Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt
Nyhedsbrev nr. 110.

Ny HI afdeling – HI Gymnastik.
HI har netop etableret en ny afdeling – en gymnastikafdeling – hvor alle 21 medlemmer fra
Statsbanepersonalets Idrætsforening (SI) har indmeldt sig i HI fra 01.10. 2018. SI som blev oprettet den 1.
september 1940 har valgt at blive en del af HI. SI har i alle årene haft aftaler med forskellige skoler i
Københavnsområdet hvor gymnastikken kunne udfolde sig. På det seneste har det ikke været muligt at få
indpas på skolerne i Københavns kommune – hvortil kommer at det også måtte forventes at der skulle
betales for benyttelsen af skolerne – som hidtil havde været gratis for brugerne. Tidligere var det kun
mænd der kunne dyrke gymnastik i SI – et forhold som nu er ændret til at også damer nu kan deltage – og
p t deltager der nu bl.a. 2 damer. Der er et godt sammenhold i gymnastikafdelingen hvor der også
arrangeres flere sociale foranstaltninger i løbet af sæsonen ”. Nu er det selvfølgelig ikke en lukket afdeling,
så skulle du være blevet nysgerrig på hvad det er for noget gymnastik, i det hele taget bare nysgerrig kan
du kontakte afdelingen for spørgsmål. HI-Gymnastik.

Bordtennis.
Der afholdes afdelingsmøde i bordtennisafdelingen. Der skal opklares om der er behov for en bordtennis
afdeling i HI, så er du interesseret i at bevarer bordtennis i HI kan du deltage i mødet eller skrive en mail til
kontaktpersonen om at du gerne vil spille, men ikke kan deltage i mødet. Mødet afholdes i klubbens lokaler
på Gl. Ellebjerg Station, Blushøjvej 1, 2450 København SV, Onsdag den 24.oktober 2018, kl. 16:00.
indkaldelsen kan ses på hjemmesiden.

Fodbold.
Lørdag den 1.september 2018 blev der afholdt Jernbanemesterskab i udendørsfodbold. Der var tilmeldt 3
hold og alle var fra HI – det er jo lige før at vi kan indføre klubmesterskab/Jernbanemesterskab ved samme
stævne. Igen i år vandt Johnny`s hold foran Thomas Forsing og nr. 3 blev Serkans hold.
Lidt datoer til kalenderen:
Den 10.november 2018 bliver der afholdt Jernbanemesterskab i ”Alm. indendørsfodbold” i Rødovre Hallen.
Den 13. december 2018 bliver der afholdt afdelingsmøde i fodboldafdelingen, hvor der selvsamme dag
bliver et klubmesterskab i indefodbold i Gl. Valbyhal. Der sluttes af i klubbens lokaler med en lille
julefrokost, alt det kan ses på invitationen samt indkaldelsen som kan ses på hjemmesiden.
Den 9.marts 2019 er der Jernbanemesterskab i Futsal i Nyborghallerne som er en del af fællesstævnet
2019. Invitationen kommer senere.
Så er der mulighed for at træne indendørsfodbold og lige som i sidste sæson foregår det i Taastrup Idræts
Center, Parkvej 78, 2630 Taastrup. Eneste ændring i forhold til sidste år er at i år trænes der hver tirsdag
fra kl. 15:30 til 16:00. Er du interesseret kommer du bare derud og spiller. Eneste betingelse er dog at man
er medlem af HI.

Golf.
Lørdag den 22.september 2018 blev der afviklet Jernbanemesterskab i Golf på Ledreborg Palace Golfs bane
i Lejre. På det efterfølgende afdelingsmøde blev der valgt ny afdelingsleder, som blev Søren Gade fra JIF
Aarhus, der var genvalg til golfudvalget som består af Finn Slotø fra JIF Aarhus samt Brian Kaarslev fra HI.
Resultatlisten samt referatet kan ses på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at modtage Nyhedsbrevet mere eller har du fået ny e-mail kontakt da redaktøren på,
hi-koebenhavn@sport.dk

