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I bydes allesammen velkommen tilbage efter en god 
lang sommerferie.
 
Vi står klar med en vifte af tilbud til jer indenfor alle 
typer af sportsgrene.
Og vores motionscenter er klar med nye aktiviteter.

Der har været godt gang i udendørsaktiviteterne - 
også hen over sommeren. Fodboldskoler, tennis og 
petanque har jo højsæson, når vi andre slapper af.

Lige om lidt vil hallen igen være fyldt med liv og 
glade aktive mennesker. Over sommeren har Hallen 
udarbejdet en ny vision, og fået nyt logo - vi glæder 
os til endnu mere samarbejde på den front.

Vi glæder os til den nye håndboldsæson, hvor vi 
skal følge damerne i 2. division og Jyllandserien, der 
sammen med alle ungdomsholdene gør søndagene 
til en fest. 

Det bliver også spændende at se om badminton får 
lige så mange ungdomsspillere ind i folden i år.

Svømning har inviteret til Den Store Svømmedag den 
1. oktober - det plejer at være en rigtig god dag.

I den kommende sæson vil vi at se på det nye 
Esport. Et tilbud vi håber at kunne tilbyde i løbet af 
den nye sæson.

Husk alle generalforsamlingerne i løbet af efteråret.
 
Jeg håber, at I alle vil bakke op om vores fantastiske 
frivillige i klubben – og hjælpe i det omfang I alle kan.
 
Rigtig god sæson i Hornslet IF.

Michael Møller Jensen
formand – HIF

Velkommen tilbage!
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Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk

Så er det snart efterår igen, og vi glæder os til at få 
fuld gang i hallerne, hvor der bliver spillet håndbold, 
fodbold og badminton og i år også gymnastik. 

Spinningcyklerne er klar til, at der bliver trådt 
igennem, og i motionscenteret er der masser af 
muligheder for at få sved på panden. 

Det nye Hornslet Hallen
Vi har gennem foråret været i gang med at skabe en 
ny vision for Hornslet Idræts- og Kulturcenter. 
Vi ønsker at spille en større rolle som samlingspunkt 
for alle i Hornslet. 

Vi har derfor arbejdet med at omskrive vores vision, 
så den stærkere understøtter, at hallen er stedet 
man bruger, hvis man gerne vil være en del af det 

Nyt fra

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

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

voksende fællesskab i Hornslet - uanset om man 
ønsker at deltage i allerede eksisterende aktiviteter 
eller man har lyst til at skabe nye tilbud for alle byens 
borgere. 

Vi har en vision om et sundere samfund i Hornslet og 
omegn. 
Et samfund, hvor der er plads til alle, og hvor 
mangfoldighed ses som en styrke. 
Sundhed er for os fællesskab, hvori man har 
det sjovt, bevæger sig, møder nye venner og får 
oplevelser. Sundhed er for krop og sjæl – for unge, 
såvel, som gamle. 

Vi ønsker at være et center for fællesskab. 
Vi ønsker, at ”Hallen” skal være det samlingspunkt, 
der rækker ud til alle borgere, lokale foreninger, 
lokale erhvervsdrivende og kommunale institutioner. 

Vi har i processen også kigget på vores navn og 
logo. 
Det tidligere Hornslet Idræts- og Kulturcenter vandt 
aldrig indpas, derfor skifter vi til det, som vi bliver 
kaldt til dagligt - nemlig Hornslet Hallen. 

Vi glæder os til at byde jer velkommen til en ny 
sæson med masser af kendte og nye ansigter i 
Hornslet Hallen

Er der spørgsmål, ris, ros, forslag til forbedringer, 
arrangementer, aktiviteter o.a. hører vi som altid 
meget gerne fra dig. 

Venlig hilsen
Centerleder  Karsten Nissen 

og bestyrelsen
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Fællesspisning i caféen!
Håber alle har haft en dejlig sommer.

Vi har haft en dejlig og tiltrængt sommerferie og er igen klar til at servicere jer alle her i Hallens cafe.

Vi starter ud med fodboldskole i uge 32, men har ellers kun åben efter behov indtil d. 1/9, hvor vi igen 
har åben i alle hverdage og weekender, hvis der sker noget i Hallen.

Så hvis I skal holde et møde, en fest, et klasse aragement, eller noget helt andet, så er vi klar til at 
hjælpe jer med opgaven, så kom endelig forbi til en snak.

Vi har allerede nu fundet datoer for fællesspisning for hele efteråret. 
Det vil være den sidste tirsdag i måneden

Tirsdag d. 26/9 fra kl. 18 Byg selvburger med pomme frites 60,-
Tirsdag d. 24/10 fra kl. 18 Boller i Karry med ris 60,-
Tirsdag d. 28/11 fra kl. 18 Frikadeller med kartofler, sovs og rødkål 60,-

Vi er også igen klar med formiddagskaffe den første tirsdag i måneden til alle i Hornslet og omegn, 
der har lyst til en kop kaffe og hyggeligt sammenvær.
ALLE ER VELKOMMEN

Tirsdag d. 5/9 fra 9.30-11.30 Kaffe med brød 20,-
Tirsdag d. 3/10 fra 9.30-11.30  Kaffe med brød 20,-
Tirsdag d. 7/11 fra 9.30-11.30  Kaffe med brød 20.-
Tirsdag d. 5/12 fra 11.30-? Julefrokost (se menu i cafeen )    100,-

Vi glæder os til igen at ser jer alle i cafeen.

Venlig hilsen
Lisbeth og Anja

Weekenden den 29/9 – 1/10 -2017 afholder vi Lan Party igen. Så pak computeren eller din PS ned i 
tasken og kom ned og være med til en hyggelig og sjov weekend. 

Vi er i fuld gang med at forberede julefrokosten den 2. december, hvor vi selvfølgelig håber der er 
rigtig mange der vil være med til feste, så vi kan holde gang i tradition – ”den årlige store fælles 
julefrokost i Hornslet”. Både for venner, vejfester, foreninger og erhvervsdrivende.

Vi har i løbet af sæsonen mange forskellige arrangementer i hallen, men hold øje med os på 
Facebook og vores hjemmeside, hvor jeg vil holde jer opdateret.

Ellers håber jeg alle vil få en god sæson i hallerne, hvor vi i fællesskab kan skabe masser af gode og 
sjove oplevelser.

Centerleder
Karsten Nissen

Aktiviteter i Hornslet Hallen
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Generalforsamlinger 2017
Der indkaldes hermed til generalforsamlinger i Hornslet Idrætsforening 2017 
for perioden 1/7-2016 til 30/6-2017.

Hovedafdelingen afholder generalforsamling tirsdag den 24 oktober 2017 kl. 19.00 i klublokalet i 
Hornslet hallerne.

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

Eventuelle forslag skal være formand Michael Møller Jensen, Kringelvej 18, 8543 Hornslet i hænde 
senest den 10. oktober 2017.

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

BADMINTONAFDELINGEN afholder generalforsamling den tirsdag den 12 september kl. 19.00 i 
klublokalet. Eventuelle forslag skal være formand Henning Kristiansen, Havevej 7, 8543 Hornslet i 
hænde senest den 29 august 2017.

SVØMMEAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 19 september  kl. 19.00 i mødelokalet. 
Eventuelle forslag skal være formand Elisabeth Dueholm, Ballesvej 20, 8543 Hornslet i hænde senest 
den 5 september 2017. 

FODBOLDAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 19 september i klublokalet kl. 19.30 
Eventuelle forslag skal være formand Stig Larsen, Rytterparken 11, 8543 Hornslet i hænde senest den 
5 september 2017 .

Støtteforeningen afholder generalforsamling kl. 18.30 i klublokalet. Eventuelle forslag skal være 
formand Allan Damborg Jensen, Møllestedet12, 8543 Hornslet i hænde senest den 5 september 2017.
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Generalforsamlinger 2017

HÅNDBOLDAFDELINGEN afholder generalforsamling mandag den 25 september kl. 19.00 i møde-
lokalet. Eventuelle forslag skal være formand Henrik Frederiksen, Ribesvænget 4, 8543 Hornslet i 
hænde senest den 11 september 2017.

TENNISAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 26 september kl. 19.00 i tennishuset. 
Eventuelle forslag skal være formand Svend Pettersson, Enghavevej 26, 8543 Hornslet i hænde 
senest den 12 september 2017.

GYMNASTIKAFDELINGEN afholder generalforsamling torsdag den 28 september kl. 19.00 i mødelo-
kalet. Eventuelle forslag skal være formand Dorte Lykke, Vibevej 21, 8543 Hornslet i hænde senest 
den 14 september 2017.

PETANQUEAFDELINGEN afholder generalforsamling den tirsdag den 3. oktober kl. 19.00 i klublokalet. 
Eventuelle forslag skal være formand Lili Staugaard, Rosenholmvej 25, 8543 Hornslet i hænde senest 
den 19. september 2017.
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Hornslet Snedker-, Tømrer-
og Køkkenforretning ApS
v.  Torben Lading

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

En lille flok medlemmer af HIF drog til Rygge på 
udvekslingstur i dagene omkring Kristi Himmelfart. 

Efter en dejlig tur derop, blev vi modtaget ved Rygge 
Klubhus. Vores værter bød os velkomne til privat 
indkvartering, naturligvis.

Kristi Himmelfartsdag havde vi til fri disposition med 
vore værter, og vi besøgte Alby Kunstpark og Rødes 
Kunstpark, som begge ligger i området af Rygge.
For nogle blev det også til en lille biltur rundt i Rygge 
Sogn, så vi havde mulighed for at se nogle af de 
steder, hvor vi igennem årene havde boet. 

Fredag var der volleyboldkamp nede i Halmstad 
Parken, nabo til klubhuset og Rygge Stadion. 

Holdene bestod af værterne på Stationsvejen og 
Bankvejen med deres logerende danskere, tilskuere 
var de øvrige danske gæster og norske værter, 
kompetent dommer var Ole With. 

Efter er lang match over fem sæt, måtte dommeren 
desværre konstatere, at Bankvejen havde vundet 
3-2.

Om aftenen var der fællesspisning på Lageret, 
hvor nordmændene helt fantastisk, mødte op med 
28 personer i forskellige aldersgrupper, mod os 
danskere, som bare var syv. Samtlige nordmænd har 
pa et eller andet tidspunkt været med pa udveksling 
til Hornslet. 

Under spisningen blev der holdt nogle taler, først 
af Eigild Gammelsrød, som var med på udveksling 
første gang i 1951, og en af de ældste nulevende af 
nordmændene i udvekslingen. 

Ryggeturen 2017 - et helt unikt venskab

Derefter holdt jeg tale. Jeg var første gang sammen 
med nordmændene i 1964, og var med i Norge 
første gang i 1966, og derefter siden gennem 
mange gange. Så naturligvis inviterede jeg alle 
de nordmænd, som kunne tænke sig at deltage i 
jubilceet til Hornslet i 2018. 

Sidste taler fra norsk side af Hans Jørn Rønningen, 
som første gang var på udveksling i 1964. 

Alle talerne omhandlede naturligvis en masse af de 
oplevelser, vi hver især har oplevet på de mange 
udvekslinger. 

Fodboldkampe og enkelte håndboldkampe og 
udflugter, som har været både i Norge og Danmark, 
og vi talte naturligvis også om de jubilæumsfester, 
der har været i årenes løb. 

Vi talte meget om vores eventuelle fejring af vores 70 
års jubilæum, som skal holdes i Hornslet i 2018. 
Alle, som vi var sammen med i Norge, håbede 
inderligt, at et sådan jubilæum kommer på plads, så 
bolden ligger nu ved os i HIF, angående tidspunkt og 
arrangement i 2018. 

Lørdag var jeg med Gunnar ude og spille golf, 
Støtvig Open, sponseret af Stig Fischer, som også 
selv spillede med, de øvrige gæster og værter 
disponerede selv over dagen, og om aftenen var der 
hyggelig Grill-party ved Ruth og Per Jamt. 
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Autohallen Hornslet aps

Ryggeturen 2017 - et helt unikt venskab
Søndag var der afslapning og hjemrejse. Vi rejste fra 
Rygge kl. ca. 14.30, og var hjemme i Hornslet ved 
23.30 tiden.

Jan, Peter og jeg aftalte med nordmændene, at når 
vi havde talt med hovedbestyrelse ang. Jubilæet, 
ville vi fremsende forslag til datoer. 

Det vil være helt unikt, hvis vi kan holde et 70 års 
venskabs- og udvekslingsmøde Hornslet i 2018. 

Jeg har undersøgt, at der ikke findes noget 
ligenende i hele Skandinavien, så det vil være stort, 
og jeg er sikker på at de rette organisationer i Dansk 
ldræt vil ønske det meget tillykke. 

Jeg håber, at hele HIF vil bakke op om et sådan 
Jubilæum, og at vi alle i HIF vil føle os stolte, som jeg 
også haber at vore venner i Norge vil. 

Ole With

U12 drenge til  
OK-CUP

Håndbold

Det var en flok glade og forventningsfulde U – 12 
drenge- spillere og trænere der mødtes på P- 
pladsen ved Hornslet Hallerne fredag d. 7. april kl. 
16.15 hvor der var afgang til Egene – Cup i Gråsten.

Igen i år var det en stor flok spillere fra Hornslet IF 
der skulle deltage i stævnet i Gråsten – Da både U10 
drenge, U12 piger, U14 piger samt U14 drenge var 
tilmeldt sammen med U12 drengene.

Igen i år havde vi fået en stor dobbeltdækker bus, 
hvor vi kunne være alle sammen samt en stor del 
af trænerne.  Da spillerne havde fået sagt farvel til 
deres forældre var der afgang og forude ventede en 
fantastisk håndbold weekend.

Busturen til Gråsten forløb i år uden de store forhin-
dringer. Flere af spillerne huskede meget tydeligt, da 
bussen gik i stykker på vejen til Gråsten sidste år og 
vi måtte have fat i en ny bus der kunne fragte os til 
Gråsten. I år holdt bussen hele vejen til stor jubel hos 
både spillere og trænere.

Da vi ankom til Gråsten Skole – blev bussen tømt 
for opbakning og der var meget der skulle tømmes 
inden alle havde fået deres ting ud. – Derefter blev 
vi indkvarteret i hver vores lokale - U12 drengene fil 
tildelt formningslokalet samen med U10 drengene. 

Da alle havde fået pakket ud og fundet sig et sted, 
at sove var det blevet tid til, at nyde pizzasnegle og 
pølsehorn i stor stil – alle var blevet godt sultne efter 
køreturen. Efter spisepausen var der nogle der fandt 
spillekortene frem, andre gik på opdagelse på skolen 
både ude og inde. Nogle timere senere var der ro 
i formningslokalet og alle spillere sov trygt i deres 
sovepose.

Fortsættes næste side
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Salg  ·  Service  ·  Reperation

U12 drenge til OK-CUP- forsat fra forrige side...
Lørdag morgen virkede drengene meget morgen-
friske og klar til en hel dag med håndboldkampe i 
Kværshallen. I år var vi det eneste hold fra Hornslet 
der spillede i den hal. Det blev til nogle fine kampe, 
hvor drengene kæmpede, fightede, og spillede det 
bedste de havde lært i løbet at sæsonen hjemme i 
Hornslethallerne. Det blev til både sejre og nederlag 
denne lørdag i Kværshallen. Imellem kampene 
var det tid til socialt samvær og hygge – nogle af 
drengene spillede lidt bold i træningshallen, andre 
hyggede sig med snak på sidelinjen, imens de så 
andre spille kamp. 

Vi slog lidt af ventetiden imellem kampene ihjel ved, 
at indtage indholdet af de frokostposer vi havde fået 
med fra skolen om morgenen, der var frokostboller, 
juice og frugt til alle så ingen behøvede at spille 
og yde på tom mave. Der var heller ikke chance 
for nogle ville gå sukkerkolde -for cafeteriaet blev 
besøgt flittigt af drengene. Og så havde vi også fået 
lidt proviant med hjemmefra.

Det blev en til en rigtig god håndbolddag i Kværshal-
len med kampe fra kl. 9.45 til kl. ca. 15.00. 

Efter sidste kamp sluttede alle drengene med et 
hurtigt bad inden vi skulle nå bussen tilbage til 
Gråsten skole. Bagefter tog vi bussen til Broagerhal-
len hvor vi var så heldige, at vi kunne nå at se et par 
af U14 drenge og pige holdenes kampe inden turen 
atter gik til Gråsten Skole, hvor aftensmaden skulle 
fortæres.

Efter aftensmaden stod den på fest på skolen. Så da 
maverne var fyldt op med god mad og det fine tøj 
var kommet på samt håret var sat i den helt rigtige 
frisure var det blevet tid til, at drengene og pigerne 
indtog dansegulvet på diskoteket. 

Der blev danset, hygget og snakket med alle de 
andre spillere, både dem de kendte og de nye 
venner de havde mødt i hallen tidligere på dagen.

En del af drengene var nu hurtige tilbage i form-
ningslokalet, hvor spillekortene atter blev fundet frem 
Og drengene hyggede sig med kortspil og snak om 
dagens oplevelser rundt om i hallerne og på skolen 
til diskoteket. Det varede ikke længe før der var ro i 
lokalet efter lyset blev slukket. 

En god nattesøvn var også lige hvad drengene 
havde brug for, for forude ventede endnu en dag 
med forhåbentlig flere håndboldkampe.

Søndag morgen startede dagen med, at få pakket 
alle vores sager sammen inden vi kunne gå over til 
morgenmaden i den store badmintonhal – det var 
godt at få energidepoterne fyldt op. Derefter kørte 
holdene til hver sin hal, hvor dagens håndboldkampe 
skulle spilles.

Alle drengene fightede det bedste de havde lært så 
svenden piblede frem på panden hos alle spillerne. 
Der blev scoret mange flotte mål som blev mulige 
pga. de mange flotte frispilninger der blev leveret, 
der blev dækket godt op i forsvaret og M.P i målet 
hev flere flotte redninger frem. 

Men det bedste af alt var, at se hvor meget spillerne 
går op i at spille håndbold samt opleve, hvor meget 
de nyder at være sammen både på og uden for 
håndboldbanen, det kan vi som trænere kun være 
stolte og glade for at se.

U12 drengene spillede sig i semifinalen i deres pulje 
– desværre blev det til et meget knebent nederlag. 
Som vi var lidt ærgerlige over efter sidste fløjt. Men 
set over hele stævnet så havde alle spillere gjort det 
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vores team er kampklar… 
så kig ind i en af vores fire 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

8400 EBELTOFT:  JERNBANEGADE 22D · T. 86 34 62 00 · TIR-ONS 9-17 · 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

U12 drenge til OK-CUP- forsat fra forrige side...
bedste de kunne i stort set hver kamp igennem hele 
stævnet.

Søndag sidst på dagen var vi atter tilbage i Hornslet, 
hvor forældrene stod og tog imod de trætte hjem-
vendte spillere. Det havde været endnu en fantastisk 
håndboldoplevelse for både spillere og trænere, 
ved Egene cup i Gråsten, hvor flere af drengene og 
trænerne havde været med flere gange. 

Det kan godt være, at vi ikke blev nr. 1 i Gråsten 
– men drengene vandt så til gengæld en stor 
guldmedalje for det fantastiske sammenhold de viste 
både på –og uden for banen. Det var en sand fryd 
for os trænere, at være til stævne disse fantastiske 
og seje drenge. 

Til sidst TAK for en super håndboldsæson til alle 
U-12 drengene – I har alle hver især ydet og spillet 
en super håndboldsæson både til træning, hvor I er 
mødt talstærkt op til næsten hver træning og udvist 
en stor lyst, gejst og vilje til, at lære noget nyt, som 
I så har brugt på bedste vis i kampene sæsonen 
igennem. Der skal også lyde en stor tak drengenes 
altid hjælpsomme forældre.

God sommer til jer alle.  Vi håber, at I alle finder 
ned i hallen igen efter sommerferien, når en ny og 
spændende håndboldsæson starter.

Trænerne for U- 12 drengene
KARSTEN & HEIDI

Se flere billeder på næste side

Håndbold
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Håndbold
U12 drenge til OK-CUP- forsat fra forrige side...
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MOTIONS 
VOLLEY 
HVORNÅR 
Torsdag 
18:30-20:00 
HVOR 
Hornslet skole  
Ny gymnastik sal 
HVORFOR 

God motion og et godt 
grin 
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Generelt om den  
kommende sæson

Skadesforebyggende træning
Hornslet IF’s afdelinger er blevet indbudt til tættere samarbejde med motionscenteret under 
Hornslet IF. 
Det betyder, at vi får mulighed for at supplere ungdomstrænernes opvarmningsøvelser og fysiske 
træning med ekspertbistand fra motionscenteret. 
Bestyrelsen og trænerne har endnu ikke taget konkret stilling til, hvordan dette tilbud skal indarbej-
des, men vi håber at finde en model, som kan sætte fokus på relevante skadesforebyggende øvelser 
afhængig af spillernes alder og fysiske form - og dermed vil vi forhåbentlig se færre skader blandt 
børne- og ungdomsspillerne.

Kontingentstigning
Som bekendt, er stort set intet i denne verden gratis, og ovenstående nye tiltag belaster - sammen 
med generelt stigende udgifter til holdgebyrer, dommere etc. - håndboldafdelingens kasse i den 
kommende sæson. Derfor vil kontingenterne stige lidt for alle hold (- dog undtaget U06 og U08).

Alternative indtjeningsmuligheder
Vi vil selvfølgelig gerne undgå yderligere kontingentstigninger, men det kræver at vi alle arbejder 
sammen om at skaffe indtægter på anden vis. Vi vil derfor opfordre alle forældre og spillere til at 
hjælpe til, når vi beder om en hjælpende hånd. 

Dame senior spillerne har været meget aktive på fx Skanderborg Festival, Jul på Rosenholm slot, 
loppemarked etc. og det værdsætter vi meget. 

I fremtiden vil vi gerne have flere af den slags jobs, der kan give penge i kassen, men det kræver 
opbakning fra forældrekredsen.

Bestyrelsen ser spillernes forældre som et aktiv for klubben og uden aktive forældre ingen klub. Vi 
vil gerne være en klub der løfter i flok - og jo flere der løfter, stort som småt, jo længere kan vi nå 
sammen i udvikling af klubben. 

Bestyrelsen
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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 rejseomkost-
ninger.

I Lokalavisen (25/4) udtalte træner Max Chri-
stensen 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 ungdoms-
rækkerne. 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 kas-
sen 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 

Hornslets håndbold- 
damer behøver  
sponsorater – også fra private

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
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10 gode råd til forældre
En ny sæson starter snart og bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at Hornslet IF Håndbold 
bakker op omkring de 10 forældreråd, som er udgivet af Dansk Håndboldforbund.

Håndbold

Forældre er en vigtig spiller uden for håndboldbanen, og derfor er det vigtigt, at forældrene støtter 
og bakker op om deres børn og klubben på en god måde.

Det indebærer for eksempel at holde en god tone over for trænere, dommere og modspillere 
ligesom opbakning om foreningens arbejde er på listen over de gode forældreråd.

Bestyrelsen.
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED
v/SØREN K. ERIKSEN

Vi byder alle nye og tidligere håndboldspillere velkommen til sæson 2017-18 med 
disse træningstider:

Håndboldtrænings- 
tider 2017-18

FRISØR MALOU

VI TILBYDER
• STUDIE-, PENSIONIST- OG FAMILIERABAT
• 3 UGERS HERREKLIP
• ELEVKLIP TIL FORDELAGTIG PRIS
• MARKEDETS BEDSTE PRODUKTER

BOOK TID
FRISORMALOU.DK

team malou er klar til at forkæle dig … 
kig ind i en af vores fire saloner

MØRKE 86 37 79 39  ·  AUNING 86 39 65 00  
HORNSLET 86 99 79 39  ·  EBELTOFT 86 34 62 00

Hos frisør malou står vi klar med professionel 
rådgivning, så du kan få det bedste ud af dit 
hår. Vi er altid opdaterede på tidens trends, de 
nyeste klippe- og farveteknikker samt hårpro-
dukter. Vi er 18 dedikerede ildsjæle, som alle 
brænder for at give dig den bedste oplevelse. 

Giv os et ring, kig forbi eller book en tid online på 
frisormalou.dk
– så finder vi sammen ud af, hvilken frisure, 
farve og stil der får det bedste frem i dig.

Håndbold træningstider 2017-18 
 

Vi byder alle nye og tidligere håndboldspillere velkommen til sæson 2017-18 

med disse træningstider: 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes – tjek www.hornsletif.dk for aktuelle tider. 
Ret til ændringer forbeholdes – tjek www.hornsletif.dk for aktuelle tider.
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HIF BLADETS STØTTER

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

HIF 
M o t i o n

Sommerferien banker lige nu på, hvor jeg sidder og skriver til HIF bladet.
Det bliver en travl sommer igen i år i HIF motion.
Vi er netop nu igang med at flytte til nyt booking system.

Vi håber, at når I, vores medlemmer, nu sidder med HIF bladet i hånden, først og fremmest har haft 
en god sommer, og at I har benyttet fitnesscenteret i Hornslet hallen et par gange hen over som-
meren, men vi håber også, at I allerede nu har opdaget, hvor nemt det er at bruge det nye system, det 
er nemmere, mere overskueligt, og meget mere brugervenligt. - Det håber vi også, I synes.

Vi arbejder lige nu med efterårets og vinterens holdplan - jeg kan ikke tage den med i bladet denne 
gang, men hold øje med hjemmesiden.

hornsletif.dk/hornsletifmotion

Vi opdaterer løbende med nyheder, her i blandt også holdplanen.
Vi leder efter nye instruktører med ideer til nye hold, skulle du sidde med et ønske til et hold, tøv 
endelig ikke med at kontakte os, vi er åbne for nye tiltag.

Der vil i løbet af efteråret også komme endnu en åben hus dag, som vi håber Hornslet vil bakke op 
om. Kom og kig og prøv vores flotte center, og sig hej til vores instruktører, prøv et af holdene, der vil 
være i løbet af dagen.

Du er også ALTID velkommen til at komme og få en gratis prøvetime til vores holdtræninger.

Du møder bare op på holdet og tager fat i instruktøren.

Hold endelig øje med hjemmesiden, og følg os på facebook.

Web.: hornsletif.dk/hornsletifmotion
Facebook.: Hornslet Idrætsforening
Facebook gruppe (åben).: HIF Motion

HIF Motion
AG

Nyt fra Motion

www.hornsletif.dk/hornsletifmotion

www.facebook.com/
Hornslet.IF

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai
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Vores instruktører 
er klar - er du?

HIF 
M o t i o n

< Jesper er instruktør for HCM cykelklubben. Selvom 
du ikke er med i cykelklubben, er du velkommen til at 
deltage på holdet.
 
Jesper glædersig til at se alle HCM rytterne og alle der 
gerne vil spinne igen til efteråret. 

Christina er vores faste instruktør 
der får piger, kvinder og mænd til at 
stramme op. Christina har fokus på 
mave, balder og lår.

Christina glæder sig til at se alle 
tilbage efter sommerferien, og 
håber der dukker nye op, der gerne 
vil have trænet maven og balderne 
efter sommerferiens glæder.

Per er til efteråret igen klar til at 
starte din weekend med høj puls. 
Per er tilbage fredag eftermiddag på 
Indoor Cycling, 
Per sørger for at fredagens 
lækkerier, kan indtages med god 
samvittighed, efter 45 minutter i 
sadlen.
Per glæder sig til at se alle igen, og 
håber mange flere vil kickstarte sin 
weekend med høj puls og sved på 
panden

Nyt fra Motion
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HIF 
M o t i o n Vores instruktører er klar - er du?

Katrine, Rene og Michael, står klar i Fitness 
Centeret til at guide dig igennem maskin-
erne, give dig gode råd og vejledning. 

De kan hjælpe dig med evt. genoptræning, 
med “bare det at komme igang”, eller 
ønsker du at styrke en bestemt muskel-
gruppe, eller er det noget andet du kunne 
tænke dig - kom ned og få en snak, så kan I 
finde en løsning.

De kan sammensætte et personligt program 
til dig, som selvfølgelig er gratis når du er 
medlem af HIF Motion.
 
Rene tilbyder fysioterapi behandlinger.
 
Kom ind og få en snak med en af vores 
dygtige og kompetente fitness instruktører, 
de er altid parate til at hjælpe dig.

Winnie er vores super dygtige yoga 
instruktør, og hun er fast instruktør på 
juniorfitness sammen med Bettina.
Winnie har fået mange til at være vilde 
med yoga, Winnie byder unge, ældre, 
kvinder og mænd velkommen på yoga 
holdet.
 
Winnie glæder sig til at se alle tilbage 
efter sommerferien, og håber der dukker 
mange nye op.

Aase er instruktør på vores 60+ hold.
Aase starter op med 2 hold ugentligt. (og 
skulle du ikke være helt 60+, men gerne 
vil gå til formiddags gymnastik - er du 
selvfølgelig velkommen)
 
Aase glæder sig rigtig meget til at se alle 
igen og håber at der dukker nye op.
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HIF 
M o t i o nVores instruktører er klar - er du?

Rebecca er vores faste instruktør gennem 
mange år, Rebecca har været med helt fra 
start.
Rebecca guider dig igennem alle dine 
muskler på en time, dine muskler bliver 
udholdende, din forbrænding bliver bedre 
og du har det så godt efter en pump-time.
 
Rebecca har også haft kosthold, og stiller 
gerne sin viden om kost til rådighed. Er I 
flere der kunne tænke jer en aften, hvor 
der bliver talt om kost og motion, skal I 
endelig tage fat i os. Så laver vi gerne en 
aften.
 
Rebecca glæder sig til at alle igen efter 
sommerferien, håber at se endnu flere i 
HIF Motion.

Brian er tilbage på fitnessbox - Brian får 
kvinder og mænd til at “æde sig selv”
Der er plads til smil og grin, der er plads 
til alle, der er plads til at sige - jeg pauser 
lige her, Brian skal nok få dig igang 
igen….. når Brian først sætter musikken 
igang og siger det er 20 sek. fuld ham-
mer, så er der pause…..
 
Brian håber at kunne starte endnu et 
Fitness box hold op - lørdag formiddag!
 
Brian glæder sig til at se alle igen efter 
ferien og håber der dukker nye op.

< Bettina er tilbage i cyklen, og er vores faste 
instruktør på Indoor Cycling, Mave / Ryg og 
Juniorfitness.
 
Bettina glæder sig til at se alle tilbage efter som-
merferien, og håber der dukker nye motionister, 
spinnere og juniorer op. 
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

HIF 
M o t i o n

Går du og drømmer om at blive instruktør, har 
du allerede en instruktøruddannelse, du gerne 
vil bruge i HIF Motion, vil vi MEGET gerne høre fra 
dig.
 
Vi kan altid bruge flere der gerne vil være en del 
af vores forening, vores sammenhold, vores 
hygge, vores motion.
 
Vi vil blive så glade for at høre fra dig.
 
Kom ned i centeret og tag fat i Rene, eller skriv 
til Rene på hifmotion@gmail.com, så kontakter 
han dig. 

HIF Motion har brugt sommerferien til at skifte 
til nyt booking system.
Vi har valgt Sport Solution.
 
I skrivende stund (01.07.2017) er vi netop i fuld 
gang med overgangen til det nye system.
 
Vi håber ikke giver de store gener for alle jer 
vores medlemmer, til gengæld vil vi med garanti 
love jer, at det nye system bliver mere bruger-
venligt, meget nemmere at navigere rundt i.
 
Vi glæder os til at komme igang, og håber I 
allerede nu har opdaget forskellen og hvor nemt 
det nu er at finde rundt mellem holdbookinger 
og nyheder.

Fri træning i fitness centeret kl. 20.00 - 22.00 
mandag til fredag!!

(Abonnementet gælder kun til fitnesscenter, 
ikke holdtræning.)

Har du en fitnessinstruk-
tør gemt i maven?

Træn for kr. 75 om 
måneden
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M o t i o n

...efter ferien

Oven på en god, lang sommerferie kan det være 
svært at komme i gang med træningen igen. Men 
bare rolig – du kan let og smertefrit komme i gang 
igen.
 
Ofte er ferieminderne om vin, grillmad og hængekøje 
desværre ikke kun noget, vi kan se i fotoalbum-
met; de sætter sig på mave, lår, bagdel og i vores 
kondition. Når ferien er slut, er det tid til at komme 
tilbage i form.

- Der sker ikke noget ved, at man giver slip på sin 
ferie, man kan godt komme af med det ekstra på 
sidebenene, når man kommer hjem igen
 
Din motivation er alfa omega, når du skal opnå et 
hvilket som helst mål.
- Derfor er det først og fremmest vigtigt, at du finder 
ud af, hvad det er, der netop motiverer dig. Om det 
er en belønning i form af nyt tøj, et stykke kage eller 
om det er et konkret mål som fx at kunne løbe 10 km 
uden at stoppe.

Boost din motivation:
Sæt dig selv et mål

Det kan være rigtig motiverende at sætte sig selv 
nogle mål. Det er dog vigtigt, at de ikke er urealisti-
ske - for så ender du bare med at give op. Derfor, 
hvis du har svært ved at vide, hvad et realistisk mål 
er, så sæt delmål. Fx kan et delmål være, at du skal 
kunne løbe 1 km uden at stoppe, om en måned, eller 
at du skal nå rundt om søen på under en halv time, 
alt afhængig af hvad, der passer til din kondition. 

Du skal sørge for at sætte dig selv nye mål, som du 
når dine mål, således at du hele tiden forbedrer dig. 

Variér din træning
Du kan både variere din træning i forhold til inten-
sitet, varighed, rute og idrætsgren. Hvis du f.eks. 
elsker at løbe, er det vigtigt, at du varierer din rute 
for at bevare motivationen, men også varigheden 
for hele tiden at kunne mærke fremgang. Herudover 
kan det også være en god idé at variere intensiteten 
af dine øvelser. Skift f.eks. mellem interval og udhol-
denhedsløb når du løber og laver kredsløbsøvelser 
og styrketræningsøvelser i fitnesscenteret.

Træn med andre
At træne med andre kan være en motivationsfaktor 
i sig selv. Hvis du har en aftale om at træne med en 
anden, er du også mindre tilbøjelig til at aflyse en 
træning. Ligeledes kan det hjælpe at træne sammen 
med flere, da det kan være motiverende, at have et 
socialt netværk i forbindelse med din træning.

Lav en træningsplan
Planlægning og aftaler kan generelt være med til at 
gøre det mere overskueligt at finde tid til din træning. 
Det kan synes uoverskueligt og nærmest umuligt at 
finde tid i kalenderen, hvis du kun kigger en dag frem 
i kalenderen. Sørg derfor for at lave løbeaftalerne 
med veninden i god tid, evt. planlæg faste dage i 
ugen, hvor I træner, eller meld dig til holdene i dit 
træningscenter i god tid. Dette kan virkelig hjælpe 
dig til at få plads til den motion, du måske ellers ikke 
synes, du havde tid til.
 
Vi ses i HIF Motion´s center - ved Hornslet Hallen.
 
Book dig på hold allerede nu, eller kom ned og book 
en tid til at få lavet dit eget personlige træningspro-
gram.
Tag din ven, veninde eller partner i hånden - så er I 
allerede godt på vej.

Sådan kommer du i form
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Fodbold - sejr og sammenhold
Fodbold

Nørhalne Cup - 26. maj 2017 - U12 - årgang 2005

I morgen lørdag er det finaledag. Det starter med et nyt puljespil. Drengene spiller klokken 09.45 
mod IF Lödde fra Sverige. 
De har vundet pulje 5 med 3 sejre, et nederlag og en samlet målscore på 18-2. Klokken 11.15 venter 
Grane Fotball fra Norge. De har vundet pulje 4 med 3 sejre, en uafgjort og en samlet målscore på 
9-4. Uanset om det derefter bliver 1.-2. eller 3.-4. eller 5.-6. pladsen de skal spille om går kampen i 
gang 15.45. Lige nu slapper alle af på skolen, hvor vi sover sammen med alle de andre Hornslet hold. 
.... og trænerne har det særligt hårdt.

Christian, far til Rasmus

Til de af vore læsere, der ikke lige tjekker facebook dagligt, så bringer vi her et udklip af skønne 
fodboldbilleder fra forårets og forsommerens mange stævner. 

red.
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Fodbold - sejr og sammenhold
Fodbold

10. juni 2017
Guld og bronze til HIF U11 drengene ved de 
Åbne Randers Mesterskaber i Dronningborg
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Fodbold

Fodbold - sejr og sammenhold

11. juni 2017
Åbne Randersmesterskaber i Dronningborg - U12 drenge

En dag med hårdt arbejde, skuffelser, men også med stjernestunder. Nr. 5 i en stærk A-pulje. To 
nederlag og to sejre. Godt arbejde drenge
En rigtig flot fjerdeplads i C-puljen. 3 rigtigt gode sejre - godt spillet!
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Fra idé til færdigt projekt

Fodbold

Fodbold - sejr og sammenhold
4. juni 2017 - Pinsen >

Hornslet U13 drenge 
vinder 
Kaiserau Cup 2017  

Kaiserau Cup spilles hvert 
år i Tyskland  i nærheden 
af Dortmund.

21. juni 2017
Kæmpe tillykke til Bertram som blev kåret til årets kammerat. En fornem 
pris og tage med alle de dejlige drenge. Tak for en super sæson til alle 
spillere og forældre, samt trænerne Bjørn Berre Eriksen, Jonas Jensen og 
Christian Katholm. Bjørn, du var med næsten hele vejen og tusind tak for 
din indsats gennem årene. 

En kæmpe tak til Michael Bødker Grynnerup for hans indsats, som I den 
grad bliver savnet. Altid engageret og positiv og han har en kæmpe 
andel i drengenes udvikling både på banen og udenfor banen, så det er 
en dejlig gruppe, der nu bliver givet videre. Tusind tak for alle de timer 

du har brugt på 
vores unger, men vi 
ses jo heldigvis på 
sidelinjen.

Jan Andersen, Far til Oliver
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Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

og sætter kunderne i fokus.

Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud. 

Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.

ApsAude s
RENGØRING  VASKERI  EJENDOMSSERVICE

Se mere på: www. .dkaudesaps

Fodbold

Hornslet IF afholdte igen i år sin egen Minifodboldskole for piger og drenge i alderen 5-8 år i 
weekenden 20 og 21 maj. Det blev 2 dage med godt vejr, højt humør og en masse sjov og leg med en 
fodbold i centrum.

Alle børn havde far eller mor med til at spille fodbold og lege og de 4 frivillige trænere sørgede for, at 
der blandt andet var stationsøvelser, tøjstafet, Sneakers Cup, pointjagt, bål, snobrød og meget mere.

Hornslet IF vil gerne sige et kæmpe tak til de lokale sponsorer. Uden dem er det ikke muligt at 
afholde Minifodboldskolen.  

Sponsorerne i år var Amanda-Byens Grill, ABC Centeret og Tømrerfirma Kurt Krogh ApS, som hver 
sponsorerede et pengebeløb. 
Djurslands Bank, Hornslet sponsorerede igen i år strømper og gav deltagerne en velfortjent is og 
REMA 1000, Hornslet sponsorerede frugten. 

Mia Kannegaard
Skoleleder

Minifodboldskole 2017
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Fodbold

Minifodboldskole 2017
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MØRKE - HORNSLET

Fodbold
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Fodbold
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Badminton

Opstart af ny sæson

Badminton starter op igen i uge 35, altså 
mandag den 28. august 2017.

Alle, der har haft en tid i sæson 2016/17, har 
som udgangspunkt også det samme tidspunkt 
i den kommende sæson. I vil inden opstart få 
tilsendt en mail for at bekræfte, at I kommer 
igen. Afvent denne mail.

Nye spillere kan kontakte Henning 23458025 
såfremt der ønskes at spille badminton i 
Hornslet IF. 

Der er ledige timer
Mandag  18-19  1 bane
Mandag  20-21   2 baner
Mandag  21-22   flere baner
Onsdag   18-19   1 bane
Torsdag 18-19  2 baner

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

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen
Henning Kristiansen   (formand/kasserer)

Mogens Hesselvig og Kent Molbo 

(Begge på valg og modtager ikke genvalg)

Sponsoraftale

Stein P Sport har badminton beklædningsgen-
stande til meget favorable klubpriser. 

Generalforsamlingen 
Tirsdag den 12. september 2017

Her skal Badminton afdelingen have fundet 2 
nye medlemmer til bestyrelse. Heraf skal den 
ene være kontaktperson til ungdomsmedlem-
merne. Formand og kasserer jobbet findes 
efter en konstituering af bestyrelsen men 
den nuværende formand / kasserer vil gerne 
fortsætte.  

Jeg opfordrer på det kraftigste at alle 
medlemmer der kunne tænke sig at være en 
del af badmintonbestyrelsen vil melde tilbage 
om det var noget. Bestyrelsen skal mindst 
bestå af 3 medlemmer. Kan disse ikke findes 
kan afdelingen risikere at lukke.

Henning

Ældrebadminto
Opstart mandag den 28. august i tidrummet 09-12.    
Hvis der er nogen, der kender nogen, der vil spille 
badminton, så tag dem med eller ring til Henning. Haltider for næste sæson

Årsagen til ændringerne er at gymnastik flytter fra skolen til Hal 2.

Mandag  09-12   Ældrebadminton
Mandag  18-22   Motion  
Tirsdag   18-19   Ungdom (4 baner)
Tirsdag   19-22   Motion Rodskov og Hornslet 
  (4 baner)
Onsdag   18:30-22  Motion Rodskov og Hornslet 
  (4 baner)
Torsdag  18-22   Motion
Fredag    16-19   Ungdom  

TJEK ALTID TAVLEN I HAL 2
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Petanque

Sommersæsonen har budt på rigtig meget godt 
petanque spil. 

Der har været et stabilt fremmøde af entusiastiske 
spillere, der med godt humør, stor spilleglæde og 
venskabelig omgangstone, har givet hinanden god 
og hård konkurrence på banen, samt godt socialt 
samvær både på og udenfor banen.

Det danske sommervejr med høj sol, regn og blæst 
er altid en god baggrund for et godt venskabelig og 
spændende spil petanque. Når man først har trykker 
hånd og ønsket mod- og medspillere god kamp, 
grisen er kastet, stiger adrenalinen og koncentratio-
nen, kampen er  i gang. 

Om det er et turnerings- eller træningsspil er 
indlevelsen i spillet lige stor og konkurrencen 
niveauet lige højt.

Turneringerne 
Både flaske- og supermelee turneringerne er også i 
år præget af spænding og tæt konkurrence. Hvilket 
også øger fremmødet på turneringsdagene.

Flasketurnering, hvor gevinsten til de 12 spillere, 
der med dagens højeste score høster en flaske med 
druevin, og de øvrige må gå hjem og nyde gåsevin.

Supermelee turneringen har i år bevaret spændingen 
helt frem til sidste spilledag. 

Ved opgørelse af det samlede resultat, vil der i år 
blive fratrukket de 2 dårligste delresultater. Dette 
bevirker at en spiller ikke er uden vinder chance blot 
fordi, man mister 2 turneringsdage.

I år vil der være gevinster til mere end de 3 spillere, 
som opnår det højeste samlede resultat. 

Petanquebanerne.
Bane-teamets (Bent P og Ove) forarbejde med 
vibrering og tromling af banerne inden sæson 
starten, har virkelig bevirket, at banearealet har holdt 
en god standard hele sæsonen igennem. 

At spille på en petanquebane, der ikke er præget af 
”huller” og bløde områder, men har en fast overflade 
hvorpå kuglerne kan rulle, har forhøjet glæden og 
niveauet på spillet. 

GENNERALFORSAMLING
I år afholdes der generalforsamling og sæsonaf-
slutning tirsdag den 3. oktober kl.19 I klublokalet i 
Hornslet Hallen.

Vintersæson
HUSK petanque spilles hele året. Efter sommersæ-
son kommer vintersæson, der i år starter tirsdag den 
3. oktober kl. kl. 14
VEL MØDT 

Med venlig hilsen
Petanquebestyrelsen  / ab

Petanque er konkur- 
rence med godt samvær

Petanque

Aktivitetskalender 2017
Dag Dato Kl. Emne
Søndag 6. aug. 10.00 6. Flasketurnering
Mandag 14. aug. 18.30 Fællestræning hos I.F.Å. – OBS start kl. 18.30
Tirsdag 15. aug. 19.00 6. Supermelee
Søndag 20. aug. 09.30 HIF Klubmesterskab – (Husk tilmelding – se opslag)
Tirsdag 29. aug. 19.00 7. Supermelee
Søndag 10. sep. 10.00 7. Flasketurnering
Tirsdag 19. sep. 18.00 8. Supermelee
Søndag 24. sep. 10.00 8. Flasketurnering
Tirsdag 3. okt. 19.00 Generalforsamling og Sæsonafslutning (se opslag)

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. 

Vær opmærksom på aktiviteter der meddeles ved opslag i klubhuset.
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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Nu starter en ny volleysæson 
Kom og vær med fra start, når vi mødes d. 1 torsdag 
i september.

Vi har hårdt brug for nogle flere (mandlige) spillere, 
de kvinder, der spiller, har brug for lidt mere modspil.

Her er lige en lille illustration af grund slagene. 
Hvis I skulle have glemt hvad volley går ud på.

Jeg vil gerne slå et slag for at man ikke behøver at 
være ung, dem på 50+ kan sagtens være med. 

Da jeg startede for snart mange år siden var mange 
af spillerne 60 eller derover, så kom og prøv og se, 
om det er noget for dig. 

Hvis det er svært at komme afsted, fordi man ikke 
kan få et barn passet, så tag barnet med, vi har haft 
flere børn, der har siddet i redskabsrummet og læst, 
tegnet eller brugt I-pad.

Birthe Krag
 29 74 80 39

birthekrag@gmail.com

Ny Volleysæson 7. september
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Siden februar 2001 har vi været i gang på Byvej, og i de mere end 16 år har vi med stor lyst og glæde, 
serviceret byen og omegnen med bl.a. sandwich, burgere og fritter. 

Udviklingen af sortimentet gennem årene har været stor. 
Fra servering af ren fastfood de første par år, til i dag hvor vores klassiske højtbelagte smørrebrød, pålægska-
ger, tapas og frokostanretninger er en stor del af forretningen. 
I dag kan du bl.a. også bestille rosastegt amerikansk oksesteg, spareribs og om sommeren sælger vi softice 
og gammeldags isvafler.

Jeg startede grillen op som et familieforetagende med min far. Han var med indtil for ca. 10 år siden, så var 
det blevet tid til han skulle andre veje. Herefter har jeg drevet forretningen videre med min kone Pia. Vi bor her 
i byen med vores 2 piger på 5 og 9 år.

På Amanda har vi ansat ca. 15 medarbejdere i alderen 15-26 år. Der er mange forskellige ansatte; rengø-
ringspiger, opvaskere og folk bag disken, der står for maden. En enkelt ansat på fuldtid. 
Udover at drive Amanda bestyrer vi også kantinen på VUC i Hornslet. Her laver vi på alle hverdage, morgen-
mad og frokost til ca. 100 unge studerende.
Vi har travlt og keder os sjældent, men vi er glade og taknemmelige for den store opbakning fra vores mange 
kunder. 

Michael Fischer
Amanda 

- mere end pølser og fritter
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Efter en del år med stilstand i både grundsalg 
og huskøb er Hornslet nu begyndt at vokse 
igen.
I de seneste par år er der kommet gang i 
tilflytningen til Hornslet. Syddjurs Kommune 
har udstykket et nyt parcelhusområdet på 
den østlige side af byen mod Rodskov. De 
to første etaper er forlængst byggemodnet 
og sat til salg og 35 af de i alt 46 grunde er 
solgt og mange af dem allerede bebygget. Vi 
forventer at grundene i tredie etape sættes til 
salg her i løbet af efteråret.
DjursBo har bygget de første to ud af tre eta-
per af et nyt lejeboligbyggeri – Nannas Vænge 
– hvor de første 46 lejligheder blev lejet ud 
inden de var færdige. Her kommer der også 
en tredie etape meget snart.

Der er også private bygherrer, der enten 
udstykker parcelhusområde, bygger række-
huse i en eller to etager eller bygger en ny lille 
bytilføjelse til Rodskov på cirka 80 lejlighed-
er/rækkehuse.

Alt dette er projekter, der er i fuld gang. Og 
der forhandles også om at få byudviklet 
STARK/VARO grundene – det store, meget 
triste område over for den kommende let-
banestation. Her vil boligerne komme til at 
ligge på første parket til den hurtige, direkte 
forbindelse til nogle af Aarhus’ største arbejd-
spladser og uddannelsesinstitutioner.

Når letbanen kommer igang
Opgraderingen og elektrificeringen af 
Grenaa-Aarhus-Odder nærbanen til letbane 

er selvfølgelig også et vigtigt parameter, når 
man overvejer at bosætte sig i Hornslet. 
Letbanen begynder desværre at minde om 
meget andet, der kører på skinner i Danmark, 
og som har en kedelig tendens til at tiltrække 
‘udfordringer’. Så vores tålmodighed bliver 
sat på en længere prøve end ventet, og 
der kommer ikke til at køre tog før i 2018. 
Hvornår de optimale fire afgange mod Aar-
hus og to afgange mod Grenaa i spidsbelas-
tningstimerne kommer op at køre er jeg ikke 
modig nok til at spå om. Men når det sker 
bliver det en kæmpe gevinst for bosætnin-
gen i Hornslet og i alle stationsbyerne på 
Djursland.

Kan Hornslet blive en mere attraktiv by?
Hvad enten man er en lille, men voksende 
børnefamilie eller er lidt oppe i årene og bare 
ønsker at finde et dejligt sted at bo, så har 
man har nogle krav og forventninger til sit 
nye hjem og sin nye by. Det skal være til at 
betale, ligge i en fornuftig afstand til arbejd-
spladser, institutioner, skoler, gode indkøb-
smuligheder, smuk natur, fritidsaktiviteter og 
meget andet.

På mange af disse parametre har Hornslet 
meget at tilbyde tilflytterne. Vi har et varieret 
udvalg af pasningsmuligheder, en god skole, 
en dejlig biograf, et spændende bibliotek, en 
aktiv kirke samt et flot udvalg af specialfor-
retninger og gode dagligvarebutikker. Vi har 
også masser af aktive foreninger, der giver 
os muligheder for at dyrke vores interesser, 
holde os i form og knytte nye venskaber.

Vi har nogle ret gode rammer og muligheder, 
men med den kraftige tilflytning som allerede 
sker nu, skal vi altså igang med at planlægge, 
udbygge, forbedre samt nytænke og videre-
udvikle byen Hornslet. 

Så husk at ta’ fat i byrådskandidaterne her 
under efterårets valgkamp op til kommun-
evalget i november 2017. For det er inden 
i stemmer, at I skal finde ud af hvad deres 
holdning til Hornslets – og Syddjurs Kom-
munes – muligheder og fremtid er.

Hvordan skal vi integrere nye beboere?
De fleste har selvfølgelig høje forventninger, 
når de flytter til en ny bolig i en ny by. Vi, der 
har boet i Hornslet i mange år, har også for-
ventninger til, at de nye beboere deltager i og 
bliver en del af det lokale liv. Det gælder om 
at få de gensidige forventinger afstemt, men 
hvordan gør vi det bedst?
Hornslet Distriktsråd har talt med flere af 
de større foreninger i byen, for at finde en 
måde at byde nye tilflyttere velkommen på 
samt sørge for, at de falder godt til, får lokale 

venner og bliver engagerede i foreninger og 
institutioner. 

Derfor vil vi her i løbet af efteråret invitere til 
et møde, hvor vi kan arbejde videre med ideer 
og forslag til informationsguide, velkomstpa-
kker, eller hvad i synes, at vi skal gøre for at 
byde tilflytterne velkommen til Hornslet.

For det er jo ikke bare at flytte til en ny by og 
bygge et nyt hus ude på en tidligere korn-
mark. Vi skal være tilgængelige og hjælpe 
dem på plads, så de også bliver glade for 
at bo, handle og leve i Hornslet. Så gå over 
og hils på din nye nabo/genbo og byd dem 
velkommen. Det kan jo være, at du er den, 
der kan hjælpe dem med at falde til her i 
vores ret specielle men hyggelige lille område 
af Danmark.

Gode ideer, råd og forslag modtages gerne 
– også fra nye tilflyttere – 
på hornsletdistriktsraad@gmail.com
Læs mere om Hornslet Distriktsråd på:  
www.hornsletby.dk

Hornslet - en by med vokseværk!
Af Hans Nielsen, Formand for Hornslet Distriktsråd

Hornslet
Distriktsråd
Krajbjerg  |  Eskerod  |  Rodskov
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Efter en del år med stilstand i både grundsalg 
og huskøb er Hornslet nu begyndt at vokse 
igen.
I de seneste par år er der kommet gang i 
tilflytningen til Hornslet. Syddjurs Kommune 
har udstykket et nyt parcelhusområdet på 
den østlige side af byen mod Rodskov. De 
to første etaper er forlængst byggemodnet 
og sat til salg og 35 af de i alt 46 grunde er 
solgt og mange af dem allerede bebygget. Vi 
forventer at grundene i tredie etape sættes til 
salg her i løbet af efteråret.
DjursBo har bygget de første to ud af tre eta-
per af et nyt lejeboligbyggeri – Nannas Vænge 
– hvor de første 46 lejligheder blev lejet ud 
inden de var færdige. Her kommer der også 
en tredie etape meget snart.

Der er også private bygherrer, der enten 
udstykker parcelhusområde, bygger række-
huse i en eller to etager eller bygger en ny lille 
bytilføjelse til Rodskov på cirka 80 lejlighed-
er/rækkehuse.

Alt dette er projekter, der er i fuld gang. Og 
der forhandles også om at få byudviklet 
STARK/VARO grundene – det store, meget 
triste område over for den kommende let-
banestation. Her vil boligerne komme til at 
ligge på første parket til den hurtige, direkte 
forbindelse til nogle af Aarhus’ største arbejd-
spladser og uddannelsesinstitutioner.

Når letbanen kommer igang
Opgraderingen og elektrificeringen af 
Grenaa-Aarhus-Odder nærbanen til letbane 

er selvfølgelig også et vigtigt parameter, når 
man overvejer at bosætte sig i Hornslet. 
Letbanen begynder desværre at minde om 
meget andet, der kører på skinner i Danmark, 
og som har en kedelig tendens til at tiltrække 
‘udfordringer’. Så vores tålmodighed bliver 
sat på en længere prøve end ventet, og 
der kommer ikke til at køre tog før i 2018. 
Hvornår de optimale fire afgange mod Aar-
hus og to afgange mod Grenaa i spidsbelas-
tningstimerne kommer op at køre er jeg ikke 
modig nok til at spå om. Men når det sker 
bliver det en kæmpe gevinst for bosætnin-
gen i Hornslet og i alle stationsbyerne på 
Djursland.

Kan Hornslet blive en mere attraktiv by?
Hvad enten man er en lille, men voksende 
børnefamilie eller er lidt oppe i årene og bare 
ønsker at finde et dejligt sted at bo, så har 
man har nogle krav og forventninger til sit 
nye hjem og sin nye by. Det skal være til at 
betale, ligge i en fornuftig afstand til arbejd-
spladser, institutioner, skoler, gode indkøb-
smuligheder, smuk natur, fritidsaktiviteter og 
meget andet.

På mange af disse parametre har Hornslet 
meget at tilbyde tilflytterne. Vi har et varieret 
udvalg af pasningsmuligheder, en god skole, 
en dejlig biograf, et spændende bibliotek, en 
aktiv kirke samt et flot udvalg af specialfor-
retninger og gode dagligvarebutikker. Vi har 
også masser af aktive foreninger, der giver 
os muligheder for at dyrke vores interesser, 
holde os i form og knytte nye venskaber.

Vi har nogle ret gode rammer og muligheder, 
men med den kraftige tilflytning som allerede 
sker nu, skal vi altså igang med at planlægge, 
udbygge, forbedre samt nytænke og videre-
udvikle byen Hornslet. 

Så husk at ta’ fat i byrådskandidaterne her 
under efterårets valgkamp op til kommun-
evalget i november 2017. For det er inden 
i stemmer, at I skal finde ud af hvad deres 
holdning til Hornslets – og Syddjurs Kom-
munes – muligheder og fremtid er.

Hvordan skal vi integrere nye beboere?
De fleste har selvfølgelig høje forventninger, 
når de flytter til en ny bolig i en ny by. Vi, der 
har boet i Hornslet i mange år, har også for-
ventninger til, at de nye beboere deltager i og 
bliver en del af det lokale liv. Det gælder om 
at få de gensidige forventinger afstemt, men 
hvordan gør vi det bedst?
Hornslet Distriktsråd har talt med flere af 
de større foreninger i byen, for at finde en 
måde at byde nye tilflyttere velkommen på 
samt sørge for, at de falder godt til, får lokale 

venner og bliver engagerede i foreninger og 
institutioner. 

Derfor vil vi her i løbet af efteråret invitere til 
et møde, hvor vi kan arbejde videre med ideer 
og forslag til informationsguide, velkomstpa-
kker, eller hvad i synes, at vi skal gøre for at 
byde tilflytterne velkommen til Hornslet.

For det er jo ikke bare at flytte til en ny by og 
bygge et nyt hus ude på en tidligere korn-
mark. Vi skal være tilgængelige og hjælpe 
dem på plads, så de også bliver glade for 
at bo, handle og leve i Hornslet. Så gå over 
og hils på din nye nabo/genbo og byd dem 
velkommen. Det kan jo være, at du er den, 
der kan hjælpe dem med at falde til her i 
vores ret specielle men hyggelige lille område 
af Danmark.

Gode ideer, råd og forslag modtages gerne 
– også fra nye tilflyttere – 
på hornsletdistriktsraad@gmail.com
Læs mere om Hornslet Distriktsråd på:  
www.hornsletby.dk

Hornslet - en by med vokseværk!
Af Hans Nielsen, Formand for Hornslet Distriktsråd

Hornslet
Distriktsråd
Krajbjerg  |  Eskerod  |  Rodskov
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HORNSLET
støtter 

Hornslet IF

Den Store Svømmedag afholdes hvert år på den 
første søndag i oktober. 

Den Store Svømmedag er en dag hvor svøm-
meklubber og svømmehaller åbner dørene i 
tidsrummet 10.00-16.00, så du kan svømme, så 
langt du vil.

Som deltager støtter du op om klubben, da der 
er præmier til det arrangementssted, der får 
flest personer i vandet eller svømmer længst.
 
I 2017 afholdes Den Store Svømmedag søndag 
den 1. oktober
Se gruppeinddelingen her til højre.

Svømmeafdelingen

Invitation til  
Den Store  
Svømmedag

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

1997 – 1999 9

1990 – 1996 10

1980 - 1989 11

1970 – 1979 12

1960 – 1969 13

1959 – ældre 14

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

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 konkur-
rence (BECO) KR. 100,00 

Badehætte med motiv 
(Børn) KR. 50,00

Badehætte ensfarvet 
(pink/sort/sølv) KR. 40,00

HIF badehætte KR. 50,00
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Bliv ek      trakunde i 

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

Svømning

Leg og lær
Vandtilvænnings hold for børn fra ca. 4 år
Forudsætninger:  Intro hold for de ikke vandtilvæn-
nede børn, børn der ikke kan få hovedet under 
vand og måske aldrig eller kun få gange har været 
i vandet. Børnene svømmer med bælter og vinger. 
Der er både en træner på kanten og 2 hjælpetræner 
i vandet. Undervisningen forgår med en blanding af 
leg og undervisning.
 
Begyndere
Vand tilvænnede børn i alderen ca. 5-10 år.
Forudsætninger: Begynder hold for børn, der er vand 
tilvænnet, dvs. de er trygge ved vand, kan bevæge 
sig frit og kan få hovedet under vand. Børnene på 
dette hold bruger ofte stadig vinger, og alle bruger 
bælte .
 
Let øvede
Let øvede børn i alderen ca. 6-11 år.
Forudsætninger: Børnene kan svømme ryg og crawl 
grov motorisk. Der skal kunne svømmes 1 hel bane 
ad gangen. 

De svømmer rygcrawl- og crawl ben med flyde-
redskaber, puster ud under vandet, dykker samt 
springer i vandet fra kanten. Forskellige hjælpemidler 
kan tages i brug. Der må gerne svømmes med bælte
 
Øvede
Øvede børn i alderen ca. 8-14 år.
Forudsætning: Børnene skal være i stand til at 
svømme 25 m crawl og 25 m rygcrawl uden 
hjælpemidler og uden pause samt være i stand til at 
svømme crawl med korrekt vejrtrækning. Børnene 
skal have kendskab til brystsvømning.
 
Konkurrence 1 og 2
Øvede svømmer der kan svømme crawl, rygcrawl, 
bryst og butterfly
Forudsætninger: Man skal kunne svømme midst 100 
m af hver af diciplinerne uden pause og med korrekt 
vending. Man skal deltage i alle stævner der. Man 
skal møde op til træning hver gang.
.

HIF Svømmeafdeling

Holdbeskrivelser

 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

HUSK Kontantløs betaling
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
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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

TIRSDAG 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

FREDAG 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

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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HIF BLADETS STØTTER

Tennis

5 voksenhold i turnering
I 2017 har vi haft ikke mindre end 5 forskellige 
hold med i diverse turneringer. 

Der er 3 hold i JTU regi, et i Jyllandsserien, et i serie 
3 og et miniveteran hold.
I alle 3 turneringer har der været nogle rigtigt gode 
kampe og alle hold har klaret sig godt.

Desuden har vi vanen tro haft 2 krydsmotionshold i 
gang. Krydsmotion hvor der spilles 2 herre-doubler 
mod de lokale klubber og afsluttes med hyggelig 
aftenspisning bagefter.

Sæsonstart
Vi startede sæsonen med standerhejsning i flot 
solskinsvejr med masser af tennis og naturligvis 
tenniskage. Det passer så ikke helt, da der allerede 
var blevet spillet en del tennis på det tidspunkt.

Sæsonen har været præget af rigtigt mange 
aktiviteter,  hyggeligt samvær og masser af tennis.

Voksenintroduktion
Vi fulgte op på de seneste års forrygende succes 
med vokseninstruktion for nye medlemmer - 4 
tirsdage – det gav endnu engang flere nye medlem-
mer. Der er i det hele taget stor aktivitet blandt de 
nye medlemmer, både dem fra i år, men også fra de 
tidligere års voksenintroduktion.  
Hjerteligt velkommen til jer.

Træning for øvede
Derudover har vi afholdt træning for øvede seniorer 
og ranglistespillere – en stor tak til skiftende interne 
instruktører. Det er godt at mærke at der er 
opbakning til disse fælles træninger.

Stabilt medlemstal
Medlemsantallet ser ud til at være nogenlunde stabilt 
/ svagt stigende (godt 100 medlemmer).
Ikke mindst har der været en dejlig stor aktivitet på 
dame siden. Der har snart ikke været en "onsdags 
drop in" uden at pigerne har lagt beslag på banerne.

Pigerne er gode til at skabe stemning med megen 
grinen, snakken og høje hvin. Men de er jo også 
gode til at "multi-taske"

Klubfest i september
Klubfest / klubdag bliver afholdt i efteråret sammen 
med klubmesterskabet – endnu et rigtigt godt 
indslag og en god afslutning på sæsonen.  Grill 
og forhåbentligt godt vejr er som oftest en god 
kombination.
Det plejer at være en rigtig dejlig dag med masser af 
hygge, god mad og forrygende tennis-spil. 

Klubhuset skal males. Vi finder ud af i år, om der skal 
samles en masse frivillige hænder, eller om vi betaler 
os fra det ved at lade en professionel klare opgaven.

Vi glæder os over mange gode timer med kammerat-
ligt samvær og intense tenniskampe på banerne.

Nye medlemmer både børn og voksne, er altid meget 
velkomne til at komme og prøve at spille. 
Vi har ketchere og bolde som kan lånes, hvis man 
ikke selv har, eller er usikker på, om det er noget for 
en.

Svend Petersson
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Maj-september Instruktion for børn under 12 på bane 3 og 4. v. ??
Onsdage kl. 16-17.30  I perioden 3. maj – 22. juni og igen 9. august – 13. september.

Maj-september Instruktion for børn over 12 på bane 3 og 4. v. ??
Onsdage kl. 17.30-19 I perioden 3. maj – 22. juni og igen 9. august – 13. september.

Tirsdag 2. maj kl. 18-20 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. 

Instruktion

Turneringer og andre sociale arrangementer

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

Tennissæsonen 2017

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 

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

Kontingenter
U14: kr. 250

U25: kr. 350

Senior: kr. 800 

65+: kr.  350

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

        Hver torsdag på Gæstgivergården

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

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

Til opslagstavlen – støt dem der støtter os

FIRMA ADRESSE TELEFON HJEMMESIDE 

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

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

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

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

Bageriet Løgten og Hornslet Byvej 15, Hornslet 8699 4042

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

HIF 
M o t i o n



Entreprenør & 
Aut. kloakmester 
Jesper Schroll Jensen

Hornslet

tlf: 40783880
www.jsjkloak.dk

Jord- og kloakarbejde 
samt betonboring

Kloak-TV med sonde 
til søgning af rør

SAKS &
BJØRNKILDE

LONE ISEN  40 96 42 45 
LINE BJØRNKILDE   86 37 60 04

TINGVEJ 14  ·  8543 HORNSLET
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