednavn. Albert Dyrlund leverede et brag af et show og alle børn
fik mulighed for at få taget selfies med den populære
sanger/youtuber/skuespiller efter han var gået af
scenen. Albert Dyrlund tager sig godt af sine fans og
alle fik god tid til at få et ordentlig billede eller få en autograf. Dansk DJ Service
sørgede for lys og lyd og
skabte en skøn fest med diverse konkurrencer og
gimmicks. SuperBrugsen i Havdrup var sponsor af
2 flotte hovedpræmier i form af 2 checks á 1500
kr. til Coop.dk som tilskud til en cykel, og andre fine
præmier var sponsoreret af By Dürke og Solrød
Biograf.
Som de tidligere år kunne Havdrup Børnerock kun afholdes
på baggrund af de flotte sponsorater doneret af forskellige
erhvervsdrivende med LM Byg, SuperBrugsen Havdrup og
EDC Solrød Strand i spidsen som hovedsponsorer. Men
også Celcius Nordic, Multi-Service Hus & Have, Havdrup
Dyreklinik, Pizza & Burgerhouse, EL-TEK. Madhytten, Chili’s
Thai Street Food, Solrød Avis og Sydkysten kan takkes for
støtte til dette års Børnerock. Og ikke mindst var alle de
(Fortsættes på side 5)
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frivillige i Crewet og i HGI Caféen med til at
gøre denne aften til virkelighed og med til at
fastholde dette traditionelle arrangement til
stor glæde for børnene i Havdrup og omegn.
Til næste år vil Havdrup Idrætscenter igen
blive omdannet til børnediskotek for en aften i maj 2020!
Betina Steneman
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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
Årets Idrætsprisfest i Solrød Idrætscenter
Der blev afholdt årets Idrætsprisfest i Solrød Idrætscenter tirsdag den 30/42019 hvor der først var generalforsamling for Solrød Idræts Union (SIU).
Herefter var det tid til årets indstillinger og Havdrup Gymnastik havde indstillet
instruktør Jeanett Træde til årets lederpris og Christoffer Dyring Heiberg til
årets ungdomsleder.
Årets lederpris gik desværre ikke til Jeanett, men til Jørgen (tillykke) fra Solrød
Skydeklub, men vi kan glædes over at Christoffer modtog prisen som årets
ungdomsleder.
Stort tillykke til jer begge med indstillingen og til Christoffer med titlen - Vi er
stolte af jer!!

(Fortsættes på side 7)
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Hermed indstilles Ungdomstrænerlegat til følgende person:
Navn: Christoffer Dyring Heiberg
Alder: 21 år
Adresse: Rolighedsvænget 6, 4622 Havdrup
Klub: Havdrup Gymnastik
Tilhørsforhold til klubben: Instruktør
Begrundelse for indstillingen:
Vi vil gerne indstille Christoffer til Ungdomstrænerlegatet, da vi synes at han er
en utrolig værdig kandidat til prisen.
Christoffer har siden sine helt unge år været aktiv gymnast, og siden de spæde teen age år tillige været hjælpetræner på flere af vores hold. Christoffer er
én af vores bedste modtagerinstruktører og blev certificeret springsikker instruktør i toppen af klassen med et af de bedste resultater. Christoffer underviser på flere af vores Super Springs hold og gennemfører samtidig en universitets uddannelse og selv er aktiv gymnast på vores Team Allstars hold. Derudover har Christoffer de seneste måneder fundet overskud til også at hjælpe til
på Solrøds Soljump hold, da de var i bekneb med instruktører.
Christoffer hjælper uselvisk alle steder og han deltager i alt hvad der rører sig i
foreningen. Christoffer er en éner, som bruger al sin fritid og energi på vores
hold og forening og sågar hjælper vores naboer i Solrød når de er i knibe. Christoffer viser sit engagement og loyalitet overfor gymnastikforeningen gang på
gang, og vi er usigeligt stolt af alt det som Christoffer står for - og vi er meget
taknemmelige for at vi er så heldige at have ham i vores forening! Vi ser et
ungt menneske som brænder for foreningslivet, er dygtig, pålidelig, stabil, engageret, loyal og ikke mindst utrolig flittig og arbejdsom.
Derfor håber vi at Christoffer i år vil få det skulderklap og den store anerkendelse det er at modtage ungdomstrænerlegatet.
Anbefales af: Bestyrelsen i Havdrup Gymnastik
(Fortsættes på side 8)
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Hermed indstilles Lederprisen til følgende person:
Navn: Jeanett Træde
Alder: 39 år
Adresse: Stenløkke 9, 4622 Havdrup
Klub: Havdrup Gymnastikforening

Tilhørsforhold til klubben: Instruktør + suppleant i bestyrelsen
Begrundelse for indstillingen:
Vi har rigtigt mange frivillige i Havdrup Gymnastikforening der gør et fantastisk
stykke arbejde og mange fortjener en indstilling. Men i år er der enstemmigt
peget på én helt særlig person….. Vores helt unikke instruktør Jeanett Træde…
Jeanett kom til vores forening som instruktør for vores babygymnastik hold.
Kort tid efter fik Jeanett blod på tanden, og gennemførte den lange og intense
uddannelse til Yogainstruktør, og sidenhen til Jumping Fitness instruktør. Og
nu kaster Jeanett sig også ud i seniormotion. Jeanett er en helt uundværlig
del af Havdrup Gymnastik og som instruktør for 11 hold i denne vintersæson
underviser hun en stor procentdel af vores hold, og når Jeanett underviser,
kan man mærke det helt ind i sjælen og det er en lise for krop og sind. Men
Jeanett er så meget mere end en underviser! Hun er omsorgsfuld, hun bekymrer sig og tager ansvar. Hun er fantastisk idérig, hun ser det bedste i alle
og hun ser muligheder i alle. Hun tager et socialt ansvar, og har således nu
oprettet en mulighed for at alle som har lyst kan komme ud og gå i selskab
med andre, og Jeanett fører trop. Jeanette er derudover tiltrådt som suppleant i bestyrelsen, for at hjælpe og give en hånd med hvor der er behov. Vi kan
ikke andet end indstille Jeanett for den ildsjæl hun er, og for det helt ekstraordinære og særlige hun gør for vores forening – Der er ikke mange der så uselvisk vil handle og yde som Jeanett gør, og derfor mener vi at hun er Årets Leder!
Anbefales af: Bestyrelsen i Havdrup Gymnastik
(Fortsættes på side 10)
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Lokal opvisning i Havdrup Gymnastikforening
Vores tre dygtige Super Springs hold viste d. 27. maj kl. 18.30, deres opvisninger fra vinteren med de forbedringer de har opnået siden vintersæsonen sluttede i Havdrup Idrætscenter, hal 2, og der var mange som var mødt op for at
se de seje unge springer og deres flotte opvisninger.

ÅRETS SPORTSCAMP I HAVDRUP
I uge 32 (5-9 aug. 2019 begge dage inkl. kl. 9-16) afholder DIN CAMP igen en
fantastisk DayCamp i samarbejde med Havdrup Gymnastik i Havdrup Idrætscenter.
Denne gang bliver campen udelukkende med fokus
på springgymnastik eller dans. SpringCampen kan
derfor inddeles endnu mere efter niveau, så alle
får det optimale ud af Campen.
Tilmelding til enten SpringCamp eller DanseCamp.
Det koster 1.295 kr. inkl. forplejning og lidt merchandise (excl. gebyr og afbestilling).
Som medlem af Havdrup Gymnastik får du 20%
rabat ved brug af rabatkoden: camphgi2019
Så mangler der lige det sidste for at rykke på et spring eller er spring eller
dans simpelthen bare sjovt og dejligt, så er det nu der skal trykkes på tilmeldingsknappen! Tilmeldingen er åben og der er stadig flere ledige pladser
på: https://www.dincamp.dk/
Venskaber knyttes, grænser og niveau rykkes, simpelthen den mest fantastiske sommerferie oplevelse til aktive og glade gymnastik- og dansebørn mellem
8-13 år!
(Fortsættes på side 11)
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Voksen Fitness Event onsdag 14. august kl. 19.00 - 21.00
Onsdag den 14/8-2019 kl. 19.00-21.00 tilbyder vi som tidligere år mulighed
for at afprøve nogle af de voksen hold vi tilbyder i næste vintersæson ganske
gratis.
Vores dygtige instruktører vil give små
smagsprøver af ca. 25-30 minutters varighed i Havdrup Idrætscenter, så du inden du
tilmelder dig kan afprøve hvilket hold der
passer til dig eller hvis du blot har lyst til at
røre kroppen denne aften.
Du behøver ikke deltage i hele tidsrummet, men kan falde ind og ud på de forskellige moduler som det passer dig. Program bliver offentliggjort i løbet af
sommerferien.

Fritid i Solrød i Solrød Centeret
Kig forbi Solrød Centeret lørdag den 31. august kl. 10.00 til 14.00 hvor Havdrup Gymnastikforening har en bod til Fritid i Solrød.
Her vil vi reklamere for Havdrup Gymnastikforening
og vi vil i løbet af dagen vise hvad vi kan på scenen
med vores Funky Tweens/Teens danser og vores
Jumping Fitness instruktører Camilla & Jeanett
kommer og viser hvad Jumping Fitness er.
Der vil være mulighed for at prøve en trampolin og stille spørgsmål til instruktørerne.

VINTERSÆSON 2019/2020
Programmet for vintersæsonen 2019/2020 er lagt på vores hjemmeside
www.havdrupgymnastik.dk . Beskrivelserne vil følge i løbet af juni måned,
men for nu kan tid og dage ses af programoversigten. Vi tager dog forbehold
for evt. fejl og ændringer.
Start august vil en folder blive omdelt til alle husstande i Havdrup, Gl. Havdrup
og Kr. Skensved. Vi kan allerede nu løfte sløret for, at vi har et par nye hold i
(Fortsættes på side 12)
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støbeskeen samt at, vi håber at kunne fortsætte med alle de skønne hold vi
har nu.

Opvisning ved fjorden
Vores 3 Super hold deltog i opvisningen ved Roskilde Fjord lørdag den 1. juni,
hvor alle 3 hold lavet en flot opvisning, hvor vi havde udsigt til fjorden og Roskilde Domkirke i baggrunden.
I år var vejret bedre at opvise i, dog blæste det en hel del. Vi opviste på den lille
bane, som var lidt skæv, men de fantastiske springere leveret alligevel en rigtig
flot opvisning.
Her er lige skønne billeder fra opvisningen:

(Fortsættes på side 14)
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HAVDRUP BØRNEROCK
Endnu engang blev der afholdt Havdrup Børnerock, fandt sted i Havdrup
Idrætscenter lørdag den 11. maj 2019 kl. 18.00-21.00.
Det var en brag af en fest hvor Albert Dyrlund kom og underholdte med hans
hits og bagefter kom Dansk DJ Service og fyret op for musikken og var der
dans til diskolys og fede toner.
Festen var for 0.-6.klasser uden voksenledsagelse, og som altid gik det rigtig
godt, da der er masser af voksne til at passe på, da der var i alt ca. 30 frivillige
som passet på børnene og som sørger for at det hele kunne lykkes. I skal have
en stor tak for jeres hjælp og engagement

God sommer! Vi ønsker alle en fantastisk sommer!

Datoer og andet
Voksen Fitness Event, onsdag 14/8-2019, kl. 19.00 – 21.00
Tilmeldingsaften for næste sæson mandag 19/8-2019, kl. 19.00
Fritid i Solrød lørdag 31/8-2019, kl. 10-14
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk
Super Springs hjemmeside – www.superspring.dk
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk

(Fortsættes på side 15)
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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 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.
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 sponsoraftale 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 redskaber og kurser/uddannelser til vores instruktører!
P.u.v. Camilla
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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

Havdrup Senior afdeling
Sæsonen nærmer sig sin afslutning og holdene går ind i de sidste afgørende
runder, som slutter den 15/6. Sæsonen er forløbet nogenlunde tilfredsstillende. Antallet af senior spiller blev en smule reduceret i løbet af vinteren og så
har vores 1. holds trup været ramt af en del skader, heriblandt alvorlige knæskader også langvarende skader har drillet en del af spillerne. Seks spiller har
været ude det meste af forårssæsonen. Det har selvfølgelig påvirket på det
sportslige plan. 1. Holdet i Serie 2 ligger lige nu og kæmper for overlevelse.
Sidste kamp spilles d. 15/6 og det kan blive den kamp der afgør om vi forbliver i Serie 2 eller skal en tur ned i Serie 3.
Vores 2. Hold i Serie 4 skulle forsøge at holde fast i den gode stime fra efteråret 2018, men pga. af spillerstop og skader i 1. Holds truppen, har det været
svært for holdet her i foråret. Holdet slutter i midten af rækken.
Vores 3. Hold i Serie 5 har klaret sig hæderligt. Også her har det været de
mange afbud, der har været årsag til skiftende resultater. Men holdet forbliver
i Serie 5.
Vores nye Serie 6 hold, som består af spiller fra Oldboys afd. suppleret af enkelte Senior spiller, er dem der har klaret sig bedst her i foråret. Holdet kaldes
også far/søn holdet, da der er enkelte der har den privilegie at kunne spille på
samme hold. Som det ser ud lige nu, spiller de med om oprykning til Serie 5.
Så alt i alt har det været godkendt, men det påvirker selvfølgelig alle holdene,
når vi rammes af skader.
Fodboldbanerne i Havdrup lider meget under den tørke i sommeren 18 samt i
april 19. Det har gjort at Solrød Kommunes Idræts sektion ikke har kunne få
banerne op på den standard, som tidligere. Som det ser ud lige nu, skal der
bruges en del ekstra resurser, og det kommer ikke bare fra den ene dag til
(Fortsættes på side 17)
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den anden. Vi i Havdrup er meget kede og ikke særlig stolte af, når vores modstander kritiserer vores bane forhold. Vi synes selv og det får vi også at vide,
at det er et hyggeligt stadion vi har inde bag de høje træer, men det blegner,
når græstæppet ikke er oppe i en standard som tidligere. Især trænings området er meget hårdt ramt. Jeg er ikke i tvivl om, at der skal bruges en hel del
ekstra resurser, og om Solrød kommune er villig til at ofre det, må tiden vise.
Her i ligger også den store misundelse til Solrød FC, der har et alternativ til
deres græsbaner. Det er selvfølgelig deres Kunstgræsanlæg, som for dem
altid står klar, når græsbanerne ikke lige er som de selv ønsker det. Den mulighed har vi desværre ikke i Havdrup endnu, da Kunstgræsanlægget i Solrød kun
er en del af Solrød FC trænings- og kamp område i Sommerhalvåret.
I den kommende sæson som starter i August, bliver der ændret på træner
posten. Der vil komme en ny 1. Holds træner. I skrivende stund er han ikke på
plads endnu. De resterende trænere fortsætter.
Senior afdelingen indlemmer også en stor del af vores U17 drengespiller. Det
er meningen, at de skal træner sammen med Senior spillerne efter sommerferien, men om vi samler dem i et hold der skal spille kampe i U17 eller U19
rækken, det tages der stilling til i den kommende periode.
Senior afd. ønsker alle en god sommer og vi vil sige tusind tak for den støttet vi
får fra alle jer, når vores fire Senior hold spiller kampe. Især i ”GRYDEN” i Havdrup betyder det meget for os, at der kommer tilskuere.
Med venlig hilsen
Steen Gammelvind

RoskildeEgnens OlboysSammenslutning – REOS
REOS tilbyder fodboldturneringer for Old Star spillere og opefter. Havdrup har
3 hold med i turneringerne, så hvis du tidligere har spillet fodbold, og af en eller anden grund er stoppet, har du chancen for at komme i gang igen.
Holdlederne for de forskellige hold kan ses på Havdrup Fodbolds hjemmeside:
http://www.hgi-fodbold.dk/holdinfo/oldboys/
Linket til REOS hjemmeside er: http://reos.dk/
Tonni Hansen

(Fortsættes på side 18)
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Super Veteran
Spilleren er spilleberettiget det år spilleren fylder 52 år. Der må benyttes 2 spillere det år, de bliver 50 år på dispensation i en kamp.
Placering

Hold

Kampe

Point

Målforskel

1

Røde Stjerne

9

25

34

2

Himmelev 2

8

18

14

3

FC Fløng

9

17

3

4

Karlslunde

9

15

3

5

Himmelev 1

8

14

8

6

Hvalsø

8

13

-1

7

Gadstrup

9

11

-1

8

Taastrup FC

8

10

-2

9

FC Lejre

9

10

-7

10

Vindinge

8

7

-5

11

KFUM 1

9

7

-13

12

Kirke Såby

8

5

-13

13

Havdrup

8

3

-20

Old Master B 7-mands
Spilleren er spilleberettiget det år spilleren fylder 58 år. Der må benyttes 2 spillere det år, de bliver 56 år på dispensation i en kamp.
Placering

Hold

Kampe

Point

Målforskel

1

Havdrup

9

24

21

2

FC Lejre

9

22

28

3

Himmelev 2

9

9

-16

4

Gadstrup

9

8

-2

5

FC Fløng

9

8

-13

6

Dåstrup

9

6

-18

(Fortsættes på side 19)
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Grand Old Master 5-mands
Spilleren er spilleberettiget det år spilleren fylder 64 år.
Der er ikke spiller-dispensationer.
Placering

Hold

Kampe

Point

Målforskel

1

KFUM

10

30

57

2

Røde Stjerne

10

27

39

3

RB 1906

9

24

19

4

Himmelev

8

21

23

5

Tune

10

19

13

6

Borup

10

12

-15

7

Solrød

8

10

-11

8

Havdrup

8

9

-19

9

Himmelev 2

9

9

-6

10

FC Lejre

9

9

-18

11

Albertslund

9

6

-28

12

Hvalsø

22

6

-54

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 kortet 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 sponsorerer 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

TAK til alle ungdomsspillere for denne sæson
Det har været en fornøjelse at se så mange i hallen hver mandag og onsdag,
og vi glæder os allerede til næste sæson, for…….. vi har flere STORE NYHEDER
ift. næste sæson:




Flere ungdomshold = plads til endnu flere børn
MiniTon = badminton-leg for de 4-6 årige og deres forældre
Ny ungdomstræner – velkommen til Sebastian!

Læs mere nedenfor.

Ungdomsafdelingen fortsætter fremgangen,
og tilbyder 4 ungdomshold i næste sæson
Træningstider i næste sæson
Mandage og onsdage

15.30 - 16.30

Nybegyndere/let øvede

Mandage og onsdage

16.30 - 17.30

Let øvede/øvede

Mandage

17.30 - 18.30

Øvede

Onsdage

17.30 - 19.00

Øvede

Søndage

09.00 - 10.00

MiniTon (forældre/barn badminton
for 4-6 årige); se mere herunder
(Fortsættes på side 22)
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Sådan tilmelder du dig ungdomstræningen
Er du mellem 6 og 17 år, og ønsker du at spille med, så kontakt venligst ungdomsudvalget på én af følgende måder:
 Skriv en e-mail til: ungdom@havdrup.dk
 Skriv en besked til vores Facebook-side:
Havdrup Badminton - Ungdomsafdelingen
Sammen finder vi ud af, hvilket hold der passer bedst til dig.
Vi starter den nye sæson op mandag den 12. august, og vi glæder os til at se
nye som ”gamle” spillere.

NYHED i næste sæson:
Forældre/barn badminton for 4-6 årige hver søndag

Vi er stolte af, at badmintonafdelingen som noget nyt kan tilbyde såkaldt MiniTon efter sommerferien.
Er du klar på at have kvalitetstid sammen med dit barn, få sved på panden og
spille en masse badminton? Så kom til MiniTon hos os. Vi glæder os til at få
dig og dit barn med på holdet!

Kom og prøv MiniTon
MiniTon er forældre/barn-badminton, og træningen er en kombination af lege,
(Fortsættes på side 23)
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motoriske øvelser og spil med ketcher og fjerbold. MiniTon i Havdrup Badmintonklub er for børn i aldersgruppen 4-6 år og deres forældre (eller bedsteforældre).
I en normal badmintontræning er det en forudsætning, at man kan slå bolden
frem og tilbage til hinanden over nettet for at kunne få en god træning. Sådan
er det ikke til MiniTon. Forældrene er med på banen, og vi bruger for eksempel
balloner, ærteposer og fluesmækkere for at gøre træningen sjov og udviklende.
Alle kan være med til MiniTon, og dit barn er sikret succesoplevelser samtidig
med, at det udvikler sine motoriske evner.

Praktisk information vedr. MiniTon
Alder:

For børn i alderen 4-6 år + én forælder

Træningstider:

Søndag kl. 09.00 - 10.00

Hvor:

Havdrup Idrætscenter, Hal 1

Træner:

Anika Nissen

Pris pr. barn:

300 kr. (betales ved første træning), eller 40 kr. pr. gang
(betales via MobilePay ved hvert fremmøde)

Sæson:

Første træning er søndag den 1. september 2019
Sidste træning er søndag den 1. december 2019

Sådan tilmelder du dig MiniTon – der er åbent for tilmelding allerede nu
Tilmelding er nødvendig. Ønsker du og dit barn at melde jer til MiniTon, så kontakt venligst ungdomsudvalget på én af følgende måder:
 Skriv en e-mail til: ungdom@havdrup.dk
 Skriv en besked til vores Facebook-side:
Havdrup Badminton - Ungdomsafdelingen
Vi har åbent for tilmelding nu – der er plads til 20 børn.

Ny ungdomstræner: STORT velkommen til Sebastian Bugtrup!
Vi glæder os HELT VILDT MEGET til at introducere jer til vores nye ungdoms(Fortsættes på side 24)
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træner Sebastian Bugtrup . Sebastian skal være træner på alle vores ungdomshold (dog ikke MiniTon) i den
kommende sæson (se mere nedenfor).
Sebastian er faktisk opvokset i Havdrup og kender mange af byens unge. Her er en hilsen fra Sebastian selv:

Hej Havdrup Badmintonklub 

Mit navn er Sebastian Bugtrup, her en lille hilsen i forbindelse med min ansættelse som ny ungdomstræner i jeres badmintonklub for den kommende sæson.
Jeg er 23 år gammel, og til daglig tilknyttet Greve Strands Badmintonklub,
hvor jeg som spiller repræsenterer klubben i den danske badminton liga samt
1. division.
Badminton fylder meget i mit liv, og jeg forsøger for nuværende at forfølge
drømmen som fuldtids badminton spiller. Hertil bruger jeg meget tid på træning i både Greve men også på det nationale center i Brøndby, samt individuelle turneringer, der både spilles nationalt såvel som internationalt. Som en parallel til min egen spiller karriere, har jeg stiftet bekendtskab med træner rollen gennem de seneste år.
Jeg har siden 2014 været ansat som ungdomstræner i Greve, hvor jeg har
erfaringer med alt lige fra miniton til de ældste og højest rangeret ungdomsspillere.
Overordnet elsker jeg at udvikle mig selv, samt folk omkring mig.
Jeg ser frem til at lære fra mig, og forhåbentlig forbedre jer spillere, både inde
og uden for banen.
Jeg er af den overbevisning, at trænerens ansvar er at sørge for udvikling hos
den enkelte spiller uafhængig af niveau, via glæde og god energi… Det skal være sjovt når vi er til træning! Jeg kan i hvert fald forsikre at jeg vil gøre mit bedste hvad angår dette.
Jeg ser utrolig meget frem til at starte arbejdet og lære alle at kende J
De bedste hilsner
Sebastian Bugtrup
Venlig hilsen
Anika (Ungdomsformand)
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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

Prøv Petanque
Der er gevinst hver gang
Søndag den 16. juni stiller Byrådet op til den årlige dyst
Søndag den 7. juli er der klubmesterskaber i Double

Søndag den 21. juli er der klubmesterskaber i Single.
Vi ønsker alle vore medlemmer er rigtig god sommer 
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