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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:
Søndag den 13. oktober 2019 (Omdeles den 26. og 27. oktober 2019)
Forsiden

Motiv:
Fotograf:

Stemninger fra Havdrup Fodbold Klubdag.
Jeff Duckett
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Formandens ord
Siden sidst
Det har været en dejlig lang sommer, som nu er afløst af et travlt program for
efterår/vinter sæsonen.
Det er dejligt, at der er kommet gang i aktiviteterne igen, og at Havdrup
Idrætscenter nu igen summer af liv.
Halfest
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at HGI afholder Halfest lørdag den 5. oktober
2019. Det er nu muligt at købe billetter.
Billetter sælges ved at skrive en mail til Finn Jensen på finn@havdrup.dk.
Skriv hvor mange personer i vil sidde sammen, samt navn på den person der
"har" bordet.
Billetter betales samlet! Bestiller du eksempelvis til 8 personer, betaler du for
8 personer på en gang.
Der kan betales via mobilepay 4011 6418 (husk at skrive navn samt "halfest")
Der kan også betales på kontonummer. Ønskes dette skrives det i mail til Finn
ved bestilling.
Vi håber, at der vil være rigtig stor opbakning til arrangementet, så det forhåbentlig kan være en årlig begivenhed fremover.

Jeg vil bare ønske alle et rigtigt godt og motionsrigt efterår.
Anette Gammelvind
Formand Havdrup Gymnastik & Idrætsforening
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HGI

arrangerer

HALFEST
Sammen med vores sponsorer
LH Aut. Kloak og Smedemester Aps
Kroghs Flaskegenbrug
MT Smede og Montage
Sydkystens Sikring
Vognmand H. Poulsen
Celcius nordic ApS
Hardis Blomsterværksted
MK Stålbyg Aps
Pris for det hele kun Kr. 375,Billetter sælges ved at skrive en mail til Finn Jensen på
Finn@havdrup.dk.
Skriv hvor mange personer i vil sidde sammen, samt navn
på den person der "har" bordet.
Billetter betales samlet! Bestiller du f.eks. til 8 personer,
betaler du for 8 personer på en gang.
Der kan betales via mobilepay 40116418
(husk at skrive navn samt "halfest") eller via bankoverførsel.
Følg med på Facebook her
https://www.facebook.com/hgicafeen/
4
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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

Sæsonåbning og tilmelding
Så er efterårs- og vintersæsonen opstartet og har kørt nogle uger.
Sæsonplanen 2019/2020 kan ses på hjemmesiden
www.havdrupgymnastik.dk under fanebladet ”Vintersæson” og beskrivelser om
de enkelte hold og holdoplysninger kan ligeledes ses på hjemmesiden under
Holdbeskrivelser. Sæsonprogrammet er desuden udsendt som en husstandsomdelte folder.
Åbnings- og onlinetilmeldingsaftenen var den 19. august, kl. 19.00 og tilmeldingerne strømmet ind og allerede inden for det første døgn, rundet vi 600 medlemmer.
Der er stadig ledige pladser på flere hold, så gå ind og tjek hjemmesiden ud for
vi kan stadig tilbyde plads på en hel del hold af forskellig art.
Kom og mød nye mennesker og dem du kender, til hyggeligt samvær, samtidig
med at du holder din fysiske form oppe.

Online tilmelding hjemmefra – du kan stadig nå det
Er man ikke blevet tilmeldt på åbningsaftenen, og ønsker at gå på et af holdene, kan man stadig blive tilmeldt holdene, såfremt det ønskede hold ikke er
fyldt op, og hvis holdet skulle være fyldt op kan man skrive sig på venteliste, når
der så bliver ledig plads vil man automatisk få besked, alt via hjemmesiden.

(Fortsættes på side 7)
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Onlinetilmelding kan ske via hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk, som følgende:
Vælg fanebladet 'Tilmelding' og tilmeld dig det hold du ønsker at gå på.
Følg vejledning og informationstekster i øvrigt.
Husk at have dankortet/edankortet/Mastercard eller Mobilepay klar.

OBS! Tilmelding kan kun ske ved samtidig betaling af kontingent. Er der ikke
betalt fremgår gymnastens navn ikke af medlemslisten, og gymnasten er dermed ikke tilmeldt holdet.
NB: Er man i tvivl om holdet er noget for en, gives der 2 prøveundervisningsgange fra tilmeldingstidspunktet, hvorefter tilmeldingen er bindende. Ved udmeldelse inden 3. undervisningsgang fra tilmeldingstidspunktet
tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 50,00 til dækning af administrationsomkostninger.
Ved tilmeldingen skal man huske, hvis man tidligere har været medlem i foreningen, som de fleste har - at man tilmelder sig som ”allerede medlem” (ellers vil man figurer 2 gange i medlemssystemet - hvilket vi dog kan se i
systemet, men som skal rettes manuelt efterfølgende).

WORK OUT KOMBI
Work Out Kombi er hvor du kan træne på 17 hold - træn så meget du vil i
ugens løb!
Lav din egen work out pakke og tilmeld dig WORK OUT KOMBI pakken som
indeholder fri træning på Multi robic/Cirkeltræning-Cross gym/foamroller og
udstræk/Udstræk og løsne op/Boxercise/Zumba Fitness/Power Tabata/
Dance Fit/2 x løb/Body & mind/Pilates/2 x yoga/Restorative yin yoga/
Skifitness/Jumping Fitness-coretræning (søndag)
Vores dygtige instruktør på holdene tilbyder nu alle chancen for at træne varieret indenfor rytmegenren når det passer ind i ugens program, hverdage og i
weekenden, frit valg!
Se mere om det enkelte hold under holdets beskrivelse!
(Fortsættes på side 8)
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Vær opmærksom på at tilmelde dig WORK OUT KOMBI, så får du 14 hold
stort set gratis - Træn så meget du vil for kun 1.775 kr. for hele sæsonen!

Klippekort
Som sidste år fortsætter vi med muligheden for, at man kan købe et klippekort
henholdsvis med 10 eller 20 klip, til dem som ikke ønsker at tilmelde sig et
fast hold.
klippekortet kan benyttes til, og i skrivende stund er det alle voksen hold med
undtagelse Boksetræning & Jumping Fitness Onsdag.
Vi gør dog opmærksom på, at de deltagere som fast er tilmeldt holdet har
fortrinsret på holdet, og klippekortsbrugere vil i nogen tilfælde kunne opleve, at
der ikke plads på holdet når der mødes op til træning.
Så hvis du ønsker fleksibilitet i din træning og træningstid er klippekortet netop
noget for dig.
For at købe et klippekort kræver det, at du er medlem af gymnastikforeningen.
Under Holdbeskrivelser kan du se hvilke hold klippekortet kan benyttes til. Klippekortet købes således:
Køb klippekort og få samtidig et medlemskab af Havdrup Gymnastikforening
under Onlinetilmelding under "Klippekort og medlemskab - 10 klip" til 500 kr.
eller "Klippekort og medlemskab - 20 klip" til 950 kr.
OBS! Klippekortet gælder kun til vintersæsonen 2019/2020.
Du modtager efter et par dage klippekortet i postkassen.
Mød op på holdet, og vis dit klippekort til instruktøren, som krydser af på kortet.

Vigtig information om klippekortet:
Klippekortet er personligt, men må gerne overdrages til 2. part under forudsætning af, at 2. part er eller bliver medlem af Havdrup Gymnastikforening.
Klippekort er kun gyldigt i den vintersæson hvor klippekortet er købt, og overskydende klip eller ubrugte klippekort refunderes ikke.
Læs mere om klippekortsordningen på vores hjemmeside under Onlinetilmelding/Klippekort.

(Fortsættes på side 10)
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Jump4Fun nu på 4 år
Træning skal være sjovt – især hvis man har lidt svært ved at komme i gang
eller ikke rigtigt kan finde det rigtige hold. Jump4fun er for børn, der vejer lidt
for meget og sårbare børn, og i Solrød Kommune har Jump4fun været et tilbud siden 2015 for børn og unge mellem 6-16 år.
Fysisk aktivitet og bevægelse skal være en sund og sjov del af hverdagen, og
derfor lægger vi mere vægt på sjov træning, mens konkurrenceelementet i de
fleste aktiviteter nedtones. At vinde eller være bedst, ikke er det vigtigste ved
Jump4fun, men at gøre sit bedste er vigtigt. ”I Jump4fun vælger vi bevægelse
og hinanden til. Derfor er sammenhold og opbakning vigtige kodeord, når træningen forberedes og afvikles. Det styrker også børnenes sociale kompetencer”, siger Jump4fun foreningsguide og instruktør Marianne Høyer. ”Børnene
er glade for Jump4fun – og vi har så mange gode succeshistorier – vi oplever
ex., at børn bliver moppet i skolen, oplever at Jump4fun fungerer som et frirum”. I Solrød kan man gå til Jump4fun i Havdrup Gymnastik, i Solrød Gymnastikforening og i Solrød Svømmeklub. Ud over træning er der også madskoler
og camps som ekstra tilbud, og vores foreningsguide, Marianne, står altid klar
til at tage imod nye børn, som kunne tænke sig at prøve Jump4fun. Hun er
også altid klar til at svare på spørgsmål om Jump4fun. Jump4fun er et partnerskab mellem DGI og Julemærkefonden og i Solrød understøttes Jump4fun
af Solrød Kommune og et meget tæt samarbejde med sundhedsplejen i kommunen.
Yderligere oplysninger: www.dgi.dk/jump4fun
 Jump4fun: Foreningsguide Marianne Høyer, tlf. 2280 6778
 Solrød Kommune: Ledende sundhedsplejerske
Marthine Dühring Muldberg, tlf. 2879 3013
 Solrød Gymnastikforening: www.solrodgf.dk
 Havdrup Gymnastik: www.havdrupgymnastik.dk
 Solrød Svømmeklub: http://www.solklub.klub-modul.dk

(Fortsættes på side 11)
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Fitness Event onsdag 14. august kl. 19.00 – 21.00
Igen i år afholdte vi Fitness Event - et gratis arrangement som tilbydes voksne
medlemmer og ikke medlemmer - et tilbud og en mulighed for at komme og
får en smagsprøve på nogle af de forskellige former for motion og gymnastik vi
tilbød.
Program for aftenen:
Kl. 19.00 - 19.05
Velkomst v/formanden
Kl. 19.10 - 19.45
Skifitness m. Jack (del 1), Tabata m. Maria (del 3), Jumping Begynder m. Julie (Multi)
Kl. 19.50 - 20.20
Boksning m. Tim (del 1), Pilates (del 3), Jumping m. Jeanett (Multi)
Kl. 20.25 - 20.55
All Stars (Spinggym. +18) (del 1+2), Cirkeltræning m. Nynne (del 3) Yoga m. Jeanett
Kl. 20.55 - 21.00
Afslutning v/formanden

Der var lige omkring 60-65 mennesker der tog mod dette gratis tilbud, og efter sigende en forrygende fornøjelse for dem der deltog.

Et par billeder fra Fitness-dagen.
(Fortsættes på side 12)
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FLOT SPONSORAT FRA OK BENZIN
Vi bliver støtte af OK Benzin hver gang en
OK-kunde tilknytter sit OK- eller betalingskort til os, og med stor glæde modtog vi i
sidste uge en flot check på 16.644,05 kr.
fra OK Benzin.
Pengene vi modtager bruger vi på redskaber og kurser/uddannelse af vores instruktører, og det betyder utroligt meget
for os at modtage dette flotte støttebeløb.
Du kan også støtte os, hvis du tilknytter dit
OK kort til sponsoraftale 561349 eller
brug OK appen og tilknyt dit betalingskort.
På billedet glade Super Springere fra Havdrup Gymnastik med den flotte check.

Fritid i Solrød – Lørdag den 31. August 2019
Årets foreningsdag i Solrød Center! Kom ned og mød
det brede og store udvalg af, hvad byens foreningsliv
kan tilbyde. Uanset om du er til det langsomme, det
hurtige, det sjove eller det hyggelige, er der noget for
enhver smag og enhver alder.
Igen i år deltog Havdrup Gymnastikforening med en
stand i ”Fritid i Solrød” som afholdes hver år sidst i
august.
Her har man mulighed for at gøre reklame for alt det
vi kan tilbyde i vores forening og Egon, Lisbeth & Jeanett stod klar til at svare på alle de spørgsmål og henvendelser der kom.

(Fortsættes på side 14)
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Store Legedag/Aktivitetsdag Søndag 29. september kl. 10.00 – 13.00
Vi gentager i år vores efterhånden meget eftertragtede ”store legedag / aktivitetsdag”, som er for alle byens og omegnens borgere, hvor man ganske
GRATIS kan komme til et par timers sjov, leg og andre gymnastiske aktiviteter,
på en masse af vores redskaber, som er stillet op i Havdrup Idræts Center.
Mange af foreningens instruktører vil være til stede
med modtagning og vejledning. Kom og vær med og i det hele taget bare få rørt sig og have en fantastisk dag sammen, forældre og børn og alle legekammeraterne.
Et arrangement der er rettet mod børn og unge, og
hvor mindre børn er tiltænkt at skal hjælpes rundt på aktiviteterne af forældre / voksne.
Arrangementet finder sted i Havdrup Idræts Center søndag 29. september
fra kl. 10.00 - 13.00.
Arrangementet er for både børn og unge og som nævnt gratis.
Der er ingen tilmelding, så ta’ bare hele familien med!

Super Spring sorterede pant fra studenterbiler
Med mere end 100 studenterkørsler i sommers er der unægtelig en del affald der skal sorteres fra ladet af studentervognene hos Festlastbiler.dk. I affaldet er der både dansk pant og udenlandske dåser som skal sorteres fra madaffald og des lige. Et hensyn til miljøet og et ønske om at støtte det lokale foreningsliv har for andet år i træk opmuntret direktør Bengt Duus Svensson fra
Festlastbiler.dk til at indgå en aftale med Super Spring om pant-og affaldssortering. Gymnaster og forældre fra Super Springs holdet sorterede i 4 dage i
sommerferien pant- og aluminiums dåser fra andet affald, og Festlastbiler.dk
har doneret alle indtægter på dansk pant og genbrug af aluminium fra udenlandske dåser til Super Springs holdet.
Gymnasterne kunne efter pantsorteringen glædes over en flot indtjening på i
alt 17.000 kr., som går i holdkassen til en kommende holdrejse til Italien, hvor
de skal deltage i Gymnastikfestivallen ”Festival Del Sole 2020”. Holdet takker
tidligere ”gymnastikmor” Janni Juul Hansen for hjælp til planlægning og administrering af sorteringsvagter.
(Fortsættes på side 15)

14

(Fortsat fra side 14)

10.000 PÅ 10 DAGE
En torsdag i august fik drengene i 1.- 5. klasse på Havdrup Skole en dag med
masser af spring og løb, da de seje instruktører fra FaceOff besøgte skolen
med deres lastbil fyldt med spring gear.
Sammen med alle redskaberne og springgravene fra Havdrup Gymnastik var der dømt
springtons og masser af sjov i skoletiden.
Workshoppen for drengene er et tiltag for at
få flere drenge ind i gymnastikken, og for at
vise at sejt og skide sjovt! Således har Havdrup Gymnastik holdet Jump4Boys, som kun er for drenge og hvor der tonses,
springes og leges i redskaberne. ”10000på10” er et samarbejde mellem Havdrup Skole, Havdrup Gymnastik, DGI Midt-og Vestsjælland og instruktørerne
fra FaceOff, og en del af et DGI projekt om at få 10.000 drenge igennem en
springtime på 10 dage. Havdrup Skole hjalp til projektet med ca. 150 drenge i
løbet dagen, som var ellevilde og fik en masse fede oplevelser med hjem.
Jump4Boys instruktør, Anna-Lena Stenholm deltog også, og kunne fortælle de
seje drenge at det er cool at gå til spring og at holdets mottoet er: ”Rigtige
drenge springer!” Efter ”10000på10”-dagen er der tilmeldt 27 drenge i den
berørte aldersgruppe til et spring- eller parkourhold, og dermed må tiltaget
betegnes som en succes!

(Fortsættes på side 16)
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Gymnastiklejr – ”Gym-Camp 2019” – SÆT KRYDS I KALDEREN
Senere på året afholdes gymnastiklejr ”Gym-Camp 2019”, som holdes fra
lørdag morgen den 09. november til søndag eftermiddag den 10. november
2019.
Gym-Camp 2019 afholdes som sidste år på Gunslevholm Idrætsefterskole, på
Nord Falster.
For dem der ikke tidligere har været der eller kender dette sted – er det bare
helt vildt fedt sted, med mange nye og gode faciliteter, med springbaner og
meget andet.
Her skal vi give den "fuld gas" med rytme, sjov, lege og springbaner og springgrave, og hoppe løs i de nedbyggede trampoliner.
Vi glæder os til at byde alle jer der er 7 år og derover velkommen til den traditionsrige Gymlejr.
Information og tilmeldingsforløb om gymnastiklejren bliver senere udsendt til
de hold lejren henvender sig til.
Man skal være tilmeldt et hold i Havdrup Gymnastikforening for at kunne deltage.

Du kan mere end du tror!
Sidste år fulgte Lisbeth Rheder fra Havdrup med i fjernsynet, da der var Royal
Run i anledning af Kronprinsens 50 års fødselsdag. Det blev udgangspunktet
for en livsændrende oplevelse. Lisbeth ærgrede sig nemlig over ikke at havde
(Fortsættes på side 17)
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tilmeldt sig løbet i anledningen af kronprinsens fødselsdag. Da det blev slået op
igen i år at kronprinsens ville gentage succesen, besluttede Lisbeth sig for at
nu skulle være. I januar måned tilmeldte Lisbeth sin datter og sig selv til 10 km
Royal Run i juni. I februar begyndte Lisbeth at løbetræne, men med en rygrad
som en regnorm måtte der ske noget andet hvis de 10 km skulle løbes og ikke
gås til Royal Run.
Derfor meldte Lisbeth sig til løbeholdet i Havdrup Gymnastikforening med René Dürke som løbetræner. På holdet løbes der både på stadion og på stier og
veje, hvor hver især kan løbe i eget tempo. Lisbeth påpeger ”Fordelen ved veje
og stierne i Havdrup er, at vi kan løbe på vores eget niveau og alle får noget ud
af det. Er du hardcore løber, så løber du en lidt ekstra lang cirkel og løber du
ikke så hurtigt løber du i en lidt mindre cirkel. Vi starter sammen og løber meget af turen sammen og slutter sammen”. Lisbeth trænede med løbeholdet i
Havdrup to gange om ugen fra sidst i marts måned og 12 uger frem. ”Jeg
kunne godt mærke, at når jeg løb sammen med løbeholdet var der lidt mere at
give af og jeg gav ikke op og skiftede ikke til gang så let, som hvis jeg havde løbet på egen hånd”.
Den 10. Juni 2019 var dagen hvor Lisbeth og datteren Louise skulle løbe de
10 km til Royal Run i København. Begge var spændte og klar til en dag med
den kongelige familie. Hele vejen rundt var der musik og folk der stod og heppede. ”Jeg synes det var hårdt, men det var på den gode måde, og det var så
fedt at være en del af denne store festdag. Da jeg nærmede mig målet stod
der en stor gangbro hvorpå der stod ”Du kan mere end du tror”. Det synes jeg
er et fedt slogan for hvor er det bare rigtigt. Da jeg kom i mål på 1:09 time var
jeg meget glad og stolt over min præstation”. Vil du gøre Lisbeth præstationen
efter er der plads til dig på løbeholdet, som træner mandag og onsdag kl.
18.15-19.15. Holdet træner begge dage, men man kan være med som det
passer ind. ”Når vi siger at alle kan være med, så mener vi alle kan være med
og husk – Du kan mere end du tror!” afslutter en glad Lisbeth Rheder.

(Fortsættes på side 18)
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Datoer og andet
Aktivitetsdag/Store legedag 29/9 2019 i Havdrup Hallen
Efterårsferie uge 42 (14 – 20/10 2019)
Gym-Camp 2019 09-10/11 2019 på Gunslevholm Idrætsefterskole
Juleferie 09. december 2019 – 1. januar 2020 (med mindre andet er oplyst på holdet)
Loppemarked i hal 1 den 19. januar 2020
Gymnastikopvisning 14/3 2020
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 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

Årgang 2007/2008
Når man tager nogen drenge fra årgang 2007 og blander dem med nogen
drenge fra årgang 2008 så er resultatet et nyt fantastisk hold under Havdrup
Fodbolds faner.
I de sidste år har drengene været fordelt på andre årgange, men tiden var
kommet til at danne et hold hvor de sammen kunne skabe rammerne i selskab
med andre jævnaldrende. Som sagt så gjort og august 2019 blev tidspunktet
hvor jeg, Andreas Egelund Thorup greb styrepinden, fik samlet holdet
og årgang 2007/2008 blev en realitet.
Holdet er kommet godt fra start! Drengene er ved at lære hinanden at kende,
relationerne er gode og det skaber en rigtig god positiv energi på holdet hvor
der er plads til alle og hvor alle udgør en vigtig del af holdet.
Den gode energi er indtil videre blevet fulgt op af et stabilt fremmøde til træning og ikke mindst til kamp hvor holdet indtil videre er placeret på en 3. plads i
deres DBU pulje efter kun få kampe.
Holdet har plads til flere drenge i årgang 2007/2008 som har lyst til at spille
fodbold. Du behøver hverken være Messi eller Ronaldo! Det vigtigste er at du
ønsker at træne sammen med andre engagerede drenge på årgangen og
godt kan lide at være en del af holdet når der spilles kamp.
Har du lyst til at være en del af holdet? Så er du meget velkommen til at komme og træne sammen med holdet mandag og torsdag kl. 17.00-18.30. evt.
kontakt på 25 14 03 17 ved spørgsmål.
Fodboldhilsner
Andreas Egelund Thorup, Træner årgang 2007/2008
(Fortsættes på side 20)
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Klubdag i Havdrup Fodbold—Kæmpe succes
Foto: Jeff Ducket
Havdrup Fodbold prøvede, som noget nyt i år, at afholde en Klubdag, hvor alle klubbens hold skulle spille
hjemme samme dag.
Der var kampe hele dagen, hvor mere end 300 spillere var i aktion.
Samtidigt med den store aktivitet på banerne, havde vi
sat boder op, så spillere og forældre havde mulighed
for at købe mad og drikke, eller støtte klubben i tombolaen, hvor der var masser af fede præmier.
Carlsberg kom med den populære
fodbold dartskive, hvor børnene havde mulighed for at vinde forskellige
præmier.
2 profiler fra netværksklubben HB Køge, i form af Martin Vingaard og Kevin
Mendoza, lagde også vejen forbi Havdrup Idrætscenter, og dystede mod børnene i det populære Crossbar Challenge.
Da alle kampe var afviklet, var der dækket op til ca.
140 personer i store telte med bar. Efterspørgslen på
en siddeplads var stor, så der var endnu flere til de 2
pattegrise, som var lækkert tilberedt af Madhytten, der
også stod for resten af maden. Det gør de godt, må
man tilføje.
Tak til alle frivillige og en særlig tak til madhytten.dk
v/Peter Hersom, duckett.dk v/Jeff Duckett
(fotograf) og Carlsberg for at gøre denne dag mulig.
Overskuddet fra denne dag går ubeskåret til projekt
Kunstgræs i Havdrup.
Havdrup Fodbolds bestyrelse takker alle deltagere for et brag af en fest.

På vegne af Havdrup Fodbold
Christian Madsen, Ole Michael Frisenborg,
Torben Andersen og Kristian Jensen
(Fortsættes på side 21)
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Havdrup fodbold årgang 06 havde en fantastisk fodboldskole
Foto: Jeff Ducket
Solen skinnede fra en skyfri himmel da 15 friske drenge og deres 2 trænere
Mathilde og Mikkel mødte ind til en uge i fodboldens tegn i uge 32
Forventningerne var store og glæden var endnu større
Målene for ugen var at gøre drengene endnu mere klar til sæsonstart efter en
lang og velfortjent sommerferie. Trænerne havde forberedt ugens program
ned til mindste detalje og med fokusområder som: Skudtræning, teknik, løbetræning, samarbejde og selvfølgelig sjov og ballade.
Der blev trænet igennem med fuld fokus og alle gav
den max gas. Formiddagen bød på frisk frugt og
müslibar til de hårdt arbejdende drenge så de kunne
få ny energi.
Ugen bød på alt fra: Opvarmning m.løb, spillet gris,
possesion spil, højintenstræning, kanonbold, fodboldrundbold, skudtræning og en masse grin og godt humør og sammenhold.
Uden mad og drikke duer helten
ikke, og dette gjaldt selvfølgelig
også for alle drengene og deres
2 trænere, så der blev sørget
godt for dem igennem hele
The Dream Team
ugen. Ugens menu bestod af
Mathilde Bøgevig og
spaghetti m.kødsovs, sandwich,
Mikkel Rosenbek
grillpølser med brød, frikadeller
m.pasta og grøntsager og fredagen blev afsluttet med
manér da der blev serveret Pizza (fra pizzamanden) dette faldt uden tvivl i god jord hos alle.

(Fortsættes på side 22)
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Eftermiddagen bød på fx kage, pandekager, SUN LOLLY is, faxe kondi eller Capri Sonne juice ingen gik fra træning med lavt blodsukker tværtimod.
Ugen gik hurtigt og det siges, at tiden flyver afsted hvis man har det godt så
det må være et godt tegn, alle gav den gas hele ugen og de mødte friske og

motiverede op hver dag. Men alting har en ende og fredagen sluttede med en
vandkamp som skulle have været spillere mod trænerne.
Men alle glemte vist udgangspunktet og der blev gået til den ved vandhanen.
Det blev alle mod alle og dog lad os bare være ærlige der var nogen der fik

mere vand end andre. Men pyt alle havde en fest og det var den perfekte afslutning på en hel fantastiske og uforglemmelig uge.
De 2 trænere havde tilbudt at træne de friske drenge uden nogen form for
betaling, MEN når man udfører et ”arbejde” så godt som de 2 har gjort det så
endte det alligevel med at de om fredagen kunne modtage en flot kurv fra alle
spillerne og de fik også mange flotte og positive ord med på vejen. 1000 tak til

(Fortsættes på side 23)
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Mathilde og Mikkel for deres store arrangement,
gode humør, fantastiske træningsprogram uden
jer havde der ikke været en fodboldskole i sidste
uge.
Teamet omkring fodboldskolen vil godt sende en
stor TAK til Super Brugsen Havdrup for at sponsorere noget af ugens forplejning, uden jeres støtte
havde drengene ikke kunne få alle de ekstra ting i
løbet af ugen og da slet ikke pizzaen om fredagen.
Alle blev enige om at denne succes må gentages, så vi gør det igen til næste
år.
På gensyn næste år og tak for en fantastisk uge.
Havdrup U14 holdet er kommet rigtig godt fra start i den nye sæson som blev
skudt i gang i starten af august: Første kamp var en hjemmekamp mod Solrød.
Havdrup vandt 7-0 og den gode stime er fortsat i de efterfølgende kampe.
Havdrup er i skrivende stund ubesejret og har en målscorer på +14 ingen mål
er gået ind hos Havdrup, og de ligger pt nummer et i puljen. Flot arbejde af
spillerne og trænerteamet.
Kristian Jensen

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

God start på badmintonsæsonen
Vi har fået en fantastisk start på sæsonen med godt fremmøde til opstartslejren (ca. 20 spillere, se billede) og til træning.

Ungdomsudvalget og træneren ser en masse glade børn med lyst til at spille
en masse badminton samtidig med, at vi har det sjovt.
Og tak fordi I alle har taget godt mod Sebastian, vores nye, fantastiske træner

(Fortsættes på side 26)
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Kom os spil badminton med os!
Vi er 45 glade badminton-børn, der træner hver mandag og onsdag i Havdrup
Idrætscenter – og der er plads til flere.
I Havdrup har vi faktisk hele 3 ungdomshold for børn og unge i alderen 6-17
år. Træningstiderne som følger:
Niveau

Mandag

Onsdag

Hvor

Begyndere / let øvede
15.30 – 16.30 15.30 – 16.30
(Hold 1)

Havdrup Idrætscenter,
Hal 1

Let øvede / øvede
(Hold 2)

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30

Havdrup Idrætscenter,
Hal 1

Øvede
(Hold 3)

17.30 – 18.30 17.30 – 19.00

Havdrup Idrætscenter,
Hal 1

Sæsonen varer cirka fra midten af august til slutningen af april, men vi tager
imod nye spillere hele året.
SFO’en er behjælpelig med at sende SFO-børn, der spiller badminton, afsted til
træning i hallen i god tid.

Hvad skal du have med til træning?
 Indendørs sko (ikke med sort sål)
 Drikkedunk med vand
 Evt. ketsjer – ellers kan du låne af klubben
 Tøj du kan bevæge dig i

(Fortsættes på side 27)
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Forældre/barn-badminton for de 4-6 årige –
nyt tiltag i Havdrup Badminton er skudt i gang
Søndag den 1. september startede et nyt tiltag i Havdrup Badminton:
MiniTon – forældre/barn-badminton for børn i alderen 4-6 år.
MiniTon-træningen er en kombination af lege, motoriske øvelser og spil med
ketcher og fjerbold.
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.

Praktisk information vedr. MiniTon
Alder:

For børn i alderen 4-6 år + én forælder

Træningstider:

Søndage kl. 09.00 – 10.00

Hvor:

Havdrup Idrætscenter, Hal 1

Træner:

Anika Nissen

Sådan tilmelder du dig MiniTon i Havdrup –
der er stadig enkelte ledige pladser
Tilmelding er nødvendig. Ønsker du og dit barn
at melde jer til MiniTon i Havdrup, 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
På vegne af ungdomsudvalget
Anika Nissen
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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

Sket siden sidst
Vi har haft besøg af vores Byråd og haft nogle dejlige timer med spil, og efterfølgende spisning.
Turneringen blev vundet af Havdrup Petanque Klub, så pokalen får forsat lov til
at pynte i vores pokal skab.

Havdrup vandt pokalen mod Brøndby og Ishøj
i Venskabsturneringen 2019

Havdrup Petanque repræsenteret med 2.hold ved
landsdelsmesterskab i Hedebo Karlslunde.
For første gang i klubbens historie har vi et hold
der er rykket op fra B holdet til A holdet så som
vores holdleder skrev: ”Tak til jer alle for gode
kampe, fin moral, stærk klubånd mv.”
Vi har fejret at høsten er kommet i hus med et brag af en fest, startede med
turnering herefter dejlig frokost
med skøn mad fra SuperBrugsen, og Jens spillemand leverede musik.

Åse Dromph Nielsen
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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

Aktivitets dag og sæsonafslutning 6/10-2019 i HTK
Aktivitetsdag 6. oktober 2019 kl. 9-12
For at vi til stadighed skal have et dejligt og velfungerende anlæg afholder vi
aktivitetsdag, hvor vi opfordrer så mange som muligt til at møde op, for at få
udført de opgaver der er i forbindelse at vinteren nærmer sig. Desuden er der
tradition for at vi har nogle hyggelige timer sammen med andre medlemmer
af Havdrup Tennis Klub. Vi starter kl. 9 og slutter kl. 12 og hvis vi er hurtige
med arbejdet, kan vi også nå at spille lidt tennis.
Pga. Branden er der mange ting der skal ordnes.
Klubhuset, depotrummet og overdækningen er nu næsten klar
men vi mangler at få indkøbt inventar, det vil blive klaret med de
midler vi har, i løbet af vinteren.
Så bak op om arrangementet.
Sæsonafslutning 6. oktober 2019 kl. 12- ??
Alle er velkommen også selv om man ikke kunne deltage i aktivitetsdagen.
Klokken 12.00 er grillen varm, og vi byder på pølser med brød. Der vil være 1
øl eller 1 vand pr. person.
Vi håber at mange vil deltage så vi kan få talt om sæsonen og
om hvad man håber / ønsker der skal ske i 2020.
Såfremt der er stemning for det, fortsætter vi med mere tennis.
Håber vi ses!
Tilmelding (af hensyn til indkøb) SENEST 30. september 2019
på nedenstående E-mail adresser:
Jan Hansen (jan1962hansen@gmail.com) eller tennis@havdrup.dk
Der kan spilles tennis på banerne hele året hvis vejret tillader det.
Steen Munkholm
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