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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 23. februar 2020 (Omdeles den 7. og 9. marts 2020 )
Forsiden

Motiv:

Layout:

Musikduoen Anton & Rikke kommer til Fastelavn i Havdrup
Idrætscenter.
Lars Mortensen
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Formandens ord
Afholdte arrangementer
HGI Julebanko blev afholdt den 28. november og var igen en kæmpe succes.
Der var godt nok ikke rekord i antal gæster (der manglede lige 3 for at nå rekorden ), men der var rigtig mange, som havde valgt at kigge forbi til nogle
hyggelige timer.
Jeg glæder mig så meget, når Havdrups borgere kan være med til at gøre
vores arrangementer til så stor en succes.
Se billeder fra aftenen i dette blad.
Jeg vil også gerne lige benytte lejligheden til at takke de mange sponsorer,
som bidrager med nogle fantastiske gaver.
Uden jer ville der ikke være noget julebanko i HGI.
Kommende arrangementer
Nu er det snart tid til vores fastelavnsfest. Det bliver fastelavnssøndag den 23.
februar 2020 kl. 10-12.
Yderligere information kan bl.a. findes på facebook under HGI-Cafeen og på de
næste sider i bladet.
Der åbnes for billetsalg 31. januar 2020.
Andet
I øjeblikket er alle afdelinger i gang med, at gøre klar til den årlige halfordeling.
Her bliver hver forening i Solrød kommune tildelt haltid/banefordeling efter
nogle fordelingsnøgler som kommunen har fastlagt.
Afdelingerne ønsker hvilke tider og haller de ønsker at benytte efter sommerferien 2020, og i løbet af foråret deltager HGI i det store timefordelingsmøde
hvor tiderne bliver fastlagt.
Det kræver et stort stykke arbejde, at få alle ønsker og tider til at gå op.
Så god arbejdslyst til jer alle.
Anette Gammelvind
Formand Havdrup Gymnastik & Idrætsforening

3

FASTELAVN 2020
Stor Fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter, Hal 1, søndag den 23. februar
2020 Kl. 10.00 – 12.00
For 15. år i træk byder HGI velkommen til Havdrups største fastelavnsfest
med tøndeslagning for børn i alderen 0-12 år, og med sjov underholdning af
musikduoen Anton & Rikke, som vil underholde med nogen af børnemusiks
største sangskatte, bl.a. fra ”Åh Abe” og ”De små synger”.
Alle de frivillige i Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening stiller op til tøndeslagning for de 0 – 12-årige. Der vil blive kåret masser af kattekonger og kattedronninger, og desuden vil de bedste udklædte i 3 forskellige alderskategorier
blive fundet. Vinderne vil modtage fine sponsorerede præmier bl.a. fra BURGERKING ROSKILDE og SOLRØD BIOGRAF. SUPERBRUGSEN HAVDRUP vil
sammen med HGI-Caféen byde på lækre fastelavnsboller, juice og skønne slikposer samt kaffe/te.
Derudover er der også en fastelavnstønde til morskab for de voksne.
Forældre, bedsteforældre og tilskuere er mere end velkomne!
Pris pr. barn er 50 kr. (inkluderer en slikpose, en børne-fastelavnsbolle og en
juice)
Pris pr. voksen er 35 kr. (inkluderer kaffe og en fastelavnsbolle)
Billetter sælges fra fredag den 31. januar 2020 – fredag den 21. februar
2020 online på www.havdrupgymnastik.dk. Billetter kan endvidere købes i HGI
Caféen i Havdrup Idrætscenter i åbningstiden, hvor der kan betales med kontanter eller mobilepay.
(OBS! Ved køb af billet v/
indgangen tillægges 20 kr. pr.
billet)

STØT OP OM FASTELAVNSFESTEN - KØB BILLET OG HOLD
TRADITIONEN I LIVE!

Fastelavnsudvalget v/Lene,
Lisbeth, Lonnie, Stine og Betina
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Julebanko i Havdrup Idrætscenter 2019
Så har der endnu en gang været afholdt Julebanko i Havdrup Idrætscenter
med et fint fremmøde af håbefulde spillere. I alt var der mødt næsten 500
deltagere op. Opråber og nummerpige skulle som altid være; Erling Elberg og
Christina Ohlsson. Igen i år havde vi lavet et sponsorbord til de mange af vores
sponsorer, som udover, at have leveret gevinster - også gerne ville spille med
og derved lægge endnu flere penge i kassen – så stor tak til dem.
Aftenen bød på 16 gennemgående spil og amerikansk lotteri samt salg og
trækning af fjernbankolodder. Rigtig mange spillere fik noget med hjem, og ikke
mindst på grund af de mange siddegevinster, der kunne udleveres.
De mange flotte gevinster med en samlet værdi på over 40.000 kr. – var
sponseret eller indkøbt med større eller mindre tilskud fra de handlende i og
omkring Havdrup og sammen med de mange fremmødte, har det givet et flot
overskud til HGI’s arbejde.

Foto: Jeff Duckett

(Fortsættes på side 6)
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(Fortsat fra side 5)

Foto: Jeff Duckett

En meget stor tak til SuperBrugsen’s uddeler; Thomas Eggebrecht - for den
flotte hovedgevinst til det amerikanske lotteri, som var et gavekort på 2000,kr. til Delikatessen og selvfølgelig også en tak for den gode støtte SuperBrugsen i Havdrup nu igennem mange har ydet HGI. Også en tak til Berit Nielsen,
som endnu en gang fik samlet en masse gaver.
Og endelig skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til de mange frivillige hjælpere denne aften. Det er særligt vores mange pensionister, som sørger for
opråd af tal, sælge plader ved indgangen, hjælpe med kontrol af spilleplader
samt udlevere af gevinster. Uden jeres hjælp kunne det slet ikke lade sig gøre.

Foto: Jeff Duckett

På vegne af hovedbestyrelsen - Brian Jensen
(Fortsættes på side 7)
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Tak til sponsorerne ved julebanko 2019
SuperBrugsen, Thinggaard Tømeren, EL-TEK, AJ Skadedyrskontrol,
Little Modern Webshop, Solrød Foto, MMMassage, Havdrup Dyreklinik,
BlomsterStalden, Waves Hundige, Feel Good, Højgård Gårdbutik,
Tidsløserum, Krogh's Flaskegenbrug, Mia's Briller, Flowers by hand,
Gløvermosegård, Hovedgadens Blomster Frugt & Grønt, Fysico,
Solrød Foto, Havdrup Apotek, By Lind, Frisør Kozmoe, Hos Hanna,
Chili's thai Steet food, By Dürke, Fru Hansen Chokolade, Sport 24 Køge,
Havdrup Øl, Stacy's Diner Køge, OK Tanken, EDC Solrød, Zalza Solrød,
Vin og historier, Home Solrød, WIHA værktøj, Max kebab og grill,
Pizza & Burgerhouse, Havdrup Pizzabar, Børneulykkesfonden/Codan,
Niels Ove Herremode Solrød.

Foto: Jeff Duckett
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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

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 hold som i forvejen er hold med intropris / nedsat pris, 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 dig inden de sidste pladser på mulige ønsket hold bliver besat.
Principper går efter ”først til mølle”.

NYT Stram-Op Efterfødsels hold
Stram Op Efterfødsel holdet er startet op onsdag dem 8. januar 2020 kl. 8.30
-9.30 og køre frem til og med den 18. marts 2020.
(Fortsættes på side 9)
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Stram-op hold til dig, der for nylig har født
(andre er også velkomne, men skal acceptere
at det er et hold med babyer).
Du bliver stærk og smidig, og din baby kan ligge ved siden af dig i sin lift eller lign. Vi arbejder primært med øvelser, der styrker ryg, mave, baller, lår og bækkenbund, og får strukket
godt ud i de ofte overspændte skuldre, den ømme ryg og de trætte arme. Instruktør: Yogauddannet Jeanett Træde
Prisen pr. hold er 300 kr. og gælder både mor/far og barn.
Tilmelding åben nu på vores hjemmeside www.havdrupgymnastik.dk

NYT Koncept – FitnessCombat
Den 16. januar 2020 kl. 18-19 startet vores nye instruktør, Malene med det
nye hold FitnessCombat op. Holdet favner alle, og er pulstræning med høj intensitet med slag og spark ud i luften.
Combat er en 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.
Forvent en hård træning, men hvor du yder på dit eget niveau.
Holdet træner torsdag aften fra kl. 18.00 til 19.00 i Multisalen og koster kun
375 kr. resten af sæsonen – tilmeld dig her: www.havdrupgymnastik.dk
(Fortsættes på side 10)
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Pilates Reformer Events i 2020
FORKÆL DIG SELV I DET NYE ÅR!
Tilmeld dig et af vores Pilates Reformer Events for kun en 50'er! Vi tilbyder et
væld af Events af en times varighed for kun 50 kr. pr. maskine i januar og februar! Tilmeld dig nu og sikre dig en fantastisk time for krop og sjæl!
Træning med Pilates Reformer er Pilates baseret modstands-træning. Reformeren består af en glidende vogn, fjedre, stropper og en fodbarre. Modstanden opstår af en kombination af din egen kropsvægt samt reformerens fjedre,
så du selv kan tilpasse belastningen. Derfor er Reformer træningen noget alle
kan deltage i, uanset styrke. Træningen kan både bruges som genopbyggende
træning efter skader og som udfordrende træning, idet øvelserne kan modificeres til ønsket behov.
Min. alder 16 år.
Mobilitet: Man skal være almindelig mobil og kunne komme ind og ud af maskinen uden vanskeligheder.
TILMELDING PÅ: WWW.HAVDRUPGYMNASTIK.DK

Nytårs event nytårsaften
Vi gentog succesen fra sidst år og afholdte igen et event Nytårsaften. I år var
ca. 60 træningsglade op og deltog i eventen. Vi var så mange at vi måtte flytte
ned i hallen til 2 af træningsmodulerne.

(Fortsættes på side 11)
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Eventet startet kl. 9.00 hvor der var FitnessCombat, Jumping Fitness, Zumba,
Tabata, Løb,Boksemotion og Yoga og herefter mødtes vi i Caféen kl. 11.30
hvor vi bød på et glas champagne og kransekage og ønskede hinanden et rigtig godt nytår.
Lidt stemningsbilleder fra Nytårs Eventen:

(Fortsættes på side 12)
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STORT INDENDØRS LOPPEMARKED - DEN 19. januar 2020
Så blev der afholdt loppemarked i Havdrup Idrætscenter, Hal 1 og her mødte
mange op for at gøre et godt køb.
Super Spring som står for at afholde loppemarked, bød på Kaffe og Kage, og
overskuddet går til holdkassen, så de kan komme til Italien i 2020.
Derudover solgte de Tombola lodder, hvor der
var 100 lækre præmier at vinde. De 900 lodder
man kunne købe blev udsolgt på 30 min!
Tak til alle dem som kom og støttede op omkring
Super Spring.
Vi ses igen til næste år og hold øje med Facebook
eller www.havdrupgymnastik.dk hvis du skal nå at booke et bord til næste år.

Gymnastikopvisning
Gymnastikopvisningen er nu snart lige om hjørnet.

Gymnastikopvisningen er i år lørdag den 21. marts
Vi glæder os til at se rigtig mange af Havdrup og omegns borgere, samt alle
andre interesserede til årets gymnastikopvisning.
Opvisningsprogrammet er endnu ikke helt færdigt, men hold øje med næste
blad og hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk
Til opvisningen kan man glæde sig til at se alle de foreningshold som har ønsket at give opvisning. Vi får desværre ikke alle foreningens hold at se, da nogle
hold ønsker at træne, uden at give opvisning.
Opvisningsholdene vil vise hvad de kan og har arbejdet med i løbet af denne
sæson. Derudover får vi besøg af Roskilde Amtshold, som komme og viser
deres flotte opvisning. Vi får også besøg af de med de fantastiske rytmepiger
fra Team Elvira - Så glæd jer!
(Fortsættes på side 14)
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Vi vil også i år, som vi gjorde sidste år, trække lod på den købte indgangsbillet
om flotte præmier, og vi vil atter have DJ til at klare det musikalske.

Igen I år vil der være mulighed for at købe billetterne Online på Havdrup Gymnastikforenings hjemmeside. Vi skriver ud på Facebook, når det er muligt.
Vi glæder os til at se jer alle.

Sommergymnastik
Der arbejdes også nu på at sammensætte en sommergymnastikplan - som vil
starte op efter opvisningen den 21. marts. Dog vil børneholdene først starte
op efter Påske, så de får lige et par ugers ferie.
De mere præcise oplysninger kommer dog først senere, når planen er klar.
Ligeledes kan sommerprogrammet når det ligger færdigt, også ses på hjemmesiden.
Så kig ind i mellem på hjemmesiden eller Facebook og følg med i de løbende
nye oplysninger og informationer der kommer der.

Generalforsamling
HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling onsdag den 25. marts kl.
19.00, i Havdrup hallen oppe i Pepes Bar - så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Kom og vær med og hør hvad der sker, samt bak op om foreningens arbejde.
Der er mange der gør et stort stykke arbejde for foreningens fremme.
Vi håber derfor at se rigtig mange til generalforsamlingen.
Har du i den forbindelse ideer, ris eller ros, er der her muligheden for at præge gymnastikafdelingens stil.

(Fortsættes på side 15)
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Er der nogle som har lyst til at deltage i foreningsarbejdet / i en bestyrelse
hvor tonen, samværet og hyggen også fungere godt, vil vi gerne høre fra dig
og eller se dig til generalforsamlingen.
Er der til tider arbejde eller lign. der skal passes og som konflikter med foreningsarbejdet, tager vi også hensyn til dette, så det skal ikke holde dig tilbage.
Vi er ikke i mangel på bestyrelsesmedlemmer, men et par suppleanter kunne
vi godt bruge, så deltagelse ved generalforsamlingen er ikke risikobetonet
hvad valg til bestyrelsen angår – så kom bare og vær med.

Datoer og andet
Fastelavn i hal 1 den 23. februar 2020
Vinterferie i uge 8 fra den 17. februar til den 23. februar 2020
Gymnastikopvisning den 21. marts 2020
Generalforsamling i HGI Gymnastikafdelingen den 25. marts 2020
Havdrup Børnerock den 16. maj 2020

Opvisningskalender
Opvisning i Roskilde den 7. marts 2020
Opvisning i Faxe den 14. marts 2020
Opvisning i Karlslunde den 28. marts 2020
Opvisning i Solrød den 19. april 2020
Opvisning Lokalt i Havdrup den 18. maj 2020
Opvisning ved Fjorden den 6. juni 2020
Til alle disse opvisninger vil vores alle 3 Supersprings hold og Dance Crew deltage og i Solrød vil Funky Kids, Tweens & Teens også optræde.
Gymnastikafdelingens hjemmeside – www.havdrupgymnastik.dk
Super Springs hjemmeside – www.superspring.dk
Oplysninger fra landsdelsforeningen DGI Roskilde – se www.dgi-roskilde.dk
(Fortsættes på side 16)
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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

Træningslejr i weekenden 16. - 17. november 2019
for Havdrup drenge U13
Fodbolddrenge årgang 07/08 Havdrup havde i weekenden en fantastisk træningslejr med overnatning i Havdruphallen, hvor fodboldteknik og det gode
kammeratskab blev dyrket.

Årgang 07/08 havde en rigtig god efterårssæson med mange kampe vundet,
hvilket resulterede i en velfortjent 3. plads U13 pulje 3. Det er en fin præstation især da holdet var helt nyopstartet efter sommerferien.
Ovenpå det gode resultat er drengene meget opsatte på at gøre det lige så
godt igen til indendørssæsonen samt den kommende forårssæson. Så det var
med fuld af gå-på-mod og stor koncentration, at drengene i løbet af weekenden d. 16-17. november gik til den.

(Fortsættes på side 19)
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Undervejs blev der lyttet intenst til træner Andreas for at følge hans anvisninger. Der blev spillet til sen aften kun afløst af lidt aftensmad og lejlighedsvis
snack.
Drengene led heldigvis ingen nød, da SuperBrugsen Havdrup havde sponseret frugt og
drikkelse samt lidt hyggesnacks til lørdagsaften. Søndagen afsluttede drengene med en tur
til X-jump i Skovlunde, hvor de stadig kunne give
den gas.
Der er altid plads til en ny fodboldsglad dreng/
pige på holdet. Så kom og vær med til at spille
indendørs i Havdruphallen hver lørdag kl.
11.00, og udendørs på kunstgræs i Solrød
hver torsdag kl. 17.00.
En stor tak for hjælpen skal lyde til træner Andreas, SuperBrugsen Havdrup
samt drengenes forældre.
Mette Dahlin

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

Billeder fra ungdomsspillernes juleafslutning med pakkeleg,
flødebolleræs, flot kage og masser af badminton…

Flot kage sponsoreret af Superbrugsen i Havdrup (TAK!)
(Fortsættes på side 22)
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Emilie m.fl. er klar til flødebolle-ræset

Mon Laurits, Mads og Mikkel overvejer, om flødebollen skal spises?
(Fortsættes på side 23)
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Masser af gaver til pakkelegen!

Harald vandt nogle fine jule-briller i pakkelegen

23

(Fortsættes på side 24)

(Fortsat fra side 23)

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
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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
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