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3.000 HIF’ere kan ikke tage fejl

Kom og dyrk sport hos os

Sommeren står for døren!
Vi vil gerne sige tak for en fantastisk sæson.
Det går rigtig godt i Hornslet IF.
Alle afdelinger melder om gode resultater – og vi ser
stadig flere og flere idrætsudøvere i klubben.
Samarbejdet mellem Hornslet IF og HIKC bliver
prioriteret – og vi arbejder sammen om at sikre
vores idrætstilbud til hver enkelt af jer – samt sikre at
faciliteterne holder den gode standard, som vi kan
tilbyde i dag.
Gymnastik vil fra næste sæson være at finde i
Hallerne – og vi glæder os til, at I bliver en del af
fællesskabet på Stadionvej 4.

vil deltage i sammen med de enkelte afdelinger.
Skadesforebyggende træning er vigtig i alle vores
idrætstilbud.
Vi i bestyrelsen håber, at alle udøvere – forældre –
frivillige får den bedste sommer.
På gensyn i efteråret.

Michael Møller Jensen
formand – HIF

Vi i bestyrelsen vil fremadrettet arbejde målrettet
med at få samlet endnu flere idrætstilbud i klubben.
HIF Motion vokser stadig – og i den kommende tid
vil der blive udviklet endnu flere tiltag for træningsmulighederne i vores eget motionscenter. Vi har
fokus på skadesforbyggende træning, som Rene
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Nyt logo til Hornslet Hallen
Så kom foråret, og sommeren nærmer sig, det
betyder hallen ligger lidt stille, men til gengæld så
summer det af liv uden for på banerne både tennis,
fodbold, petanque og krolf.
Vi har her på det sidste arbejdet lidt på et nyt navn
og logo til Hornslet Idræts- og kulturcenter.

CMYK / .ai

Vi har indset, at lige meget hvad vi kalder vores
haller, så tager alle stadig ned i HALLEN, så derfor
kommer vi i fremtiden til at hedde Hornslet Hallen
med et fint nmyt logo, som ses her ved siden af.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer.

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

Venlig hilsen
Karsten
Halinspektør

Sommerhilsen fra caféen!
Vi har så småt lukket ned for sommeren, det vil sige,
at vi er her ved diverse arrangementer.
Det vil derfor ikke altid være muligt at træffe os.
Fortvivl ikke I er nemlig velkommen til at ringe eller
skrive til os på enten
41147055 eller hornslethallenscafe@gmail.com
Læg gerne en besked, så giver vi et kald tilbage.
Vi har her d. 29 april været med på markedsdag for
første gang. Det var rigtig hyggeligt og helt sikkert
noget, vi gentager næste år.
Vi havde valgt at sælge flæskestegsburger, frikadelleburger, fadøl og sodavand. Det tog folk rigtig godt
imod.

Så det gør vi da helt sikkert igen næste år.
Vi vil igen i år, når vejret og chancen tillader det, finde
grill og fadøl frem. Så hold øje med Facebook, vi vil
holder jer orienteret.
I næste blad vil vi annoncere hvilke dage og menu’er
der er til vores fællesspisning frem til jul.
Vi ønsker super god sommer til jer alle.

HIF BLADETS STØTTER

Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk
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Venlig hilsen
Lisbeth og Anja

Konkurrence! - Find Anja
Den, der først får øje på Anja på billedet herunder og sender svaret
til vores mail: hornslethallenscafe@gmail.com, vinder en præmie.

Billeder fra markedsdagen
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Forårsopvi

Gymnastik

Lørdag d. 18 marts 2017 holdt gymnastikafdelingen den traditionelle forårsopvisning i Hornslet Hallen med afd
Her gav gymnasterne smagsprøver på, hvad de havde lært i den forløbne sæson - det var en stor succes og et

Det mødte rigtigt mange op – der var 412 betalende voksne og masser af børn. Kaffe, kage og pølser blev der
Der er glædeligt, at der stadig stor interesse for gymnastikken i Hornslet, hvilket også kan ses på de mange bø
Vi starter igen til september
Med venlig hilsen Dorte Lykke, Gymnastikafdelingen

HIF BLADETS STØTTER

Hornslet Auning Løgten

apotek
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Gymnastik

delingens gymnastikhold, samt gæstehold fra Lystrup og Viby.
t brag af en opvisning.

r solgt masser af, så også for Hallen var det en stor succes.
ørnehold, der er aktive..
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Gymnastik

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

HIF BLADETS STØTTER

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Hornslet Snedker-, Tømrerog Køkkenforretning ApS
v. Torben Lading
8

Gymnastik

Autohallen Hornslet aps
9

Gymnastik
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Gymnastik
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U14 drenge
Det har været endnu en skøn sæson som træner for U14 drengene. Der har været 15 drenge, som
altid møder talstærkt op til træning. Der er blevet øvet kontra, forsvar, angrebsåbninger, motorik
mm og ikke mindst større påfund fra trænernes side :-)
Der har været tilmeldt et B og et D hold til turneringen.
I turneringen før jul blev B holdet nr tre og D holdet blev nr 2. Alle spillede nogle super gode kampe.
Før jul var drengene også tilmeldt kredscup, som er en vind eller forsvind turnering.
I første runde spillede drengene en helt fantastisk kamp og vandt med fire. I anden rundet skulle
de spille mod Hørning håndbold, selv om drengene igen spillede en helt fantastisk kamp, tabte de
desværre og var dermed ude af turneringen. Men drengene kunne lære en masse af de to kampe :-)
Efter jul var der igen tilmeldt i B og D. D puljen gik desværre i opløsning, så de har desværre ikke fået
så mange kampe. Det er vi rigtig kede af.
I B rækken var det meget tæt, men desværre tabte drengene i sidste runde og endte som nr 2.
I weekenden den 7-9/4 drog vi afsted med 17 glade drenge til Egene Cup i Gråsten. (Vi takker især for
hjælpen til Marc og Viktor, så vi kunne stille med to hold )
Det var en super hyggelig tur :-) Masser af håndbold, hygge, kage, fest, sjov og ballede, men ikke
mindst rigtig god håndbold.
Det ene hold spillede A finale, men tabte desværre til Skødstrup. Det andet hold spillede B semifinale, men tabte desværre til Broagerland.
Det er altid fantastisk at slutte sæsonen af med denne tur, hvor der bliver hygget alle ungdomsspillerne og trænerne i mellem :-)
Onsdag den 3. maj starter vi sommertræning. Det bliver masser af sjov træning, så er du dreng født i
2003-2004 ( også gerne hvis du er født i 2002) så kom endelig i hallen og vær med. Måske det lige er
noget for dig.
Vi træner onsdag kl. 18.30-20.00
Tak for en god sæson
Rasmus og Henriette

HIF BLADETS STØTTER
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Egene Cup 2017
Fredag den 7/4-17 drog 70 ungdomsspillere,
U10 Drenge, U12 Drenge, U12 Piger, U14 piger og
U14 Drenge og deres 11 trænere til Egene Cup i
Gråsten.
Vi blev hentet i bus ved hallen fredag eftermiddag,
bussen var som sædvanligt fyldt godt og grundigt
op :-) Bagage til så mange plus spilletøj/tasker fylder
godt og ikke mindst proviant til sådan en weekend.
Der var fest og glade dage i bussen, U12 pigerne
var klart en stor hygge og sang spreder, de havde en
fest og fik mange smil frem i bussen.
Vi ankom planmæssigt til Gråsten hvor alle holdene
blev inkvarteret på Gråsten skole. Vi boede på
fag-gangen, lige som sidste år. Det er en bygning for
sig selv, så alle Hornslet holdene er samlet et sted.
Det er super dejligt og giver en samhørighed mellem
holdene.
Fredag aften var til fri afbenyttelse for spillerne, så de
føjtede rundt ude i og omkring skolegården, hvor der
blev stiftet en del nye bekendtskaber og plejede dem
som allerede var :-)
Lørdag var det tidligt op for nogle af holdene, der
spises morgenmad og derefter går turen i bus mod
de forskellige haller, hvor kampene spilles. U10, U12
var desværre i haller hvor de var eneste Hornslet
hold, u14 pige/dreng var heldig at være i samme hal,
så der blev der heppet godt igennem. Senere kom
U12 drengen også og heppede, da de var tidligt
færdige i deres pulje.
Alle holdene klarede sig godt i gennem deres kampe
i løbet af dagen og heldigvis alle uden skader.
Nogle hold var sent færdig lørdag, så det var hurtigt
i bad og tilbage til skolen, hvor der var aftensmad og
ikke mindst diskotek ;-)
Det er ikke meget trænerne ser til deres spillere,
sådan en aften. De hygger alle på kryds og tværs.
Rigtig dejligt.

HIF BLADETS STØTTER
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Søndag skulle de sidste puljekampe spilles og
derefter var der semi/finaler. Der spilles både A og B
semi/finaler. Alle vores hold skulle spille semifinale.
U10 drenge klarede sig super flot og endte med at
vinde deres A finale, stort TILLYKKE.
U12 drenge tabte deres B semifinale med et mål.
U12 piger tabte deres A semifinale med to mål.
U14 pige hold 1 tabte deres A semifinale, hold 2
tabte B semifinalen.
U14 drenge hold 2 tabte B semifinalen.
U14 drenge hold 1 skulle spille finale og var
stævnets sidste kamp.
Alle de andre Hornslet hold var ankommet til hallen,
så der blev heppet meget højt. Det var en spændende og intens kamp også pga at modstanderne
var Skødstrup, så der var lidt „nabo krig“ Desværre
løb Skødstrup af med sejren.
Alle fik i løbet af weekenden spillet nogle super
gode kampe, hvor de fik vist en masse godt og flot
håndbold.
Da kampene var færdige, blev vi hentet af bussen og
turen gik hjem mod Hornslet. Stemningen var igen i
top, dog en smugle mere afdæmpet end på udturen
;-)
Vi takker alle de forældre som gav et bidrag af mad
eller kage til turen. Der blev lavet et stort fælles
kagebord, hvor spillerne tog for sig, når de lige kom
forbi. TAK.......
Denne årlige tur, er en tur der bliver snakket og
mindes om længe efter :-) og vi glæder os allerede til
næste år.
Mange håndbold hilsner
Ungdomstrænerne

Håndbold

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
HORNSLET
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Hornslets håndbold
damer er i 2. division
Hornslet IF’s bedste damehold fortsatte den opadgående formkurve fra sidste sæson og vandt 3.
division suverænt – og Hornslet IF kan nu kalde sig 2. divisionsklub.
Sidste sæson endte efter en dårlig start med en andenplads og to oprykningskampe mod Haderslev.
I denne sæson lagde holdet til gengæld hårdt ud med 10 sejre i træk og med i alt 18 sejre i 22 kampe
holdt spillerne et solidt greb om førstepladsen fra første til sidste spillerunde, og oprykningen var
således en realitet allerede før de sidste 3 kampe.
Efter oprykningen blev holdet ramt af et lille formdyk og tabte et par kampe, men i sæsonens sidste
kamp fejede spillerne al tvivl om at de var berettigede til oprykning af vejen og sendte Stautrup hjem
med 24-12 nederlag.
Det skete på hjemmebane i Hornslet Hallerne, hvor både DHF og borgmester Claus Wistoft havde
gratuleret med oprykningen inden kampen.
De mange tilskuere så et veloplagt Hornslet-hold gå til pause 14-4 og efter sejren kunne spillere og
trænere velfortjent lade sig hylde.
Bestyrelsen vil gerne sende et stort tillykke til spillere og trænere, og vil endnu engang takke vores
trofaste publikum og alle vores sponsorer for den uvurderlige opbakning til holdet.
Bestyrelsen

HIF BLADETS STØTTER
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Salg · Service · Reperation

vores team er kampklar…
så kig ind i en af vores fire saloner
ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
8544 MØRKE: EBELTOFTVEJ 22 · T. 86 37 79 39 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12
8963 AUNING: ØSTERGADE 2 · T. 86 39 65 00 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-19 · FRE 9-18 · LØR 8-12
8400 EBELTOFT: JERNBANEGADE 22D · T. 86 34 62 00 · TIR-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
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Håndbold mangler
frivillige trænere
Hornslet IF er - som så mange andre foreninger – 100% afhængig af frivillige trænere, holdledere,
bestyrelsesmedlemmer og andre gode kræfter.
Efter sommerferien forventer håndboldafdelingen desværre, at vi vil komme til at mangle trænere og/
eller holdledere til nogle af vores ungdomshold, og vi vil derfor opfordre alle i Hornslet til at overveje at
blive frivillig omkring håndboldsporten.
Vi ved jo godt, at mange allerede har en travl hverdag, men vi tilbyder mange unikke oplevelser med
børn og unge samt relevante kurser - så selvom kendskab til håndbold selvfølgelig er en fordel, så er
det ikke et krav.
Hvis du har lyst til at bidrage, så kontakt formand Henrik Frederiksen, 40785490.

HIF BLADETS STØTTER

HORNSLET AUTOVÆRKSTED
v/SØREN K. ERIKSEN
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Hornslets håndbolddamer behøver
sponsorater – også fra private
Med damehold i 2. division og Jyllandsserien er
håndboldafdelingens økonomi kommet under
yderligere pres - det koster ganske enkelt flere
penge at spille på et højere niveau – bl.a. stiger
turneringsgebyr, dommerpulje og rejseomkostninger.
I Lokalavisen (25/4) udtalte træner Max Christensen bl.a. at ”De fleste af spillerne på holdet er
piger, som har spillet ungdomshåndbold i klubben.
Og holdets succes smitter af helt ned i ungdomsrækkerne. Det motiverer virkelig de unge spillere,
at de kan se, at seniorholdet klarer sig godt”.
Det er derfor i hele håndboldafdelingens
interesse, at der er ro omkring økonomien,
så der kan være maksimalt fokus på det
sportslige.
For at få de nødvendig penge i kassen har bestyrelsen derfor nedsat et
sponsorudvalg, der arbejder med et nyt
sponsorkoncept, under ledelse af formand
Henrik Frederiksen.
Henrik udtaler, at håndboldafdelingen
er utroligt glade for den støtte, denne
sæsons sponsorer har ydet, og vi håber
selvfølgelig at vores trofaste sponsorer er
klar til endnu en sæson.
Vi håber, at byens øvrige erhvervsdrivende
vil overveje at bakke op om holdet i næste
sæson, hvor sponsoraftaler findes i fem

HIF BLADETS STØTTER
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prisniveauer fra kr. 1.500 og op til kr. 15.000
(– og vi tager selvfølgelig rigtig gerne en snak
om større beløb).
Derudover vil vi gerne appellere om støtte fra
(håndbold-)interesserede privatpersoner,
der kan sponsere kr. 500 eller kr. 1000 – se
nærmere på vores hjemmeside
http://hornsletif.dk/haandbold1/
Sponsorudvalget
Henrik Frederiksen, 40785490

Damesenior nåede
målsætningen
Efter en fantastisk sæson, hvor vi nåede målsætningen og sikrede oprykning til både første- og
andet-holdet, så er det nu tid til at kigge frem
mod den nye sæson.
Først skal alle spillerne dog lige roses endnu engang,
for den kæmpe præstation, der blev ydet på begge
hold – det er et meget stort resultat for håndboldafdelingen og for klubben som helhed.
Det bliver en meget spændende sæson med hold i
2.division og i Jyllandsserien. Med to hold så højt i
rækkerne, bliver det dog også en meget udfordrende
sæson – dels sportsligt og dels økonomisk.
Spillerne er allerede startet på den hårde træning frem
mod sæsonstart. Vi træner 3 gange om ugen – tirsdag
og torsdag indleder vi med 45 minutters styrke- og
skadesforebyggende træning efterfulgt af 1,5 times
hal-træning – fredag har vi 2 timers teknisk træning.
Vi er vidner til en gruppe spillere, der er meget
motiverede og målrettede med deres håndbold, og
som træner er det en stor fornøjelse at følge deres
udvikling, samt at få lov til at sætte sit præg på den.
Nu er vi rykket op, men det får os altså ikke til at

slappe mere af – tværtimod - vi er kommet for at blive,
og så træner vi efter det.
Vi ved udmærket godt, at det bliver hårdt i 2 division,
men vi har truppen til det og er sikre på, at vi nok skal
klare os.
Spillerne har selv bidraget økonomisk, og de har
virkelig givet den skalle med at tjene penge til klubben
på bl.a. Loppemarked, Skanderborg festival og Jul på
Slottet.
Vi har derudover haft mange gode sponsorer, der har
bidraget med uvurderlig økonomisk støtte – tusind tak
for det.
Det er også næste sæson super vigtigt, at vi får
opbakning fra lokalsamfundet – dels i form af gode
sponsorater og dels i form af tilskueropbakning i
hallen til vores hjemmekampe. Der har i sæsonens løb
været meget flot fremmøde på tilskuerpladserne, men
der er altid plads til flere, så kom og hep på spillerne.
Vi glæder os til den kommende sæson og håber som
nævnt på stor opbakning, så vi kan yde vores bedste
– det synes vi selv, at vi fortjener …
Max Christensen
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At flytte til Hornslet
Hvor går man hen, når man, efter at have boet et
andet sted i 32 år, flytter til Hornslet?
Der er heldigvis mange tilbud i byen, og da min
mand og jeg altid har dyrket en eller anden form for
motion, var det nærliggende for os at møde op i HIF
på 60+ motionsholdet.
For både min mand og mig er det vigtigt at holde sig
nogenlunde i form og få lidt sved på panden, og da
der kom nye maskiner sommeren 2016, blev det en
endnu større fornøjelse at komme af sted til motion.

Hver den første tirsdag i måneden er der gennem
vinterperioden kaffe og rundstykker i cafeen, så vi
kan få talt lidt om det, der sker i Hornslet og resten
af verden.
Det er vigtigt at føle sig velkommen som menneske,
så tak for den måde, I alle har taget imod os på.
Else Daugaard

At åbningstiden samtidig blev udvidet til at gælde
fra mandag til fredag, var et ekstra plus, så man ikke
behøver at undvære træning.
Der er tilbud om en kompetent instruktion, der tager
hensyn til vores alder og de skavanker, vi hver især
har fået gennem arbejdsliv og fritid.
Vi kan altid få ændret på træningsplanen, hvis vi
kommer ud for noget, der giver problemer med den
plan, vi har for øjeblikket. Vi er altid i gode hænder.
I starten var det helt tydeligt, at mange motionister
kendte hinanden særdeles godt, men heldigvis var
der en vis nysgerrighed blandt de ”gamle” medlemmer. Der kom efterhånden gang i samtalen, så vi følte
os godt modtaget og accepteret.
Om formiddagen er der flest pensionister, hvor både
motionen og det sociale betyder meget.
Alle bekymrer sig om hinanden, og det bliver
bemærket, hvis én ikke har været i motionsrummet
nogle gange. Der er altid en munter stemning, både
blandt motionister, instruktører og personale.

HIF BLADETS STØTTER
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Motion - Juniorhold
BØRN & UNGE i HIF Motion
Hej, jeg hedder Victor.
Jeg vil gerne fortælle om, hvad juniorfitness er.
Det er mega sjovt,og man kan lære en masse
ting, om hvordan du skal træne for at blive
stærkere og mere udholdende.

Dem, jeg træner med, går i 5.-6.-7. klasser, og vi
har det sjovt.
Det er lærende at gå til junior fitness fordi din
krop bliver mega stærk af det, og fordi det er
sjovt.
Viktor Trold

Vi laver mange basale ting med armene, benene
og maven…
Vi sjipper meget og hulahopper meget.

Junior-Hold
Mandag kl. 17-17.45 – Instruktør Winnie
Torsdag kl. 17-17.45 – Instruktør Betinna

Vi træner med vægtene. Og nogle gange spinner
vi (spinne er når du cykler)

Pris er 100,- kr. pr. måned.

Vi træner med elastikker og på madrasser.
Vi er nogle gange oppe i fitness centeret, det er
med løbe bånd og alle mulige maskiner.

Du er velkommen til at købe abonnement og
bruge maskinerne og få lagt et program, i fitnesscenteret fra januar i det år du fylder 14 (her skal
du træne sammen med en voksen) Fra januar i
det år du fylder 15 - må du bruge fitnesscenteret
alene.
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Stræk/bøj 60+
Motion er både godt og nødvendigt for alle,
uanset alder.
Har du lyst til glad motion og har du rundet de
60 år, er dette holdet for dig.
Muskler og led styrkes og smidiggøres.
Balance og kondition (kredsløbet) trænes og
forbedres.
Øvelserne tilpasses den enkelte, så alle kan
deltage, uanset hvilken form du er i.

Derfor træner jeg i HIF Motion
Der er et godt træningsmiljø, nye maskiner,
pæne og rene omgivelser.

CMYK / .ai

www.facebook.com/
Hornslet.IF

www.hornsletif.dk/hornsletifmotion
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Jeg træner oftest om aftenen, og på det
tidspunkt er der ikke så mange træningsglade
mennesker.
Det betyder, at jeg ikke skal stå og trippe for, at
komme videre i mit træningsprogram.
Når jeg træner hold er der er en god og lunefuld
stemning samtidig med, at man bliver presset til
at yde max.
Trods centrets størrelse har det et bredt tilbud
af forskellige træningsmuligheder, så der er
noget for enhver smag.
På gensyn i HIF Motion!
Chenette Lang

HIF
Motion

Bikini og speedos - klar?
Maveskindet, bagdelen og lårbasserne skal kunne tåle at blive vist frem på stranden i ferien.
Her er opskriften på at komme i gang - HIF MOTION
Det er nu, der skal turbo på, hvis maveskindet, bagdelen og lårbasserne skal kunne tåle at blive vist
frem på stranden i ferien. Giv dig selv en kickstart, og spring stolt og glad i badetøjet. Det er noget af
det mest nådesløse, vi har i garderoben. Badetøjet altså.
Det skjuler i sagens natur kun det mest nødvendige – og derfor er det for mange af os nødvendigt
at ruste os lidt til at kunne nyde strandturene – uden at stresse over om maven hænger. Svaret på
bikini/badebuks-problemet er, at lette bagdelen fra sofaen og kaste sig over en lille rask træning,
for alt efter udgangspunktet, kan man faktisk godt nå at rykke en del ved sommerformen.
HIF Motion - Er i fuld gang.
Stram op –
Fitness Box Pump –
Piloxing –
Cardio Kickboxing –
Yoga –
Indoor Cycling –

lyder som en go plan inden badetøjet skal op af skuffen.
en time med høj forbrænding, muskel og mave træning.
Hvis du lige skal nå at have strammet balderne,
og have ”mormor”-armene gjort mindre.
Forbrænd kalorier med et SMIL, og du kommer med garanti til at smile.
Forbrænd kalorier og opbyg muskler
Ro, klarhed, frihed og velvære
Power og høj puls

Kom ned og vær med – så kan du også nå at blive strandklar.
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HIF
Motion

Fitness Box
Vores nye lokale instruktør, giver den gas i træningslokalet, og har allerede trukket nye deltagere
med i multisalen.
Brian er vores nye lokale instruktør, ham kan du læse mere om på vores hjemmeside. http://hornsletif.dk/hornsletifmotion/instruktoerer/
Du giver den max gas på kredsløb og styrke.
Timen tager udgangspunkt i boksetræning med sandsække træning.
Træning er alsidig og varieret, og tiden går som leg.
Der er smil på læben og et super drive fra vores fantastiske instruktør der giver der max underholdning, med “gaver” inkluderet (ikke nogen af de gaver du ønsker dig til jul) fra start til slut.
Timen henvender sig til alle - mænd og kvinder! Teknik, slag og trinkombinationer bliver grundigt
forklaret.
Resultat: Et konditionshold til dig som vil have puls og styrke kombineret på en time. Det er mega
fedt!!!

HIF BLADETS STØTTER
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HIF

Cardio kickboxing

Motion

Cardio Kickboxing med fantastiske Shareen
Nielsen.
Forbrænd kalorier, samtidig med du opbygger
muskelmasse.
Det er sjovt og udfordrende, det er slag og spark
på sandsække, det er høj-energi workout - DET
ER FEDT!!!
Kom og prøv - der er nu mulighed for gratis
prøvetimer!
Ses vi - torsdag kl. 19.30 - 20.30

Cardio Kickboxing
Cardio Kickboxing kombinerer kampsport teknikker med tempofyldt cardio. Denne højenergi-træning
udfordrer nybegyndere og elite atletter ens. Udholdenhed, koordinering og fleksibilitet.
Forbrænd kalorier samtidig med du opbygger muskelmasse med denne sjove og udfordrende træning.
Dette har en positiv indvirkning på dit hjerte. En cardio kickboxing klasse vil udfordre din teknik, udholdenhed, og frem for alt, koncentration. Halvdelen af kampen er mental – du er nødt til at fokusere på de enkelte
bevægelser, der udgør en kombination.
Du behøver ikke nogen kampsport eller boksning erfaringfor at deltage i cardio kickboxing. Alle er
velkomne.
Cardio kickboxing betragtes som en lav- eller høj-effekt, høj intensitet træning.
Med Cardio kickboxing, kan du forvente en full-body workout, der engagerer hver muskel gruppe i kroppen,
med et stærkt fokus på din kerne. De hurtige bevægelser i cardio kickboxing forbedre fleksibiliteten,
balance og koordination, og kan hjælpe dig med at opbygge hurtigere reflekser.
Cardio kickboxing er en effektiv måde at lindre stress og frustration. Det frigiver hormoner, forbedre dit
humør og blokere følelser af smerte (endorfiner).
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Fire gutter til landsmesterskab
Kredspuljen var vundet med en sikker 1. plads,
hvilket åbnede op for deltagelse til LM - Landsmesterskaberne i badminton.

Da festlighederne lakkede mod en ende blev
drengene enige om, at det nok var bedst at gå til køjs
for at være friske til morgendagens strabadser.

Lørdag morgen klokken 08:05 stod de fire unge
mænd, Asger Pedersen, Mathias Thyrre, Jakob Høgh
og Kristoffer Sørensen klar til eventyr. Taskerne var
pakket, og badminton grejet smidt ind i den lille
Citroën C3, og alt var klar til afgang fra Hornslet mod
Vejle.

Sengene på Vejle Hotel var længe set frem til og der
gik ikke længe før man hørte de små snorke lyde fra
de trætte drenge - Og der blev sendt en venlig tanke
til Henning Kristiansen for at have arrangeret denne
luksus at sove på hotel, og at man slap for at skulle
sove i et klasselokale på en lille luftmadras med 20
andre svedige mænd.

Turen derned gik med højt humør, god musik og
store forventninger. De ankom klokken 09:20 i god
tid til den første kamprunde, som skulle spilles 10:00.
Første kamprunde gik ikke som forventet for de 4
gutter, et nederlag, som hurtigt blev lagt bag sig, og
ny gejst blev hevet frem til de kommende kampe.
Lørdagens kampe bød ikke på mange sejre, for det
ellers normalt vindende og sammenspillet hold, og
en lille anerkendelse til modstanderne for deres lidt
(meget lidt!) bedre teknik, og rutine kunne spores.
Da alle lørdagens kampe var spillet blev de fire unge
mænd enige om, at citatet "Man kan ikke vinde hver
gang" ikke var så dårligt alligevel, for det viste sig jo
at passe.
Stemningen var atter høj igen da den længe ventet
aftenbuffet blev sat på bordet, som blev indtaget i
samme rum som 250 andre badminton spillere.
Udover lækker mad, bød aften også på en lille øl eller
to til de tørstige gutter, fællessang og armlægningskonkurrence med sidebordet, hvor Mathias Thyrre,
med sine store overarme, hev flere sejre hjem til HIF
vindende over de friske ældre herrer.

HIF BLADETS STØTTER
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Vækkeuret ringede 07:20 søndag morgen, og
dynerne var speciel tunge den morgen, men op
skulle de jo. For der ventede en overdådig morgenbuffet, der bød på både friske rundstykker, æg,
bacon, morgenkager og pandekager. Så mætte og
veltilpasse var de unge mænd atter klar til at finde vej
til badminton banerne.
Søndag bød på nogen trætte modstandere, der
måske havde fået en øl for meget, men også på et
mere velspillende holdspil fra Hornslet drengene,
Den første hold kamp blev nu vundet, dog et tæt
nederlag i et golden sæt.
Uden de store pokaler, pressen og TV-avisen i
hælene, som ellers forventet inden turen, drog de
unge spillere nu hjem efter et veloverstået LM, som
ikke helt var gået deres vej, men oplevelsen havde
de ikke været foruden.
Der ønskes hermed at sende et tak til Henning
Kristiansen på drengenes vegne, og et tak for denne
sæson.
Asger H. Pedersen

Badminton

TJEK
A
TAV LTID
LE
HAL N I
2

Generalforsamling - Opråb!!!
Generalforsamlingen skal være i september
måned. Her skal Badminton afdelingen have
fundet 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
Jeg opfordrer på det kraftigste til, at alle
medlemmer der kunne tænke sig at være en
del af badmintonbestyrelse vil melde tilbage,
om det var noget. Bestyrelsen skal mindst
bestå af 3 medlemmer. Kan disse ikke findes
kan afdelingen risikere at lukke.
Henning

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.

Haltider for næste sæson
Årsagen til ændringerne er. at gymnastik flytter fra skolen til Hal 2.

Mandag
09-12
Mandag
18-22
Tirsdag
18-19
Tirsdag
19-22
		
Onsdag
18:30-22
		
Torsdag
18-22
Fredag
16-19

Ældrebadminton
Motion
Ungdom (4 baner)
Motion Rodskov
og Hornslet (4 baner)
Motion Rodskov
og Hornslet (4 baner)
Motion
Ungdom

Ældrebadminto
Afslutningen for ældrebadminton blev afviklet
med fællesspil og morgenkaffe i Hal 2. Her deltog
næsten alle medlemmerne, og vi fik en fornøjelig
formiddag med badminton, kaffe og rundstykker,
samt ikke mindst sociale samvær.

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

Kontingent for perioden 1/7-2017 – 30/6-2018
Alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent
Betales på: http://hornsletif.dk/badminton/
Seniorer/motion

900 kr.

+evt
boldgebyr

Ældre

325 kr.

+evt
boldgebyr

Bestyrelsen
Henning Kristiansen (formand/kasserer)

Tak for en god og aktiv sæson, og jeg håber, at vi
alle møder frem igen til efteråret. Hvis der er nogen
der kender nogen ,der vil spille badminton, så tag
dem med eller ring til Henning.

Mogens Hesselvig og Kent Molbo

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Ha en rigtig god sommer.
Henning

Mail: hifbadminton@privat.dk

Fra idé til færdigt projekt
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Klubmesterskab ungdom
Sæsonen 2016/17 er slut. En rigtig god sæson
for Hornslets ungdom. 32 medlemmer blev det
til og det er en flot opstart på ungdomsbadminton.

Glade klubmestre

Sæsonen blev afsluttet med klubmesterskabet
i double og single. Den sidste fredag i april blev
der afviklet et godt klubmesterskab med mange
spændende kampe.

Doublemesterskab
Alle deltagerne i doublekampene skulle spille med
forskellige makkere og mod forskellige modstandere. Og det blev en spændende dag med mange
gode dueller og høje tilråb når noget lykkedes.
Efter 9 kampe kunne Rasmus Poulsen fejre
mesterskabet med sejren over Viggo Dyrberg, som
blev vundet med 21-18.

Singlemesterskab
Singlekampene blev herefter afviklet med spændende kampe. Alle skulle igennem 7 kampe førend
der kunne kåres en klubmester. Først i allersidste
runde blev mesterskabet afgjort. Finalen stod mellem Rasmus Poulsen og Kasper Thorup, og her trak
Rasmus det længste strå med en sejr på 15-6.

Afslutning på en god sæson

Afslutning i caféen

Efter en god eftermiddag afsluttede alle deltagerne
med lidt at spile i Cafeen hvor gavekort – ketchere
– sponsorgave fra Djursland Bank blev overrakt til
deltagerne. En god afslutning på sæsonen med
glade medlemmer i Cafeen.

God sommer.
Ses til opstart fredag den 1. september kl 16:00
Mathias - Asger - Henning

HIF BLADETS STØTTER
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VASKERI

EJENDOMSSERVICE

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

Badminton

Klubmesterskab motion
Klubmesterskabet for motionister blev afviklet
sidst i april måned med god tilslutning.

en centimeter, Der var meget på spil, især mobberetten bagefter.

I doublerækkerne blev alle deltagerne delt op i 3
puljer, hvor alle skulle spille mod og med alle. Og
det blev spændende. Over halvdelen af kampene
måtte ud i 3 sæt for at finde en afgørelse. Efter 4½
times spil med kaffe/drikkepauser kunne fremkom
resultaterne.

Finalen kom til at stå mellem 2 ”gamle” (Michael og
Bjarne) på den ene side og 2 ”unge” (BS og Mathias)
på den anden side.

B-rækken

Klubmester
Nr 2
Nr 3

I B-rækken, som havede en aldersforskel på ca 30
år, måtte hver spiller igennem 7 hårde kampe førend
vinderne kunne findes.

Og her vandt de unge. For at finde den endelige
vinder måtte, der tælles bolde, så tæt var de.
Kristoffer ”BS” Sørensen
Mathias Thyrre
Bjarne Christensen og
Michael Vedel

Claus Hansen slog i 2 drabelige kampe Svend
Petersson med pointene 3-1 og herved blev
klubmester.

Dagen blev afsluttet i Cafeen, hvor der efter et dejlig
måltid mad og præmieoverrækkelse, blev festet til
langt ud på natten.

Klubmester
Nr 2
Nr 3

God sommer og tak for jeres måde at være på.

Claus Hansen
Svend Petersson
Esben Lundorff

Henning

A-rækken
I A-rækken, som bestod af de unge spillere,
forældre og middelaldrende medlemmer blev meget
spændende.
Man kunne sige, at det var de unge mod de gamle.
Men det kunne ikke ses på spillet. Ingen ville give sig

Klubmestre B rækken „den skøre pulje“

Klubmestre i single

Klubmestre A rækken
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Petanque

Flaget er hejst!
...og fanen ført frem. Det betyder opstart på
sommersæsonen.
I højt solskin og næste korte ærmer indledte HIFs
petanqueklub den 1. april sommersæsonen.
I ånden fra den gamle mand fra Provence, der for
knap 100 år siden første gang spillede petanquespillet i sin nuværende form, var 29 af klubbens aktive
medlemmer mødt frem.
Alle med godt humør og lysten til det gode samvær,
frisk luft og let motion.
Som altid gik medlemmerne rundt, gav hånd, hilste,
snakkede og hyggede med hinanden.
Efter besigtigelse af vores ”nye” klubhus og
indtagelse af en let morgenbuffet, blev der ønsket
alle en god sæson med den franske nationalsport –
petanque.
Herefter var der almindelig petanquespil på banerne,
som altid i venskabelig konkurrence.

Ligeledes vil vi være parate til at møde vores
sportslige kollegaer fra Rodskov, som har inviteret
til fælles træning den 16. maj kl. 18.30 på banerne i
Rodskov.

Sponsorater
Klubben har modtaget sponsorater fra Lions Club
og Rosenholm Have og Park, som vi er yderst
taknemmelige for.

Petanquebanerne
Vores baneteam – Bent Petersen og Ove Larsen- har
udført et storslående arbejde med klargøring af
petanquebanerne. Ikke blot fremstår banerne
visuelt flotte omkransede af blå nylonreb med fortov
imellem, men også effektive med en afrettet fast og
jævn overflad.
En beskaffenhed som er gjort mulig ved, at Rosenholmholm Have og Park frit har udlånt maskiner til
blandt andet vibrering og udjævning af overfladen.

Turneringerne og fællestræning
Gennem april måned vil medlemmerne optræne
deres spillefærdigheder, således at de er parat til at
opnå de gode resultater når flaske- og melee- turneringerne går i gang sidst i april/først i maj.

HIF BLADETS STØTTER
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Vi håber nu, at banernes tilstand kan bevares
gennem hele sæsonen, ved at modstå sommerens
ofte svigefulde vejr og ikke mindst nedslaget fra
petanquekuglernes vægt på 600-800 gram, når de
gang på gang rammer overfladen.

Klubhuset
Ved hjælp af sponsorat fra Leons Club til indkøb af
isolering og træplader, har Bent P og Ove gennem

Petanque
vinteren isoleret og sat plader på ydervæggene i den
ældre del af Klubhuset.
Dette har nu gjort, at klubhuset fremstår som en
helhed, hvor den ældre del falder sammen med
tilbygning. Begge dele er nu isoleret og beklædt med
træplader.

har gjort, at vi nu har fået et klubhus, hvor mulighederne for hyggeligt samvær og opbevaring er blevet
væsentligt forbedret.
Ikke mindst vinterspillerne vil få glæde af at kunne
opvarme lokalerne, således at de mellem kampene
kan gå ind og lune sig med en varm kop kaffe.

Dette og installering af køkkenet med indlagt vand

Med venlig hilsen
Petanquebestyrelsen / ab

Aktivitetskalender 2017
Dag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag

Dato
11. juni
13. juni
14. juni
18. juni
27. juni
4. juli
23, juli
25. juli
6. aug.
14. aug.
15. aug.
20. aug.
29. aug.
10. sep.
19. sep.
24. sep.
3. okt.

Kl.
10.00
19.00
18.30
10.00
19.00
18.30
10.00
19.00
10.00
18.30
19.00
09.30
19.00
10.00
18.00
10.00
19.00

Emne
4. Flasketurnering
3. Supermelee
Fællestræning hos P95 i Hornslet – OBS start kl. 18.30
Champagnespil og grill (husk madkurv m.v.)
4. Supermelee
Fællestræning hos HIF i Hornslet – OBS start kl. 18.30
5. Flasketurnering
5. Supermelee
6. Flasketurnering
Fællestræning hos I.F.Å. – OBS start kl. 18.30
6. Supermelee
HIF Klubmesterskab – (Husk tilmelding – se opslag)
7. Supermelee
7. Flasketurnering
8. Supermelee
8. Flasketurnering
Generalforsamling og Sæsonafslutning (se opslag)

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.
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Volleysæsonen slutter i maj...
Dem, der spiller volley i år, har haft lyst til at
forlænge sæsonen, så i år er maj måned også med i
volleysæsonen.
Selvom vi har vores udfordringer i gymnastiksalen,
en af aftenerne var gulvet mega glat. Der var masser
af sand på gulvet. Så klarede vi med et glemt
håndklæde og en madras.
Heldigvis var der en medspiller der gav øl/vand efter
træningen. Og vi hygger os med at spille!
Kom og vær med når sæsonen starter op igen til
efteråret.
Vi træner på Hornslet skole i gymnastiksalen
torsdag kl. 18:30-20:00.
Birthe Krag
29 74 80 39
birthekrag@gmail.com
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ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet
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DU FÅR ALTID HJÆLP AF DEN SAMME LOKALE
RÅDGIVER SOM KENDER DIG GODT

Mette

Jannie

SMIL
Du mødes med engagement og smil, når du taler med din personlige
og lokale rådgiver – det er som bekendt den korteste vej mellem
ligeværdige mennesker.
Vi er en Sparekasse med rødderne solidt plantet i vores nærområde, og vores
mission er at være et selvstændigt, troværdigt og dynamisk pengeinstitut.
Det skal være lettere, billigere og lidt sjovere at være kunde hos os.
Læs mere om #SPARSMIL på www.spardjurs.dk eller
– og husk, det er gratis at skifte til os.
Jannie Konvell Rasmussen · telefon 8762 1708 · jkr@spardjurs.dk
Mette H. Andersen · telefon 8762 1704 · mha@spardjurs.dk

Vivild · Allingåbro · Auning · Grenaa · Hornslet · Ryomgård · Knebel
www.spardjurs.dk · telefon 8762 1717
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Hornslet
Distriktsråd
Krajbjerg | Eskerod | Rodskov

Hvorfor er der et distriktsråd i
Hornslet - og hvad laver det?
Af Hans Nielsen, Formand for Hornslet Distriktsråd

Jeg og mine bestyrelseskolleger bliver ofte spurgt
om: ‘Hvad er det, som det der distriktsråd
laver?’, ‘Er der nogen, der hører på jer?’, ‘Gør i
en forskel?’ og især ‘Hvorfor gør I ikke noget?’.
Jeg vil forsøge at give et svar!
Reformen af den offentlige sektor, der trådte
i kraft den 1. januar 2007, og bevirkede at
Hornslet blev en del af Syddjurs Kommune,
der blev skabt ved en sammenlægning med
Midtdjurs, Rønde og Ebeltoft Kommune.
Det gav en væsentlig større kommune
og dermed også en frygt for manglende
nærdemokrati hos mange borgere. Derfor
oprettede Syddjurs Kommune i alt 12 ‘lokale’
distriktsråd, der hver dækker et lokalområde,
der svarer til et skoledistrikt. De er senere
vokset til 14 distriktsråd.

Distriktsrådet er lokalområdets talerør
Vi skal fungere som kontaktled mellem borgere,
foreninger, virksomheder og forretninger i
Hornslet ‘skoledistrikt’ på den ene side og byrå
det og administrationen i Syddjurs Kommune
på den anden. Derfor er distriktsrådet både
det sted, hvor I som engagerede borgere kan
komme med idéer, og hvor der skabes fælles
opbakning, ejerskab og forståelse for et projekt.
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Distriktsrådet bliver nu mere inddraget som
en af ‘lokalområdets stemmer’ af kommun
ens medarbejdere for at få en lokal belysning
af konkrete opgaver, f.eks. i forbindelse
med etablering af cykelsti mod Århus og
ved arbejdet med stationsopgradering til
letbanen.
Andre gange har vi måtte kæmpe for at blive
hørt. Det gjaldt for hastighedsdæmpningen
af Rosenholmvej/Løgtenvej og især for eta
bleringen af en lysreguleret fodgængerover
gang over Rosenholmvej. For vi vil meget
gerne være talerør for de svagere trafikanter,
og for at børn kan færdes sikkert i trafikken.
Og både trafikreguleringerne omkring Horn
slet Skole samt cykelsti og Rosenholmvej
projekterne bør tages op til en evaluering,
så de med en finjustering på baggrund af
erfaringer kan gøres endnu bedre og være til
gene for færre.
Distriktsrådet vil selvfølgelig også gerne
tages seriøst af byrådspolitikerne. Det har
taget nogle debatter og år, at nå frem til en
god og konstruktiv kommunikation, der
går begge veje. Vi har blandt andet kæmpet
længe for at få kommunen til at udstykke
byggegrunde i Hornslet, fordi vi mente, at her

kunne de sælges. Det lykkedes, og vi må nu
til at forberede os på, at der kommer rigtig
mange nye borgere til Hornslet i de næste
par år. Dem skal vi – sammen med alle jer
der allerede bor her – byde velkommen og
lukke ind i fællesskaber og foreninger, så de
bliver aktive, glade borgere i Hornslet.

Distriktsråd, møder og kommunalvalg
Vi har gennem mange år arrangeret et par
åbne borgermøder om året. I vinter arrange
rede vi et møde om ‘Privatisering af gader og
veje’. Her kom der over 150 tilhørere for at
høre to ‘vejspecialister’ fra Syddjurs Kom
mune forklare processen og ta’ debatten om
privatisering af et stort antal veje i Hornslet.
Mødet var måske medvirkende til, at forslag
et blev annulleret og vejsituationen forbliver
uændret. I april i år havde vi inviteret direktør
Poul Møller og Teamchef for Udvikling,
Henrik Scharling Bernberg til at komme og
fortælle om kommunens planer og visioner
for Hornslet. Heldigvis også med et pænt
fremmøde. Tidligere har vi også holdt offent
lige møder om blandt andet Letbanen og
fjernelsen af vor lokalbetjent.
Vi har også arrangeret mange møder med
politikere, herunder et stort valgmøde til de

to seneste byrådsvalg. Det planlægger vi at
gentage til oktober i år, altså i god tid inden
valgdagen den 21. november.
Dog har vi endnu ikke taget politikerne i ed.
Men planen er at invitere spidskandidaterne
fra de opstillingsberettigede partier til mø
dets første halvdel, hvor de får chancen for at
fremlægge deres visioner for Syddjurs Kom
mune. Efter en pause håber vi, at partierne vil
indskifte en lokal kandidat, for her vil fokus
være at skabe en konstruktiv debat om lokale
emner, muligheder, visioner og problemer.

Hvem er med i Hornslet Distriktsråd
Distriktsrådet består af repræsentanter for
foreninger, interesseområder og borgere med
lokalt engagement samt repræsentanter for
landsbyerne Krajbjerg og Rodskov/Eskerod.
Vi påtager os lokale opgaver og formidler
lokale holdninger, som kan berøre få eller alle
borgere. Og du er som borger også en del
af ‘foreningen’ og kan skrive til os, hvis du
brænder for noget, har behov hjælp eller har
lyst til at deltage i bestyrelsesarbejde.
Læs mere om Hornslet Distriktsråd på:
www.hornsletby.dk – Vi kan kontaktes på:
hornsletdistriktsraad@gmail.com
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Fodbold

Kom og spil med os!
Vores 30 fodboldpiger årgang 2005, 2006, 2007 og 2008 søger nye spillere, så hvis du har lyst til, at
spille fodbold, få en masse nye venner, og være en del af et fantastisk sammenhold, så er du meget
velkommen til, at komme ned og prøve at spille fodbold.
Vi træner hver mandag og torsdag fra kl. 17.00 - 18.30.
Du må meget gerne tage din veninde med.
Trænerteamet:
Ole, Anette, Tobias, Tanja og Nathalie

HIF BLADETS STØTTER
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Fodbold

På græs igen - U9 drenge
Efter en lang mørk vinter er det dejligt at komme på
græs igen.

Det var pivkoldt og vådt, men det var alligevel en
oplevelse at få lov til at spille på banen.

Vi er lige nu 21 spillere i truppen, og der er stadig
plads til flere.

Kampen mellem AGF og OB blev for de flestes
vedkommende ikke set til ende. Det var simpelt hen
for koldt.

Søndag d. 19/3 var vi inviteret til AGF for at spille
forkamp. Det var en flok forventningsfulde drenge,
der tog afsted for at møde Hadsten. Inden vi skulle
spille, var der tid til lidt leg og til at få autografer fra
nogle af spillerne.
Selve kampen mod Hadsten var lige ved at blive
aflyst på grund af regn og en sjaskvåd bane.

Derudover har vi haft en sjov afslutning på indendørs
sæsonen med træning, burgere og svømmehalstur.
I de kommende måneder står den på kampe i
henholdsvis B og C række samt en række stævner
kulminerende med deltagelse i Ikast Cup.
Vi ser frem til forårssæsonen.
Søren Beckman, træner U9
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Svømning

Landsmesterskaber
Weekenden d. 10-12 marts drog 11 svømmere og 1
træner afsted til landsmesterskaberne i Ikast.
Dette er det største stævne, som alle konkurrencesvømmerne i klubben bliver inviteret til.
Der er overnatning på en skole i klasselokaler, hvor
svømmerne har mulighed for at hygge med hinanden
og de andre klubber der bor på skolen.
Selve stævnet starter lørdag morgen kl.: 07 med
opvarmning, for dem der skal svømme i de første
løb, det er ikke muligt for alle svømmere at være
i vandet på engang, da der er ca 800 svømmere
tilmeldt til dette stævne.
Der var spænding fra første til sidste løb. Alle de
skønne svømmere gjorde, hvad de kunne for at
bevare spændingen.
Flere af svømmerne forbedrede sig med mange
sekunder fra deres kvalifikationstid, som de fik til
landsdelsmesterskaberne d. 14/1-17.
Der var også en pæn medaljehøst, både af guld, sølv
og bronze medaljer. Så stort tillykke til jer alle.

1. Stævnedag sluttede lørdag aften kl. 20.
Da badetøjet var blevet hængt til tørre, hvor der nu
var plads, enten på gangen eller i klasselokalet, lignede det, at der var sprunget en bombe i en tøjbutik,
der var tøj overalt, dejligt at de unge mennesker selv
kunne kende forskel på deres tøj, da der var flere
klubber om at benytte pladsen på gangen.
Det var nemt for de dejlige unge mennesker at falde
i søvn lørdag aften, flere af dem sov inden de ramte
deres hovedpuder.
Søndag morgen ringede vækkeuret igen tidligt,
endnu engang skulle der diciplin til for at kunne
komme til morgenmad og til svømmehallen til
opvarmning. Alle skulle have pakket deres luftmadrasser og dyner/soveposer, tøj og badetøj samme
før vi drog afsted til svømmehallen.
Søndagen blev lige så spændende som lørdagen,
med flere på podiet til medaljer.
Alt i alt et super hyggeligt stævne, som jeg ved at der
er flere der allerede glæder sig til at komme til næste
år.

Ventetiden fra man havde svømmet til man igen
skulle svømme blev brugt på at spille kort, slappe af,
hygge sig og heppe på sine venner.

HIF Svømmeafdeling

HUSK Kontantløs betaling
ÅBNINGSTIDER
OFFENTLIG SVØMNING:
Fredag:

kl. 19.00 – 20.00

For alle

Lørdag:

kl. 12.00 – 13.00

Motion

		

kl. 13.00 – 15.30

For alle

Søndag:

kl. 08.30 – 09.30

Motion

		

kl. 09.30 – 12.30

For alle

Offentlig åben er pr. 1. februar 2017 kontantløs, der skal
derfor betales med mobilepay, enten i svømmehallen
eller hjemmefra.
Hvis der kommer børn/voksne i svømmehallen, der ikke
har mobilepay, kan der betales hjemmefra. Er der betalt
hjemmefra, skal man henvende sig til llivredderen ved
kassen og oplyse navn på betaleren.
Når der betales, skal der i kommentar feltet stå
” offentlig åben” ved billet køb og ” Klippekort
voksen“eller “Klippekort barn“, ved køb af klippekort

HIF BLADETS STØTTER
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HORNSLET

Svømning

V.Å.M.
I april var jeg til VÅM (vest jyske årgangsmesterskaber) i svømning.
Det er et kravtidsstævne. Et kravtids stævne er,
at der er et krav til, hvor hurtigt man svømmer
100 meter IM eller 200 meter IM (IM er individuelt
medley).
Hvis bare man har kravtiden i det ene løb, så må man
svømme alle de andre løb (lige meget hvor langsomt
man svømmer dem), som den årgang man er i også
må svømme.
Fordi 2005 skal jo ikke svømme det samme som
2004, og 2004 skal ikke svømme det samme som
2003 osv.

Jeg skulle svømme 2 løb hver dag. Mine forventninger til løbene var, at jeg nok ville ligge nede i bunden
på placeringerne.
Det gik sådan, at jeg blev nummer 20-30 ud af ca. 40
i alle løbene i min årgang, så jeg var godt tilfreds. Jeg
slog PR (personlig rekord) i alle mine løb, og det var
også det jeg gik efter.
På billederne er jeg i vandet og øver jeg lige ryg-start
i middagspausen, hvor næsten alle er ovre og spise!
Ida Emilie Hindberg

Lige før tilmeldingen til VÅM var jeg til et stævne,
hvor det var sidste chance for atkomme med til VÅM.
Det var AGF og Silkeborg, der havde arrangeret
stævnet ,og det kom jeg med til.
Jeg manglede kun 1 sekund før at jeg havde kravtiden i 100 IM. Det var min fødselsdag og jeg håbede
virkelig, at jeg fik tiden, for ellers ville jeg ikke få en
god dag, men jeg fik den, og så havde jeg bare en
mega god dag.
Jeg tog afsted fra skole, fredag kl. 10.15, skulle lige
hjem og pakke, spise osv. og ankom ved 3 tiden til
Thisted i Nord Jylland. Stævnet sluttede søndag kl.
16.00.
Et stævne starter med, at der er indsvømning.
Indsvømning betyder at alle svømmere varmer op i
bassinet, så musklerne varmes op. Vi var omkring
300 svømmere, så vi var derfor rigtig mange på
banerne. Man fik nemt blå mærker og kradsemærker,
fordi folk ville så gerne varme op.

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

Invitation til
Den Store
Svømmedag
Den Store Svømmedag afholdes hvert år på den
første søndag i oktober.
Den Store Svømmedag er en dag hvor svømmeklubber og svømmehaller åbner dørene i
tidsrummet 10.00-16.00, så du kan svømme, så
langt du vil.

Årgang.

Gruppe

2014 – yngre

1

2012 – 2013

2

2010 – 2011

3

2008 – 2009

4

2006 – 2007

5

2004 – 2005

6

2002 – 2003

7

2001 - 2000

8

Som deltager støtter du op om klubben, da der
er præmier til det arrangementssted, der får
flest personer i vandet eller svømmer længst.

1997 – 1999

9

1990 – 1996

10

I 2017 afholdes Den Store Svømmedag søndag
den 1. oktober
Se gruppeinddelingen her til højre.

1980 - 1989

11

1970 – 1979

12

1960 – 1969

13

1959 – ældre

14

Svømmeafdelingen

HIF BLADETS STØTTER
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ek

trakunde i

- og få områdets bedste lønkonto med ek tra høj rente
og uden abonnementsgebyr.

Svømning

Svømmetider ny sæson
Ugedag

Nr.

Klokken

Hold

MANDAG

1.01

16.00 - 16.30

Begynder + Let øvede

1.02

16.30 - 17.00

Leg og lær + Let øvede

1.03

17.00 - 17.30

Leg og lær + Begyndere(dyb)

1.04

17.30 - 18.15

Øvede

18.15 - 20.00

Konkurrence II

18.15 - 20.00

Konkurrence I

1.05

20.00 - 20.45

Motion

2.01

15.30 – 16.00

Let øvede

2.02

16.00 - 16.30

Begyndere

2.03

16.30 - 17.00

Leg og lær

2.04

17.00 - 17.30

Begyndere

2.05

17.30 - 18.15

Øvede

2.06

18.15 - 19.00

Motion

ONSDAG

3.01

20.00 - 21.00

Voksne med undervisning

TORSDAG

4.01

15.30 - 16.00

Let øvede

4.02

16.00 - 16.30

Begyndere

4.03

16.30 - 17.00

Leg og lær

4.04

17.00 - 17.45

Motion

17.45 - 20.00

Konkurrence II

17.45 - 20.00

Konkurrence I

5.02

16.00 - 16.30

Begyndere

5.03

16.30 - 17.00

Leg og lær

17.00 - 19.00

Konkurrence II

17.00 - 19.00

Konkurrence I

TIRSDAG

FREDAG

Den nuværnde sæson slutter til September. Ovenstående tider er fra september 2017 - januar 2018
Tilmelding til næste sæson er midt i august, hold øje med hjemmesiden.
Er der spørgsmål til hvilket hold dit barn skal gå på ?
•
Går dit barn til svømning nu, spørg da træneren.
•
Går dit barn ikke til svømning nu, er du velkommen til at kontakte Elisabeth 20997007, er hun ikke
at træffe, læg da bare en besked på telefonsvaren,, så ringer hun tilbage.
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Svømning

Salg i svømmehallen
Børne svømmebriller
Lime/blå el. pink/sort

KR.

50,00

Svømmebriller uden
gummikant, usamlet
(Intet billede)

KR.

40,00

Svømmebriller sort el.
grå med gummikant
(esox)

KR.

60,00

Svømmebriller konkurrence (BECO)

KR.

100,00

Badehætte med motiv
(Børn)

KR.

50,00

Badehætte ensfarvet
(pink/sort/sølv)

KR.

40,00

HIF badehætte

KR.

50,00

HIF BLADETS STØTTER
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Tennis

Tennisskole
I første uge af børnenes skoleferien vil der være tennisskole, hvor der kommer instruktører fra DGI i lighed
med det vi kender fra fodbold.
Der vil være mulighed for alle børn, både medlemmer og andre, at melde sig til disse 3 dage med fokus på at
lære mere om tennis-spillet og have nogle rigtigt dejlige dage på boldbanerne sammen med andre børn. DGI
instuktørerne er meget gode til at få børnene til at lege med spillet og gøre det interessant.
Alle fra 7 - 14 år kan deltage. Tilmelding på www.dgi.dk/tennis/arrangementer/201709807004

Kontingenter

Tennis’ bestyrelse
Formand: Svend Petersson
Kasserer: Lars Tækker
Best.medlem: Henning Kristiansen

U14:

kr. 250

U25:

kr. 350

Senior:

kr. 800

65+:

kr. 350

Tennissæsonen
2017
Instruktion
Maj-september
Onsdage kl. 16-17.30

Instruktion for børn under 12 på bane 3 og 4. v. ??
I perioden 3. maj – 22. juni og igen 9. august – 13. september.

Maj-september
Onsdage kl. 17.30-19

Instruktion for børn over 12 på bane 3 og 4. v. ??

Tirsdag 2. maj kl. 18-20

I perioden 3. maj – 22. juni og igen 9. august – 13. september.

Vokseninstruktion let øvede

v. Charles og Henning på bane 3 og 4.
Tirsdag 2. maj kl. 20 -22

Vokseninstruktion øvede
v. Bjørn m.fl. - på bane 3 og 4.

Tidspunkt følger

Ekstern instruktion v. DGI-instruktør

26. jun kl. 9 - 28. jun 2017 kl. 15

Tennisskole - Alle fra 7 - 14 år.

Tilmelding på www.dgi.dk/tennis/arrangementer/201709807004

Turneringer og andre sociale arrangementer
24. juni kl. 14 (lørdag)

Klubdag/aften med tennis, hygge og spisning i klubhuset.
Se opslag/tilmeldingsliste i klubhuset ca. 14 dage før.

16. september kl. 9-16

Klubmesterskaber for seniorer (double og single)
Klubmesterskaber afslutning med semifinaler og finaler for seniorer.
Herefter afslutningsfest. Klubmestterskabet afvikles som lørdagskampe på
datoerne 5. august – 12. august – 19. august – 25. august og 2. september.

Kontaktperson børn/unge:
Kontaktperson øvrige:

Bjørn, tlf. 3025 6093, Bjornefamilien@gmail.com
Henning, tlf. 2345 8025, Svend, tlf. 2016 2909

SONDAGS DROP-IN

Drop-in eftermiddage - starter søndag den 30. april – kl. 16-18 på bane 3 og 4.
DER ER ÅBENT FOR ALLE – KOM BARE OG VÆR MED
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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

HJEMMESIDE

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

Bog & idé Hornslet

Tingvej 13, Hornslet

8699 4127

www.bog-ide.dk/hornslet

Den Gamle Kro

Rosenholmvej 3, Hornslet

8699 4007

www.dengamlekro-hornslet.dk

Ejendomsservice v/Bille Olsen

Tendrup Hovvej 4, Hornslet

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

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 Borgerforening

Tjørnevej 6, 8543 Hornslet

2344 5048

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

www.kamf.dk

Matas

Tingvej 3, Hornslet

8699 4328

www.matas.dk

Mikael Lange, aut. kloakmester og entreprenør

Landevejen 87, Rodskov, Hornslet

4025 4088

www.mikaellange.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

Lystrupvej 4, 8240 Risskov

7437 5470

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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