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De fleste kan nok nikke genkendende til, at solens 
lys og varme påvirker humøret positivt, og det er 
også tilfældet i HIF Hovedafdeling, hvor der er 
kommet en rigtig god stemning. Det skyldes dog 
ikke kun solen og varmen, men det faktum, at der 
efterhånden igen, efter en periode med stramme 
tøjler og rettighed omhu, er en sund økonomi i 
hovedafdelingen. 

Der er mange aktiviteter i gang i hallen. Vi har haft 
fornøjelsen af at byde Banko velkommen i hallerne. 
De er flyttet fra Hornslet Gæstgivergård, og de 
mærker også fremgang, efter de har fået etableret 
sig i hallerne. 

Der har været ”Store Legedag” i hallen med 
deltagelse af mere end 250 børn og unge samt 150 
forældre, der gjorde dagen til en herlig og fantastisk 
oplevelse - både for alle gæster, men i den grad 
også for personalet. 

Både Petanque og Tennis nyder også godt af den 
varme og lyse tid, vi går i møde, og man kan også se 
på vores stadion, at boldspillet er godt i gang – det 
summer af liv, bevægelse og glæde.

Selv har jeg personligt haft fornøjelsen af at være 
aktiv gæst til afslutning hos Bekker Dans, som 
sædvanligvis blev afviklet i hallerne - nu med Mette 
Bekker i spidsen for danseskolen, Bekker Dans.
Anja og Lisbeth fra Caféen diskede igen op med 
lækkert smørrebrød, og inde i hallen kunne man hos 
Centerchefen købe søde sager fra Caféen.  

MINISPORT - FØDEKÆDEN til HIF 
Jeg vil endnu en gang komme med en opfordring til 
alle de forældre, som har småbørn i alderen 3 – 7 år:

Så kom sol og varme
Jeg vil gerne opfordre til, at Minisport bliver startet 
op igen, da Minisport er en enestående mulighed 
for at give børnene en sjov og uforpligtende start på 
foreningsidrætten. Konceptet med Minisport er at 
lade børnene prøve en række forskellige aktiviteter 
og idrætsgrene – uden at skulle bestemme sig for 
én. 

Hvad kan mit barn opleve ved Minisport fredag f.eks. 
fra klokken 16.30 – 17.30?
Ridning, svømning, håndbold, fodbold, badminton 
og gymnastik er bare nogle af de muligheder der vil 
være. 
Der stilles ingen krav, om at børnene skal lære noget, 
det hele er baseret på sjov, leg, samvær samt at 
have en god oplevelse, og til Minisport deltager 
forældrene sammen med børnene.

Da jeg i sin startede mit frivillige engagement i HIF, 
var det netop i Minisport, og jeg har haft mange 
sjove timer i hallen sammen med mine døtre. Jeg 
vil gerne hjælpe det i gang igen, men det kræver en 
kreds af forældre, der sammen vil tage ansvar for at 
drive selve Minisport programmet. 

Bemærk: I skal ikke være instruktører, men 
planlægge og koordinere programmet – så kom frit 
frem og kontakt mig, så kan vi starte med at tage en 
uforpligtende snak: jensdue@gmail.com 

Rigtig god sommer!

Formand 
Jens Dueholm
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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

Nyt fra

Indesæsonen er ved at være slut, sommeren er på vej.

Vi har haft travlt i denne sæson med rigtig mange forskellige arrangementer, 
som vi glæder os til at gentage igen i næste sæson.

Billeder fra Store Legedag som 
Hornslet hallen afholdt den 6. april

Sommeren er på vej

Hornslet Hallen afholdt sin første Store Legedag lørdag d. 6/4-19 med stor succes. Der var ca. 250 børn med 
forældre, hvilket var mere, end vi havde spået. Hallen åbnede kl. 9 for gæster og lukkede kl. 15.00. 

Der var hoppepuder og borge. Kirken og biblioteket deltog med hver sin aktivitet. Sparekassen Kronjylland 
havde konkurrencer til børnene, og frivillige fra fodbold, karate og håndbold deltog med aktiviteter for 
børnene. 
Derudover sørgede cafeen for kaffe, kage, slik, pølsehorn mv. til forældre, bedsteforældre og børn.
Popsi & Guitar-Krelle gav koncert til stor fornøjelse for de yngste. Alt i alt en rigtig dejlig dag for både børn og 
deres forældre og bedsteforældre. Vi regner med at gentage succesen næste år.

Vi forsøger at opdatere vores hjemmeside www.hornslethallerne.dk, løbende med nyt og spændene.
Vi håber også du vil følge os på facebook – under Hornslet Hallen.

Er der spørgsmål, ris, ros, forslag til forbedringer, arrangementer, aktiviteter o.a. hører vi som altid, meget 
gerne fra dig. 

Vi står altid parat til at servicere jer, hvad arrangement I end måtte have. Kom endelig forbi eller gi’ et ring, så 
tager vi en snak. Vi er selvfølgelig også klar, hvis du/I skal holde en fest, reception el. lign. 

Vi ser nu frem til sommeren, og hvad det må byde på af spændene aktiviteter både inde og ude, i den 
forbindelse vil vi gerne takke for godt samarbejde med alle vinter aktiviteterne og glæder os til at se jer igen til 
august.

God sommer til jer alle.
Rigtig mange hilsner

Karsten, Lisbeth og Anja
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Opkvalificerede frivillige
Instruktør og fysioterapeut Per Olsen har afholdt 
uddannelse for alle de frivillige instruktør.

Det betyder, at centeret aldrig har haft flere kompe-
tente instruktører end nu, så hold dig ikke tilbage for 
at spørge om hjælp, så du ikke træner forkert. 

Du er også velkommen til at få lagt et standard 
program af de frivillige instruktører. 

Hvis du har skader eller særlige behov, anbefaler vi, 
at du køber en lektion hos fysioterapeut Per Olsen, 

eller en af de mere erfarne fitnessinstruktører, som i 
nærmeste fremtid vil være tilgængelige.

Instruktion ved Per (1 time): 350 kr. – send mail til: 
Polsen13@hotmail.com

Instruktion ved erfaren fitnessinstruktør: send mail 
til hifmotion@gmail.com eller spørg en af de frivillige 
instruktør for flere detaljer.

I er velkommen til at til at være mere end en person 
til en instruktionstime.

HIF 
M o t i o n

Man er også velkommen, selvom man ikke skal 
til fitness-box bagefter. 

Så er ruten til vores tirsdagsløb klar?? 
Husk alle er velkommen og at vi løber i stille og 
roligt tempo. 

Vi ses tirsdag kl 18.20 ved spinningslokalet ved 
hal 2 - Hornslet hallen. 

Fitness box nu med løb
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HORNSLET HALLEN
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HIF Motion starter endnu et YOGA hold.
MANDAGE kl. 18.15

Byd velkommen til vores nye instruktør Helle. 
Helle er eksamineret yogalærer fra Center for 
terapi og selvudvikling i Randers.

Helle underviser i den klassiske hatha yoga, 
som er yogaens a-b-c. Med fokus på at styrke 
og smidiggøre kroppen på balance og kropsbe-
vidsthed.

Helle er netop flyttet til Hornslet og glæder sig 
til at lære HIF’s medlemmer at kende.

Vi glæder os over at HIF Motion nu kan tilbyde to 
yoga hold. 

Mandag kl 18.15 v. Helle
Torsdag kl 17.00 v. Vibeke 

To mindfulness hold hvor vi glæder os over at 
både Vibeke og Helle, har flere faste og flere 
nye deltagere og ikke mindst også har fået flere 
mænd med på holdene - så stærkt. 

Mere Mindfulness
Husk vores skønne Crossdance hold hver 
torsdag fra 18.30-19.30 og hver anden søndag 
fra 09.30-10.30. 
Man bliver I så godt humør og får sved på 
panden samtidig. 

Kom i godt humør

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

HIf Motion får et nyt hold - TABATA.

HIF motion byder velkommen til vores nye 
instruktør Gitte Pedersen, som fortæller;

Gitte Pedersen 45 år.
Butiksejer af LULU i Hornslet og bor i Voldum 
sammen med Klaus og vores 2 børn på 13 og 16 
år.

Aktiv i Voldum hallen hvor jeg også en gang om 
ugen har TABATA hold.
Tabata er træning med puls og styrke i interval-
ler, det kan være 20, 30 eller 45 sek. Intervaller 
med en kort pause mellem øvelserne. 

Nogle gange er man rundt på stationer 2 og 2, 
nogle gange arbejder vi i rundkreds, og det kan 
både være med vægte, samt andre redskaber og 
nogle gange bruger vi bare egen kropsvægt. 

Det er en god form for træning, hvor hele krop-
pen bliver brugt, og hvor alle kan være med.

Man mærker selv efter og er der brug for et 
ekstra hvil gør man det.  

Det vil blive en time, som går lyn hurtig, hvor vi 
samtidigt har det sjovt og hører god musik.

I Voldum er der stor tilslutning på alle disse hold 
og en bred aldersgruppe, faktisk helt fra 15 til 70 
år. 

Jeg vil glæde mig meget til at hilse på jer alle, tag 
naboen i hånden og lad os få en sjov time. 

Der skal min. være 6 tilmeldt på holdet, før det 
gennemføres. 

Håber I er morgenfriske, ellers så vil jeg love, at I 
bliver det.

Holdet er oprettet - klar til tilmelding!

Onsdage 07.30-08.30 i HIF motion i Hornslet 
Hallen

Nyhed - TabataKom i godt humør
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HIF 
M o t i o n

Ny instruktør
Om mandagen kan du møde Linda, som her 
præsenterer sig selv.

Jeg er ny instruktør i HIF Motion, jeg er uddannet 
fitness instruktør ved DGI, og har 3 års erfaring. Jeg 
løbetræner og styrketræner selv, og kan guide og 
hjælpe dig frem til at nå dit mål.

Jeg er i centret mandage kl. 16.30-17.30 fra d. 13/5.

Er du nybegynder, laver vi en træningsplan og et 
realistisk mål, så dine forventninger bliver indfriet.

Er du godt igang med træning i forvejen, mangler du 
måske lidt inspiration eller nye øvelser, så kan vi også 
finde ud af det sammen.

Hvis du har lyst, så mødes vi i centret :)
Træning er altid sjovest når det er tilpasset dig, og 
sjovere at træne når man kommer i mål.

Har du formiddagsabonnement, skriv da en mail til 
hifmotion@gmail.com, så aftaler vi en mandag 
eftermiddag du kan komme forbi mig.

Dette er et tilbud til Kvinder over 18 år. 
Drømmer du om at tabe dig, få sundere vaner og få energien tilbage i 
hverdagen ved hjælp af kosten? Så kan jeg hjælpe dig.

Igennem et kostvejledningsforløb hjælper og guider jeg dig til en sundere 
livsstil. Jeg justerer løbende og motiverer dig i det videre forløb.

Jeg har lavet et samarbejde med HIF Motion, hvor der også er indlagt 
træning. Jeg er uddannet kostvejleder ved At Work, samt fitness instruktør 
ved DGI.

Du får et kostforløb ved mig, det er et 3 måneders forløb, med vejledende samtaler, vi sammensætter et 
realistisk mål. Jeg laver en kostplan, du får et personligt opfølgningsforløb. 

Samtidig har vi 1 ugentlig fælles træning om onsdagen kl. 17.30-18.30, der bliver 6 gange inden som-
merferien. Det bliver et lille hold, med bodytoning, cirkeltræning, styrketræning, og hvad jeg ellers tænker vi 
har behov for. Det er kosten der giver vægttabet, men det er træningen der giver dig en følelse af velvære og 
styrker din selvtillid.

Der er plads til 5 på dette hold, og det er selvfølgelig først til mølle princippet. 
Send en mail til nysundstart@gmail.com for yderligere information.

Husk at uanset hvornår på året du vælger at starte, vil der altid komme en sommerfest, en sommerferie, 
juleferie, påskefrokost „ i vejen“. 

Det er muligt at leve sundt og godt, i alle ferier og til alle sammenkomster, så mon ikke det her er starten for 
dig?

Det første hold er allerede i gang.
Vi starter nyt hold igen efter sommerferien.

Linda

Kostvejledning
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Stafet For Livet er et døgn, hvor der sættes 
fokus på kræftsagen,  vi kæmper sammen og 
fejrer livet. 

Det er en anledning til at mindes dem, vi har 
mistet, og give håb til dem, der kæmper. 

Stafet For Livet er fællesskab - for kampen 
mod kræft. 

Hornslet IF har et hold, vi har et hold-telt, som 
vi deler med familieholdet, hvor vi kan sidde 
og hygge os, når vi ikke er på ”banen”, teltet er 
sponsoreret af  Audes ApS – vores hold – og vi 
håber så mange som muligt har lyst til at være 
med på holdet.

HORNSLET IF

Du kan tilmelde dig på holdet via dette link: 
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/syd-
djurs/deltag-til-stafetten/deltag-pa-et-hold/
find

Eller du kan tilmelde dig hos Skobox i Hornslet, 
så sørger pigerne i butikken for at du bliver 
tilmeldt HORNSLET IF holdet.

Alle holddeltagere betaler for at deltage i 
stafetten prisen er 100 kr. for voksne og 50 kr. 
for børn og unge under 18 år.

Du kan gå, løbe eller hvad du ellers finder på. 
Det gælder ikke om at komme først, men om at 
gøre en aktiv indsats for at bekæmpe kræft.

Som holddeltager støtter du kampen mod 
kræft. 

Stafetten varer i 24 timer, så der er brug for 
holddeltagere til alle timer.

Der er en runde på 600 m, på pladsen i Rønde 
Bypark, forbi alle holdteltene

Der er en rute på 6 km i hestehaveskoven ved 
Rønde Bypark
Samt en cykelrute på 4,8 km ved Rønde Bypark.

Alle runder og ruter er omgivet af smuk natur, 
og om du vil gå, løbe eller cykle,så  er der plads 
til dig.

Vi håber, du har lyst til at få en eller flere hyg-
gelige timer sammen med HORNSLET IF holdet.

Stafet for livet 
Hornslet IF støtter

7. - 8. sep. 2019
kl. 12:30 lørdag - kl. 12:30 søndag i Rønde Bypark

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

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Året afslutningsstævne for HIF håndboldung-
dom var Kia Cup i Vejen.
Her fortæller U10 pigerne om deres tur.

Fredag d. 12. april – søndag d. 14. april var U10-
pigerne til KIA cup i Vejen sammen med alle U12 
– U14 & U16 holdene fra Hornslet If.

Efter en times ventetid i bussen på p-pladsen ved 
Hornslet hallerne pga. en manglende trailer til 
bussen. - Var det en flok glade og forventningsfulde 
spillere der satte kursen mod Vejen, hvor HIF  skulle 
deltage i KIA cup for første gang.

U14 & U16 bliver sat af i Holsted hvor de skal 
bo – derefter kørte bussen videre til Vejen hvor U10 
og U12 skulle indkvarteres. Vi blev indkvarteret i 3 
klasselokaler ved siden af hinanden.

Da vi havde fået rokeret om i hele klasselokalet og 
fundet 22 sovepladser – var det tid til, at få fyldt nået 
mad i de tomme maver – U10 pigerne var så heldige 
at have fået en masse proviant med hjemmefra – så 
vores menu stod på hjemmebagte pølsehorn – 
pizzasnegle   -”gnave grønt” samt juice. Der blev 
hygget, grint og pjattet omkring bordet - alle var i højt 
humør.

Kl. 21.00 fik pigerne sagt godnat til forældrene 
derhjemme inden det stod på mere hygge med 
hjemmebagt kage, chips og snolder.

Bagefter var det på tide, at hoppe i seng – da vi 
skulle tidligt op lørdag morgen – et en af holdene 
skulle spille allerede kl. 8.00.

Vi spiste morgenmad sammen begge hold – Det gav 
en god start på dagen – nu hvor holdene skulle spille 
i hver sin hal hele dagen. Vi var så heldige at få lidt 
mere tid sammen – da en af U10 drengenes trænere 
(Jan) havde bil med og gerne vil køre A/B – holdet 

til Skodborghallen efter de havde set C-holdet spille 
deres første kamp i Vejen IC – Så der blev heppet på 
sidelinjen - opbakningen var helt i top.

I løbet af lørdagen blev der spillet mange flotte 
kampe af U10 pigerne i begge haller. – De fightede 
og kæmpede flot fra start til slut i alle kampene.

Sidst på eftermiddagen tog C-holdet med bussen 
til Skodborghallen hvor A/B – holdet skulle spille 
deres sidste pulje kamp. Vi nåede en tidlig bus så 
alle pigerne havde tid til at hygge sig sammen inden 
kampen – det vakte glæde hos alle pigerne at vi atter 
var samlet som et stort hold. 

Den sidste bus tilbage til Vejen IC var egentligt kørt 
imens vi spillede kampen – Men den rare buschauffør 
som vi kørte med  til Skodborg – var så sød at hente 
os – da han hørte vi ikke kunne komme tilbage til 
Vejen.  Men han kunne først være der kl. 19.00 – Så 
pigerne havde god tid til at tage sig et velfortjent bad 
– Og ventetiden brugte de på, at spille lidt håndbold 
i den tomme hal. De havde jo næsten ikke rørt en 
håndbold hele dagen hi – hi.

Det var en flok sultne piger der ankom til Vejen IC kl. 
19.15 – Så det var med at få fyldt de tomme maver 
inden de pakkede aftensmaden væk.

Bagefter gik vi over på skolen med vores tasker – for 
pigerne skulle da lige gøres klar til fest troede de – 
For i KIA cup er der ikke fest lørdag aften.  Så vi blev 
på skolen det passede flere af spillerne meget godt 
– Og andre spillede fodbold med drengene udenfor.

Efter at pigerne havde fået sagt godnat til forældrene 
hjemme i Hornslet var det tid til at hygge med kage, 
frugt, snolder, chips og sodavand – der blev fjollet og 
pjattet i stor stil omkring bordet. 

Kia Cup 2019
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Kl. 22.00 lå alle pigerne under dynerne / i sovepo-
serne – det havde været en lang dag med masser af 
håndbold, hygge og samvær.  

Søndag morgen skulle der pakkes – lokalet skulle 
afleveres kl.10.00 

 Vi fik pakket det meste inden vi alle sammen gik 
over for, at få morgenmad. Bagefter gik vi tilbage 
til skolen for at pakke det sidste – alle hjalp til så vi 
nåede det hele inden kl. 10.00

Søndag lå kampene heldigvis sådan, at vi kunne se 
hinandens kampe. A/B-holdet spillede først i Vejen 
IC – en flot semifinale – som de desværre tabte til 
sidst – men de spillede en super flot kamp.

Bagefter skulle vi med bussen til Brøruphallen hvor 
C-holdet skulle spille placeringskamp – Med kæmpe 
opbakning fra holdkammeraterne på sidelinjen vandt 
vi kampen – Og pigerne sluttede super flot blandt de 
6 første hold ud af 16 hold i C-puljerne.

Efter kampen susede vi ud til bussen – for vi skulle 
nå tilbage til Vejen IC for at se og heppe på vores 
seje U12 drenge der havde spillet sig så flot i finalen. 
Det blev en tæt finale som drengene fra Hornslet 
IF vandt efter en flot fight i begge ender.  – Og på 
sidelinjen havde de fuld opbakning fra U10 pigerne 
og U10 drengene – der sang og heppede på dem 
hele kampen igennem. 

En rigtig god afslutning på en fantastisk håndbold-
weekend til KIA cup i Vejen.

Så var det bare at komme ud til bussen og vende 
snuden hjemad til Hornslet – Det var en flok glade 
men trætte spillere som de ventende forældrene 
modtog p-pladsen ved Hornslet Hallerne kl. 17.30.

Tusind tak til U10 pigernes forældre for lækkert 
proviant til stævnet og for  lån af jeres skønne piger .

U10 pige Trænerne   

Håndbold

Kia Cup 2019
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Kia Cup 2019 - U10 fortsat
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Håndbold

Kia Cup 2019 - U10 fortsat Kia Cup 2019
U12 drengene vandt deres pulje, semifinalen og finalen i Vejen! Stort tilykke!
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Kia Cup 2019
Året afslutningsstævne for HIF håndboldung-
dom var Kia Cup i Vejen.
Her fortæller U14/U16 pigerne om deres tur.

Fredag den 12/4-19 drog vi afsted i bus mod 
Holsted og Vejen, hvor vi skulle til Kia Cup, som 
afslutning på en god sæson.

Vi havde lidt udfordringer med at få plads til 
bagagen, så vi kom for sent afsted fra Hornslet.
Det gav så nogle nye udfordringer, da U14 piger, 
U16 piger og U16 drenge alle skulle spille kamp 
fredag aften. Efter en god dialog med stævneledel-
sen, lykkedes det heldigvis at flytte kampene og alle 
havde en super hyggelig tur i bussen.

Vi kom frem til Holsted ca 30 min før kamp. Så vi 
var hurtige med at få afleveret bagagen på skolen, 
klædt om og så over i hallen - vi nåede det lige.
U14 pigerne spillede en fin kamp som endte 10-10. 
Derimod løb U16 pigerne ind i et mega nederlag på 
0-18 …

Efter kampene blev der pakket ud og hygget på 
skolen. Det bliv vist sent inden der var helt ro.

Lørdag skulle vi tidligt op. Der var morgenmad i en 
lille sal på skolen. Ikke verdens bedste morgenmad, 
men alle fik vist noget i maven. 

Pigerne skulle ikke spille i samme hal, så der var 
en stram tidsplan, der skulle på plads, fordi vores 
U16-målmand ikke kunne spille pga en skade, og så 
skulle vores U14-målmand nemlig gerne stå på mål 
for begge hold. 

Busserne kørte ikke helt mellem hallerne, som vi 
gerne ville ha’ det, men det blev også løst og vi fik 
afviklet alle kampene.

U14 pigerne vandt en kamp og spillede to uafgjorte. 
U16 pigerne tabte desværre deres to kampe - dog 
meget snævert – men vi fik desuden endnu en 
skade, så nu var U16 pigerne nede på 6 spillere ...!!

Lørdag aften var der god aftensmad i hallen, derefter 
stod den på hygge på skolen eller herrelandskamp 
på storskærm i hallen. De fleste af pigerne hyggede 
og fjollede på skolen, hvilket resulterede i endnu en 
skade....! Så var U16 pigerne nede på 5 spillere.
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Så nu var gode råd dyre.....
Vi var så heldige at holdene fra Midtdjurs boede lige 
over for os, og vi spurgte pænt om de ville låne en 
spiller ud om søndagen. Efter lidt betænkningstid, 
sagde deres målmand ja til at hjælpe os. TUSINDE 
TAK til dem.

Søndag morgen fik vi tidlig morgenmad og derefter 
skulle der pakkes, samt laves oprydning på skolen. 
Derefter skulle U14 pigerne med bussen til Rødding 
hallen (super flot hal/center) og U16 pigerne skulle 
blive i Holsted.

Vi fik tapet en fod og med lån af målmand, kunne 
U16 pigerne lige stille hold. Held i uheld, blev vi 
spurgt om det var ok at U16 pigernes sidste kamp 
blev aflyst, da Rødding heller ikke kunne stille hold. 

Efter endnu et snævert nederlag, tog pigerne 
bussen til Rødding, så de kunne heppe på U14 
pigerne. U14 pigerne skulle gerne vinde, for så ville 
de komme i finalen. Men desværre spillede de igen 
uafgjort 9-9, så det blev “kun” til en placeringskamp. 

Søndag havde Cristine fødselsdag, så vi havde 
sunget fødselsdagssang kl 00.01 for hende – og 
søndag var hendes forældre så søde at komme med 
kagemand og boller til os – TAK.

Derefter tog vi alle bussen retur til Holsted, hvor vi 
skulle vente på bussen som skulle køre os retur til 
Hornslet. Vi fik pakket alt bagagen og kørte mod 
Vejen, hvor vi skulle samle U10/U12 spillerne op. 
U12 drenge havde vundet guldmedalje 🥇, så de
havde en fest i bussen retur til Hornslet.

Det er altid en fornøjelse at være afsted med U14/16 
pigerne - og på trods af skader, sygdom, snot og 
hoste, var det en super hyggeligt tur.

Tak for denne sæson

Henriette & Johnny
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Lørdag d. 23. marts 2019 var U6 spillerne til medalje 
stævne i Ådalshallen.

Her kæmpede og fightede spillerne i alle kampene – 
der blev scoret flotte mål, og i målet havde vi mange 
super redninger. 

Efter sidste kamp var der guldmedaljer og armbånd, 
hvor der stod ” vild med håndbold – vi kommer med 
stjerner” til alle spillerne

Det var et stort hit og som en af spillerne sagde:  
Hvor sejt – den er af ”ægte” guld.

Der skal lyde en stor TAK til forældrene – for den 
store opbakning vi har mødt igennem hele sæson 
både til træning, kamp, overnatningsstævnet i hallen 
og sæsonafslutningen med fællesspisning i cafeen.

I ønskes alle både spillere og forældre en rigtig god 
sommer - Vi ses til september i hallen når håndbold-
skoene atter skal findes frem.

 U6 Trænerne 
Mette – Liva – Maia & Heidi

U6 - medaljer i Ådalen
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Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

og sætter kunderne i fokus.

Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud. 

Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.

ApsAude s
RENGØRING  VASKERI  EJENDOMSSERVICE

Se mere på: www. .dkaudesaps

Håndbold

U6 - medaljer i Ådalen
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Sæsonafslutningen for u10 pigerne gik i år til DGI 
Huset i Aarhus. Læs Klaras oplevelse på dagen.

I dag var vi i DGI-huset i Aarhus til vores håndbold-
afslutning. Vi skulle ind og springe i springhallen. Vi 
skulle være der i to timer. 

Da vi kom ind, blev vi budt velkommen af vores 
instruktør, som skulle vise og lære os nogle ting. Vi 
startede med en god og sjov opvarmning, hvor vi i 
alle så meget fjollede ud, og det gav os et smil på 
læben. 

Derefter ville han gerne vise os rul, som er den rigtige 
version af kolbøtter. Vi skulle prøve mange sjove 
måder at lave rullene på. 

Efter rullene viste han os nogle tekniske øvelser, som 
var ”haren” og den ”spastiske-baby”, derefter hjalp 
han os med at lave en saltomortale. Efter noget tid 
fik vi lov at prøve trampolinen, og så blev vi sluppet 
fri. Vi fik en time for os selv, hvor vi kunne lege og 
øve os på de øvelser, vi havde lært. 

Imens gik Tina og Heidi rundt og ryddede ligeså stille 
op, så vi kunne lege så meget som muligt. Da timen 
var gået, gik vi ind og fik noget at spise - sandwich 
og sodavand. Da vi var færdige med at spise, havde 
vi spillere og forældre en gave til trænerne, de fik et 
billede af holdet og et gavekort, det blev de meget 
glade for. Det var fedt, at vi nu igen havde afsluttet 
en vellykket sæson. 

Herefter blev vi hentet og sagde farvel og på gensyn.
Jeg synes, det var en god og hyggelig tur, hvor vi 
kunne have det sjovt med hinanden. 
Jeg synes også, at det var fedt, at Sine og Tobias 
deltog i alle øvelserne, og at de ville lege med os. 

Jeg glæder mig til næste sæson med mine venner, 
mine dejlige trænere og de gode øjeblikke. Jeg 
synes, det har været en sjov og god dag. Glæder mig 
til næste års afslutning.

Rigtigt god sommer til alle.
Kh Klara Hornbek Larsen

U10 pige håndboldspiller i HIF

U10 i DGI-huset
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Håndbold

U10 i DGI-huset
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED
Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

Lørdag d. 30. marts 2019 var U8 spillerne til sæsons 
sidste håndboldstævne i Arenaen i Randers.

Alle spillerne gav den max gas på håndboldbanen – 
De fik scoret nogle flotte mål – Og i den anden ende 
havde vi mange super redninger i målet.

Efter sidste kamp skulle alle spillerne have hængt 
en guldmedalje om halsen og have et armbånd 
med skriften ” Vild med håndbold – Vi kommer med 
stjerner ” – Det var et stort hit hos spillerne 

Vi vil gerne sige TAK til alle forældrene for den store 
opbakning vi har fået hele sæsonen igennem – både 
til kamp – overnatningsstævnet i hallen og sæsonaf-
slutningen med fællesspisning i cafeen.

God sommer til både spillere og forældre - Vi ses i 
hallen til september!

U8 Trænerne 

U8 - medaljer i Randers
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støtter 

Hornslet IF

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

Håndbold

U8 - medaljer i Randers
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DHF ændrer årgange, boldstørrelser mv. i børne- og 
ungdomshåndbold.

Fra sommeren 2019 og de følgende år indfører 
Dansk Håndbold Forbund løbende en række ændrin-
ger i spilformerne i børne- og ungdomshåndbold.

Ændringerne skal være med til at sikre, at danske 
børn på alle niveauer spiller den mest børnevenlige, 
udviklende og involverende håndbold. 

Ændringerne kan virke omfattende og berører både 
spilformer, årgangsstruktur, bolde og baner. Derfor 
har vi samlet de væsentligste informationer, du som 
foreningsleder, træner, frivillig eller noget helt fjerde, 
har brug for, så du er klædt på til, at ændringerne 
træder i kraft fra sommeren 2019.

Der afsættes en fireårig projektperiode til at 
implementere og evaluere ændringerne. Den løbende 
implementering skal sikre, at spillere, der allerede er 
blevet introduceret til en spilform og banestørrelse, 
så vidt muligt ikke skal skifte nedad i spilform. 

Der vil undervejs såvel som i slutningen af imple-
menteringsperioden blive evalueret og foretaget 
nødvendige justeringer. Derfor vil informationen 
løbende blive opdateret.

Ændringer, der træder i kraft fra sommeren 2019:
• Der indføres ulige årgange i stedet for lige 

årgange til og med U-19
• Der indføres enkeltårgange frem for dobbeltår-

gange til og med U-9 
• Der ændres i spilform, så U-9 og U-11 fremover 

skal spille på DHF Kortbane (U-11 dog først fra 
sæsonen 2021/2022)

• Der ændres i boldstørrelser og -typer på en del 
børne- og ungdomsårgange

• Der ændres i regler om målvogter, igangsæt-
telse af spil og antal spillere på holdkortet i 
totalhåndbold

Hvad gør vi i Hornslet IF Håndbold
Vi vil selvfølgelig følge ovenstående retningslinjer, 
dog vil vi i første omgang træne U6 sammen med U7 
og træne U8 sammen med U9.

Det betyder, at vi efter sommerferien træner U7 og 
U9 (fælles drenge og piger) samt U11, U13, U15 og 
U17 fordelt på drenge og piger. 

Træningstider for de enkelte hold er ikke fastlagt ved 
bladets deadline, men vil blive slået op på hjemmesi-
den i løbet af sommerferien.

Ovenstående er uddrag fra https://haandbold.dk/
boern-unge-og-motion/nye-spilformer/ - se mere info 
og find flere links på vores hjemmeside.

Bestyrelsen

DHF laver ændringer
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DHF laver ændringer
Vores seje U14 piger vandt deres pulje i foråret, og det betød, at de skulle spille om kredsmester-
skabet lørdag den 30/3-19 i Ulvehøjhallen. 

Pigerne (og trænerne) var super nervøse, hvilket man også kunne se på spillet. Men heldigvis fik 
pigerne styr på nerverne i 2.halvleg, fik dækket super godt op og vandt kampen.

TILLYKKE piger, i er super seje!
Henriette & Johnny  

Kredsvindere 2019
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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 FORÆLDRE.

DET ER GRATIS AT DELTAGE HEN OVER FORÅRET, EFTER SOMMERFERIEN ER DET SÅ MENINGEN, 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

Fodbold

Damesenior
Glade fodbolddameseniorspillere efter hjemmebane 
sejr over Korsholm.

Vi spiller i øjeblikket i 7 mands U29 rækken. 

Kom og vær med - vi træner mandag kl. 20 og spiller 
oftes kamp om onsdagen. Ellers træner vi også om 
onsdagen kl. 20.
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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
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Gymnastik

Opvisning 2019

HIF’s gymnastikafdeling afholdt forårsopvisning 
lørdag den 23. marts i Hornslet Hallen.

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

I år havde vi ingen gæstehold med. Vi fik også at se 
hvad vores samarbejde med de to naboforeninger 
Mørke IF og Ådalen IF havde ført med sig. 

Holdene bestod af springgymnaster og dansere 
fra 14 år og opefter - det er 10. år, at vi har dette 
samarbejde. Ligeså Minimix hold 4. til 6. klasse. De 
trænes i Mørkehallen af dygtige trænere fra Ådalen 
IF, Hornslet IF og Mørke IF.

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

Vel mødt
Dorte Lykke - Gymnastikafdelingen

Scan koden og se mange 
flere billeder af Minimix 
og Springgymnasterne 
Flickr.
(Gymnastik-opvisning i 
Mørke fra 2018)
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• Fem dage med sved på panden og smil på 
læben

• Lækker tøjpakke fra hummel med T-shirt, 
shorts og strømper

• Fodbold fra Select
• Drikkedunk

• Diplom
• Frisk frugt
• Kompetent træning som gør dig til en bedre 

fodboldspiller
• Nye og gode venner

   Køb din billet på
fodboldskole.dbu.dk

Skal du med på DBU fodboldskole 2019?

Uge 32  - kr. 869 

Deltagere på DBU Fodboldskole får: 
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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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Ny sæ
son til s
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ber!
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Svømning

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

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

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

Aktivitetskalender 2019

Open by night  29. maj
Modeshow i hallen  2. oktober
Halloween 24. oktober
Black Friday 29. november
Juletræstænding 29. november
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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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Bliv ek      trakunde i 

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

Badminton

Ungdom sæsonafslutning

Hornslet deltog herefter i landsmesterskaberne i Middelfart for U15 og Hammel for U17/19. Drengene 
klarede sig godt i det stærke landsmesterskab. Begge hold opnåede en flot 5. plads. 

Det var nogle trætte drenge, der stolte vendte hjem til Hornslet efter 2 dage med meget badminton 
og fælles samvær med andre.  

U15 holdet bestod af Sebastian Damm Olsen, Kasper Thorup, Kristian Kramer og Lucas Mølgaard 
Rasmussen.

U17/19 holdt bestod af Tobias Kroman Nielsen, Emil Kirkegaard, Noaf Peireira og Simon Sinning.  

En stor tak til trænere og hjælpere for at ”varte” drengene op. Også en stor tak til de forældre, der 
fulgte kampene i Middelfart/Hammel.

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

U17/19 CD 4 spillere Pulje 1710

Hold Kampe Vundne Score Point
1 Hornslet 1 10 10 52-8 30
2 Viborg 1 10 8 41-21 22
3 Auning 1 10 4 27-34 11
4 Tst, Tilst 1 9 3 26-30 11
5 Hadsten BK 1 9 3 25-30 10
6 Viby J. 1 8 0 0-48 0

Slutresultater for ungdomsturneringen
Vi havde 2 hold med i DGI-turneringen U15 og U17/19. De klarede sig ganske flot, da begge hold vandt 
deres pulje. En meget flot indsats af vore unge spillere, som virkelig gjorde en meget fin og discipli-
neret indsats for holdet.

5. plads ved landsmesterskabet
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Badminton

Årets klubmesterskab blev afviklet sidst i marts måned med deltagelse af deltagelse af U15/17/19 
årgangene. Der blev dystet i single og doublerække.

I single var der 2 puljer, hvor alle spillede mod alle, og de 2 puljevinder skulle så kæmpe om 
klubmesterskabet.

Kristian Kramer og Tobias Kroman havde en drabelig finale, som Kristian vandt 11-9 og 11-9.

Klubmester i single  blev Kristian Kramer. Nr 2 Tobias Kromann.

I herredouble spillede de alle mod alle med mange spændende kampe. Før sidste runde kunne 3 blive 
klubmester, så det var med stor spænding, da den sidste runde gik i gang.

Klubmester i double blev Emil Kirkegaard. Nr 2 Kristians Kramer. Nr 3 Kasper Thorup

Trætte drenge fik herefter en fortjent aftensmad, hvor præmier, som Djursland Bank, Sparekassen 
Djursland og Stein P Sport havde sponsoreret, blev delt ud. Tusind tak til dem fra nogle glade spillere.

De helt unge spillere havde afslutning sidst i april, hvor der var kampe og sjove øvelser. Der blev gået 
til den af medlemmerne. Som afslutning skulle der spises pølsebrød og pommes frites i Cafeen, og 
der fest og fjas under spisningen. Tak for i år, og vi håber, at vi alle ses næste år. Der er ikke fundet 
en træner for jer lige nu, men der arbejdes på dette.

Klubmesterskabet

Vi siger farvel til Marie Holm, som har været en stor støtte for de unge spillere samtidig med at hun 
har stået stand by for U15/17. Stor tak fra alle ungerne til Marie, det har været sjovt.

Michael forsætter næste sæson med de store drenge. Også en stor tak til ham fra spillerne og 
bestyrelsen.

Hvem, der kan styre de unge medlemmer i næste sæson, arbejdes der på lige i øjeblikke, og er der 
nogen, der kan bidrage med emner, er de velkommne til at kontakte formanden. Næste sæson 
starter den 1/9-2019 (fredage 16-19 og tirsdage 18-19 for spil).

Næste sæson - ungdom
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HIF BLADETS STØTTER

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

Badminton

Årets klubmestre - seniorer

Hold Kampe Vundne Score Point
1 SIF Assentoft 1 8 7 38-10 20
2 Hornslet 1 8 6 37-11 19
3 Tst, Tilst 1 8 3 22-26 10

4 Mammen 1 8 2 19-29 8

5 Mørke 1 8 0 4-44 1

Hold Kampe Vundne Score Point
1 Ørsted IF 1 10 9 55-5 28
2 Auning 1 10 7 46-14 23
3 Grenå 1 10 6 35-25 17
4 Hornslet 1 10 5 27-33 13
5 Thorsager 

Rønde 2
10 1 10-50 4

6 Mørke 1 10 1 7-53 4

2+2 C DOUBLE - 6 kampe Pulje 314

4 Spillere B DOUBLE - 6 kampe Pulje 322 

Således endte stillingen i 
de 2 DGI-holdturneringer

Række 1. plads 2. plads
Single herrer Casper Due Asger Pedersen
Double A-gruppe Mathias Haun og Casper Due Chris Juhler og Bjarne Christensen
Double B-gruppe Kurt Pedersen Svend Petersson
Double 60+ Hother Christensen Erik Rasmussen
Double MIX Chris Juhler og Marie Holm  Niclas Schuster og Louise Jensen

STORT TILLYKKE TIL ALLE

LANDSMESTERSKABET
Hornslet IF Badminton er repræsenteret med 
2 hold til landsmesterskabet, som foregår den 
4/5. maj 2019 i Grindsted. Nærmere herom i 
næste blad.

KLUBMESTERSKABET
Årets klubmesterskab blev afviklet sidst i marts 
måned. Det var nogle spændende kampe, og der 
blev ikke givet ved dørene nogen steder.

Vi spillede i Single – Double og MIX-double. 
Efter klubmesterskabet var der som sæd-
vanlig uddeling af præmier til vinderne under 
spisningen i Hallens Cafe. 

Der blev uddelt vinpræmier, samt efter 
lodtrækning mellem de deltagende en ketcher 
sponsoreret af Stein P Sport.
En rigtig god dag for alle.

Stillingen - seniorer
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Badminton
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Entreprenør
Jesper Schroll Jensen Aps

Hornslet
Aut. kloakmester

40783880

Badminton TJEK ALTID 
TAVLEN I HAL 2

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

Ungdom
2002 - 2008

900 kr. inkl. boldgebyr

Ungdom
1999 - 2001

800 kr.
plus evt. 
boldgebyr

Seniorer/motion 950 kr.
plus evt.
boldgebyr

Ældre 350 kr.
plus evt. 
boldgebyr

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen 
Henning Kristiansen (formand/kasserer)

Mathias Thyrre (næstformand)

Asger Pedersen (ungdom mm)

Sponsoraftale

Næste sæson starter mandag den 2. september 
og slutter 30/4-2020.  

Jeg skal til timefordelingsmøde i maj måned og 
håber, at vi har/får de samme timer som sidste 
sæson. Og ”hvis” så betyder det ,at alle, der har 
haft en time, er som udgangspunkt tildelt den 
samme time i næste sæson. 

Efter sommerferien kontakter jeg alle spillerne 
for at få bekræftet dette.

Tusind tak for en god sæson 2018/19, og besty-
relse håber på en god tilslutning af de ”gamle” 
spillere og heldigvis også nye medlemmer. 

Der er allerede nu plads til flere. Så kontakt 
formanden hvis du vil starte med at spille 
badminton i sæson 2019/20.

Næste sæson
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Nu er en super god sæson slut – det var været dejligt med alle de mange nye fremmødte spillere.

Vi har været mellem 8 og 10 til hver volleyaften. Vi har det som altid sjovt – og vi har haft masser af 
spil, fordi vi har været så mange. 
Der har været nogle gange, hvor der har været afbud og sygdom, så har vi kun været 6 spillere, så 
spillede vi på badmintonbane-streger, dog stadigvæk med volleynet.

Vi havde afslutning hos mig med lidt godt til ganen og hygge. 

Jeg siger tak til alle for en super god sæson, og glæder mig til september. 

Vi ses!
Birthe

Sæsonen er slut
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Tennis

Standerhejsning 2019
Lørdag den 27. april var der standerhejsning i 
Hornslet IF Tennis.
Godt 20 glade medlemmer og et par nye hørte 
lidt om, hvad der sker i 2019. 

Banerne er klar så det er bare med at komme i 
gang. Ring til Henning 23458025 hvis du vil vide 
mere om tennis i Hornslet IF Tennis.

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 
Formand: Steen Wengel

Kasserer: Henning Kristiansen 23458025

Sekretær: Mette Nørregaard

Best.medl: Jytte Schneider

Best.medl: Charles Soulam
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Tennis

Aktivitetskalender 2019
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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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Hornslet den 16. april 2019

Indkaldelse til  
ekstraordinær  
generalforsamling  
i Hornslet Idrætsforening 
 
Mødetidspunkt 
 
Onsdag den  14.08.2019, kl. 19.00. 
 
Mødested 
 
Hornslet Hallen, Lokalet ved Cafeen 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Opgørelse af antal stemmer, der er til stede ved den ekstraordinære generalforsamling 
4. Behandling af indkomne forslag: Forslag til nye vedtægter for HIF 
5. Eventuelt 
 
Med venlig hilsen  
Hovedbestyrelsen HIF 
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Så er der nyt fra petanque, hvor sommersæsonen er kommet igang.

Solen placeret højt på en skyfri himmel. Flag og vimpel hejst og svajende i en let brise. Borde og bænke med 
hynder sat frem i lyset. Rundstykkerne smurte, kaffen brygget, en lille rensende til halsen – morgenbuffeen 
anrettet. Fremmødte friske, leende,forventningsfulde og entusiastiske petanquespillere. Blå snore optrukket til 
markering af baner og fortove. Et, som nyt, istandsat petanque anlæg. Der er første søndag i april måned

PETANQUE STARTER SOMMER SÆSONEN
med træning, turneringer og fællestræning med venskabsforeninger

Nyt fra Petanque

Til åbningen af sommer sæsonen var der et stor 
fremmøde af petanqueklubbens medlemmer

Både nye og gamle medlemmer havde en god og 
fornøjelig dag.

Her udveksler to erfarne senior medlemmer historier 
om tidlige bedrifter.

Petanquebaneanlæg
Petanqueklubbens baneteam har de tidligere år stået 
for klargøring og vedligeholdelse af baneanlægget.

Fjernelse af ukrudt, afretning med selvgjorde 
redskaber og bearbejdelse med lånte tromler giver i 
længden kun vedligeholdelse af overfladen.

De mange nedslag fra petanque kuglerne på 5-6 
kilogram påvirker ikke kun overfladen, men også 
de underlæggende lag i baneopbygningen, som 
gennem længere tids brug destabiliseres og kræver 
en mere dybdegående vedligeholdelse, som vi ikke 
selv er i stand til at klare.

Med god økonomisk støtte fra Syddjurs Kommunes 
kultursekretariat har vi derfor fået professionel hjælp 
til rengøring og fjernelse af dødt materiale, rive 
underlaget op i flere centimeters dybde og afrettet 
med nyt stenmel hvorefter banearealet er blevet 
tromlet og stabiliseret.

Vi har nu fået så godt som nye petanquebaner, som 
har forhøjet spilleglæden væsentligt.

Petanque
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Stor tak til Syddjurs kommunes udvalg for plan, udvikling og kultur.
For at sikre størst mulig spilleglæde er det vigtig at petanquebanen har den rette beskaffenhed.

I HIF Petanque har vi historisk tradition for at anvende en spilleteknik med flade eller halvhøje indlæg, hvor 
petanque kuglen triller en stor del af vejen må målet. Denne spilleteknik udøves optimalt på et plant, jævnt 
og hårdt underlag bestående af fint kornet grus og stenmel.  

En petanquebane som af udenbys gæstende spillere betegnes som en trillebane   

Turneringer

Der er kommet godt gang i vores store turneringer 
Flasketurneringen og Super Melee, der begge 
spilles over 8 spilledage.

Flasketurneringen
Flere spillere har allerede haft succes i flaske 
turneringen og er kommet hjem med en god flaske 
vin, med desværre har medaljen også en bagside, 
hvilket har gjort at nogle spillere har måtte gå hjem 
og tappe gåsevin fra egen hane.  

Super Melee
I Super Melee har en del spillere opnået rigtigt gode 
resultater og som sædvanlig er det for tidligt at pege 
på nogen favorit til at vinde turneringen

Champagnespil
Vi ser frem til champagne spillet  Søndag den 23. 
juni kl. 10.00 

Fælles træning
Igen i år har vi aftalt at mødes med vore venner i 
Rodskov og Ådalen til en omgang fredelig, men 
intensiv kamp på både ude- som hjemmebane. 
Samt i allerhøjeste grad hyggeligt samvær.

Petanque
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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
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

Tirsdag den 14. maj kl. 18.30 er vi inviteret til 
Rodskov. Til en kamp på baner belagt med skærver.

Mandag den 17. juni  kl. 18.30 er det IFÅ i Lime som 
står for invitationen

Tirsdag den 2. Juli kl. 18.30 er det os i HIF som står 
for gæstebuddet. Her vil vi med stolthed fremvise 
vore nye trillebaner.

De bedste hilsner fra Petanque
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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.gamlekro.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


