
Entreprenør & 
Aut. kloakmester 
Jesper Schroll Jensen

Hornslet

tlf: 40783880
www.jsjkloak.dk

Jord- og kloakarbejde 
samt betonboring

Kloak-TV med sonde 
til søgning af rør

SAKS &
BJØRNKILDE

LONE ISEN  40 96 42 45 
LINE BJØRNKILDE   24 62 13 07

TINGVEJ 14  ·  8543 HORNSLET



November 2018www.hornslet-if.dk

HIF 
M o t i o n

Fodbold - Læs siderne 21-25

Junior fitness - Læs side 34



2

HIF BLADETS STØTTER

KONTAKTPERSON:  
Bjarne Højgaard - 50 60 96 48

REGNSKAB: 
Karin Rasmussen - 23 33 67 90

ANNONCESALG: 
Calle Sandgaard - 53 62 43 04

REDAKTION:  
Kathrine Hovesen – kontor@hornslet-if.dk

GRAFISK DESIGN: 
Kathrine Hovesen 

TRYK: 
CS Grafisk, Hadsten

UDGIVELSER I 2019:
Uge 12, 21, 31 og 47

Bladet trykkes i 3.100 eksemplarer, der omdeles i post distrikt 
8543 Hornslet. Medlemmer uden for 8543-området, der ønsker 
at få bladet tilsendt bedes henvende sig til Lone Kruse på HIF’s 
kontor – tlf. 8699 4169 eller e-mail: kontor@hornslet-if.dk

Hornslet Idrætsforening
Stadionvej 4  ·  8543 Hornslet  ·  Tlf. 8699 4169
E-mail: kontor@hornslet-if.dk

SEKRETÆR: 
AG Nissen - 40 51 52 16

KONTORETS ÅBNINGSTID:
Eller efter aftale

Oplysninger om bestyrelser og de enkelte afdelinger 
findes på www.hornslet-if.dk

Næste blad udkommer 18. marts 2019 

Deadline for indlæg: senest 25. februar 2019

Indlæg og fotos sendes til adressen  
kontor@hornslet-if.dk

3.000 HIF’ere kan ikke tage fejl 
Kom og dyrk sport hos os

Udgives af HIF Støtteforening

www.dengamlekro-hornslet.dk



3

Efter overstået generalforsamling i hovedforeningen 
og alle afdelinger er vi nu klar til den nye sæsom 
med nye kræfter i de enkelte afdelinger og 
bestyrelser.

Hornslet IF har i det forgangne år haft succes på 
rigtig mange punkter. Vi har haft aktiviteter i vores 
afdelinger – der endnu engang viser, hvilken ildhu 
der er for at drive vores fælles klub fremad.

Vi havde i året, der gik 70års jubilæum for samarbej-
det mellem vores klub Hornslet IF og vores norske 
venskabsklub Rygge IL. Et fantastisk arrangement 
– om vi alle nød.

Der er jo fantastisk, at et sådan samarbejde har 
kunnet fungere i så mange år – og det siges, at det 
er det ældste venskabssamarbejde i Danmark på 
denne front.

Vi har haft både håndboldskole og fodboldskole her 
i sommer med stor succes for begge afdelinger, som 
jeg har hørt det. Fantastiske arrangementer med så 
flot ildhu af dem, der udfører dem begge.

Vores Esport starter vi op i Varos lokaler på den 

En ny sæson er igang
gamle varo fabrik. Det er under opbygning lige nu.

Vi er så glade for, at Niels har valgt at lade os flytte 
ind i de gamle Varo lokaler, og derved kan få startet 
op allerede nu. Der er stor søgning til denne sport, 
og vi forventer en ny afdeling, der meget hurtigt 
bliver stor.

Jeg vil gerne takke alle de mange frivillige, der hver 
eneste dag er med til at drive vores fælles klub, det 
er det, der gør forskellen, og det der gør, at vi har 
den klub, vi har i dag.

Det her bliver, så mit sidste forord som formand i 
Hornslet IF. Det har været en fantastisk rejse, og jeg 
vil nu fremadrettet bruge min tid på at skabe nye 
tiltag i Hornslet IF. Hjælpe med at søge penge hos 
fonde til klubben. 

Michael Møller Jensen
afgående formand – HIF
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Pokaloverrækkelse 2018
Petanque indstiller vore to baneformænd til at 
modtage årets Meyer 2018.

Det er Bent Pedersen og Ove Larsen.

De to herrer har i årets løb udført et rigtig stort 
stykke arbejde for Peanque.

Der har været meget at se til for dem begge.

Som det er Hovedafdelingen bekendt har vi i 
Petanque været udsat for mange ”angreb” af 
ubudne gæster, der har ødelagt vort læhegn, 
lavet indbrud i klubhuset og garagen, derudover 
svinet med flasker, pizzabakker og kørt på 
banerne enten med knallerter eller mountain-
bikes.

Før hver træning møder de to op og rydder op, 
fejer og udbedrer banerne, så godt det kan lade 
sig gøre.

De har opsat nyt læhegn, repareret låse m.v.

Efter klubben P95 er ophørt, og vi har overtaget 
garagen igen, har de også ryddet op der og kørt 
skrald på lossepladsen.

Så de fortjener virkelig en anerkendelse for det 
store stykke arbejde, de har gjort for klubben.

Petanque, Tove Høstrup

Årets HIF´er må I 2018 være den person, der 
fik HIF på rette vej. Derfor indstiller vi Birgitte 
Thygesen til at modtage Årets HIF’er.

Birgitte har ryddet op i regnskab, har brugt 
adskellige timer, dage, nætter, weekender og 
mange mange stabler af papir, strimler fra 
regnemaskinen og overstregningstusser.
Utallige tårer og kræfter er lagt i dette store 
stykke arbejde.

Birgitte har været hele følelsesregistret 
igennem, mens hun har kæmpet sig igennem 
mapper med bilag og mangel på samme.
Samtidig har hun skabt et overblik og en styring, 
som fremadrettet vil komme HIF til gode.

Birgitte har arbejdet og knoklet sig igennem 
et oprydningsarbejde, som en ægte HIFér med 
hjerte for foreningslivet.

Årets HIFér er derfor HIF´s redningskvinde - 
Birgitte Thygesen.

Indstillet af Karin og AG

Årets HIF’er Årets Meyer
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Pokaloverrækkelse 2018
Håndboldafdelingen indstiller Henriette Alfang 
til Bankoholdets Pokal for sit store arbejde som 
holdleder og trænerassistent for U12, U14 og 
U16. 

Henriette har selv spillet håndbold i flere år og 
begyndte i efteråret 2014 som holdleder for 
U12-drengene. 

Hun fulgte derefter drengene i de efterfølgende 
4 år indtil sommeren 2018. 

I efteråret 2017 trådte Henriette endvidere til, 
da U14-pigerne havde brug for ekstra hænder 
og i sæson 2018/19 har hun så valgt at fokusere 
alene på pigerne, som støtte for disse årganges 
nye træner. 

Henriette er velorganiseret som holdleder, og 
hjælper gerne til i ungdomsafdelingen. 

I foråret 2018 stod hun således for budget, 
tilmelding, bustransport og andet praktiske 
omkring ungdomsafdelingens deltagelse i 
Gråsten-stævnet. 

Vi vil derfor gerne anerkende Henriettes 
engagement med Bankoholdets pokal, og 
håber at Henriette vil fortsætte sit arbejde i 
håndboldafdelingen i mange år frem. 

På bestyrelsens vegne 
Søren Mørch 

Som forældre til Lauge Jacobsen, som har gået 
til KropAmok de seneste 3,5 år, ønsker jeg at 
indstille trænerteamet og holdet bag KropAmok 
til Oluf Jørgensens Pokal

Oluf Jørgensens Pokal gives til en træner eller 
trænere, som har udført et stort idræts- eller 
ledermæssigt arbejde i HIF, hvilket jeg i høj grad 
synes, at teamet omkring KropAmok i har gjort. 

Indstillingen begrundes i, at teamet giver børn, 
som ikke umiddelbart er holdsportsmodne, en 
mulighed for at opleve holdfællesskabet, som 
netop kendetegner holdsport. 

Teamet gør med deres engagement og høje 
energiniveau det til et attraktivt tilbud, som 
børnene elsker at deltage i. 

Som forældre er det en fornøjelse at have og 
stadig opleve, hvordan de formår at samle 
børnene og gang på gang udvikle programmet, 
så det fortsat er spændende.

En stor tak skal lyde for det gode initiativ og 
store engagement, som jeg håber vedbliver, så 
børn i fremtiden også får mulighed for at deltage 
i denne sjove og spændende ”sportsgren”.

Mvh. Lars Hjortshøj Jacobsen

Bankoholdets pokal Oluf Jørgensens pokal
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HIF BLADETS STØTTER

Salg  ·  Service  ·  Reperation

Nyt fra

Hallen har haft generalforsamling, og ved den lejlighed valgte vores formand 
Michael Aakjær ikke at genopstille. Vi har derfor fået Rasmus Langballe som 
ny formand for Hornslethallen.

Vi er blevet helt færdig med vores depot, og alle er kommet på plads. Nu er vi 
klar til at tage imod Banko, når vi byder dem velkommen til januar 2019.

Billeder fra Halloween, hvor der 
blev serveret ormegryde og 
tudsetis.
Også billeder af den første sne 
ved Hallen.

Ny formand i hallen

Vi har godt gang i alle vinteraktiviteterne, og hallen er godt booket op, og det er dejligt med masser af liv i 
hallerne.

Vi har haft mange forskellige arrangementer i cafeen b.la. fodboldafslutninger, overnatninger, LAN-party, 
seniordansedag med 190 deltagere, børnefødselsdage, klassefester og her til halloween prøvede vi igen med 
fællesspisning. Det var helt klart en succes. Der var 63, der have valgt at besøge Tudsekonens hule for at 
spise ormegryde med afhuggede fingere.
Så må vi se, hvad vi finder på næste gang HO HO HO.

Vi gælder os også til at byde velkommen til vores julefrokost lørdag d. 1/12. Der er stadig ledige pladser, så 
kom og vær med til at holde åres julefest.

Skal I holde en julefrokost, så giv os et kald. Vi tilbyder igen i år en Julefrokostmenu.
Vi vil gerne takke alle vores brugere for at være med til at skabe et hyggeligt miljø både i hallerne, på banerne 
og ikke mindst i cafeen, hvor vi føler, at flere og flere gerne vil det sociale og bakke op om vores lille cafe. Vi 
vil gøre vores bedste for at imødekomme alle de ønsker, der forhåbentlig også vil komme  i fremtiden 

Vi ønsker alle vores brugere og kunder en rigtig glædelig jul samt et godt nytår

Rigtig mange julehilsner
Karsten, Lisbeth og Anja
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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
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Hornslet bliver større og større og nærmer sig nu 
6000 borgere. Det kunne jo være en lille kommu-
nal succeshistorie, når den jord, som kommunen 
køber, nærmest bliver solgt før den er byggemod-
net. De 52 sidste kommunale grunde på den store 
Vendehøj udstykning bliver byggemodnet i 2019 og 
24 af grundene forventes sat til salg inden påske.

En silo forsvandt og nyt vil skyde op
Efter et længere, vedvarende pres købte Syddjurs 
Kommune - STARK grunden - det gamle industri-
område over   for Hornslet Station og solgt den  
videre til djursBO, som har offentliggjort deres 
første byggeplaner. 

Grundplan for djursBO byggeriet  
påSTARK grunden.

De består af tre lejlighedskomplekser med 44 små 
54 kvm lejligheder og 11 lejligheder på 80 kvm, der 
bygges, der hvor den markante kornsilo stod indtil 
grunden blev ryddet. Der går dog lige et par år før 
lejlighederne er indflytningsklare, da djursBO har 
travlt i Nannas Vænge i den anden ende af byen. 
Her er de ved at bygge tredie og sidste etape med 
15 lejligheder på 120 kvm. 
Lige overfor Nannas Vænge river man et par gamle 
huse ned, så der bliver plads til 20 nye private 
udlejningslejligheder i tilsvarende stil og størrelse.
I 2019 påbegynder et privat byggeri på Vendehøj 
udstykningen, der ligger over for REMA1000.  

Vendehøj får også en privat udstykning med 10 parcelhusgrunde, 
27 gårdhavehuse, 20 et-plans og 35 2-plans rækkehuse i 2019 – 
læs mere på www.hornsletby.dk.

Og Syddjurs Kommune forventes at sætte 24 ud 
af de sidste 52 grunde i Vendehøj 3 udstykningen 
til salg inden påsken 2019.
Der vil sandsynligvis også være andre private 
byggeprojekter, der realiseres i løbet af 2019.

De kære børn ‘kommer ikke gratis’
Der hvor succeshistorien falmer er især den ser-
vicering af de små nye borgere, som vi tilbyder. 
Børnefamilier vælger Hornslet til på grund af 
pasningsgarantien, hvilket mange forveksler 
med, at de er garanteret en vuggestueplads, som 
erstattes af en dagplejeplads.
Børnehaver med overbelægning, støjproblemer, 
vandreklasser og utilstrækkelige parkerings for-
hold har gennem mange år være småbørn og 
forældres vilkår i Hornslet. 
Syddjurs Kommune har afsat 28 mio. kr. til en ny 
grøn børneinstitution i 2020. 
Hornslet Skole nærmer sig maxi mal kapacitet. 
Den har længe været kommunens største skole 
med masser af ‘udfordringer’. Er løs ningen en ny 
skole til indskoling. Eller skal udskolingsklasserne 
køres til Ådalen eller Mørke, fordi de har tomme 
klasselokaler. Byrådet har også afsat 35 mio. kr. til 
’udvikling’ men først i 2021. Er det godt nok? 

Den forsømte bymidte
En ’forskønnelse’ af Tingvej, blandt andet med 
fjernelse af den lille rundkørsel og en omlægning 
af trafikken, skulle have været i fuld gang her i 
løbet af efteråret. Men en nødvendig udskiftning 
af dårlige vandledninger i Tingvej har desværre 
udskudt projektet til foråret 2019. 
De bevilgede fondsmidler til forskønnelsespro jek-
tet rakte desværre ikke til at realisere et opholds- 
og legepladsområde for alle aldre i Alpedalen, så 
der skal vi igang med at søge flere fondsmidler. 

Syddjurs Kommune har købt Tingvej 8, der ligger 
op til rådhuset parkering, for at få flere par ke rings-
pladser til råd  huset og skolen. Så ’Skrædderens 
hus’ skal rives ned for at give plads til et nyt torv 
samt 50 offent lige parke rings pladser. Det vil give 
endnu et hul i husrækken i midtbyen. 
Distriktsrådet havde foreslået, at man kunne 
nøjes med 30 parkeringspladser på den bageste 
matrikel og undersøge mulighederne for at bygge 
ældrelejligheder i tre etager i stil med bebyggel-
sen oven på Fakta og omkring Nytorv. For en 
midt by der lang somt tømmes for forretninger 
og boliger bliver en tom og død midtby. Og 
der er ældre borgere, der gerne vil sælge deres 
parcel hus, hvis de bare kunne finde et centralt 
sted at bo, tæt på venner, Rosengården og ind-
købsmuligheder. 

Trafikale ændringer
I oktober fik vi en ny vej i Horn slet. Det sker ret 
ofte, men denne gang var det ikke en villavej 
men en forlængelse af Ågårdsvej, der forbinder 
Amaliegårdsvej med Hornbjergvej, hvilket især 
giver pendlerbilister mod Aarhus fra den nord-
vestlige del af Hornslet en bedre forbindelse. At 
vejen så nok ender med at forbinde rigtig mange 
villaveje i den næste store Hornslet grundudstyk-
ning er en anden sag.

Den nye vej skal også gerne fjerne noget af den 
gennemkørende trafik gennem midtbyen. For i for-
bindelse med forskønnelsen af Tingvej ønsker man 
at ændre trafikstrømmen til at køre fx fra stationen 
ad Tingvej og over letbanen, hvor man tage r et 
venstresving ad Birkevej ud til Rosenholmvej.  
Kommer du kørende ad Tingvej mod letbane-
stationen, skal du holde tilbage for ‘haj-tænder’ 
ud for Skind & Uld, da Birkevej-trafik k en bliver 
gennemgående i et højresving ud på Tingvej og op 
mod stationen.

Midttrafik har søgt om en trafikomlægning af linie 
100, så busserne fremover stadig kører ad Tingvej 
men så fortsætter ad Toftevej, inden de drejer 
til højre ad Løgtenvej mod Aarhus. Og drejer fra 
Løgten vej ad Toftevej, når den kører den modsatte 
vej. Der vil blive etableret to stoppesteder, der 
afløser stoppestederne på Brogårdvej.

Lidt langsommere tak
Der kommer også flere hastighedsbegrænsnin-
ger i Hornslet, da der er rigtig mange steder, 
hvor der er alt for mange, der kører alt for stærkt.
Distriktsrådet forsøger at få kommunen til at løse 
fartproblemer på Rodskovvej og på Sortevej, hvor 
der også mangler et kombineret fortov og cykelsti 
til de mange bløde trafikanter, der er meget ud-
satte på den smalle vej. Når man placerer en stor 
børnehave og bygger 80 nye boliger på en stillevej 
giver det selvfølgelig trafikale konflikter, som vi 
forventer, at kommunen løser inden byggerierne 
bliver færdige i 2019.

Letbanen har det ikke let
Du har måske set let banetoget køre testkørsel på 
den nye elek tri ficerede bane. Det er en komplice-
ret proces, og det har det også været for Syddjurs 
Kommune at få overdraget ejerskabet til stations-
områderne i de fire stationsbyer. Men nu har de 
fået tilladelserne og vil begynde at bygge vente-
faciliteter og toiletbygning. Hornslet bliver den 
sidste station og ombygges først til marts 2019.
Stationens naboer kan ikke godkende det nuvæ-
rende forslag til indretning og parke ring, så der 
er lige lidt flere problemer, der skal løses, inden 
de for alvor går igang på Banevej. Er det godt nok?

Hans Nielsen, Hornslet Distriktsråd

Hvornår er det godt nok?

Trafikflowet på Tingvej ændres for at skabe en mindre trafikeret 
og støjende handelsgade.

Hornslet
Distriktsråd
Krajbjerg  |  Eskerod  |  Rodskov



9

Hornslet bliver større og større og nærmer sig nu 
6000 borgere. Det kunne jo være en lille kommu-
nal succeshistorie, når den jord, som kommunen 
køber, nærmest bliver solgt før den er byggemod-
net. De 52 sidste kommunale grunde på den store 
Vendehøj udstykning bliver byggemodnet i 2019 og 
24 af grundene forventes sat til salg inden påske.

En silo forsvandt og nyt vil skyde op
Efter et længere, vedvarende pres købte Syddjurs 
Kommune - STARK grunden - det gamle industri-
område over   for Hornslet Station og solgt den  
videre til djursBO, som har offentliggjort deres 
første byggeplaner. 

Grundplan for djursBO byggeriet  
påSTARK grunden.

De består af tre lejlighedskomplekser med 44 små 
54 kvm lejligheder og 11 lejligheder på 80 kvm, der 
bygges, der hvor den markante kornsilo stod indtil 
grunden blev ryddet. Der går dog lige et par år før 
lejlighederne er indflytningsklare, da djursBO har 
travlt i Nannas Vænge i den anden ende af byen. 
Her er de ved at bygge tredie og sidste etape med 
15 lejligheder på 120 kvm. 
Lige overfor Nannas Vænge river man et par gamle 
huse ned, så der bliver plads til 20 nye private 
udlejningslejligheder i tilsvarende stil og størrelse.
I 2019 påbegynder et privat byggeri på Vendehøj 
udstykningen, der ligger over for REMA1000.  

Vendehøj får også en privat udstykning med 10 parcelhusgrunde, 
27 gårdhavehuse, 20 et-plans og 35 2-plans rækkehuse i 2019 – 
læs mere på www.hornsletby.dk.

Og Syddjurs Kommune forventes at sætte 24 ud 
af de sidste 52 grunde i Vendehøj 3 udstykningen 
til salg inden påsken 2019.
Der vil sandsynligvis også være andre private 
byggeprojekter, der realiseres i løbet af 2019.

De kære børn ‘kommer ikke gratis’
Der hvor succeshistorien falmer er især den ser-
vicering af de små nye borgere, som vi tilbyder. 
Børnefamilier vælger Hornslet til på grund af 
pasningsgarantien, hvilket mange forveksler 
med, at de er garanteret en vuggestueplads, som 
erstattes af en dagplejeplads.
Børnehaver med overbelægning, støjproblemer, 
vandreklasser og utilstrækkelige parkerings for-
hold har gennem mange år være småbørn og 
forældres vilkår i Hornslet. 
Syddjurs Kommune har afsat 28 mio. kr. til en ny 
grøn børneinstitution i 2020. 
Hornslet Skole nærmer sig maxi mal kapacitet. 
Den har længe været kommunens største skole 
med masser af ‘udfordringer’. Er løs ningen en ny 
skole til indskoling. Eller skal udskolingsklasserne 
køres til Ådalen eller Mørke, fordi de har tomme 
klasselokaler. Byrådet har også afsat 35 mio. kr. til 
’udvikling’ men først i 2021. Er det godt nok? 

Den forsømte bymidte
En ’forskønnelse’ af Tingvej, blandt andet med 
fjernelse af den lille rundkørsel og en omlægning 
af trafikken, skulle have været i fuld gang her i 
løbet af efteråret. Men en nødvendig udskiftning 
af dårlige vandledninger i Tingvej har desværre 
udskudt projektet til foråret 2019. 
De bevilgede fondsmidler til forskønnelsespro jek-
tet rakte desværre ikke til at realisere et opholds- 
og legepladsområde for alle aldre i Alpedalen, så 
der skal vi igang med at søge flere fondsmidler. 

Syddjurs Kommune har købt Tingvej 8, der ligger 
op til rådhuset parkering, for at få flere par ke rings-
pladser til råd  huset og skolen. Så ’Skrædderens 
hus’ skal rives ned for at give plads til et nyt torv 
samt 50 offent lige parke rings pladser. Det vil give 
endnu et hul i husrækken i midtbyen. 
Distriktsrådet havde foreslået, at man kunne 
nøjes med 30 parkeringspladser på den bageste 
matrikel og undersøge mulighederne for at bygge 
ældrelejligheder i tre etager i stil med bebyggel-
sen oven på Fakta og omkring Nytorv. For en 
midt by der lang somt tømmes for forretninger 
og boliger bliver en tom og død midtby. Og 
der er ældre borgere, der gerne vil sælge deres 
parcel hus, hvis de bare kunne finde et centralt 
sted at bo, tæt på venner, Rosengården og ind-
købsmuligheder. 

Trafikale ændringer
I oktober fik vi en ny vej i Horn slet. Det sker ret 
ofte, men denne gang var det ikke en villavej 
men en forlængelse af Ågårdsvej, der forbinder 
Amaliegårdsvej med Hornbjergvej, hvilket især 
giver pendlerbilister mod Aarhus fra den nord-
vestlige del af Hornslet en bedre forbindelse. At 
vejen så nok ender med at forbinde rigtig mange 
villaveje i den næste store Hornslet grundudstyk-
ning er en anden sag.

Den nye vej skal også gerne fjerne noget af den 
gennemkørende trafik gennem midtbyen. For i for-
bindelse med forskønnelsen af Tingvej ønsker man 
at ændre trafikstrømmen til at køre fx fra stationen 
ad Tingvej og over letbanen, hvor man tage r et 
venstresving ad Birkevej ud til Rosenholmvej.  
Kommer du kørende ad Tingvej mod letbane-
stationen, skal du holde tilbage for ‘haj-tænder’ 
ud for Skind & Uld, da Birkevej-trafik k en bliver 
gennemgående i et højresving ud på Tingvej og op 
mod stationen.

Midttrafik har søgt om en trafikomlægning af linie 
100, så busserne fremover stadig kører ad Tingvej 
men så fortsætter ad Toftevej, inden de drejer 
til højre ad Løgtenvej mod Aarhus. Og drejer fra 
Løgten vej ad Toftevej, når den kører den modsatte 
vej. Der vil blive etableret to stoppesteder, der 
afløser stoppestederne på Brogårdvej.

Lidt langsommere tak
Der kommer også flere hastighedsbegrænsnin-
ger i Hornslet, da der er rigtig mange steder, 
hvor der er alt for mange, der kører alt for stærkt.
Distriktsrådet forsøger at få kommunen til at løse 
fartproblemer på Rodskovvej og på Sortevej, hvor 
der også mangler et kombineret fortov og cykelsti 
til de mange bløde trafikanter, der er meget ud-
satte på den smalle vej. Når man placerer en stor 
børnehave og bygger 80 nye boliger på en stillevej 
giver det selvfølgelig trafikale konflikter, som vi 
forventer, at kommunen løser inden byggerierne 
bliver færdige i 2019.

Letbanen har det ikke let
Du har måske set let banetoget køre testkørsel på 
den nye elek tri ficerede bane. Det er en komplice-
ret proces, og det har det også været for Syddjurs 
Kommune at få overdraget ejerskabet til stations-
områderne i de fire stationsbyer. Men nu har de 
fået tilladelserne og vil begynde at bygge vente-
faciliteter og toiletbygning. Hornslet bliver den 
sidste station og ombygges først til marts 2019.
Stationens naboer kan ikke godkende det nuvæ-
rende forslag til indretning og parke ring, så der 
er lige lidt flere problemer, der skal løses, inden 
de for alvor går igang på Banevej. Er det godt nok?

Hans Nielsen, Hornslet Distriktsråd

Hvornår er det godt nok?

Trafikflowet på Tingvej ændres for at skabe en mindre trafikeret 
og støjende handelsgade.
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Hornslet Snedker-, Tømrer-
og Køkkenforretning ApS
v.  Torben Lading

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

På U8 holdet startede vi første træning ud med ca 30 
forventningsfulde drenge og piger.

Vi fandt heldigvis hurtigt ud af, at det var muligt for 
os at være i begge haller, så vi kunne få delt børnene 
lidt op. 

Vi kører primært motorisk træning i den ene hal og 
mere bold og kamp orienteret i den anden.

Desværre er lidt faldet fra, da fodbold har træning på 
samme tid, men samtidig er der også kommer lidt 
nye til, så lige pt er det ca 25 spillere på U8.

Vi har været til vores første kamp stævne, som gik 
super godt.

Ca 20 spillere meldte sig klar til kamp, så vi var tre 
hold afsted. Midtdjurs manglede et par spillere, 

så nogle friske U8 spillere meldte sig klar til kamp 
mod deres egne holdkammerater- super godt gået.

Der var en rigtig god fighter ånd ved alle piger og 
drenge, en god kammeratlig tone og en skøn jubel 
over scoringer og redninger.

Det var en skøn håndbold lørdag med masser af 
kampe, seje og finurlige mål og god stemning.

Vi glæder os til at følge de seje piger og drenge gen-
nem sæsonen. Glæder os til at fejre den fremgang 
der helt sikkert vil komme.

Sidst men ikke mindst glæder vi os over den gode 
kammeratlige tone på holdet - det hele er bare noget 
sjovere når vi alle har det godt sammen.

De bedste hilsner
Malene, Heidi og Mette 

25 U8 spillere
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Glade U6 børn

Håndbold

Vi er nu startet op med sæsonen for U6 i håndbold. 
Vi blev blæst noget bagover, da der var mødt over 
20 forventningsfulde børn op til den første træning 
- dette er en del flere, end vi plejer at starte ud, men 
super skønt.

Aldersspredningen er stor, men vi forsøger så godt 
som muligt, at alle får noget ud af det og bliver 
udfordret til deres bedste.

Vi har været ude til den første omgang turnerings-
kampe. Det gik over alt forventning. Det er en 
kæmpe fornøjelse at se de små komme ud over 
deres grænser, først at komme på banen, derefter få 
skudt på mål og måske også score. 

Dette lykkedes for langt de fleste og det var to meget 
stolte trænere der kunne sige tak for en dejlig lørdag i 
håndboldens tegn.

Vi glæder os til at juble sammen med dem når de 
sejre - give dem en kram når det hele er træls og ikke 
mindst se dem vokse gennem sæsonen.

Vi er sikre på ,at den nye Anja Andersen og Mikkel 
Hansen er at finde på det seje U6 hold.

Mvh
Heidi og Mette 

U8 spillere i aktion!
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Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk

Kl. 16.00
Afgang fra spejderhytten Reden (Toftevej 6)
Spejderne går i fakkeloptog gennem byen sammen 
med Tambourkorpet og selvføgelig Julemanden i
Cabriolet.

Kl. ca. 16.30
Julemanden tænder træet (foran kirken 
i Hornslet med hjælp fra Brandberedskabet Grenaa.

Julemanden uddeler slik i Sognegården hvor der også 
er varm Cacao til børnene og kaffe til de voksne.
NYT: Få taget et billede sammen med Julemanden.

Sponsor til årets juletræstænding:
Gårdejer Mogens Jacobsen, Vognmand Gert Jacobsen,
El-Con Hornslet, Superbrugsen Hornslet, Brandbe-
redskabet Grenaa, Djurslands Bank, Jens Dueholm,
Hornslet Kirke.

Program

Søndag d.23/9-18 skulle Hornslet IF’s U14 piger tidligt op - vi skulle nemlig til stævne i Skovby og 
den første kamp skulle spilles allerede kl. 8.00.

Skovby Cup Junior er et en-dags stævne, hvor man først spiller to indledende kampe og derefter bliver 
holdene delt op i A, B og C finaler.

Vi var noget spændte på niveauet, da alle de andre hold kom fra andre kredse, end dem vi plejer at spille 
imod. Det var derfor dejligt, at vi vandt vores første kamp mod GTH Hovedgård med 9 – 3, og i den anden 
kamp spillede vi uafgjort 6 – 6 mod Vissenbjerg Håndbold.

Det var derfor temmelig spændende hvilken finale vi skulle spille - det blev A-finalen, som var mod Galten FS. 
Vi havde luret lidt på dem og kunne godt se, at det ville blive en svær kamp, for Galten havde spillet godt og 
de har en super-god målmand. De fortsatte deres gode spil imod os og vi tabte desværre finalen med 5-1 til 
Galten. Det var jo ikke mange mål, men vi var nu alligevel rigtig godt tilfreds med vores indsats. 

Efter kampen fik vi meget ros for bl.a. vores forsvarsspil – og det er jo altid dejligt af få ros, fra andre trænere, 
som faktisk ikke kender os.

Til sidst var der indløb og overrækkelse af medaljer – og vi er super stolte af vores sølvmedaljer. 
Alt i alt et rigtig fint opstartsstævne, som vi helt sikkert kan finde på at deltage i igen næste år.

U14 pigerne og deres trænere.

U14 piger til Skovby Cup
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Julemanden uddeler slik i Sognegården hvor der også 
er varm Cacao til børnene og kaffe til de voksne.
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El-Con Hornslet, Superbrugsen Hornslet, Brandbe-
redskabet Grenaa, Djurslands Bank, Jens Dueholm,
Hornslet Kirke.

Program
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- det er spørgsmålet for det kommende bestyrelses-år i håndboldafdelingen.

På håndboldafdelingens generalforsamling d. 24/9-2018 forlod håndboldafdelingens formand 
gennem mange år, Henrik Frederiksen, bestyrelsen på grund af manglende tid – og det samme 
gælder bestyrelsesmedlem Stine Thorsen. Den tilbageværende bestyrelse vil gerne takke begge to 
for deres store indsats i de forløbne år.

På trods af at generalforsamlingen var forholdsvis velbesøgt, så endte det alligevel med at 
bestyrelsen blev reduceret fra 7 til 5 personer, da ingen af de øvrige fremmødte ønskede at træde 
ind i bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af Lone Bech Pedersen, Rikke Juhl Kjærgaard, Annika 
Bladt Jakobsen, Tina Hornbek Larsen og Søren Mørch.

Det er desværre symptomatisk for mange foreninger i Danmark, at det bliver sværere og sværere at 
rekruttere frivillige til foreningsarbejde. Hornslet IF er en idrætsforening, der er baseret på, at frivil-
lige kræfter yder en indsats – og når der i det følgende fokuseres på håndboldafdelingen, gælder 
mange af de samme problemer for både hovedforeningen og de øvrige afdelinger (sportsgrene) 
under Hornslet IF.

I håndboldafdelingen er vi rigtig glade for vores frivillige trænere og holdledere, der alle gør en stor 
indsats for at fastholde og udvikle håndbold i Hornslet – det er jo netop på grund af disse frivillige, 
at vi stadig kan tilbyde håndbold i stort set alle årgange til begge køn i ungdomsårgangene og at 
seniorafdelingen har både bredde- og elitespillere.

På trods af stor tilflytning til byen gennem de sidste år, så er antallet af aktive håndboldspillere dog 
stagneret i samme periode. Det samme er antallet af frivillige, der bruger tid og kræfter i hallen, og 
således er det blevet sværere at opretholde et godt håndbold-tilbud i Hornslet Hallen. 

Selvom vi faktisk har sagt goddag til et par nye trænere i år, så ændrer det jo ikke på, at der er mange 
”Tordenskjolds soldater”. Vi forestiller os derfor at det vil være godt for foreningen, hvis vores 
trofaste frivillige bliver suppleret af friske kræfter og nye ideer i bestyrelse, i udvalg og til træning og 
kamp i hallen .

Bestyrelsen vil i dette bestyrelses-år derfor fokusere på at aktivere nye frivillige i udvalg og til 
enkeltopgaver – og det skal ikke være nogen hemmelighed, at hvis det ikke lykkes at finde friske 
kræfter vil det blive svært at stille en bestyrelse på næste generalforsamling i efteråret 2019 .

På de kommende møder vil vi således arbejde med at identificere og dokumentere håndboldafde-
lingens opgaver og bl.a. nedsætte relevante udvalg som fx sponsorudvalg, forældrehjælpsudvalg, 
turnerings- og stævneudvalg, uddannelsesudvalg. 

Udvikling eller afvikling?



15Vi 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

Håndbold

Nyt spillertøj til U16 (U14) drengene

Udover opgaver, der naturligt hører hjemme i udvalg, vil der også blive enkeltstående og tidsafgræn-
sede opgaver, hvor vi vil anmode om forældre- og spillerhjælp.

Vi håber selvfølgelig at du vil ”tage bolden op” og hjælpe os med fortsat at udvikle håndbolden i 
Hornslet - enten når vi kommer og spørger om din hjælp - eller du kan kontakte en fra bestyrelsen 
og byde dig til allerede nu.

Alternativet er at vi lader bolden ligge og afvikler.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

PS: Bestyrelsen har konstitueret sig med delt formandskab mellem Lone, Rikke, Annika og Tina. Søren er fortsat kasserer. 
Bestyrelsen kan kontaktes på rikkeju@gmail.com eller s.moerch@gmail.com.
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Det er første gang, at lyden af harpiksklistrede 
bolde mod gulvet og den hvinende lyd af spur-
tende gummisko fylder hallerne i Hornslet sådan 
inden sommerferien endnu for alvor er slut. 
Med i alt 39 glade (og trætte) håndboldspillere 
fra U10 til U16 må første gang med håndbold-
skole og håndboldcamp siges at være en succes.

De cirka 40 deltagere er delt op i håndboldskole 
for U10-12 og førsteårs U14 i den ene hal, mens 
U16’erne og resten af U14’erne holder til i den 
anden hal.

Det er som skrevet første gang HIF afholder 
håndboldskole i HIF. Der har været stor 
opbakning fra forældre og trænere, til de tre 
dages håndboldskole, 3 dage fra kl. 09-15

4 trænere trådte til, og meldte sig som frivillige, 
til at bruge 3 dages sommerferie på håndbold, 
sjov og ikke mindst skønne skønne børn.

Hornslet Hallen var i denne uge fyldt med glade 
børn, både inde og ude.

Udenfor på banerne var årets fodboldskole i fuld 
gang. Spændt på at se om det var en fejl at ligge 
håndboldskole i samme uge som fodboldskole, 
blev allerede den første dag vist at det sagtens 
kunne lade sig gøre.

Hornslet Hallens Cafe, havde til frokosttid, 
cafeen fuld af glade og sultne børn, der på kryds 
og tværs af de to sportsgrene, hyggede sig sam-
men, nogle håndboldspiller fik sparket lidt til en 
bold på fodboldbanen, og et par fodboldspillere 
fandt i frokostpausen vej til Hallens gulve og fik 
lidt harpiks på fingrene.. 

Der blev brugt metervis af sportstape til 
Håndboldcampen for U14 og U16, hvor sommer-
feriefingrene lige skulle vænne sig lidt til at spille 
med harpiks igen 

Avisen var forbi og lavede interview med 
deltagere på skolen og campen.
„Det bedste er, at man mødes med andre, og 
man også spiller med dem, der er lidt større,“ 
siger Stine Bonne.

„Jeg var lidt træt i går. Men i dag er det ikke så 
slemt,“ fortæller Theis Holm.

„Det er en god start på at få vendt sin døgn-
rytme, inden man skal i skole igen,“ siger Johan 
Bitsch, 

Superbrugsen Hornslet sponsorerede frugt og 
vand til deltagerne, alle tre dage.
STOR TAK - Frugten blev nydt i alle pauser, og 
vandet var tiltrængt i sommervarmen.

Håndboldskole yeahhh!
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BLACK
FRIDAY

I HORNSLET

BLACKBLACK
Udvalgte butikker

har åbent

til kl. 20:00
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Håndboldskole  
fortsat

Onsdag, havde vi besøg af Ligaspillere fra Århus 
Håndbold, det var en stor oplevelse, for både 
små og store.

De 4 spillere delte sig op, så der var målmands-
træning i den ene hal og skudtræning i den 
anden, det var en super god og lærerig dag for 
alle børn og trænere.

Spillerne fra Århus Håndbold blev og spiste 
frokost sammen med os, og alle de andre i 
Cafeen.
Fodboldkolebørn og håndboldskolebørn fik en 
ekstra oplevelse, frokost med Ligaspillere.

Håndboldskolen sluttede af med et besøg af 
hjemis bilen, et besøg vi havde vundet igennem 
Djurslandsbank, dejligt i varmen , og også ret 
sejt at få besøg af Hjemisbilen på håndboldsko-
len.
Efter is, blev der uddelt diplomer og high fives.

Tak til.:
Superbrugsen Hornslet
Århus Håndbold

Og ikke mindst stor tak til de 4 trænere der 
brugte 3 dage som frivillige i Hornslet IF.

Karin og AG
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Fra idé til færdigt projekt

Håndbold
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Svømning

Sommerhyggestævne
I anledningen af at sommerferien snart 
nærmede sig, blev der lørdag d.23.6.18 afholdt 
sommerhyggestævne Hornslet Svømmehal.

Stævnet foregik under afslappede former.
Alle vores nuværende svømmere kunne deltage 
uanset alder og forudsætninger.

Der var 21 håbefulde svømmere tilmeldt, kun en lille 
del af dem, der går til svømning. Der var svømmere 
lige fra leg og lær holdene til let øvede. Alle klarede 
sig fantastisk.

De små leg og lær svømmere åbnede stævnet. 
4 skønne piger gjorde sig klar på kanten til den helt 
store kamp. 
De var klar til at blive hjulpet i vandet af de trænere, 
der kunne hjælpe. Knap så klar til at svømme uden 
en hjælpetræner i vandet.
Så af med tøjet og i vandet med alle de trænere, der 
var mødt op for at hjælpe. 

Da stævnet blev råbt i gang ( vi havde ingen fløjte 
eller megafon, men vi har Elisabeth, der kan råbe 
højt), var der kamp om at komme først ned i den 
anden ende. 25 meter på maven, det gik hurtigt. 

Der blev svømmet mange gange den formiddag. 
Selv 2 trænere og 1 hjælpetræner udfordrede 
hinanden, og det var noget, børnene synes var 
spændende, hvem af deres trænere ville vinde? 

De heppede, alt hvad de kunne, og fik set, hvor 
dygtig man bliver, hvis man øver sig meget.

Alle, der svømmede den formiddag, blev heppet på, 
klappet af og var stolte af deres præstationer. 

Til et sommerhyggestævne skal der være sommer-
hygge, så der var kage, saftevand, kaffe og te til alle.

Alle, der deltog i stævnet, fik en flot guldmedalje, 
diplomer og en stor slikpose. 

Tusind tak til alle, der var med til at gøre som-
merhyggestævnet til en rigtig hyggelig formiddag i 
svømmehallen.

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
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Træningstider 2018 efterår

HIF Fodbold træningstider gældende fra 22. oktober 2018 - 30. marts 2019

PIGER OG DRENGE SAMMEN
U6-årgang 2013 og 
yngre:

Lørdag 9.00 - 10.00 Henrik Dueholm 21663249 henrikdueholm@hotmail.com

U7-årgang 2012 Lørdag (hal 2) 9.00 - 10.00 Rasmus Vestergaard 
Madsen

40976188 Madsen_rasmus@hotmail.com

U8 - årgang 2011 Lørdag (hal 2) 10.00 - 11.00 Henrik Lindskov 28992215 hri@au.dk
DRENGE
U9 - årgang 2010: Lørdag (hal 1) 

Tirsdag
10.00 - 11.00 
17.00 - 18.00

Henrik Dueholm 21663249 henrikdueholm@hotmail.com

U10 - årgang 2009: Lørdag (hal 2) 
Mandag

11.00 - 12.00 
16.30 - 18.00

Claus Rohde 61662728 clausrhodenielsen@gmail.com

U11 - årgang 2008: Lørdag (hal 2) 
Tirsdag

12.00 - 13.00 
16.15 - 17.45 

Søren Hjort Beckman 41854558 killgoria@gmail.com

U12 - årgang 2007: Lørdag (hal 2) 
Torsdag

13.00 - 14.00 
17.00 - 18.30

Claes Søgaard 30247703 claes-boje@live.dk

U13 - årgang 2006: Lørdag (hal 1) 
Torsdag

11.00 - 12.00 
17.00 - 18.30

Jacob Winther 
Jacob Hansen

20816565 
27801612

jaw@cicon.dk 
info@monoforce.com

U14 - årgang 2005: Onsdag 
Fredag   
Lørdag (hal 1)

15.30 -17.00 
16.20 -18.00 
14.00 - 15.00 

Ole Kjærgaard 51429886 olekgaard@gmail.com

U15 - årgang 2004 + 
U16 - årgang 2003:

Fredag (hal 2) 
Tirsdag

18.00 - 19.30 
16.30 - 18.00

Claus Lyngholt 
Klaus Hjelm 
Martin Winther

25118898 
30539293 
86975410

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

Seniorer Torsdag
Fredag (hal 2)

20.00 - 21.30
20.00 - 21.00

Anders Sørensen 60662333 anders@city-map.dk

PIGER  
U9 - årgang 2010 + 
U10 - årgang 2009

Lørdag (hal 1) 
Mandag

12.00 - 13.00 
17.00 - 18.00

Claus Nygaard Lang 22817104 cnygaardlang@gmail.com

U11 - årgang 2008 Lørdag (hal 1) 
Mandag

12.00 - 13.00 
17.00 - 18.00           

Nicki Stensgaard 
Søren Heinze

27793582 nickistensgaard@hotmail.com 
sheinze@hotmail.com

U12 - årgang 2007 Lørdag (hal 1) 
Mandag

13.00 - 14.00 
17.00 - 18.00

Tanja Thygesen 22615449 tanjathygesen@hotmail.com

U13 - årgang 2006 + 
U14 - årgang 2005

Lørdag (hal 1) 
Mandag

13.00 - 14.00 
17.00 - 18.30

Anette Winther 
Ole Friis

22772773 
41605073

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

Damesenior Onsdag
Fredag (hal 1)

20.00 - 21.30
20.00 - 21.00

Helene Petersen 40625357 helenepetersen85@hotmail.com

Fodbold
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Fodbold

U7 drenge
Vi har afsluttet vores udendørssæsonen 2018.

Det har været en dejlig sæson, hvor næsten alle 
træninger og kampe er foregået i solskin.

Drengene har virkelig rykket sig meget siden 
sæsonstart. De har især fået øjnene op for, at det 
kan betale sig at spille hinanden, da det ofte fører til 
mål.

Vi har været til flere stævner, hvor det har ført til flere 
sejre og flot spil.

Drengene har en god fighter vilje, som nok skal 
hjælpe dem hen af vejen.

Vi skal nu til at igang med idendørssæsonen, hvor vi 
håber, alle drengene følger med ind. Også i inden-
dørs vil vi tage til lidt stævner hen over vinteren.

Vi ser frem til en hyggelig indendørs sæson med 
drengene.

Mvh
Marianne og Rasmus 
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Fodbold

U-12 drengene var på deres første fodboldtur 
nogensinde i weekenden d. 21/23 september, og 
turen gik til en flot og veltilrettelagt Vejen Trolde Cup.

I nærmest alt slags vejr, kæmpede drengene sig 
igennem 1 kamp fredag aften, 3 stk. lørdag og 2 stk. 
søndag, hvor det blev til et lidt uheldigt nederlag i 
B-semifinalen, så det var trætte drenge, der landede 
i Hornslet igen søndag eftermiddag. 

Det var dejligt og se så mange forældre, som tog 
turen til Vejen og bakkede drengene op.

Vigtigst af alt havde vi en fremragende weekend, 
hvor drengene blev rystet rigtig godt sammen, og de 
hyggede sig stort. 

En fornøjelse og overvære hvor gode disse drenge 
var ved hinanden, og alle drenge bidrog til en 
virkelig god tur. 

Vil opfordre alle til og bakke op om lignede 
fodboldture i fremtiden, da det giver drengene rigtig 
meget socialt, og noget de kan kigge tilbage på med 
stor glæde.

Med venlig hilsen
Kristian Elmer & Jan Andersen

U12 drenge til Trolde Cup
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Fodbold Fodboldskole 2018
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FodboldFodboldskole 2018
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HIF BLADETS STØTTER

HIF BLADETS STØTTER

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

Badminton

Ny sæson
Vi er nu kommet godt i gang med sæsonen 
2018/19. Der er ganske få ledige timer tilbage, 
så kom frit frem.

• Mandag  21-22  
• Onsdag   20:30-22
• Torsdag  18-20

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

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

Klubmesterskaber
Der afholdes klubmesterskab afholdes i marts 
måned 2019. Dato når aftalt med hallen.

Gymnastik

Opvisning 2019 - Lørdag 23. marts 

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen

Henning Kristiansen (formand/kasserer)

Mathias Thyrre (næstformand)

Asger Pedersen (ungdom mm)

Sponsoraftale
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

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

Badminton
TJEK ALTID 
TAVLEN I HAL 2

Kontingentbetaling på
http://hornsletif.dk/badminton/
Der mangler enkelte der endnu ikke har 
fået betalt deres kontingent. Så det er nu!

Driftsregnskab og budget
Indtægter
Kontingenter 140.325,00
Sponsor, tøj-og boldsalg 58.224,31
Medlemstilskud 4.148,91
Indtægter i alt   202.698,22

Udgifter
Lokaleudgift 58.768,00
Arrangementer, Stævner 44.737,79
Omkostningg. Frikontingent 24.594,00

Bolde, tøj indkøb 73.022,50

Kontorart, adm, HIFkont. 22.765,64

Bestyrelsesud, mm 1.078,56
Udgifter i alt 224.966,49

Årets resultat    (underskud) -22.268,27

Aktiver
Bank og tilgode HIF 104.127,95
Varelager  (bolde) 7.500,00
Aktiver i alt 111.627,95
Passiver
Skylder  (halleje 1+2 kvt) 24.960,00
Årets resultat -22.268,27
Egenkapital årets start 108.936,22
Passiver i alt 111.627,95

Egenkapital overført til nyt regnskabsår 
kr. 86.667,95   

Der er stadig plads fra 11-12 på mandage. Vi er 
pt. 56 spillere.  

Hvis der er nogen, der kender nogen, der vil 
spille badminton, så tag dem med eller ring til 
Henning 23458025.

Der afholdes juleafslutning mandag den 17. 
december 2018.

Ældre badminton
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Bliv ek      trakunde i 

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

Badminton

Generalforsamling 17/18
Den årlige generalforsamling  for badmintion sæson 2017/18 blev afholdt den 26/9-2018
Deltagere var formanden samt 3 fremmødte medlemmer (ingen fra Hovedafdelingen)

Formandens beretning
Formanden oplæste beretningen, som her er angivet følgende punkter i stikordsform:
• Ungdom:  26 medlemmer, som blev tilmeldt i holdturneringen med rigtig godt resultat. Udtaget 

til landsmesterskaberne i Middelfart, hvor de fik en fin placering. Afviklet klubmesterskab for 
ungdom med god tilskutning. Stor tak til forældre for støtte ved stævne og holdkampe.

• Voksne: 167 medlemmer, som har deltaget i julearrangementet, klubmesteskabet, kommune-
mesterskabet, det sociale liv i en badmintonafdeling og afslutningsfest.

• Ved landsmesterskabet blev Hornslet IF Badminton landsmestre i B-række. Et meget flot resul-
tat. 

• Vore timer i hallen blev udnyttet med ca 90%.
• Der sælges stadig gode bolde til rimelig pris ligesom opstrengning af ketcheren stadig er muligt.
• Samarbejdet med Rodskov fungeret optimalt
• En stor tak til alle medlemmerne, trænerne og bestyrelsesmedlemmer for deres opbakning i den 

travle hverdag.               

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

Driftsregnskab og budget - se forrige side
   
Driftsregnskabet viste et underskud på godt 22000 kr., hvilket til dels skyldes tilskud til indkøb af 
foreningstøj i efteråret til alle i klubben som bestilte et sæt. Udgifter til arrangementer var også lidt 
større end budgettet. Boldsalget gav et lille underskud og som modtræk for dette er prisen på et 
dusin steget lidt.        
Generalforsamlingen godkendte herefter driftsregnskab og budget.

Valg af bestyrelse
Henning var på valg og modtog genvalg.
Bestyrelsen består herefter stadig af
• Henning Kristiansen  - Formand og Kasserer
• Mathias Thyrre  - Næstformand
• Asger Pedersen  - Ungdom

Under punktet eventuelt drøftede vi, hvordan vi kan få flere ungdomsmedlemmer. Vil tage kontakt til 
skolens 4-8 klasse for måske via det kan få lidt flere medlemmer.



29



30

HIF BLADETS STØTTER

Tennis

Generalforsamling 2018
Generalforsamling 2017/18 den 26/9-2018 

Deltagere: Formanden samt 3 fremmødte 
medlemmer (ingen fra Hovedafdeling)

Formandens beretning
Formanden oplæste beretningen som her er 
angivet følgende punkter i stikordsform:

Klubmesterskabet 2018 veloverstået. Der var 
denne gang afsat nogle lørdage til kampe og 
finaler.
Der går stadig rygter om en dejlig klubfest om 
aftenen.

Facebook: Formanden opfordrede til flittig brug 
af klubbens facebookside.

Baner: Bane 1 flittigt brugt i vinter – undertiden 
med hjælp af vanter og handsker.
Et nyt (lokalt) firma har i år fået entreprisen for 
forårsklargøring af baner 2 – 4. Dette arbejde er
udført fuldt tilfredsstillende.

Den tilstand af bane 2 er ikke helt tilfredsstil-
lende som følge af vedligeholdelsen, manglende 
brug samt manglende vanding.

Voksenintroduktion: Success! 10 tilmeldte, 
hvoraf 8 stadig er medlemmer.
Drop in: God deltagelse. Selv bane 2 har været i 
brug i den anledning. – Dejligt at mange kvinder
er repræsenteret.

Turnering: JTU repræsenteret med 3 hold – alle 
med gode resultater, heraf et serie 2 hold med
mulighed for oprykning.

DGI er også repræsenteret med 3 hold.

Driftsregnskab og budget
Indtægter
Kontingenter kr. 50.200,00
Kantine og boldsalg kr. 10.003,00
Banetilskud mm kr. 28.500,00
Indtægter i alt   kr. 88.703,00

Udgifter
Lokale og banevedlhold kr. 52.639,00
Arrangementer, Stævner kr. 10.765,00
Omkostningg. Frikontingent kr. 2.700,00

Bolde, kantine indkøb kr. 10.262,00

Kontorart, adm, HIFkont. kr. 11.453,00

Bestyrelsesud, mm kr. 3.794,00
Udgifter i alt kr. 91.612,00

Årets resultat (underskud) -kr. 2.909,00

Aktiver
Tilgode HIF    kr. 386.713,00
Bank kr. 1.790,00
Aktiver i alt kr. 388.503,00
Passiver
Udestående kr. 7.496,00
Årets resultat -kr. 2.909,00
Egenkapital årets start kr. 383.916,00
Passiver i alt kr. 388.503,00
Egenkapital overført til nyt regnskabsår 
kr. 381.007,00

Kassereren fremlagde budget for 2018/19, Det 
viser et underskud hvilket skyldes at der skal nyt 
tag på klubhuset (er allerede i gang).

Generalforsamlingen godkendt herefter drifts-
regnskab og budget.
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Tennis

Medlemstal: 
Stort set uændret med ca. 90 medlemmer i 
forhold til året før. Der mangler ungdom.

En stor TAK blev rettet til flere medlemmer, 
som i årets løb havde gjort en stor indsats for 
klubben.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Valg af bestyrelse
Lars var på valg og ønskede ikke genvalg. 
Charles blev valgt.
Bestyrelsen består herefter stadig af Henning 
Kristiansen,  Charles Soulam, Jytte Schneider, 
Mette Norregaard Rasmussen og Steen S. 
Wengel. De konstituerer sig senere

Eventuelt
Under eventuelt blev bl.a. diskuteret følgende 
emner:

Besværligt med toilet til kvinder, omklædning 
m.v. Bestyrelsen blev pålagt at genoptage
behandlingen af toilet/omklædning/bad i 
tilknytning af klubhus.

• Bestyrelsen bør i større grad involvere og 
bruge medlemmerne i deres arbejde.

• Nedtagning af vind-net.
• Reparation og maling af klubhus.
• Reparation af lys på baner
• Skilt opsættes med fejning af bane 1

Referat fra generalforsamling udsendes til 
medlemmer

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  

Kontingent 2019

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

Så er det ved at være slutsæson på grusbanerne for i år. Det har været en god sæson med mange 
gode tennisoplevelser på banerne. 
Årets klubmesterskab blev afsluttet midt i september måned.  På en lørdag med sol og rigtig godt 
vejr blev finalerne afviklet, afviklet med en rigtig god fest.

Klubmesterne

Herresingle A-rækken:  Bjørn de Place
Efter flere gode kampen i den indledende pulje med 4 deltage blev det Jan Lindblad og Bjørn de 
Place der spillede finalen. Her trak Bjørn det længste strå og blev klubmester 

Herresingle B-rækken: Ahmed Bassim
Her var der nogle drabelige kampe mellem nogle spillere der kun havde spillet tennis i et par år. Det 
var dejligt at de turde prøve at deltage i klubmesterskabe. Ahmed vandt alle sine kampe og Steen 
og Esben lige efter.

Herredouble A-rækken: Rasmus Langballe og Jan Lindblad
Med overraskende resultater i den indledende pulje måtte der fintælling til for at finde frem til at 
Rasmus/Jan skulle spille finale mod Frederik Thaysen/Bjørn de Place.  En spændende kamp med 
rasmus og Jan som vinder med resultatet 6-4 og 7-6

Herredouble B-rækken: Ahmed Bassim 
Her blev der spillet alle mod alle med forskellige makkere. De 4 deltagere have nogle spændende 
dyster og det blev først afgjort i den sidste kamp på finaledagen Her klarede Ahmed sig bedst med 
Steen Wengel og Esben Lindorff lige efter.

MIX-double A-rækken: Jan Lindblad og Sysser Pedersen
Finalen blev vundet af Jan og Sysser i en meget tæt kamp mod Bjørn og Gitte der måtte give sig i 
tredje sæt. En flot kamp hvor der ikke var nogen der ville give sig

MIX-double B-rækken: Jytte Schneider og Ahmed Bassim
Finalen mellem Jytte og Ahmed mod Steen og Julie blev fundet efter flere sjove og spændende 
kampe med et godt socialt samvære efterfølgende i klubhuset. På finaledagen var Jytte og Ahmed 
dog de heldigste med kneben sejr over de 2 nybegyndere Steen og Julie.

Doubler i +60 rækken: Niels Terp og Jan Skau-Andersen
15 kampe i 3 puljer måtte de gamle igennem for der var fundet dem der skulle spille finale. Denne 
kamp blev afgjort fra morgenstunden efter rundstykkerne og kagerne. Der måtte en fintælling til 
for at finde ud hvem der skulle i finalen. Vi spille jo alle mod alle med forskellige makkere. Finalen 
bestod af Niels og Jan  mod Henning K og Ole Ravn. Kampen blev dog vundet meget heldigt af Jan 
og Niels med 6-3 og 6-2

Årets KLUBMESTERSKAB sluttede med en fest i klubhuset præmieoverrækkelse og grilstegning af 
forskellige kødvarer. En stor tak til Mette og Jytte for at arrangere denne fest med hjælp af yderlige 
et par medlemmer. En god dag og en god sæson var overstået meget sent på aftenen.

Kontingent for 2019 uændret

Klubmestrene 2018
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Tennis
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HIF 
M o t i o n

Lige efter sommerferien startede 14 friske drenge i alderen 10-13 år til Diplom Junior Fitness. 

Drengene har gennemført 10 lektioner, hvor vi har haft fokus på flere elementer i træningen f.eks., 
hvad de forskellige muskelgrupper og led hedder, hvilken muskel skal aktiveres for at bøje et led, 
hvordan muskler og led arbejder sammen og hvordan man kan mærke det i træningen. 

Træningen har til formål at klargøre børn og unge til træning i et motionscenter, med maskiner og 
frivægte, herigennem også hvor vigtigt der er at indøve korrekte løfteteknikker helt fra starten. 

Vi har snakket om „parallelle togskinner“ ved dødløft - et udtryk som gik rent ind hos de unge 
drenge. Forældre, I kan jo spørge ind til, hvad det betyder og hvorfor man gør det. 

Med et personligt træningsprogram og diplem i hånden er de første „Junior Fitnesser“ klar til at 
træne sammen med en voksen eller en forældre i HIF Motions træningscenter. Det koster 150 kr. pr. 
mdr. med fri træning i centrets åbningstid og 100% rabat på indmeldelsesgebyr.

Det næste Diplom Junior Fitness hold starter 1.11.2018 og slutter til jul. Hold øje med hjemmesiden 
HIF Motion, Junior om der er flere pladser.

Tillykke og held og lykke til drengene.

Instruktør, Annette Kjeldbjerg
Instruktør, Bettina Damm

Junior Fitness
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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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Entreprenør
Jesper Schroll Jensen Aps

Hornslet
Aut. kloakmester

40783880

HIF 
M o t i o n

Drumstick Bodytoning 
kommer snart
DRUMSTICK BODYTONING holdtræning
kommer snart

Hold øje med vores holdplan vi starter omkring 
medio december
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HIF 
M o t i o n

Crossdance
TORSDAGE  kl. 18.30-19.00  i multisalen. 

Crossdance er også nyt i HIF Motion . Her kombineres flere fitnesselementer i en po-wer-packed 
time baseret på modulerne dance, bodytoning, cardio og balance i Crossdance hjulet. 
Charlotte lover dig en svedig time med højt humør og max puls.

Instruktør Crossdance & Baby dance 
Charlotte Andersen
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED
Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

HIF 
M o t i o n

TIRSDAGE I HAL 2 kl. 16.00-17.00 kan du som noget nyt spille floorball
Har du ”Fri træning” abonnement i HIF Motion, så kig lige her:

Vi tilbyder floorball til vores holdplan.
Der er 6-8 spillere på pr. hold og man spiller med udskiftere. 

Sved på panden og styr på staven. Med masser af sammenhold, teknik og tempo er floorball en 
actionpacked holdsport for alle.

Er du ikke medlem af HIF Motion kan du tilmelde dig ”Fri træning” abonnement som giver dig fri 
adgang til træningscenter alle holdtræninger og selvfølgelig floorball osv. 

Alt sammen for 199 kr. pr. mdr.

Spil floorball i Motion
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BLIV MEDLEM 
 

Find os på følgende link: 
hornsletif.dk/hornsle-

tifmotion. 
Prisen for fri træning i  
motionscentret og på 

alle hold: 
199,- pr. mdr. 

HORNSLET
støtter 

Hornslet IF

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

HIF 
M o t i o n

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

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

Vi træner onsdage kl. 9.00-10.00

Tag dit barn med og få fokus på din kropshold-
ning. Det er hårdt for kroppen at være gravid og 
mor.

Der er tid til både amning, hyggesnak og bleskift. 
Barnevognen parkeres i forhallen ved indgang i 
hal 2.

Med et formiddagsabonnement er prisen 100 kr. 
pr. mdr. incl. træning i centret.

Efterfødsels-bodytoning
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Yoga på holdplanen
HIF 
M o t i o n

YOGA er igen at finde på holdplanen fra oktober

TORSDAGE fra oktober
kl. 17.00-18.15 i multisalen.

HIF Motion kan igen præsentere YOGA på 
holdplanen. Du kan allerede tilmelde dig holdene 
nu, Instruktør Vibeke Fahnøe siger om yoga.

Yoga er en type motion, som henvender sig til 
alle, uanset fysisk træningsform. Yoga er sundt 
for kroppen og giver dig øget fleksibilitet og 
balance i kroppen”. 

Som instruktør vil Vibeke komme med nogle 
af de nyeste trænings fif, da hun er i gang med 
yogauddannelsen og tager sin praktikperiode 
her hos os.

Instruktør -Yoga
Vibeke Fahnøe

Vi har etableret et team af frivillige hjælpere, 
som giver en hånd, hvor der er brug for det. Der 
kommer flere og flere til, og det er vi rigtig glade 
for.

Med venlig hilsen 
Annette

Frivilligt team
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Så er ny volley sæson startet. 
Endelig er vi blevet noget flere end vi har været de sidste par sæsoner.

Vi er ca. 10 personer hver gang. Det giver en rigtig god dynamik og rigtig meget 
spil. Så jeg er meget glad for at så mange, har lyst til at være med. T

ak til alle nye og gamle spillere for at møde op.
Vi har det super sjovt og vi får også lidt motion. 

Så hvis du tænker, det kan da godt være, jeg skal prøve det, så kom endelig, vi kan godt bruge lidt 
flere, så vi er sikker på at være 10 til hver volley aften.

Så kom endelig forbi og kig ind, torsdag fra kl. 18:30-20:00.

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

Vi ses!
Birthe

10 træner volley
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Petanque

SOMMERSÆSONEN ER SLUT - der er kåret 
klubvindere og ny formand  til bestyrelsen.

En rigtig god sommer sæson med sol, varme og 
tørke som bagtæppe har nået sin ende.

En sæson med mange aktiviteter og rigtigt meget 
godt petanque spil.

Som sædvanlig startede vi sommersæsonen med at 
klargøre halse med en kop kaffe, et rundstykke og en 
lille skarp. 

Hvorefter vi uanset alder sprang ud som vårhare på 
petanque banerne for at begynde på vores ublodige, 
alvorlige, fysisk krævende, stræk mentalt koncentre-
rende  konkurrence sport    – Petanque spillet i gode 
venners selvskab.

Aktiviteter
Som sædvanlig har aktivitetskalenderen været tæt 
pakket.

Super Melee og Flasketurneringerne
Super Melee og flasketurneringerne kom hurtig i 
gang, for at vi kunne nå de 8 spillerunder.

Super Melee turneringen bevarede sin spænding til 
langt hen i forløbet, indtil der hen mod slutningen, 
hvor 3 – 4 spillere begynde at udskille sig fra feltet.

Årets vindere blev Ena Sørensen, efterfuldt på 2. og 
3. pladsen af Svend Bargisen og Inge Christiansen.

I Flasketurneringen blev der på spilledagene uddelt 

flaske til et bredt felt af de deltagende kompetander, 
men ved en endelig opgørelse af opnåede point  
fremstår Bent Pedersen som vinder, efterfuldt af 
Svend Bargisen og Inge Christiansen .

Fællestræning
Fælles træningen med vore petanque venner i 
Rodskov og Ådalen startede med besøg i Rodskov 
midt i maj måned. Et godt arencement med stor 
deltagelse af vore spillere.

Sommerafslutning m.m.
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Petanque

I juni var det HIF-petanque der var værter for 
fællestræningen. Som sædvanlig var der bestilt godt 
vejr og fremmødet var  stort – 46 aktive  petanque 
spillere var mødt – fordelt ligelig mellem gæster og 
vore egne medlemmer. 

Med så stort et fremmøde måtte vi tage alternative 
petanque baner i brug, da vore 10 klargjorte baner 
ikke var nok. Efter at alle havde udkæmper 3 spil, var 
der tid til en lettere anret hvorover der blev udvekslet 
en rigtig hyggelig snakken.

Champagnespillet
Til året Champagne spil var der som sædvanlig et 
stort fremmøde.  Humøret var højt og konkurrence 
genet var skærpet. Kampen om de præmierne på 10 
flasker champagne var der intens.

Desværre var der forbud mod optænding af grillen 
på grund af tørken, hvorfor der kun blev til koldt 
medbragt mad. Hvilket dog ikke havde nogen 
indflydelse på det sociale samvær.

Rosenholmmesterskabet
Ved årets Rosenholmmesterskab stillede HIF 
Petanque med tre hold. Som sædvanlig var 
konkurrencen hård mod de torneringsvande hold 
fra Rodskov og IFÅ. Derfor er flot at et af vore hold 
placerede sig som nummer 4 i turneringen. Godt 
gået Tove H og Inge C.

Klubmesterskab 
Til afviklingen af klubmesterskabet var der i år 
tilmeldt 9 hold. Arne H. havde som vanligt gjort sit 
hjemme arbejde og lagt en plan for afviklingen af 
mesterskabet. På sin rolige og pædagogiske måde 
stod han afvikling på kampdage, på en måde så alle 
følte sig retfærdigt behandlet.
 

Året 2018 klubmestrer med ret til at have trofæet 
stående hjemme på kaminhylden det næste år blev:  

Margit Troelsen og Arne Høstrup
På anden pladsen Åse og Erling Saabye, og tredje 
pladsen Ena Sørensen og Morten Henriksen

Den Gyldne Røv
Opnår man i en turnerings kamp ikke at score 
nogle point – og får et så kald æg, vinder man den 
tvivlsomme ære, at give Den Gyldne Røv et stort 
KYS.

Æren af at måtte kysse Den Gyldene Røv har deres 
skribent lovet Tove  H og Inge C ikke at røbe.
For en god ordens skyld skal lige nævnes at sidste 
pladsen og trøstpræmien tilfaldt Lauge og Allan.

Generalforsamling
Til generalforsamlingen var der fremmødt hovedpar-
ten af petanque klubbens medlemmer.
Beretning og rangskab/budget set referatet.
Bestyrelsen:

Til bestyrelsen blev Bent Pedersen og Sved Bargisen 
genvalgt.
Ligeledes var der genvalg af suppleanterne Ove 
Larsen og Tove Høstrup

NY FORMAND
På det efterfølgende bestyrelses møde meddelte Lili 
Staugaard, at hun af personlige grunde ikke længere 
magter at være formand, men fortsat ønsker at blive 
i bestyrelse.
Som ny formand blev ved enstemmighed valgt 
GRETHE MUNKHOLM          

VINTER SÆSONEN ER STARTET
Fra starten af oktober måned er vi startet på 
vintersæsonen. Dette indebærer nye spilletider:
Tirsdag fra kl. 14.00 og Søndag fortsat fra kl.10.00
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HIF BLADETS STØTTER

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Petanque

Petanque spillet er fortsat ublodig, alvorlig og 
konkurrence præget. Måske lidt hårdere fysisk og 
mentalt. Reglerne er uændret.
Eneste ændringer kan være påklædning, som er 
meget reguleret efter vejrliget.

NYE Petanquespillere
Et råd til nye medlemmer:  Kom og spil i vintersæ-
sonen – ved at starte her i efteråret vender man sig 
til vejrforholdene – MEN vigtigst er, at man lærer 
petanquespillet at kende, således at man er parat til 
kunne deltage i Sommersæsonens turneringer.

Pétanque på 1 minut
Brug et minut på at lære og et helt liv på at udvikle. 
Læs her, alt hvad du behøver at vide.

PÉTANQUE REGLERNE
Helt enkelt går pétanque ud på at kaste sine kugler, 

så de lander så tæt på den lille bold, kaldet grisen, 
som muligt.
Spillet begynder med, at den store ring placeres på 
gruset. Det er den, man skal stå i, når man kaster. 

Herefter trækkes der lod om, hvilket hold der skal 
starte. En spiller fra det hold, der vinder lodtræk-
ningen, tager grisen og kaster dem mellem seks og 
ti meter væk fra ringen. Holdet bestemmer selv, i 
hvilken rækkefølge spillerne kaster. 

Den første spiller kaster en kugle og forsøger at 
lande så tæt på grisen som muligt. Derefter kaster en 
spiller fra det andet hold og prøver at få placeret sin 
kugle tættere på grisen end modstanderens. 

Herefter gælder følgende princip: Så snart et hold får 
placeret en kugle nærmere grisen end modstande-
rens, må de lade turen videre til det andet hold. 
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MØRKE - HORNSLET

her på et par klassiske tricks, 
som det er værd at kende.
 
SKOTRICKET
Skaf to forskellige størrelser 
af den samme skomodel. 
Når afstanden mellem to 
kugler skal måles, bruger du 
forskellen på sålernes længde 
til din egen fordel. En klassisk 
genistreg. 

De bedste hilsner fra Petanque

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

Når et hold ikke har flere kugler tilbage, kaster det 
andet hold resten af sine kugler. Når den sidste kugle 
er kastet, skal der uddeles point. 

Kun ét hold får point i hver runde. Det hold som 
ligger nærmest grisen, får lige så mange point, som 
de har kugler tættere på grisen end det andet holds 
nærmeste kugle.

Det hold der får point vinder også retten til at kaste 
grisen ud i næste spil. Ringen flyttes ned i den anden 
ende af banen, grisen kastes, og en ny dyst kan 
begynde. Det hold, der først opnår 13 point, har 
vundet hele baduljen.

ADVARSEL!
Petanque er en gentlemansport, alligevel er der i 
litteraturen sneget sig en håndbog gennem etikkens 
snævre nåleøje, som beskriver hvorledes der kan 
snydes i spillet.         
Til skræk og advarsel vil vi her vise et eksempel på 
et af de lyssky tricks, som det på  det alvorligste må 
advares imod at anvend.

SNEDIGT SNYDERI
At kunne twiste reglerne er ofte forskellen mellem 
jubel og nedtur i pétanque. Hvis du altså gør det 
med stil og ikke bliver opdaget. Og eftersom 
pétanque hos os altid er ublodig alvor, så byder vi 
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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

Vi beklager - sætternissen var på spil i sidste blad! Banko flytter først ned i Hallen i det nye år!

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


