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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 10. november 2019 (Omdeles den 23. og 24. november 2019 )
Forsiden

Motiv:
Fotograf:

Stemninger fra Havdrup Petanque.
Åse Dromph Nielsen
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Formandens ord
Siden sidst
Der har været afholdt Halfest lørdag den 5. oktober, der var ca. 230 deltagende gæster. De havde en dejlig fest, hvor underholdningen blev leveret af ”Peter
og de andre kopier”. Der var desuden god musik leveret af DJ, så rig mulighed
for at få rørt kroppen.
Det er dejligt, at så mange har valgt at støtte op omkring arrangementet, så
det måske kan lade sig gøre at gennemføre endnu et brag af en fest.
Festudvalget skal nu samles og evaluerer på forløbet, og jeg håber da, at de
har mod på endnu en fest, hvor de forhåbentlig kan få endnu flere til at deltage.
Tak til festudvalget for det kæmpe store stykke arbejde det er at afholde så
stor en fest.
HGI’s Julebanko
Nu varer det ikke så længe, så skal vi afholde vores
årlige julebanko. Det bliver den 28. november 2019,
nærmere oplysninger kommer i næste blad, men
reserver datoen, vi håber at rigtig mange igen i år,
kan være med til, at stemningen kommer i top.
Cafeen
Der er godt gang i cafeen, både til hverdag og til de arrangementer som bliver
afholdt. Det er en fornøjelse at se, hvor meget liv det har givet i Idrætscenteret, at cafeen for en del år siden blev genåbnet af HGI.
De mangler dog stadigvæk frivillige, så hvis du gerne vil hjælpe til, så sig endelig til. Man binder sig ikke til mere, end hvad man selv har lyst til.
Til sidst
Der er på nuværende tidspunkt ikke gang i nogle større projekter. Det skal dog
lige nævnes, at vi stadigvæk arbejder videre med vores helhedsplan. Det er
større og mindre projekter omkring Idrætscenteret, som vi gerne på sigt vil
have ordnet. Men nogle ting tager lang tid før de kan realiseres, så vi arbejder
fortrøstningsfuldt videre, så vores ønsker en dag måske kan blive opfyldt.
Jeg vil også lige rette en tak til SIC, for det gode samarbejde vi har. Det er en
fornøjelse, at vi kan få tingene til at ske på en hurtigere og mere konstruktiv
måde, når vi arbejder sammen.
Anette Gammelvind
Formand Havdrup Gymnastik & Idrætsforening
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Sikke en fest vi har haft nu i nat…..
Sådan kan man beskrive, hvad der skete i Havdrup Idrætscenter lørdag
den 5. oktober 
17.45 slog vi dørene op, til dette
års hal-fest, hvor lige omkring
250 havde købt billet til en hyggelig aften. Bandet der skulle spille
senere, stod på dette tidspunkt
på scenen og havde de sidste
lydprøver, og DJ´en fra Dansk DJ
Service stod klar til at spille musik for os hele aftenen. De kulørte
lamper var tændt i baren, fadøls
hanerne klar, og de frivillige friske
unge mennesker bag baren var
også klar til salg af diverse drikkevarer. Kort sagt: rammerne var
sat til en god aften!
Og det VAR en god aften! Buffeten fra hovedretten var ikke pakket ned, før de første folk var på
dansegulvet i det festligste humør. De søde u14 piger, som var
behjælpelig med at servere forret, rydde af bordene, servere
kaffe, samt holde bordene
”pæne”, måtte ”danse” lidt rundt,
for at undgå at støde ind i feststemte gæster der skulle på dansegulvet, til lige DEN sang  Sådan
fortsatte det resten af aftenen, dansegulvet var levende.
21.30, skete der noget nær magisk… Takket være alle vores sponsorer,
kunne vi byde bandet Peter og De Andre Kopier velkommen i Havdrup.
Dette gjorde blot dansegulvet endnu mere levende, og nu også til et
kæmpekor. Vi sang sammen om Susan Himmelblå, vi tog med Stakkels
(Fortsættes på side 5)
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Jim til sletterne, vi hyldede
Kvinde Min og vi var selvfølgelig en tur ned af Rabalderstræde. Jeg tror vi der var i
hallen denne aften, kan blive
enige om at det var 2 timers
fantastisk musik!
Peter og De Andre Kopier
nåede kun lige at sige tak for i
aften, og gå af scenen, da et
ægtepar der havde bryllupsdag den 6. oktober, selvfølgelig skulle hyldes med fællessang på dansegulvet.
Da der blev sagt velkommen denne aften, blev det nævnt, at hvis Havdrup Børnerock kunne holde 10 års jubilæum, ja så kan de voksne vel
også, hvilket blev taget imod med klapsalver. Efter denne aften er vi sikre på at dette kan lade sig gøre! Tak til alle jer der valgte at bakke op,
ved at købe billet. Tak fordi I gjorde rammerne til præcis den aften vi
havde drømt om. Mon ikke vi ses igen???

På udvalgets vegne
Sanne Krogsgaard
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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

Havdrup Idrætscenter fyldt til bristepunktet
Søndag den 29. september 2019 slog Havdrup Gymnastikforening dørene op
til dette års Store Legedag i de skønne faciliteter i Hal 2 i Havdrup Idrætscenter. Atter var dagen en kæmpe succes med omtrent 500 besøgende.
Omkring 500 personer var mødt op til 3 hyggelige timer i selskab med Havdrup Gymnastikforening, som havde hentet alle redskaber ud af redskabsrummet og arrangeret en kæmpe stor legeplads i den ene ende af hallen og 5 store springbaner i den anden ende af hallen. I midten af hallen blev der udført
Parkour og i Multisalen blev der bokset på sandsække med boksehandsker.
Det var et slaraffenland af redskaber, og Havdrup Gymnastikforening havde
åbnet op for den store godtepose med både springrav og pomfritgrav
(løsskumsgrav), og de helt store redskaber såsom professionel stortrampolin,
stor springbane med airtrack, måtter og trampoliner af forskellige arter.

Men der var også plads til de mindre som boltrede sig på skumredskaberne
på den gigantiske redskabsbane og i babyhjørnet var der plads til de helt mindste med et boldbassin og sanselegetøj.
Ind imellem de mange aktiviteter var der mulighed for at få stillet den lille sult med dejlig
frugt og brød sponsoreret af SuperBrugsen
Havdrup.
(Fortsættes på side 7)
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Arrangementet var atter så stor en succes, at flere fik smag for gymnastikken, og undervejs var der flere som måtte have fat i telefonerne og tilmelde sig
selv eller børnene til et af forenings mange holdtilbud her i vintersæsonen.
Da arrangementet var afsluttet, benyttede gymnastikforeningen lejligheden til
efterfølgende at få rengjort samtlige redskaber og redskabsrum samt ryddet
op, så redskaberne nu står klar til en lang vintersæson.
Havdrup Gymnastikforening er utroligt glade for at så mange tog imod det gratis tilbud om en aktiv dag i både familiens og motionens tegn, og vil naturligvis
fortsætte den årlige tradition med Store Legedag til næste år, når efteråret
sætter ind.
Vi siger rigtig mange tak til Super Brugsen for deres sponsorbidrag som gør
sådan et gratis arrangement til noget ekstra interessant for deltagerne.
Også tak til deltagerne, det er dog dem der er de vigtigste, og måske er nogen
blevet inspireret til at deltage på et hold, der var en del tilmeldinger dagene
efter.

(Fortsættes på side 8)
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Billeder fra Store Legedag

Gå tur i skønne Havdrup - i samarbejde med DGI WE WALK
Torsdag den 10. oktober inviterede Havdrup Gynmastikforening ud på en gåtur. Der mødte 8 friske op, som trodset vejret og gik en i rask tempo og nyder
den friske luft og smukke omgivelser vi har i skønne Havdrup.
Vi gentager Gå turen og håber på bedre vejr næste gang DGI laver et arrangement WE WALK.

"REN NATUR" Super Spring Mini har samlet skrald i Havdrup
Hvis du bemærkede, at der så en smule renere ud på stier og grønne områder i Havdrup efter søndag den 8/9, så skyldes det vores skønne gymnaster
fra Super Spring Mini og deres familier.
(Fortsættes på side 10)
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De havde sat dagen af til at samle skrald i samarbejde med "Ren Natur", Solrød Kommune, og gjorde dermed en rigtig god gerning for naturen og vores
dejlige by!

Endnu et hold instruktører & hjælpere er springsikre
Som springsikker forening, skal vores redskabsinstruktører have bevis på at
de er uddannet springsikre instruktører.
I weekenden den 21-22 september sendte vi 7 af vores fantastiske unge instruktører og hjælpeinstruktører på hårdt arbejde på Gunslevholm Idrætsefterskole, hvor de bliver eksamineret springsikre instruktører (2 udvidede deres
eksisterende certifikat til et højere trin).
(Fortsættes på side 11)
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Det kunne ikke lade sig gøre uden de 14 dygtige “kaniner” fra Super Spring
Mini- og Aspirant, som er med, så vores instruktører kan øve sig og gennemgå
modtagnings eksamenerne!
Alle 7 bestod, og vi er så mega stolte af dem - STORT TILLYKKE Og tak til vores skønne gymnaster!

Havdrup Gymnastikforening på Club La Santa med DGI
Havdrup Gymnastikforening har haft sendt 5 instruktører afsted til Club La
Santa på Lanzarote, hvor de har deltaget i DGI´s kursus, Bevæg dig for livet
fitness. En uge fyldt med fitness, styrke & foredrag hvor der blev knoklet, svedt,
hængt på hoved og meget mere.
Instruktørerne fik prøvet mange nye og forskellige ting, i det hårdt program
DGI havde planlagt på La Santa Sport og der er kommet masser af friske input
og inspiration med hjem.
Det var varmt, så det er godt at der også er tid til en dukkert og lidt afslapning
ved poolen, og der er ingen tvivl om at vores instruktører havde en fantastisk,
men hård uge på La Santa Sport.
(Fortsættes på side 12)
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Billeder fra La Santa
(Fortsættes på side 14)
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NYT HOLD - I Form
"RIGTIGE MÆND OG KVINDER"
ONSDAG DEN 23/10 KL. 19.30-20.30 - Hal 2, del 3
Er du træt af at t'shirten krymper eller vil du blot gerne holde formen ved lige,
så kom og træn med!
"I form" holdet er for dig der synes om "Rigtige mænd" konceptet eller for dig
der ønsker at blive en bedre motionist/atlet indenfor løb, cykling, svømning,
styrketræning, core træning. På holdet vil der blive lagt vægt på styrke og Core
med masser af eksplosions træning, som kan udføres som Circle træning,
Cross Gym eller på andre nye måder. Der vil også være fokus på forebyggelse
af skader både som ny motionist eller som allerede igangværende udøver.
Vi favner bredt, men advarer mod sved på panden, høj puls og masser af latter!
Instruktør: Tidl. Ironman atlet, TRX-instruktør m.m. Jack Classen.

Super Spring Aspirant på træningslejr
I weekenden den 21.-22. september besøgte vores Super Spring Aspiranter
Flying Superkids træningsfaciliteter i Aarhus.
En efterhånden flerårig tradition, og noget gymnasterne ser meget frem til!
Endnu engang blev det en weekend med masser af spring, hygge og sjove timer, hvor grænser blev sprængt og personlige mål blev nået!!
En stor tak de forældre som var med til at sørger for forplejningen osv.
(Fortsættes på side 15)
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Datoer og andet
Efterårsferie uge 42 (14 – 20/10 2019)
Gym-Camp 2019 09-10/11 2019 på Gunslevholm Idrætsefterskole
Juleferie 9. december 2019 – 1. januar 2020 (med mindre andet er oplyst på holdet)
Loppemarked i hal 1 den 19. januar 2020
Gymnastikopvisning 21/3 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

De sejeste fodboldpiger
Træningstur til Sverige
I foråret tog vi på træningslejr til Sverige med
henblik på dels at blive bedre til at spille fodbold,
men lige så meget for det sociale.

Det var en super god tur hvor alle hyggede sig
og syntes det var en dejlig tur, så mon ikke vi
prøver at finde på noget igen til næste år.
Fra 8-mands til 11-mands...
Udover turen til Sverige så havde vi også lige en turnering herhjemme som vi
skulle tage os af.
På det tidspunkt spillede vi stadigvæk 8-mands fodbold og man må bare sige
at pigerne viste at de kunne og også ville spille fodbold. Vi gik igennem foråret
som ubesejret og endte som nummer 2 i vores pulje 1 point efter dem der
vandt.
Vi har været så heldige at få lidt mere tilgang til holdet så vi i dag tæller 17-18
pigespillere i U-14 men vi ser da gerne at der kommer flere til.
Men da vi nu er så mange piger som syntes det er sjovt, så er vi efter sommerferien rykket over til at spille 11-mands, som er en lidt anden spillestil end
det vi har prøvet før.
Vi var lidt spændte på hvordan det skulle gå og ville lige prøve med en træ(Fortsættes på side 18)
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ningskamp inden sommerferien, og må bare sige at pigerne bliver ved med at
imponere os, vi vandt.
Efter sommerferien gik det så løs igen.
11-mands, hvad var det nu for en størrelse, en ting er en træningskamp noget
andet er når det rigtig folder sig ud.
Men, men men, det så ud til at vi i trænerteamet ikke skulle være så nervøse
for også her viste pigerne at der kunne de også være med.
Pokalturnering
Vi havde udover turneringen også meldt os i pokalturneringen, vi gik videre fra
den første runde med en sejr over Herfølge.
I anden runde trak vi så Farum BK. Som ligger i liga 1 som er landets bedste
række.
Der kan man bare sige at der mødte vi vores overmand, for hold nu op hvor
var de gode, men det skal siges at vores piger på ingen måde lagde sig ned, de
kæmpede med alt hvad de havde.
Efter en rimelig fornuftig start begyndte det så at gå lidt ned af bakke, så da vi
gik til pause var vi bagud 4-0.
I pausen fik vi os en god snak og blev enige om at nu prøver vi at gi’ det sidste
vi kunne og prøve at se om vi ikke kunne holde dem fra at score mere end 2
mål.
Det blev til 1 så vi tabte 5-0, det skal da lige siges at vi havde da også et par
chancer og med lidt held måske kunne have scoret en enkel eller to.
Men på trods af nederlaget var det en kæmpe oplevelse.
I en pokalturnering er det som udgangspunkt det lavest rangerende
hold som har hjemmebane, men
Farum kontaktede os, om vi havde
lyst til at komme til dem at spille,
hvis det kunne blive på deres superliga stadion (Right to Dream park).
Det var vi ikke i tvivl om… Den oplevelse skulle pigerne ha med.
Og vi må bare sige, hold op for nogle gode værter de var, vi startede med at få
en rundvisning på deres stadion hvor vi fik set lidt om hvordan man lever som
(Fortsættes på side 19)
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professionel fodboldspiller, derefter kamp på deres imponerende stadion for
så at slutte af med at spise sammen med dem.
En kæmpe tak til Farum BK for deres måde
at takle et “lille“ hold fra Havdrup på.

Men i skrivende stund er udendørssæsonen
ved at være slut med stor tilfredshed. Vi kan
se tilbage på en sæson som helt igennem
har været sjov, spændende og med en masse oplevelser og mon ikke der er mere i vente til næste år.
Vi er nu så småt begyndt at gøre os klar til
at gå indenfor og spille.
Skulle der nu være flere piger i alderen
13/14/15 år som kunne tænke sig at se hvad vi render og laver, så kom op
og kig til os, for udover vi træner bliver der også tid til lidt fis og ballade.
Der skal også lyde en stor tak til alle vores
trofaste fans som har fuldt vores udvikling
og stået på sidelinjen kamp efter kamp. For
hold nu op en opbakning vi har.
Og vi vil igen sige en kæmpe tak til dommerne i vores klub som gør et fantastisk arbejde
kamp efter kamp. Det er simpelthen dejligt
at man ikke skal bruge tid på det og at de
bare står der når vi skal spille.
Med venlig hilsen
U-14 fodbolds piger
Trænerteamet
(Fortsættes på side 20)
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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/
Der er træning i Havdrup Hallen for +52 hver torsdag kl. 18:30 fra uge 43

Old Master B 7-mands

Old Master B vinder - 2019

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.
Plac.

Hold

1

Havdrup

Kampe Point Målforskel
20

48

39

2

FC Lejre

20

46

48

3

FC Fløng

20

27

0

4

Gadstrup

20

22

-6

5

Himmelev 2

20

17

-50

6

Dåstrup

20

12

-31

Grand Old Master 5-mands
Spilleren er spilleberettiget det år spilleren fylder 64 år.
Der er ikke spiller-dispensationer.
Place.

Hold

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KFUM
Røde Stjerne
Himmelev
RB 1906
Albertslund
Tune
Solrød
Borup
FC Lejre
Himmelev 2
Havdrup
Hvalsø

Kampe Point

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

66
58
51
38
36
29
28
28
25
15
10
6

Målforskel

109
89
58
-8
-5
-12
-19
-14
-37
-35
-72
-54
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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

24

58

64

2

FC Fløng

24

55

30

3

Hvalsø

24

40

-5

4

Karlslunde

24

39

12

5

Himmelev 2

24

36

8

6

Himmelev 1

24

36

9

7

Vindinge

24

35

1

8

Taastrup FC

24

34

7

9

Kirke Såby

24

29

3

10

Gadstrup

24

25

-16

11

Havdrup

24

25

-27

12

FC Lejre

24

17

-33

13

KFUM 1

24

11

-53

Tonni Hansen

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.
Christian Madsen
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

Ungdomsholdturneringen
I denne sæson deltager Havdrup med hele 4 hold i DGI’s holdturneringer. Vores unge talenter stiller op i rækkerne U11, U13, U15 samt U17/U19.

Det bliver både sjovt og lærerigt at komme ud og spille imod andre klubber,
og så giver det ikke mindst et rigtigt godt sammenhold.
Har man lyst til at komme og støtte op om spillerne når vi spiller i Havdrup
Idrætscenter, så spiller vi flg. dage:
 U11 holdet – 27/10
 U15 holdet – 17/11
 U17/U19 holdet – 17/11

På vores facebookside
facebook.com/
HavdrupBadmintonUngdom vil vi
løbende informere om kommende
kampe mm.

(Fortsættes på side 24)
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(Fortsat fra side 22)

Status på ungdomstræningen.
Siden sæsonstart har vi på ungdomssiden valgt at dele vores ungdom op i 3
hold.
Dette er blandt andet gjort for at sikre at der ikke er alt for stor niveauforskel
på spillerne på det enkelte hold ift. teknisk kunnen. Dermed kan det også sikres
at træningsøvelserne er af passende udfordring for alle på holdet.
Nogle af de tilbagemeldinger som vi har fået fra vores spillere, er at vores træner, Sebastian, har bedre mulighed for give tilpasset feedback til både hold og
til den enkelte spiller under træning.
Egnede øvelser kan, ved behov, indarbejdes i de kommende træninger, og
(videre-) udvikle spillerne på en mere målbar facon.
Fællesskab og rummelighed er stadig i højsædet. Vores spillere hygger sig
stadig til træning og der laves øvelser på tværs af alder, kammeratskaber og
køn.
Thomas Belling
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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

Aktiviteter i Havdrup Petanque
Havdrup Petanque klub er en aktiv klub, med masser af aktivitet løbende hen
over hele året.
 Vinturnering 2 gange om måneden

 Klubmesterskaber i single og double
 En del af vores medlemmer er tilmeldt turneringer i DGI

Der spilles også trekantsturneringer og venskabsturneringer med klubber i
nabobyerne.
Alle kan spille Petanque uanset alder, så kom og vær med. Du får masser af
frisk luft, hygge og samvær.
Petanque er en billig sport, du har mulighed for at spille med 3 gange gratis,
herefter er klubkontingent kr. 250,00, pr.1.januar 2020 kr. 350,00 årligt.
Der spilles på banerne ved siden af hal 2:
Onsdag fra kl.
Torsdag fra kl.
Fredag fra kl.
Søndag fra kl.

10:00
19:00
10:00
10:00

-

13:00
21:00
13:00
13:00

Med venlig Hilsen
Åse Dromph Nielsen
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