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Så er vi igen klar efter en veloverstået sommer.

Jeg håber, at I alle har nydt ferien, og er klar til de 
mange nye tilbud, vi starter op her efter sommerfe-
rien.

Vi har gennem sommeren sammen med Hornslet 
idræts- og kulturcenter bygget det nye HIF motion 
- et tilbud som vi er stolte af – og håber, at I alle vil 
bakke op om og anvende i det daglige.

Her vil man kunne dyrke motion i vores top moderne 
motionscenter – med det nyeste inden for motions-
redskaber.

Derudover vil vi tilbyde holdtræning i forskellige 
discipliner som eksempelvis piloxing, stram op og 
børne/unge move.

Samtidig byder vi velkommen tilbage fra sommerfe-
rie til alle andre sportsgrene i Hornslet IF og glæder 
os til den nye sæson.

Her i sommerferien har vi igen haft en fantastisk 
fodboldskole med rigtig mange tilmeldte.

Og her efter sommerferien starter vi fodboldfritids-
ordning sammen med AGF i hallerne.

Jeg håber, at I alle vil bakke op om vores fantastiske 
frivillige i klubben – og hjælpe i det omfang I alle kan.

Rigtig god sæson i Hornslet IF.

Michael Møller Jensen
formand – HIF

Vi glæder os!
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www.dengamlekro-hornslet.dk Aut. kloakmester og entrepenør

På vegne af Hornslet Idræts & Kulturcenter & HIF er det med stor glæde, at vi åbner vores nye 
Motionscenter mandag den 8 august kl. 8.00. i nyistandsatte lokaler i Hornslet Hallerne.

Der bliver officiel åbningsreception søndag den 11. september kl. 10.00

Her er der flere hold, der viser, hvad vi kan tilbyde.
Viceborgmester og udvalgsformand. Kirstine Bille vil klippe den røde snor. 
Der vil være lidt til maven og koldt til halsen.

Det er med glæde, at vi kan tilbyde ALLE gratis træning fra den 8 august og måneden ud.
Der vil lejlighedsvis være instruktører til stede.
Det må i den forbindelse forventes, at interessen bliver stor og henviser til, at der kan forkomme 
ventetid.

På bestyrelsens vegne
Jan Fischer 

HORNSLET IDRÆTS- OG KULTURCENTER

Nyt fra

Se 

hjemmesiden

www.hornslet-

hallerne.dk

Pressemeddelelse

Fra venstre centerleder Karsten Nissen, projektleder René From, hovedkasserer i Hornslet IF 
Peer Laursen, og formand for Hornslet Idræts- og Kulturcenter Jan Fischer ved indgangen til 
HIF Motion. Foto: Martin Schultz - lånt fra lokalavisen

www.facebook.com/
www.hornslethallerne.dk/

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai
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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Sommerferien er i skrivende stund lige om hjørnet.
Jeg har været til min sidste pump time inden ferien, 
og i morgen skal jeg til den sidste Piloxing time inden 
ferien. Herefter starter vi op på ”ombygningen” til det 
nye center i HIF.

HIF Motion afholder Åbent hus den 11.09 – HUSK at 
sætte X i kalenderen, - (se Hallens invitation på side 
4 red.)
Det er gratis, vores nye instruktører bliver præsen-
teret, og der er rig mulighed for at afprøve vores nye 
tiltag.

Vi håber på at rigtigt mange møder op – vi glæder 
os sådan til at vise jer det nye i Motionscenter - Et 
samarbejde Hornslet idræts- og kulturcenter og HIF 
ser frem til at brede ud i Hornslet og omegn.

Vi kommer til at lægge vægt på den personlige 
træning, med individuelt program til alle vores 
brugere, der ønsker dette .

Vores holdtræning er bla. Stram op, Pump, Yoga, 
Cyckling, Piloxing. Vores instruktører er både kendte 
og nye ansigter, det bliver en super sammensætning.

Der bliver også formiddagshold: Yoga og Stræk/Bøj 
60+ ( kun for 60 år og op efter )

Alle vores instruktører kan I se på vores hjemmeside 
- ellers kom og mød dem i centeret.

Vores medlemsskaber bliver månedsmedlemskaber 
(PBS) Der bliver mulighed for 1, 3, 6 og 12 måneder 
Mellemskabet gælder til fri træning i centret og 
holdtræning, 

HIF Motion
AG

Nyt motionscenter HIF 
M o t i o n

www.facebook.com/
Hornslet.IF

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

Gratis – kom 
og prøv!
Piloxing Workshop
Udover gratis træning i august samt åbenthus 
arrangement 9. september har vi endnu en gratis 
prøvetræning lidt senere på året. 
En Piloxing Workshop.
Her har du mulighed for at komme ned og prøve 
kræfter med storsmilende Shareens Piloxing!
Piloxing hitter bland de nye tiltag, og vi håber på 
mange flere vil komme, for Shareen er klar til at 
starte endnu et hold op.

Børne/unge move
Annesofie, vores instruktør til børn/unge move og 
HIF håber at se endnu flere børn og teenagere til fed 
musik og masser af sved på panden.
Vi har i år lavet to hold, så aldersforskellen ikke bliver 
helt så stor mellem deltagerne.

Annesofie og HIF afholder gerne en workshop, 
kontakt AG på agsen70@gmail.com, ved interesse.
Vi laver meget gerne en ekstra prøvetime for dig, 
dine venner og veninder!

Gratis træning hele august!
Se hjemmesiden:
www.hornsletif.dk/
hornsletifmotion
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VI ÅBNER NYT MOTIONSCENTER

Dags abonnement fra kl. 8 til 13 mandag til og med fredag 100,- pr. mdr.
 
Alle priser er for fri træning og deltagelse på vores hold i det tidsrum abonnementet gælder
www.hornsleiif.dk

HIF 
M o t i o n

Mandag  17.00-18.00  Stram op    Christina
   20.00-21.00  Pump     Rebecca

Tirsdag  10.00-11.00  Bøj/stræk 60+   Aase
   16.30-1800  Yoga     Winnie
   17.00-18.00  Spin      Bettina

Onsdag   19.00-20.00  Piloxing     Shareen  
   20.00-21.00  Zumba/styrke   Rebecca 

Torsdag  08.00-10.00   Yoga     Winnie    
	 	 	 16.00-16.45	 	 Børne	move	10-12	år		 	 Annesofie		 	 	 	
	 	 	 16.45-17.30	 	 Unge	move	12-16	år	 	 Annesofie		 	 	 	
   17.30-18.30  Spin      Jesper   
   17.30-18.30  Stram op    Christina 

Fredag  16.30-17.15  Spinning     Per
    (Først fra 1 oktober)

Lørdag  10.00-11.00  Nye ideer afprøves  
   Ikke hver lørdag - måske 1 gang om måneden i vinter halvåret  

Søndag  10.00-11.00  Skiftende hold    Skiftende instruktører  

HOLDPLAN EFTERÅR 2016
1 mdr. 199,-3 mdr. 575,-6 mdr. 1095,-12 mdr. 2000,-

2
0
1
6
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Autohallen Hornslet aps

Så er det sommer og vi er godt i gang med at 
planlægge efteråret her i hallen.
Det har været et rigtigt travlt forår/sommer, og vi 
er glade for den store opbakning, der har være til 
cafeen.
Vi har både haft konfirmationer, fødselsdage, 
firmafester og sommerfest, der har været en masse 
glade mennesker igennem vores cafe, og det har 
været så dejligt.
Rigtig mange af vores brugere har også holdt deres 
afslutninger her ved os. Vi er super glade for jeres 
opbakning, da det er det, der giver liv i vores cafe.

Skal der gives en fødselsdagsflødebolle/-is eller en 
omgang øl/vand, så kom endelig ind. Vi kan altid 
levere, hvad I har lyst til, har vi det ikke på lager - kan 
det skaffes!

Nyt fra Cafepigerne
HORNSLET IDRÆTS- OG KULTURCENTER

Nyt fra

Sommerafslutning for Onsdagsholdet. 
Grillen blev tændt og øllene knappet op.
Endnu engang kæmpe tak for hjælpen

Vi håber forsat på opbakning, hvis der skal holdes en 
fest, et møde eller andre arrangementer. Grib endelig 
fat i os, så vi kan få en snak. 

Siden sidst har vi afviklet vores årlige hjælperfest, 
hvor alle vores frivillige hjælpere var inviteret, det var 
dog ikke alle der kunne komme, men vi havde en 
rigtig hyggelig aften/nat og vi vil endnu engang takke 
mange gange for jeres hjælp.

Der skal også lyde en stor tak til vores onsdags 
hold, der hver onsdag, glædeligt/troligt kommer og 
hjælper os med alt forfalden arbejde. Det være sig alt 
fra nye hjul på grill til nye fuger i baderum, og der er 
altid pænt og nyfejet, når de går hjem.

Vi har besluttet, at vi vil forsøge med fællesspisning 
en gang om måneden. Det er et tilbud, der gælder 
hele byen, så hvis man har lyst til at spise sammen 
med andre fra byen og få lidt socialt sammenværd, 
så skal I være hjertelig velkommen.

Vi starter op mandag d. 3. oktober kl. 17.30, hvor vi 
vil servere 1 byg-selv burger med pomme frites pris 
kr. 55,00. Drikkevarer købes i cafeen.

Man melder sig til enten ved at sende os en mail 
på: hornslethallenscafe@gmail.com eller ringe på: 
41147055 og betaler ved kassen.

Med venlig hilsen
Lisbeth og Anja

Fælles spisning i hallen!
Første gang 3. oktober 2016 kl 17.30
Menu: 1 stk. Byg-selv burger med pommes
Pris kr. 55,00 - drikkevarer købes i hallen.
Tilmelding på  41147055
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vores team er kampklar… 
så kig ind i en af vores tre saloner

ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK 
8544 MØRKE: EBELTOFTVEJ 22 · T. 86 37 79 39 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
8963 AUNING: ØSTERGADE 2 · T. 86 39 65 00 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-19 · FRE 9-18 · LØR 8-12

Førsteholdets sidste hjemmekamp. Hygge med pølser og øl.

Hjælperfest!

Bespisning til minifodboldskole
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Hornslet Snedker-, Tømrer-
og Køkkenforretning ApS
v.  Torben Lading

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Sjovt at røre sig! - Spil volley!
Den nye volley sæson starter 1. torsdag i 
september - Er du vores nye holdkammerat?
Sådan gør volley det sjovt at røre sig !!!

Hvorfor skulle volley lige være noget for dig?
Volley er for det første sjovt. Det er en social sport, 
hvor samspil og snak giver lejlighed til at få et godt 
grin, imens man spiller. 
Det hele foregår i en afslappet atmosfære, hvor man 
ikke skal være bange for at lave fejl. Der er kun en 
nedre aldersgrænse, man kan være fyldt 16 år for at 
være med.

For det andet er det en god lejlighed til at få motion 
og røre sig en gang om ugen, da vi prøver at få skabt 
noget godt spil. Der er en god blanding af nye og 
gamle spillere. Nogle af os har spillet i længere tid, 
da foreningen har eksisteret i over 25 år, og andre er 
først lige startet. 

Sæsonstart

1. september 

2016

For det tredje er det en billig måde få rørt sig på – 
kun 550 kr. for 1 sæson, det tager kun halvanden 
time en gang om ugen, og vi er færdige allerede 
klokken 20. Desuden holder vi julefrokost og 
sæsonafslutning. 

Jeg håber, det har givet dig lyst til at støve de gamle 
indendørs sko af, finde sportstøjet frem og møde op 
til sjove volleyaftener i Hornslet ny gymnastiksal.

Vi træner hver torsdag aften på Hornslet skole 
klokken 18.30 – 20.00 

Meld dig til på hjemmesiden, eller mød op de første 
gange, for at se om det er noget for dig.

Ring eller skriv til mig, hvis du har spørgsmål. 

På vegne af volley
Birthe Krag

 29 74 80 39
birthekrag@gmail.com
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WWW.ANGRYGEEKS.DK
K Ø B  D I N  B I L L E T  N U !
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HIF BLADETS STØTTER

Tingvej 8A • 8543 Hornslet • www.skobox.dk

HIF MotionFodbold

Minifodboldskole anno 2016
Igen i år blev der traditionen tro afholdt Minifodbold-
skole for de yngste spillere. Minifodboldskolen er for 
piger og drenge 5-8 år. 

HIFs anlæg dannede rammen for en rigtig god 
weekend, hvor leg og sjov med en fodbold, forældre 
og sine kammerater er i centrum. 

Vejret viste sig fra sin super gode side, solen skin-
nende det meste af tiden. 

Der blev spillet en masse fodbold på kryds og tværs. 

Søndag sluttede fodboldskolen af med Skattejagt, 
hvor Kaptajn Sorte Tand var hjemvendt fra De 7 
Verdenshave. Han sendte de unge spillere ud til 
forskellige poster og sørgede også for, at de fik noget 
at spise ved lejrbålet. 

Alle hold var super gode ved posterne og fik samlet 
point nok til at Sorte Tand kunne udlevere skattekor-
tet, så de til sidst kunne finde skatten. 

På fodboldskolens vegne vil jeg til slut gerne sige en 
kæmpe stor tak til alle sponsorerne, som er med til at 
dette arrangement kan lade sig gøre. 

Sport24 Århus C,  KIWI Hornslet, som sponsorerede 
masse af frisk frugt til alle deltagerne - til Djurslands 
Bank Hornslet, som sponsorerede fodboldstrømper 
til alle - og til Carlsberg Sportsfond som gav 5000,- 
hvilket gjorde at deltagerpakken i år var ekstra god, 
med en windbreaker til alle deltagere. 

Mia Kannegaard
Skoleleder 
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Fodbold
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Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

og sætter kunderne i fokus.

Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud. 

Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.

ApsAude s
RENGØRING  VASKERI  EJENDOMSSERVICE

Se mere på: www. .dkaudesaps

Fodbold Træningstider Uge 32-41, 2016
ÅRGANG DAG TIDSPUNKT TRÆNERE TELEFON E-MAIL
PIGER OG DRENGE SAMMEN
U6 - årgang 2011 og 
yngre:

Tirsdag  17.00 - 18.00 Henrik Dueholm 
Henrik Lindskov 
Flemming H. Tønnesen

21663249 
28992215 
22281129

henrikdueholm@hotmail.com 
hri@adm.au.dk 
flemminght@hotmail.com

Kontaktperson: Kira Leth Laursen
U7 - årgang 2010:
Kontaktperson: Kira 
Leth Laursen

Tirsdag 17.00 - 18.00 Henrik Dueholm 
Henrik Lindskov 
Flemming H. Tønnesen

21663249 
28992215 
22281129

henrikdueholm@hotmail.com 
hri@adm.au.dk 
flemminght@hotmail.com

U8 - årgang 2009: Tirsdag 17.00 - 18.00 Claus Rohde 
Anders Amstrup

61662728 
30333709

clausrhodenielsen@gmail.com 
carand99@gmail.com

Kontaktperson: Kira Leth Laursen
U9 - årgang 2008: Tirsdag 

Fredag
17.00 - 18.00 
16.30 - 17.30

Søren Hjort Beckman 91527770 killgoria@gmail.com

Kontaktperson: Jørgen Knudsen
DRENGE
U10 - årgang 2007
Kontaktperson: Kira 
Leth Laursen:

Mandag og Onsdag 16.30 - 18.00 Michael B.Grynnerup 
Bjørn Berre Eriksen 
Jørgen Knudsen

30321983 
61716888 
30898369

mbg@vitani.dk 
bjorn@aragon.dk 
jkjellbergknudsen@hotmail.com

U11 - årgang 2006: Mandag og Onsdag 17.00 - 18.30 Jacob Winther 
Jacob Hansen 
Mikkel Wiboe

20816565 
27801612 
26774965

jaw@cicon.dk 
info@monoforce.com 
wiboekim@gmail.com

Kontaktperson: 
Jørgen Knudsen
U12 - årgang 2005
Kontaktperson: Peter 
Damborg:

Tirsdag og Fredag 16.20 - 18.00 Ole Kjærgaard 
Mads Rahbek 
Sine H Larsen

51429886 
21446674 
20844979

olekgaard@gmail.com 
mrahbek4444@outlook.com 
kimg@syddjurs.net

U13 - årgang 2004:
Kontaktperson: Peter 
Damborg

Mandag, Onsdag og 
Fredag

17.00 - 18.30 Thomas Ladefoged 
Allan Damborg 
Pelle Pilgaard

29485840 
20402710 
20194474

ladefoged.thomas@gmail.com 
allan@sgme.dk 
pilgaardpelle@hotmail.com

U14 - årgang 2003
Kontaktperson: Kim 
Gunnar Larsen:

Tirsdag 
Torsdag

17.00 - 18.45 
19.00 -20.30

Claus Lyngholt 
Klaus Hjelm 
Martin Winther 
Jan Lilholt

25118898 
30539293 
86975410 
60159049

clyngholt@gmail.com 
khelmet67@gmail.com 
mwi@scangl.com 
fam.lilholt@gmail.com

U15 - årgang 2002: Mandag og Torsdag 18.30 -20.00 Claus Hansen 
Torben Andersen

40403358 
23341161

"wiboe@post.tele.dk 
ta@hsfo.dk"

Kontaktperson: Peter Damborg
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FodboldTræningstider Uge 32-41, 2016
ÅRGANG DAG TIDSPUNKT TRÆNERE TELEFON E-MAIL
U16 - årgang 2001: Mandag og Torsdag 18.30 -20.00 Niels Rasmussen 

Claes Søgaard
20604987 
30247703

niels.p.rasmussen@carlsberg.dk 
claes-boje@live.dk

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
U19 - årgang 1997:
Kontaktperson: Mia 
Badstue Kannegaard

Tirsdag og Torsdag 18.00 -20.00 Troels Isen 
Kristian Isen 
Rasmus Kannegaard

20144245 
28877841 
22291586

troels.isen@gmail.com 
isen24@gmail.com 
rasmuskannegaard@hotmail.com

PIGER  
U10 - årgang 2007: Mandag 

Torsdag
17.00 - 18.30 
17.00 -18.00

Tanja Thygesen 
Anders Fischer

22615449 
61308858

tanjathygesen@hotmail.com 
fischer@skovkonsulenterne.dk

Kontaktperson: Jørgen Knudsen
U11 og U12 - årgang 
2005/2006:

Mandag og Torsdag 17.00 - 18.30 Anette Winther 
Ole Friis 
Tobias Stenhøj

22772773 
41605073 
61313521

anettekwinther@gmail.com 
ole.friis@hotmail.com 
mikalmathiessen@me.com

Kontaktperson: Jørgen Knudsen
U13, U14 og 
U15 - årgang 
2002/2003/2004:
Kontaktperson: Kim 
Gunnar Larsen

Mandag og Torsdag 17.00 - 18.30 Bjørn Skovfoged 
Thomsen 
Mathias Sørensen 
Lone Sørensen 
(Holdleder)

29382703 
86995260 
40524732

heidi.bjoern@jubii.dk 
lbmaf@hotmail.com 
lbnaf@hotmail.com 

Senior og Oldboys
Senior Tirsdag og Torsdag 19.00 -20.30 Peter Møller Thomsen 23955609 pmollerthomsen@gmail.com
Old Boys 35 Tirsdag 19.00 -20.30 Jacob Winther  20816565 jaw@cicon.dk  
Old Boys 40 Michael Andersen 22999024 boiesen@youmail.com
Old Boys 45 Stig Larsen 22497836 gitte-stig@mail.dk
Old Boys 55 Steen Thisted 86995580 snj.thisted@gmail.com

Peter Damborg 29885301 peter-damborg@privat.dk
Mia Badstue Kannegaard 50708206 miabadstue@hotmail.com
René B. Sørensen 40895053 aeblehaven@webspeed.dk
Kim Gunnar Larsen  21260238 kimg@syddjurs.net
Claus Rasmussen 23844859 clausrasmussen_61@yahoo.dk
Jørgen Knudsen 30898369 jkjellbergknudsen@hotmail.com
Kira Laursen 51280104 lethlaursen@live.dk

Ungdomsbestyrelsen
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KLINIK FOR FODTERAPI
v/ Else Marie Kruse, Maibritt Nielsen 
og Anne Alexandersen

Fodbold

Ronaldo, Messi & Neymar!
– de er her alle sammen!
…eller deres trøjer er, og drømmen om at blive 
den nye Ronaldo, Messi eller Neymar lever i 
bedste velgående.

Nu er der heldigvis også en masse leg blandt de 
ca. 20 drenge og piger, som møder op hver tirsdag 
med deres forældre uanset vejret, masser af leg med 
bolden og naturligvis masser af sjove øvelser for 
både os trænere og de mange spillere.

Vi har spillere på knap fire år op til 7 år, så vi har I 
foråret forsøgt os med opdeling, hvilket har været 
et stor success, både for de mindste og de største, 
og det har kun været muligt, fordi vi også har to 
hjælpere i Line og Jasmin. 
De største vil efter sommerferien blive delt fra helt 
naturligt, når de “rykker” op.

Vi synes, vi har nogle rigtig dejlige børn og super 
forældre, som bare er med til at gøre det sjovt for alle 
hver tirsdag, vi håber I har det på same måde og er 
glade for, I alle møder op, selv når det regner mest, 
tak for det.

Vi har I foråret ikke være gode til at deltage i stævner 
og da vi forsøgte var der desværre ikke mange der 
kunne, det har vi tænkt os at lave om på i efteråret, 
så glæd jer – vi skal på tur 

Vi håber at I alle har haft en god sommer og er klar til 
efteråret – det har vi og vi glæder os alle til at træne 
med jer igen.

Trænerne for U6 & U7
Henrik & Henrik

Line & Jasmin
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Årets holdkammerat U9
Så har en rigtig god forårssæson nået sin 
afslutning, og de knap 30 drenge har fået 
spillet en masse god fodbold til kampe 
og træning. 
U9 holdet har deltaget i 5-mands DBU 
stævner, og alle spillere har ydet en 
kanon indsats. 
Der har fra træner-teamet ikke været 
fokus på resultater, men udelukkende 
fokus på gode afleveringer, placeringer 
på banen og løb for hinanden. 
Derfor er det stadig sjovest og vinde, 
men de har også lært, at man godt kan 
have spillet en god kamp og have tabt, 
og stadig have et smil på læben. 

Træner-teamet skal have en kæmpe ros 
for dette, og generelt en stor ros til alle 
forældre for at skabe en god og positiv 
stemning til kampene.

Træner-teamet har som noget nyt i 
år valgt, at der skal udpeges Årets 
Holdkammerat, som modtager en pokal 
ved sidste træningsaften. 
Pokalen gives til den dreng, som iflg. 
træner-teamet er en god kammerat, en 
fighter, møder til træning, hører efter 

til træning, giver ros til andre, siger 
undskyld ved en for sen tackling osv. 
Dette er et super tiltag, som sætter fokus 
på de rigtige ting, nemlig at man skal 
have det sjovt og føle sig godt tilpas, 
samtidig med at man bliver bedre og 
bedre til og spille fodbold.
Årets Holdkammerat U9-drenge er:
William Elmer - Stort tillykke!

Michael, Jørgen, Flemming og Bjørn, 
kæmpe ros til jer for en rigtig god sæson. 
Det er prisværdigt, hvor meget tid I 
bruger på vores unger, og en fornøjelse 
og se hvor meget I går op i det, både 
til træning og kamp. Jeres indsats har 
udmøntet sig i, at drengene har udviklet 
sig enormt i denne sæson, og nu ligner 
det jo fodbold fra TV’et.
Til sidst en kæmpe tak til Flemming, som 
har valgt og drosle lidt ned. Flemming 
har været med siden U6 og samlede 
holdet op, da de manglede en træner. Nu 
kan Flemming stå på sidelinjen, sammen 
med vi andre nervøse forældre og bakke 
holdet op.

God sommer og på gensyn!
/Forældre til U9-drenge
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Fodbold

...Er lig med fodboldskole

Selvom deadline til bladet forlængst er overskredet 
har vi alligevel formået at få nogle gode billeder fra 
årets forboldskole - den 23. i rækken med i bladet!

I alt 160 børn er i år tilmeldte. De er inddelt i 10 
grupper, dvs. der er 10 trænere og 10 assistenter, 
der bruger deres ferie på frivilligt at lære alle de unge 
mennesker noget nyt og skønt om fodbold.
Ud af de 160 er der 24 piger tilmeldte.

Der er liv og glade dage, Henning rapporterer om 
god gruppeinddeling, og om at børnene har hørt 
efter, så der bliver skabt nye venskaber på kryds og 
tværs. 

Alle er glade og trætte efter hver dag ikke mindst 
cafépigerne, der serverer varm mad til frokost hver 
dag i ugen for 110 af de 160 børn.
Godt gået!

Redektionen

Sidste uge i sommerferien...
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Fodbold

Fodboldfritid er i samarbejde med AGF 
HIF’s oplæg til at give børn en aktiv 
eftermiddag.
Der er i øjeblikket tilmeldt 24 børn, som 
alle træner mandag, onsdag og fredag, 
af disse børn træner 8-9 også tirsdag 
og torsdag. 
De bliver afhentet på skolen kl. 14.00 og 
vil efter et stykke frugt, starte træning 
kl. 14.30 og træne til kl. 15.45, derefter 
er der bad samt omklædning og hygge 
resten af tiden.
De træner hele året efter skolens kalen-
der men i efterårsferien og vinterferie 
trænes der dog mandag - onsdag.

Træner for børnene bliver Sanchev og 
hans assistent hedder Alexander, begge 
er ansat af AGF.
1 gang om måneden vil der også være 
besøg af en superligaspiller fra AGF.

Fo
db
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d 
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Man tilmelder sig gennem AGF.
Kontaktperson for Hornslet er undertegnede og for AGF er det 
Anders Madsen og Sanchev.
Hornslet Hallerne sørger for omklædningsrum, et opholdsrum og 
frugt.

Vi glæder os til at sparke det spændende tiltag i gang.

Ole Friis
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Salg  ·  Service  ·  Reperation

HåndboldHåndbold

Hej drenge årgang 2002 & 2003, 

Vi er 15 drenge og fire trænere, som søger nogle flere drenge at spille håndbold med, nye som gamle, der er 
plads til mange flere, og alle er velkomne.
Går du og tænker, at det kunne være sjovt at spille håndbold, så er det lige nu, du skal finde håndboldskoene 
frem og komme i hallen sammen med os :-)
Det er super sjovt, vi hygger og griner, men er også lidt alvorlige ind i mellem.
Vi træner mandage kl. 19.00 – 20.30 og onsdage kl. 18.30 – 20.00, så kom endelig i hallen og træn sammen 
med os :-) - Vi glæder os til at se jer :-)

Mange håndbold hilsner
U14 træner teamet

Håndboldafslutning U8
Dejlige billeder fra afslutningen med 
hygge, fælles spisning, disco, pokaler 
og overnatning i starten af april - vi 
glæder os til en ny sæson!

Er du årgang 2002 - 2003?
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MØRKE - HORNSLET

HORNSLET
støtter 

Hornslet IF

HåndboldHåndbold træningstider 2016-17

Hold Målgruppe Træningstid Start-
uge 

U06 micro Piger og drenge født 2010-12 Mandag 17.00-18.00 36

U08 Piger og drenge født 2008-09 Onsdag 17.00-18.00 36

U10P Piger født 2006-07
Tirsdag 16.00-17.00
Torsdag 16.00-17.00

32

U10D Drenge født 2006-07
Tirsdag 17.00-18.00
Torsdag 17.00-18.00

32

U12P Piger født 2004-05
Tirsdag 16.00-17.00
Torsdag 16.00-17.00

32

U12D Drenge født 2004-05
Mandag 16.00-17.00
Onsdag 16.00-17.00

32

U14P Piger født 2002-03
Mandag 16.00-18.00
Onsdag 17.00-18.30

32

U14D Drenge født 2002-03
Mandag 19.00-20.30
Onsdag 18.30-20.00

32

U18P Piger født 1997-99
Tirsdag 18.00-19.30
Torsdag 18.00-19.30

32

D3D
DS1

Damesenior 3. division
Damesenior Serie 1

Tirsdag 19.30-21.30
Torsdag 19.30-21.30

32

DS3 Damesenior Serie 3 Onsdag 20.00-21.30 32

HS3 Herresenior Serie 3 Mandag 20.30-22.00 32
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Generalforsamlinger i HIF 
Generalforsamlinger i Hornslet Idrætsforening 2016 for perioden 1/7-2015 til 30/6-2016.

Hovedafdelingen afholder generalforsamling tirsdag den 25 oktober 2016 kl. 19.30 i klublokalet i Hornslet 
hallerne.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelse og udvalg.
3. Kassereren fremlægger det reviderede driftsregnskab, status og budgettet for det kommende år. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
6. Valg af 2 revisorer (for hoved- og afdelingsregnskaber)  
7. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formand Michael Møller Jensen, Kringelvej 18, 8543 Hornslet i hænde senest 
den 11. oktober 2016.

DAGSORDEN iflg. vedtægten for de ordinære generalforsamlinger i afdelingerne er følgende:
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning, driftsregnskab og budget. 
3. Behandling af indkomne forslag. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
5. Eventuelt.

BADMINTONAFDELINGEN afholder generalforsamling den tirsdag den 6 september kl. 19.00 i mødelokalet. 
Eventuelle forslag skal være formand Henning Kristiansen, Havevej 7, 8543 Hornslet i hænde senest den 22 
august 2016.

SVØMMEAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 20 september  kl. 19.00 i mødelokalet. 
Eventuelle forslag skal være formand Elisabeth Dueholm, Ballesvej 20, 8543 Hornslet i hænde senest den 6 
september 2016. 

HÅNDBOLDAFDELINGEN afholder generalforsamling mandag den 26 september kl. 19.00 i klublokalet. 
Eventuelle forslag skal være formand Henrik Frederiksen, Ribesvænget 4, 8543 Hornslet i hænde senest den 
12 september 2016.

FODBOLDAFDELINGEN afholder generalforsamling mandag den 26 september i mødelokalet kl. 19.30 
Eventuelle forslag skal være formand Thomas Bang, Ellekærparken 33, 8543 Hornslet i hænde senest den 
12 september 2016 .Støtteforeningen afholder generalforsamling kl. 18.30 i mødelokalet. Eventuelle forslag 
skal være formand Allan Damborg Jensen, Møllestedet12, 8543 Hornslet i hænde senest den 12 september 
2016.

TENNISAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 27 september kl. 19.00 i tennishuset. 
Eventuelle forslag skal være formand Svend Pettersson, Enghavevej 26, 8543 Hornslet i hænde senest den 
13 september 2016.

GYMNASTIKAFDELINGEN afholder generalforsamling torsdag den 29 september kl. 19.00 i mødelokalet. 
Eventuelle forslag skal være formand Dorte Lykke, Vibevej 21, 8543 Hornslet i hænde senest den 15 
september 2016.

PETANQUEAFDELINGEN afholder generalforsamling den tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 i klublokalet. 
Eventuelle forslag skal være formand Lili Staugaard, Rosenholmvej 25, 8543 Hornslet i hænde senest den 
20. september 2016.
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Gymnastik

Besøg fra Rygge 
Fredag den 12/3-16 stod vi spændte og klar til at 
modtage bussen med gymnastikpigerne fra Rygge. 

Bussen kom og vi fandt de to piger som vi skulle 
ha' boende, Josefine og Madelen. Vi var så heldige 
at Josefine, var halvt dansk og havde boet 5 år i 
Danmark, så hun snakkede rigtig fint dansk og kunne 
oversætte begge veje for Madelen :-)

Fredag eftermiddag brugte vi på trampolinen i haven, 
hygge med spil og en gåtur i byen. Til aftensmad 
lavede vi pizza, og derefter gik turen i svømmehallen 
med alle de andre gymnaster.

Lørdag var jo den helt store opvisningsdag. Vores 
hold, Mini Mix, havde både en springserie og en 
danseserie. 
Det er altid sjovt at se, hvad Rygge har brugt 
sæsonen på. 

Lørdag aften var der fællesspisning i hallen og 
hyggelig fest bagefter som først sluttede sent, så vi 
var rigtig trætte da vi kom hjem.

Søndag ringede vækkeuret kl. 9, vi skulle op og 
pakke. Vi, Sofia og Josefine, skulle i hallen for at 
spille håndboldkamp, Josefine og Madelen skulle 
være klar til bussen vendte næsen mod Rygge igen.

En rigtig dejlig weekend ned nye venner og masser 
af gymnastik :-)

Vi glæder os allerede til næste år, hvor det bliver 
vores tur til at besøge Rygge :-)

Mange gymnastikhilsner
Josefine og Sofia, Mini Mix
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED
v/SØREN K. ERIKSEN

Badminton

Ny sponsoraftale og genopstart af ungdoms-
træning er gode nyheder fra HIF badminton!

Ny sponsor
Badminton har indgået aftale med Stein P Sport om 
levering af badmintonbolde. Her beholder vi den type 
bolde, som vi har spillet med de sidste halvandet år, 
GOLD 78. 
Det betyder, at alle har mulighed for at købe et dusin 
bolde til den meget favorable pris kr. 130,00. 
Kontakt Henning for info. 
Stein P Sport stiller som altid køleskab til rådighed 
for klubben.

Endvidere har Stein P Sport badminton beklæd-
ningsgenstande til meget favorable klubpriser, når vi 
har fjerboldaftalen med Stein P Sport.  

HIF Ungdomspillere - godt nyt!
Så lykkedes det igen at få Badminton op at stå for 
de unge spillere. Tilbagemeldingerne fra interes-
serede spillere har været meget positivt,
idet 14-15 kommende spillere har svaret på opfor-
dringen. Alle har modtaget mail tilbage om opstart.

Ved halfordelingsmødet blev ungdomsbadminton 
tildelt tidspunktet FREDAG kl. 16 til 17:30.

Fredag træner ungdommen!

Kontingent for perioden 1/7-2016 – 30/6-2017
Alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent

Motion Double 900 kr.
+evt 
boldgebyr

Ældre 325 kr.
+evt 
boldgebyr

Badminton er tildelt følgende timer:

Mandag 09 - 12 Ældre     samt 18 - 22

Tirsdag 18 – 22  
(I samarbejde med Rodskov. 
20-22 DROP  IN)

Onsdag 18 - 21   (bane 1-4)

Torsdag 18 – 22  (her afvikles også kampe)

Fredag 16 – 17:30 Ungdom                 

Stærkt trænerteam
Vi har været rigtige heldige. Asger Pedersen og 
Mathias Thyrre har sagt ja til at være trænere for 
ungdomsspillerne. Asger og Mathias har begge spil-
let sammen med ”de voksne” de sidste 2 sæsoner, 
og det er nogle ihærdige og dygtige trænere vi har 
fået fat i. Jeg kan næsten ikke få armene ned.

Generalforsamling
BADMINTON holder generalforsamling tirsdag den 
6. september 2016 kl. 19.00.

Jeg vil gerne her opfordre til at møde op til 
generalforsamlingen. Det er her, ”man” kan være 
medbestemmende til, hvordan badmintonafdelingen 
skal udvikle sig. Måske trænger vi til nye impulser 
i bestyrelsen eller nye bestyrelsemedlemmer. 
Formanden/kassereren samt et bestyrelsesmedlem 
er på valg.

Ældre badminton
Igen i år vil der være badminton for de lidt ældre 
medlemmer. Det sker hver mandag fra kl. 9 til kl. 
12.  Som tidligere fortalt så er vi 54 glade og livlige 
medlemmer, der mødes. 
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Fra idé til færdigt projekt

BadmintonHIF MotionBadminton

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen
Henning Kristiansen   (formand/kasserer)

Mogens Hesselvig og Kent Molbo

Voksen DROP-IN
Hver tirsdag aften fra kl. 20 til 22 er der drop in i hal 2.  
Alle, der har en time i løbet af ugen, er velkommen til 
at deltage. Man finder sammen med 3 ligestillede på 
samme niveau. 
Har du ingen makker at spille med vil dette være den 
idelle løsning for at spille badminton i Hornslet.

TJEK ALTID TAVLEN I HAL 2

Ny sæson starter29. august 2016

Banerne er fordelt ligesom sidste sæson. 
Dvs., at alle som udgangspunkt har samme spilletid 
som sidst. Hvis der er nogen, der gerne vil bytte 
tidspunkt, så ring til Henning på 23458025, så finder 
vi ud af det.  
Der er stadig plads til flere spillere, så er der nye 
personer, der vil prøve at spille badminton i deres 
bedste alder, så ring. Vi mangler altid afløsere, 
ligesom der er ledige baner.

Opstart sæson 2016/2017
Der har været halfordelingsmøde, og BADMINTON 
er blevet tildelt de samme tider som sidste sæson. 

Det betyder som udgangspunkt, at „man“ har den 
samme bane og det samme tidspunkt som sidste 
sæson. Alle vil blive kontaktet forinden opstart, så vi 
er sikre på, at banerne bliver besat.  

Eventuelle ledige timer vil blive offentliggjort på 
hjemmesiden medio august måned, så evt. nye 
medlemmer kan booke den ledige tid.

Vi glæder os til sæson 2016/2017

Badminton 
Henning Kristiansen, 
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Svømning

Søndag d. 2 oktober kl. 10.00 – 16.00

Kom og se hvor langt du egentlig kan svømme!
Du behøver ikke være medlem af klubben.
Det er tilladt at bruge bælte og vinger.
Så tag venner, familie, klassekammerater eller 
din nabo med og se, hvem der svømmer længst.

Svømning har ingen alder, så er du mellem 1 og 
100 år, så kom og vær med til en hyggelig dag!
Der er medaljer til alle vinderne af deres 
grupper.

Der er en ekstra præmie til de svømmere, der 
svømmer 10 km eller derover.

Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Invitation til 

Gruppeinddeling til den store svømmedag
ÅRGANG/ GR.

2013 – yngre 1

2011 – 2012 2

2009 – 2010 3

2007 – 2008 4

2005 – 2006 5

2003 – 2004 6

2001 – 2002 7

Gruppeinddeling til den store svømmedag
ÅRGANG/ GR.

2000 – 1999 8

1997 – 1998 9

1990 – 1996 10

1980 - 1989 11

1970 – 1979 12

1960 – 1969 13

1959 – ældre 14

Sidste weekend i maj tog konkurrencesvømmer 
Jonas til langbanestævne på Odense svømme-
stadion med håb om at kvalificere sig til Danske 
Årgangs Mesterskaber - læs om turen og om 
Jonas bedrift i Odense.

Stor professionelt stævne
Stævnet i Odense er et ret stort stævne med 
deltagelse fra hele landet. Dette stævne er et 
langbane stævne, hvilket vil sige, at der svømmes i 
et 50 m langt bassin.
En del af de store klubber, som gennem tiden har 
trænet OL svømmerne, var repræsenteret med deres 
nye OL håb. 
Stævnet er med elektronisk tidtagning, som til EM, 
VM og OL, og med sensor i skamlerne, så alle kan 
se, hvor hurtig svømmerne reagerer fra startskuddet 
lyder, til de forlader startskamlen. 
På væggen på langsiden af bassinet er der en stor 
tavle, så alle kan følge med i hvor hurtig dem, der var 
i vandet svømmer, om de svømmer hurtigere eller 
langsommere pr 50 m i de løb, der er længere end 
50 m.

Overnatning i hytter
Jonas tog afsted med Auning svømmeklub, som er 
vores samarbejdsklub, og med en holdleder.
Alle 15 deltager, 10 svømmere og 5 voksne, sov i 
campinghytter tæt på svømmestadion. 
Alle svømmerne boede i to 5 mands hytter og de 
voksne boede i en hytte, hvor der også blev spist til 
de måltider, der ikke skulle indtages i svømmehallen.
Der var total hygge både på campingpladsen og i 
svømmehallen, der blev grinet, spillet kort og hygget 
med madlavning og opvask. Selv da hytterne skulle 
gøres rene ved afrejse, var der hygge.

Stor opbakning og personlige rekorder
I svømmehallen blev der heppet på alle, hver gang 
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Svømning

de skulle svømme.
En del af ”vores” svømmere satte enten små eller 
store personlige rekorder.
Der var 2 af de unge pigesvømmere fra Auning, Sofie 
Vegener og Maiken Hougaard, der kom hjem med 
medaljer. 

Kvalifikation til DÅM
Weekenden var sidste chance, for at svømmerne 
kunne kvalificere sig til Danske Årgangs Mesterska-
ber (DÅM). 
Jonas var taget afsted til stævne med et lille håb, 
om at han måske kunne kvalificere sig, men troede 
ikke helt selv på det, da det var en del sekunder, der 
skulle svømmes hurtigere for at opnå dette mål. 

Søndag eftermiddag inden det sidste løb, som var 

100 m brystsvømning, var han meget motiveret. Det 
var sidste chance, men det var hele 3 sekunder, han 
skulle forbedre sig siden sidste stævne for 3 uger 
siden. 
3 sekunder er meget i svømning, så en forbedring på 
3 sekunder er næsten umuligt. Jonas fik dog alle de 
råb og hep, der kunne sendes afsted til ham, da han 
svømmede, og da han ramte væggen efter 100 m, 
stod der 1.20.51 på tavlen. 
5 hundrededele hurtigere end den kravtid, han 
svømmede for at få. 
Så nu er han klar til at komme til DÅM i Helsingør d. 
25-28/6!

Godt gået Jonas og resten af svømmeteamet!

Bestyrelsen

Gymnastikafdelingen mangler hjælp til den nye 
sæson - er du den, der er brug for?

Så er vi ved at være klar til gymnastiksæsonen 
2016/2017. Se holdene på HIF’s hjemmeside.
Vi glæder os til at se en masse glade børn og 
voksne.

Vi begynder igen til september i uge 36, og her søger 
vi træner til 2 af de nuværende hold; 

• Mor/Far-barn 
• 0.-2. kl. spring

Har du lyst og mulighed, så venligst kontakt Dorte 
Lykke på 2570 6115.

Skulle du have lyst til at starte andre hold op, eller 
er det et af vores nuværende hold, du har lyst til at 
hjælpe med, så mangler vi altid hjælpetrænere – og 
til springholdene gerne m/k, der kan tage fra under 
spring. Gymnastikafdelingen hjælper selvfølgelig 
med kursus m.m.

Kram en træner... husk alle trænere og hjælpetrænere 
gør det af lyst, og selvfølgelig er kritik velkommen – 
men husk der er tale om holdundervisning, hvor det 
enkelte barn ikke altid er 100% i fokus. 

Rigtig god sommer – og ”husk at være god ved dig 
selv, kom ud og motionér”.

Gymnastikafdelingen
Dorte Lykke

GymnastikEfterlysning



28

HIF BLADETS STØTTER

Sæsonen er godt igang -  Mesterskaber er 
afviklet og fællestræning godt undervejs!

Turneringer
Vi har haft de sædvanlige turneringer supermelee og 
flasketurnering. Medlemmerne bakker heldigvis godt 
op omkring bege disse løbende turneringer.

Den 19. juni 2016 havde vi ”Champagneturnering” 
med efterfølgende grill af de medbragte pølser m.v.
Det var en noget blæsende dag, men heldigvis 
tørvejr, så vi hyggede os både på banerne og til den 
efterfølgende frokost.

Rosenholmmesterskaberne afholdes i Ådalen 
onsdag den 3. august 2016. Vi håber der vil være 
mange spillere, der vil tage turen til Ådalen. Det 
plejer at være en rigtig hyggelig aften.
John i Ådalen sørger altid for, at turneringen afvikles 
helt perfekt. Se efter opslag i klubhuset.

I skrivende stund er der afviklet fællestræning hos 
Rodskov og P 95. Det er altid en god aften med spil 
og lidt godt til ganen efterfølgende. Dejligt at møde 
spillere fra de andre klubber.
Vi har selv fællestræning den 5. juli og den 15. 
august er det i Ådalen.

Kommunemesterskaber
Den 18.juni 2016. havde DGI Kommunemesterska-
ber på vore baner her i Hornslet.
HIF stillede med 10 af de 34 spillere. Det var et fint 
fremmøde fra vor klub.
Turneringen blev vanen tro vundet af spillere fra Le 
Petit fra Ådalen.
Vi har forsøgt at få DGI til at opdele turneringen i 2 
rækker. En række for licensspillere og en række for 
motionister, men det har der ikke været vilje til. Det 
kan jo være noget af forklaringen på, at der bliver 
færre deltagere i turneringen.

Petanqueskole
Vi arbejder stadig på at få etableret en kursusrække 
i lighed med forrige år. DGI har lavet nye regler, så vi 
må se, hvad der bliver økonomisk mulighed for, når 
vi får et tilbud fra DGI med prisen for kurset.

Generalforsamling
Vi afholder generalforsamling i Klublokalet i Hornslet 
Idrætscenter tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19.00. 
Se opslag i klubhuset.

Med venlig hilsen
Petanquebestyrelsen

Champagne flokken

Petanque



29

Petanque

Aktivitetskalender 2016
Dag Dato Kl. Emne
Mandag 15.8. 18:30 Fællestræning hos I.F.Å - OBS: Start kl. 18:30 !!!
Tirsdag 16.8. 19:00 6. Super melee
Søndag 21.8. 09:30 HIF Klubmesterskab - (Husk tilmelding - Se opslag)
Tirsdag 30.8. 19:00 7. Super melee
Søndag 11.9. 10:00 7. Flasketurnering
Tirsdag 13.9. 18:00 8. Super melee
Søndag 25.9. 10:00 8. Flasketurnering
Tirsdag 4.10. 19:00 Generalforsamling og Sæsonafslutning (Se opslag)

Petanque

Almindelig træning: 
Søndage hele året kl. 10:00. Tirsdage fra april til og med august kl. 19:00. Tirsdage i september kl. 18:00. 
Tirsdage resten af året kl. 13:30. 

Vær opmærksom på aktiviteter der meddeles ved opslag i klubhuset.

Billeder fra DGI-dagen 
18. juni 2016



HIF Bankospil
Gevinster
7 x 400 kr. - 6 x 300 kr. - 17 x 200 kr.
Række  40 kr.
Kvarters banko fra kl. 18.00
1 x 150 kr. - 2 x  100 kr. - 1x100 kr. - 200 kr. - 400 kr.
Række 50 kr.
Superspil  200 kr. - 400 kr. - 900 kr.
Puljespil - Pausespil - Superpulje - Supertal

        Hver torsdag på Gæstgivergården

30

Åbningstider:
 

  Mandag – torsdag 17.00 – 22.30
 
Cafeen holder derudover åben til arrangementer.
 
I er altid velkomne i cafeen udenfor åbningstiden hvor de opsatte 
automater kan benyttes.
 
Vi ses. Maja



Intet blad uden støtte. Hornslet Idrætsforening sætter stor pris 
på den opbakning, som disse firmaer udviser HIF Bladet ved at 
annoncere i bladet. Støtten går – udover til trykning og omdeling –  
til ungdomsarbejdet i de forskellige afdelinger, som ved hjælp af  

bladets fordeling af midler får et kærkomment tilskud til aktivite-
terne og indkøb af udstyr. Hæng denne oversigt op på køleskabet 
og brug den når du søger et telefonnummer eller en webadresse på 
et af de lokale firmaer. Så er du med til at støtte dem, der støtter os.

Til opslagstavlen – støt dem der støtter os

FIRMA ADRESSE TELEFON HJEMMESIDE 

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen Tingvej 31, Hornslet 8699 4444 www.soelgaard-knudsen.dk

Amanda - Byens Grill Byvej 6 8543 Hornslet 8699 4999 www.restaurant-amanda.dk

Aude Aps Hornbjergvej 19, Hornslet 4086 3447 www.audesaps.dk

Autohallen Hornslet ApS Ravnhøjvej 15, Hornslet 8699 4802 www.autohallen-hornslet.dk

Bageriet Løgten og Hornslet Byvej 15, Hornslet 8699 4042

Den Gamle Kro Rosenholmvej 3, Hornslet 8699 4007 www.dengamlekro-hornslet.dk

Djurslands Bank Tingvej 3, Hornslet 8699 5000 www.djurslandsbank.dk

Ejendomsservice v/Bille Olsen Tendrup Hovvej 4, Hornslet 8699 5264 / 4098 5264

EL:CON Hornslet A/S Sortevej 6, Hornslet 8699 5278 www.elcon-hornslet.dk

Entreprenør Jesper Schroll Jensen ApS, aut. kloakmester Hornbjergvej 60, Hornslet 4078 3880 www.jsjkloak.dk

Eskil Lange, aut. kloakmester og entreprenør Landevejen 87, Rodskov, Hornslet 8699 4088 / 4015 8788

Frisør Malou Ballesvej 4A, Hornslet 8699 7939 www.frisormalou.dk

Gl. Løgten Strandkro Strandvejen 210, Havhuse 8699 0908 www.glstrandkro.dk

Hornslet Apotek Byvej 8, Hornslet 8699 4633 www.hornslet-apotek.dk

Hornslet Autoværksted v/Søren K. Eriksen Løgtenvej 3, Hornslet 8699 4956 www.hornsletauto.dk

Hornslet Bøger og Papir Tingvej 13, Hornslet 8699 4127 www.bogerogpapir.dk/hornslet

Hornslet Fysioterapi Dalgårdsparken 6, Hornslet 8762 1800 www.hornsletfys.dk

Hornslet Hallernes Café Stadionvej 4, Hornslet 8699 4569 www.hornslethallerne.dk

Hornslet Optik Toftevej 1, Hornslet 8699 4138 www.hornslet-optik.dk

Hornslet Snedker-,Tømrer-, og Køkkenforretning Ravnhøjvej 3, Hornslet 8699 6866

KAMF Hornbjergvej 71, Hornslet 8622 8644 www.kamf.dk

Klinik for Fodterapi Tingvej 18, 8543 Hornslet 8699 5333

Matas Tingvej 3, Hornslet 8699 4328 www.matas.dk

Mr. Hornslet Byvej 5, Hornslet 8699 4644 www.tøjeksperten.dk

Mørke - Hornslet Taxa, v/Benny Friis Ravnhøjvej 7, Hornslet 8699 5400 www.hornslet-taxa.dk

REMA 1000 Dalgårdsparken 4, Hornslet 8699 4861 www.rema1000.dk

Rosenholm Have og Park ApS Dalgårdsparken 2, Hornslet 8699 7767 www.have-park.dk

Saks & Bjørnkilde Tingvej 14, Hornslet 4096 4245/8637 6004

Skobox Tingvej 8A, Hornslet 8699 5399 www.skobox.dk

Skovgaard Vine Dalgårdsparken 2, Hornslet 4078 5490 www.skovgaardvine.dk

Skov Revision Byvej 2, Hornslet 8697 5065 www.skov-revision.dk

Sparekassen Djursland Tingvej 10A, Hornslet 8762 1717 www.spardjurs.dk

Star Pizza Tingvej 27, Hornslet 8699 5529 www.starpizza.nu

SuperBrugsen Hornslet Toftevej 11, Hornslet 8699 4019 www.superbrugsen.dk

Sydbank Tingvej 15A, Hornslet 7437 5400 www.sydbank.dk

Søby-Skader-Halling Sparekasse Vestersøvej 1, Søby, Hornslet 8799 5866 www.soebyspar.dk

Tømrerfirma Kurt Krogh v/ Kristian K. Elmer Sletten 2C, Hornslet 2033 4976 www.kurtkrogh.dk
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