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Velkommen tilbage fra en rigtig god sommer med 
godt vejr til alle. Vi håber, at I alle har nydt det i fulde 
drag.

Vi er nu klar til en ny sæson – og glæder os til at se 
jer alle nede ved hallerne.

Her i efteråret vil vi, som tidligere annonceret starte 
E-sport op i Hornslet IF. Det er lykkedes os at 
finansiere dette via nogle fantastiske fonde, som vi 
netop har modtaget positive henvendelser fra.

Vores 70 års jubilæum som venskabsklub med 
Rygge IL i Norge gik rigtig godt – og det var skønt 
at se så mange nede ved hallen lørdag. Samtidig 
tak til alle de frivillige, der gjorde dagen til noget 
mindeværdigt for både Hornslet IF og Rygge IL.

Vi fik et rigtigt flot billede af Rygge IL – som vil blive 
hængt op i klublokalet, så alle kan nyde det.

Vi har fået renoveret kontoret – malet og ryddet op. 
Dermed håber vi i løbet af efteråret igen at have 
åbent på kontoret dog i et begrænset tidsrum.

Gode nyheder til efteråret
Når bladet udkommer er både håndbold- og 
fodboldskolen forhåbentligt godt veloverstået, og 
det er nu tiden til at starte alle efterårsaktiviteterne 
op igen. 

Vi har virkelig brug for alle de frivillige hænder, der 
kan skaffes – så står du og har ønske om at blive en 
del af Hornslet IF, er der brug frivillige i stort set alle 
vores afdelinger. 

Tag endelig kontakt til formanden for den enkelte 
afdeling og arranger et møde. Der er også den 
mulighed, at du kan møde op til generalforsamling i 
den enkelte afdeling - se datoerne inde i bladet.

Med håbet om en ny og fantastisk sæson ønsker vi 
alle velkommen tilbage fra ferie.

Michael Møller Jensen
formand – HIF
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Entreprenør
Jesper Schroll Jensen Aps

Hornslet
Aut. kloakmester

40783880

Nyt fra

Vi sender masser af varme sommerhilsner fra Hallen.

Vi har haft en travl forsommer med masser af arrangementer, privatfester, jubilæumsfest og ikke mindst alle 
vores afslutninger i de forskellige sportsgrene.

Det er dejligt, når der rigtigt er gang i hallen/banerne og alle arealerne omkring hallen. Det skaber en helt 
speciel hygge, når man kan høre råb fra tennisbanen, børnelatter fra fodboldbørn, der går forbi, og snak fra 
alle forældre/bedsteforældre, der følger deres børn og børnebørn til sport. 
I skrivende stund er der dog rigtigt stille, vi holder ferie, og det eneste der stadig er gang i, er motionscente-
ret.

Vi havde en rigtig hyggelig jubilæumsfest/jubilæumsdag den 9. juni med vores tilrejsende venner fra Rygge. 
Først med aktiviteter på banen, så landskamp (som vi vandt), og lørdag aften var der fest i hallen. 

Vi ser frem til at møde igen uge 32, hvor den igen står i sportens tegn. Vi starter ud med både fodbold- og 
håndboldskole, så vi glæder os til at modtage en flok glade drenge og piger.

Der sker også noget bag hallen. Om ikke så længe er vores nye depot klar til indflytning, så vi kan få 
gymnastik helt på plads og ikke mindst få haller og gangarealer tømt.

Billeder fra bygning af det nye 
depot bagved hallen.

Masser liv omkring hallen
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Vi håber, alle har haft en rigtig god sommer og er klar til igen at besøge os i hallen/cafeen. 

Vi arbejder hårdt på nye tiltag i løbet af efteråret, så hold øje med facebook og opslag på hjemmesiden.

Tak til onsdagsholdet
Der er dog lige et hold, der skal have en ekstra tak, nemlig vores onsdagshold. De bruger hver onsdag på at 
holde alle udendørsarealer pæne og ryddelige. 

Det er utrolig dejligt, at de har lyst. 
TUSIND TAK for det!

Rigtig mange sommerhilsner
Karsten, Lisbeth og Anja
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Generalforsamlinger 2018
Generalforsamlinger i Hornslet Idrætsforening 2018 for perioden 1/7-2017 til 30/6-2018.

Hovedafdelingen afholder generalforsamling tirsdag den 23 oktober 2018 kl. 19.00 i klublokalet i 
Hornslet hallerne.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelse og udvalg.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede driftsregnskab, status og budgettet for det kommende år. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
6. Valg af 2 revisorer (for hoved- og afdelingsregnskaber)  
7. Eventuelt.
Eventuelle forslag skal være formand Michael Møller Jensen, Kringelvej 18, 8543 Hornslet i hænde 
senest den 9. oktober 2018.

DAGSORDEN iflg. vedtægten for de ordinære generalforsamlinger i afdelingerne er følgende:

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning, driftsregnskab og budget. 
3. Behandling af indkomne forslag. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
5. Eventuelt.

BADMINTONAFDELINGEN afholder generalforsamling den tirsdag den 11. september kl. 19.00 i 
klublokalet. Eventuelle forslag skal være formand Henning Kristiansen, Havevej 7, 8543 Hornslet i 
hænde senest den 28. august 2018.

SVØMMEAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 18. september kl. 19.00 i mødelokalet. 
Eventuelle forslag skal være formand Elisabeth Dueholm, Ballesvej 20, 8543 Hornslet i hænde senest 
den 4. september 2018. 
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Generalforsamlinger 2018

FODBOLDAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 18. september i klublokalet kl. 19.30 
Eventuelle forslag skal være formand Thomas Bang, Ellekærparken 33, 8543 Hornslet i hænde 
senest den 4, september 2018..
Støtteforeningen afholder generalforsamling kl. 18.30 i klublokalet. 
Eventuelle forslag skal være formand Allan Damborg Jensen, Møllestedet 12, 8543 Hornslet i hænde 
senest den 4. september 2018.

HÅNDBOLDAFDELINGEN afholder generalforsamling mandag den 24. september kl. 19.00 i møde-
lokalet. Eventuelle forslag skal være formand Henrik Frederiksen, Ribesvænget 4, 8543 Hornslet i 
hænde senest den 10. september 2018.

TENNISAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 25. september kl. 19.00 i tennishuset. 
Eventuelle forslag skal være formand Henning Kristiansen, Havevej 7, 8543 Hornslet i hænde senest 
den 11. september 2018.

GYMNASTIKAFDELINGEN afholder generalforsamling torsdag den 27. september kl. 19.00 i mødelo-
kalet. Eventuelle forslag skal være formand Dorte Lykke, Vibevej 21, 8543 Hornslet i hænde senest 
den 13. september 2018.

PETANQUEAFDELINGEN afholder generalforsamling den tirsdag den 2. oktober kl. 19.00 i klublokalet. 
Eventuelle forslag skal være formand Lili Staugaard, Rosenholmvej 25, 8543 Hornslet i hænde senest 
den 18. september 2018.
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Tak for en dejlig
Jubilæumsfejring
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70 års
Jubilæumsfest
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Salg  ·  Service  ·  Reperation

Tak for en dejlig
Jubilæumsfejring
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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

70 års
Jubilæumsfest
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Facebook: Rygge IL - Fotball
10. juni · 
Hornslet - Rygge 3-1. Kaptein Gunnars Svendsens menn måtte se seg slått av danskene, men Rygges 
"grand old men" vant som vanlig festen - med Hans Jørn Rønningen i spissen. Rønningen ble også 
utnevnt til æresmedlem i Hornslet IF. Takk til våre danske venner for et flott jubileums-arrangement 
og stor gjestfrihet. 70 år med samarbeid ble feiret både på og utenfor banen denne helgen.

Tak for en dejlig
Jubilæumsfejring
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Fra idé til færdigt projekt
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Hornslet Snedker-, Tømrer-
og Køkkenforretning ApS
v.  Torben Lading

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Træningstider 2018-2019

Hold Mål-gruppe Træningstid Opstart i uge
U06 
(micro) 

Piger og drenge født 2012-14 Mandag 17.00-18.00 36

U08 Piger og drenge født 2010-11 Tirsdag 17.00-18.00 36
U10P Piger født 2008-09 Mandag 18.00-19.30

Onsdag 17.00-18.30
33

U10D Drenge født 2008-09 Mandag 16.00-17.00
Torsdag 16.00-17.00

33

U12P Piger født 2006-07 Tirsdag 16.00-17.30 33
U12D Drenge født 2006-07 Mandag 17.00-18.00

Onsdag 16.00-17.00
33

U14P Piger født 2004-05 Mandag 19.30-21.00
Onsdag 18.30-20.00

33

U16P Piger født 2002-03 Mandag 19.30-21.00
Onsdag 18.30-20.00

33

U14D Drenge født 2004-05 Tirsdag 17.30-19.00
Torsdag 18.00-19.00

33

U16D Drenge født 2002-03 Tirsdag 17.30-19.00
Torsdag 18.00-19.00

33

D3D Damesenior 2. division Tirsdag 19.00-21.00
Torsdag 19.00-21.00
Fredag 16.00-17.30

33

DJS Damesenior Jyllandsserien Tirsdag 19.00-21.00
Torsdag 19.00-21.00
Fredag 16.00-17.30

33

DS3 Damesenior Serie 3 Onsdag 20.00-21.30 33

Vi byder alle nye og tidligere håndboldspillere velkommen til sæson 2018-19 med 
disse træningstider:
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10 gode råd til forældre
En ny sæson starter snart og bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at Hornslet IF Håndbold 
bakker op omkring de 10 forældreråd, som er udgivet af Dansk Håndboldforbund.

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

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

Bestyrelsen.

Håndbold
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Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk

Kalder alle PIGER årgang 2002-2003 & 2004-2005

Vi er en flok piger og trænere, som søger nogle flere at spille håndbold med. 

Nye som gamle spillere, der er plads til flere, og alle er velkomne.

Går du og tænker, at det kunne være sjovt at spille håndbold, så er muligheden lige her.
Det er super sjovt, vi hygger og griner, men er også lidt alvorlige ind i mellem.

Den nye sæson starter mandag i uge 33
Vi træner mandag kl. 19.30-21.00 og onsdag kl. 18.30-20.00 

Så kom endelig ned i hallen og spil med!
Vi glæder os til at se jer.

Mange håndbold hilsner
U14/U16 pige trænerteamet

Efterlysning
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Navn

Adresse

Mobil

Fødselsdag

Mail

BLIV MEDLEM 

KUNDEKLUBBEN

FOR KVINDER

* Du får først af vide hvis der er gode tilbud

* Du får af vide hvis vi har aktiviteter i byen

* Du bliver inviteret gratis til vores kundeklubaftener

* Du får fødselsdagsgave (Gavekort på 200 kr)

* Du får mails om moden indenfor sko og tasker

* Du er med i konkurrencen om et gavekort på 500 kr hver måned

* Du bliver en del af de smukke kvinder i byen…..

Hvis du har lyst til at 
tilmelde dig klubben så 
aflevere dette i Skobox

Vi glæder os til at se dig :-)
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I skrivende stund er jeg i fuld gang med planen for årets håndboldskole / håndboldcamp i uge 32.
40 børn/unge er tilmeldt.

Der kommer til at ske en hel masse.

Jeg har netop lige lavet aftale med Århus Håndbold, Der kommer 2 spillere fra ligaholdet og 2 
ungdomsspillere på besøg den ene af dagene. De skal være med til at træne:

Superbrugsen Hornslet har sponsoreret vand og frugt, Cafe Hornslet Hallen, har sørget for der er en 
lækker frokost, der kan tilkøbes.

De frivillige trænere bruger 3 dage af deres ferie i Hornslet Hallen.

Jeg er taknemmelig for, at det kan lade sig gøre, og taknemmelig for alle, der hjælper.

HOLD ØJE MED NÆSTE HIF BLAD - her kommer der billeder, reaktioner og alt fra vores 3 dage i 
Hornslet Hallen i uge 32.

AG

Ligaspillere i uge 32
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.
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Gymnastik

HIF’s gymnastikafdeling afholdt forårsopvisning lørdag den 17. marts i Hornslet Hallen.

Vi havde igen i år mange børn på alle holdene. 
Gymnasterne gav smagsprøver på, hvad de havde lært i den forløbne sæson

Til opvisningen havde vi denne gang besøg fra vores venner fra Rygge. Der kom 30 gymnaster. 
Ligeså havde vi besøg af et gæstehold - show holdet/ Lystrup Springerne.

Desuden fik vi at se hvad vores samarbejde med de to naboforeninger Mørke IF og Ådalen IF havde 
ført med sig. Holdene bestod af springgymnaster og dansere fra 14 år og opefter. Ligeså Minimix 
hold 4. til 6. klasse. De trænes i Mørkehallen af dygtige trænere fra Ådalen IF, Hornslet IF og Mørke IF.

Den nye sæson starter til september – tidspunkt og tilmelding kan findes på 
HIF gymnastik’s hjemmeside efter sommerferien.

Opvisning 2019 - Lørdag 23. marts 
Vel mødt 

Dorte Lykke - Gymnastikafdelingen

Nyt fra gymnastik
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Gymnastik

TIl den nye sæson 2018/2019 mangler vi 2 
instruktører til Parkour - er det noget for dig ?

Træning i hallen til september - tirsdag kl. 18.30 
Mulighed for træning ude i august.

Ring til Esben Wøldike tlf. 6060 5996 for mere 
information

HIF Gymnastikafdelingen
Dorte Lykke

 

Er du vores nye Parkour  
instruktør?

Hjælp os!
TIl den nye sæson 2018/2019 mangler vi 
instruktører til begge Far/Mor/Barn hold - er 
det noget for dig ?

Træningen kommer til at ligge om torsdagen - 
tidspunktet er endnu ikke fastsat.

Ring til Esben Wøldike tlf. 6060 5996 for mere 
information.

Vi har brug for din hjælp!

HIF Gymnastikafdelingen
Dorte Lykke
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HIF BLADETS STØTTER

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

Mandag  Puslinge 
Tirsdag  Parkour 
Ondag  0-1 klasse
   2-3 klasse
   4-5 klasse (Mini-Mix)
Torsdag  Far/Mor/Barn Hold 1
   Far/Mor/Barn Hold 2
Mandag   Junior-Mix 6-7 klasse
   Rosenholm-Mix 8 klasse - ??

Træningen for junior-mix og rosenholm-Mix 
foregår i MørkeHallen 
Det er et samarbejde mellem IF Ådalen, Mørke IF 
og Hornslet IF

Træningstider er ikke helt på plads, men følg 
med på 
http://hornsletif.dk/gymnastik/hold/
eller på facebook 
https://www.facebook.com/ 
hornsletgymnastik/

Esben Wøldike
Gymnastik

Træningsstart i september
Gymnastik

Hornslet IF vil i løbet af efteråret opstarte Esport, som en del af vores tilbud i foreningen.
Målet er at oprette en selvstændig afdeling omkring Esport – hvor forældre trygt kan sende deres 
børn og unge til Esport i HIF.

Det har hele tiden været udgangspunktet, at vi skulle kunne stille med computerudstyr, således at 
alle børn og unge havde samme udgangspunkt for deltagelse i Esport.

Det er nu lykkedes mig at skaffe de mange penge, der skal til for, at projektet kunne startes. Vi har 
fået positiv tilkendegivelse fra Elrofonden og DGI/DIF. Det sikrer, at vi nu kan starte denne nye og 
ekstremt populære sportsgren op i Hornslet IF regi.

Vi har fået tildelt et lokale i Hornslethallerne, hvor vi kan bygge det nye center op. Og vi begynder 
opbygningen i efteråret 2018.

Inspirationen til dette nye tiltag er skabt gennem kontakt med DGI og Roskilde Esport      https://
www.holdsport.net/klub/roskilde-esport

Vi søger derfor nogle ildsjæle – der vil være med til at bygge det nye center op Hornslet IF. Drømmen 
er at vi kan få samlet en bestyrelse der driver denne forening.

Så er du interesseret i at være med til at starte  denne nye Esport afdeling op – så kontakt Michael 
Møller Jensen Formand Hornslet IF.

Esport på vej
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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

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen

Henning Kristiansen (formand/kasserer)

Mathias Thyrre (næstformand)

Asger Pedersen (ungdom mm)

TJEK ALTID 
TAVLEN I HAL 2

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

Ungdom
2002 - 2008

900 kr. inkl. boldgebyr

Ungdom
1999 - 2001

800 kr.
plus evt. 
boldgebyr

Seniorer/motion 950 kr.
plus evt.
boldgebyr

Ældre 350 kr.
plus evt. 
boldgebyr

General 
forsamling
BADMINTONAFDELINGEN afholder generalfor-
samling den tirsdag den 11. september kl. 19.00 i 
klublokalet. 

Eventuelle forslag skal være formand Henning 
Kristiansen, Havevej 7, 8543 Hornslet i hænde 
senest den 28. august 2018.

Der er drop in hver tirsdag fra kl. 20:00-22:00, 
for alle dem der har en time i forvejen.

Kom og hyg med et ekstra spil badminton midt 
på ugen.

DROP-IN

Badminton
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED
Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

Badminton

Opstart - ungdom
Opstart med indskrivning FREDAG den 31. AUGUST 2018 i HAL 2

Efter indskrivning finder vi ud af træningstidspunkt, som enten er 16:00 – 17:30 eller 17:30 – 19:00. 
Tirsdage anvendes til træning i kampafvikling.

Vi byder velkommen til de nye trænere Michael Rasmussen og Marie Holm.

Vi kender dem godt, da de havde deres gang i hal 2 i sidste sæson både som forældre og flere gange 
også som sparringspartnere.   
 
Der kan komme 1 eller 2 ekstra hjælpere til i løbet af vinteren.  

Michael og Marie glæder sig til opstart og håber, at mange af de spillere fra sidste år vil møde op, så 
de flotte resultater fra sidste år (puljevinder og landsmesterskab deltagere) kan blive endnu bedre i 
denne sæson.
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Badminton

Haltider 2018/2019
Badmintonafdelingen er blevet tildelt følgende timerfor perioden sep 2018 / apr 2019:

Mandage 09:00  -  12:00 bane  1-6
Tirsdage 18:00  -  22:00 bane  1-4
Onsdage 18:30  -  22:00 bane  1-4
Torsdage 18:00  -  22:00 bane  1-4
Fredage  16:00  -  19:00 bane 1-6

Ændringen på torsdage skyldes, at Bankospillet flyttes til bane 5/6. 
Men ellers har vi de samme tider som sidste år.

Vi starter op mandag den 3/9-2018 i den sædvanlige tid fra kl. 09:00 – 12:00.  

Alle, der deltog sidste sæson, har som udgangspunkt samme tid og bane for sæson 2018/19, som 
slutter mandag den 29/4 2019.

Nye spillere vil blive placeret ind, hvor der mangler spillere, så det er vigtig af give besked snarest, 
hvis en bane mangler en spiller. 

Nye spillere kan enten kontake nogen, de ved spiller eller kontakt Henning på 23458025.

Vi starter op mandag den 3/9-2018. Der spilles mandage til torsdage.  

Alle, som havde en time sidste sæson, har som udgangspunkt samme tid i denne sæson. 
Såfremt der er nogen, der ønsker at bytte til en anden tid, så kontakt Henning 23458025.

Nye spillere bedes kontakte Henning for tildeling af tidspunkt. Nuværende er der 6 ledige baner på 
forskellige tidspunkter. 

Er du interesseret, også hvis du ingen makker har, så kontakt Henning 23458025.

Der er enkelte hold der mangler en makker til double.

Motionister/Seniorer

Ældre
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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 livredderen, 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 svømmebriller i svøm-
mehallen.

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

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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Du inviteres hermed til den store svømmedag 
2018 - sæt allerede nu kryds i kalenderen 
søndag d. 7. oktober 2018 kl. 10-16.

Det er dagen hvor du kan svømme mod din 
nabo, din far, din fætter eller bare mod dig selv.

Arrangementet er ganske gratis - så møde op 
og gør noget godt for dig selv! Du behøver ikke 
være medlem af klubben.

Måske vinder du en fin medalje! 
Der er medaljer til alle vinderne af deres grup-
per. Der er en ekstra præmie til de svømmere, 
der svømmer 10 km eller derover.

På billedet ses vinderne fra den store svøm-
medag 2017.

Svømmeafdelingen

Gruppeindeling til  svømmedagen
ÅRGANG/ GR.
2014 – yngre   1
2012 – 2013    2 
2010 – 2011    3
2008 – 2009    4
2006 – 2007    5
2004 – 2005    6
2002 – 2003    7
2001 - 2000   8 
1997 – 1999    9
1990 – 1996   10
1980 - 1989   11
1970 – 1979   12
1960 – 1969   13
1959 – ældre   14
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HIF BLADETS STØTTER

ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Svømning september 2018 - januar 2019
Ugedag Nr. Klokken Hold
MANDAG 1.01 16.00 - 16.30 Begynder + Let øvede

1.02 16.30 - 17.00 Leg og lær + Let øvede
1.03 17.00 - 17.30 Leg og lær + Begyndere(dyb)
1.04 17.30 - 18.15 Øvede

18.15 - 20.00 Konkurrence II
18.15 - 20.00 Konkurrence I

1.05 20.00 - 20.45 Motion
TIRSDAG 2.01 15.30 – 16.00 Let øvede

2.02 16.00 - 16.30 Begyndere 
2.03 16.30 - 17.00 Leg og lær
2.04 17.00 - 17.30 Begyndere
2.05 17.30 - 18.15 Øvede
2.06 18.15 - 19.00 Motion

ONSDAG 3.01 20.00 - 21.00 Voksne med undervisning
TORSDAG 4.01 15.30 - 16.00 Let øvede

4.02 16.00 - 16.30 Begyndere
4.03 16.30 - 17.00 Leg og lær 
4.04 17.00 - 17.45 Motion

17.45 - 20.00 Konkurrence II
17.45 - 20.00 Konkurrence I

FREDAG 5.02 16.00 - 16.30 Begyndere
5.03 16.30 - 17.00 Leg og lær 

17.00 - 19.00 Konkurrence II
17.00 - 19.00 Konkurrence I

Svømning

Ny sæson

Den nuværnde sæson slutter til September
Tilmelding til næste sæson er midt i August, hold øje med hjemmesiden.
Er der spørgsmål til hvilket hold dit barn skal gå på ??
- Går dit barn til svømning nu, spørg da træneren.
- Går dit barn ikke til svømning nu, er du velkommen til at kontakte Elisabeth 
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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

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

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

Tennis

Kropamok starter op første torsdag i september.

Vi glæder os til at se alle kropamok børn og forældre til opstarten af den nye sæson første torsdag i 
september.

Vi er så heldige at vi har modtaget et sponsorat fra Syddjurs Kommune og fra DGI/DIF der sikre at vi 
kan fortsætte Kropamok som hidtil.

Kropamok er et tilbud til børn med specielle behov – og vi sikre derigennem at alle børn får mulig-
heden for at kunne opleve det at være en del af et holdfælleskab. Hvis i har behov for yderligere 
informationer kan i tage fat i Michael Møller Jensen formand for HIF.

KROP AMOK
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Tennis

Forår og sommer på tennisbanerne - og regn...
Vi er kommet godt i gang med sæsonen, og vanen tro så har  der også i år været 
VOKSENINTRODUKTION  for nye spillere, der aldrig har spillet eller gamle spillere, der spillede tennis 
for mange siden. 
Igen i år var der 10 nye spillere, der startede og gennemførte tilbuddet. Det allerbedste er, at de 
efterfølgende alle har meldt sig ind i tennisafdelingen.

Lige nu er der træning hver tirsdag kl. 18-20 for let øvede. Vi er mellem 8-12 spillere hver tirsdag. 
Træningen ledes af Henning og Charles.

For de meget øvede og turneringsspillere foregår træningen hver torsdag 19-21, såfremt der ikke 
lige er en hjemmekamp for et af Hornslet IF turneringshold. 
Her skiftes forskellige spillere til at planlægge en træning.
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Forår og sommer på tennisbanerne - og regn...

Kontingent 2018

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

Tennis

Tennis’ bestyrelse

Formand:   Henning Kristiansen
  Tlf.: 23458025
Kasserer:  Lars Tækker
Sekretær:  Mette Nørregaard
Best.medl:  Jytte Schneider
Næstformand:  Steen Wengel

ONSDAGS DROP-IN
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.

Sommerfest
I juni var der sommerfest  Der blev spillet tennis hele eftermiddagen, dog afbrudt af små byger. Ved 
17-tiden skete så det, at der pludselig kom 15 mm regn i løbet af 20-25 minutter. Det ødelage dog 
ikke festen og efter grillmaden hyggede de deltagende sig med vin, guitarspil og sang til langt ud på 
natten. Tak for en god fest.
Der blev lige taget et billede af bane 3 og 4 efter regnvejret.

Klubmesterskab
Årets KLUBMESTERSKAB starter her i august med afvikling af puljekampe. Der spilles kampe på 
lørdage (eller efter indbyrdes aftale) med KÆMPE afslutning lørdag den 15. september 2018.
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Byvej 5 · 8543 Hornslet · Tlf. 86 99 46 44

Fodbold

Hornslet IF fodbold og Randers FC har indgået et samarbejde og en partneraftale, vi er nu en del af 
Randers FCs klubfællesskabet. Dette både til gavn for spillere og trænere i Hornslet IF fodbold. 
Vi glæder os til samarbejdet.

Samarbejde med Randers FC
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MOTIONS 
VOLLEY 
HVORNÅR 
Torsdag 
18:30-20:00 
HVOR 
Hornslet skole  
Ny gymnastik sal 
HVORFOR 

God motion og et godt 
grin 
 

 

   

FOR ALLE ALDRE 
 
Fra 16 år. 
 
 

KONTINGENT 
 
550 kr.  for 1 sæson 
 
 

SPØRGSMÅL 
kontakt Birthe Krag 
29 74 80 39 
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Fodbold

Træningstider 2018 efterår
ÅRGANG DAG TIDSPUNKT TRÆNERE TELEFON E-MAIL
PIGER OG DRENGE SAMMEN

U6-årgang 2013 og 
yngre:

Tirsdag 17.00 - 18.00 Rasmus Vestergaard 
Madsen

40976188 Madsen_rasmus@hotmail.com

U7-årgang 2012 Tirsdag 17.00 - 18.00 Rasmus Vestergaard 
Madsen

40976188 Madsen_rasmus@hotmail.com

U8 - årgang 2011 Tirsdag 
Torsdag"

17.00 - 18.00 
17.00 - 18.00                  
(ulige uger)

Henrik Lindskov 28992215 hri@au.dk

DRENGE
U9 - årgang 2010: Mandag  

Onsdag
17.00 - 18.00 
17.00 - 18.00

Henrik Dueholm 21663249 henrikdueholm@hotmail.com

U10 - årgang 2009: Tirsdag 
Torsdag

17.30 - 19.00 
17.30 - 19.00

Claus Rohde 61662728 clausrhodenielsen@gmail.com

U11 - årgang 2008: Mandag 
Onsdag  

16.30 - 18.00 
17.00 - 18.30 

Søren Hjort Beckman 41854558 killgoria@gmail.com

U12 - årgang 2007: Mandag 
Onsdag  

16.30 - 18.00 
17.00 - 18.30

Peter Knudsen 40253210 Peter.knudzen@gmail.com

U13 - årgang 2006: Tirsdag 
Torsdag

17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30

Jacob Winther 
Jacob Hansen

20816565 
27801612

jaw@cicon.dk 
info@monoforce.com

U14 - årgang 2005: Tirsdag  
Fredag

16.20 -18.00 
16.20 -18.00

Ole Kjærgaard 51429886 olekgaard@gmail.com

U15 - årgang 2004 
+U16 - 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

Seniorer Tirsdag 
Torsdag 

19.00 - 20.30 
19.00 - 20.30

PIGER  
U9 - årgang 2010 
og U10 - årgang 
2009:

Mandag 
Torsdag

17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30             
(lige uger)

Nicki Stensgaard

U11 - årgang 
2008+U12 - årgang 
2007

Mandag 
Torsdag

17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30            

Tanja Thygesen 22615449 tanjathygesen@hotmail.com

U13 - årgang 2006 + 
U14 - årgang 2005

Mandag 
Torsdag

17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30

Anette Winther 
Ole Friis

22772773 
41605073

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

Damesenior Onsdag 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
Ole Friis 41605073 ole.friis@hotmail.com

Ungdomsbestyrelsen 
i fodbold består af:

HIF Fodbold træningstider gældende fra 30. juli til 14. oktober 2018
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ÅRGANG DAG TIDSPUNKT TRÆNERE TELEFON E-MAIL
PIGER OG DRENGE SAMMEN

U6-årgang 2013 og 
yngre:

Tirsdag 17.00 - 18.00 Rasmus Vestergaard 
Madsen

40976188 Madsen_rasmus@hotmail.com
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17.00 - 18.30

Peter Knudsen 40253210 Peter.knudzen@gmail.com

U13 - årgang 2006: Tirsdag 
Torsdag

17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30

Jacob Winther 
Jacob Hansen

20816565 
27801612

jaw@cicon.dk 
info@monoforce.com

U14 - årgang 2005: Tirsdag  
Fredag

16.20 -18.00 
16.20 -18.00

Ole Kjærgaard 51429886 olekgaard@gmail.com

U15 - årgang 2004 
+U16 - 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

Seniorer Tirsdag 
Torsdag 
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19.00 - 20.30

PIGER  
U9 - årgang 2010 
og U10 - årgang 
2009:

Mandag 
Torsdag

17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30             
(lige uger)

Nicki Stensgaard

U11 - årgang 
2008+U12 - årgang 
2007

Mandag 
Torsdag

17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30            

Tanja Thygesen 22615449 tanjathygesen@hotmail.com

U13 - årgang 2006 + 
U14 - årgang 2005

Mandag 
Torsdag

17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30

Anette Winther 
Ole Friis

22772773 
41605073

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

Damesenior Onsdag 20.00 - 21.30

Fodbold

Kære fodboldspillere

Der er rigtig mange, som mangler at udfylde sit 
spillerpas.

Det er meget vigtigt at få det gjort, for ifølge nye 
regler fra DBU skal det være udfyldt for, at man 
kan spille i den kommende sæson.

Det er sendt til alle medlemmer, men hvis I 
står opført med forkert mailadresse, er dette 
årsagen til, at I ikke har modtaget mailen.

Det er derfor vigtigt, at I får logget ind og får 
alle oplysninger ført ajour. Det hjælper også 
klubben, så vi kan kontakte jer.

Nedenstående link er en guide til hvordan det 
gøres.

Mvh Bestyrelsen

https://info-dbujylland.dk/4001-ENQJ-
CA1UX3OT14/cr.aspx

Forny dit fodboldpas
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Fodbold

Nørhalne cup 2018
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Fodbold
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HIF 
M o t i o n

Vores daglige leder i HIF Motion, Annette Kjeld-
bjerg, har gennemført og afsluttet fitnesscenter 
instruktør uddannelsen.

Annette kan altid hjælpe med et program til det 
lige netop du ønsker at træne.

Har du en skade, en gammel skade, noget der 
driller, vil du have flad mave, tonede arme, vil du 
af med lidt kg, eller vil du gerne opbygge flere 
muskler, så tag en snak med Annette.

Annette kan vejlede i lige netop det program der 
passer til dit behov.

Skriv til Annette på hifmotion@gmail.com, så 
kan I aftale tid til en samtale og programlægning.

AG

Fitnesscenter instruktør

Brænder du for foreningslivet?
Er du en Ildsjæl?
Er du vild med at være instruktør, og have dit ugentlige hold, eller flere?

Vi kan altid bruge flere der gerne vil være en del af vores forening, vores sammenhold, vores hygge, 
vores motion.
Det kan være dans, mindfullness, step, tabata eller noget helt andet - vi er åbne for nye tiltag og nye 
ideer.

Vi vil blive så glade for at høre fra dig??

Tøv ikke med at henvende dig, vi tager i mod dig med åbne arme, kom forbi Hornslet Hallen eller skriv 
til hifmotion@gmail.com

AG

Har du en instruktør maven?

      LAN
  PARTY

WWW.ANGRYGEEKS.DK

HORNSLET HALLEN

KØB
 BILLET TIL DANMARKS FEDESTE

 LAN PARTY 
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      LAN
  PARTY

WWW.ANGRYGEEKS.DK

HORNSLET HALLEN

KØB
 BILLET TIL DANMARKS FEDESTE

 LAN PARTY 

14-16 sept.  2018
kr. 195
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Yoga tilbydes
HIF 
M o t i o n

www.hornsletif.dk/hornsletifmotionwww.facebook.com/
Hornslet.IF

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

Det er med stor glæde, at vi kan byde Inge 
Liengaard velkommen i vores
multirom som Yoga instruktør.

Yoga er godt for både krop og sind. Det giver dig 
fornyet energi og forbedrer din kropsbevisthed og 
kropsholdning. 

Vi strækker, styrker og afspænder kroppen i et 
roligt tempo, hvor åndedrættet følger bevægelsen

START:   Tirsdag 4. september fra kl. 13.00 -14.00 

STED:    Multisalen i Hornslet Hallerne

PRIS:   670 kr. for 12 lektioner (mødegange) 

TILMELDING:   Inge Liengaard

    Tlf.  40 59 94 71

    Mail:  Ingelien@live.dk 

Alle er velkomne. Ring til Inge og spørg, hvis du er i tvivl. 

N.B. Yoga indgår ikke i træningstilbud på HIF Motions medlemskaber. 
Tilmelding og betaling sker direkte hos Inge.
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Der er igen grund til at holde dig tilbage, niveauet på holdet er stort set selvlært 
– der er ikke nogen elite spillere på holdet. Vi spiller for at have det sjovt og få 
motion. 

Motionsvolley i gymnastiksalen på Hornslet skole

Torsdag kl. 18:30-20:00.

Kom og vær med 

Fakta: 
Motions Volleyball er en afdeling under Hornslet Idrætsforening. 
Klubstørrelse for sæson 2017-2018: 8 spillere, vi har virkelig brug for nogen flere spillere.

Hvem kan være med: 
Alle M/K´er fra 16 år og opefter. Så er der en volleyball spiller gemt i dig, skulle du give det en chance 
og prøve at komme i gymnastiksalen.

Hvad tid spiller vi: 
Træningssæsonen starter første torsdag i september og slutter 1. maj. kl. 18:30 – 20:00
Vi spiller i den ny gymnastiksal på Hornslet skole

Pris: kr. 550,00 for en hel sæson (1. sept.-1. maj). 

Har du spørgsmål så, ring til Birthe Krag tlf. 29 74 80 39, E-mail birthekrag@gmail.com

Birthe

Spil volley om torsdagen
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Sommersæsonen har ramt os. Kun hedeslag, 
udenbysaftaler (ferie o.lign.) og særlige 
personlige forhold har afholdt den enkelte 
petanquespiller fra at udøve sin store lidenskab 
for spillet.    

Hurtige baner
I det solrige vejr er petanquebanerne blevet hårde og 
meget hurtige at spille på. Der kræves derfor gode 
tekniske færdigheder for at frembringe det gode spil.

Flaske- og Supermelee-turnering
I flaske- turneringen viser det sig , at der sker en 
bred fordeling af pointene.
I Supermelee – turneringer er det ligeledes en bred 
fordeling af pointene, hvorfor der ikke for nuværende 
kan peges på nogen vinderkandidater.

At der således her halvvejs gennem de løbende 
turneringer er en bred jævnbyrdighed mellem 
spillerne, medvirker til, at konkurrencen stiger, og 
den enkelte må skærpe sine spillefærdigheder for at 
være med i toppen.    

Champagneturnering uden grill
Mange spillere var mødt op til den årlige Champag-
neturnering, hvilket skærpede konkurrencen om de 
eftertragtede bobler på flaske.

Et godt forarbejde med tilrettelæggelse af turnerings-
planen sikrede en god afvikling af turnerigen. Hvert 
hold, i dag med fast makker, måtte spillet sig gennem 
flere af runderne, hver gang mod en vanskeligere 
modstander, før deres placering i hierarkiet kunne 
fastlægges, og vinderne kunne kåres. 

En trøst til dem som måtte nøjes med gåsevinen, det 
var kun på dagen de pågældende vindere var bedst, 
næste gang så …
 
 På grund af afbrændingsforbud i Syddjurs kommune 
var der i år ingen grill, man kunne tilbedere sin 
medbragte mad på.
Men en god madpakke kan også nydes uden smag 
af kul.

Petanque trodser varmen!

Petanque
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Petanque

Fælles træning 
Efter at vi fra HIF petanque tidligere har gæstet IFÅ 
Ådalen og Rodskov petanque, var det tirsdag den 
3. juli vores tur til at være værter for fællestræningen 
med vores venskabsforeninger.

Som sædvanlig var der bestilt godt vejr og flagene 
var hejst, da der også som sædvanlig mødte mange 
gæster, ca. en snes, op med godt humør og stor 
spilleglæde.

Med vore egne medlemmer var der 43 friske spillere 
klar til en god omgang petanque. Alle vores 10 
petanque baner var i brug. I en enkelt kamp måtte 
der benyttes en såkaldt fri bane i sandkassen på 
resterne af de nedlagte baner .

Champagnevinderne
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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Petanque

Efter 3 omgange god petanque var der tid til en bid 
mad og noget at drikke. 

Den gode stemning fra banerne blev taget med ind 
under halvtaget, og rundt ved bordrene blev der 
udvekslet mangen en god anekdote. 

Det var som altid vanskeligt at bryde op, når snakken 
går lystigt. Kun få nåede hjem før lygte tændingstid. 

Sponsorater
Igen i år har petanque modtaget gode økonomiske 
bidrag fra Lions Club. I foråret til vores læhegn 
rundt ved tilskuertribunen. Her i sommer til indkøb 
af opvarmer, således at vi i vores klubhus nu kan få 
varmt vand til vinter. 
Stort TAK til Lions Club.

Team Petanque
I år stillede Petanque med et stærkt kørende 
cykelhold til deltagelse i Lions Club cykelløb til 
Rosenholm festival. 
Med Karna i spidsen kørte det rundt og rundt og fra 
løbets kommentatoren lød det: „Zooom, så I det, det 
var vist petanque, der krydsede målstregen.

GENNERALFORSAMLING
Petanque afholder i år genneralforsamling 
tirsdag den 2. oktober kl. 19.00 i HIF’s klublokale i 
Hallen

Med venlig hilsen
Petanquebestyrelsen  
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MØRKE - HORNSLET

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.

Petanque

Aktivitetskalender 2018
Dag Dato Kl. Emne
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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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 i Hornslet Hallen

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

Tømrerfirma Kurt Krogh v/ Kristian K. Elmer Sletten 2C, Hornslet 2033 4976 www.kurtkrogh.dk

HIF 
M o t i o n


