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Fremad!
Kalenderen siger efterår men temperaturen siger
vinter – koldt er det blevet udenfor men i Hornslet
idræts og kulturcenter får man varmen.
Alle afdelinger har haft et rigtig godt år – og vi har
afholdt generalforsamlinger. Læs mere inde i bladet.
Badminton har fået gang i ungdommen igen, det er
så dejligt at se, at engagemnet og ildhu har givet
pote med 32 ungdomsspillere - en rigtig flot start på
sæsonen.
Vores håndboldspillere i 3. division vinder og
vinder – så alt i alt er hovedbestyrelsen så glade for
udviklingen i Hornslet IF.

Det er en fornøjelse at komme ned til hallerne og se
hvor professionelt det hele ser ud.
Vi har i år taget de første skridt mod den moderne
idrætsforening, som vi ønsker at skabe, men vi
arbejder målsat videre med endnu flere tiltag.
Husk at I altid er velkomne, hvis I har ideer til nye
tiltag – eller har lyst til at bidrage til vores fælles klub.
I skriver bare til Lone eller mig.
Michael Møller Jensen
formand – HIF

Samtidig er der kommet rigtig gang i HIF Motion –
og medlemstallet stiger hele tiden.
Generelt hører vi kun ros, om de rammer som HIKC
og HIF i samarbejde har skabt.
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Så er vinteren på vej, før vi for set os om er det
koldt udenfor. Men kulde udenfor betyder aktiviteter
indenfor i hallerne.

Den 12. november afholder Kirken loppemarked. I år
vil de bruge begge haller, så vi håber mange vil kigge
ind til en god handel.

Vi har i skrivende stund allerede haft gang i hallerne
i et par måneder, de forskellige foreninger fylder
hallerne med liv. Det er dejligt at komme i hallerne og
høre det summer af glade mennesker.

Den 27. november afholder vi Julefest for hele
familien, dér vil julemanden med frue nok kigge forbi.
Der skal danses om juletræet, som alle børnene skal
hjælpe os med at pynte. Så sæt kryds i kalenderen
den dag.

Vi har afviklet et par arrangementer siden sidst.
I oktober havde vi Modeshow i samarbejde med
Hornslet Handel, det var en dag, der gik rigtig
godt, hvor hal 1 lagde gulv til ca. 300 mennesker,
som kunne opleve modeshow og boder fra byens
forretninger, Lotte Heise kiggede forbi og fortalte et
par historier. En god dag/aften, hvor vi beviste, at
sammen er vi stærke. Tak for samarbejdet til Hornslet
Handel. Håber der kom penge i kassen til Knæk
Cancer.
Vi har også afviklet seniordans, hvor glade dansere i
den ældre generation svingede rundt på halgulvet.
I pauserne blev der serveret kaffe, boller og lagkage.
Endnu en dejlig dag med smil og glade folk.
Samarbejdet mellem HIF og Hornslet Idræts og
Kulturcenter er kommet rigtig godt i gang med vores
nye motionscenter, der har været rigtig fin opbakning
fra byen til at fylde rummet og holdene op.
Vi er i skrivende stund ca. 200 medlemmer, hvilket
må siges at være rigtig flot, MEN KOM BARE VI HAR
PLADS TIL FLERE.
I den kommende periode har vi flere spændende
arrangementer på vej.

I starten af december forventer vi at afvikle
boksestævne i samarbejde med Hornslet bokseklub.
Der vil der komme mere information ud omkring
dette arrangement. Så hold øje med hjemmesiden og
facebook.
Vi har også vores årlig julefrokost d. 10. december,
hvor vi holder et brag af en fest med god musik, mad
og drikke. Køb billetten i cafeen.
Til sidst vil jeg takke alle de frivillige hjælpere som
gør at det er muligt at afholde disse arrangementer,
uden jeres hjælp ville det ikke være muligt. TAK
Der er desværre også nogle, der forlader os.
Omkring årsskiftet har Syddjurs Karateklub får
nye lokaler sammen med bokseklubben. Det er vi
selvfølgelig meget kede af, men vi siger tak for det
gode samarbejde, og håber I vender tilbage.
Vi har også fået en ny bestyrelse i Hornslet Idrætsog Kulturcenter.
Jan Fischer og Morten Rasmussen har valgt at sige
tak for denne gang.

HIF BLADETS STØTTER
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Det vil vi også sige den anden vej, tak for det store
arbejde I har lagt i Hornslet Idræts- og Kulturcenter.
Nye på posten er Michael Aakjær og Winnie Harild.
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Velkommen til jer, vi glæder os til det kommende
samarbejde.
Karsten

Der er liv og glade dage i Caféen
Her er billeder fra nogle af de aktiviteter, der er løbet
af stablen.
Vi delte rundstkykker og kaffe ud for kommunen, da
toget blev taget ud af drift. Har holdt mange private
arrangementer herunder halloweenfest.
Modeshow med Knæk Cancer platte i hallen.
En kæmpe tak til Amanda for godt Teamwork og
kæmpe tak til vores hjælpere og sponsorer, for uden
deres hjælp og støtte, var der ikke kommet meget på
tallerknerne.
Lisbeth og Anja

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet
5

Generalforsamlingen i Hornsle
Tirsdag den 25 oktober 2016 afholdt vi generalforsamling i Hornslet IF.
Det var en hyggelig aften, og jeg vil gerne takke for
alle dem som mødte op.
Generalforsamlingen blev afholdt jf. vedtægterne og
Jan Fischer styrede slagets gang som dirigent.

Vi skal dog have styr på alle regnskaber nu – og
udbetalingsbilagene skal vi samtidig have ensrettet.
Således vi fremadrettet har dokumentationerne i
orden.
Vi har optimeret arbejdsgangene – således vores
administration i fremtiden bliver endnu bedre.

Formandens beretning

Fodbold har som de plejer haft en fantastisk fodbold
skole i sommer, og de har fået startet fodbold SFO.

Endnu et år er gået i vores allesammens helt
fantastiske klub Hornslet IF.
Et år hvor vi har nået rigtig meget på rigtig mange
fronter.

Håndbold klarer sig fantastisk i 3. division – og måske
året 2016-2017 bliver året hvor HIF får et hold i 2.
division.

Vi i hovedbestyrelsen har haft stort fokus på, at HIF
skulle rustes mod fremtiden, da vi har set et vigende
antal medlemmer i de traditionelle sportsgrene. Derfor var vi klar over, at vi måtte investere i fremtiden,
og sikre et moderne idrætstilbud.
Da det blev kendt, at det gamle motionscenter skulle
flytte, blev HIKC og HIF meget hurtige enige om, at
de i fællesskab skulle bygge det nye Hornslet Motion.
Det største samarbejdsprojekt som der nok har været
i klubbens snart 100 år historie. Det var en fornøjelse
fra starten, da der netop var en stemning af det her
ville vi sammen.
Vi fik tilknyttet Rene som projektleder – og så tog
det da ellers fart. Rigtig mange her i klubben har lagt
et utal af timer i dette projekt, og umiddelbart efter
sommerferien stod det hele klart – og det kan vi kun
være stolte af.
Det har så også betydet, at vi har fået styr på
arbejdsmiljø – og APV i HIF. I kan alle se det på vores
hjemmeside under hovedafdelingen. OG vi fik en
grøn smiley.
Alle afdelinger har fået holdt generalforsamlinger, og
generelt er der positiv stemning i alle afdelinger.

Gymnastik har mange nye medlemmer – og vi håber,
at gymnastik kan flyttes til hallerne fra næste sæson,
så vi bliver mere samlet i hverdagen.
Vi havde i foråret et halfordelingsmøde, hvor vi
prøvede at finde en løsning via de tider, vi allerede
have, men blev enige om at vente til den nye sæson.
Badminton har fået gang i ungdomsholdene igen, 32
spillere hver fredag er super flot.
Svømning, petanque, volleyball, kropamok ja sådan
kunne vi blive ved.
Hornslet IF er i udvikling – og det der det der vigtigt.
Vi er bestemt ikke i afvikling.
Vi udvikler hele tiden nye ideer – vi sætter dem iværk,
og vi lykkedes med det.
Sådan skal en moderne klub i Danmark 2016 være.
Man kan ikke regne med de gode gamle dag, vi skal
til stadighed flytte os – og derfor skal vi være åbne for
alt det nye.
Jeg vil gerne sige tusinde tak til de mange frivillige i
HIF, der hver eneste dag er med til at sikre vores klub
til fremtiden.

HIF BLADETS STØTTER
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et IF 2016

Vi har nogle af Danmarks bedste rammer – og vi skal
derfor i fremtiden forstå at udnytte dem.
Jeg vil godt sige tak til alle de fantastiske frivillige der
hver eneste dag sørger for at vi har den fantastiske
klub vi har. Det ville ganske enkelt ikke være muligt at
drive en så stor organisation, hvis ikke I alle sammen
var der. Tak.

Pokaler

Traditionen tro blev der uddelt pokaler til generalforsamlingen.
Vi havde besøg af JBU, der tildelte Stig Larsen en
sølvnål for det helt fantastiske arbejde, som Stig har
gjort gennem mere end 25 år i fodboldregi.
Stort tillykke til Stig.

Derefter fremlagde Peer vores regnskab.
Alle i bestyrelsen der var på valg, ønskede genvalg
og blev valgt ind igen.
AG blev valgt ind som 2 suppleant.
Hornslet IF har herefter en bestyrelse jf. vedtægterne.
Hans Mogensen holdt herefter en flot tale om
Hornslet IF – og de rammer / tiltag der emmer af i
vores klub.
Det var en rigtig hyggelig aften, og vi glæder os i
bestyrelsen til næste års udfordringer og arbejde for
vores fælles fremtidige klub.
Michael Møller Jensen
formand – HIF

Fortsættes næste side...

Julehygge for hele familien
I inviteres hermed til julehygge Søndag 27. November kl. 13 – 16
i Hornslet Idræts- og Kulturcenter.
Mød julemanden og måske også hans kone, hjælp med at pynte det flotte træ
med smukke juleklip I selv laver og nyd æbleskiver, gløgg eller saft.
Der er slikposer til alle deltagende børn. Pris pr. deltager 60 kr. alt inkl.
Vi og julemanden glæder os til at julehygge med jer.
Tilmelding på 41147055 efter kl. 17 eller via
hornslethallenscafe@gmail.com samt
personlig henvendelse i cafeen.
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Pokaler ...fortsat
Borgerforenings pokal gik til Claes Søggard

Således ser HIF Fodbold Claes Søgaard som en
klar kandidat til Borgerforeningens pokal som den
store ildsjæl han nu engang er på fodboldbanerne i
Hornslet.
Claes Søgaard er afholdt og vellidt af alle spillere og
trænere i HIF Fodbold og der udvises stor respekt
for den unge mand.
På HIF Fodbolds vegne
René Sørensen - Sekretær

Kira Leth Laursen fik Bankoholdets pokal

Claes Søgaard indstilles til Borgerforeningens pokal.
Claes Søgaard er en gæv gut, der har spillet meget
fodbold i Hornslet.
I en tidlig alder blev Claes fodboldtræner, hvor han
blev koblet på erfarne trænere. Dette har udviklet og
motiveret Claes i en sådan grad, at vi ikke har set
noget sådant tidligere.
Claes tog hurtigt ansvar – både overfor spillere og
forældre og viste en pædagogisk autoritet, så alle
vidste, at her var der en ung mand, man kunne stole
på og en ung mand, der ville noget for børnene.
Claes vil gerne dygtiggøre sig og det har han vist
ved, at han har deltaget i samtlige trænerkurser HIF
Fodbold har tilbudt. Derudover har han også deltaget
i andre trænerkurser på eget initiativ.
På træningsbanerne ser man ofte, at Claes fortsætter
sin træning med børnene ud over tid, for dem som
vil. Måske – vil nogle sige – en lidt løs træning, men
en træning der lige så meget handler om at styrke
det sociale fællesskab, som han finder vigtigt.
Hvor mange unge trænere gør dette i dag, af egen fri
vilje? Vi ved det ikke, men tror ikke på, at ret mange
gør det.
Og for ikke at være en ung ”klog” gut der tror, at
han bare kender fodboldreglerne, så viste Claes den
respekt overfor fodboldloven, at han tog dommereksamen og dermed blev uddannet til fodbolddommer
– vel at mærke i en alder af 15 år, hvilket betød, at
Claes ikke kunne dømme fodbold førend han blev
16…!!
Via dispensation lykkedes det for Djurslands
Fodbolddommerklub, at få Cleas ud og dømme
fodbold, så han ikke tabte modet og interessen.
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Kira Leth Laursen indstilles til Bankoholdets pokal
for det store stykke arbejde, hun har udført for HIF
fodboldafdelings ungdomsudvalg.
Kiras arbejde er ikke noget man umiddelbart kan se
udadtil, men det kan man indadtil…
Kira har været primusmotor for, at fodboldafdelingen har haft styr på sine medlemmer herunder
indbetaling af kontingent.
En periode med skiftende medlemssystemer, har
Kira haft overblik og overskud til at sætte sig ind i
disse og sørge for, at fodboldafdelingen havde styr
på medlemmer og kontingenter, så man var sikker
på, at kontingent blev indbetalt.
Kira har indført systemer som overskueliggør, at
trænerne i fodboldafdelingen har overblik over
spillere, som har eller ikke har betalt kontingent.
Desuden er Kira også web-master for fodboldafdelingens hjemmeside, hvor hun sørger for, at
information fra ungdomsafdelingen bliver lagt ud
til videre formidling. Et stort stykke arbejde, da der
jævnligt er ændringer og opdateringer.
Administration over fodboldafdelingens trænere
styrer Kira også. Med ca. 50 trænere i afdelingen, vil
der konstant være en løbende udskiftning, hvorfor
der skal være styr på børneattester, trænerkontrakter
samt øvrige personoplysninger.

Dette arbejde styrer Kira til fulde – et stykke arbejde
som tager noget tid og måske ikke er det mest
spændende..
Derfor vil fodboldafdelingen have lov til at påskønne
det store stykke arbejde Kira udfører for HIF og
fodboldafdelingen.
På HIF Fodbolds vegne
René Sørensen - Sekretær

AG blev valgt som Årets Meyer

Hovedforeningens pokal gik til Peter Damborg
Vi vil gerne i fodbold indstille Peter Damborg til
hovedforeningens pokal.
Han har de sidste 30-35 år gjort et kæmpe arbejde
for fodbold og i de sidste år har han også stået for
vedligeholdelse og forbedringer rundt om hallen og
omkring vores baner.
Han har også igen i år stået for fodboldskolerne og
bruger det meste af hans tid på foreningen.
Han takker af i år fra bestyrelserne, men han fortsætter onsdagsholdet, så vi stadig har pænt og rent på
vores udendørsområder.
Mvh Thomas Bang

Olaf Jørgensens pokal blev tildelt
Henrik Frederiksen

Kære AG,
Du er en ildsjæl i hjertet!
Du har gennem dine mange år i HIF altid gået i
spidsen – for det du tror på. Du har et drive, som
man kun kan missunde dig – og du er vellidt af alle
omkring dig.
Du har altid været klar til at hjælpe, hvor der var
behov, og da Karsten fik jobbet som centerleder,
valgte du at stoppe i Hovedbestyrelsen.
Men du har så arbejdet målrettet lige siden for vores
fælles barn ”Hornslet Motion”.
Og hvor har du da lagt mange timer i dette projekt,
sammen med andre – bygget hjemmeside –
facebook – snakket med instruktører osv osv.
Det har betydet så meget for os alle , at du tog det
hårde arbejde – fik tingene til at ske – så vi i dag kun
kan være stolte over resultatet.
For din helt igennem fantastiske indsats – indstiller
Hovedbetyrelsen derfor AG til Årets Meyer.
Michael Møller Jensen

Bestyrelsen indstiller Henrik Frederiksen til Olaf
Jørgensens pokal med nedenstående begrundelse:
Henrik Frederiksen indstilles til Olaf Jørgensens
pokal for sit arbejde i håndboldafdelingens
bestyrelse.
Her påtog Henrik sig formandshvervet i foråret
2015, da den tidligere formand skiftede til en anden
klub som træner.
Bestyrelsen sætter stor pris på Henriks rolige og
venlige måde at være på – uden de store armbevægelser, men med et sikkert blik for, hvad der tjener
håndboldafdelingen bedst.
Han er altid parat til at hjælpe til – uanset om det
er et stort eller lille arrangement – og han sætter en
ære i at have et godt kendskab til klubbens spillere
og følger såvel ungdomshold som seniorer med
engagement og interesse.
Hornslet IF Håndbold
Bestyrelsen
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Nyt æresmedlem af HIF

I respekt for det helt enorme arbejde Henning
Kristiansen har lagt i Hornslet IF gennem de mere
end 30 år , blev Henning udnævnt til Æresmedlem af
Hornslet IF.
Vi anser Henning Kristiansen som være et potentielt
emne som æresmedlem af HIF, da Henning gennem
årtier virkelig har lagt mange timer i HIF´s interesse.

Således startede Henning med at spille fodbold i HIF
i 1976.
2 år senere i 1978 blev Henning træner for seniorerne i fodbold i Hornslet for 2. og 3. holdene. Dette
var han indtil 1998 – altså i 20 år, hvilket må siges, at
være en pragtpræstation.
I 2014 blev Henning spurgt, om han ville være
kasserer i fodboldafdelingen, da de akut stod og
manglede en kasserer. Dette sagde Henning ja til og
sidder derfor også i fodboldbestyrelsen i dag.
Ud over at spille fodbold, spillede Henning også
badminton.
I 2005 kom Henning i bestyrelsen for Badmintonafdelingen, hvor han i dag er kasserer og kampfordeler.
I 2007 kom Henning så også ind i Tennisafdelingens
bestyrelse. Henning spiller nemlig også tennis i HIF.
I Tennisafdelingen er Henning også ansvarlig for
vedligehold af tennisbanerne.
Han er træner for ungdom og lidt for senior. Han er
ansvarlig for de nystartede tennismedlemmer, lærer
dem at spille tennis og tager sig af disse nye spillere,
så de falder til i klubben.
Henning Kristiansen har gennem årene været
en kæmpe hjælp ved diverse sommerfester i
Hornslet samt halballerne. Og han hjalp også til ved
julefrokostarrangementerne.
Endvidere er Henning også med i afviklingen og

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

HIF BLADETS STØTTER

administrationen af fodboldafdelingens fodboldskole, der har mellem 150 til 165 deltagere hvert år.
Samlet set er det blevet til adskillige timer, som
Henning bruger i de 3 afdelinger under HIF.
Således er Hennings ildhu for HIF gennem de seneste 20 år (og lidt mere til) en prisværdig beundring,
som vi hermed vil opfordre til, at dette kæmpestore
stykke arbejde bliver prisbelønnet.
Sjældent møder man i dag en så engageret
personlighed som Henning, som virkelig vil gøre sit
til, at Hornslet har en særdeles velfungerende og
bæredygtig idrætsforening.
Så efter adskillige års ”skånejob” hos P&T, så er det
rart, at Henning påskønner sit fuldtidsjob i HIF.
Derfor vil vi gerne opfordre til, at HIF seriøst
overvejer at optage Henning Kristiansen som nyt
æresmedlem i HIF.
Det mener vi, at han har fortjent gennem sit store
virke gennem tiderne.

•Med
Reparation
venlig hilsen
Stig Larsen & René Sørensen
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Hornslet Snedker-, Tømrerog Køkkenforretning ApS
v. Torben Lading
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Volleysæsonen er igang!
Volley sæsonen er startet, vi mangler spillere, lige nu
er vi 8 faste. Det er ærgerligt, at holdsporten har det
så svært i øjeblikket. Jeg håber, at dette opråb kan
få nogle til at komme næste torsdag for at se, om
volley er noget for jer.
Vi spiller for at få motion og for at have det sjovt.
Prøv at kigge ind for at se om du kan blive bidt af
sporten.
Hornslet skole torsdag kl. 18:30-20:00.
Birthe Krag
29 74 80 39
birthekrag@gmail.com

Autohallen Hornslet aps
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HIF Motion
Fodbold

Efterårets fodbold mirakel
Læs historien om Hornslets U16 drenge, der er
gjort af et særligt stof.

En yderst disciplineret indsats gav et point og derfor
var vi nu for alvor med i topstriden.

U 16 drengene fra Hornslet var en del af et mirakel
i efteråret 2016. Drengene, der er født i 2001, har
været en årgang som desværre er svundet ind i
fordboldregi for et par år siden.
Heldigvis er de drenge, der er blevet i Hornslet, gjort
af et særligt stof.

Hattrick og boxershorts

Fra række 2 til mesterrækken
De har nu inden for de sidste par år formået at rykke
fra række 2 til række 1, her skulle man lige bruge en
Sæson til at overleve i, men sæsonen efter blev det
så til oprykning til mesterrækken!!

Det modsatte opgør skulle så vise om drengene
kunne holde niveauet. Det gjorde de, i en yderst
medrivende kamp vinder Hornslet 4-3, med et hattrick af holdets topscore Rasmus ”Zlatan” Dissing.
Inden kampen havde holdets jernforsvar Jacob Emil
Lysdahl sagt, at hvis ”Zlatan” scorede hattrick i den
kamp, ville han samme lørdag aften gå gennem byen
iført kun underbokser, så hvis nogle af jer en lørdag i
september har set en ung mand ved 21.30 tiden har
det været ”vores” Jacob.

Det er her ”miraklet” kommer ind, truppen udgør kun
11 spillere, hvor enkelte først er begyndt i en alder af
de 15 år. Det er et mirakel at kunne rykke i mesterrækken fra foråret af.
Det er med garanti ikke sket før at så smal en trup
har fået et sådan resultat.

Dette siger også noget om det sammenhold der
er mellem drengene, der bliver løbet for hinanden,
og gennem hele sæsonen har ingen spillere måtte
”slå op” i banen, for så var top placeringen aldrig
kommet.

Vi har jo så heldigvis nogle gode drenge i årgangen
under, og her har vi i løbet af efteråret benyttet 8
spillere, som Claus Hansen i den grad har coachet
godt til at de kunne hjælpe årgangen over.

Sæsonen sluttede med 25 point for 10 kampe og
oprykningen var sikret, og som efteråret gik var det
yderst fortjent.

Oprykningen i hus

Efteråret startede med den ambition at ”overleve”
igen, men fra at Tobias G. Jensen scorede ude mod
Ebeltoft til 1-0 ,så holdet sig faktisk ikke tilbage,
kampen i Ebeltoft endte med en 4-3 sejr.

Fra os trænere, Claes og Niller, skal der lyde en stor
ros til drengene for der indsats til hver eneste kamp,
vi ved godt, at det vi kommer op til, bliver vanvittigt
svært for denne ”lille” årgang, men store udfordringer
er vi bestemt ikke bange for. Det har vi været igennem hele året i år.

Vi var jublende lykkelige over, at vi havde fået slettet
”nullet” og ret hurtigt var målsætningen at få de ca.
12 point som ville være nødvendige for at blive i
rækken.

Det skal siges, at vores samarbejde er også
rigtig godt med U 15, og heldigvis for dette, da en
træningsaften bliver betydelig bedre, når vi er en del
til træning.

De 12 point havde holdet efter 4 kampe og nu
ventede HOG så på udebane.

Spillere og trænere vil også gerne sige mange tak
for en yderst fantastisk opbakning fra forældrene til
disse drenge.

Kampen mod Ebeltoft gav blod på tanden

HIF BLADETS STØTTER
HIF BLADETS STØTTER
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Fodbold

Det er virkelig flot af de forældre, der høre til
årgangen.
I årgangen har vi også vi en super god SPONSOR.
Familien Dissing har været fantastiske og har skaffet
tøj til drengene, så både træning og evt. udebanekampe bliver spillet med anlægsgartner Ingolf
Rasmussens´s eftf. Aps på brystet.
Med dette vil vi slutte af med at sige tak for støtten,
glæder os til 2017 og ønsker alle i HIF fodbold et
super 2017 fodbold år.
Claes og Niller
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Træningstider Uge 43, 2016 til marts 2017

Fodbold
Årgang
PIGER OG DRENGE SAMMEN
U6 - årgang 2011 og yngre:
Kontaktperson: Maja Aaquist
U7 - årgang 2010:
Kontaktperson: Maja Aaquist
U8 - årgang 2009:
Kontaktperson: Maja Aaquist
U9 - årgang 2008:
Kontaktperson: Jørgen Knudsen
DRENGE
U10 - årgang 2007:
Kontaktperson: Maja Aaquist
U11 - årgang 2006:
Kontaktperson: Jørgen Knudsen
U12 - årgang 2005:
Kontaktperson: Peter Damborg
U13 - årgang 2004:
Kontaktperson: Peter Damborg
U14 - årgang 2003:

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
U15 - årgang 2002:
Kontaktperson: Peter Damborg
U16 - årgang 2001:
Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
U19 - årgang 1997:
Kontaktperson: Mia Badstue
Kannegaard
PIGER
U10 - årgang 2007:
Kontaktperson: Jørgen Knudsen
U11 og U12 - årgang 2005/2006:
Kontaktperson: Jørgen Knudsen
U13, U14 og U15 - årgang
2002/2003/2004:
Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
Oldboys
Old Boys 35
Old Boys 40
Old Boys 45
Old Boys 55

HIF BLADETS STØTTER

Dag

Tidspunkt

Trænere

Telefon

E-mail

Lørdag (Inde - Hal 1)

09.00 - 10.00

Lørdag (Inde - Hal 1)

09.00 - 10.00

Lørdag (Inde - Hal 1)

10.00 - 11.00

Lørdag (Inde - Hal 1)
Tirsdag (Kunstgræs)

11.00 - 12.00
16.30 - 17.30

Henrik Dueholm
Henrik Lindskov
Flemming H. Tønnesen
Henrik Dueholm
Henrik Lindskov
Flemming H. Tønnesen
Claus Rohde
Anders Amstrup
Søren Hjort Beckman

21663249
28992215
41748957
21663249
28992215
41748957
61662728
30333709
91527770

henrikdueholm@hotmail.com
hri@adm.au.dk
flemminght@hotmail.com
henrikdueholm@hotmail.com
hri@adm.au.dk
flemminght@hotmail.com
clausrhodenielsen@gmail.com
carand99@gmail.com
killgoria@gmail.com

Lørdag (Inde - Hal 2)
Mandag (Kunstgræs)

09.00 - 10.00
17.00 - 18.00

30321983
61716888

Lørdag (Inde - Hal 2)
Onsdag (Kunstgræs)

10.00 - 11.00
16.30 - 18.00

Lørdag (Inde - Hal 2)
Tirsdag og Fredag (Kunstgræs)

11.00 - 12.00
16.20 - 18.00

Mandag (Kunstgræs)
Onsdag og Fredag (Kunstgræs)

18.00 - 19.30
16.30 - 18.00

Fredag (Inde - Hal 1)
Mandag (Kunstgræs)

18.00 - 20.00
16.30 - 18.00

Fredag (Inde - Hal 2)
Mandag (Kunstgræs)
Mandag (Kunstgræs)

19.00 - 20.00
18.00 - 19.30
18.30 - 19.30

Lørdag (Inde - Hal 2)
Tirsdag (Kunstgræs)

20.00 - 22.00
18.00 - 20.00
(½ bane)

Michael Bødker Grynnerup
Bjørn Berre Eriksen
Christian Katholm
Jacob Winther
Jacob Hansen
Mikkel Wiboe
Ole Kjærgaard
Mads Rahbek
Sine H Larsen
Thomas Ladefoged
Allan Damborg
Pelle Pilgaard
Claus Lyngholt
Klaus Hjelm
Martin Winther
Jan Lilholt
Claus Hansen
Torben Andersen
Niels Rasmussen
Claes Søgaard
Troels Isen
Kristian Isen
Rasmus Kannegaard

20816565
27801612
26774965
51429886
21446674
20844979
29485840
20402710
20194474
25118898
30539293
86975410
60159049
40403358
23341161
20604987
30247703
20144245
28877841
22291586

mbg@vitani.dk
bjorn@aragon.dk
kt.katholm@gmail.com
jaw@cicon.dk
info@monoforce.com
wiboekim@gmail.com"
olekgaard@gmail.com
mrahbek4444@outlook.com
kimg@syddjurs.net
ladefoged.thomas@gmail.com
allan@sgme.dk
pilgaardpelle@hotmail.com
clyngholt@gmail.com
khelmet67@gmail.com
mwi@scangl.com
fam.lilholt@gmail.com
wiboe@post.tele.dk
ta@hsfo.dk
niels.p.rasmussen@carlsberg.dk
claes-boje@live.dk
troels.isen@gmail.com
isen24@gmail.com
rasmuskannegaard@hotmail.com

Lørdag (Inde - Hal 1)
Torsdag (Kunstgræs)
Lørdag (Inde - Hal 1)
Torsdag (Kunstgræs)

12.00 - 13.00
16.45 - 18.00
12.00 - 13.00
16.45 - 18.00

Lørdag (Inde - Hal 2)
Torsdag (Kunstgræs)

12.00 - 14.00
16.30 - 18.00

Tanja Thygesen
Anders Fischer
Anette Winther
Ole Friis
Tobias Stenhøj
Bjørn Skovfoged Thomsen
Mathias Sørensen
Lone Sørensen (Holdleder)

22615449
61308858
22772773
41605073
61313521
29382703
86995260
40524732

tanjathygesen@hotmail.com
fischer@skovkonsulenterne.dk
anettekwinther@gmail.com
ole.friis@hotmail.com
mikalmathiessen@me.com
heidi.bjoern@jubii.dk
lbmaf@hotmail.com
lbnaf@hotmail.com

Mandag (Kunstgræs)

19.30 - 21.00

Jacob Winther
Michael Andersen
Stig Larsen
Steen Thisted

20816565
22999024
22497836
86995580

jaw@cicon.dk
boiesen@youmail.com
gitte-stig@mail.dk
snj.thisted@gmail.com

Aude s Aps

RENGØRING

VASKERI

EJENDOMSSERVICE

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende
og sætter kunderne i fokus.
Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud.
Se mere på: www.audesaps.dk
14

Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.

„Veteran“ træf HIF/Rygge
HIF havde i dagene 25. - 28. august 2016 besøg
af gamle venner fra vores venskabsklub Rygge
I.L. i Norge.

Turneringsleder Finn Sønderby havde fint styr på,
hvorledes holdene skulle sammensættes og havde
sørget for, at der var kolde forfriskninger mellem
kampene.
Fredag aften var der fællesspisning i Cafeen med
vennerne. Folk, der har haft forbindelse med Rygge
deltog også i spisningen. Vi havde en rigtig hyggelig
aften, hvor der jo naturligvis blev talt om gamle
minder, men hvor vi også kiggede ind i fremtiden.

Besøget var kommet i stand, da nogle gamle
medlemmer fra begge klubber har ønsket, at vores
mangeårige venskabsforbindelse skal bibeholdes.
Det lille selskab fra Rygge, alle super oldboys med
fruer, kom til Hornslet torsdag eftermiddag, hvor
vi mødtes i Hornslet Hallernes Cafe. HIF var vært
ved en lille forfriskning, hvorefter der var privat
indkvartering.
Fredag blev der afholdt en lille petanque turnering
ved banerne ved stationen.
Det var ikke en konkurrence mellem Rygge og HIF,
som det jo ellers altid har været skik, nej, holdene
blev blandet, og vi havde nogle rigtig dejlige timer.
Vejret var i den grad med os med høj solskin.

Ungdomsbestyrelsen fodbold
Peter Damborg
René B. Sørensen
Kim Gunnar Larsen
Claus Rasmussen
Jørgen Knudsen
Maja Aaquist

29885301 peter-damborg@privat.dk
40895053 aeblehaven@webspeed.dk
21260238 kimg@syddjurs.net
23844859 clausrasmussen_61@yahoo.dk
30898369 jkjellbergknudsen@hotmail.com
40119816 maja_aaquist@hotmail.com

Alle, som deltog, håber, at udvekslingen kan bibeholdes fremover, for vi nærmer os med raske skridt
et 70 års jubilæum. Et jubilæum som er helt unik i
sportverdenen. Året for dette jubilæum er 2018.
Lørdag var der fællestur til Mols Bjerge, Helgenæs,
Trehøje. Vi spiste medbragt frokost ved Tinghulen
med øl og vand.
Turen gik herefter til Ebeltoft med gåtur i den gl.
bydel og afsluttende kaffe, kage og en lille én ved
Bente og Jan Holmstrøm.
Vi aftalte ved afskeden, at vi ville arbejde seriøst
for, at udveklingen kan fortsætte. I begge lejre
blev vi enige om, at vi måtte have fat i de mange
medlemmer, som i årenens løb har deltaget i
udvekslingsbesøgene, ligesom vi må opfordre vores
yngre medlemmer i at deltage.
Jan Holmstrøm og Ole With

Byvej 5 · 8543 Hornslet · Tlf. 86 99 46 44

15

Tennis

Senior klubmesterskab 2016
Årets klubmesterskab for seniorer og motionister blev afviklet over 3 weekends i august/
september måned.

Der var et par trøstpræmier til 2 ekstra spillere ,og
det blev Niels Terp og Hans Kristensen

Alle tilmeldte var delt op i puljer, hvor alle spillede
mod alle. Det var en lidt ny måde at få afviklet
klubmesterskabet på, og måden bliver evalueret og
tilrettet lidt til næste år.

I mixrækken blev der taget intiativ til en lidt ny
afvikling. Flere af de ”nye” piger i tennisklubben fandt
egnede emner frem blandt sønner, trænere, gamle og
nye medlemmer, så der kunne afvikles en mixrække.
Her blev der ligeledes spillet med forskellige
makkere. I skrivende stund mangler stadig en kamp
der afgør placeringerne. Spillerne har vældig travlt
med andre gøremål, så det er lidt svært at få samlet
de rigtige spillere på de rigtige tidspunkter. Så det
vender vi tilbage til i næste blad.

Doublekampene blev vældig spændende med flere
afgørelser efter 3 sæt. Finalen kom til at bestå af
Anders Mogensen/Søren Krabbe og Jan Lindblad/
Rasmus Langballe. Efter godt 1½ times spil med
flere gode dueller og vanvittige flugtninger endte
kampen med, at RASMUS og JAN blev klubmestre
ved at vinde 6-4 og 6-3.
I single spillede alle mod alle i en pulje, og finale A
mellem nr 1 og 2 i puljen blev Jan Lindblad mod
Rasmus Langballe. Her trak RASMUS det længste
strå ved at vinde 7-5 og 6-4. I finale B mellem nr 3 og
4 spillede Steen Friis mod Gunnar Fischer-Kjelmann.
Kampen trak ud da det måtte afgøres i 3 sæt. Her
vandt STEEN med 6-3, 5-7 og 7-6.
En lang dag var ovre og klubmesterne skulle
selvfølgelig fejres. Det blev de så til den afsluttende
festbanket med grill og kager til, og det blev sent
førend sidste kvinde forlod tennisbanerne. Onde
tunger har oplyst, at der blev spillet lidt barfodstennis
efter mørkets frembrud på centercort 1. En god dag
var forbi, og 30 deltagere til afslutningsfesten havde
haft en rigtig god dag/aften.

Klubmesterskab Veteraner 60+
Veteranerne, dvs. dem der spiller hver tirsdag,
torsdag og lørdag formiddag havde sædvanen tro
deres eget klubmesterskab. Det blev afviklet løbende
i sommer. Alle spillede tennis med forskellige makkere. Efter 34 kampe havde vi en klubmester.
I år blev det placering nr. 5 ,der blev fejret som
klubmester og det blev Arne Høstrup.
HIF BLADETS STØTTER
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Klubmesterskab Mix rækken

Klubhus og banerne
Vi fik desværre ikke malet klubhuset i år som det var
planlagt. Det blev drøftet på generalforsamlingen, og
der blev fundet en løsning som kommer i 2017.
Sæsonen er ved at være ovre for i år. Der kan
spilles tennis så længe nettene er på banen. Husk
kunststofbane (bane 1) stadig kan bruges, bare der
ikke ligger sne på banen. Den blev renoveret sidste
år, og den er vældig fin at spille på.
Pladsmanden siger tak for i år.
Henning

DGI turneringen
Vi havde 2 hold tilmeldt i DGI-holdturneringen for 4
herrer. Det ene hold sluttede midt i puljen, medens
det andet hold vandt deres pulje, Dette resulterede
i, at HIF skulle til HEI's baner for at spille om DGImesterskabet.
4 spillere (Henning Kristiansen, Claus Hansen,
Charles Soulam og Lars Tækker) troppede op en
søndag eftermiddag på HEI's baner. Der skulle
spilles 2 holdkampe mod HEI og Åbyhøj. De var
bare gode begge hold, så vi fik en lektion i det ædle
tennisspil.
Men bare det at vinde sin pulje er godt, så vi var
tilfredse med vor egne indsats.

U9 drenge

Fodbold

Så er efterårssæsonen slut, og vi er i gang med at
holde en ganske kort pause, indtil vi starter i hallen
og på kunstgræsbanen.

Der har været en god stor trup på 23 spillere. Tak til
spillere og forældre for opbakningen til træning og
kampe. Vi ser frem til vintersæsonen, som byder på
futsal og almindelig indendørs fodbold.

Vi har været ude at spille masser af kampe fordelt på
2 B og 1 C hold.
Fokus i træningen har i høj grad været afslutninger,
og med 62 mål fordelt på 24 kampe, har det båret
frugt. Vi har haft mange gode tætte kampe, hvor der
har været spænding til sidste sekund. Vi har ikke
fokuseret så meget på resultaterne, men mere haft
fokus på samspil og at få angrebene sluttet af med
skud mod mål.

Søren Beckman
Træner U9

Der har efter hvert stævne været uddelt 2 fiduspokaler. Èn til dagens spiller som har været den spiller, der
på dagen har gjort den største forskel for holdet.
Den anden pokal er gået til den spiller, der havde
leveret dagens detalje. Detaljen har været flotte mål,
en fantastisk assist, en kampafgørende redning eller
tackling osv.

Håndbold

Herresenior savner legekammerater
Vi er i øjeblikket 8-10 herrer, der mødes til træning mandag aften og til kamp i weekenden.

Vi spiller i serie 3, hvilket matcher vores nuværende ambitionsniveau fint, så uanset om du har spillet
håndbold før eller har lyst til at prøve kræfter med sporten for første gang, så er du velkommen.
Mange på holdet har spillet sammen i mange år, men vi lover at tage pænt imod alle, så hvis du er ny i
byen, så kom forbi og lær nye mennesker at kende.
Hør nærmere ved Morten, 42160650

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
HORNSLET
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Foreningsudvikling
og „folkemøde“
Håndboldafdelingen har gennemført et foreningsudviklingsprojekt efter oplæg fra DGI.
Gennem flere møder i første halvår af 2016 har en arbejdsgruppe, der bestod af bestyrelsen og udvalgte
trænere, arbejdet med at klarlægge den nuværende tilstand og derefter med at definere den ønskede tilstand
for afdelingen – herunder bl.a.
•
Klart formuleret vision (hvor vil vi være om x år)
•
Klart formuleret mission (hvad - hvorfor - for hvem er vi her)
•
Synlige værdier
•
Klare mål
•
Arbejdsprocessen kan illustreres i en ”gameplan”, der ser således ud:

For at præsentere resultaterne af foreningsudviklingsprojektet blev indbudt til:

”Folkemøde” d. 14. august 2016.
Til mødet var mødt både bestyrelse, trænere, spillere og forældre frem, hvor arbejdsgruppen fremlagde
resultaterne fra foreningsudviklingsprojektet.
Der blev først præsenteret ny vision for håndboldafdelingen:
Hornslet IF håndbold ønsker - med fokus på leg og glæde til håndboldsporten - at være den mest attraktive
håndboldklub på Djursland i 2021 og at være den foretrukne fritidsinteresse for børn og unge i og omkring
Hornslet …
Der blev efterfølgende præsenteret ny mission for håndboldafdelingen:
Hornslet IF håndbold er en klub, der er dedikeret til håndboldsportens udbredelse på Djursland.
Hornslet IF håndbold prioriterer kammeratskab og positive sportsoplevelser, og vi har fokus på alle klubmedlemmer uanset niveau.

HIF BLADETS STØTTER
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Salg · Service · Reperation

Håndbold
Hornslet IF håndbold vil mere med håndbolden på Djursland – både for håndboldtosserne og for dem der
bare gerne vil hygge med en håndbold.
Dernæst blev opstillet værdigrundlag (se uddybning af punkterne på hjemmesiden):
•
Fælles om gode oplevelser
•
Respektere forskellighed
•
Sportsånd
•
Engagement
•
Ansvarlighed og respekt
Til sidst blev de mere konkrete økonomiske/organisatoriske og sportslige mål præsenteret (se uddybning af
punkterne på hjemmesiden):
•
Vi vil have velfungerende bestyrelses- og udvalgsarbejde
•
Vi vil have sund økonomi
•
Vi vil have hold på alle årgange begge køn – min. 2 hold i børnerækkerne og 1 hold i ungdomsrækkerne.
•
Vi vil have minimum 1 uddannet træner pr. hold.
•
Vi vil være initiativtager for samarbejde med omegnsklubberne for børne- og ungdomsholdene.
•
Vi vil have 2. division damer senest 2017.
•
Vi vil have 1. division damer senest 2021.
”Giver eller tager du energi, når du er sammen med andre”
Efter en kort pause gik Brian Hansen på ”scenen” med et tankevækkende og inspirerende indslag om kropssprogets betydning for kommunikationen mellem mennesker.
Brian er uddannet skuespiller og demonstrerede meget livagtigt forskellige indgangsvinkler til menneskelige
interaktioner – lige fra de overstadige til de langtids-skuffede.
Folkemøde
De tilstedeværende blev herefter bedt
om at komme med deres indstilling til det
fremlagte resultat fra foreningsudviklingen,
samt komme med forslag til arbejdsgrupper/udvalg.
Deltagerne fordelte sig i 4 arbejdsgrupper,
der hver især kom med kvalificerede input
til bestyrelsens fortsatte arbejde med
gameplanen.
Bestyrelsen vil gerne takke alle for stort
engagement i processen og på mødet,
hvilket har givet et solidt arbejdsgrundlag
for de kommende bestyrelsesår.
Bestyrelsen

MØRKE - HORNSLET
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Åbent hus i vores nye motionsc
TAK - for opbakningen til Reception / Åbent hus ved vores nye Motionscenter.
Vi fik klippet det røde bånd til vores nye center.
Vi fik trænet, vi fik lækker mad fra Cafeen, der summede af hygge og godt humør i både center,
begge multirum, hal 1 og i cafeen.
Vi håber I alle havde en ligeså god dag som vi.
STOR TAK fra HIF Motion og Hornslet Idræts- og kulturcenter.

HIF BLADETS STØTTER
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center

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
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HIF
Motion

Piloxing gi’r sved på panden
1. oktober havde Shareen fra HIF Motion arrangeret en to timers workshop med Piloxing.
Boksning, Pilates og dansetræning.
Der mødte omkring 25 deltagere op, og med Shareens fantastiske smittende humør, havde alle en
super formiddag i Hornslet Idræts- og kulturcenters nye multisal.
Sved, masser af grin, INGEN tårer – Piloxing er en hård og super fantastisk motion.
HIF Motion arbejder på at få flere timer med Shareen.

Find us on Facebook Badge

CMYK / .ai

www.facebook.com/
Hornslet.IF

Julemix

HIF Motion gør plads til julefrokosten 2. juledag.
Vi giver den gas med 1½ times træning, med en blanding af step, pump og mave træning.
Rebecca står for dagens program, og lover dig sved på panden, og bagefter kan du med god samvittighed tage til julefrokost, og nyde endnu mere lækkert julemad og julehygge.
Hold øje med tilmeldingen på vores hjemmeside under holdbooking.

Se hjemmesiden:
www.hornsletif.dk/
hornsletifmotion
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Badminton

32 ungdomsspillere - jubi!
Armene er i vejret i Badminton, der er gået fra 0
til 32 ungdomsspillere på en sæson.
Vi kan ikke få armene ned. Op til 32 ungdomsspillere
har indtil nu fundet vej til badmintontræning, og det
er rigtig mange.
Så mange at vi har været nødsaget til at udvide
træningstiden. Vi har opdelt spillerne i 2 grupper, så
de får 1½ times træning i hver gruppe.
FREDAGE 16:00 – 17:30 samt 17:30 – 19.00

3 hold tilmeldt DGI-turnering. Deltog i Syddjurs
Mesterskabet.
Vellykket julearrangement med gløgg og æbleskiver.
Ældrebadminton samledes om en frokost som en
ekstra julegave. Klubmesterskabet i april måned med
god tilslutning og afslutning med spisning.
Sponsoraftale med Stein P Sport, god bold- og
tøjaftale. God opstart og fortsat godt samarbejde
med Rodskov.
En tak fra bestyrelsen til alle medlemmerne for deres
opbakning i hverdagen.

Asger og Mathias, vores trænere, er kommet rigtig
godt i gang. Det har været en hård opstart pga de
mange nye spillere. Men efter opdelingen er det
gået meget bedre. Nu er der mere tid til den enkelte
spiller.

Andet fra generalforsamlingen

Trænerne har planer om er natstævne en fredag i Hal
2. Nærmere vil komme fra trænerne.
Deltagelse er indeholdt i kontingentet.

Der er stadig ledige pladser om mandagen mellem
kl: 9 – 12, så der er bare at finde den gamle ketcher
frem.
Julehygge er den 19. december 2016, hvor vi starter
med morgenkaffe, derefter badminton og til sidst en
bid brød i cafeen. Tilmelding kommer senere.

Vi har nogle ganske unge spillere, der endnu ikke er
fyldt 10 år. Det kunne være godt, hvis der var et par
forældre, der kunne give et nap med til disse unge
mennesker, så hvis der er interesse for det, så ret
henvendelse til Henning eller trænerne, så finder vi
ud af noget.

Generalforsasmling

Beretning og regnskab godkendt.
Kontingent uændret.
Bestyrelsen genvalgt.

Ældrebadminton

Sponsoraftale
Badminton har indgået aftale med Stein P Sport:
Det betyder at du kan købe et dusin rigtig gode
fjerbolde til 130 kr. Kontakt Henning.

Generalforsamlingen var desværre ikke så godt
besøgt, så derfor er her formandens årsberetning
(lidt forkortet):
Ingen ungdomsafdeling i 2015/16. Manglende
tilslutning. Lobbyarbejde fortaget i foråret og sommer. Mange tilkendegivelser fra unge, der vil spille
badminton. Beslutning taget at ungdomsbadminton
startes op til sæson 2016/17. Trænere ansat.

Endvidere har Stein P Sport badminton beklædningsgenstande til meget favorable klubpriser.
Kontakt Henning.
Badminton
Henning Kristiansen,

God tilslutning til motionsbadminton. Få ledige timer.

ADVOKATFIRMAET

SØLGAARD & KNUDSEN
MØDERET FOR HØJESTERET
23

Badminton
DGI Turnering 2016/17 Kamafvikling
B-HIF1

mandag

31-10-2016

C-HIF2

onsdag

02-11-2016

20:00

B-HIF1

torsdag

10-11-2016

C-HIF2

torsdag

B-HIF1

torsdag

C-HIF2

20:00

PindstrupHallen

IF Viking Pindstrup 1

263032

Voldum Hallen

Nielstrup Voldum 4

20:00

262947

Hornslethallerne

Ørsted IF 3

10-11-2016

18:00

263034

Hornslethallerne

Auning 3

17-11-2016

20:00

262948

Hornslethallerne

Grenå 2

torsdag

17-11-2016

18:00

263037

Hornslethallerne

Lystrup 2

B-HIF1

mandag

05-12-2016

20:30

262956

Rønde Idrætscenter

Thorsager Rønde 2

C-HIF2

mandag

05-12-2016

20:00

263041

Ådalshallen

IF Ådalen 2

B-HIF1

torsdag

19-01-2017

20:00

262958

Hornslethallerne

IF Viking Pindstrup 1

C-HIF2

torsdag

19-01-2017

18:00

263042

Hornslethallerne

Nielstrup Voldum 4

B-HIF1

lørdag

21-01-2017

13:00

262952

Auning Idrætscenter

Auning 2

B-HIF1

lørdag

28-01-2017

14:00

262962

Rougsøhallen

Ørsted IF 3

C-HIF2

lørdag

28-01-2017

10:30

263044

Auning Idrætscenter

Auning 3

B-HIF1

lørdag

18-02-2017

14:00

262963

Østre Hallen

Grenå 2

C-HIF2

25-02-2017

263047

Lystruphallen

Lystrup 2

B-HIF1

torsdag

09-03-2017

20:00

262967

Hornslethallerne

Auning 2

B-HIF1

torsdag

23-03-2017

20:00

262971

Hornslethallerne

Thorsager Rønde 2

C-HIF2

torsdag

23-03-2017

18:00

263051

Hornslethallerne

IF Ådalen 2
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262943

Kontingent for perioden 1/7-2016 – 30/6-2017
Alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent
Betales på: http://hornsletif.dk/badminton/
Motion Double

900 kr.

+evt
boldgebyr

Ældre

325 kr.

+evt
boldgebyr

TJEK
A
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2

Ledige tider - Kontakt Henning 23458025

Mandag;

kl. 18-19 (1 bane)
kl. 20-21 (1 bane)
kl. 21-22 (flere)

Onsdage:

kl. 18-19 (1 bane)

Torsdage:

kl. 18-19 (2 baner)

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

HIF Motion
Badminton

Bestyrelsen
Henning Kristiansen (formand/kasserer)
Mogens Hesselvig og Kent Molbo

Sport24 cup

Svømning

HIF Svømning deltog for første gang i mange
år i Sport24 cup. En god oplevelse med flotte
resultater.
Stævnet
Sport24 cup er et weekend stævne, der er delt i 2
afsnit pr. dag. Et indledende og et finale afsnit. Det
indledende afsnit svømmes om formiddagen og
finalerne om eftermiddagen, der er 3 timers pause
fra de indledende til finalerne.

Vores svømmere
Vi havde 5 svømmere med til stævnet,
Julie, Sofie, Ida M., Ida Emilie og Jonas
Alle 5 gjorde det så godt, at de kom i finalen i mindst
et af de løb, de deltog i. Samtidig satte de personlige
rekorder i mindst 1 løb.

HORNSLET AUTOVÆRKSTED
v/SØREN K. ERIKSEN

Fra idé til færdigt projekt
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Svømning
Sport24 cup fortsat...
I de yngste årgange (Julie, Sofie, Ida M og Ida
Emilie) var der guld, sølv og bronze medaljer,
I de ældstes årgange (Jonas) var der gavekort til
Sport24 på kr. 50 (3. plads), kr. 100 (2. plads) og kr.
150 (1. plads)

Søndag d. 2 oktober løb den store svømmedag
af stablen som en landsdækkende event

Det er et meget speciel stævne, næsten OL, i hvert
fald hvad angår finale afsnittet.

Mange svømmeklubber åbner dørene op for alle, der
har lyst til en svømmetur ifm. den store svømmedag.
Der kan svømmes baner i tidsrummet fra 10- 16 og
på landsplan konkurreres der i tre kategorier:

Der er indmarch til hvert løb, så alle svømmerne, der
skulle svømme, eks. 50 m brystsvømning gik efter
fanen gennem svømmehallen op bag ved startskamlerne og gjorde sig klar til at svømme deres finaler.

1.
2.
3.

Når svømmerne stod klar ved skamlerne, blev de
præsenteret med navn og klub, og trådte frem ved
siden af skamlen for at vinke og blive heppet på.

Hvilket arrangementssted svømmer flest meter i alt ?
Hvilket arrangementssted får flest personer i vandet ?
Hvilket arrangementssted får flest personer i vandet
pr. indbygger ?

Den 2. oktober gik det så løs i Hornslet svømmehal.
Vejret var overskyet, ja egentlig ret godt til indendørs
aktiviteter.
Så i svømmehallen var vi klar; banetæller klar, indtjekning var klar, diplomskriver var klar og proviant
og salgsboden i svømmehallen var klar.
På svømmehalsgangen var 6.A klar med deres bod.
Så alle var klar.
Den store svømmedag blev skudt i gang præcis
kl. 10. De første 20 hoppede i vandet i løbet af få
minutter, og det fortsatte, kl. 12 var der 83 svømmer
i vandet. En noget fyldt svømmehal, men alle var
glade og hyggede sig.
Det var dog en anelse udfordrende at holde styr på
”børne” banerne 1 og 4, men med 2 tæller på hver af
banerne gik det. ( ca 30 mennesker på hver bane )
Alle bidrog med det de havde energi og tid til lige fra
50 m til 18.000 m.
Der blev svømmet langt, meget langt, hele 295.450
meter fordelt på 150 svømmere, det rakte på

HIF BLADETS STØTTER
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Speciel god stemning

landsplan til en 10. plads. Så tæt på toppen har vi
aldrig været før, næste år går vi efter en endnu bedre
placering.
Der var 150 mennesker i vandet, det rakte til en
19. plads på landsplan. De 150 mennesker svare til
2,7% af befolkningen i Hornslet, så det gav os en 23.
plads på landsplan.
Der deltog i år i alt 43 klubber.
I Hornslet svømmeklub er det ikke kun på landsplan
vi konkurrerer, der er også en konkurrence om at
svømme længst i sin årgangsgruppe. Vinder man sin
gruppe, får man en flot guld medalje, der blev i år
delt 13 medaljer ud.
Ud over medaljer er der et gavekort til biografen i
Hornslet på 100,- til de der svømmer 10.000 m eller
derover. Der blev delt 8 gavekort ud i år.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Svømning
Medalje overrækkelsen var på samme måde som
ved finalerne. Alle årgangene, der havde svømmet
sig til placering i top 3, i den disciplin der blev delt
medalje ud i, gik indmarch samlet. Piger og drenge
gik indmarch hver for sig, både til finalerne og
præmie overrækkelsen.

Jonas fik en 1. plads i 50 m bryst, 100 m bryst og
200 individuel medley, en 3. plads i 50 m butterfly,
der udover fik han to 4. pladser.

Julie fik en 2. plads i 50 m bryst, 3. plads i 100 bryst,
der udover fik hun en 4. plads og 9. plads.
Sofie fik en 3. plads i 200 bryst, der udover fik hun
en 5. plads, 6. plads og en 11. plads.
Ida M fik en 3. plads i 50 m bryst, der udover fik hun
en 4 . plads og en 13 plads.
Ida Emilie fik en 2. plads i 100 m butterfly, der udover
fik hun en 9. plads.

VINDERLISTE TIL DEN STORE SVØMMEDAG 2016
ÅRGANG/ GR.

NAVN

METER

2013 – yngre 1

Jacob Svendsen

600

2011 – 2012 2

Olivia Karst

775

2009 – 2010 3

Cecilie

2200

2007 – 2008 4

Lava

3750

2005 – 2006 5

Ulf Beckmann

2003 – 2004 6

Søren Skammelsen

10.000

2001 – 2002 7

Maiken Hougaard

18.000

2000 – 1999 8

Thorbjørn Udby Hansen

17.000

1997 – 1998 9

Ingen deltagere

4750

1990 – 1996 10

Frederik Bendix

5000

1980 - 1989 11

Anette Elgaard

11.000

1970 – 1979 12

Majbritt Holmgaard

10.400

1960 – 1969 13

Søren Holmgaard

10.500

1959 – ældre 14

Sigrid Petersen

3850
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Petanque

Nyt fra Petanque
Der har været valg til bestyrelsen, og sommer er
blevet til vintertræning.
Sensommerens gode vejr gjorde, at sommersæsonen kunne afsluttes på en lun tirsdag aften den
27. september, hvor endda én spiller var iført korte
bukser.
En sæson hvor der hen over sommeren både til
turneringer og træning har været et flot fremmøde på
mellem 25 og 35 deltagere.

Turneringer
Inden sommerafslutningen var de løbende turneringer Super Melee og Flasketurneringen færdigspillet.
Begge turneringen over 8 spilledage.

Super Melee: Turneringen fik i år en tæt afslutning
med Stella Andersen, som vinder tæt fuldt af Anna
Marie Thomsen. På de efterfølgende pladser Lili
Staugaard, Grethe Munkholm og Ingrid Andersen.

Generalforsamling
Med 35 fremmødte medlemmer blev der den 4.
oktober 2016 afholdt den årlige generalforsamling.
Formand Lili Staugaard fremlagde beretning med
omtale af alle året mange interne og eksterne
aktiviteter.
Kasserer Tove Høstrup fremlagde regnskab og
budget.
Begge enstemmig vedtaget uden bemærkninger.

Flasketurneringen: Turneringen blev vundet af

Valg til bestyrelsen

Lili Staugaard, efterfuldt af Karen Horup og Svend
Burgisen

Bent Pedersen genvagt, Svend Burgisen nyvalgt
Suppleanter: Ove Larsen genvalgt, Tove Høstrup
nyvalgt
Bestyrelsen består herefter af
Lili Staugaard (formand), Ingelise Asferg (sekretær),
Allan Bloch (indæg til HIF blad), Bent Pedersen og
Svend Bugisen (webmaster)
Tove Høstrup har valgt at neddrosle arbejdet i
bestyrelsen efter i flere år at have udført et stort
arbejde, hun vil fortsat være kasserer.
Svend Burgisen udnævnes til web master - han vil
sørge for, at resultaterne fra de løbende turneringer
bliver opdateret på hovedforeningens hjemmeside .
Bent og Ove fortsætter det gode arbejde med
vedligeholdelse af banerne og klubhuset.
Se i øvrigt referatet fra generalforsamlingen
HIF BLADETS STØTTER

28

Isolering af klubhuset:
Vi har fra Lions Club i sponsorat modtaget kr. 2.500
som økonomisk hjælp til isolering af vores klubhus.
Materialer er indkøbt, og Bent og Ove sponsorerer
egen arbejdskraft til udførelse af arbejdet.

Petanque
Isolering vil betyde en bedre opbevaring af vore
materialer og forbedre opholdet i klubhuset for
vinterspillerne, der under vinter træningen luner sig
med en kop kaffe mellem spillene.
Med venlig hilsen
Petanquebestyrelsen / ab

Sommer bliver til vinter petanquespillet
fortsætter
Fra hedebølge til frost og alt vejr derimellem er godt
petanque vejr.
Kun påklædningen ændrer sig. Sommertøjet udskiftes
med termoklæderne.
I vinter perioden fra oktober til april mødes vi til
vintertræning
TIRSDAG kl. 14 - Træning og en kop kaffe med lidt
hjemme b(r)agt
SØNDAG kl. 10 - Træning

Vær opmærksom på aktiviteter der meddeles ved opslag i klubhuset.
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. 14.00.

Hornslet-portalen
Vi har gennem længere tid snakket med Esben fra Gymnastik om
oprettelsen af en indkøbsportal til alle jer, der alligevel køber varer via
netbutikker.
Fordelen er her at ved hvert køb, opnår I som kunde en rabat – og
samtidig bidrager I ved alle køb med et beløb til Hornslet IF.
Det er en af verdens største indkøbsportaler – som hvis I støtter op
om vores nye ide, bidrager I til Hornslet IF’s nye støttefond.
Hornslet IF har besluttet at skabe en støttefond i hovedafdelingen,
hvor vi har mulighed for at give støtte til værdigt trængende i
forbindelse med det at være medlem af vores fælles klub.
Dette kan være hjælp til kontingent, Sko, tøj etc. Men kan afhængig af
den succes vi får med den nye fond, også være der hvor man søger til
juleafslutning, transporten til stævner etc.
Hornslet IF’s bestyrelse vil udpege de ansvarlige for fonden.
Vi vil derfor gerne slå et slag for vores nye initiativ.
www.hornslet-portalen.dk Vi håber ,at I vil bakke op om den nye ide.
Udover ovenstående tiltag vil vi søge midler til fonden via sponsorater,
arrangementer etc. I vil løbende blive orienteret.
Har det vagt interesse at støtte dette formål, kan man kontakte Lone

eller undertegnede for yderligere information
Michael Møller Jensen - Formand HIF
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Hver torsdag på Gæstgivergården

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

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
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HIF
Motion

Til opslagstavlen – støt dem der støtter os
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 aktiviteterne 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.

FIRMA

ADRESSE

TELEFON

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

Entreprenør Jesper Schroll Jensen ApS, aut. kloakmester Hornbjergvej 60, Hornslet

HJEMMESIDE

8699 5278

www.elcon-hornslet.dk

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 6007

www.hornslet-optik.dk

Hornslet Snedker-,Tømrer-, og Køkkenforretning

Ravnhøjvej 3, Hornslet

8699 6866

KAMF

Hornbjergvej 71, Hornslet

8622 8644

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

www.kamf.dk
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