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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 19. april 2020 (Omdeles den 2. og 3. maj 2020)
Forsiden

Motiv:

Fotograf:

Musikduoen Anton & Rikke underholder forventningsfulde
børn til Fastelavn i Havdrup Idrætscenter.
Jeff Duckett
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Formandens ord
Afholdte arrangementer
HGI har afholdt den årlige fastelavnsfest. Det foregik i Havdrup Idrætscenter
fastelavns-søndag 23. februar. Det var som altid en stor succes. Der var en
masse utrolig flotte udklædte børn, som havde en dejlig søndag formiddag
med at slå katten-af-tønden, se sjov underholdning og lidt lækkert til ganen.
Der blev uddelt præmier til de bedst udklædte i de forskellige aldersgrupper.
Det er supersjovt at se, at der efterhånden også er en del af de voksne, som
er udklædt. Vi er nu oppe på 4 voksentønder, det er supersjovt at overvære.
Der var selvfølgelig også præmier til de bedst udklædte voksne.

Foto: Jeff Duckett

Jeg vil også gerne lige benytte lejligheden til at takke de mange frivillige og
sponsorer, som bidrager med arbejdskraft og nogle fantastiske gaver. Uden
jer ville der ikke være nogen fastelavnsfest i HGI.
Generalforsamlinger
Nu begynder de forskellige afdelinger snart at afholde generalforsamlinger. Se
datoer inde i bladet.
Jeg vil opfordre til, at man deltager i generalforsamlingerne, både for at høre
om hvad der rør sig i afdelingerne, men også for at få indflydelse på de næste
år. Der er ingen pligt til at ”stille op” til noget, hvis man deltager, kom bare for
fornøjelsens skyld, og for at bakke op om alle de frivillige, som ligger en masse
timer i at holde gang i de forskellige foreninger.

Anette Gammelvind, Formand Havdrup Gymnastik & Idrætsforening
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Generalforsamlinger

Afdelingerne afholder generalforsamling i Havdrup Idrætscenter
på følgende datoer
Badminton Afdelingen den 10. marts 2020 kl. 19.00 (Pepes Bar)
Petanque Afdelingen

den 15. marts 2020 kl. 13.00 (Klubhuset Hal 2)

Fodbold Afdelingen

den 19. marts 2020 kl. 19.00 (Pepes Bar)

Gymnastik Afdelingen den 25. marts 2020 kl. 19.00 (Pepes Bar)

Hoved Afdelingen den 22. april 2020 kl. 19.00 (Pepes Bar)
Forslag til generalforsamlingerne kan sendes på e-mail HGI@Havdrup.dk
Kom og bak op omkring jeres afdelinger.
Bestyrelsen
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Skøn fastelavns søndag i Havdrup Idrætscenter
En begivenhedsrig dag med besøg af Pippi Langstrømpe, Spiderman, Minni
Mouse, prinsesser, pirater, en hel kaninfamilie og mange flere fantastiske væsener og figurer!
Foto: Jeff Duckett
Søndag den 23. februar afholdt HGI den
traditionsrige fastelavnsfest i Havdrup
Idrætscenter. Flere end 410 personer
havde indløst billet til arrangementet,
og alle børn var mødt op i flotte og festlige kostumer. Der var alt lige fra akvarier til et brunchbord, og det var fantastisk at opleve alle de mange børn slå
katte af tønden.
De heldige kattedronninger og kattekonger blev præmieret med flotte sponsorerede gavekort fra Burgerking Roskilde.

De voksne fik også mulighed for at slå
til tønden, og den onde dronning fra
Tornerose og hardcore forsanger fra
Guns N’ Roses fik hurtigt slået de sidste
brædder ned og igen kunne kattedronninger- og konger kåres.

Derefter kunne alle forsyne sig med
fastelavnsboller, juice og slikposer fra
Superbrugsen Havdrup, og nyde lækkerierne mens den skønne sangduo Anton & Rikke underholdte med kendte
børnesange fra blandt andet ”Åh Abe”.

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

Der blev også tid til at udnævne de
bedst udklædte i de 3 alderskategorier
samt i voksenkategorien. Her var alt
lige fra en smuk svane til en lille bondemand med hans trillebør, og det var
nogen meget heldige vindere som modtog fine præmier fra blandt andet Solrød Bio og skønne spil fra TACTIC.
Der skal lyde en stor tak til alle vores sponsorer og frivillige, der gjorde det muligt at afholde det 15. fastelavn i HGI. Ikke mindst tak til alle som mødte op og
var med til at skabe endnu en fantastisk fastelavnsfest i Havdrup Idrætscenter.
På vegne af HGI, Fastelavnsteamet
Lene, Lonnie, Lisbeth, Stine og Betina

(Fortsættes på side 7)
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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

Gymnastikopvisning
Gymnastikopvisningen er i år lørdag den 21. marts fra kl. 11.30.
Dørene åbnes kl. 11.00.
Vi glæder os til at se rigtig mange af Havdrup og omegns borgere, samt alle
andre interesserede til årets gymnastikopvisning.
Opvisningsprogrammet kan ses på hjemmesiden www.havdrupgymnastik.dk
& på midtersiden I dette HGI Nyt.
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 – så glæd jer.
Præmier - Vi vil også i år trække lod på den købte indgangsbillet om flotte præmier – hvor hovedpræmien er 1 sæsonabonnement til Havdrup Gymnastikforening til vintersæsonen 2020/2021. Derudover er der bl.a. flotte præmier
fra Super Brugsen, FlowersByHand. Vinderne skal være tilsted ved udtrækningen. Vi siger tak til vores sponsorer for de flotte præmier.

(Fortsættes på side 9)

8
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Vi vil atter have DJ Smiley til at klare det musikalske. Så læg vejen forbi, det
bliver en god oplevelse!
I år kan du købe billetter Online på www.havdrupgymnastik.dk og der vil være
mulighed for at købe og reservere pladser på de 4 første stolerækker, dog
koster de ekstra. Husk at hvis du køber online, så slipper du for at stå I kø.
Man kan stadig købe billetter ved indgangen, dog koster de 10 kr. ekstra.

Det er muligt at købe billetterne online den 6. marts 2020 kl. 16.00
Vi glæder os til at se jer alle.

Generalforsamling
HGI gymnastikafdeling holder generalforsamling tirsdag 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.
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.
(Fortsættes på side 10)

9

(Fortsat fra side 9)

REMA 100 DayCamp i uge 32
Havdrup Gymnastikforening og Din Camp går
igen i sommeren 2020
sammen, om at lave en
sommercamp. Alle piger og drenge mellem
8-13 år er velkomne.

Vælg imellem: Springgymnastik eller Dans
På campen er du velkommen uanset niveau. Vi har to haller og en dansesal til
formålet, og sørger for at inddele deltagerene efter niveau, så alle bliver udfordret - uanset om man er begynder, øvet eller elite.
→ Hvad koster det?
Prisen for et ophold på DayCamp er 1295 kr. Prisen inkluderer følgende:
- 5 dage (uden overnatning) fra mandag til fredag, hver dag fra kl. 9.00-16.00
- Den officielle camp t-shirt og en drikkedunk
- Frokost alle dage
→ Tryghed & Sikkerhed
-Alle involverede omkring campen har ren børneattest
- Sundhedsoplysninger på alle deltagere
- Alle instruktører har førstehjælpstaske og telefon med til træning
- Vi har campbil på alle camps til fx. hurtig transport til læge eller skadestue
- Alle deltagere er desuden også altid velkomne til at henvende sig til instruktører og campleder med eventuelle problemer. Vi er der for at hjælpe.

(Fortsættes på side 11)
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→ Mad & Drikke
Der er frokost inkluderet i prisen alle dagene. I slipper derfor for at smøre
madpakke hver morgen. Frokosten består af lyst og mørkt brød med forskelligt pålæg. Der vil derudover blive serveret frugt i løbet af dagen.
→ Venner & Veninder
Kan man komme alene?
JA DA! Der er mange der ikke kender nogen på forhånd, når de kommer på
DayCamp. Vi skal nok sørge for, at man kommer på hold med jævnaldrende,
og vores aktiviteter ugen igennem bygger på det sociale.
På camp med din ven
Du kommer til at få mange nye venner på DayCamp! Hvis du skal på DayCamp
sammen med nogle af de venner du har i forvejen, og I ønsker at komme på
samme hold, er I velkommen til at skrive til info@dincamp.dk.
Øverst på formularen

Datoer og andet
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

(Fortsættes på side 12)
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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

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

(Fortsættes på side 18)
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Generalforsamling torsdag den 19. marts 2020
Kom og vær med til at forme Havdrup Fodbolds fremtid. Der er en masse gode ideer, som vi gerne vil have ført ud i livet, bl.a. en kunststofbane som vil gøre, at vi ikke er så påvirket af vejret og slipper for at køre til Solrød hver vinter.
Har du tid og lyst til at give en hånd med, så hold dig endelig ikke tilbage og
mød op til generalforsamlingen og hør nærmere.
Mvh bestyrelsen HGI 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

Generalforsamling
Vi afholder generalforsamling

Dato: Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00
Sted: Pepes Bar, Havdrup Idrætscenter
Kom og støt op eller hør om nye tiltag mv.
Har du nogen spørgsmål er du også meget velkommen

Bestyrelsen
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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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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

(Fortsættes på side 24)
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