HGI-Nyt
44. årgang

November 2019

Nr. 3

Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

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 26. januar 2020 (Omdeles den 8. og 9. februar 2020)
Forsiden

Motiv:
Layout:

Annonce for HGI’s JuleBanko.
Solrød Avis
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Formandens ord
Kommende arrangementer
Nu varer det ikke længe, så skal vi afholde vores årlige julebanko. Det
bliver torsdag den 28. november 2019.
Dørene bliver åbnet kl. 18, og selve spillet går i gang kl. 19.
Der vil igen i år blive solgt fjernbanko lodder ved indgangen,
samt kinesisk lotteri i hallen. Det vil også igen i år være
muligt at tilkøbe poletter til pladerne.
Cafeen har selvfølgelig igen åbent, og de sælger deres lækre
sandwich samt alt det de plejer at finde frem. Der er også mulighed for køb af
fx kaffe og the.
Jeg håber, at der vil blive fuldt hus, det er så utrolig hyggeligt at komme i hallen denne dag, den helt specielle stemning og alle de glade mennesker. Der er
plads til både de helt unge og de godt modne, og alle hygger sig vældigt sammen.
Havdrup Fodbold vil igen i år have salg af fyrværkeri fra Pepes Bar, så støt endelig op om dette, ved at købe familiens fyrværkeri hos dem.
HGI-Hovedbestyrelse vil også lige gøre opmærksom på, at Børnenes juletræsfest afholdes den 28. december 2019. Det er et super godt arrangement, de
får afholdt, og jeg vil klart anbefale at deltage, hvis man har mulighed for det.
Se evt. mere på Facebook.
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul samt et
fantastisk nytår.

Anette Gammelvind
Formand
Havdrup Gymnastik & Idrætsforening
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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

GymCamp 2019 afholdt den 9.-10. november 2019
Dette års GymCamp 2019 er netop blevet afholdt
med 120 gymnaster og 35 frivillige hjælpere. Valget faldt igen i år på Gunslevholm Idrætsefterskole
på nord Falster, som har alt hvad hjertet kan begære for et lille spring eller dansehjerte.
Det er et kæmpe arbejde de frivillige udfører denne weekend, og inden ligger
der mange timers planlægning og forberedelser for GymCamp-udvalget for at
GymCampen kan afvikles på bedste vis. På GymCampen undervises der i
springgymnastik, acro, dans, styrke, boksning og igen i år havde vi Bumper
Balls på programmet, da det var en stor succes sidste år og igen i år. Men
der er også plads til masser af lege og frie moduler, hvor deltagerne kan vælge lige det de allerhelst vil prøve.

Mens der bliver danset, leget og ikke mindst
sprunget i springgrav, skumgrave og på trampolinbaner, er der hektisk aktivitet i køkkenregionerne, hvor Linda og Heidi styrer gryderne med
hård hånd godt hjulpet af de frivillige forældre,
så de sultne maver kan blive mættet imellem
aktiviteterne.
En stor tak til Køkkenteamet for deres store arbejde og tak til alle de frivillige forældre som hjalp til.
(Fortsættes på side 6)
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I løbet af de 2 dage gi’r foreningens instruktører den gas og underviser i stor stil, så
alle får noget med hjem fra et ukendt område.
Det betyder ofte, at efter årets GymCamp
vælger flere børn at tilmelde sig yderligere
et hold i foreningen, fordi interessen er vakt
på GymCampen.
I år har vi haft Bumper Balls med i modulerne og det var et stort hit og lørdag
aften sluttet af med et natteløb for børnene, hvor de var rundt på flere poster
og løse gåder osv.

Den nedre aldersgrænse for at deltage er 7 år, og de mindste klarer det flot,
men skulle savnet af mor og far blive for stort ved sovetid, er der masser af
frivillige hænder og favne som trøster og får tankerne hen på noget andet.
GymCampen kunne ikke afvikles uden et fantastisk udvalg der planlægger og forbereder
hele weekenden, og de mange timers arbejde der lægges fra deres side er uvurderlige.
Og uden alle de mange frivillige instruktører
og forældre som bruger deres weekend på
at få GymCampen afviklet, så kunne det ikke
lade sig gøre, og heldigvis bliver det værdsat
af deltagerne og deres forældre.

(Fortsættes på side 7)
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Så traditionen med en gymnastiklejr fortsætter og udvikles med årene, og i
Havdrup Gymnastik er de overbeviste om, at det er med til at gøre dem til en
fantastisk forening for alle fyldt med samvær og sjov motion.
Alt i alt, så har børnene haft en sjov og lærerig Camp, og vi sendte nogle meget trætte børn hjem.

Julekalender på Facebook
Igen i år gentager vi vores julekalender på Facebook, hvor I hverdag kan
åbne op for en låge og se en ny video
med forskellige træningsøvelser, som
udføres af vores fantastiske instruktører.
Så følg Havdrup Gymnastik forening
på Facebook og bliv fit for fight og
klar til alt den dejlige julemad og lækkerier 

(Fortsættes på side 8)
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GRATIS Nytårs Event den 31/12-2019 om formiddagen
Igen holder vi et event nytårsaften om formiddagen, som har været en succes
og de forgangene år og derfor gentager vi eventen igen i år.
Så hold øje med www.havdrupgymnastik.dk og
Facebook, hvor vi snarest offentliggør programmet for eventen.
Men som sidste år, så slutter vi af med et
glas Champagne og kransekage og ønsker
hinanden godt nytår.

Overtøj – ud i omklædningsrummene
VINTERVEJR! Så kom sneen til Havdrup, og det betyder varmt - og meget overtøj og våde vinterstøvler! Det betyder desværre også risiko for børn der
knalder hovedet i gulvet, voksne der skvatter i støvler samt våde pytter alle
vegne.... Fordi størstedelen af vores medlemmer ikke
hænger overtøj og stiller støvler i omklædningsrummene, men smider det ude i det grønne område og på
tilskuerbænkene i hallen eller tager det med ind i Multisalen.
Det er farligt, og ikke mindst ej tilladt af brandmyndighederne, da vi skal holde områderne gangbare i tilfælde af brand.
Så vi beder alle om at sørge for at overtøj og støvler placeres i omklædningsrummene, og at det kun er tasker med værdigenstande der medtages i haller
og sale. På forhånd tak!

Vis hensyn i Hallen
Der skal tages hensyn til at der undervises på gulvet, hvis man skal ned i del 3
eller op i Multisalen.
Når der snakkes på tilskuerbænkene, og børn løber frem og tilbage mens de
venter på at deres hold starter, så forstyrrer det utroligt meget.
(Fortsættes på side 10)
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Derfor opfordrer vi til, at forældre sætter sig ud i det grønne område i cafeteriaet og ser på bag glasvæggen, og at børn som skal træne først kommer ind
på den anden side af glasvæggen når der er holdskifte. Evt. bliver børnene
sendt afsted alene efter afsked med mor/far bag glasvæggen.

2 Nye hold – Se her
I Form - Onsdage kl. 19.30-20.30 i 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!
FitnessCombat – Opstart i januar 2020 - Torsdage kl. 18-19 i Multisalen.
I december vil vores nye instruktør, Malene Ejsenhardt, give smagsprøver på vores nye hold med
BodyCombat/Thaibo øvelser og så starter holdet
op til Januar 2020.
Combat er konditionstræning med høj intensitet til
musik med masser af drive. Vi kombinerer teknikker fra bl.a. karate, taekwondo, capoeira og boksning til en udfordrende træning, hvor humøret og
energiniveauet er højt.
Musikken og øvelseskombinationerne er en mega sjov træningsform, hvor du
har rig mulighed for at finde din indre kriger frem.
Se mere om holdene på www.havdrupgymnastik.dk og tilmeld dig under Online
tilmelding.
(Fortsættes på side 11)
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½ pris på *alle vores voksenhold efter jul!
Kom i form efter jul og Nytår!
Efter nytår er det om noget vigtigt at komme i gang med motionen, så de lange mørke dage ikke tærer for meget på kroppen og sindet!
Vi sætter prisen ned til det halve efter jul på alle vores voksenhold *med undtagelse af voksenholdene, se hvilke på www.havdrupgymnastik.dk, samt de hold
der er lukket for flere tilmeldinger.
Så hvis du ikke er kommet i gang med træningen, så er der rig mulighed for at
tilmelde dig nu, og stadig nå at få de gode vaner ind inden sommeren – oven i
købet til en meget rimelig pris! Se mere om vores hold på
www.havdrupgymnastik.dk og tilmeld dig under Online tilmelding.
Så skynd jer inden de sidste pladser på mulige ønsket hold bliver besat.
Principper går efter først til mølle princippet.

Indendørs kræmmermarked i hal 1
Igen afholdes der indendørs kræmmermarked af Super Spring i Havdrup
Idrætscenter hal 1 - Søndag den 19. januar 2020 fra kl. 10:00 – 14:30.
Så kom og støt vores Super Spring hold, enten ved at leje et bord til 150 kr.
eller komme og købe.
Tilmelding er åben på www.havdrupgymnastik.dk men skynd dig for bordene er
hurtigt udsolgt.

Juleferie og rigtig glædelig jul, samt godt nytår
I Havdrup Gymnastik har vi en tradition for at holde
lang juleferie. Børneholdene og voksenholdene har
sidste træning i uge 49.
Der er dog nogle voksenhold der fortsat har træning
efter dette tidspunkt, så hold øje med dit hold hvad
der bliver oplyst omkring juleferie.
(Fortsættes på side 12)
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Tag også et kig på hjemmesiden om det enkelte holds juleferie-oplysninger.
Juleferie i Havdrup Gymnastik for de fleste hold er fra 9/12-2019 til og med
2/1-2020
Havdrup Gymnastikforening ønsker alle vore medlemmer og borgere i Havdrup en rigtig glædelig jul og et
pragtfuldt nytår - vi glæder os til at se jer i det nye år til
mere skøn motion.
Vi takker jer for jeres opbakning og de mange rosende
ord i året der er gået,
og lover at vi vil gøre vores bedste for at gøre det nye
år til et endnu
bedre gymnastik-år!
Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Stor tak til sponsorerne der løbende hjælper med sponsorater
Generelt en stor tak til alle firmaer og bidragsydere, som dels har annonceret
på hjemmesiden, og ved andre arrangementer.
Så tag et kig på hjemmesiden og se sponsorreklamerne for alle der har bidraget på hjemmesiden.
Dette er en stor hjælp for at holde foreningen både økonomisk og konstruktivt
oppe, så der kan arrangeres og holdes arrangementer, som gymnastik og
idrætsaktiviteter for byens og omegnen borgere.
Dette medvirker til en hjælp og et skulderklap til alle i foreningen som gør et
super stort og ulønnet arbejde for foreningen og foreningens medlemmer.

Datoer og andet
Juleferie den 9. december 2019 – 2. januar 2020
Loppemarked i hal 1 den 19. januar 2020
Gymnastikopvisning den 21. marts 2020
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk
Super Springs hjemmeside – www.superspring.dk
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk
(Fortsættes på side 14)
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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

Årets kåringsfest i Havdrup Fodbold blev afviklet lørdag den 26. oktober
Alle ungdomsspillerne var på forhånd delt på 8 hold som normalt gør sig i
Champions League.
Da klokken var 9.30 var der mødetid for alle spillere De kunne nu finde sig selv
på et af de 8 hold og samtidig se hvem de var holdkammerater med. Spillerne
var inddelt så der maks. Var 2 spillere fra samme årgang. Og fællesskabet
mellem klubbens hold skulle være det bærende.
Kl. 9.45 var der officiel lodtrækning til de 2 puljer. Og stævnet var klar til at gå i
gang.
Vi må sige at vi var en smule nervøse for styrkeforholdene mellem holdene,
men det viste sig at de yngste spillere var helt utrolige til at gå til den og ikke
stod tilbage for de ældste, der omvendt var virkelig dygtige til at lade de andre
komme til. Bolden blev spillet til alle også selvom man som en ældre spiller ikke
har den samme forventning til sin yngre holdkammerat. Det vidnede om at
målet var indfriet. Det var hyggen fremfor resultatet der i dag var i højsædet.
Efter puljespillet gik nr. 1 og 2. Videre til Champions League semifinalerne.
Mens nr. 3 og 4. Fra hver pulje gik til semifinalerne i Europa League.
Inden Champions League finalen blev afviklet fik vi kåret årets dommer, årets
træner og årets frivillige.
(Fortsættes på side 16)
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Årets dommer blev tildelt Johnny German. Han har
vist gå på mod og en masse engagement. Og så dømmer han bare virkelig fair og godt. Det er vel den højeste forventning til en dommer. Den indfrier Johnny
German hver gang.
Årets Træner blev tildelt Mikkel Rosenbek for sin store ihærdighed, hjælpsomhed og hans dygtige evner.
Mikkel har viljen og evnerne til at blive enormt dygtig.
Han besidder en ro og en beslutsomhed som virker
over for ungdomsspillerne og de ser virkelig op til ham
som den gode rollemodel. Når man komplementere
disse egenskaber med gode fodbold
kompetencer. Så har vi en super træner. Det værdsætter vi højt. Derudover har Mikkel støttet frivilligt op da
idéen om en lokal fodboldskole blev
sået. Han sprang til som træner og
løftede opgaven til glæde for en masse spillere der blev fornøjet. Mikkel er
en træner vi kan være stolte af.
Årets frivillige blev tildelt Steffen Simonsen. Årsagen er at vi altid har en person som er klar til at hjælpe til hvor det
kræves. Han støttede som frivillig til
Kerteminde Cup. Han sprang til som
grillmester til en fælles træning med
vores venner fra Solrød FC da vi i sidste øjeblik fandt på at opsætte grill til
glæde for alle. Da vi havde vores hjemmebane dag stod Steffen klar hele weekenden. Lånte os telt. Hjalp til fredag
med opsætning af både dette og de 2 yderligere telte, deltog lørdag fra morgenstunden til sent aften hvor han igen stod for grillen. Han var klar igen søn(Fortsættes på side 17)
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dag til nedtagning. Så det engagement han viser er simpelthen klasse for en
klub som vores. Det hjælper med at få tingene til at lykkedes.
Efter kåringerne kom finale holdene på
banen til lyden af Champions League hymnen. Og den tætte finale blev afviklet.
Alle hold foretog nu deres kåringer. Og
efterfølgende var der spillere som sagde
tak til deres trænere. En rigtig sød tanke
og flot at de unge tør stille sig op og med
mikrofonen tale så flot til en fyldt hal.

Årets spillere blev: U8 Adam, U9 Patrick, U11 Malthe, U13 Mohammed, U14
drenge Olympia, U13 piger Lærke Liv, U14 piger Freja.
Tak til Jeff Duckett for de fine billeder fra dagen.
På vegne af bestyrelsen.
(Fortsættes på side 18)
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Havdrup Esport
Så er vi med på bølgen. Efter en lang forberedelsesperioder med drøftelser og
undersøgelse af diverse praktiske spørgsmål, er vi nu startet op med deltagelse i DBU´s pilotprojekt om at indføre Esport Fifa20 turnering.
Vi har fået tilknyttet en fifa20 træner og der er åben
træning hver tirsdag. DBU lagde oprindeligt op til det var
for 12-16 årige, men har siden åbnet op for at kunne
udvide aldersklassen i begge retninger. Vi holder derfor
så vidt det er muligt åbent fra 16.30 - 18.00 for de yngre og fra 18.00 - 20.00 for de ældre. Dvs. dem er som
er fyldt 12. Det begrænser ventetiden og giver en mere
fair dyst i spillet.
I turnerings regi har vi både vundet og tabt kampe. Vi går
mindre op i resultater og fokusere på fællesskabet. Man spiller 2 mod 2 og med mulighed for at kunne være op til 4 spillere pr. Hold. Dvs. man kan skifte undervejs i pausen eller
mellem kampe. Det virker fint i kampene.
Esport er jo en voksende størrelse. Og vi forventer
også at interessen stille og roligt kommer. Vi håber
at kunne tilbyde andre spil løbende og vi håber at
kunne få faste lokaler hvilket lige nu er en udfordring grundet hallen benyttes til så mange forskellige ting. Er der nogle lokale mennesker, som har
nogle gode idéer eller kommer på nogle muligheder til os, så hører vi gerne om det.
Vi har oprettet en separat facebook side som vi forsøger at
opdatere løbende med træningstider, kampe mv. Find den
ved at søge “Havdrup Fodbold Esport” .

Christian Madsen
(Fortsættes på side 19)
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Fyrværkerisalg 2019
Igen i år vil der være salg af kvalitets fyrværkeri fra Havdrup Idrætscenter.
Royal Fireworks og Havdrup Fodbold har igen samarbejde om salget så det
kan handles lokalt og hvor du samtidig støtter den lokale fodbolds bestræbelser på at rejse kapital til bl.a. Kunstgræsanlæg. Havdrup seniorafd. har de sidste år gjort et fremragende arbejde for at få det til at spille både med hensyn
til opsætning, salg, sikkerhed, opbevaring med overvågning 24 timer/døgnet.
De lægger virkelig mange kræfter i arbejdet så kom og støt og få samtidig
krudtet til årets sidste dag/nat. Salget åbner den 27. december.
Mere info følger.
Havdrup Fodbold

Årgang 07/08 Piger
Der har været fuldt tryk på Havdrups yngste pigehold i efterårssæsonen.
Pigerne har spillet U13 række 3, og de har klaret sig rigtig flot. Selvom de ikke
havde de bedste odds for at klare sig så godt, da halvdelen af holdet består af
U12 piger, så har pigerne udviklet sig enormt meget hen over sæsonen. Deres spilleglæde og forståelse for spillet er røget i vejret hos hver og én. Det er
ikke ualmindeligt, at de modstandere, vi møder, er både tungere og højere end
de fleste piger på holdet. Pigerne har derfor kæmpet meget med fysikken, når
de har spillet kampe. Det er nok også grunden til , at det ikke er blevet til de
helt store sejre, men tætte kampe med få mål.
Pigerne har vist, at hvor der er vilje, er der vej, og sammen kan de rigtig meget. Derfor har de spillet sig til en flot førsteplads i efterårsturneringen.

Holdet har i år haft meget fokus på det sociale, da det langt fra kun er resultaterne, der tæller for disse piger. Pigerne har støttet Diabetesforeningen og
samtidig tjent penge til en holdtur.
Pigerne har samlet ikke mindre end 11.200 kr. ind til Diabetesforeningen,
som skal hjælpe børn med diabetes.
Samtidig fik de samlet et stort tilskud ind, så de kunne komme på en weekendtur til Lalandia.

(Fortsættes på side 20)
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Det har været en super hyggelig weekend, hvor pigerne
pakkede boldene og støvlerne
væk, og i stedet for kastede
sig ud i vandrutschebaner,
videohygge, legeland og meget mere.
Holdet benyttede også weekenden til at afholde den årlige
kåringsfest, hvor der blevet
kåret alt lige fra årets stil til
årets spiller. Der blev også
budt pænt velkommen til de nyeste piger på holdet.
Det er naturligvis ikke en tur, der kan lade sig gøre uden opbakning fra forældrene. Det er en opbakning, som både pigerne og trænerne sætter stor pris
på. Med deres hjælp kan rigtig meget lade sig gøre for holdet.
I sommer var pigerne selvfølgelig på den årlige klubtur til Kerteminde. Her spillede pigerne sig til en flot andenplads. Pigerne gik ubesejrede og med 5 clean
sheets i finalen, hvor de mødte et stærkt Korsør hold, som havde øvet sig gevaldigt på hjørne- og hovedstød - hvilket de viste på fornemste vis og fortjent
løb med førstepladsen.

Foto: Jeff Duckett

(Fortsættes på side 21)
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Når man står i situationen, er man sjældent tilfreds med en andenplads, især
lige efter en tabt finale. Dog fandt pigerne hurtigt smilet frem igen, da Karina
og Lars Hardis, indehaverne af ”Hardis blomsterværksted” og ”LH Autoriseret
Kloak- & Smedemester ApS.” tilbød at sponsorere et nyt kampsæt til alle pigerne.
Det er folk som Karina og Lars Hardis, fodboldhold i de små byer er afhængige
af og sætter enormt stor pris på. Støtten både på banen og uden for banen er
rigtig vigtig, når man så gerne vil på weekendture, spille stævner og kampe –
samt se godt ud.
Karina og Lars Hardis har sponsoreret 19 sæt til pigerne, som allerede har
været ude og vinde deres første kamp i de nye flotte sæt. Tak til Karina og
Lars!
Mary Sarpetti

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

MiniTon for 4-6 årige er kommet godt fra start…
Her er et billede af nogle af vores søde og dygtige MiniTon-spillere:
De spiller på vores MiniTon-hold
hver søndag sammen med
mor/far/bedstefor-ældre.
MiniTon - forældre/barnbadminton for børn i alderen 46 år – er et nyt tiltage i Havdrup Badminton.
Træningen er en kombination
af lege, motoriske øvelser og spil med ketcher og fjerbold.
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:
Ønsker du og dit barn at melde jer til MiniTon i Havdrup, så kontakt venligst
ungdomsudvalget på én af følgende måder:
(Fortsættes på side 24)
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Skriv en e-mail til: ungdom@havdrup.dk
Skriv en besked til vores Facebook-side: Havdrup Badminton - Ungdomsafdelingen

Holdturneringen er i gang…
… og 3 af vores 4 ungdomshold har været i kamp. Selvom det for mange af
spillerne var første gang, at de spillede kamp mod spillere fra andre klubber,
så klarede alle det SÅ flot.
Her er billeder af to af vores ungdomshold (U11 og U17/19):

Flot resultat til Landsmesterskaberne for ungdom – her er en rapport
”Havdrup badminton var repræsenteret til landsmesterskaberne i Vejle den 9. & 10. november.
Mikkel Schau Pedersen stillede op for Havdrup
badminton i U13 og vandt guld sammen med sin
mixmakker Hlin fra Brørup.
De stillede begge op med X-makker og blev sat
sammen via lodtrækning.
De gik ubesejret igennem turneringen, selvom det
var første gang de spillede sammen.
LM i Vejle er et kæmpe set-up hvor der kommer
spillere fra hele landet. Der spilles i flere haller og
på op til 24 baner på samme tid. Tempoet, koncentrationen og humøret er i top og der blev spillet en masse fantastisk badminton.”
Berit Schau Pedersen
(Fortsættes på side 25)
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Er du mellem 6 og 17 år; så kom os spil badminton med os!
Vi er ca. 50 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
(Hold 1)

15.30 - 16.30

15.30 - 16.30

Havdrup Idrætscenter, Hal 1

Begyndere / let 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

Vi tager imod nye spillere hele året, så kom og vær med.
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

På vegne af ungdomsudvalget
Anika Nissen
(Fortsættes på side 26)
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Turen går til Krakow 2019
Meget tidligt og med meget tidligt, mener jeg rigtigt tidlig en torsdag morgen i
september, havde vi sat hinanden stævne for
endnu en storbytur, denne gang den 9. af slagsen, vi mødtes i Københavns Lufthavn og tog
det første fly til Krakow.
Vi var 10 stk., som blev hentet i Krakow International Airport, Polen og fragtet ind til bymidten, hvor vi blev indlogeret på vores hotel (en
tanke, hvorfor hedder hotellet ”Hotel Jan” var
der fordi….?).
Nå, lige meget, et rigtigt godt hotel, lige i midten af det hele. 50 meter til hovedtorvet og
som sagt, lige midt i det hele.
Dag 2. Ikke fordi jeg vil skrive dagbog, eller redegøre for, hvad vi rendte rundt og foretog os
dagligt, men denne dag tog ca. halvdelen
en bustur til koncentrationslejren Auschwitz Birkenau og nogle berømte saltminer og vi andre checkede Krakow by ud.
Vi mødtes alle sent om aftenen og spiste,
(nogle af os) nogle tallerkenstore wienerschnitzler og endte senere op på en karaokebar, med en masse højrøstede englændere og som om
vi ikke var blevet klogere, gentog vi succesen igen
den næste aften og jeg skulle hilse og sige, de var
ikke blevet mindre højrøstede, englænderne altså.

Dette til trods, Krakow er en rigtig hyggelig by, prisniveauet er rigtig meget ok, hyggeligt at slentre rundt i
de små gader og det gjorde vi så, til vi skulle hjem
søndag.

(Fortsættes på side 27)
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En meget stor tak til ”lyserød stue” (Charlotte, Helene og Lise) for en velarrangeret tur.
Meget god tur, tak.
Forresten Carsten har taget en masse billeder, som kan ses på
www.fotobox.dk/finnejersbo
Jeg har også taget nogle stykker.
Med Krakow hilsen
Finn E
Som ser frem til næste års tur, som arrangeres af ”Blå Stue”.
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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

God jul fra Havdrup Petanque klub
Kære medlemmer i Havdrup Petanque klub,
Så nærmer julen sig, i skrivende stund har 42 af vores medlemmer meldt sig til vores årlige julefrokost.
Her starter vi dagen med vinturnering, og ca. kl.13:00 starter
vi vores julefrokost, maden henter vi i SuperBrugsen, og
undervejs spilles der lotto. Lotto gevinsterne er sponseret af byens handlende,
hvilket Havdrup Petanque Klub er vældig glade for.
Vi vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle vores sponsorer samt handlende en God jul, samt et godt nytår.
Med venlig Hilsen
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
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