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Nu bevæger vi os mod lysere tider, selvom sneen i 
skrivende stund ikke har sluppet taget. 

I år kan vi fejrer 70 års jubilæum som venskabsklub 
med norske Rygge IL. 

I den forbindelse vil vi fejrer jubilæet den 9. juni 2018 
sammen med Hornslet Handel. Dagen vil byde på 
en idrætsdag i og omkring hallerne, hvor alle vil få 
mulighed for at se og prøve alle de sportsgrene og 
tilbud, som vi har i Hornslet IF. 

Vi ser frem til en fantastisk dag – hvor det hele afslut-
tes med en fest i hallen. Vi håber på rigtig mange 
deltagende, invitationen finder du inden i bladet.

Glæd jer allerede nu til alle foråret afslutninger og 
opstarter inden for de forskellige idrætsgrene. Årets 
gymnatiskopvisning er lige om hjørnet, og snart 
vrimler fodbold- og tennisbanerne med folk.

Vi er i fuld gang med at tilrettelægge nye tiltag 
i klubben, og har blandt andet startet idræt om 
dagen – et tilbud til seniorer – hvor vi giver mulighed 

Lysere tider
for at afprøve de forskellige idrætsgrene – opleve 
holdsportens glæder og ikke mindst fællesskabet.

Vi har fået ny centerleder i HIF Motion. Annette 
Kjeldbjerg, som er fra vores lokalområde. 
Annette er passioneret omkring alt inden for kultur. 
Hun vil være drivende kraft i de mange nye tiltag, vi 
kommer med i fremtiden. 

Vi håber at i alle vil tage godt imod Annette.

Ha’ et skønt forår i idrættens tegn.

Michael Møller Jensen
formand – HIF
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Entreprenør
Jesper Schroll Jensen Aps

Hornslet
Aut. kloakmester

40783880

Hornslet Hallen -  
vil du være med til at skabe 
udvikling?

Byens samlingssted
I Hornslet Hallen har vi et ønske om at være et 
samlingssted for alle byens borgere. Vi har heldigvis 
en flot hal, et fantastisk personale og en stor flok af 
frivillige, der gør Hallen til et rart sted at være, men 
vi vi vil gerne mere, og vi kunne godt tænke os at få 
dig med.

I løbet af foråret 2018 går vi i gang med det første 
projekt. Vi skal have bygget et depot på hal 2, så 
vi kan tilbyde bedre forhold til hallens brugere. Det 
glæder vi os til.

Herefter skal vi til at se på, hvordan vi kan gøre vores 
indgangsparti/caféterie mere imødekommende, 
samtidig med at vi får skabt bedre sammenhæng til 
hal 1. Vi er sikre på, at det kan give hele centret det 
løft, vi drømmer om. 

Info møde for alle interesserede
Lige nu har vi en fin flok af frivillige, der både i det 
daglige arbejde og ved særlige arrangementer 
hjælper til, så hallen kan servicere alle vores glade 
brugere. 

Men vi kunne godt tænker os at få flere med. 
Som hjælper kan vi til gengæld tilbyde dig at blive 
en del af et stærkt og hyggeligt fællesskab, hvor vi 
alle arbejder hårdt på at gøre Hornslet Hallen til det 
samlingspunkt for byen, som vi synes Hornslet har 
brug for. 
Og så er der jo også altid den årlige hjælperfest, som 
bestemt er værd at tage med;-) 

Vi vil derfor gerne invitere alle interesserede til 
infomøde 

onsdag d. 18. april kl. 18.00 

i Hornslet Hallens caféterie, hvor vi vil fortælle 
nærmere om vores planer, både på kort og lidt 
længere sigt, for Hornslet Hallen. 

Vi glæder os til at se såvel kendte som nye ansigter.

Venlig hilsen 
Hornslet Hallens bestyrelse

Nyt fra
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Motion med fokus på det sociale fællesskab

Idræt om dagen i Hornslet IF

'Idræt om dagen' er et nyt og alsidigt motionstilbud til alle voksne i Hornslet-
området. Alle kan være med uanset form, niveau og tidligere erfaring med idræt.

’Idræt om dagen’ starter med en fælles opvarmning efterfulgt af forskellige
aktiviteter: Badminton, bord-curling, dart, floorball, ringo og løbende nye tiltag.

Du vælger selv hvilken aktivitet, du vil deltage i efter den fælles opvarmning, og
du kan også deltage i mere end én aktivitet. Efter aktiviteterne er der fælles
afslutning med kaffe og hyggeligt samvær i cafeteriaet.

Vi mødes hver tirsdag kl. 10-12 i Hornslet Hallen, Stadionvej 4, 8543 Hornslet. Vi
starter tirsdag den 6. marts 2018. De første par gange er det gratis at deltage, så
kom og vær med og se, om det er noget for dig!

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lone Kruse på tlf. 86994169
eller e-mail kontor@hornslet-if.dk.

Vi glæder os til at se jer!

www.hornsletif.dk



6

HIF BLADETS STØTTER

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

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt til HIF 
bladet om Hornslet IF og Rygge IL’s 70 års 
jubilæum/udvekslingsarbejde samt venskab 
klubberne imellem.

Det hele startede da HIF fyldte 25 år i 1948, 
og hovedformand malermester Axel Sørensen 
samt overlærer Dinesen fra Hornslet skole fik 
den ide, at HIF skulle have en venskabsklub i 
Norge. 

Der blev indrykket en annonce i det norske 
fodboldblad, og kort efter kom der et svar 
fra navnkundige Arne Roer fra Rygge, at 
det kunne være interessant med en sådan 
venskabsudveksling. 

Efter en livlig brevveksling mellem Aksel 
Sørensen og Arne Roer blev det bestemt, at 
HIF skulle besøge Rygge i sommeren 1948. 
Det blev aftalt, at et herrefodboldhold og et 
kvindehåndboldhold skulle rejse til Rygge. 

Den 5. juli 1948 tog 16 danskere afsted mod 
Rygge, først en lang rejse med færgen ”Peder 
Wessel” fra Frederikshavn til Larvik, med 
tog til Skoppum, et andet tog til Horten, med 
færge til Moss, og efter mere end 15 timers 
rejse kom nogle trætte danskere til Rygge.

Vel ankommet til Rygge skulle alle mand 
privat indkvarteres, som det var aftalt. 
Danskerne blev kørt rundt i hele Rygge 
kommune i en lejet lastbil, efter et par timer 

var alle mand indkvarteret. Rygge var en 
mindre bygd med ca. 4000 indbyggere, 
største koncentration var ca. 1000 indbyggere 
i Rygge Stationsby. 
Nogle danskere kom til at bo langt fra 
hinanden, så de måske ikke kunne komme til 
at ses på hele turen. 

Efter en lang køretur kom lærer Dinesen 
frem til det sted, hvor han skulle bo, og efter 
sigende skulle dette havde været en meget 
stor oplevelse for ham. 
En af deltagerne udtrykte det således 
"Hvilken forandring", aldrig havde han været 
ude for sådan en overstrømmende gæstfrihed. 
Han var blevet behandlet som en konge og søn 
af huset.

Fodbold blev der også spillet. Der skulle 
spilles på grusbane i nabobyen Råde. Hornslet 
vandt med 5 – 3 og Moss avis skrev med 
store bogstaver, at alle på Hornslets hold 
var klasser bedre end nordmændene, med 
”prominente” navne som Per Engholm, Olav 
Jørgensen, Verner Højsgaard, Lars Søndergård 
og Jørgen Elsig. 
Der blev spillet yderligere 2 fodboldkampe på 
turen, ligesom der blev spillet en håndbold-
kamp for damer. 

Der var udflugt til Oslo, sejltur på Vansjøen, 
fest i Rygge Idrætshus og flere private fester. 
Der var mange nordmænd på kajen i Moss til 
at tage afsked med danskerne.

Ole With fortæller her, hvordan venskabsbåndet mellem 
Rygge IL og Hornslet IF begyndte tilbage i 1948.

Tilbage til begyndelsen
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Billetter bestilles via
Mobilpay på 60365 – mærket jubilæum.
eller
Overførsel til bank konto reg.9388 konto nr. 0001200518
eller i Hornslet Hallens cafe.
Sidste mulighed for køb af billetter 1. juni 2018.

Ved bankoverførelse husk da at skrive navn i tekst til indbetaling
Ved spørgsmål kontakt venligst Bjarne Højgaard; tlf. 50609648

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

Derfor afholder Hornslet IF jubilæumsfest i Hornslet Hallen

Lørdag 9. juni 2018 kl 18
Alle er velkomne, så invitér vennerne, din nabo, din genbo og bak op på denne  
festdag! Der kommer også en busfuld venner fra Rygge IL.

Der serveres en 3-retters menu og spilles op til dans med

Pris kr. 295

Vi glæder os til at se jer!

70 års
Jubilæumsfest
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Det blev bestemt, da danskerne skulle rejse 
hjem, at Rygge ugen efter skulle komme på 
genvisit i Hornslet. Hvilket også skete. 
Den 15. juli 1948 kom 27 trætte gæster fra 
Rygge til Hornslet. Busturen havde varet 24 
timer. Igen blev alle privat indkvarteret.

Der blev naturligvis også spillet fodbold, og 
Rygge vandt deres første kamp på dansk jord 
med 3-1. Kampen blev spillet på græsbanen 
ved Hornslet skole, og selv om nordmændene 
kun havde grusbane i Rygge var de ikke helt 
tilfredse med banen. 

Der blev arrangeret udflugter til Århus, Den 
Gamle By, Himmelbjerget samt til Silkeborg. 
Der blev holdt et par fester, og specielt 
afslutningsfesten blev en af dem, man husker 
længe. Hele Hornslet var flagsmykket, da 
Rygge kom, og på Hornslet stadion vejrede det 
norske flag.

Der blev aftalt af næste møde skule være i 
1951 med samme program som i 1948. Nord-
mændene kom først til Hornslet i ca. 10 dage 
og ugen efter drog HIF til Rygge. Meningen 
var, at sådan skulle udvekslingen fortsætte; 
men pga. af byggeplaner med nye stadions og 
klubhuse i begge klubber, blev der en "tørke" 
frem til 1956, hvor det blev besluttet at Rygge 
skulle komme til Hornslet, og HIF 2 år senere 
skulle komme til Rygge. 

I 60erne og 70erne var udvekslingen hvert 
andet år af en uges varighed, da HIF`s 
seniorhold begyndte at falde fra tog oldboys 
fodboldspillerne over, og udvekslingen 
fortsatte frem til 2008. 

Ungdomsafdelingen i fodbold startede op 
i 1975, og dermed blev udvejslingen sikret 
mange år frem i tiden. Senere er andre 
afdelinger i HIF også kommet på banen.

Gennem alle årene er der blevet en del 
jubilæer 20 – 25 – 50 års jubilæer i Hornslet 
og 30 – 40 – 60 års jubilæer i Rygge, og nu 
det kommende 70 års i Hornslet som afholdes 
i Hornslet 8. – 10. juni 2018. 
(se invitationen til jubilæumsfesten her i bladet, red.)

Vi kan i HIF og Rygge være meget stolte af, 
at 70 års udvekslingsvenskab ikke har set 
sit lige andre steder, hverken i Norden eller 
Nordeuropa. 

Alle, også nuværende og tidligere HIF’ere, som 
har deltaget i diverse udvekslinger, eller har 
personlige kontakter til Rygge, får hermed en 
opfordring: 

Kom og vær med!
Vi glæder os til en fantastisk weekend, hvor 
HIF byder velkommen til idrætdag på tværs af 
alle afdelinger. 
Der er mulighed for at prøve kræfter med 
fodbold, håndbold, petanque, tennis mm.
Alt sammen i venskabens tegn.

Vi holder en fantastisk jubilæumsfest lørdag 
den. 9 juni med spisning og dans i hallen.
Vi glæder os til at se jer alle.

På udvalgets vegne 
Ole With 

Venskabsbåndet mellem Rygge IL og Hornslet IF fortsat...
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TINGVEJ 17, 8543 HORNSLET, WWW.ROSENHOLM-FESTIVAL.DK

Kulturpuljen

GRATIS ENTRE

  FREDAG 1. JUNI
LØRDAG 2. JUNI 2018GRATIS ENTRE

  FREDAG 1. JUNI
LØRDAG 2. JUNI 2018

 FREDAG 1. JUNI
STORE TELT

KL. 19.00 BLYFRI 95

KL. 20.15 MERCURY BAND

KL. 21.45 CASPER MILTON

KL. 23.00 MERCURY BAND

KL. 00.30 LUNE CARLSEN

KOLONIHAVEN
KL. 20.00 BJARKE RASMUSSEN

KL. 22.15 FACE MONDAY

KL. 00.00 LIVE_VERSION

ANDRE AKTIVITETER
KL. 17.00 FESTIVAL GOSPEL KONCERT I HORNSLET KIRKE

KL. 18.00 ROSENHOLM TAMBURKORPS

 LØRDAG 2. JUNI
STORE TELT

KL. 12.30 MGP-SHOW M/ JEPPANNA, EDWARD, AMANDA M.M.

KL. 14.30 MATHILDE FALCH M/BAND

KL. 17.00 RASMUS NØHR

KL. 18.15 MERCURY BAND

KL. 19.30 IDA NIELSEN & BAND  

KL. 21.00 MERCURY BAND

KL. 22.15 JOHNNY DELUXE 

KL. 23.30 MERCURY BAND

KL. 00.45 HVIDE LØGNE

KOLONIHAVEN
KL. 12.00 SYDDJURS SENIORORKESTER

KL. 13.45 HÅRUP SKOLES BIGBAND

KL. 15.45 NANA SCHWARTZLOSE DUO

KL. 18.00 ANNIONE TRIO

KL. 20.15 KUKKE SMART BAND 

KL. 00.00 PETER VILDMAND

ANDRE AKTIVITETER
KL. 10.00 GRATIS RUNDSTYKKER OG KAFFE

KL. 10.00 LIONS CLUB CYKELLØB

KL. 10.00 TOMBOLA

- og vi glæder os til at fejre fødselsdagen med vores  
fantastiske og trofaste gæster, til et brag af et musik- 
program for fredag 1. juni og lørdag 2. juni 2018.
Vi tyvstarter Rosenholm Festival på  
Nytorv til OPEN BY NIGHT torsdag 
aften kl. 18.00 i samarbejde med 
Hornslet Handel. Der kan købes  
fadøl og ringridderpølser.

VI FEJRER            ÅRS FØDSELSDAG30
Bemærk, at vi har bands 
og fadøl på programmet 
begge dage til kl. 03.00. 
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Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk

Nyt fra

Vi er nu kommet godt ind i det nye år, og vi har haft rigtig mange 
arrangementer, julefrokoster, familiefester, børnefødselsdage og 
mange forskellige foreninger, der benytter vores lokaler.

Hilsen fra pigerne i cafeen

Fodboldafd. var vært for Jysk mesterskab i fodbold for herre- og damesenior. De sov på skolen, men spillede 
fodbold i hallerne og spiste i cafeen. Det kræver lidt planlægning at få bespist 220 personer, men det gik 
rigtig fint. Lørdag aften blev der dækket op i til alle i hallen, så de kunne spise sammen. Alle hyggede, og 
stemningen var lidt høj, da alle kl. 23 blev sendt videre ud i Hornslets natteliv. 

I år valgte Hornslet handel at flytte den årlige fastelavnsfest fra det lille torv ved Skobox ned til os i hallen. 
Sikke et fremmøde der var, tror der var over langt over 200 børn, og alle havde taget mor, far eller bedstefor-
ældre med. Sikke en skøn dag og sikke nogle flotte dragter, der var fundet frem. 
(billeder på modsatte side red.)

Husk at der hver den første tirsdag i måneden fra kl. 9.30 til 11.30 er der fælles kaffe og brød til dem, der har 
lyst til lidt hyggeligt sammen vær i cafeen, det koster kun 20 kr., og ALLE er velkommen.
OGSÅ DEM DER BARE GERNE VIL FORBI TIL KAFFE.

Vi ser frem til, at vejret forhåbentligt bliver bedre, så vi igen i år kan få grillen ud, når der er aktiviteter på 
stadion. Så kom og hep på holdene og få en ristet pølse lige fra grillen.

Vi er lidt udfordret af pladsmangel i vores mødelokaler. De er booket rigtig meget op, og man skal være ude 
i RIGTIG GOD tid for at være sikker på at kunne få plads. Så kære bruger, det er ikke af mangel på vilje, vi 
er nødt til at sige nej til møder og fester, det er simpelthen på grund af pladsmangel. Alle er velkommen i 
Hornslet Hallen.

Her i foråret har vi både gymnastikopvisning, afdansningsbal, kæmpe bokseweekend, LAN party og til 
markedsdagen kan I finde os på torvet ved Matas, hvor vi igen vil servere mad og drikke.
Vi ønsker jer alle et rigtig godt forår, og vi glæder os til at se jer i hallerne, på stadion, oppe i byen og ikke 
mindst glæder vi os til at servicere jer i cafeen.

Mange julehilsner
Lisbeth og Anja
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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  

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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Bliv ek      trakunde i 

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

Svømning

Besøg i svømmehallen
I den offentlige åbningstid har du og din familie mulighed for 
at svømme baner, lege i vandet (der er adgang til Hornslet IFs 
legeredskaber) eller springe fra vippen.

HUSK vi tager kun mod Mobile Pay. - nr. 73641.

Husk at skrive hvad du har købt (eks. 1 voksen 2 børn).

Der er mulighed for at betale hjemmefra. Sig det blot til livred-
deren, at der er betalt hjemmefra. 

Skriv venligst navn på den betalende, når der betales hjemmefra.

Priser:

Børn 0-14 år  kr. 25

Voksne 15-?? år  kr. 30

10 turs klippekort børn  kr. 200

10 turs klippekort voksne  kr. 250

Husk der også er mulighed for at købe badehætter og svømme-
briller i svømmehallen.

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
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Jeg vil her prøve at opsummere, hvad der 
plan lægges i Hornslet i år, samt lidt af det der 
kommer i løbet af de næste par år. Byen kan ikke 
undgå at blive præget af den store udbygning 
med tilhørende tilflytning af nye borgere. Og 
nytilflyttere er meget velkomne, selvom vi måske 
godt kan se lidt uforberedte ud. 

Bosætning
Syddjurs Kommune er flittige udstykkere af par
cel husgrunde i Hornslet. I løbet af de seneste tre 
år er der foreløbig udstykket 46 grunde, der alle er 
solgt. Næste etape kommer forhåbentlig allerede 
i løbet af foråret, og der arbejdes på lokalplan og 
byggemodning til yderligere grunde i området.
Men også andre ser muligheder i Hornslet 
området. I Rodskov er der bygget en mini landsby 
med 80 lejeboliger, der alle er udlejet. Desuden 
kommer der et nyt parcelhusområde på den anden 
side af Rodskovvej. DjursBo har de seneste år byg
get 48 lejligheder ved Nannas Vænge, hvor sidste 
etape går igang senere i år. DjursBO har også pro
jekteret 55 lejligheder i 3 blokke over for letbanesta
tionen, der dog først forventes færdige i 2020.
Men der er flere private aktører i Hornslet. Der er 
udstykket og solgt grunde på Eskerodvej over for 
Vendehøj. Og et andet firma har bygget lejeboliger 
på Eske rod  vej og er igang med 30 lejligheder lige 
ved siden af, som bliver klar til indflytning i år. Der 
kommer også et privat ‘byfornyelsesprojekt’ over
for Nannas Vænge, og ved Møllestien planlægges 
også nybyggeri. Så vi bliver nok flere end de lidt 
over 5.600 borgere, vi er her i foråret 2018. 

Institutioner
Da der også er et par børnefamilier iblandt tilflyt
terne, har byrådet i budget 2018 afsat 75 mio. kr. 
til børneinstitutioner i Hornslet fra 20202022. De 
er ikke øremærket, men der står nok vuggestue, 
børnehavemodernisering og ny indskoling eller va
rianter af det på pengene. Den første lille forbed
ring er oprettelsen af flere vuggestuepladser på 
Ågårdens børne institutio nen, der så skubber en af 
børnehavens stuer ud i en nyetableret pavillon.
Hele den opkvalificering af børne og familieom
rådet vil komme til at fylde meget og blive en test 
af byrådets nye borgerinddragelse.

Trafikproblemer
Flere borgere giver ikke kun mangel på vugge
stuepladser. Det giver også nye trafikmønstre, 
trafikkøer samt savn af en letbane. Stationsom
rådet er under forandring, hvor der blandt andet 
kommer en offentlige toiletter og udvidet par
keringsområde bag ‘stationsbygningen’. Langt 
fra optimalt men letbanens ‘mysterier’ skal ikke 
forsøges forklaret her.
Vor nye borgmester  Ole Bollesen (A)  har aftalt 
møde med Aarhus Kommune, i endnu et forsøg 
på at forbedre/ændre tkrydset ved Løgtenvej/Kir
keholtvej, da et ellers etableringsklart projekt blev 
forkastet af Aarhus Kommunes Trafik og Miljø 
udvalg i efteråret 2017. Vi håber og tror på en 
løsning, der vil formindske morgenkøen mod Aar
hus. Et problem der desværre kun vil blive forøget, 
når letbanen begynder at køre og bommene ved 
Skrald Skov overskæringen går ned igen.

En ny forbindelsesvej fra Amaliegårdvej til 
Hornbjergvej vil også blive etableret i år. Det vil 
især ændre morgentrafikmønstret mod Aar
hus, med mindre trafik ned gennem Tingvej og 
også over jernbanebroen udad Tendrup Hovvej 
og Sortevej. Selv med den nuværende grund
salgshastighed går der dog nok et par år, før 
området bliver byggemodnet og udstykket til 
parcelhusgrunde.

En kønnere midtby
Allerede i løbet af foråret starter planlægningen af 
en ‘byforskønnelse’ af og langs Tingvej, stræk
kende fra rådhuset over letbanen og hele vejen 
ud til byskiltet. Det betyder blandt andet fjernelse 
af ‘minirundkørslen’, omlæg ning af Birkevej/
Tingvej, så Birkevej bliver gennemgående op 
mod letbanen og Tingvej får hajtænder ud for 
Skind & Uld. Der kommer en højresvingsbane ud 
for den gamle VARO bygning indtil det nye bo
ligområde på STARK grunden. Der kommer også 
fortov på det sidste stykke vej ud for Stejlbjerg. 
Det er endnu ikke afgjort, om der kommer ny 
asfalt på Tingvej fra letbanen og ud til byskiltet 
før eller efter kloaknettet bliver opgraderet. Der 
vil forhåbentlig også blive penge til nye aktiviteter 
samt flere forskønnelser i området.
I forbindelse med byforskønnelsen vil der blive 
inddragelse af lokale borgere og fore ninger. Ar
bejdet vil primært blive udført i løbet af 2018.
Byvej står også til en større renovering, men her går 
man næppe igang før i 2020, dog rykker vi stadig 
for en udbedring af gadelamperne.

Handel i Hornslet
Og der sker mere på Tingvej, hvor Nordea 
bygningen har fået ny ejer, der gerne vil lave 
butikker i bygningen, når han er færdige med 
at udvide sin kones ‘Malou’ frisørsalon. Sydbank 
bygningen er også blevet solgt, men det er stadig 
uvist, hvad bygningen skal bruges til. 
Desværre lukker Hornslet Isenkram til april, og vi 
vil gerne opfordre alle til at handle i vores lokale 
butikker, så vi kan bevare et stort antal special og 
dagligvarebutikker i byen. Syddjurs Kommune har 
fået en ansøgning på en ny ‘lavpris’ dagligvarebu
tik ved siden af Jem & Fix, som nok er i offentlig 
høringsfase, når du læser dette. Den tomme ‘KI
WIbutik’ vil desværre nok fortsat stå tom.

Erhvervsudvikling
Det er der desværre også et par meget tomme, 
centrale grunde. Hverken hjørnet af Nyvej/Tingvej 
eller hjørnet af Lindevej over for rådhuset er noget 
kønt syn og bør bruges til ‘forsamlings, aktivitets 
og ungdomshus’, parkeringspladser, eller andet der 
giver mere mening end ukrudt og huller i jorden.
Når vi får bedre vejforbindelse til motorvejen, kan 
vi også håbe på, at kommunen vil satse mere på 
at udvikle erhvervsområdet, så vi kan tiltrække 
flere attraktive virksomheder, der kan skabe loka
le arbejdspladser.
Hornslet Distriktsråd ser frem til et begiven
hedsrigt 2018 med masser af nybyggeri og en 
letbane, der kører! 
Læs mere på www.hornsletby.dk 

Hans Nielsen, Hornslet Distriktsråd

Hornslet
Distriktsråd
Krajbjerg  |  Eskerod  |  Rodskov

Der er gang i Hornslet
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Jeg vil her prøve at opsummere, hvad der 
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til børneinstitutioner i Hornslet fra 20202022. De 
er ikke øremærket, men der står nok vuggestue, 
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Byvej står også til en større renovering, men her går 
man næppe igang før i 2020, dog rykker vi stadig 
for en udbedring af gadelamperne.
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Og der sker mere på Tingvej, hvor Nordea 
bygningen har fået ny ejer, der gerne vil lave 
butikker i bygningen, når han er færdige med 
at udvide sin kones ‘Malou’ frisørsalon. Sydbank 
bygningen er også blevet solgt, men det er stadig 
uvist, hvad bygningen skal bruges til. 
Desværre lukker Hornslet Isenkram til april, og vi 
vil gerne opfordre alle til at handle i vores lokale 
butikker, så vi kan bevare et stort antal special og 
dagligvarebutikker i byen. Syddjurs Kommune har 
fået en ansøgning på en ny ‘lavpris’ dagligvarebu
tik ved siden af Jem & Fix, som nok er i offentlig 
høringsfase, når du læser dette. Den tomme ‘KI
WIbutik’ vil desværre nok fortsat stå tom.

Erhvervsudvikling
Det er der desværre også et par meget tomme, 
centrale grunde. Hverken hjørnet af Nyvej/Tingvej 
eller hjørnet af Lindevej over for rådhuset er noget 
kønt syn og bør bruges til ‘forsamlings, aktivitets 
og ungdomshus’, parkeringspladser, eller andet der 
giver mere mening end ukrudt og huller i jorden.
Når vi får bedre vejforbindelse til motorvejen, kan 
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Der er gang i Hornslet
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Salg  ·  Service  ·  Reperation

En fantastisk håndboldweekend
Hornslet IF er venskabsklub med Århus 
Håndbold. 

Lørdag den 9. december var vores U10 piger og 
drenge derfor inviteret til Ceres Arena i Aarhus 
for at flage for Århus Håndbold ved deres indløb 
til kampen mod Bjerringbro-Silkeborg. 

I flotteste stil havde Århus Håndbold stillet en 
bus til rådighed. 25 seje U10 piger og drenge med 
familier var klar til afgang fra hallen kl. 14.30. En 
fyldt bus kørte os til Ceres Arena, hvor vi blev vel 
modtaget. Børnene fik nøje instrukser i, hvordan 
de skulle løbe ind – og de klarede det super flot.

Efter indløb kunne alle nyde en fantastisk 
håndboldkamp fra tilskuerpladserne. Kampen 
endte desværre med et nederlag på 32-34 til 
Århus Håndbold, men de formåede at skabe 
spænding til det sidste.

En helt igennem dejlig dag, hvor alle hyggede sig. 
Børnene fik set og hilst på de store stjerner – det 
var en fed oplevelse.

Søndag skulle U10 drengene så spille hjemme 
– sidste kamp inden Juleferien. Håndboldafde-
lingen havde sørget for indløb, musik og speaker 
til alle kampene denne dag. Hold da op - endnu 
en fest! Alle børnene havde jo netop dagen før 
set, hvordan det foregik i Ceres Arena. Hornslet 
Hallen levede fuldt ud op til standarden. Alle 
spillerne – både HIF og modstanderne – blev 
lige 10 cm. højere, når de løb ind til discolys og 
navneopråb. Drengene kunne tydeligt huske, 
hvordan de skulle løbe pænt ind og kigge op. 

Mange tak til Henriette Alfang for at koordinere 
det hele med Århus Håndbold – og til hånd-
boldafdelingen for den flotte afslutning inden 
Juleferien.

Conny og Janne
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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

En fantastisk håndboldweekend
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Støt 2. divisionsdamerne
Kom og støt Hornslets damer i 2.division

Vores bedste håndbolddamer har haft en svær start i den første sæson i 2. division. Med 
sejre i de sidste 2 kampe og en øjeblikkelig 10.plads, så er det nu op til holdet selv at sikre 
sig endnu en sæson i 2. division – der mangler pt. 6 kampe og heraf er de 2 på hjemmeba-
nen i Hornslet hallerne.

De sidste to kampe er udekampe mod Holstebro og Aalborg HK, der pt. ligger 4 og 2 i 
rækken, så der er lagt op til en vanskelig afslutning – og derfor skal vi gerne have point i 
de to hjemmekampe.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores trofaste publikum og sponsorer for 
støtten igennem hele sæsonen, men vi vil gerne se endnu flere i Hornslet hallerne til disse 
sidste 2 hjemmekampe, hvor god publikumsopbakning altid er en vigtig medspiller.

Kampene spilles tirsdag 6. marts kl. 19:30 mod Søndermarkens IK og søndag 18. marts kl. 
16:00 mod Sæby HK – der er som altid gratis adgang.
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U12 - vi har plads til flere
Håndbold

Sæsonen for U12-pigerne nærmer sig snart en afslutning. Det betyder, at vi snart gør klar til 
at tage en gruppe afsted til Gråsten Cup sammen med resten af klubbens ungdomshold. 
Det bliver rigtigt sjovt, og pigerne glæder sig..

Det er en gruppe friske, aktive og lærevillige piger. Da vi ikke har været så mange på holdet, 
har vi trænet sammen med U10-pigerne, hvilket er gået rigtigt fint. Alle pigerne er i år blevet 
bedre til at spille håndbold, hvilket særligt ses ved bedre spilforståelse, et bedre blik for den 
gode detalje og et større mod på at turde tage ansvar i kampene. 

Det er vores oplevelse, at pigerne har et super godt sammenhold, og der er megen grin, smil 
og opmuntring til hinanden. Kampene er spillet i U12 D-rækken (begyndere og let øvede), og 
det har passet rigtigt fint til det, pigerne kan lige nu.

Sæsonen 2018/2019
I har måske et barn derhjemme, som overvejer at begynde på noget nyt i sæsonen 
2018/2019. Det er vigtigt at vide, at det ikke er for sent at starte op med håndbold som 11- 
eller 12-årig. Vi har spillere på forskellige niveauer, og der er god muligheder for at starte op 
som ny, selvom de andre har været i gang i et stykke tid. 

Der er gode trænere, holdledere og kammerater, som står klar til at hjælpe nye børn i gang, 
således de også hurtigt får mulighed for at deltage på lige fod med deltagelse i kampe mv.

U12-trænerteamet
Tobias, Asta, Helle, Tina og Christina
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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

Læs historien om U6 og U8 håndboldspillerenes 
overnatningsstævne i Hornslethallerne
Lørdag d. 24. feb. -  Søndag d. 25. feb.  2018

Igen i år valgte vi at lægge vores årlige overnat-
ningsstævne for HIF’s U6 0g U8 håndboldspillere 
i forlængelse af JHF håndboldstævnet hjemme i 
Hornslethallerne lørdag d. 24 februar, hvor både U6 
og U8 spillede flere kampe.

Dagen startede med kampe for U6 - hvor det blev 
til flere sejre. Der blev fightet til den helt store 
guldmedalje fra alle spillerne. Der blev scoret mange 
flotte mål, og der var mange seje redninger i målet 
– spillerne var super gode til at bakke hinanden op i 
alle kampene.
Det var som træner fantastisk at se, hvor meget 
spillerne hyggede sig med hinanden både på og 
udenfor banen. 
Da alle spillerne havde spillet deres kampe færdige – 
var det tid til at tage hjem og få pakket samt ladet op 
til overnatningsstævnet senere på dagen.

Ved middagstid kom alle U8 spillerne med favnen 
fuld af sovepose, håndboldtaske, og hvad der nu 
ellers hører sig til for at få en fantastisk håndboldop-
levelse med holdkammeraterne i hallen. 

Nu var nemlig blevet deres tur til,at spille håndbold 
– hvor hvert hold spillede to kampe. Alle spillerne 
fightede det bedste, de havde lært i alle kampene, 
der blev scoret flotte mål, fightet i forsvaret og i målet 
blev der disket op med mange seje redninger.

Det blev til både sejr og et par tabte kampe - men 
vigtigst af alt, så havde alle, både spillere og 
trænere, haft endnu en super oplevelse sammen på 
håndboldbanen.

Kl. 17.00 var alle både U6 og U8 spillerne samt 
forældre klar til indkvartering i hal 2 – der var i alt 
tilmeldt 27 spillere, 24 forældre og 4 trænere og et 
par enkelte søskende.
Bagefter var der aftensmad i hal 1 – hvor Lisbeth og 
Anja havde sørget for pitabrød –  med fyld efter eget 
valg – det var et kæmpe hit, og det smagte som altid 
fantastisk.

Overnatningsstævne U6 og U8
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Håndbold

Omkring kl. 18.45 var der indløb for alle spillerne 
til musik og lysshow i hallen, hvor alle spillerne en 
efter en blev råbt op – og modtog en fin guldpokal 
– samt et diplom, som det hører sig til, når man er 
håndboldstjerne.

Der skal lyde en stor tak til Nellemann Dental – som 
igen i år gjorde det muligt at give hver spiller 
denne fine pokal til minde om endnu en fantastisk 
håndboldoplevelse i Hornslet IF. 

Det var nogle tydeligvis stolte spillere, der modtog 
pokal og diplom til store klapsalver fra forældrene på 
tilskuerpladserne.
Derefter blev der taget holdbilleder.

Så var det tid til at skifte til festtøj – for nu var der 
diskofest i hallen. Vi var så heldige, at vi igen i år 
havde fået Kim & Jakob Kristensen til at diske op 
med masser af fed musik og lysshow til den helt 
store dansefest. 
Spillerne fik bl.a. danset Limbo, stopdans og leget 
banke banke bøf – En stor tak til Kim og Jakob - I 

skabte en fest, vi alle sent vil glemme.
I løbet af aftenen var der slush-ice og popcorn til alle 
spillerne.

En stor tak skal der lyde til vores to sponsorer Gluver 
& Kruse Consult og Hornslet Autoværksted v/ Søren 
Eriksen - der gjorde det muligt for os at overraske 
spillerne med disse herlige forfriskninger midt i 
dansefesten.
  
Aftenen bød også på det store kagebord  – det var 
dejligt at få fyldt sukkerdepoterne op med hjem-
mebagt kage og saftevand.
Tak til jer der havde bagt kage til os.

Og hvis ikke alle mente, at de kunne så stillet deres 
lækkersult med kage og saft, så havde Lisbeth og 
Anja åbent i cafeen – tror nok de havde lidt travlt 
med at betjene spillerne, der skulle handle slik, chips 
og andre gode sager – på et tidspunkt var køen hele 
vejen igennem cafeen – men alle blev betjent, og 
festen i hallen kunne fortsætte lidt endnu. 

Overnatningsstævne U6 og U8
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De spillere, der ikke lige var til dans og spotlights, 
spillede bold med hinanden i hal 2, så der var ingen, 
der kedede sig.

Kl. 21.15 blev det sidste musiknummer spillet, og 
det blev tid til at trække i nattøjet og hoppe i seng 
efter en lang dag med masser af håndbold, dans og 
hyggeligt samvær – Der gik ikke længe, før der var ro 
i de fleste soveposer.

De voksne trak ind i hal 1 og hyggede sig lidt – nogle 
med et spil kort - andre med hyggesnak.

Søndag morgen stod den på oprydning i hal 2, inden 
vi kunne sætte os til et veldækket morgenbord, som 
Anja og Lisbeth havde sørget for.

Efter morgenmaden var stævnet slut, og alle kunne 
tage hjem en sjov, hyggelig og fantastisk håndbold-
oplevelse rigere.
 
En stor tak skal lyde til både spillerne, forældrene 
samt Anja og Lisbeth i cafeen – som igen i år havde 
sørget for skøn forplejning til os .

Alle U6 og U8 trænerne takker for den store 
opbakning til dette overnatningsstævne – uden den 
var succesen aldrig blevet så stor, som den blev. 

U6 & U8 trænerne 
Mette – Frederik - Karsten & Heidi 

Overnatningsstævne U6 og U8 fortsat...
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Vil du også være 
Favorit-kunde 

i Sydbank?

FAVORIT

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger 

du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi du 

samler hos os, jo fl ere fordele kan du vælge.

Beregn på sydbank.dk/favorit

Christa Meier

Privatrådgiver

Tlf. 74 37 62 68

christa.meier@

sydbank.dkLystrupvej 4 · 8240 Risskov

Tlf. 74 37 54 70 · sydbank.dk

hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du klare

dit bankskifte online ved hjælp af et netmøde og

sikker upload af dine dokumenter. Alternativt kan

du ringe til mig på 74 37 62 68, så vi sammen kan

gennemgå dine muligheder.

Overnatningsstævne U6 og U8 fortsat...
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Foredraget med Naser Khader støttede Hornslet IF Håndbold

Naser Khader var 27. november inviteret til at holde en foredragsaften i Kom-bi, hvor han delte ud af 
sin store viden og sine synspunkter om religion og konflikterne i hele Mellemøsten med salen.

Mange af de fremmødte gik helt sikkert hjem med stof til eftertanke og arrangørerne af foredraget, 
Morten Jelsbak og Rune Wager Rosenqvist, gik hjem med en lille pose penge, der desværre knap 
dækkede omkostningerne. Ikke desto mindre stod Morten og Rune ved deres ord, og de har derfor 
doneret kr. 1.350 til Hornslet IF Håndbold.

Vi takker mange gange for støtten.

Støtte til HIF håndbold

Morten Jelsbak overrækker en check til håndboldafdelingens formand Henrik Frederiksen.
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HIF BLADETS STØTTER

HIF BLADETS STØTTER

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

HIF 
M o t i o n

Jeg hedder Annette Kjeldbjerg, og er den nye 
centerleder i HIF Motion. 
Jeg starter officielt 1. marts og glæder mig rigtig 
meget til at gøre en indsats inden for idræt og 
kultur i HIF motion.

Jeg er 53 år og har levet hele mit liv i lokalområdet, 
hvilket jeg er enormt stolt af. Nogle af jer kender mig 
måske fra Rosenholm Festival, hvor jeg er formand 
og andre vil jeg være et nyt ansigt for.
 
Udover min store passion for kultur og arbejdet 
med frivillige er jeg også ivrig jagthunde instruktør 
og tilbringer meget af min fritid med hunde. Jeg 
har også været instruktør i flere år og arbejdet 
med motion i mange forskellige grene af idrætten. 
Min erhvervs karrierer er indenfor ledelse, salg og 
marketing og det bliver spændende at kombinere i 
den nye stilling.

Jeg glæder mig til at møde jer i centeret og glæder 
mig til mange hyggelige og inspirerende timer 
sammen.

Med venlig hilsen
Annette Kjeldbjerg

Ny centerleder

www.hornsletif.dk/hornsletifmotion

www.facebook.com/
Hornslet.IF

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED
Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

HIF 
M o t i o n

Pump
Hver mandag træner vi pump fra kl. 20-21 og her møder det et fuldt hold op til en omgang styrketræ-
ning. En af de gode ting ved pump er, at vi har 10 forskellige sange der omhandler en muskelgruppe 
hver. 

Sang 1: opvarmning 
Sang 2: squat
Sang 3: bryst
Sang 4: ryg
Sang 5: triceps
Sang 6: biceps
Sang 7: lunges
Sang 8: skulder
Sang 9: mave
Sang 10: udstrækning 

Når de 10 sange er gået har man fået trænet hele kroppen igennem hårdt og effektivt på kun en time. 
Og her skal lige siges der også er tid til lidt snak og pjat mellem numrene. 

Vi har et godt hold om mandagen hvor alle er velkomne. 

Det eneste du lige skal vide er, at det er lidt vanedannende og effektivt på den gode måde:-)

Det sene tidspunkt passer også godt til de forældre der har små børn, da man kan nå aftensmad og 
put ning inden. Så skal man bare overtale den bedre halvdel til at tage sofaen, så man kan komme til 
pump :-)

Regler i HIF-Motion

1. Børn og unge under 14 år, må IKKE benytte 
centeret, og centerets maskiner.
Det er brud på vores reglement, og kan medføre 
bortvisning.
Børn må opholde sig roligt ved centerets cafeborde.

2. Alle der benytter centeret og centerets maskiner. 
SKAL være medlem, medlemskort skal medbringes 
af ALLE.

3. Du kan træne i centeret uden at være medlem, 
hvis du følges med en kammerat, kæreste, forældre, 
veninde, der allerede medlem, det koster kr. 40,- som 
betales ved ankomst til mobilpay 40332 – skriv 
fitnesscenter.

4. Alle skal overholde centerets åbningstider.

Vi gør opmærksom på, der er video-overvågning.
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Så er volley sæsonen i gang, vi er lige nu 7 faste spillere, vi kunne godt bruge nogen flere, da vi er 
meget sårbare, når der er nogen der ikke kan komme.

Vi startede med 8 spillere. Der til kom der 2 friske unge fyre, de var desværre kun med at par gange, så faldt 
de fra. Så fik en af spillerne et andet arbejde. og en spiller blev skadet, heldigvis dukkede der en ny spiller op 
lige før jul, desværre blev det også til en skade efter et par spilaftener. 
Man kan godt sige at volley er en hård sport, og vores hold har været hårdt ramt. Det må dog ikke afholde 
nogen, der måske kunne tænke sig at prøve, fra at komme og opleve de sjove timer vi har sammen, torsdag 
efter torsdag. Efter et opslag på Facebookgruppen byen Hornslet, er der dukket en spiller mere op. Men vi 
kan godt bruge nogen flere, især nogle seje mandfolk. Det gør ikke spor, at håret er gråt og alderen er 60+.

Kom nu frem af busken – jeg ved, I findes derude et sted – vi ses i Hornslet ny gymnastiksal 
torsdag 18:30-20:00

Birthe

Årets gang i Volley
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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 
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Badminton

Sponsoraftale

Stein P Sport tilbyder badmintonbolde til en meget 
fornuftig pris på 140 kr pr. dusin,

Status i HIF Badminton

Her hvor det lakker med afslutningen af sæsonen 
(sidste spilledag er den 30/4-2018) kan HIF 
Badminton kun være tilfreds med indeværende 
sæson. 
Cirka 95% af banerne er besat af faste motions-
spillere, og de enkelte baner, der har været tilovers,  
har været booket flere gange, så vor udnyttelse af 
Hal 2 er meget tilfredsstillende.   

Hvis der sker ændringer i vore træningstider i den 
kommenede sæson (skal til fordelingsmøde her til 
foråret), vil de enkelte medlemmer blive underret-
tet, men som udgangspunkt har alle jo den samme 
spilletid, som man bruger lige nu. Nærmere herom 
i sommermånederne førend opstart den 
3. september 2018.

Holdturneringen er i skrivende stund er meget 
spændende. Begge vore hold i DGI ligger rigtig 
godt i stillingen, og kan selv afgøre, om vi skal med 
til kredskampene.  

Vor deltagelse i kommunemesterskaberne var 
rigtig god. 
Vi havde deltagerene med i Herresingle – Her-
redouble – Damedouble og i Mix-double. 

Drengene kom hjem med mesterskabet i her-
resingle. 
Asger Pedersen slog Kristoffer Sørensen (BS) 
i sidste kamp, og dermed var 1. og 2. pladsen 
hjemme til Hornslet.  

I herredoublerne vandt Asger og BS sikkert deres 
indledende pulje og finalerunden blev herefter kørt 
sikkert hjem.  Et meget flot kommunemesterskab 
til de 2 herrer fra Hornslet IF Badminton.

Henning

Klubmesterskab lørdag 7. april 2018  kl. 12

Vil du være træner for ungdommen?
Ungdomstræningen er fortsat godt besøgt, og de 2 
hold som er tilmeldt DGI-turneringen har klaret sig 
aldeles udmærket på trods af, at det er første gang 
i mange år vi har haft holdkampe. 
Flere af medlemmer har desuden deltaget i forskel-
lige endagsstævner med gode resultater. Der har 
også være deltagelse i kommunemesterskaberne 
med gode indsatser af vore medlemmer.

Der vil blive afholdt klubmesterskaber en fredag i 
marts måned. Nærmere om klubmesterskabet vil 
blive orienteret via mail til det enkelte medlem.

De 2 nuværende trænere slutter i skolen her til 
sommer, og ved så ikke lige med tiden til den 
kommende sæson. 
Så allerede nu skal vi se os om efter hjælp eller 
afløsning til træningssamlingerne. 
Så hvis det er forældre eller andre, der kunne 
tænke sig et trænerjob for vore ungdomsspillere, 
så kontakt Henning på 23458025.
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Petanque

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

Badminton

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen

Henning Kristiansen (formand/kasserer)

Mathias Thyrre (næstformand)

Asger Pedersen (ungdom mm)

Ældrebadminto
Hver mandag 09-12 er der 56 ældre badminton-
spillere, der med megen humor og godt humør 
spiller en times badminton hver fordelt på alle 
baner. 
Der er endnu plads til nogle stykker, når vi starter 
op den 3. september 2018 kl. 09-12.  Hvis der er 
nogen, der kender nogen, der vil spille badminton 
så ring til Henning 23458025.

TJEK ALTID 

TAVLEN I 

HAL 2

Klubmesterskab
Der afholdes klubmesterskab lørdag den 7. april 
2018 kl. 12 for seniorer / motionister og ældre.                   
Der sendes besked rundt via mailsystemet.

Kontingent for perioden 3/9-2018 – 30/4-2019
Alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent
Betales på: http://hornsletif.dk/badminton/

Seniorer/motion 950 kr.
+evt 
boldgebyr

Ældre 350 kr.
+evt 
boldgebyr
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HORNSLET
støtter 

Hornslet IF

Badminton

Badminton takker sine sponsorer for nyt spillertøj
Kort før jul fik alle badmintonmedlemmer tilbud om køb af et sæt spilletøj bestående af 2 trøjer, 
bukser og træningsdragt. Knap 40 medlemmer takkede ja til dette tilbud. 
Hornslet IF Badminton  siger TUSIND TAK til sponsorerne, som gjorde det muligt, at så mange nu har 
et meget flot spillesæt i flotte farver.  

Vi siger TAK til  
Super Brugsen Hornslet – din lokale madbutik - Auto- og Pladeværksted  v/Kim Hansen - 
KØREGLÆDE – www.koreglade.dk - IN Sport  A/S

Tak til sponsorerne
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FODBOLDSKOLE I HORNSLET UGE 32

Vær sikker på at få en plads på årets fodboldskole

Alle fra årgang 2003-2010 kan deltage ved årets 
fodboldskole i Hornslet

Tilmelding foretages på følgende link:

www.dbu.dk/fodboldskolebillet
eller
tlf: 4326 5400
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Kickboxing - 
kom og vær med!

HIF 
M o t i o n
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HIF 
M o t i o n
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HIF 
M o t i o n Fitnessbox
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Fra idé til færdigt projekt

HIF 
M o t i o nFitnessbox
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Fodbold Træningstider 2018 forår
ÅRGANG DAG TIDSPUNKT TRÆNERE TELEFON E-MAIL
PIGER OG DRENGE SAMMEN
U6-årgang 2012 og 
yngre:

Tirsdag 17.00 - 18.00 Henrik Lindskov 
Rasmus Vestergaard Madsen

28992215 
40976188

hri@au.dk 
Madsen_rasmus@hotmail.com

Kontaktperson: Maja Aaquist

U7-årgang 2011 Tirsdag 17.00 - 18.00 Henrik Lindskov 
Rasmus Vestergaard Madsen

28992215 
40976188

hri@au.dk 
Madsen_rasmus@hotmail.com

Kontaktperson: Maja Aaquist
U8 - årgang 2010 Mandag 

Onsdag
17.00 - 18.00 
17.00 - 18.00

Henrik Dueholm 21663249 henrikdueholm@hotmail.com

Kontaktperson: Maja Aaquist
DRENGE
U9 - årgang 2009: Tirsdag  

Torsdag
17.00 - 18.00 
17.00 - 18.00

Claus Rohde 61662728 clausrhodenielsen@gmail.com

Kontaktperson: Maja Aaquist
U10 - årgang 2008: Mandag 

Onsdag
16.30 - 18.00 
17.00 - 18.30

Søren Hjort Beckman 91527770 killgoria@gmail.com

Kontaktperson: Maja Aaquist
U11 - årgang 2007: Mandag 

Torsdag  
17.00 - 18.30 
16.30 - 18.00 

Mads  Dupont Heidemann 
Torben Andersen 
Peter Knudsen

23341161 
40253210

Madsdupontheidemann@gmail.com 
Ta@hsfo.dk 
Peter.knudzen@gmail.com

Kontaktperson: Nina  Rhode
U12 - årgang 2006: Tirsdag 

Torsdag  
17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30

Jacob Winther 
Jacob Hansen

20816565 
27801612

jaw@cicon.dk 
info@monoforce.com

Kontaktperson: Nina  Rhode
U13 - årgang 2005: Tirsdag 

Fredag
16.20 - 18.00 
16.20 - 18.00

Ole Kjærgaard 51429886 olekgaard@gmail.com

Kontaktperson: Peter Damborg
U14 - årgang 2004: Mandag 

Onsdag  
Torsdag

18.00 - 19.30 
18.00 - 19.30 
18.00 - 19.30

Thomas Ladefoged 
Allan Damborg

29485840 
20402710

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

Kontaktperson: Peter Damborg
U15 - årgang 2003: Tirsdag 

Torsdag
17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30

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 Mandag 

Torsdag 
18.00 - 19.30 
18.00 - 19.30

Claus Hansen 
Claes Søggard

40403358 
30247703

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

Kim Gunnar Larsen
U19 (seniorer)
og Seniorer

Tirsdag 
Torsdag  

19.00 - 20.30 
19.00 - 20.30

Kontaktperson: Nina  Rhode
PIGER
U9/U10/U11- årgang 
2009/2008/2007:

Mandag 
Torsdag

17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30

Tanja Thygesen 
Nathalie Maria Mendez

22615449 tanjathygesen@hotmail.com 

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

Mandag 
Torsdag

17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30

Anette Winther 
Ole Friis

22772773 
41605073

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

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

Mandag 

Torsdag
17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30

Bjørn Skovfoged Thomsen 
Lone Sørensen (Holdleder)

29382703 
40524732

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

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
Damesenior Torsdag 20.00 - 21.30

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
Thomas Ladefoged 29485840 ladefoged.thomas@gmail.com
Ole Friis 41605073 ole.friis@hotmail.com

Ungdomsbestyrelsen 
i fodbold består af:
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W W W . F A C E B O O K . C O M / A N G R Y G E E K S D K

Hornslet Hallen

WWW.ANGRYGEEKS.DK
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Petanque

Selvtilliden er i orden!
Vintersæsonen går på hæld. Siden oktober måned har en trofast gruppe af medlemmer spillet 
gennem hele vinteren i både sol og frost samt alt derimellem. 
De har nu opbygget en stabil form, der gør dem i stand til at møde sommersæsonens kommende 
konkurrencer med selvtilliden i orden.
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Petanque

Aktivitetskalender 2018
Dag Dato Kl. Emne
Søndag 8. apr. 09.30 Sæsonstart (Medbring selv kaffe m.v.)
Søndag 22. apr. 10.00 1. Flasketurnering
Tirsdag 1. maj 19.00 1. Supermelee
Søndag 6. maj 10.00 2. Flasketurnering
Søndag 13. maj 10.00 3. Flasketurnering
Tirsdag 15. maj 18.30 Fællestræning med Rodskov – OBS Start kl. 18.30
Tirsdag 22. maj 19.00 2. Supermelee
Søndag 3,. juni 10.00 4. Flasketurnering
Tirsdag 12. juni 19.00 3. Supermelee
Onsdag 13. juni 18.30 Fællestræning P95 i Hornslet – OBS start kl. 18.30
Søndag 17. juni 10.00 Champagnespil og grill (husk madkurv m.v.)
Tirsdag 19. juni 19.00 4. Supermelee
Søndag 1, juli 10.00 5. Flasketurnering
Tirsdag 3. juli 18.30 Fællestræning hos HIF i Hornslet – OBS start kl. 18.30
Tirsdag 10. juli 19.00 5. Supermelee
Onsdag 1. aug. 18.00 Rosenholmmesterskab
Søndag 5. aug. 10.00 6. Flasketurnering
Mandag 13. aug. 18.30 Fællestræning hos I.F.Å. – OBS start kl. 18.30
Tirsdag 14. aug. 19.00 6. Supermelee
Søndag 19. aug. 09.30 HIF Klubmesterskab – (Husk tilmelding – se opslag)
Tirsdag 28. aug. 19.00 7. Supermelee
Søndag 9. sep. 10.00 7. Flasketurnering
Tirsdag 18. sep. 18.00 8. Supermelee
Søndag 23. sep. 10.00 8. Flasketurnering
Tirsdag 2. okt. 19.00 Generalforsamling og Sæsonafslutning (se opslag)
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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Petanque

SØNDAG den 8. april starter sommersæsonen
Vi mødes ved klubhuset søndag den 8. april kl. 9.30, som sædvanlig til en selvbragt kop kaffe.
Vi ønsker hinanden lykke til i den kommende sæson med både konkurrencer og fællestræningen. 
Igen i år har vi Flaske- og Super Melee turneringer begge løbende over 8 spilledage, samt cham-
pagne spil, Rosenholm- og klubmesterskab.
Ligeledes skal vi mødes med vores venskabsforeninger fra Rodskov, Ådalen og P 95.

OPRÅB TIL NY INTERESSEREDE
Kom og prøv at spille petanque.
Petanque er et spil for alle alders trin, hoved parten af de nuværende medlemmer tilhører den 
modne aldersgruppe ( tæt på med alligevel langt fra den overmodne alder )

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. 

Der spilles ikke med fast makker, men trækkes lod før hver spil.
Vær opmærksom på aktiviteter der meddeles ved opslag i klubhuset.

Sæsonstart 8. april
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MØRKE - HORNSLET

Tennis

Aktivitetskalender 2018
Tennisstart Når nettet er sat op på banerne

Lørdag den 28. april Standerhejsning ved klubhuset kl. 14-17. Alle gamle og nye 
medlemer er velkommen.

Søndag den 29. april kl 16-18
Herefter hver søndag

DROP IN opstart der er åben for alle – kom bare og vær med 
– single double mix alle velkomne. 

Tirsdag den 1. maj kl. 18-20
Herefter hver tirsdag

Voksentræning let øvede  
v.Charles og Henning.  

Tirsdag den 1. maj kl. 20-22
Herefter hver tirsdag

Træning for øvede medlemmer
v. Bjørn m.fl. på bane 3/4

Tirsdag den 1. maj kl. 18-20
(5 tirsdage  i maj

Vokseninstruktion. Opstart for nye medlemmer
v. Henning

Onsdag den 2. maj kl. 16-17:30 Instruktion for børn u12    
på bane 3/4. Periode 2/5 – 27/6 og igen 15/8 – 12/9

Onsdag den 2. maj kl. 17:30-19 Instruktion for børn o12
på bane 3/4. Periode 2/5 – 27/6 og igen 15/8 – 12/9

Onsdag den 2. maj kl. 19-22 DROP   IN opstart for alle på bane 3/4 hver onsdag

Tidspunkt følger
Opslag i klubhus

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

15. september  kl.  9-16 Klubmesterskaber afslutning med semifinaler og
finaler for seniorer double og singler Herefter afslutnings-
fest.

Klubmestterskabet afvikles som lørdagskampe på datoerne
4/8 – 11/8 – 18/8 – 25/8  og  1/9  2018

Tidspunkt følger Ekstern instruktion v. DGI
Tidspunkt i sommerferien Tennisskole
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Tennis

Kontingent 2018

U1-U14        kr. 250
U15-U25    kr. 350
Senior         kr. 800
+65              kr. 350

Alder er ingen begræsning
VOKSEN-introduktion til tennis vil i lighed med 
de seneste år også være at finde på tennisafde-
lingens program i år.

Med stor succes har introduktionskursus på 5 uger 
til mulige nye medlemmer i tennisklubben, været på 
programmet de seneste år.

Med start tirsdag den 2. maj 2018 fra kl. 18-20 vil 
du igen have muligheden for at prøve at spille tennis 
hver tirsdag i maj måned.  

Det er ikke nødvendigt at have egen ketcher, for 
at starte på kurset, idet klubben stiller ketcher til 
rådighed. 

Der har været meget stor tilgang af nye medlemmer, 
som netop er  startet på denne måde. 
Tilbagemeldingerne på kurset har været meget 
positive,  og som ekstra bonus giver klubben en 
gratis tennis ketcher i gave hvis du melder dig ind i 
Tennisafdelingen fra den 1/6 – 2018 til en særpris.

Hvis du kunne tænke dig at deltage, så ring til 
Henning tlf. 23458025    

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

HORNSLET

Tennis

Ungdomstræning til maj

Arkivfoto

Standerhejsning
Traditionen tro holder vi stander-
hejsning sidst i april. Helt præcist 
lørdag den 28. april kl. 14.00.

Tennisklubben byder på lidt til 
ganen, og interesserede kan komme 
og høre mere, om hvad der skal 
ske i sæsonen. Ligeledes kan man 
få praktiske informationer om 
tilmelding til klubben samt hvad det 
koster.

Der vil, hvis vejret tillader det, 
være god mulighed for at spille lidt 
tennis og få afprøvet de nyanlagte 
grusbaner.

Velkommen til alle til en god dag ude 
i det fri.

Sidste sæson måtte vi desværre stoppe 
ungdomstræningen pga manglende tilslutning. 

Men vi prøver igen,

Vi starter forhåbentlig igen og med træning for 
børn fra maj 2018, hver onsdag fra 16.00 – 17.30 
og 17.30 - 19.00

Såfremt der er tilslutning er der sørget for 
træner. 
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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 - 22.00

Caféen holder derudover åben til 
arrangementer

I er altid velkomne i cafeen udenfor 
åbningstiden, hvor de opsatte automater 
kan benyttes

Vi ses.
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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

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


