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Så er vi kommet godt i gang med 2019 – og I ønskes 
derfor alle et godt nytår.

Der er rigtig mange aktivitet i gang i Hornslet IF. 
Motionscentret er i stærk fremgang med mere end 
500 medlemmer – vi takker for den store opbakning, 
der har været gennem det sidste halve år fra ansatte 
som frivillige, der har en stor andel af den succes, vi 
oplever.

Medlemstallene i Hornslet IF er dalende, hvis vi 
ser på den samlede medlemsskare. Vi har i det 
forgangne år mistet 500 medlemmer i de forskellige 
afdelinger. Det er en ærgerlig udvikling – Men vi har 
trods alt et sundt foreningsliv i Hornslet.

Hornslet er en by i stærk vækst – der flytter mange 
nye borgere til byen. Derfor vi skal sikre, at vi har de 
tilbud, som en moderne klub som vores skal have for 
at overleve.

Vi er derfor til stadighed i tænkeboksen om nye 
tiltag. Som eksempel er Esport nu funderet i Hornslet 
IF med egen bestyrelse – allerede nu er det en 
afdeling med ca. 50 medlemmer efter starten i 
december.

Vores lokale „sherif“ Keld Christensen har fået godt 
gang i spinning både om formiddagen og eftermid-
dag med god assistance fra Anneli Lindholm.

En hilsen fra den nye formand
Vi skal både i egne rækker og i forhold til kommunen 
være visionære for idrætten i HIF. Foreningerne 
under HIF skal blive bedre til at fastholde og udvikle 
foreningstilbud. 

Vi har, som mange måske har observeret arbejdet på 
at få Hornslet IF i god gænge, økonomisk. 

Det store arbejde, der er gjort, har betydet, at vi nu 
har styr på økonomien, og har fået omkostningerne 
tilpasset det leje, som en klub som vores kan bære. 

Derfor er vi nu også klar til at se fremad – og give 
jer alle muligheden for at nyde alle de tiltag, som vil 
komme i årene fremad.

Rigtig god sæson.

Formand 
Jens Dueholm
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Salg  ·  Service  ·  Reperation

Nyt fra

Så er indendørssæsonen ved at lakke mod enden. Og vi er klar til at byde 
fodbold og de andre udendørs sportsgrene velkommen tilbage efter vinter hi. 

I denne sæson har vi haft gang i mange ting i hallerne. 
Vi har afholdt loppemarked sammen med kirken, modeshow med Hornslet 
handel. 

Billeder fra fastelavnsfesten 
som Hornslet hallen afholdt 
i samarbejde med Hornslet 
Handel

Hallen gør status

Vi har haft vores årlige julefrokost, som vi også afholder i 2019 så sæt kryds i kalenderen lørdag d. 30. 
november. 
Vi har afholdt jysk mesterskaber i indefodbold for U18/19 drenge og piger i samarbejde med fodboldafd. ca. 
250 unge fodboldspillere afviklede en masse flotte fodboldkampe henover en weekend. 
Cafeen havde travlt med aftensmad, morgenmad og frokost til 200 mennesker, men med hjælp fra frivillige, til 
dommerborde og i Cafeen, gik weekenden super fint.
Vi har haft boksestævne sammen med Hornslet Bokseklub, hvor der blev delt øretæver ud.
 
Vi har afholdt håndboldweekend for U6 + U8 spillere sammen med forældre og trænere, her havde Cafeen 80 
til aftensmad og morgenmad, samt en masse andre overnatninger, fester, møder og meget mere. 
Vi har også haft 300 glade og flotte udklædte børn til fastelavn. 

I skrivende stund mangler vi stadig gymnastik opvisning og afdansningsbal med Bekkerdans.
 
Vi vil igen holde et Lan party d. 10-12. maj læs her i bladet omkring tilmelding.
Store Legedag holder vi d. 6. april, hvor vi håber, der kommer rigtig mange glade forældre og børn ned i 
hallen og lege med os. Læs mere her i bladet omkring arrangementet. 

Til sidst vil vi gerne takke alle jer, der bakker op omkring vores cafe. Husk der er altid mulighed for en kold øl 
eller vand efter en hård træning, samt kan vi hjælpe med diverse afslutninger.
Cafeen er også altid klar med et smil og lidt godt til de sultne maver. 

Håber I alle vil få en god og varm sommer.
Rigtig mange hilsner

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

Fastelavn
Er mit navn
Boller vil jeg have...
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Udvikling eller afvikling?
- det er stadig spørgsmålet i håndboldbestyrelsen.

Som skrevet i sidste blad, så lykkedes det ikke at få nye folk i bestyrelsen ved sidste 
generalforsamling. 

Det betød også, at den rullende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer ikke har kunnet 
opretholdes, og nu har den samlede bestyrelse meldt sin afgang til september – der er 
ganske enkelt ikke mere energi.

Vi søger derfor frivillige, der vil stille op til håndboldbestyrelsen – det kunne jo være dig.

Bestyrelsen arbejder fortsat med at identificere og dokumentere håndboldafdelingens 
opgaver og nedsætte relevante udvalg som fx sponsorudvalg, forældrehjælpsudvalg, 
turnerings- og stævneudvalg, uddannelsesudvalg. 

Vi håber, at du vil ”tage bolden op” og hjælpe håndbolden i Hornslet, så kontakt gerne en fra 
bestyrelsen og hør nærmere om, hvad du kan hjælpe med.

Alternativet er at vi lader bolden ligge og afvikler.
Med venlig hilsen bestyrelsen

Lone, Annika, Folle, Rikke og Søren

Alvorlig situation truer!

Kontakt bestyrelsen her:

http://hornsletif.dk/haandbold1/bestyrelse
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Mød Popsi og
Guitar Krelle

BØRNEULYKKESFONDEN & LEGEHELTENE PRÆSENTERER

KOM OG GIV DEN GAS PÅ VASKEÆGTE 
SUPERHELTEMANÉR!

Løbet afvikles lørdag den 6. april kl. 11.40 til Store Legedag i Hornslet. 
Der er heltekapper og masker til både store og små løbere, samt 

fine diplomer, når målstregen krydses. Derudover kigger 
Popsi & Krelle også forbi inden løbet!

Afhentning af løbsnummer, kappe og maske 
finder sted fra kl.10.

LÆS MERE OG
TILMELD JER LØBET PÅ

WWW.LEGEHELTELØBET.DK

Ved deltagelse i Legehelteløbet støtter du Børneulykkesfonden og Legeheltene. Legeheltene er med til at give 
indlagte børn en mere aktiv hverdag, med leg og motion som styrker deres motorik og sociale kompetencer. 

Med støtte fra Syddjurs Kommune og Hornslet Bibliotek

STORE LEGEDAG
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I forbindelse med denne sæson kan en markant 
person i HIF håndbold fejre sølvbryllup med 
afdelingen.

De fleste ved nok allerede nu, hvem det er, men til 
dem der ikke ved det, må jeg hellere løfte sløret for, 
hvem det drejer sig om – 

Heidi Lang Johnsen.

I forbindelse med vores overnatning for U6 og 
U8 blev Heidi hædret af bestyrelsen for hendes 
mangeårig arbejde i klubben. 

Tina Larsen kom fra bestyrelsen og holdt en flot og 
personlig tale for Heidi, samt overrakte hende en flot 
kurv. 

Tina fremhævede Heidi´store engagement, hendes 
store overblik og hendes gode orden.

Heidi har gennem alle årene løftet en kæmpe 
opgave i at tage godt imod de mindste, der skal sige 
hej til håndboldverdenen. 

Her har Heidi en helt speciel evne til at få dem alle til 
at føle sig helt specielle og hele unikke. Heidi ejer så 
meget omsorg, at hun gladelig deler ud af den til alle 
dem, der er omkring hende, men Heidi har også en 
helt masse erfaring fra håndbold banen, hun også 
gerne deler. 
Til de mindste bliver det kogt ned til en masse leg 
og hygge, men hvor håndbolden bliver listet ind.

Ved de lidt større hold har Heidi også tit en finger 
med i spillet. Heidi har selv i mange år stået på 
mål, både i HIF men også i andre Århus klubber, så 
hun deler gerne sin ekspertise med vores spirende 
målmands talenter.

Ud over at være en skøn træner og hold leder for 
alle vores spillere i HIF, så har Heidi også haft mange 
nye trænere og hjælpe trænere under sig.  

Rigtig mange har startet deres træner gerning under 
Heidi, heriblandt mig selv. Jeg kan stadig huske, 
hvordan nervøsiteten sitrede i kroppen til de første 
træninger, hvad var forventningerne? 

Sølvbryllup i HIF
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Håndbold

Sølvbryllup i HIF Var jeg god nok? Hvad syntes spillere og forældre?  

Her var Heidi guld værd. Hun kom med en ro og en 
ekspertise jeg kunne læne mig op af og nyde godt 
af.  Jeg var under Heidi`vinger de første par år som 
træner og hev en masse godt med der fra.

Jeg er nu igen tilbage sammen med Heidi denne 
gang på lige fod. Jeg nyder hver en træning, jeg har 
sammen med Heidi, nyder hendes samvær og nyder 
at iagttage hendes måde at gribe de små børn an 
og få dem til at føle sig helt specielle.

Heidi er en ener – Der findes ikke mange som hende 
– ikke mange vil lægge så mange års frivillig arbejde.

Kære Heidi – Jeg bøjer mig i støvet -og bukker og 
nejer for dig!

Jeg håber du napper 25 år mere i klubben.

Mette Vestergaard
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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 har vi været rigtig mange dejlige børn 
gennem sæsonen. Hvis vi er fuldtallig til træning, er vi 
lige omkring de 35 børn. Det er super skønt at se, så 
mange børn har fundet glæden ved håndboldspillet.

Vi har haft stor glæde af at kunne benytte begge hal-
ler til vores træning, så vi har kunnet køre forskellige 
elementer og fået delt børnene i mindre grupper.

Vi har været til stævner rundt omkring i sæsonen, 
og det har budt på mange flotte kampe. Flotte mål, 
flotte redninger og her sidst på sæsonen, godt sam-
menspil. Det er her, vi virkelig kan se, at mange børn 
har rykket sig og fundet ud af, at det kan betale sig 
at spille hinanden for at komme fri fra modstanderen.

Vi har arbejdet en del med den gode tone som hold 
kammerater – der skal være plads til os alle. Der skal 
være plads til dem, der kommer for at spille hyg-
gebold, og der skal være plads til dem, der virkelig 
går op i spillet. Dette er efterhånden lykkedes rigtig 
godt, og vi fornemmer en god og kammeratlig tone 
på holdet, hvor vi er gode til at heppe på hinanden, 
sige pyt og sige undskyld.

Vi håber meget, at alle piger og drenge er klar på en 
ny sæson med håndbold til august/september.

Trænerstaben U8

U8 gi’r den gas
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Håndbold
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Vi var fire trænere afsted på trænerkursus i Lind 
hallerne, nær Herning i starten af januar.

Kurset var i forbindelse med VM på hjemmebane, 
hvor Danmark skulle spille mod Tunesien om aftenen.

Vi startede dagen tidligt og satte kursen mod 
Herning. Her startede dagen med morgenmad så 
depoterne var fyldt op, herefter var der knald på 
resten af dagen.

Vi startede med en træner fra Skjern håndbold, som 
gav masser inspiration til en træning med masser 
af tempo, motorik og bold berøring. Det var meget 
inspirerende og gav mange gode ideer vi kan bruge i 
vores daglige træning.

Herefter var der et kortere oplæg omkring DHF app 
med træningsøvelser - et godt værktøj at have til den 
daglige træning. 

Til sidst stod den igen på en omgang træning, denne 
gang med en træner fra Århus egnen. Fælles for 
begge træninger, var træning med høj intensitet, 
masser af bold, men også masser af grin for 
ungerne!

Da vi var færdige med de dele af kursuset, satte 
vi kursen mod Boxen. Afslutningen på dagen var 
nemlig at komme i Boxen og se kampen Norge - 
Chile samt kampen Danmark - Tunesien! 

Det var en spækket hal i Herning og en fantastisk 
stemning at få lov at opleve. Meget sent på aftenen 
ramte vi igen Hornslet med et godt brugt hoved, fyldt 
med ny viden, samt en fantastik oplevelse rigere efter 
turen i Boxen.

Sine, Malene, Heidi og Mette U8

Trænerkursus



13Vi 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
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I denne sæson har U14- og U16 pigerne trænet 
sammen og begge hold har haft en lidt svær 
sæson. 

Der er kun 8 U14 piger og kun 7 (efter jul 8) U16 piger, 
så der er blevet lånt spillere på kryds og tværs – og 
det har så gjort at nogle af pigerne har spillet rigtig 
mange kamp, fordi de har spillet på begge hold.

Først halvdel af sæsonen missede U14 pigerne lige 
akkurat oprykningen til A rækken, men i skivende 
stund, ser det ud til at pigerne skal spille om 
kredsmesterskabet den 30/3 – det bliver spændende,

U16 pigerne spillede nogle fine kampe før jul og endte 
midt i tabellen – og efter jul er der også blevet spillet 
nogle gode kampe og et par enkelte mindre gode.

Vi slutter sæsonen med deltagelse i Kia Cup i Vejen/
Holsted sammen med de øvrige ungdomshold fra 
Hornslet, og alt i alt kan vi snart se tilbage på en rigtig 
fin sæson for pigerne.

Henriette og Johnny

Sæson med få spillere
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4. MAJ KL. 9-15
Hornslet Handelsstandsforening arrangerer markedsdag på butiksgaden 
Tingvej (fra Uno-X til Birkevej) samt Byvej. Markedet er fra kl. 9.00-
15.00, men vejen spærres af fra kl. 7.00, så der er 2 timer til opstilling. 
Fri entrè. Standene må først nedtages efter kl. 15.00. Vi arrangerer 
forskellig musikalsk underholdning, gøgl, hoppeborg, stort lotteri, Line 
dance, kulinariske oplevelser og underholdning for børn af forskellig art, 
gratis morgenkaffe og rundstykker.

Alle private, gør-det-selv-folk, forretningsfolk, foreningsfolk, håndværkere, 
handlende, kræmmere, krejlere, stadeholdere med videre, er velkomne 
til at komme og sælge eller fremvise egne produkter. Her sælges alt fra 
skjorter til honning og grøntsager, hjemmelavet husflid eller nyfangede 
fisk. I uge 18 modtager I besked om, hvor jeres endelige placering bliver. 
Ved tilmelding (senest 24. april), skal vedlægges betaling for stadeplads 
op til 5 m: 200,- over 5 m 300,- som går til den fælles annoncering 
og underholdning. 
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TILMELDING
Navn:

Adresse:

Postnr.:

Telefon:

CVR.nr:

Jeg sælger:

Ønsker antal meter:                 Vedlagt:

Indsættes eventuelt på konto: 7260 1191 868

Ønsker samme plads som sidste år - sæt kryds

MARKEDSDAG
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BESTILLING AF PLADS:
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Når dette HIF blad udkommer, er vores sæson ved at 
lakke mod enden.

Det har været noget af en sæson, vi startede med 
dejlig mange børn, og dette har kun fortsat hele 
sæsonen. Der er løbende kommet flere og flere til, så 
vi slutter sæsonen med over 30 børn på det skønne 
U6 hold.

Det har været en sæson med masser af high fives og 
kram til vores små stjerner. Alle er vokset på den ene 
eller den anden måde. 

For nogen har den største sejr været bare at komme 
til en holdsport, deltage og holde koncentrationen. 

For andre har det været at komme med til den første 
kamp og muligvis også score deres første mål. 

Uanset hvad har ALLE børn rykket sig. og alle vi 
trænere glæder os over at se deres fremskridt.

Vi har i løbet af sæsonen også fået selskab af et par 
unge hjælpepiger, Maja og Liva. 

Specielt de mindste børn nyder godt af deres 
selskab, da der altid er et par ekstra hænder til at 
være med i ståtrold, stikbold, til at aflevere til eller 
bare til at holde i hånd. 
De unge hjælpere er guld hver i enhver idræts-
forening. Heidi og jeg er yderst taknemmelig for 
pigernes hjælp gennem sæsonen.

Vi må i trænerstaben erkende, at det har været svært 
at tilrettelægge en træning, hvor aldersspredningen 
har været så stor, men vi må jo have gjort noget 
rigtigt siden, at der er kommet flere til.

Vi er i tænkeboks, hvad vi kan gøre for at optimere 
luksus problemet med mange børn til næste sæson. 

Vi håber på at kunne dele dem i de mindste og 
største, så alle vil kunne få mere ud af det.  De store 
vil gerne have mere bold orienteret i deres træning, 
mens de små syntes det er fantastisk bare at lege 
med og uden bold, så alt i alt vil en deling nok være 
den bedste løsning.

U6 trænere Heidi og Mette

Glade U6 børn
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Aktivitetskalender 2019
Markedsdag  4. maj
Open by night  29. maj
Modeshow i hallen  2. oktober
Halloween 24. oktober
Black Friday 29. november
Juletræstænding 29. november

Efter sidste sommers håndboldskole, der som nævnt i sidste 
blad var en stor succes, ville det selvfølgelig være oplagt at 
gentage arrangementet i uge 32 2019. 

Der er dog lidt kamp om ressourcerne i uge 32, hvilket er 
den eneste sommerferieuge, hvor hallen er åben, idet både 
fodbold og KropAmok har booket cafeteria og hal. 

Det har også vist sig svært at finde trænere, der har 
sommerferiedage til rådighed for håndboldskolen, så vi 
arbejder pt. med planer om at arrangere håndboldskole i 
efterårsferien i stedet. Nærmere info følger i næste blad.

Bestyrelsen.

Håndboldskole 2019

Håndbold
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Alle 18 U10 piger har indtil videre haft en helt 
forrygende sæson fyldt med en masse gode kampe i 
weekenderne for begge U10 pigeholdene.

Alle pigerne har kæmpet og fightet sammen på 
håndboldbanen. 

Til træning har der været god stemning, godt 
sammenhold og fremmøde sæsonen igennem – det 
har været nogle sjove, spændende og lærerige 
træningstimer i hallen, hvor alle piger har svedt, grint 
og ikke mindst udviklet sig hver især igennem hele 
sæsonen.

Vi ser frem til en ny og spændende sæson til august.

Vi kunne sagtens bruge nogle flere holdkammerater, 
så skulle der gå nogle piger rundt i Hornslet, som 
kunne have lyst til at spille håndbold i HIF, så er I 
meget velkommen til at komme ned i hallen.

Pigerne og vi trænere står klar til, at tage godt imod 
jer i starten af August.

U10-pige trænerne  

U10 piger - go’ sæson
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Fra idé til færdigt projekt

U10 pigerne og deres trænere vil gerne sende en stor tak til 

HORNSLET AUTOVÆRKSTED – AUTOMESTER & BONNE – LÅSE & SIKRING APS 

for de flotte træningsdragter, vi har været så heldige at få til sæsonstarten 2018/2019.  

Pigerne synes, det har været mega sejt at møde til kamp i ens træningsdragter. Der er fedt, at vi nu kan drage 
til Kia Cup i Vejen i midten af april i vores flotte hold- træningsdragter. Vi glæder os meget til stævnet i Vejen, 
hvor vi skal deltage sammen med alle U10 – U12 – U14 & u16 holdene fra Hornslet IF – Håndbold.

Håndbold

U10 piger - go’ sæson Nye træningsdragter
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED
Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

Baggrund
Fodboldafdelingen har i flere år solgt fyrværkeri fra 
deres telt ved Rema, men i år overtog håndboldafde-
lingen tjansen. 

Vi kendte ikke opgavens fulde omfang, da vi sidst i 
november sagde ja til opgaven, men med god hjælp 
og info fra René fra Dansk Fyrværkeri ApS og med 
fodboldafdelingens drejebog, blev vi hen ad vejen 
klædt på til opgaven …

December måned blev travl – en vagtplan blev 
udfærdiget som trænere, forældre og bestyrelse 
meldte sig på, der blev lavet tegninger over området 
med placering af container og telt, der blev bestilt 
fyrværkeri, der blev udskrevet egenkontrolskemaer 
og tilladelser og prisskilte osv osv …

Før jul modtog vi også en palle med dummy’er, 
kasseapparat, brandslukker, bannere etc …

Opstilling
Fredag d. 28. december fik vi slået græs, stillet teltet 
op, indhegnet pladsen og endelig modtog vi 4 paller 
fyrværkeri. Vi bar det hele ind i containeren og satte 
det hele pænt op – så lukkede og låste vi containeren 
og ventede spændt på at åbne lørdag morgen.
Tak til Karsten fra hallen samt Max og spillerne fra 
Herre Serie 3-holdet, der hjalp med alt det praktiske 
fredag.

Tyveri
Lørdag morgen kl. 10 skulle teltet åbne, men til stor 
overraskelse og fortvivlelse havde ubudne gæster 
tømt en stor del af containeren for fyrværkeri – bl.a 
var alle både dyre og billige batterier stjålet. Politiet 
blev tilkaldt og der blev optaget rapport, men det 
ændrede jo ikke det faktum, at vores vareudbud var 
stærkt reduceret på vores første salgsdag. 

Salg
Vi fik heldigvis nogle varer, der havde været i 
restordre i løbet af lørdagen, så vi havde lidt at sælge 
af, men salget blev ikke rigtigt til noget, og det gav 
lidt bange anelser for om det nu også var indsatsen 
værd. 

Vi etablerede nattevagt, så containeren kunne være i 
fred, og næste formiddag, kom der nye forsyninger. 
Samtidig kom der kunder i teltet, og dagens omsæt-
ning var absolut tilfredsstillende – og det samme 
gjaldt heldigvis omsætningen nytårsaftensdag. 

Vi fik desværre udsolgt af flere af de populære 
artikler, men det tilskriver vi det tyveri, vi var ude for – 
vi beklager meget, hvis nogle synes de gik forgæves.

Resultat
Tusind tak til alle, der støttede håndboldafdelingen, 
ved at købe årets nytårsfyrværkeri hos os. Vi endte 
med at tjene godt kr. 25.000 til klubkassen, der 
primært skal bruges i ungdomsafdelingen. 

Vi har allerede købt træningsudstyr for nogle af 
pengene - bl.a en skuddug med billede af Niclas 
Landin, en fartmåler og så har vi bestilt nogle 
træningsdukker.

Fyrværkerisalg ved Rema
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Hornslet IF

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

Tak til 
Håndboldafdelingen vil gerne takke Rema, der 
gav os lov til at låne plænen ved siden af deres 
parkeringsplads og donerede kaffe og frokost. 

Derudover skal lyde en stor tak til Anja, der hjalp 
med at sælge fyrværkeri 2 formiddage, og var en 
stor hjælp med sine erfaringer fra tidligere år. Tak 
til Karsten der var behjælpelig med lys, eltavle og 
borde.

Også stor tak til til de mange frivillige for deres 
indsats og opbakning, specielt dem der stillede op 
til nattevagt –det var dejligt med samarbejde med 
forældre og trænere på tværs af holdene.

Bestyrelsen

Fyrværkerisalg ved Rema
Håndbold
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Den 23-24. februar var både U6 og U8 ude og spille 
om formiddagen. U6 var en tur i Rougsø og U8 
havde hjemmestævne i hallen. Vi havde en aftale 
om at mødes i Hornslet hallen igen kl 17.00, hvor 
den stod på overnatning for U6 og U8 samt deres 
forældre og nogle søskende.

Vi var 80 til aftensmad lørdag aften, hvor Anja og 
Lisbeth havde lavet en dejlig pizza buffet, med alt det 
pizza vi kunne spise, samt gnavgrønt, det smagte 
rigtig dejligt.

Herefter stod den på pokal og diplom uddeling. 
Dette foregik på den top professionelle og super seje 
metode, med musik og lys og indløb foran klappende 
forældre og søskende.

Til at uddele pokalerne havde vi besøg af den nye 
HIF maskot. Alle børn fik deres flotte helt ægte 
”guld” pokal og diplom for at have været super seje 
gennem hele sæsonen.

I forlængelse af vores pokal uddeling, var der 
flettet en overraskelse ind for Heidi. Tina Larsen fra 
Bestyrelsen var forbi for at hædre Heidi for hendes 
25 års jubilæum i håndboldafdelingen.

Heidi blev hyldet med bifald fra spillere, forældre 
samt vi andre trænere.

Da alle havde fået taget billeder alene, med holdet og 
med maskotten var det tid til disko, med høj musik, 
lys, stoledans, stopdans osv. 

Alma fra U6 var så heldig at have fødselsdag og blev 
fejret med sang og dans fra os alle sammen. Kim 
og Jakob styrede musik og lys med hård hånd og 
sørgede for at alle unger havde en fest. 

Dem, der ikke havde den store lyst til dans hele 
aftenen, trak i hal 2 og spillede håndbold og fodbold.

Da klokken nærmede sig 20, var det tid til at få fyldt 
sukker depoterne op, så her nød vi de lækre kager 
flere forældre havde været søde at bage til os. 

Bagefter blev der danset videre, og der blev også 
tid til at komme i cafeen og blandet slik. Omkring 
kl. 22.30 blev der sagt godnat til de sidste børn 
og forældrene nød lidt ro, inden de også indtog 
luftmadrassen.

Søndag morgen startede med oprydning, da hallen 
skulle være klar til fodbold kl. 8.00. Herefter stod den 
på morgenmad, så vi havde lidt energi til formidda-
gens aktiviteter. Mange børn havde vist snik snakket 
lidt til senere på aftenen og var godt brugte søndag 
morgen.

Da vi var færdige med morgenmad, ventede vi lidt på 
Anna fra DHF. Hun skulle komme og lege med os en 
time, inden vi skulle hjem. 

Anna havde en masse sjove lege med, hvor både 
børn og voksne fik rørt sig, blandt andet var det 
pludselig helt lovligt at skyde træneren i numsen med 
sin bold. 

Vi trænere fik dog revanche senere, da det blev 
muligt at uddele ”straffe” for, at ungerne kunne få 
deres bolde tilbage.

Efter timen med Anna var alle vist helt klar til at tage 
hjem. Mange trætte børn og forældre blev sendt 
hjem med et tak for denne gang.

Vi vil gerne takke alle forældre og spillere for den 
fantastiske opbakning til vores arrangement.

U6 og U8 Trænerteam

Overnatning i hallen
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Håndbold

Overnatning i hallen
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...Overnatning i hallen fortsat
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DANTAXI HORNSLET
86995400 - 48484848

Fodbold

Træningstider 2019 forår

HIF Fodbold træningstider gældende fra 1. april 2019 til 30. juni 2019

ÅRGANG DAG TIDSPUNKT TRÆNERE TELEFON E-MAIL
Drenge
U6-årgang 2013 og 
yngre:

Tirsdag 17.00 - 18.00 Henrik Dueholm 21663249 henrikdueholm@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

U9 - årgang 2010: Mandag 
Onsdag

17.00 - 18.15 
17.00 - 18.15

Henrik Dueholm 21663249 henrikdueholm@hotmail.com

U10 - årgang 2009: Mandag 
Torsdag

16.30 - 18.00 
16.30 - 18.00

Claus Rohde 61662728 clausrhodenielsen@gmail.com

U11 - årgang 2008: Mandag 
Onsdag

16.30 - 18.00 
16.30 - 18.00 

Søren Hjort Beckman 41854558 killgoria@gmail.com

U12 - årgang 2007: Mandag 
Onsdag

16.00 - 17.30 
17.00 - 18.30

Claes Søgaard 30247703 claes-boje@live.dk

U13 - årgang 2006: Tirsdag 
Torsdag

17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30

Jacob Winther 20816565 jaw@cicon.dk

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

Klaus Hjelm 
Martin Winther

30539293 
86975410

khelmet67@gmail.com 
mw@diketec.dk

Seniorer Tirsdag 
Torsdag

19.00 - 20.30 
19.00 - 20.30

Michael Honoré 22999024 boiesen@youmail.dk

Piger
U7-årgang 2012, 
U8-årgang 2011:

Tirsdag 17.00 - 18.00 Marianne Sørensen 31185954 sommerpigen2@hotmail.com

U9 - årgang 2010 + 
U10 - årgang 2009

Mandag 
Torsdag

17.00 - 18.30
17.00 - 18.30

Claus Nygaard Lang 22817104 cnygaardlang@gmail.com

U11 - årgang 2008 Mandag 
Torsdag

17.00 - 18.30 
17.00 - 18.30

Nicki Stensgaard 
Søren Heinze

27793582 nickistensgaard@hotmail.com 
sheinze@hotmail.com

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 Helene Petersen 40625357 helenepetersen85@hotmail.com

...Overnatning i hallen fortsat
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Fodbold

U7 Fodbold
Nu nærmer tiden sig, hvor vi kan rykke udenfor, 
derfor er en afrunding på vores indendørssæson vel 
også på sin plads. 

Det har været meget svingende med deltagere til 
indendørs, men vi har da fået trænet samt deltaget i 
nogle stævner. 

Vi har deltaget i DBU indendørsstævner, dette har 
budt på både sejre og nederlag. 

Vi har også deltaget i Kolind cup, her var vi lidt ramt 
af mandefald, men alle spillere gjorde det super 
godt og fik alle en fin medalje med hjem. 

Spillerne er begyndt at få øjnene op for, hvor meget 
man kan få ud af spillet, når man spiller hinanden og 
udnytter banens bredde.

Vi glæder os nu til at rykke udenfor igen og håber på 
at der komme lidt nye spillere til.

Der bliver oprettet et hold for pigerne alene, hvor 
vi håber mange piger vil prøve fodbold. Marianne 
bliver træner for pigeholdet og er mere end klar til at 
give dem en god fodbold start.

Marianne og Rasmus

I FODBOLD VIL VI HER I FORÅRET PRØVE NOGET NYT FOR AT IMØDEKOMME DEN STIGENDE 
EFTERSPØRGSEL FRA MINDRE SPILLERE. 

DET HAR RESULTERET I DET NYE KONCEPT VI KALDER FANTASTISK FODBOLDSTART. 

KONCEPTET HENVENDER SIG TIL PIGER OG DRENGE FRA ÅRGANG 2014 OG YNGRE. 

DET VIL VÆRE EN SLAGS INTRODUKTION TIL DET AT SPILLE FODBOLD OG VÆRE EN DEL AF ET 
FORENINGSLIV. 

DET VIL FOREGÅ NOGLE LØRDAGE HEN OVER FORÅRET, HVOR MAN KAN KOMME NED OG 
VÆRE MED TIL TRÆNING OG FINDE UD AF OM FODBOLD KUNNE VÆRE DEN SPORT MAN SKAL 
GÅ TIL. 

TRÆNINGEN HENVENDER SIG SELVFØLGELIG TIL DE SMÅ SPILLERE, MEN OGSÅ DERES FOR-
ÆLDRE.

DET ER GRATIS AT DELTAGE HEN OVER FORÅRET, EFTER SOMMERFERIEN ER DET SÅ MENIN-
GEN, AT MAN SKAL MELDES PÅ ET DECIDERET HOLD.

VI HÅBER AT SE MANGE FODBOLD GLADE BØRN TIL EN FANTASTISK FODBOLDSTART!

FØRSTE TRÆNING ER LØRDAG DEN 4. MAJ 2019.

DERUDOVER ER DER TRÆNING FØLGENDE DATOER: 11/5, 8/6, 22/6, 29/6.

VEL MØDT - RASMUS

FANTASTISK FODBOLDSTART
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Vi har gennem længere tid puslet med en lille ide, som pludselig kunne blive til 
virkelighed.

Vi ville gerne have maskot for håndbold- og fodboldafdelingerne i HIF.

Pludselig bød muligheden sig, da Bageriet Hornslet havde en gammel maskot, de 
gerne ville sponsorere til formålet. 

Der blev herefter lavet en del ændringer på den. Den er nu blevet syet helt om og 
har fået både håndbold og fodbold tøj. Maskotten havde debut til overnatning med 
U6 og U8 håndbold og har desuden deltaget til fastelavn i hallen.

Vi håber, mange vil bruge maskotten til forskellige arrangementer i fremtiden.

Ny maskot
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Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk

Hvilken værdi giver HIF?
Hvad syndes den  almene borge, det giver at være med i HIF

Hvad gir´ det at være medlem af HIF ? For mange giver det sved på panden, gode grin og høj puls. 
Men udover de sundhedsmæssige fordele ved at dyrke idræt, så forbindes en lokal idrætsforening 
også med:

• Fællesskab
• Plads til alle (bredde)
• Skaber gode oplevelser
• Gode værdier
• Sociale relationer
• Sammenhold

Og lige præcis sammenholdet er meget mere end på det personlige plan. En idrætsforening giver 
og skaber sammenhold på tværs af afdelinger og kan sammen, i samlet flok, løfte meget mere, end 
hvad der kan sættes på vægtstangen inde i fitnesscenteret.

HIF giver et naturligt medspil til byens Distriktsråd, Hornslet Handel og byens institutioner - vi bruger 
hinanden, hjælper hinanden og skaber sammenhold i vores by - uden det vil byens puls hurtigt falde 
til nulpunktet.

For børnenes idræt er HIF et solidt fundamentet – både gennem skolen, men også i fritiden. Det 
samme fundament er også gældende for de ældre, som bruger foreningens faciliteter i dagtimerne. 

Minisport er desværre ikke eksisterende længere, dette er vores fødekæde op gennem systemet, 
der har ikke været Minisport nu i to år, og dette kan allerede ses på medlemstallene. Jeg vil anbefale, 
at forældre til disse små purker kunne samle en bestyrelse, så vi kan få samlingspunkter op at stå 
om fredagen igen.   

HIF er et samlingssted – for alle aldersgrupper, men vi har desværre oplevet tilbagegang i med-
lemstallet. Den kurve skal vi have knækket og igen vendt til en idrætsforening i fremgang.

Selvom vi nogle gange på banen spiller mod hinanden eller kører om kap på spinningcyklerne, så er 
vi alle i HIF ”medspillere” – så tænk over hvad det gir´- både på den ”korte” og på den ”lange bane” 
-  næste gang du betaler dit kontingent for idræt/motion.

Sammenhold er unikt og vigtigt - så hvis du ikke allerede er en ”medspiller” i HIF, så kom og bliv det !
– til glæde og gavn for din sundhed og din by.

Det gir´ mening???
Jens  Dueholm
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Store Legedag
Hornslet Hallen

AKTIVITETER:

Løb med i LEGEHELTELØBET 
arrangeret af Børneulykkesfonden og Legeheltene 

(90 kr. pr. person – tilmeld dig på www.legehelteløbet.dk)

Lyt med når POPSI OG GUITAR KRELLE giver koncert! 

6. april 
2019

Caféen er åbenkl. 9.00 - 15.00(hal 1)

Pris: 50 kr. for børn op til 18 år
- voksne gratis

Der er løbende 
aktiviteter i begge 
haller - mød for-
skellige foreninger 

fra HIF i hal 2 

Hop rundt på hallens HOPPEBORG/PUDER 
– er tilgængelige hele dagen (på eget ansvar) 
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Svømning

Havfruer og -mænd  
på dybt vand
Mange har nok set eller hørt, om tv programmet 
”Havfruer på dybt vand”
Vi har i Hornslet, i kølevandet af dette program, 
oprettet et hold, hvor du kan komme og lære at være 
fortrolig med vandet.

Holdet er åben for alle, der er over 15 og utryg/
bange for vandet.
Der vil altid være en træner i vandet, så du ikke er 
alene.

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.

Når der betales skal der i kommentar feltet 
stå ” offentlig åben” ved billetkøb (eks. 1 
voksen 2 børn).og ” Klippekort voksen“eller 
“Klippekort barn“ ved køb af klippekort

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

Efter en sæson på holdet, vil du være klar til at tage 
med familien til stranden eller i svømmehallen, uden 
at du vil skulle sidde på land og kigge på at de 
hygger sig i vandet.

Ring og få en snak med vores træner Elisabeth på 
20997007, hun glæder sig til at høre fra dig.

Skynd dig at 
melde dig til!
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Byvej 5 · 8543 Hornslet · Tlf. 86 99 46 44

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)
1.041 17.30 – 18.00 Begynder (på langs)

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/ og 

vandskræk

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

Der er stadig ledige pladser på de fleste af vores hold. Så har du eller dine børn lyst til at lære at 
svømme, så kontakt Elisabeth på telefon 20997007 eller pr mail edueholm@yahoo.dk for at høre 
nærmere.

Ledige træningstider

Den nuværnde sæson slutter til September Tilmelding til næste sæson er midt i August, hold øje med hjem-
mesiden. 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 20997007.

Svømning
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Svømning

Salg i svømmehallen
Børne svømmebriller 
Lime/blå el. pink/sort KR. 50,00

Svømmebriller uden 
gummikant, usamlet 
(Intet billede) KR. 40,00

Svømmebriller sort el. 
grå med gummikant 
(esox) KR. 60,00 

Svømmebriller konkur-
rence (BECO) KR. 100,00 

Badehætte med motiv 
(Børn) KR. 50,00

Badehætte ensfarvet 
(pink/sort/sølv) KR. 40,00

HIF badehætte KR. 50,00

Svømmemærker stof KR 15,00
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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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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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Bliv ek      trakunde i 

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

Gymnastik

Opvisning 2019 - Lørdag 23. marts 
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      LAN
  PARTY

WWW.ANGRYGEEKS.DK

HORNSLET HALLEN

KØB
 BILLET TIL DANMARKS FEDESTE

 LAN PARTY 

10. - 12. maj2019
kr. 195
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HIF BLADETS STØTTER

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

Badminton

Kommunemesterskabet
En god stor flok Hornslet spillere var med, da 
Djursmesterskaberne 2019 for Seniorer blev 
afviklet i Auning d. 3. Februar. 

Det blev en hyggelig søndag med mange kampe, 
en hel del snackgulerødder, kaffebilletter og 
rødvinspræmier.

I herredouble B tog Hornslet både anden og 
tredjepladsen. Andenpladsen gik til Christoffer 
”Håndled” Sørensen og Asger ”Turbo” Pedersen 
efter en tæt og spændende finalekamp i tre sæt. 
At Christoffer overhovedet stillede op, kom som 
en overraskelse især for ham selv.

Mathias og Bjarne Christensen (søn og far) vandt 
deres pulje og endte på flot en tredjeplads, efter 
at junior og senior måtte se sig besejret i semi-
finalen.

Det stærke køn (der ellers altid er i undertal) 
måtte på banen før førstepladserne kom i hus.

I damedouble gik titlen som Djursmestre til 
Louise Uhrenfeldt Jensen og Marie Flytkjær Holm.
Marie vandt ligeledes en førsteplads i single med 
en sikker sejr i finalekampen, som vist nok også 
var den indledende kamp i rækken.

Og i mixdouble hentede Marie og Asger endnu en 
førsteplads hjem efter nogle tætte kampe.

14 deltagere fra Hornslet IF Badminton fik på 
denne måde vist, at der stadig kan spilles bad-
minton, når spillerne kommer fra Hornslet IF 
Badminton.    

FLOT!
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Badminton
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Entreprenør
Jesper Schroll Jensen Aps

Hornslet
Aut. kloakmester

40783880

Badminton

Ungdom turnering og mesterskaber
Vores ungdomsspillere består lige nu af 22 
medlemmer, og der er plads til flere i den nye 
sæson, som starter den 1/9-2019. 

Vi har 2 hold tilmeldt turnering, et U15 og et 
U17/19 hold. 

Lige nu ved vi, at U15 holdet har vundet deres 
række, mens U17/19 holdet spiller om 1. pladsen 
i de næste holdkampe. En meget flot præstation 
af vore drenge.

Vi har ligeledes haft 6 ungdomsspillere med 
til Syddjurs Kommunemesterskab, som blev 
afviklet i Rønde. 

Det blev en meget flot 1 plads i herredouble, 2. 
plads i herresingle samt 2 3. pladser i herre-
single. 

Afviklen viste, at vore drenge kan være med, når 
der samles til stævner. Gode kampe, masser 
at dueller og flot spil af dem der ikke lige kom i 
medaljepladserne.

U15 D 4 spillere Pulje 1523

Hold Kampe Vundne Score Point
1 Hornslet 1 12 12 61-12 35
2 Skødstrup 2 12 9 51-22 26
3 Hinnerup 2 12 8 46-29 25
4 Grenå 1 12 7 38-35 22
5 Odder 1 12 4 32-40 12
6 Hadsten BK 3 12 1 14-58 3
7 SIF Assentoft 1 12 1 13-59 3

Mangler lige  2 kampe (mod Viborg og Hadsten)

Sikker vinder af rækken.

U17/19 CD 4 spillere Pulje 1710
Hold Kampe Vundne Score Point

1 Hornslet 1 8 8 42-6 24
2 Viborg 1 8 7 34-16 19
3 Tst, Tilst 1 8 3 26-24 11
4 Auning 1 8 3 20-29 8
5 Hadsten BK 1 7 2 19-24 7
6 Viby J. 1 7 0 0-42 0
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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

Klubmesterskaber

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen 
Henning Kristiansen (formand/kasserer)

Mathias Thyrre (næstformand)

Asger Pedersen (ungdom mm)

Sponsoraftale

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.

Om ikke andet så for at få startet en karriere 
i den nye sæson , som starter i september 
måned.

Ældre badminton

Der afvikles klubmesterskab lørdag den 30.03.2019 fra kl 12/13 med efterfølgende middag om 
aftenen for mesterskabsdeltagerne. For ungdomsspillerne er der burgere mm efterfølgende til 
deltagerne.
Det koster ikke noget at deltage, så der er ikke nogen undskyldning for ikke at deltage. Der vil være 
en række for dig sammen med ligestillede, så uanset alder og spillestyrke, så kan du deltage.
Nærmere kommer i starten af marts. Men reserver allerede dagen nu.

TJEK ALTID 
TAVLEN I HAL 2
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Tennis

Tennissæsonen 2019
Så er vintertræningen på bane 1 i fuld gang, 
og vi håber på, at grusbanerne er klar medio 
april måned efter en grunddig renovering og 
klargøring. 

Så hold øje med når nettene på banerne er på 
plads. Så er det nemlig start på sæson 2019.

Se i aktivitetskalenderen for den nye sæson.

Der gøres lige opmærksom på, at booking 
af baner (bane 1-2-3-4) først kan ske, når 
kontingenbetaling er betalt. 

Gå ind på hjemmesiden og tryk på ”Kontingent-
betaling”.

Bestyrelsen

Kontingent 2019
U9-U14 kr. 250
U15-U25 kr. 350
Senior     kr. 800
+65    kr. 350

Bestyrelsen 
Steen S Wengel (formand)

Henning Kristiansen (kasserer)
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Tennis

Aktivitetskalender 2019
Lørdag den 27. april Standerhejsning ved klubhuset kl. 14-17

Alle gamle og nye medlemmer er velkommen.
Søndag den 28. april kl 16-18 DROP IN opstart bane  3-4: 

Der er åben for alle – kom bare og vær med – single double 
mix alle velkomne. Herefter hver søndag

Tirsdag den 30. april kl. 18-20 Voksentræning Let øvede:
Charles og Henning. Bane 3-4.
Herefter hver tirsdag

Tirsdag den 30. april kl. 20-22 Træning for øvede medlemmer:
v. Bjørn m.fl. på bane 3-4.
Herefter hver tirsdag

Onsdag den 1. maj kl. 17-18    Instruktion for børn U9-U14
på bane 3-4. Periode 2/5 – 27/6 og igen 15/8 – 12/9

Onsdag den 1. maj kl. 19-22 DROP IN opstart:
Starter når nettene er banerne
For alle på bane 3-4 hver onsdag

Klubdag/aften i juni måned:   Med tennis, hygge og spisning i klubhuset.
Se opslag om tilmelding i klubhuset.

7. september kl.  9-16 Klubmesterskaber afslutning med semifinaler og
finaler for seniorer double og singler. 
Herefter afslutningsfest.

August 2019 Klubmesterskabet kan afvikles, som lørdagskampe på
datoerne 10/8 – 17/8 – 25/8 og 31/8 2019

Tidspunkt i sommerferien Tennisskole hvis tilmelding er OK .
Opslag og tilmelding via DGI i Klubhuset.

ONSDAGS & SONDAGS DROP-IN
HVER ONSDAG KL. 19-22 OG HVER SØNDAG KL. 16-18 ER DER DROP IN FOR ALLE MED-
LEMMER I HORNSLET IF TENNIS. MØD OP FOR AT SPILLE MOD NOGEN DU IKKE LIGE ER 
VANT TIL AT SPILLE MED.

I

Tennisstart på banerne, når nettene er sat op.
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Så er sæsonen ved at være slut – det har været et super godt år for volley, vi har været næsten 10 
hver torsdag. Der er masser af spil, og der er faktisk 5 mænd, hvilket er super godt. Det giver en god 
dynamik.

Hvis der er nogen, der sidder derude og godt lige kunne tænke sig at prøve, så tøv ikke med at kigge 
forbi. Der er altid plads til en mere. Du kan stadigvæk godt nå at se, hvad der sker.

Vi havde en hyggelig juleafslutning med gløgg lavet på vin brygget på Østerbækvej og hjemmelavet øl 
leveret at Jimmi. 

Vores hoptimist gik i år til Mikkel, han er der hver torsdag og har holdt en hel del kvinder ud i mange år, 
da han har været ene hane i kurven de sidste mange år.  

Tak til jer alle for en dejlig sæson, jeg håber på at se jer alle igen til september.
Vi ses!
Birthe

Tak for et godt volley år
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Petanque

Gennem vinter månederne har 10-15 aktive 
petanquespillere hver uge mødtes tirsdag eftermid-
dag og søndag formiddag for at udøve det ædle 
petanquespil. 

Formålet har ikke kun været, at holde rusten fra 
petanque kuglerne og vedligeholde spilleformen. 
Motivationen har især været det sociale samvær.

Petanque kugle før og efter vintertræning

For nok har vi haft en relativ mild vinter, men der 
har været dage med kulde og nedbør samt bidende 

koldt blæsevejr. 

Der har været dage, hvor banerne har været 
praktisk talt ikke-spilbare, især efter en periode 
med skiftevis frost og tø var banerne blevet så 
bløde, at petanque kuglerne næste forsvandt ned i 
underlaget. 
Her har spillet nødvendigvis være flyttet ud på 
græsset.

De bedste hilsner fra Petanque

Vinter er også petanque
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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Petanque

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 
AF PETANQUEBANER KRÆVER 
GODE RESSOURCER BÅDE 
MANUELLE OG ØKONOMISKE.

For at have et baneanlæg der 
lever op til petanque spillernes 
forventninger, kræves der hvert år 
et større vedligeholdelsesarbejde. 
Indtil nu har petanque klubbens 
egne medlemmer – baneteamet 
– stået for vedligeholdelse af 
baneanlægget.  

Hvert år inden sommersæsonens 
start har baneteamet udført et 
stort arbejde. 

Vedligehold af banerne

Sæsonstart 7. april 2019

SØNDAG den 7. april kl. 9.30 mødes med-
lemmerne til en lettere gang morgenkaffe 

og byder hinanden op til sommerens 
petanque konkurrencer og fælles træning.

Ukrudt er blevet fjernet, lunker og huller i overfladen 
er blevet repareret. Med hjemmefremstillede 
værktøjer er banearealet blevet afrettet og med 
sponsorerede maskiner er spillearealet blevet 
komprimeret og tromlet.

I år er der behov for en større istandsættelse af 
petanque anlægget. Der skal bl.a. udlægges ny 
overfladebelægning, denne skal sammen med 
hele baneopbygningens forskellige materialelag 
komprimeres og afrettes. En opgave som kræver 
entreprenørassistance. 

Til dækning af denne udgift er HIF Petanque 
nødsaget til at søge økonomisk hjælp.

Hvorfor der er sendt en ansøgning til Syddjurs 
Kommunes udvalg for plan, udvikling og kultur.

Der afvendes i skrivende stund svar fra kommunen 
på ansøgningen.

Bestyrelsen
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Almindelig træning: 

Der er almindelig træning på følgende tidspunkter:
Søndage hele året kl. 10:00 
Tirsdage fra 2. april til 30. april kl. 18:00 - Tirsdage fra 7. maj til tirsdag 27. aug. kl. 19:00 
Tirsdag fra 3. september til 24. september kl. 18:00 - Tirsdage i vinterhalvåret kl. 14:00

Vær opmærksom på aktiviteter, der meddeles ved opslag i klubhuset.

Petanque

Aktivitetskalender 2019
Dag Dato Kl. Emne
Søndag 1. aug. 18.00 Rosenholmmesterskab
Søndag 07. april 09:30 Sæsonstart (medbring selv kaffe)
Tirsdag 09. april 18:00 1. Supermelee
Søndag 28. april 10:00 1. Flasketurnering
Tirsdag 07. maj 19:00 2. Supermelee
Søndag 12. maj 10:00 2. Flasketurnering
Tirsdag 14. maj 18:30 Fællestræning Rodskov
Tirsdag 28. maj 19:00 3. Supermelee
Søndag 02. juni 10:00 3. Flasketurnering
Tirsdag 11. juni 19:00 4. Supermelee
Mandag 17. juni 18:30 Fællestræning IFÅ
Søndag 23. juni 10:00 HIF Champagnespil (se opslag)
Tirsdag 02. juli 18:30 Fællestræning HIF
Tirsdag 09. juli 19:00 5. Supermelee
Søndag 21. juli 10:00 4. Flasketurnering
Søndag 04. aug. 10:00 5. Flasketurnering
Onsdag 07. aug. 18:30 Rosenholm Mesterskab (se opslag)
Søndag 18. aug. 10:00 6. Flasketurnering
Søndag 25. aug. 09:30 HIF Klubmesterskab (Se opslag + tilmeld)
Tirsdag 27. aug. 19:00 6. Supermelee
Søndag 01.sept. 10:00 7. Flasketurnering
Tirsdag 17. sept. 18:00 7. Supermelee
Søndag 22. sept. 10:00 8. Flasketurnering
Tirsdag 24. sept. 18:00 8. Supermelee
Tirsdag 01.okt 19:00 Generalforsamling og afslutning

Vedligehold af banerne
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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 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

Dantaxi - Mørke - Hornslet Taxa, v/Benny Friis Ravnhøjvej 7, Hornslet 8699 5400 / 4x48 www.hornslet-taxa.dk

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

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


