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3.000 HIF’ere kan ikke tage fejl

Kom og dyrk sport hos os

Termometeret siger sommer!
I hovedbestyrelsen har vi travlt med at få struktureret
vores organisation.

Vi håber, at vi får en rigtig god sommersæson – og at
alle vil nyde de lyse timer.

Dette sker samtidig med, at vi arbejder på nye
arbejdsgange for hele klubben. Parallelt har vi
udarbejdet en persondataforordning (GPRD), som
dækker hele klubben, og som sørger for, at alle vores
persondata behandles efter de regler, der træder i
kraft fra 25. maj 2018.

Hornslet IF har fremgang på medlemstallet
generelt – og det glæder vi os over, hver gang vi ser
statistikkerne.

Vi glæder os til 70 års jubilæet den 9. juni – og vil
i den forbindelse forsøge at planlægge idrætsdag
om dagen ved Hornslet Hallerne med deltagelse af
alle de tilbud, der er i Hornslet inden for idræt og
tilsvarende fritidsaktiviteter.

Rigtig god sommer.

Michael Møller Jensen
formand – HIF

Vi håber, at alle vil bakke op om den for os store dag
både til en hyggelig dag ved hallerne men også til
festen om aftenen, hvor man allerede nu kan købe
billetter.
Vi vil i forbindelse med omstruktureringen i klubben
genindføre kontortider på kontoret. Og vil i den
forbindelse få renoveret kontoret – således alle kan
føle sig velkommen til en snak.
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Hornslet Hallen -

vil du være med i et nyt
udvalg?
Byens samlingssted
I Hornslet Hallen sker der heldigvis en masse, men vi
vil så gerne, at der sker endnu mere.
Vi er derfor ved at starte et nyt udvalg op, som skal
planlægge 4-5 aftener om året, hvor vi forhåbentligt
får samlet en hel masse mennesker i hallen.

Har du lyst til at deltage, eller har du bare spørgsmål,
så skriv eller ring til
Rasmus Langballe
(bestyrelsesmedlem Hornslet Hallen)
rasmuslangballe@gmail.com
23347627

Vi forestiller os arrangementer, som kan trække både
kendte og nye ansigter til. Hvad indholdet skal være
er helt op til udvalget - foredrag, vinsmagning, kurser
eller lign. - kun fantasien sætter grænser.

Venlig hilsen
Hornslet Hallens bestyrelse

Vi håber på et udvalg bestående af 4-6 medlemmer,
hvoraf et er fra bestyrelsen.

HIF BLADETS STØTTER

Entreprenør

Jesper Schroll Jensen Aps
Hornslet

Aut. kloakmester
40783880
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70 års
Jubilæumsfest
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
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 glæder os til at se jer!
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Sommerhilsen
Lidt nyt fra Hallen, hvor mange aktiviteter er igang.
Så nærmer sommeren sig med varme og sol, vi har alle glædet os.
Det vil også sige, at mange af hallens brugere lukker ned for denne sæson.
Tak til indesporten for jeres opbakning i hallen.
Dejligt med den første sæson med gymnastik i hallen, som er gået rigtig godt.
Nu er det blandt andet fodbold og tennis, der tager over ved hallen. God sommersæson til jer.
Vi har i foråret haft rigtigt meget gang i hallerne udover den daglige sport, har vi haft gymnastikopvisning,
bekkerdans afdansningsbal, DM i ungdomsbadminton, JM i indefodbold, boksestævne og været til markedsdag, samt meget mere. Vi mangler stadig at afholde Lan Party, loppemarked og Rygge Jubilæumsfest.
Vi skal også i gang med at bygge vores depot, som skal stå færdigt inden sommerferien.
Vi ønsker alle en god, solrig og varm sommer.

Mange julehilsner
Karsten, Lisbeth og Anja

Billeder fra markedsdagen 5. maj 2018
En dejlig dag på torvet med flæskestegsburgere, masser af sol og glade mennesker. Vi
gør det igen til næste år!

HIF BLADETS STØTTER

6

7

Svømning

Aktivitetskalender 2018

Besøg i svømmehallen

Vinterudsalg:

Torsdag d.4. Januar

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.

Slutspurt:

Torsdag d. 1. Februar

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

Lørdag d. 10. Februar
Aktivitetskalender
2018
Fastelavn:

Markedsdag:
Vinterudsalg:

Lørdag d. 5. Maj
Torsdag d.4. Januar

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

Open by Night:
Slutspurt:

Torsdag d. 31. Maj til
Torsdag d. 1. Februar

Der er mulighed for at betale hjemmefra.
Sig det blot til livredderen, at der er betalt
hjemmefra.

Sommerudsalg:
Fastelavn:

Torsdag d. 14. Juni
Lørdag d. 10. Februar

Slutspurt:
Markedsdag:

Torsdag d. 9. August
Lørdag d. 5. Maj

Modeshow:
Open by Night:

Onsdag d.3. Oktober
Torsdag d. 31. Maj til

Halloween:
Sommerudsalg:

Torsdag d. 25. Oktober
Torsdag d. 14. Juni

Black Friday:
Slutspurt:

Fredag d. 23. November
Torsdag d. 9. August

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 svømmebriller i svømmehallen.

ÅBNINGSTIDER
OFFENTLIG SVØMNING:

Juletræstænding: Lørdag d. 1. december
Modeshow:
Onsdag d.3. Oktober
Halloween:

Torsdag d. 25. Oktober

Black Friday:

Fredag d. 23. November

Juletræstænding: Lørdag d. 1. december

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

HIF BLADETS STØTTER
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trakunde i

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

Hornslet IF Fodbold inviterer til
DBU´s Fodboldskole
Hornslet IF Fodbold afholder i år DBU´s Fodboldskole i uge 32 for både drenge og piger. Læs her
hvordan du tilmelder dig sommerens sjoveste fodboldaktivitet.
Har du styr på dine sommerferieplaner? Ellers er der gode muligheder til dig i din lokale klub.
Uge 32 afholder Hornslet IF Fodbold IF Fodbold DBU’s Fodboldskole for drenge og piger født i årgang
2003-2010.
Fodboldskolen byder på fem dages fodboldtræning mandag til fredag klokken 9.00-15,00, hvor
deltagerne kommer igennem et træningsprogram spækket med nye øvelser fra start til slut.
Programmet tager udgangspunkt i den nyeste viden fra DBU’s nye C-træner-uddannelse for
børne- og ungdomstrænere, og træningen er tilrettelagt sådan, at alle, uanset niveau, udvikler deres
tekniske færdigheder og bliver bedre fodboldspillere – samtidig med, at fællesskabet og hyggen er i
højsædet.
Alle deltagere får desuden et lækkert tøjsæt fra hummel, en drikkedunk, et diplom, og en unikt
designet SELECT fodbold.
DBU’s Fodboldskole bliver en uge fyldt med fodbold, fællesskab og fantastiske oplevelser.
Der er meget mere information om fodboldskolen og billetsalg at finde på
www.dbu.dk/fodboldskole

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

HIF BLADETS STØTTER

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Hornslet Snedker-, Tømrerog Køkkenforretning ApS
v. Torben Lading
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GRATIS ENTRE
FREDAG 1. JUNI
LØRDAG 2. JUNI

GRATIS ENTRE

2018
30

1. JUNI
VIFREDAG
FEJRER

ÅRS FØDSELSDAG

LØRDAG 2. JUNI

- og vi glæder os til at fejre fødselsdagen med vores
fantastiske og trofaste gæster, til et brag af et musikprogram for fredag 1. juni og lørdag 2. juni 2018.

2018

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

FREDAG 1. JUNI

KL. 22.15

JOHNNY DELUXE

STORE TELT

KL. 23.30

MERCURY BAND

KL. 00.45

HVIDE LØGNE

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.

Bemærk, at vi har bands
og fadøl på programmet
begge dage til kl. 03.00.

KL. 19.00

BLYFRI 95

KL. 20.15

MERCURY BAND

KL. 21.45

CASPER MILTON

KL. 12.00

SYDDJURS SENIORORKESTER

KL. 23.00

MERCURY BAND

KL. 13.45

HÅRUP SKOLES BIGBAND

KL. 00.30

LUNE CARLSEN

KL. 15.45

NANA SCHWARTZLOSE DUO

KL. 18.00

ANNIONE TRIO

KOLONIHAVEN

KOLONIHAVEN

KL. 20.00

BJARKE RASMUSSEN

KL. 20.15

KUKKE SMART BAND

KL. 22.15

FACE MONDAY

KL. 00.00

PETER VILDMAND

KL. 00.00

LIVE_VERSION

ANDRE AKTIVITETER

ANDRE AKTIVITETER
KL. 10.00

GRATIS RUNDSTYKKER OG KAFFE

KL. 17.00

FESTIVAL GOSPEL KONCERT I HORNSLET KIRKE

KL. 10.00

LIONS CLUB CYKELLØB

KL. 18.00

ROSENHOLM TAMBURKORPS

KL. 10.00

TOMBOLA

Kulturpuljen

TINGVEJ 17, 8543 HORNSLET, WWW.ROSENHOLM-FESTIVAL.DK
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Sejr i Gråsten
7 hold fra Hornslet IF fordelt på U10, U12 og U14 drenge og piger samt et enkelt mixhold var
tilmeldt til den årlige tur til Gråsten for at deltage i Egene Cup 2018.
Det hele løb af stablen i weekenden før påske. Det blev en weekend fyldt med hygge,
håndbold, sammenhold og sejr.
4 ud af 7 hold kom i finaler! Se stemningsbillederne på de næste par sider.
Tak for opbakningen til trænere og forældre!

HIF BLADETS STØTTER

Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk
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Sqan QR koden med din smartphone og se den
fantastiske fejring af U10 drengenes sejr i Gråsten.
Sammenhold på tværs af alle årgange!
Hvis du ikke kan se filmen, så bliv medlem af Hornslet
IF - Håndbold på facebook.
https://www.facebook.com/HornsletIFHandbold/

13

Sammenhold i Gråsten

14

Håndbold

15

Hygge i Gråsten

HIF BLADETS STØTTER
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Salg · Service · Reperation

Håndbold

vores team er kampklar…
så kig ind i en af vores fire saloner
ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
8544 MØRKE: EBELTOFTVEJ 22 · T. 86 37 79 39 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12
8963 AUNING: ØSTERGADE 2 · T. 86 39 65 00 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-19 · FRE 9-18 · LØR 8-12
8400 EBELTOFT: JERNBANEGADE 22D · T. 86 34 62 00 · TIR-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
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Vi hører til i 2. division –
vi kommer stærkt tilbage!
Det siger trænerteamet omkring Hornslet IF’s bedste håndbolddamer.
Sidste forår blev oprykningen til 2.division sikret på meget stabilt spil igennem hele sæsonen. Dette forår
rykkede holdet desværre ned i 3. division igen, til både spillernes og trænernes store frustration, for overlevelsen i 2. division var så tæt på – og målsætningen er derfor allerede nu klar for den kommende sæson – vi
skal op i 2. division igen.

Tæt pulje
I Jylland er der to 2. divisionspuljer, og damerne startede i den nordlige pulje, da sæsonen blev skudt i gang
i september. Holdet måtte fra starten sande, at niveauet var højere end i 3. division, og da halvdelen af
kampene var spillet ved nytårstid, var der kun 6 point på kontoen.
I de sidste 11 kampe lykkedes det til gengæld at hente 12 point, så sæsonen sluttede på en 11. plads med
18 flotte point – desværre ikke nok til at blive i rækken.
Det hører dog med til historien, at alle slog alle i de sidste mange kampe, og puljen sluttede usædvanligt tæt
med kun 11 point mellem oprykning og nedrykning.
Til sammenligning havde 18 point givet en flot 8. plads i den anden pulje.

Tak til sponsorerne.
Hele teamet omkring holdet vil gerne takke vores trofaste sponsorer for den uvurderlige støtte til holdet – det
er dejligt, at lokale virksomheder bakker op.
Vi håber på fortsat økonomisk opbakning i den nye sæson – for info omkring vores sponsorpakker, så
kontakt formand Henrik Frederiksen, 40785490.
Håndboldbestyrelsen.
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Håndbold

Håndbold søger frivillige
Hornslet IF er jo en frivillig forening, der er 100% afhængig af, at mennesker i lokalområdet fungerer
som frivillige trænere, holdledere, bestyrelsesmedlemmer etc.
Efter sommerferien forventer håndboldafdelingen igen at have både drenge- og pigespillere i alle
ungdomsårgangene, og det betyder bl.a. at vi kommer til at mangle trænere og/eller holdledere til
enkelte af disse ungdomshold.
Vi vil derfor opfordre alle i Hornslet til at overveje at blive frivillig omkring håndboldsporten.
Vi ved selvfølgelig godt, at mange allerede har en travl hverdag, men som frivillig i håndboldafdelingen får du mange unikke oplevelser med glade børn og unge. Vi er klar med relevante kurser, så
selvom kendskab til håndbold er en fordel, så er det ikke et krav.
Hvis du har lyst til at bidrage, så kontakt formand Henrik Frederiksen, 40785490.
PS: Vi kan også bruge flere frivillige til administrative opgaver i bestyrelsen – fx til sponsorarbejdet.
Håndboldbestyrelsen.

HIF BLADETS STØTTER
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Håndbold takker
På billederne ses spillerne fra vores to U14 pigehold - dels i et nye flot spillesæt fra Total Reklame og
dels med gode sportstasker fra samme firma.
Vores U14 piger spillede denne sæson i A-rækken og i B-rækken, hvor de begge sluttede midt i deres
puljer.
Derudover har Herre-senior fået et nyt flot spillesæt fra Østjysk Køleteknik.
Det var absolut hårdt tiltrængt, da holdet spillede i et flere år gammelt lyseblåt sæt, der næsten
kunne stå selv pga mange kampes harpiks. Herrerne spillede i efteråret i serie 3, og rykkede efter jul
i serie 2 – det gik dog ikke så godt og holdet sluttede sidst i puljen.
Håndboldafdelingen er meget taknemmelige for de gode sponsorater.

HIF BLADETS STØTTER

Aude s Aps

RENGØRING
20

VASKERI

EJENDOMSSERVICE

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

Håndbold

r sine sponsorer
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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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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 flere fordele kan du vælge.
Beregn på sydbank.dk/favorit
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.

Lystrupvej 4 · 8240 Risskov
Tlf. 74 37 54 70 · sydbank.dk

Christa Meier
Privatrådgiver
Tlf. 74 37 62 68
christa.meier@
sydbank.dk
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Tennis

Tennisskole - uge 27
Skal dit barn på DGI Tennisskole til sommer?
Tennisskolen er aktive dage i sommerferien fyldt med gode oplevelser, sjove udfordringer sammen
med venner og mulighed for at få nye venner.
Vi afholder tennisskole i uge 27 man-ons for børn i alderen 6-15 år.
Det er ikke et krav, at man spiller eller har spillet tennis for at deltage.
Læs mere om tennisskolen, find tidspunkt og pris på
https://www.dgi.dk/tennis/tennis/arrangementer/tennisskoler
Der er åben for tilmelding.

Tennis’ bestyrelse
Formand:
		
Kasserer:
Sekretær:
Best.medl:
Næstformand:

Henning Kristiansen
Tlf.: 23458025
Lars Tækker
Mette Nørregaard
Jytte Schneider
Steen Wengel

Kontingent 2018
U1-U14
U15-U25
Senior
+65

ONSDAGS DROP-IN

kr. 250
kr. 350
kr. 800
kr. 350

HVER ONSDAG KL. 19-22 ER DER DROP IN FOR ALLE MEDLEMMER I HORNSLET IF TENNIS.
MØD OP FOR AT SPILLE MOD NOGEN DU IKKE LIGE ER VANT TIL AT SPILLE MED.

HIF BLADETS STØTTER
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Tennis

Standerhejsning
Traditionen tro afholdte vi standerhejsning sidst i april i Hornslet IF
Tennis.
22 glade medlemmer og et par nye
hørte lidt om, hvad der sker i 2018.
Banerne er klar, så det er bare med
at komme i gang.
Ring til Henning 23458025 hvis du vil vide mere om tennis i
Hornslet IF Tennis.

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
HORNSLET
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Tennis

Aktivitetkalender 2018
Kalender 2018 for tennis
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
Tirsdag den 1. maj kl. 20-22
Herefter hver tirsdag
Tirsdag den 1. maj kl. 18-20
(5 tirsdage i maj
Onsdag den 2. maj kl. 16-17:30

Voksentræning let øvede
v.Charles og Henning.
Træning for øvede medlemmer
v. Bjørn m.fl. på bane 3/4
Vokseninstruktion. Opstart for nye medlemmer
v. Henning
Instruktion for børn u12
på bane 3/4. Periode 2/5 – 27/6 og igen 15/8 – 12/9
Instruktion for børn o12
på bane 3/4. Periode 2/5 – 27/6 og igen 15/8 – 12/9
DROP IN opstart for alle på bane 3/4 hver onsdag

Onsdag den 2. maj kl. 17:30-19
Onsdag den 2. maj kl. 19-22
Tidspunkt følger
Opslag i klubhus
15. september kl. 9-16

Tidspunkt følger
Uge 27 - man - ons

HIF BLADETS STØTTER
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Klubdag/aften med tennis, hygge og spisning i klubhuset.
Se opslag/tilmelding i klubhus ca. 14 dage før
Klubmesterskaber afslutning med semifinaler og
finaler for seniorer double og singler Herefter afslutningsfest.
Klubmestterskabet afvikles som lørdagskampe på datoerne
4/8 – 11/8 – 18/8 – 25/8 og 1/9 2018
Ekstern instruktion v. DGI
DGI - Tennisskole
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Spil volley -

du bliver aldrig den samme igen!
Kunne du tænke dig at komme ud af sofaen og få rørt dig noget mere på en sjov og underholdende
måde?
Så stik næsen forbi og kom og vær med i vores volleyball fællesskab.
Der er garanti for et godt grin og et godt socialt fællesskab, hvor der er plads til alle - nybegyndere
såvel som garvede spillere.
Volleyball er en sjov sport, hvor du har mulighed for at komme ud og få rørt dig sammen med andre
mennesker. Vi spiller i gymnastiksalen ved Hornslet skole, hvilket for de flestes vedkommende er
lige rundt om hjørnet!
Denne sæson er slut, men vi starter op igen den 1. torsdag i september, og vi spiller en gang om
ugen. Vi havde en hyggelig afslutning med varme hveder.
Vi ses i sæson 2018/19!
Birthe

HIF BLADETS STØTTER
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God motion og et godt
grin

MOTIONS
VOLLEY
MOTIONS
Torsdag
18:30-20:00
VOLLEY
HVORNÅR

HVOR
HVORNÅR

Hornslet skole
Torsdag
Ny gymnastik sal
18:30-20:00
HVORFOR
HVOR

Hornslet skole
God
motion
og
et
godt
Ny gymnastik sal
grin

FOR ALLE ALDRE
Fra 16 år.

KONTINGENT
FOR ALLE ALDRE
550 kr. for 1 sæson
Fra 16 år.

SPØRGSMÅL
KONTINGENT
kontakt Birthe Krag
29 74 80 39
550 kr. for 1 sæson

SPØRGSMÅL
kontakt Birthe Krag
29 74 80 39

HVORFOR

God motion og et godt
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Badminton

Kredsmestre i c-rækken
Motionisthold C Hornslet2 vandt sin række i DGI-regis og er derfor udtaget til deltagelse i DGI's
kredskampe i VoldumHallen den 18/3-2018.
Holdets første kamp var imod Midtdjurs, som havede vundet deres række suverænt. Efter flere
spændende kamp med flere 3-sæts blev det en sejr til HIF med 5-1. ermed var holdet kvalificeret
til finalekamp, hvor de skulle møde Virrings badmintonhold. Det blev en underholdende kamp med
føring 2-0 efter første runde. Herefter vandt begge hold en kamp om med føringen 3-1 blev sidste
runde sat i gang.
Her viste Kim og Marie storform med sikker sejr. Den sidste kamp måtte ud i 3 sæt dog med et
nederlag. Hermed var Hornslet kredsmester med 4-2 sejren over Virring.
Lige en lille sjov ting. Virring sillede op med en far med sine 2 sønner og Hornslet stillede op med en
far med sin søn. Så der var familiefejder.
Hornslet hold bestod af Kim Hansen – Bjarne Christensen – Mathias Christensen og Marie Holm.
Torben Sørensen var sygemeldt. Endvidere har Geirr Halvorsen, Poul Erik Sørensen og Henning
Kristiansen været på holdet i sæsonen.

Slutresultaterne - motion
Således endte stillingen i de 2 DGI holdturneringer:

Hold B-rækken
1
2
3
4

Lystrup 1
Hornslet 1
Hadsten BK 2
Nielstrup-Voldum 1
Testrup/Mårslet 2

1
2
3
4
5
6

Hornslet 2
IF Alliancen 1
Nielstrup-Voldum 3
Hadsten IF 1
Houlbjerg/Laurbjerg 1
IF Ådalen 2

Hold C-rækken

Kampe

Vundne

6
5
6
3
6
2
6
1
Holdet trukket

Score

Point

31-5
18-18
12-24
11-25

16
9
5
5

Kampe

Vundne

Score

Point

10
10
9
10
9
10

7
6
7
4
0
0

42-18
42-18
35-19
31-29
15-39
9-51

22
21
18
15
4
2

HIF BLADETS STØTTER
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Petanque
Badminton

Nykårede kredsmestre
i DGI’s kredskampe i
VoldumHallen
den 18/3-2018.

Landsmestre - Tillykke!
Hornslet IF tilmeldte sig til landsmesterskaberne i B-rækken i Grindsted. Og der kom en stor overraskelse. Ud af 24 tilmeldte B-Hold blev HORNSLET IF LANDSMESTRE.
I finalerundens sidste kamp måtte holdet ud i en sudden dead da ordinær kamp endte 2-2. Og den
vandt 21-15 og så var landsmesterskabet hjemme.
Holdet bestod af Asger Pedersen, Kristoffer Sørensen, Mathia Thyrre, Mathias Haun Christensen og
Bjarne Christensen. STORT tillykke herfra til jer.
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Klubmesterskab - motion
Årets klubmesterskab blev afviklet en lørdag i
april måned.
Det var nogle spændende kampe ,og der blev
ikke givet ved dørene nogen steder.
Vi spillede i Single – Double og MIX-double
Efter klubmesterskabet var derr som sædvanlig uddeling af præmier til vinderne under
spisningen i Hallens Cafe.
Præmier var sponsoreret af DANSKE BANK.
En rigtig god dag for alle.

Klubmestre 2018:
Single
Herrer

Nr. 1 Asger Pedersen

Nr. 2 Kristoffer Sørensen

Double
Double

A gruppe: Nr. 1 Asger Pedersen
B-gruppe Nr. 1 Geirr Halvorsen

Nr. 2 Kristoffer Sørensen
Nr. 2 Louise Jensen

Double

Damer

Nr. 1 Jytte Schneider

Nr. 2 Louise Jensen

Double
Double

MIX A
MIX B

Nr. 1 Marie Holm og Asger Pedersen
Nr. 1 Ranka Døttirs og Erik Rasmussen

Nr. 3 Mathias Thyrre,
Nr. 3 Erik Rasmussen

HIF BLADETS STØTTER
HIF BLADETS STØTTER
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Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen
Henning Kristiansen (formand/kasserer)
Mathias Thyrre (næstformand)
Asger Pedersen (ungdom mm)

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

Sponsoraftale

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

HORNSLET AUTOVÆRKSTED

Løgtenvej 3 • Hornslet • 8699 4956 • hornsletauto.dk
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Slutresultaterne - ungdom
For første gang i mange år havde Hornslet IF Badminton 2 hold med i turneringen for U15 spillere.
De klarede sig ganske flot. Se resultaterne herunder.
U15 D 4 spillere Pulje 3156 (DGI Øst)

Hold
1
2
3
4
5

Hornslet 1
Ry 2
Hammel 4 (C pi.)
Viby J. 5
Vejlby Risskov 2

Kampe

Vundne

Score

Point

8
8
8
8
8

8
6
4
2
0

39-10
35-15
25-24
21-29
3-45

23
16
13
8
0

Kampe

Vundne

Score

Point

10
10
10
10
10
10

9
9
5
4
3
0

49-11
46-15
27-36
31-30
26-36
5-56

27
26
14
13
9
1

U15 D 4 spillere Pulje 3154 (DGI Øst)

Hold
1
2
3
4
5
6

Skødstrup 1
Grenå 2
Hadsten BK 2
Auning 1
Hornslet 2
SIF Assentoft 1

Landsmesterskab
Hornslet 1 deltog herefter i landsmesterskaberne, hvor de klarede sig meget flot. Drengene havde en
fin tur til Middelfart, hvor landsmesterskabet blev afviklet.
Der var nogle spændende kamp over de 2 dage, og det var nogle trætte drenge, der tog hjem efter en
flot 9. plads i deres række.
Holdet bestod af Rasmus Poulsen, Sebastian Damm Olsen, Kasper Thorup, Tobias Kromann Nielsen
og Lucas Mølgaard Rasmussen.
En stor tak til de forældre, der fulgte kampene i Middelfart.

HIF BLADETS STØTTER
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Klubmesterskab - ungdom
Klubmestrskabet blev afviklet en lørdag formiddag i april måned.
Single
12 spillere mødte op i singlerække og doublerække. Der blev gået til vaflerne, da alle jo kendte
hinandens styrker og svagheder. Der var mange spændende kampe, som måtte ud i 3 sæt, før der
var fundet en vinder.
I singlerækken var der 4 puljer, hvor puljevinderne skulle spille semifinale.
Tobias slog Emil og Rasmus slog Lucas.
Så finalen blev mellem Rasmus Poulsen og Tobias Kromann.
Vinder og Klubmester blev Rasmus Poulsen.
Tobias blev Nr 2 og Emil og Lucas nr 3.
Double
I doubler var der 2 puljer, hvor vinderne af hver pulje skulle spille finale.
Det var nogle tætte kampe, der blev afviklet.
Finale blev mellem Rasmus/Sebastian og Tobias K/Kasper. Spændende kamp, især i første sæt.
Vindere og klubmestre blev Rasmus Poulsen og Sebastian Damm Olsen.
Nr 2 Tobias K og Kasper T
Herefter var der burgere og sodavand til drengene, og der blev delt præmier ud. Disse præmier var
sponsoreret af DANSKE BANK. Tusind tak til sponsoren.

Næste sæson - ungdom

Der kommer besked til alle ungdomsspillerne, når trænersituationen for kommende sæson er på
plads (forventes først i juni måned. Tusind tak til alle ungdomsspillerne for en rigtig god sæson.
Stor tak til de 2 trænere Asger og Mathias.
Desværre skal Mathias ind til militæret, og Asger er lidt i vildrede om hans planer i efteråret.
Jeg vender tilbage.
Vh Henning
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Inviterer til idrætsd
9. juni 2018 f

I forbindelse med at vi fejrer 70 års
Rygge IL, vil vi gerne indbyde til „De
Hornslet Hallerne - Vi starter kl. 10

NG
A
G
D
A
S
I
T
GRA

Byen har vokseværk, og rigtig man
viteter, vi har i Hornslet IF. Vi ønske
indblik i de tilbud, som vi har.

Vores mange afdelinger stiller op o
tilbyde inden for deres sport eller a
den for at se på eller prøve de forsk

Tanken er, at vi fylder området om
håber på godt vejr. Cafeen har love
for, at der kan købes mad fra grillen
Vi glæder os til at se jer!

PS: husk at der også er jubilæumsf
dig at melde dig til!

HIF
Motion
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dag for hele familien
fra kl. 10 - 14

Lan
dsk
am
p

kl. 1
3

s venskabsjubilæet med norske
en Store Idrætsdag“ ved
0.00 og slutter kl. 14.00.

nge nye kender ikke alle de aktier med denne dag at give alle et

og viser, hvad de hver især kan
aktivitet. Alle får hermed mulighekellige aktiviteter i Hornslet IF.

mkring Hallen med aktiviteter og
et at sætte grillen frem og sørger
n.

I SAMARBEJDE MED

fest i Hallen om aftenen - skynd

HIF
Motion
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Hvorfor
Fitbox?
En tirsdag aften i HIF Motion, spurgte jeg efter en FitBox time, hvorfor valget var fitboxning
denne aften. Jeg fangede et par medlemmer, og bad dem sætte lidt ord på.
•

Det er sjovt, hårdt, fedt musik, godt sammenhold, velforberedt instruktør.

•

Super træning, gode venner

•

Super fed Cardio Time

•

Fed kombination af Cardio og styrke! Som “gammel” kampbokser kan det varmt
anbefales, SUPER TRÆNING!

•

Svedigt, sjovt og mega hårdt

•

Effektiv træning og masser af sved på panden. Alsidig træning, det er aldrig kedeligt.

•

Puls og styrke kombineret på en time

•

Er man til en svedig krammer, er det hele timen værd :o)

HIF BLADETS STØTTER
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HIF

Kom og prøv!

Motion

Kom og få en prøvetime på vores hold, f.eks. Cardio Kickboxing, det er super sjovt, det er hårdt, det
er både for kvinder og mænd.
Cardio Kickboxing kombinerer kampsport teknikker med tempofyldt cardio. Denne højenergitræning udfordrer nybegyndere og elite atleter ens. Udholdenhed, koordinering og fleksibilitet.
Forbrænd kalorier samtidig med du opbygger muskelmasse med denne sjove og udfordrende
træning.
Cardio kickboxing hold omfatter en opvarmning, berøringsfri træning, alle slag og spark på puder,
strækning og køle ned. Det er en høj-energi workout, der kan brænde mellem 350 og 450 kalorier i
timen.
Dette har en positiv indvirkning på dit hjerte. En cardio kickboxing klasse vil udfordre din teknik,
udholdenhed, og frem for alt, koncentration. Halvdelen af kampen er mental – du er nødt til at
fokusere på de enkelte bevægelser, der udgør en kombination.
Du behøver ikke nogen kampsport eller boksning erfaringfor at deltage i cardio kickboxing. Alle er
velkomne. Cardio kickboxing betragtes som en lav- eller høj-effekt, høj intensitet træning.
Med Cardio kickboxing, kan du forvente en full-body workout, der engagerer hver muskel gruppe
i kroppen, med et stærkt fokus på din kerne. De hurtige bevægelser i cardio kickboxing forbedre
fleksibiliteten, balance og koordination, og kan hjælpe dig med at opbygge hurtigere reflekser.
Cardio kickboxing er en effektiv måde at lindre stress og frustration. Det frigiver hormoner, forbedre
dit humør og blokere følelser af smerte (endorfiner).
Du er velkommen til at få en prøvetime på alle hold, inden du køber medlemsskab hos os.
For at booke en prøvetime, er du velkommen til at skrive en mail til hifmotion@gmail.com.
Så aftaler vi hvilket eller hvilke hold du gerne vil prøve, og du bliver booket på hold.

Fra idé til færdigt projekt
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Ny indoor
Cycling
instruktør
Stort tillykke til Keld Christensen som er
blevet uddannet INDOOR CYCLING instruktør
ved DGI.
Keld har sit Indoor Cycling, begynder hold
mandage KL. 9.30.
Kom og gí den gas sammen med Keld!

Gisp Det er snart sommer!
GISP - Det er snart sommer…
Er du klar til Bikini og Speedos sæsonen starter….
Du kan nå det - sæt igang!
Sig ja til:
- en sundere, stærkere og mere velfungerende krop - mere energi, overskud og balance - mere glæde, grin og sjov - smallere livvidde og mindre fedtprocent - en smertefri krop ALLE er velkommen, vi glæder os til at se dig i vores
motionscenter ved Hornslet Hallen
VI SES I HIF MOTION

CMYK / .ai
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www.facebook.com/
Hornslet.IF

www.hornsletif.dk/hornsletifmotion

Fodbold

3. maj var grønsværen omkring Hornslet Hallen fyldt med glade piger - Der var nemlig besøg af Pigeraketten et DBU tiltag, for at få flere piger igang med fodbold - og hvilken succes!
Der kom 80 piger til arrangementet - hvilket vi er meget stolte af.
47 af pigerne som deltog i dag, spiller ikke fodbold, men hvis de ønsker at prøve fodbold, er der træning for
pigerne hver mandag fra kl 17.00 på kunstgræsbanen og hver torsdag kl 17.00 ude på græsbanerne.
Mange tak til vores frivillige hjælpere og til Rema 1000 for frugt.
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Bronze i Nørhalne
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Gymnastik

Er du vores nye Parkour
instruktør?
TIl den nye sæson 2018/2019 mangler vi 2
instruktører til Parkour - er det noget for dig ?
Lige nu træner Parkourholdet om tirsdag kl.
18.30 - så du kan komme og være med og lære
holdet at kende.
Ring til Esben Wøldike tlf. 6060 5996 for mere
information
HIF Gymnastikafdelingen
Dorte Lykke

HIF BLADETS STØTTER

Hornslet Auning Løgten

apotek
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Petanque

Det er petanquetid!
Det sker hver år, man har influenza, og alt muligt
er galt, især med vejret. Men så pludselig en dag
er det som om, der er noget, der er slået til, og
man mærker en helt ny fornemmelse i kroppen.
Så er det forår igen, så er det petanquekuglerne,
der kræver sin ret – så er det petanquetid igen.

Banerne var på grund af vintervejrets påvirkning
meget udfordrende. Hvorfor den hårde kerne af
vinterspillere ved de første træninger havde fordel
ved at kende udfordringerne, og hvordan man
teknisk takler disse.

Og når mændene og konerne lystigt kommer springende ud på petanquebanerne, så er det petanque
sommersæsonen, der er begyndt.

Efter et par uger træning var vi parate til den første af
8 flasketurneringer.
Her viste de forbedrede baneforhold og træning, at
vinterspillernes fordel var blevet meget reduceres.
Af resultaterne og præmiefordelingen fremgik, at alle
spillere var på et nogenlunde jævnbyrdigt niveau.

Traditionen tro mødes petanquespillerne med højt
humør og store forventningerne søndag først i april
til en fælles kop kaffe og rundstykke samt en lille
rensende til halsen.

Første træning
Nu skal rusten spilles af både kugler og spillere, og
de tekniske færdigheder skal genoptrænes.
Til første træning var der mødt 38 spillere op,
heriblandt 3 nye prøvespillere.

Første turnering

Baneteamet
Igen i år har vores flittige og dygtige baneteam (Bent
P. og Ove) været i gang.
Med økonomiske sponsormidler har vi fået udskiftet
vores læhegn omkring tilskuertribunen.

Banerne
Først efter et par ugers forårsvejr med sol og tørring
var det muligt at klargøre banerne med tromling og
afretning.
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Fortsat fra forrige side...
Således at de nu står faste og kampklare – det er
derfor blevet vanskeligere at bebrejde banen for et
dårligt udkast.
Bestyrelsen har besluttet at sløjfe 5-6 af de nederste
baner, som alligevel sjældent bliver brugt, og som
derfor står og bliver tilgroet af ukrudt.
Dette betyder, at vi ikke længere vil kunne være
værter for store turneringer som f. eks. kommunemesterskaberne. Da kravet for afvikling af de store
turneringer er at kunne stille med minimum 18 baner.
Husk at petanque er et spil, hvor alle kan være med,
og alle er velkomne.
Vi mødes ved klubhuset og banerne søndage kl 10
samt tirsdage kl. 19.
Med venlig hilsen
Petanquebestyrelsen

HIF BLADETS STØTTER

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet
44

Petanque

Aktivitetskalender 2018
Dag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag

Dato
22. maj
3,. juni
12. juni
13. juni
17. juni
19. juni
1, juli
3. juli
10. juli
1. aug.
5. aug.
13. aug.
14. aug.
19. aug.
28. aug.
9. sep.
18. sep.
23. sep.
2. okt.

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

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

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.

MØRKE - HORNSLET
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Hver torsdag på Gæstgivergården

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

Åbningstider:
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
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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Til opslagstavlen – støt dem der støtter os
Intet blad uden støtte. Hornslet Idrætsforening sætter stor pris
på den opbakning, som disse firmaer udviser HIF Bladet ved at
annoncere i bladet. Støtten går – udover til trykning og omdeling –
til ungdomsarbejdet i de forskellige afdelinger, som ved hjælp af

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

FIRMA

ADRESSE

TELEFON

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen

Tingvej 31, Hornslet

8699 4444

HJEMMESIDE

www.soelgaard-knudsen.dk

Amanda - Byens Grill

Byvej 6 8543 Hornslet

8699 4999

www.restaurant-amanda.dk

Aude Aps

Hornbjergvej 19, Hornslet

4086 3447

www.audesaps.dk

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

Tømrerfirma Kurt Krogh v/ Kristian K. Elmer

Sletten 2C, Hornslet

2033 4976

www.kurtkrogh.dk
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