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I foråret 2019 indtrådte en ny Bestyrelse, dog med nogle af de erfarne personer fra tidligere 

bestyrelser på sidelinien til at støtte op. En af de nye tiltag blev en Klubdag lige efter sommerferien. 

Da det var første gang blev der eksperimenteret lidt med overnating, morgenmad og frokost til dem 

der tilmeldte sig dette, hvilket dog ikke blev den store success. Bedre gik det med at få afviklet kampe 

for en masse af ungdomsholdene, og der var boder med saLg af pølser og drikke, hvor salget gik godt. 

Meget af dette var fået til en god pris af vores lokale Superbrugs. HB Køge kom forbi med nogle af 

deres 1. Holdsspillere og lavede lidt sjov med vores unge spillere. Carlsberg kom forbi med en 

fodbolds skydeskive, hvor der var mulighed for at vinde præmier. Det blev til en dejligt dag på 

banerne og lige så dejligt blev aften hvor der var stegt pattegris og udskækning af fadøl mm. En rigtig 

god dag som vi gerne ser gentaget. 

Der kom et nyt træner team til senior bestående af Jimmy og Frank. Desværre måtte vi sige farvel til 

Seniors ankermand gennem mange år Steen, da han valgte at trække sig fra dette arbejde og 

Bestyrelsen. Hermed tusind tak for mange års godt arbejde. 

Et andet nyt tiltag blev afprøvet til afslutnings festen hvor der blev lavet championsleague turnering. 

Ellers var rammerne nogenlunde de samme som normalt. 

Til nytår blev fyrværkerisalg afprøvet igen, men umiddelbart er tiden måske ved at løbe fra dette 

tiltag, da det ikke gav overskud og med de mange timer der blev lagt i dette vil vi ikke gentage det 

igen. 

Så kom 2020 og i marts blev vi ramt af Corona og de påvirkninger det gav. Alt blev lukket ned, hvilket 

var en meget mærkelig situation. I løbet af foråret blev der lukket lidt op, men med mange 

restriktioner med håndsprit, mindre hold max 10 personer opdeling af baner mm. 

Generalforsamlingen blev også aflyst pga af forsamlingsforbud. 

Et lyspunkt i alt dette var at vores U14 piger vandt B-rækken i indendørs Sjællands mesterskabet, 

tillykke til dem og et vidensbyrd om at Havdrup fodbold også kan levere topresultater. 

Under Corona tiden kastede Jimmy og Frank håndklædet i ringen mht senior. Heldigvis er det sådan 

at når en dør lukkes åbnes en ny og ved godt forarbejde af Christian og Kristian lykkes det at få Arne 

ind som senior træner. Arne har A-licens og har fået et rigtigt godt tag på vores unge senior gruppe. I 

efteråret fik vi mange tilkendegivelser på at træningen er på et nyt og bedre niveau og da vi kom i 

gang med efterårsturneringen var der god stemming til kampene. Alle hold nød at komme i gang igen 

med at spille turneringskampe, selvom Corona restriktionerne var til stede med at tilskuere skulle 

sidde ned og ikke sidde alt for tæt. Men vi fik afholdt kampene og det var dejligt efter et forsømt 

forår. 

Efter nogle uoverensstemmelser I bestyrelsen I august 2020 blev resultatet af dette at Christian 

valgte at  forlade formandsposten og uden det store kampvalg blev næsteformanden Ole formand og 

Kristian indsat som næstformand. 



Efteråret kom og desværre betød det også øget smittetryk og restriktioner. Indendørs sport blev 

lukket ned og kom aldrig i gang igen inden vi skulle på græs. Lige før jul blev udendørs sport også 

mere eller mindre lukket ned da vi kun kunne forsamles 5 personer. Bestyrelsen besluttede derfor 

også med DBUs anbefaling at lukke al aktivitet indtil midt februar, hvor Senior holdene begyndte at 

træne igen på Solrøds kunstbaner. Fra 1. Marts blev forsamlingsloftet hævet til 25 personer hvilket 

gjorde at vi kunne træne mere normalt og også afvikle kampe. Efterhånden blev der åbnet mere og 

mere op så vi nu er i stand til at afvikle kampe og træninger og evt sammenkomster som vi ønsker. Vi 

håber at vi nu har lagt det værste bag os mht til Corona og går en lys fodboldfremtid i møde. Da vi fik 

lidt penge fra en Corona pulje valgte bestyrelsen at få lavet en hættetrøje til alle medlemmer for at 

de fortsat støttede op om fodbold. Tak til Home og Kristian for et godt sponsorarbejde med at få 

dette på plads.  

På det administrative er vi overgået til automatisk kontingentbetaling, det er bestyrelsens håb at 

dette vil lette arbejdet med at inddrive kontingent, samt at det for medlemmerne vil blive lettere at 

betale. For visse grupper vil det også betyde at kontingentet bliver splittet mere op så der ikke 

kommer en stor udgift et par gange om året som godt kan være tung hvis man f.eks. er på SU. 

 

Vi ser desværre at der er udfordringer for at fastholde spillere når de kommer lidt op I alderen ca fra 

8-9 klasse og op til senior. Der trækker fester, efterskoler, fokus på kun en sportsgren, flytning til 

større klubber hvis der er nogle vinger der skal prøves af. Det resulter som oftes i at vi bliver nødt til 

at slå hold sammen og til sidst helt at trække holdet, da der ikke er nok til at kunne spille kamp. For 

vores 06 årgang hos pigerne har vi fået sat et holdsamarbejde i gang sådan at vi sammen med Solrød 

har 2 hold, så pigerne fortsat kan spille. Godt arbejde af Morten som er træner for pigerne og tak til 

ham. 

Det helt store lyspunkt er at vi nu er i gang med projekt kunstbanen i Havdrup. Vores bidrag blev 

nedsat til 100.000 kr og med indsamlinger og fondsstøtte er dette et beløb vi er i stand til at levere 

på. Projektet er blevet fastlåst på en 11-mandsbane med 3 3-mandsbaner i den ene ende. Desuden vil 

der blive et flisebelagt areal til tilskuere og hvis vi er rigtig heldige og der er overskud I projektet 

tilskuer tribuner og et lille klubhus. Ellers er det noget der kan arbejdes videre med i de kommende 

år. Men kunstgræsbanen bliver en realitet og det må vi glæde os over og især når den er færdig her i 

starten af november og i midten af november med lys, hvis det går efter den nyeste plan. Desværre 

er leveringer ramt af Corona så det har forsinket i forhold til første slutdato som var 29. oktober. Når 

vi er klar med banerne  vil det gøre det lettere for alle hold at kunne træne udendørs hele året også 

for de små årgange hvis der er mod på dette. De lidt ældre hold vil undgå transporten til Solrød i de 

mørke vintermåneder, hvilket bliver dejligt. Endelig er det vores håb at anlægget vil blive det nye 

samlingspunkt for Havdrup fodbold, både ved kampe og ved træninger. Alt i alt er det en lys fremtid 

vi går i møde med Havdrup fodbold og nu når Corona har lagt sig helt er det vores håb at vi kan få 

boostet vores medlemstal så vi har fodbold for både piger og drenge i alle alder.    
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