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Så er et år gået HIF, hvor vi igen kan glæde os over 
de mange nye tiltag, der hele tiden er i vores fælles 
klub.

Som vi nævnte sidste år – har vi og vil vi hele tiden 
have fokus på at udvikle klubben med nye tiltag, 
afdelinger og tilbud – således vi hele tiden følger 
med tiden.

Alle afdelinger har fået afholdt generalforsamlinger 
– og der meldes om positive tendenser, men 
økonomien bliver stadig strammere og strammere.

Lige nu arbejdes der på 2 nye store projekter. 
Det ene er E-sport. Vi og Hallen er enige om lokalet – 
og der er sendt ansøgninger ud til forskellige fonde.

E-sport er fremtidens sport – og det vil tiltrække 
mange, som vi ikke tidligere har set i Hallerne – 
hvilket bliver rigtig spændende.

Vi samarbejder med DGI – og forventer os meget af 
dette projekt.

Det andet projekt er Multibane – Byens frirum
Sammen med Kompan har vi fået tegnet et forslag til 
vores nye multibane i Hornslet.

Byens Frirum skal tiltrække ældre, dagplejen, 
udendørs crossfit, street fodbold, basket bold – løbe 
osv.

Er det realistisk? – ja det er det.

Et godt år er gået
Vi har vendt kurven i år – mange års nedgang er 
nu vendt til tilgang af nye medlemmer. Så med de 
rette indstillinger vil vi, med de rammer vi har, kunne 
skabe fremtidens klub i Hornslet.
 
70 års venskabsjubilæum med Rygge er i 2018.
Det skal fejres – så vi lægger op til en kæmpe fest i 
hallerne med plads til de gamle i hal 1 og de unge i 
hal 2.

Vi har indbudt Rygge og håber at de bakker op, så vi 
kan få en stor fest.

Jeg vil gerne sige tusinde tak til de mange frivillige i 
HIF, der hver eneste dag er med til at sikre vores klub 
til fremtiden.

Vi har nogle af Danmarks bedste rammer – og vi skal 
derfor i fremtiden forstå at udnytte dem.

Michael Møller Jensen
formand – HIF
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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Pokaluddeling 2017
Årets Meyer AG og Karin 
Hovedbestyrelsen vil gerne indstille Karin og AG 
til at modtaget Årets Meyer.
 
Karin og AG bruger mange arbejdskræfter og mange 
timer på HIF Motion.
 
Hen over sommeren krævede et nyt system til HIF 
motions afdeling, en hel del sommerferie timer, 
mange sommerferie-formiddage blev brugt på HIF´s 
kontor. 
Så overgangen til det nye system skulle foregå så 
nemt som muligt for alle vores medlemmer.
 
Hver weekend og enkle hverdage, sørger Karin og 
AG for rene håndklæder i fitness centeret. Karin og 
AG sørger for opfyldning af rens til maskinerne,
så vi opretholder vores center-service.
Er en af vores faste instruktører forhindret i at møde 
til deres vagt i centeret, træder Karin og AG gerne til, 
og afløser i centeret.
 
Karin og AG undersøger løbende muligheder for 
nye tiltag i HIF motion, nye hold, nye frivillige, nye 
instruktører.
 
Karin og AG er næsten altid at finde i vores center, 
de er altid parate til at hjælpe instruktører og 
medlemmer med brugen af vores nye system.
 
Hovedbestyrelsen mener bestemt at som udvalg og 
kæmpe ildsjæle i vores HIF motionscenter er Karin 
og AG de helt rette til at modtaget årets Meyer.

HIF Hovedbestyrelse

Borgerforeningens pokal Tobias Hornbek Larsen
Jeg vil gerne indstille Tobias Hornbek Larsen til  
Borgerforeningens Pokal 
 
Tobias har i sidste sæson gjort en kæmpe indsats 
både til træning, kamp og overnatningsstævne for  
HIF’s U8 håndboldspillere .

Spillerne sætter stor pris på Tobias både på og 
udenfor håndboldbanen . Han formår med den 
glæde og gejst, han udviser, når der er træning i 
hallen at få alle spillere til at føle sig velkommen være 
med til at udvikle den enkelte spiller igennem de 
øvelser, han sætter op.

I kampene er han god til, at guide spillerne. Tobias er 
atter i år at finde, som hjælpetræner hos U10 pigerne 
– det sætter vi alle både vi andre trænere og spillere 
stor pris på .



5

Pokaluddeling 2017

Olaf Jørgensens pokal Rene Sørensen
HIF fodboldafdeling ønsker hermed at indstille 
Rene Sørensen til Olaf Jørgensens Pokal.

Rene var ungdomstræner fra 1979 til 1986, hvor det 
især var pigefodbolden, der nød godt af hans evner 
som fodboldtræner. Rene tog desværre en afstikker 
til Skødstrup SF.
Rene vendte tilbage til HIF som ungdomstræner fra 
2003 frem til 2007, hvor han blev overtalt til at gå ind 
i Ungdomsudvalget, hvor han har været siddende 
lige siden.

I 2008 blev Rene ligeledes medlem af fodboldbe-
styrelsen, som sekretær. Den post har han besiddet 
indtil d. 19. september 2017 hvor Rene har valgt at 
trække sig fra bestyrelsesarbejdet, da han vil hellige 
sig arbejdet som kampfordeler som han har styret 
med hård hånd siden 2014.

På grund af hans dårlige syn og manglende talent 
på fodboldbanen, blev han opfordret til at tage 
dommerkort. Rene har også lagt et stort arbejde 
i dommerklubben på Djursland, da han for få år 
tilbage var den reelle årsag til at vi fik uddannet 15 
dommere på Djursland, dette vakte genlyd over hele 
landet.
I de mange år jeg har siddet i bestyrelse med Rene 
har jeg ikke oplevet en sekretær, der har formidlet så 
mange informationer ud til så mange mennesker, det 
skal du have stor tak for. 

På Fodboldafdelingens vegne
Stig Larsen

Og da vi stod og manglede en ekstra hånd hos U6 
spillerne her i sæson opstarten – hvem trådte til – 
det gjorde Tobias da .

Tobias var også sammen med Frederik Nissen med 
til, at U12 drengene sidste år fik en super sæson - da 
de gik forrest til både træning og kampene og hjalp 
de mange forholdsvis nye spillere godt i gang med 
håndbolden.
Der blev i løbet af sæsonen skabt et unikt sam-
menhold drengene imellem både på banen  og det 
sociale samvær imellem kampene  - samt det årlige 
håndboldstævne i Gråsten som blev en kæmpe 
succes.

De fleste U12drenge er atter at finde i hallen til 
håndbold i den nye sæson vi lige har taget hul på.

Jeg synes det er vigtigt, at vi ”voksne” trænere 
husker, at påskønne det arbejde og arrangement 
– de unge leverer uge efter uge i HIF – Vi skulle jo 
gerne have dem til, at fortsætte både  som trænere 
og spillere i klubben mange år endnu.

Heidi Johnsen 

Bankoholdets Pokal Annette Winther
Jeg vil gerne indstille Anette K. Winther til at 
modtage Bankoholdets pokal,.

Den skal hun have for hendes mangeårige og store 
arbejde i Hornslet IF fodboldafdeling. 
 
Anette har i mange år udført et kæmpe arbejde for 
børnene i HIF fodbold. 

Anette startede som drengetræner, og har sidenhen 
stablet et pigefodbold hold på benene, og det er 
med stor succes, de er en kæmpe årgang. 
 
Anettes fantastiske humør, positive tilgang og 
hendes altid smilende sind, giver anledning til mange 
smil hos spillere og forældre. 
 
Anette er flere gange blevet kåret til årets træner ved 
et stort årligt fodboldstævne, hvor hun deltager med 
"sine" piger. 
 
Anette fortjener i den grad en pokal og anerkendelse 
for hendes kæmpe indsats og ikke mindst hendes 
fantastiske humør. 

AG

Anette kunne desværre ikke selv være der til at 
modtage sin Pokal, og derfor havde Ole Friis, der 
er træner sammen med Anette lovet at modtage og 
viderebringe pokalen.
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Hornslet Snedker-, Tømrer-
og Køkkenforretning ApS
v.  Torben Lading

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Årets HIF’er Dorte Lykke Andersen 
Hovedbestyrelsen i HIF vil gerne indstille Dorte 
Lykke til Årets HIF’er.
 
Dorte blev formand for gymnastik afdelingen allerede 
i 1995, og har vedvarende arbejde ihærdigt med 
gymnastik, med nye instruktører og nye bestyrelses-
medlemmer.

Dorte har holdt fast i bestående hold, trods store 
udfordringer på instruktør siden, f.eks. var der på et 
tidspunkt ingen instruktører til de helt små og meget 
ivrige gymnaster, så gik Dorte selv på posten som 
instruktør for de små.

For ca. 10 år siden tog Dorte selv en instruktørud-
dannelse i Step, og fungerede som stepinstruktør i 
nogle år. Dorte træder altid gerne til som afløser for 
alle instruktører.

Dorte får altid sendt instruktører og hjælpeinstruktø-
rer på relevante kurser.
Dorte har gennem mange år, arrangeret gym-
nastikopvisninger, og med alt hvad der hører 
med. Arrangement, salg af billetter, oprydning af 
redskaber, borde og stole osv.

HIF´s sommerfester fra 1995 - 2004, har Dorte, 
sammen med sin mand Erik, tilrettelagt Rosenholm 
familie- og cykelløb, som var et stort tilløbsstykke.

Dorte fortjener bestemt 
en pokal, både for sit 
store og mange årige 
arbejde i HIF gymnastik-
afdeling, men også for sit 
altid gode humør. Dorte 
er en ildsjæl.
 
Hovedbestyrelsen takker 
Aase Winther for hjælpen 
med indstillingen af 
Dorte.

Pokaluddeling  
fortsat

Aktivitetskalender 2018 

Vinterudsalg:  Torsdag d.4. Januar 

Slutspurt:   Torsdag d. 1. Februar 

Fastelavn:   Lørdag d. 10. Februar  

Markedsdag:  Lørdag d. 5. Maj  

Open by Night:  Torsdag d. 31. Maj til  

Sommerudsalg:  Torsdag d. 14. Juni 

Slutspurt:   Torsdag d. 9. August 

Modeshow:   Onsdag d.3. Oktober 

Halloween:  Torsdag d. 25. Oktober 

Black Friday:  Fredag d. 23. November 

Juletræstænding: Lørdag d. 1. december  
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Autohallen Hornslet aps

Sæt kryds i kalenderen 

Vi fejrer i 2018 70 års venskabsjubilæum mellem Hornslet IF og Rygge IL.

Sæt kryds i kalenderen 7.- 10. juni 2018

Køb HIF’s julemærke for kr. 25 pr. ark á 20 stk. 
Julemærket udgives og sælges af HIF fodbold
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JULEFROKOST MENU 1:
- Sild med karrysalat
- Fiskefilet med remoulade
- Æg og rejer med mayo. og citroner
- Leverpostej med champignon, bacon og rødbeder
- Ribbensteg med rødkål Min. 10 pers.
- 2 slags ost med kiks
- Ris ála mande med kirsebærsovs Ud af huset kr. 149,-
- Incl. rugbrød og smør
  i huset kr. 179,-

JULEFROKOST MENU 2:
- 2 slags sild med karrysalat
- Varmrøget laks med rejer og dilddressing
- Grønkålsalat med granatæble og rosastegt andebryst
- Tarteletter med høns i asparges
- Flæskesteg med rødkål Min. 10 pers.
- 2 slags ost med kiks
- Ris ála mande med kirsebærsovs Ud af huset kr. 220,-
- Incl. rugbrød og smør
  i huset kr. 249,-

Venlig hilsen
Lisbeth og Anja

TLF: 41 14 70 55 eller mail: hornslethallenscafe@gmail.com
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Nyt fra
www.facebook.com/
www.hornslethallerne.dk/

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

ÅRETS STORE JULEFROKOST 
2. december 

 

KUN 295 pr. person  
Inkl. spisning, 1 gratis øl /vand eller glas vin, dans og musik. 
Dørene og baren åbner 17.30  
 
Som noget nyt i år – sælges der også billetter til efter spisning. 
(Der sælges IKKE ved indgang – billetter til efter spisning er også forsalg) 

 
Billetter til efter spisning – Kr. 100,- pr. person 
Indgang 21.30 – 22.30 (efter 22.30 ingen adgang) 

Stor lækker julebuffet  
1 gratis øl / vand eller glas vin 
 
DJ underholder under spisning fra kl. 18.00-21.30 
MP Iversen Band spiller op til dans kl. 21.30 -01.30  
  

 
 
Billetterne købes hos: 
-Lisbeth og Anja i Cafeen i Hornslet Hallen. 
-Online på www.hornslethallerne.dk 
 
Der er 300 billetter til spisning – Sidste frist for tilmelding til spisning er 15.november. 
Der er 200 billetter til kun musik og dans     
 
Værdikort til brug i baren, kan købes forlods hos Hornslet Hallens Cafe 

   Vi glæder os til at feste med jer!!! 

Julehilsen fra pigerne i cafeen
Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Vi har i år lavet julefrokost menu, så mangler du mad til din julefrokost, er du mere end 
velkommen til at kontakte os.

Vi holder juleferie fra torsdag d. 21 dec. Vi glæder os, til at se jer alle igen i 2018

Mange julehilsner
Lisbeth og Anja
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Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk

Et samlingspunkt for byens aktive borgere,
foreninger og erhvervsdrivende

Efterårets rusk, regn, regn og atter regn er, 
når du læser dette, forhåbentlig skiftet til mørk 
vinter hvor julehyggen breder sig.

Hornslet Hallen arbejder alle på, at få en ny 
vision synliggjort i både skiltning og handling. 
Vi vil være stedet, hvor der er plads til alle og 
hvor mangfoldighed er en styrke. Det bliver 
en stor udfordring, nu hvor husene skyder op, 
hurtigere end vi kan nå at registrere det. Og til 
nye borgere i Hornslet, der læser HIF-bladet for 
første gang - vi skal nok fi nde plads til jer, hvad 
enten det er til jer selv eller til jeres børn. 

Mange steder står vi stadig som Hornslet Idræts- 
og Kultur center, men vi er altid bare blevet 
omtalt som hallen og nu hedder vi det også!

I hallen vil vi skabe et lokalt center for fælles-
skab sammen med jer, hvad enten I dyrker 
motion alene, konkurrencesport på et hold eller 
noget af alt det andet, vi tilbyder.

Ikke kun til motion og sport
Men vi tilbyder meget mere end haller og loka-
ler til motion- og idrætsaktivitet. Vi har rigtig 
gode møde faciliteter i fl ere forskellige størrelser 
med adgang til projektor og lærred, som både 
er til fest og information.

Lokalerne bliver brugt fl ittigt i aftentimerne,  
men vi vil gerne leje dem mere ud i dagtimerne, 
hvor vi fx kan tilrettelægge heldagsarrange-
menter for erhvervs virksomheder og hvor vi kan 
tilbyde fuld forplejning.

Lokalerne kan også lejes til diverse arrangemen-
ter, hvor caféen tilbyder mad til alle lejligheder: 
barnedåb, fødselsdag, konfi rmation, bryllup og 
begravelse. Kun fantasien sætter grænse, for 
hvad vi kan lave. Vi giver jer gerne et tilbud, hvad 
enten I inviterer 10 eller 200 gæster.

Så tøv ikke – kontakt Karsten på tlf. 2681 6055 
eller Anja og Lisbeth fra caféen på tlf. 4114 7055.

Vi har mange motions- og 
sportsaktiviteter i hallen

–  Der er masser af piger, drenge og 
voksne, der spiller håndbold i hal 1

–  Badmintonspillerne lægger beslag 
på mange af aftentimerne i hal 2

–  Men der er også blevet plads til 
en masse gymnaster i hal 2

–  Håndboldafdelingen har nogle seje 
damer, der i år spiller i 2. division

–  HIF Motion har nyindrettede lokaler 
med nye træningsmaskiner

–  HIF Motion har også hold i aerobic, 
step, styrketræning, spinning mm.

–  Vi har også omklædningsfaciliteter 
til udensportsgrene

–  Kom frisk med nye idéer og forslag!

Gode arrangementer i hallen

–  Afslutning for danseskolen er en 
årligt tilbagevendende begivenhed

–  Hornslet Handels store modeshow

–  Årlig stor gymnastikopvisning

–  Der afholdes generalforsamlinger 
og stormøder for banker mm.

–  Boksestævner sammen med 
Hornslet Bokseklub

Vi håber, at vi i løbet af de næste 
par år kan udvidde og forbedre 
fl ere af vores tilbud.
Men hvis du sidder og mangler 
lige præcis din favoritsport eller 
har nogle gode idéer til nye 
aktiviteter - så kontakt os!

HH_hif-bladet_nov2017.indd   2 28/10/2017   14.30
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Bliv ek      trakunde i 

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

Svømning

 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

Vindere af kombibilletter - svømmede over 10.000 meter
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1. oktober var Hornslet IF svømning vært for Den 
Store Svømmedag.

Det er dagen, hvor alle store som små kan 
komme og svømme lige så mange meter, som 
man har lyst til.

Dagen startede kl. 10 og sluttede kl. 16. Der 
var et fint fremmøde gennem hele dagen. I år 
havde vi 90 deltagere lige fra helt små børn til 
pensionister.

Der blev svømmet i alt 177.850 meter, hvilket 
rakte til en samlet 17. plads ud af 38 deltagende 
klubber.

Svømmerne er inddelt i forskellige aldersgrup-
per, og der var medalje til hver gruppevinder.

 Desuden var der mulighed for at svømme sig 
til et gavekort fra Kombi, hvis man svømmede 
mere end 10.000 meter – en mulighed som der 
var nogle stykker, der benyttede sig af.

Under svømningen var der mulighed for løbende 
forplejning i form af vand, saft, kiks, frugt og 
gulerødder. Tak til Rema 1000 for sponsoreret 
frugt.

Tak til alle deltagere for en dejlig dag i svøm-
mehallen. 

Vi glæder og allerede til næste år, hvor datoen 
bliver søndag d. 7. oktober 2018.

Svømmeafdelingen
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På stor bane...
Lørdag d. 28/10-2017 var U8 spillerne fra 
Hornslet IF til deres første håndboldstævne på 
stor bane i Midtdjurs Hallen.

Da vi kun rådede over 9 spillere til 2 hold til dagens 
håndboldstævne- måtte alle spillerne spille 4 kampe. 
Det klarede de over al forventning. De første to 
kampe fightede de sig til en uafgjort og en flot sejr.

Alle spillere bød ind med en masse fight i forsvaret, 
flere super redninger i målet og mange flotte mål i 
angrebet.

I de sidste to kampe begyndte kræfterne at slippe 
op hos flere af spillerne, men de havde også været 
presset max. 

Da alle 4 kampene blev spiller i løbet 2 1/2 time – så 
det blev til nederlag i de sidste to kampe- men 
alle spillerne havde ydet langt udover, hvad vi som 
trænere kunne forvente af dem, specielt når man 
tænker på, at vi kun havde 9 spillere med i dag.

Forældre opbakningen fra sidelinjen var helt klart 
med til at både spillerne og vi trænere havde en 
fantastisk håndbolddag i Midtdjurs Hallen.

Vi er klar til næste stævne i Nørre Djurs Hallen d. 18 
november 2017 sammen med disse super seje U8 
håndboldstjerner, dem kan vi som trænere kun være 
stolte af.
 

U8 Trænerne 
Frederik – Karsten & Heidi 
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Håndbold
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HIF BLADETS STØTTER

Salg  ·  Service  ·  Reperation

Lørdag d. 28/10-2017 var det en flok glade og 
forventningsfulde U6 spillere fra HIF der mødtes 
til sæsonens første håndboldstævne i Midtdjurs 
Hallen. 

Da vi desværre var ramt af en del afbud i dag - måtte 
de spillere vi havde til rådighed spille 6 kamp på 2 ½ 
time – Og alle spillere klarede det over alt forvent-
ning – det blev til 6 sejre af 6 mulige. De fightede så 
sveden piblede frem på panden. 

Både i forsvaret, hvor der blev dækket flot op og 
målvogterne diskede op med mange flotte redninger.

I angrebet blev der scoret en masse flotte mål og 
næsten alle spillere kom på scoringstavlen mål i dag.

Det er jo en fornøjelse, at være trænere for sådan 
en flok seje håndboldspillere og dejligt med så stor 
forældre opbakning fra sidelinjen.
Vi glæder os allerede til næste stævne d. 18 
november i Nørre Djurs Hallen 
 

U6 Trænerne 
Mette & Heidi 

U6 i Midtdjurs...
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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

Håndbold
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- og selvom damespillerne har mærket på egen krop, at tempoet er højere og tacklingerne hårdere, 
så er holdet ikke blevet spillet baglæns ud af hallen. 

Holdet har faktisk vundet 2 ud af de 5 kampe, der er spillet i 2. division i skrivende stund - og ultimo 
oktober rækker de 4 point på kontoen til en flot 7. plads.

Vi takker de mange tilskuere, der har overværet hjemme-kampene indtil nu, og håber også at mange 
vil komme i hallen og støtte holdet fremover – se kampprogram på modsatte side.

Til sidst skal lyde en opfordring til at støtte holdet økonomisk – se mere på hjemmesiden om at blive 
privat-sponsor.

Bestyrelsen.

2. division er godt i gang
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Håndbold

2. division kampprogram
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Hornslet if håndbold damesenior er blevet flittige brugere af motion centeret i Hornslet hallen, 
efter HIF Motion er startet op og et samarbejde er blevet etableret. 

Det er en vigtig del af vores træning, at vores spillere nu har mulighed for at styrketræne, i forhold 
til forebyggelse af skader, samt øget fysik. 
Derudover bruger vi også motionscenteret til genoptræning, når skaden desværre er sket. 

Vi er efter vores oprykning til 2. division blevet presset af en meget større fysik. Vi arbejder i 
samarbejde med HIF Motion og deres instruktører på at kunne matche denne fysik.

Det er et super fint center hvor der er alle de faciliteter der er brug for.

Det er en kæmpe fordel for os, at Motionscenteret ligger i forbindelse med hallen, så vi trænere 
løbende kan følge med i hvad der sker, i den enkelt spillers udvikling inde i centeret.

 
Ved træner teamet

Max Christensen
Hif 2. division / Jyllandserie

Samarbejde med Motion
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10 gode råd til forældre
Sæsonen er nu godt i gang og mange børn træner hårdt og spiller spændende kampe.

Forældre er en betydningsfuld ”medspiller” udenfor håndboldbanen, og derfor er det vigtigt, at 
forældrene støtter og bakker op om deres børn og klubben på en god måde.

Det indebærer ikke mindst at holde den gode tone over for trænere, dommere og modspillere samt 
at yde opbakning til foreningens arbejde.

Dansk Håndboldforbund har formuleret nedenstående 10 forældreråd, som vi gerne vil opfordre alle 
til at læse.

Bestyrelsen.

Håndbold
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED
v/SØREN K. ERIKSEN

Sæt kryds i kalenderen 
Forårsopvisning 2018

HIF gymnastik holder foråropvisning 18. marts 2018!!
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Vil du holdes opdateret med de seneste  
tilbud, events og nyheder?
Hornslet Handel er siden du bare må følge! Gå ikke glip af gode tilbud, events 
og andre spændende begivenheder i Hornslet by.

Find os på vores Facebookside
www.facebook.com/HornsletHandel

Eller på vores nye hjemmeside
www.hornslethandel.dk/
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HIF BLADETS STØTTER

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

HIF 
M o t i o n

Håndbold er for mig en sport, som rummer flere elementer, fysiske såvel som sociale. 

Derfor kan det være yderst hårdt under et skadesforløb, hvor genoptræningen er i fokus og man ikke 
på samme måde kan deltage i holdtræningen, hvor det sociale element normalvis blive opfyldt. 

Jeg har været ude med knæskader over to omgange, i anden omgang var jeg meldt ind i HIF-Motion, 
hvilket gjorde en stor forskel for mig. 

Det at HIF-Motion er placeret i hallen har gjort, at jeg stadigvæk har haft mulighed for at socialisere 
mig og følge med i holdets udvikling samtidig med, at jeg har lavet min genoptræning. 

Motion og Håndbold

Jeg har altså stadig haft den fantastiske 
mulighed at møde op til holdtræning og 
kombinere den med min genoptræning i 
motionscenteret, fordi det har været under 
samme tag. 

Derudover stiller centeret et fint udvalg af 
maskiner og redskaber til rådighed, så der er 
rig mulighed for at kunne udføre øvelser med 
både lav og høj belastning alt efter, hvor langt 
man er i sit genoptræningsforløb. 

Jeg sætter ydermere stor pris på det miljø, 
som HIF-Motion har etableret i centeret. 

Et miljø hvor jeg har haft mulighed for, at få 
vejledning undervejs i genoptræningen fra 
centerets instruktører, men også et miljø 
hvor det er muligt, at stifte bekendtskaber 
med folk fra andre sportsgrene samt fra 
lokalområdet.

Håndboldspiller, Julie Kristine Svendsen
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HIF 
M o t i o n

www.hornsletif.dk/hornsletifmotion

www.facebook.com/
Hornslet.IF

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

Formiddagscykelhold
Velkommen til vores nye instruktør Rune.
Rune er vores nye Indoor Cycling instruktør. 
Rune cykler hver fredag formiddag kl 09.30-
10.30

Vi er glade for at sige velkommen til Rune.
 
"Mit navn er Rune Kure.
Jeg tog DGI Indoor Cycling instruktøruddannelse 
i 2014, og har været instruktør i nu 3 sæsoner.
Indoor Cycling er en sjov og inspirerende 
motionsform, for dig som vil forbedre din 
udholdenhed og øge din forbrænding.

Der køres i forskellige intervaller, hvor du står, 
sidder, accelererer, træder tungt, træder let. Der 
køres ud fra DGI´s intensitetsskala, jeg guider.

Det bærende element i timen, ud over instruktø-
ren, er musikken. Min musik er en god blanding 
med vægt på melodiøs pop og rock med god 
bund.

Jeg synes det er fedt at give den gas og få sved 
på panden.

ALLE kan være med – jeg håber, vi ses"
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HIF BLADETS STØTTER

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

HIF 
M o t i o n

En aktiv livsstil er vigtig – både for børn og voksne. Hos HIF Motion vil vi gerne hjælpe børnene på vej 
til et sundere og mere aktivt liv – derfor er børn og unge velkommen i vores center. 
Vi har særlige retningslinjer, som sikrer, at der er plads til både børn, unge og voksne i centret, og at 
det er sikkert for børnene at træne og opholde sig i HIF Motion.
  
Vi ligger vægt på at have kompetente instruktører, der underviser holdet med vægt på sikkerhed, 
ingen overbelastning, og den rette udvikling af kroppens muskler, og fedtforbrænding.
Vores instruktører har arbejdet med børn i flere sammenhænge, og ved hvordan og hvor meget et 
barn kan og må træne, uden at overbelaste sine muskler. 
Juniorholdet er for børn 10-14 års alderen, der gerne vil have konditionstræning, styrketræning og 
den rette opbygning af kroppens muskler.

Et godt supplement til også håndbold og fodboldspillere, til at forbygge skader.
Men vigtigt er det, HOLDET ER FOR ALLE – der gerne vil et sundere og mere aktivt liv.
 

BØRN & UNGE i HIF Motion
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HIF 
M o t i o n

BØRN & UNGE i HIF Motion
Der er begrænset antal pladser på holdet, da instruktørerne gerne vil kunne nå rundt til alle, og ingen 
skal overses.

 Mandag kl. 17.00-17.45 – Instruktør Bettina

Torsdag kl. 17.00-17.45 – Instruktør Winnie

 Der er tilmelding til juniorholdet på vores hjemmeside.
Man kan vælge om man vil tilmelde en enkelt eller to dage om ugen.
 
Vores juniorer har det sjovt, de styrker, de laver yoga, de cykler, de bokser, de er i fitnesscenteret, de 
får en rigtig god og sund introduktion til Fitnesscenteret.

Der er plads til flere på holdene! 
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

HIF 
M o t i o n

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

(Abonnementet gælder kun til fitnesscenter, 
ikke holdtræning.)

Træn for kr. 75 om måneden
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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 
 

 

   

FOR ALLE ALDRE 
 
Fra 16 år. 
 
 

KONTINGENT 
 
550 kr.  for 1 sæson 
 
 

SPØRGSMÅL 
kontakt Birthe Krag 
29 74 80 39 
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Badminton

Sponsoraftale

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

Generalforsamling
Kort referat af formandens beretning og hvad 
der skete på HIF badmintons  generalforsam-
ling:

Vores ungdomsafdeling kom godt i gang igen 
med 32 medlemmer. Ganske flot. Mange af vore 
medlemmer har deltaget i stævner i naboklubberne 
med flere gode resultater. Natbadminton har også 
været på programmet. 

Afholdte klubmesterskab med rigtig god tilslutning 
med afsluttende uddeling af præmier der var 
sponsoreret af bl.a Djurslands Bank.

Vi havde 56 til ældrebadminton om mandagen og 
125 der spillede om aftenen.

Vi har haft tilmeldt 2 hold i DGI, der klarede sig flot. 
Vi fik én puljevinder, som deltog i Landsmester-
skabet i Vejle. Vi deltog i Syddjurs Mesterskabet i 
Rønde, det blev dog ikke til nogen Syddjursvinder 
denne gang.

Klubmesterskabet blev afviklet i april måned med 
god tilslutning. Som afslutning var badmintonafde-
lingen vært for et traktement, middag med tilbehør.

Der er indgået en 3 år aftale med Stein P sport om 
boldlevering.  Det betyder at vi har kunnet sælge 
bolde til favorabel pris. Dog stiger prisen til 140 kr 
for næste sæson.

Generalforsamlingen godkendte formandens 
beretning, ligesom regnskab og budget blev 
godkendt. Kontingent for sæson 2018/19 (altså 
næste år stiger med 50 kr for voksne og 25 kr for 
Ældre. Ungdom uændret. 

Mogens Hesselvig og Kent Molbo stopper i 
bestyrelsen. Stor tak til dem. Ny i bestyrelsen blev 
valgt Mathias Thyrre og Asger Pedersen.

Henning

Juleafslutning
18. decemberældre-badminton

Opstart af sæson 2017/18

Vi er nu kommet godt i gang med sæsonen 
2017/18. 

Der er ganske få ledige timer tilbage, så kom 
frit frem. Nye spillere kan kontakte Henning 
23458025 såfremt der ønskes at spille 
badminton i Hornslet IF.

Ledige tider:
Mandag  20-21 2 baner
Mandag  21-22 flere baner
Torsdag 18-19  2 baner
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PetanqueHjemmetidsplan 2017-18

Lørdag den 05-jan HALRÅDIGHED   Kl: 15.15 - 18.00

Tid Pulje Række Kampnr. Hj.Hold - Udehold Resultat

15.15 81 4D  B 223514 HIF SKØDSTRUP SF

torsdag den 10-jan HALRÅDIGHED   Kl: 20.00 - 22.00

Tid Pulje Række Kampnr. Hj.Hold - Udehold Resultat

20.00 77 4H B 223417 HIF 3 VIKING/PERSTRUP2

torsdag den 24-jan HALRÅDIGHED   Kl: 20.00 - 22.00

Tid Pulje Række Kampnr. Hj.Hold - Udehold Resultat

20.00 66 4H M 222117 HIF 1 HORN-FÅRVANG 1

torsdag den 07-feb HALRÅDIGHED   Kl: 20.00 - 22.00

Tid Pulje Række Kampnr. Hj.Hold - Udehold Resultat

20.00 66 4H M 222106 HIF 1 SORRING-TOUSTR.

20.00 77 4H B 223419 HIF 3 AUNING IF 2

torsdag den 21-feb HALRÅDIGHED   Kl: 20.00 - 22.00

Tid Pulje Række Kampnr. Hj.Hold - Udehold Resultat

20.00 77 4H B 223426 HIF 3 ALLINGÅBRO 1

torsdag den 28-feb HALRÅDIGHED   Kl: 20.00 - 22.00

Tid Pulje Række Kampnr. Hj.Hold - Udehold Resultat

20.00 69 4H A 223189 HIF 2 - MØRKE IF 2

Lørdag den 23-feb HALRÅDIGHED   Kl: 15.15 - 18.00

Tid Pulje Række Kampnr. Hj.Hold - Udehold Resultat

15.15 12 U13  BC 238014 HOG LANGÅ BK

15.15 12 U13  BC 238015 HADST HORNSLET IF

15.15 12 U13  BC 238016 SSF SØNDERHALD IF

16.30 12 U13  BC 238017 HOG SKØDSTRUP SF

16.30 12 U13  BC 238018 HADST SØNDERHALD IF

16.30 12 U13  BC 238019 LANGÅ HORNSLET IF
¨

Badminton
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HORNSLET
støtter 

Hornslet IF

Badminton

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen

Henning Kristiansen (formand/kasserer)

Mathias Thyrre (næstformand)

Asger Pedersen (ungdom mm)

Ældrebadminto
Der er stadig plads fra 11-12 på mandage. 
Vi er pt. 56 spillere. Hvis der er nogen, der kender 
nogen, der vil spille badminton, så tag dem med 
eller ring til Henning 23458025. 

Der afholdes juleafslutning mandag den 18. 
december.

TJEK ALTID 

TAVLEN I 

HAL 2

Ungdom
Der er stadig plads til flere ungdomsspillere fradag 
kl 16-19.  Der er tilmeldt 2 hold til turnering som 
allerede er startet.

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 Klubmesterskab

Der afholdes klubmesterskab enten den 3. marts 
eller 24. marts 2018. Der sendes besked rundt 
snarest muligt.
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Fodbold

Fodboldskole i uge 32
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Fodboldskole i uge 32
Fodbold

Lånt fra Lokalavisen - Udsnit af artikel fra uge 33.
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Fodbold

Lånt fra Lokalavisen - Udsnit af artikel fra uge 33.
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Fodbold

Fodboldskolens 3 grand old men!!!
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Fra idé til færdigt projekt

Fodbold
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MØRKE - HORNSLET

Fodbold
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Fodbold
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Fodbold

Peter Damborg 29885301 peter-damborg@privat.dk
Kim Gunnar Larsen  21260238 kimg@syddjurs.net
Maja Aaquist 40119816 maja_aaquist@hotmail.com
Nina Rhode  Nina_rhode@hotmail.com
Ole Friis 41605073 ole.friis@hotmail.com

Ungdomsbestyrelsen
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FodboldTræningstider 2017 efterår
ÅRGANG DAG TIDSPUNKT TRÆNERE TELEFON E-MAIL
DRENGE OG PIGER SAMMEN
U7 - årgang 2011 og 
yngre:

Lørdag (Inde - Hal 1) 09.00-10.00 Henrik Lindskov 
Rasmus Vestergaard 
Madsen

28992215 
40976188

hri@au.dk 
Madsen_rasmus@hotmail.com

Kontaktperson: Maja Aaquist

U8 - årgang 2010: Lørdag (Inde - Hal 1) 10.00 - 11.00 Henrik Dueholm 21663249 henrikdueholm@hotmail.com
Kontaktperson: Maja Aaquist
U9 - årgang 2009: Lørdag (Inde - Hal 1) 11.00 - 12.00 Claus Rohde 61662728 clausrhodenielsen@gmail.com
Kontaktperson: Maja Aaquist
U10 - årgang 2008: Mandag (kunstgræs) 

Onsdag (kunstgræs)
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00

Søren Hjort Beckman 91527770 killgoria@gmail.com

Kontaktperson: Maja Aaquist
DRENGE
U11 - årgang 2007: Lørdag (Inde - Hal 2) 

Torsdag (Kunstgræs)
09.00 -10.00 
16.00 - 17.00

Mads  Dupont 
Heidemann 
Torben Andersen

23341161 Madsdupontheidemann@gmail.com 

Ta@hsfo.dk

Kontaktperson: Nina Rhode
U12 - årgang 2006: Lørdag (Inde - Hal 2)  

Torsdag (kunstgræs)
10.00 - 11.00 
17.00 - 18.30

Jacob Winther 
Jacob Hansen

20816565 
27801612

jaw@cicon.dk 
info@monoforce.com

Kontaktperson: Nina Rhode
U13 - årgang 2005: Lørdag (inde - Hal 2) 

Tirsdag og Fredag 

(kunstgræs)

12.00 - 13.00 
16.30 - 18.00

Ole Kjærgaard 51429886 olekgaard@gmail.com

Kontaktperson: Peter Damborg
U14 - årgang 2004: Mandag (kunstgræs)                                                     

Onsdag (kunstgræs) 

Torsdag (kunstgræs) 

Lørdag (Inde - hal 2)

18.00 - 19.30  
16.30 - 18.00         
18.30 - 20.00 
11.00 - 12.00

Thomas Ladefoged 
Allan Damborg 
Pelle Pilgaard

29485840 
20402710 
20194474

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

Kontaktperson: Peter Damborg
U15 - årgang 2003: Tirsdag (kunstgræs) 

Torsdag  (kunstgræs)
16.30 - 18.00 
18.30 - 20.00

Claus Lyngholt 
Klaus Hjelm 
Martin Winther

25118898 
30539293 
86975410

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

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
U16 - årgang 2002: Fredag (Inde - Hal 2) 

Mandag (kunstgræs)
19.00 - 21.00 
18.00 - 19.30

Claus Hansen 
Claes Søgaard

40403358 
30247703

wiboe@post.tele.dk  
claes-boje@live.dk

Kontaktperson: Peter Damborg
Seniorer Tirsdag (kunstgræs) 

Torsdag (kunstgræs)"
19.30 - 21.00 
20.00 -22.00

Martin Winther 
Niels Rasmussen

86975410 
20604987

mwj@scangl.com 
niels.p.rasmussen@carlsberg.dk

PIGER  
U10/U11- årgang 
2007/2008:

Lørdag (Inde - Hal 1) 

Mandag (kunstgræs)
12.00 - 13.00 
16.45 - 18.00

Tanja Thygesen
Nathalie Maria Mendez

22615449 tanjathygesen@hotmail.com

Kontaktperson: Nina Rhode
U12/U13 - årgang 
2005/2006:

Lørdag (Inde - Hal 1) 

Mandag (kunstgræs)
13.00 - 14.00 
16.45 - 18.00

Anette Winther 
Ole Friis

22772773 
41605073

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

Kontaktperson: Nina Rhode
U14, U15 og 
U16 - årgang 
2002/2003/2004:

Mandag (kunstgræs) 16.45 - 18.00 Bjørn Skovfoged 
Thomsen 
Lone Sørensen 
(Holdleder)

29382703 
40524732

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

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
Oldboys
Old Boys 35 Torsdag (kunstgræs) 

Lørdag (Inde - hal 2)
20.00 -22.00 
13.00 - 14.00

Jacob Winther  20816565 jaw@cicon.dk  

Old Boys 40 Michael Andersen 22999024 boiesen@youmail.com
Old Boys 45 Stig Larsen 22497836 gitte-stig@mail.dk
Old Boys 55 Steen Thisted 86995580 snj.thisted@gmail.com
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Petanque

Vinter er også petanque
Efterårs/Vintersæsonen er kommet godt i gang. 
Ca. 15 aktive medlemmer mødes hver søndag 
formiddag og tirsdag eftermiddag til i hyggeligt 
samspil tage et par træningspil petanque.

Der er en udbredt selvjustits hos spillerne til hvor 
meget og hvor hårdt, der bør trænes.

Alle giver sig fuldt ud, uden at behøver at være 
svedige og udmattede når de går fra banerne. 

Om tirsdag tages der gerne et pitstop i det til 
lejligheden opvarmede klubhus. Hvor der bliver tid til 
en hyggesnak, hvor sidste nyt i Hornslet og omegn 
bliver vendt over en kop kaffe og lidt lægerier.

Sommersæsonen 
Hen over sommeren har der været afviklet en hel del 
aktiviteter med et meget flot fremmøde.

Udover træning har der været de faste turneringer 
- Champagnespillet , Flaske- , Melee- , Rosenholm-
mesterskabet og vores eget Klubmesterskabet.

Blandt de faste indslag er fællestræningen rundt 
ved Petanque-klubberne i den gamle Rosenholm 
kommune, HIF petanque, P 95 i Hornslet, Rodskov 
og IFÅ i Ådalen.

Fællestræning
En dejlig sommeraften den 4. juli var HIF Petanque 
værter for fællestræningen med vore venner 
fra venskabsforeningerne P95, Rodskov og IFÅ 
petanque klubber. 

Der var stort fremmøde - 26 gæster og 26 af egne 
medlemmer. Vi kunne således danne 26 hold og 
have 13 sideløbende kampe i gang samtidig.

Efter 3 spillerunder ophørte aftensolen og blev 
aflyst af regn. Alle trak derfor under halvtaget ved 

klubhuset til et lettere traktement.

At mødes rundt om ved hinanden og spille på andre 
underlag er altid en udfordring. Petanque banerne i 
Rodskov og Ådalen kræver andre teknikker i spillet 
end på vore egne trillebaner (som de så kærligt blive 
benævnt af gæsterne fra Rodskov og Ådalen).  

Turneringerne
De forskellige turneringer har været præget af skarp 
konkurrence.

Klubmesterskabet
Flagene var hejst og grillen tændt. Vejret afdæmpet, 
humøret højt og spilleglæden helt på toppen,
da Petanque klubben afviklede klubmesterskabet 
2017. 

Efter at hver af de 14 tilmeldte hold havde spillet 4 
kampe var spændingen stor. 2 hold havde hver 4 
sejre, hvorfor point differencen blev afgørende for, at 
Anne Marie Thomsen og Uffe Baun kunne kåres som 
klubmestre, med ret til at have klubtrofæet stående 
hjemme på kaminhylden det næste år.

Der var også mindre præmier til de 8 bedste hold, 
samt holden der havde udvist størst entusiasme men 
desværre kun opnået færrest point. 
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Petanque

Der blev serveret pølser med det hele til alle 
deltagerne i mesterskabet.  

Flasketurneringen
Flasketurnering blev som vanligt afviklet over 8 
spilledage, med præmie til de 10 bedste spillere på 
dagen. Derudover er der kåret og uddelt præmie til 
de samlede vindere no. 1-2-3, samt ved lodtrækning 
5 ekstra præmier til dem med det mest stabile 
fremmøde i løbet af året.
De 3 vindere Bent Pedersen, Grethe Munkholm og 
Tove Bergisen  

SuperMelee
Ved afviklingen af Supermelee turneringen i år har 
der kun været 6 tællende spilledage.
Desværre har det være nødvendigt at aflyse 2 
turneringsdage på grund af dårligt vejr – regnen 

faldt så kraftigt og i så store mængder, at petanque 
kuglerne var lige ved at svømme væk. 

Vinder Supermelee
1. Bent Pedersen
2. Ena Sørensen
3. Susanne Kristensen

Generalforsamling
Ved generalforsamlingen kunne formanden Lili 
Staugaard berette om den gode aktivitet, som der 
har været i foreningen. 

Ved valget til bestyrelse blev der som nyt medlem 
valg Grethe Munkholm, ellers var der genvalg af 
Lili Staugaard og Allan Bloch. 

Hjemmeside
På vores hjemmeside finder du mere information 
omkring vores klub. www.hornsletif.dk/petanque
Kom med ideer, så vil Allan fra bestyrelsen lægge 
dem ind på hjemmesiden således, at de kan drøftes 
blandt de øvrige medlemmer.

ALLE KAN spille petanque. KOM OG PRØV DET.

Med venlig hilsen
Petanquebestyrelsen  

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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Tennis

Tennis’ bestyrelse
Formand;  Henning Kristiansen
Kasserer: Lars Tækker
Sekretær: Mette Nørregaard
Best.medl: Jytte Sshneider
Næstformand: Steen Wengel

Generalforsamling i tennis
Kort referat af generalforsamlingen

Formandens beretning
Med en bestyrelse på 3 mand er det nødvendig at 
have gode frivillige hjælpere som hermed får en stor 
tak. Vi har klaret os rigtig godt i turneringen under 
Dansk Tennisforbund samt i DGI motionskampe. 
Der er afviklet voksenintroduktion igen i år med stor 
succes. 9 nye medlemmer. Lars Sørense har stået 
for træning for ungdom som dog måtte stoppes 
igen da der kun var et par stykker til træning. Det 
må kunne gøres bedre til næste år. Beretningen blev 
godkendt.
Regnskabet viste et underskud på 28000 hvilket 
skyldes at der mangle tilskud fra kommunen. 
Herefter blev regnskab og budget godkendt.

Forslag om vedligeholdelse af bane's 2 hegn samt 
bevoksningen omkring bane 1 .  Generalforsamlin-
gen gav tilsagn om bemyndigelse til at foretage det 
nødvendige.

Valg til bestyrelse
Svend ønskede ikke genvalg. Herefter blev der 
foreslået 3 emner til bestyrelsesposter: Jytte 
Schneider, Mette Nørregaard og Steen Wengel, der 
alle blev valgt.  En stor tak til Svend for hans virke i 
Tennisafdelingen.

Konstituering af bestyrelse.
Formand;  Henning Kristiansen
Kasserer: Lars Tækker
Sekretær: Mette Nørregaard
Best.medl: Jytte Sshneider
Næstformand: Steen Wengel

Tusind tak for i år.
Som sædvanlig må der spilles på 

grusbanerne, så længe nettet er der.

Bane 1 er blevet gjort klar,
 så der kan spille hele vinteren, såfremt vejret 

tillader det.

God jul ønskes af den nye bestyrelse

Arkivfoto
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Tennis

Sædvanligt skulle der selvfølgelig afvikles klub-
mesterskab i Tennis: Det gav mange tilmeldinger 
således at vi måtte deles op i forskellige rækker 
sat sammen efter styrke. Kampene blev afviklet 
over 3-4 lørdage hvorefter der var finalestævne 
lørdag den 16. september.

Single M:  Her var der 5 deltagere og efter en del 
nervepirrende kampe stod finalen mellem Bjørn de 
Place og Rasmus Langballe.  
Klubmester Bjørn med 6-4, 3-6, 6-4

Single A: Her var tilmeldt 6 deltagere så der var 
2 indledende puljer,  Finalen stod mellem Anders 
Mogensen og Svend Petersson.
Klubmester: Svend med 6-4, 6-3

Single B: Her var tilmeldt 4 spillere hvor nr 1 og 2 
skulle spille finale. Finalen stod mellem Niels Jørgen 
Hansen og Henning Kristiansen.
Klubmester: Niels Jørgen med 7-6, 6-2

Double A: 4 par tilmeldt og de spillede alle mod 
alle. Nr 1 og 2 spiller finale, som bestod af Anders 
Mogensen og Søren Krabbe mod Rasmus Langballe 
og Jan Lindblad.
Klubmester: Rasmus og Jan med 6-0, 6-3

Double B: 3 par tilmeldt. Finale mellem Svend 
Petersson og Søren Hornbæk mod Henning 
Kristiansen og Claus Hansen:
Klubmester: Svend og Søren med 6-0, 6-1

MIX-double A: Her var kun 2 par tilmeldt så finale 
mellem Bjørn de Place og Gitte pilgaard  mod  
Anders og Birthe Mogensen.
Klubmester: Anders og Birthe 6-3, 6-2

Double Vet: Her var der 12 tilmeldte som blev delt 
op i 2 grupper hvor alle spille mod/med alle. Efter 
mange kampe skulle finalen afgøres mellem Henning 
Kristiansen og Niels Jørgen Hansen mod Niels Terp 
og  Jørgen Schütt.
Klubmester: Niels og Jørgen med 6-1, 6-0

MIX double B: Her var der 5 piger og 5 drenge 
tilmeldt som spille alle mod alle. Efter spændende 
kampe og partioptælling skulle finalen spilles 
mellem Bettina og Henning Kristiansen mod Ahmed 
abduljabar og Jytte Schneider.
Klubmester: Henning og Bettina 6-3, 6-3

Efter afviklingen af klubmesterskabet blev der 
behørigt afviklet præmieoverrækkelse og en ordentlig 
afslutningsfest i klubhuset. Det blev lidt sent inden 
alle gik glade og mætte hjemad.

Klubmesterskabet 2017
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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


