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Fodbold: Der bliver sat 
pris på mange i Havdrup.

Det fremgik tydeligt ved 
kåringsfesten 2015, hvor 
mange medlemmer var sam-
let i Havdrup Idrætscenter.

- Ind imellem fodboldspil-
let var der også tid til at 
uddele hæder til spillere på 
de enkelte årgange. Specielt 
”årets spiller” er en efter-
tragtet titel, men også årets 
talent, årets fighter, årets 
målkonge osv. blev uddelt, 
siger bestyrelsesmedlem 
Preben Nilsson og fortsæt-
ter:

Ligesom sidste år, havde 
vi fodboldspillere i gang i 
både hal 1 og hal 2 på sam-
me tid. Det betød, at vi kun-
ne samle alle spillerne til 
kåringerne i hal 1. 

Sponsorpræmier
En fast tradition er, at vi 
udlodder præmier på alle de 
holdaktier, holdene har solgt 
i løbet af sæsonen. Igen i år 
fi k vi hjælp af vores trofaste 
sponsorer til at lave et flot 
præmiebord. 

Bestyrelsen vil gerne have 
lov til at takke Super Brug-
sen, OK Plus, FeelGood, 
Frisør KozMoe, Apoteket i 
Havdrup, Tandlægehuset 
Havdrup, Stationsgrillen, 
Sportyfi ed, FCK og HB Køge 
for endnu engang at have 
støttet klubbens arbejde.

Frivillige
- På sådan en kåringsdag er 
der rigtig mange frivillige i 
sving. Med hjælp fra lokale 
fl yttemænd blev hal 1 gjort 
klar fredag aften. Bestyrel-
sen gjorde klar fra klokken 
8 om morgenen med kamp-
sedler, sponsorpræmier mv. 

I køkkenet var en god hånd-
fuld fl ittige folk i gang hele 
dagen med at smøre mad 
til spillere og sælge mad og 
drikke til tilskuerne. Folk i 
tidtagerbordene, dommere 
på banerne, holdledere og pi-
ger i slikboden. Alt i alt var 
omkring 40 frivillige i sving, 
for at få tingene til at glide, 
lyder det videre fra Preben 
Nilsson.

Årets træner
Denne titel går sædvanlig-
vis til én af foreningens dyg-
tige ungdomstrænere. I år 
var det dog svært at komme 
udenom vores dygtige senior 
træner Michael Rolff König 

Begrundelsen er:
Havdrup fodbold er en 

breddeklub, hvor vi først 
måler succes i antal med-
lemmer og derefter i sports-
lige præstationer. Årets 
træner scorer meget højt i 
begge discipliner. Han har 
på meget kort tid fået sin af-
deling til at vokse fra knap 
at kunne stille et hold af be-
talende spillere til at have 
mere end 50 medlemmer, 
hvoraf omkring de 40 er til 
træning hver gang. På ba-

nen går det også rigtig godt 
for hans hold.

Årets dommer
Oliver Tvede er Årets Dom-
mer 2015. Oliver repræsen-
terer fremtiden i Havdrup 
Fodbolds dommerkorps, og 
vi ser frem til, at fl ere unge 
vælger at gøre som Oliver, og 
blive dommere. Oliver døm-
mer mange kampe i Hav-
drup, samtidig med at han 
dømmer i DBU Sjælland 
regi. 

Nyt tiltag
- Som et nyt tiltag i år, valg-
te Havdrup Fodbold  at in-
vitere til fællesspisning for 
alle ”de store” spillere, der 
havde spillet efter middags-
pausen. Den invitation tog 
drengene fra årgang 01, 02, 
03 og 04 imod. Menuen var 
madpandekager. Og på nær 
lidt fejldisponering mellem 
mængderne af kød og grønt 
tilbehør, så var det vist en 
succes, vi sagtens kan prøve 
igen næste år, siger Preben 
Nilsson.
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Pris på mange 
i Havdrup Fodbold
Vellykket kåringsfest 2015 i Havdrup Idrætscenter

Årets spillere  2015 i Havdrup Fodbold. Foto: Duckett.dk

Bordtennis: Greve-pigen 
Louise Jakobsen har 
haft en oplevelse i Est-
land med landsholdet

Louise Jakobsen var af-
sted sammen med én junior 
pige mere, som hun spillede 
på hold med til det inter-
natonale stævnet i Estland. 

Derudover var der to pi-
gespillere og fire drenge-
spillere med, så i alt stillede 
Danmark med fire hold i 
henholdsvis rækkerne dren-
ge, pige og damejunior.

Louise og hendes hold-
kammerat blev nummer 
seks for hold i junior, men 
derudover spillede de også 
single rækker. Louise spille-
de sig ikke videre fra puljen 
i A-slutspillet, og røg derfor 
i B-slutspillet. Med rigtig 
godt og fi nt spil, fi k den 17 
årig Grevespiller spillet sig 
til fi nalen i B-rækken, hvor 
hun i fi nalen stod foran en 
pige fra Finland, som hun 

tabte til i femte sæt dagen 
forinden. Louise får en knap 
så god start i kampen, og 
kommer bagud efter to me-
get tætte sæt 0-2, men hun 
får vendt kampen i tredje 
sæt, og får spillet sig i fem-
te sæt. Et meget spændende 
og nervepirrende femte sæt 
blev afgjort 12-10 til Louise, 
og dermed vandt hun ikke 
mindst fi nalen, men hun fi k 
også en rigtig god sejr over 

fi nnen som hun tabte til da-
gen før. 

Overordnet var det rigtig 
fi nt spil både fredag, lørdag 
og søndag, med massere af 
kampe mod bl.a. Estland, 
Letland, Litauen og Fin-
lands landsholdsspillere. 

- Jeg f ik spillet rigtig 
mange kampe, både mod 
materialespillere og spillere 
med normale belægninger. 
Der var rigtig mange kam-
pe i løbet af dagene, så der 
kunne det godt være en ud-
fordring for mig, at tænke 
klart i alle kampene, da der 
er mange flere kampe end 
jeg vant til. Men jeg synes, 
at alt i alt, var det en rigtig 
god tur for mig både spille-
mæssigt og socialt med de 
andre spillere. Jeg er i hvert 
fald godt tilfreds, siger 
 Louise Jakobsen.
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Greve-pige på 
landsholdstur

17-årige Louise Jakobsen fra 
Greve var med landsholdet i 
Estland, hvor hun gjorde en 
god fi gur både på hold og in-
dividuelt
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