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3.000 HIF’ere kan ikke tage fejl

Kom og dyrk sport hos os

Sensommerhilsen
Hej alle sammen.
Så er sommeren godt hen over os alle sammen,
nogle er på sommerferie, andre har afholdt den.
Vi kan mærke, at dem, der er kommet hjem fra
sommerferie, begynder at røre på sig i vores
motionscenter.
Husk at holde lidt øje med de opslag, der kommer
angående nye hold nede i motionscenteret. Mange
af dem lyder rigtigt spændende. Nogle af dem er de
gamle der har startet op igen og andre er nye tiltag.
Det varer ikke længe før, at vi rammer uge 32 i
Hornslet. Det er lidt ligesom Hellerup-ugen i Skagen.
Vi går bare op i det sunde aktive liv, hvor vi har
Krop-Amok med deres første sommerstævne, samt
DBU fodboldskole hvor alle fodboldglade børn i en
hel uge fylder banerne med masser af boldspil, godt
humør og forhåbentlig et fantastisk sommervejr.

Vi har intensiveret samarbejdet mellem Hallerne
og Idrætsforening HIF, dvs. vi vil er inviteret med til
hinandens møder en gang i kvartalet, sådan at vi kan
afstemme hinandens forventninger og optimere de
ting, der sker i og omkring Hallerne.
Jeg vil se frem til en sensommer med masser
af aktiviteter både indenfor fodbold, håndbold,
badminton, e-sport, tennis og meget mere.
Husk tilmelding til efterårets svømmesæson den 29.
august. Der er altid rift om pladserne.

Fortsat god sommer
Formand
Jens Dueholm

Det er også tiden, hvor en ekstraordinær generalforsamling står for døren, hvor vi i samarbejde med
DGI har ændret lidt på vores vedtægter, sådan at de
bliver nuanceret i forhold til år 2019.
Husk også ordinære generalforsamlinger i afdelingerne. Se tidspunkter og mødested inde i bladet.
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Hornslet den 16. april 2019

Indkaldelse til
ekstraordinær
generalforsamling
i Hornslet Idrætsforening
Onsdag den 14.08.2019, kl. 19.00.

Mødetidspunkt

2.
3.

Mødested

4.

Hornslet Hallen, Lokalet ved Cafeen
Dagsorden
1. Valg af dirigent

5.

Valg af 2 stemmetællere
Opgørelse af antal stemmer, der er til stede
ved den ekstraordinære generalforsamling
Behandling af indkomne forslag: Forslag til
nye vedtægter for HIF
Eventuelt
Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen HIF

Ekstra info vedr. generalforsamling

Kære medlem af Hornslet Idrætsforening

I forbindelse med at Hovedbestyrelsen i
samarbejde med DGI har udarbejdet et forslag til
nye vedtægter, inviteres alle medlemmer til en
ekstraordinær generalforsamling 14/8 - 2019 kl.
19.00.
http://hornsletif.dk/indkaldelse-til-ekstraordinaer-generalforsamling/

PS:
Vi har modtaget ændringsforslag fra Tove
Høstrup der kan læses her
http://hornsletif.dk/hovedafdelingen/
mdocs-posts/forslag-til-ekstraordinaergeneralforsamling-i-hif-den-14-august-2019/
Fortsat god sommer og velmødt i Hornslet
Idrætsforening i efteråret

Forslag til nye vedtægter kan læses her
http://hornsletif.dk/hovedafdelingen/mdocsposts/forslag-til-nye-vedtaegter/
Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen.
HIF BLADETS STØTTER
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God sommer - vi ses!
Det er vores sommerfodboldpiger, der ønsker god sommer.
De er helt klar til ferie med nye solbriller fra Carlsberg.
Vi ønsker også alle en god sommer og glæder os til igen at åbne op fra d. 12
august.
Vi har fodboldskole uge 32, men holder ikke åben om aftenen.
God sommer fra
Karsten, Anja og Lisbeth

vores team er kampklar…
så kig ind i en af vores fire saloner
ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
8544 MØRKE: EBELTOFTVEJ 22 · T. 86 37 79 39 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12
8963 AUNING: ØSTERGADE 2 · T. 86 39 65 00 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-19 · FRE 9-18 · LØR 8-12
8400 EBELTOFT: JERNBANEGADE 22D · T. 86 34 62 00 · TIR-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
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Carl Udsen
Jensens Legat Holdplan
Motion

Hornslet Idrætsforening har arvet 50.000 kr. fra
Carl Udsen Jensen.
Vi er beærede over at modtage et så flot beløb.
Bestyrelsen i Hornslet Idrætsforening har besluttet
at oprette et legat i Idrætsforeningen, hvor man kan
søge tilskud til eksempelvis kontingenter for hårdt
trængte familier og andre deltagergebyrer relateret til
Hornslet IF’s aktiviteter.
Som I ved, er det en mærkesag for os alle i Hornslet
IF, at alle, der har lysten, også skal have muligheden.
Så skal vi hjælpe – så gør vi det – for alle børn og
unge har krav på at indgå i fællesskaber.
Man kan komme i betragtning ved at udfylde en
søgeformular der fra 1. september 2019 kan downloades fra vores hjemmeside under hovedafdelingen.
Din ansøgning sendes til kontor@hornslet-if.dk
Legatet er opkaldt efter Carl Udsen Jensen til mindet
om hans gavmildhed.

Holdplan til august efter sommerferien i HIF Motion.
Til oktober starter der flere indoor cycling hold op.
Vi tager gerne i mod forslag om nye tiltag, vi byder
gerne nye frivillige instruktører velkommen, der er
plads på holdplanen.

Dag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Fredag
Lørdag
Søndag

Michael Møller Jensen

I form efter ferien!
Din motivation er alfa omega, når du skal opnå et
hvilket som helst mål.
Derfor er det først og fremmest vigtigt, at du finder ud
af, hvad det er, der netop motiverer dig. Om det er en
belønning i form af nyt tøj, et stykke kage eller om det
er et konkret mål som fx at kunne løbe 10 km uden at
stoppe.
1. Sæt dig selv et mål
2. Variér din træning
3. Træn med andre
4. Ros dig selv for dine sejre
5. Lav en træningsplan
Planlægning og aftaler kan generelt være med til at
gøre det mere overskueligt at finde tid til din træning.
evt. planlæg faste dage i ugen, hvor I træner,
eller meld dig til holdene i dit træningscenter i god
tid. Dette kan virkelig hjælpe dig til at få plads til den
motion, du måske ellers ikke synes, du havde tid til.
6

Tidspunkt og hold
17:00-18:00 - Step/Styrke
18:15- 19:15 - Yoga
19:30-20:30 - Pump
10:00-11:00 - Bøj/Stræk +60
17:00-18:00 - Indoor Cycling / Mave-Ryg
19:00-20:00 - Fit Box
7:30-8:30 - Tabata
10:00-11:00 - Bøj/Stræk +60
17:00-18:15 - Yoga
18:30-19:30 - Crossdance
16:30-17:15 - Indoor Cycling
17:00-18:00 - Drumstick bodytoning
9:15-10:15 - Fit Box
9:30-10:30 - Crossdance

HELE BYENS

HORNSLET HALLEN
30. NOVEMBER 2019

HIF BLADETS STØTTER
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HIF
Motion

Mød vores frivillige
Herunder kan du møde alle vores frivillige, som du møder i centeret - Glæd dig - for i næste blad møder du
alle vores frivillige, der har holdtræning i HIF motion!

HIF BLADETS STØTTER
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HIF motion er vi sammen om
Der er så meget godt at dele ud af i HIF Motion
Efter 3 spændene år og masser af beslutninger,
som er truffet, nogle gode, andre mindre gode, så
er vi i dag ca. 450 brugere af centeret, og I kan alle
være stolte af, at I træner i et center, der giver et fint
overskud.
Fortsæt endelig få gerne din nabo eller dine venner til
at melde sig ind.
Jo flere vi er, jo mere kan vi samarbejde om at få
gang i nye tiltag for fremtiden.
Vores overskud skal lige nu bruges til at få betalt
gæld på indkøb af træningsmaskiner og spinningcykler tilbage.
Det er dyre sager, så vi skal alle huske at passe godt
på det, men det holder ikke evigt, og vi skal også
spare op til nyt.
Der er et team af frivillige, som vil sørge for at tjekke
og vedligeholde vores maskiner, men vi har alle et
ansvar, så hjælp os med at passe godt på det, vi jo
er en forening.

der en instruktør gemt i dig til at starte noget nyt - så
kom bare vi vil med glæde byde dig velkommen,
skriv til hifmotion@gmail.com.
Vi har ikke og får ikke en ny ansat til vores center, vi
er en forening, og alt bliver udført af frivillige.
Dog har vi lavet en aftale med vores centerleder
Karsten, som jo er at finde i hallerne i dagtimerne.
Han tager gerne imod beskeder eller ønsker, og
lader det gå videre til rette vedkomne. Karsten er en
kæmpe hjælp i HIF Motion, både med det administrative og det praktiske. Det er dejligt, at vi har et
samarbejde med Hornslet Hallen.
Samarbejde er vejen frem for alle parter.
Vi nyder og så godt af Lisbeth og Anjas hygge for
vores formiddagsmotionister den første tirsdag i
hver måned, hvor der kan købes kaffe og brød, og vi
hygger en masse.
Team HIF Motion og HIF hovedbestyrelse takker
for de første 3 år, og vi glæder os vildt meget til at
udvikle vores center sammen med jer alle, og byde
mange nye velkommen.

Vi skabte et aktivitetsudvalg, som er godt igang med
at få styr på det daglige og tage fat i nye tiltag.

Rigtig god sommer til alle!

Men vi kan altid bruge flere frivillige, så har du nogle
timer om ugen, du kan tilbyde til det daglige, eller er

HUSK - motion er også en god travetur, uanset hvor
du er på ferie.

HIF
Motion

Fra idé til færdigt projekt
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HIF
Motion

Kostforløb med Linda
Jeg starter nyt kostforløb op i uge 34
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/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 uddannet
fitness instruktør.
Du får et personligt kostforløb med mig, det er et 3
måneders forløb, med vejledende samtaler, samtaler om
realistisk mål, samt vejning.
Du får kostplan, lagt ud fra dine madvaner
Vi ligger i fælleskab en træningsplan, der passer til dig.
Både samtaler, vejning og træning kommer til at ligge
tirsdag kl. 16-18.00
Der er plads til 5, og det er først til mølle princippet.
Prisen for forløbet er 1995 kr.
Du skal være medlem af HIF Motion. Send en mail til nysundstart@gmail.com for yderligere information
HUSK, uanset hvornår på året du vælger at starte, vil der altid komme en sommerfest, en sommerferie,
julefrokost, 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.
Linda
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Stafet for livet
Hornslet IF støtter
Stafet For Livet er et døgn, hvor der sættes
fokus på kræftsagen, vi kæmper sammen og
fejrer livet.

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

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

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.

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/syddjurs/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.

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 hyggelige timer sammen med HORNSLET IF holdet.

7. - 8. sep. 2019

kl. 12:30 lørdag - kl. 12:30 søndag i Rønde Bypark
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Fodbold

Leg og lær med bold

Håndbold

Et nyt koncept glæder sig til at se dagens lys.
Et koncept der gerne skulle ende ud i en masse hygge og glæde blandt de mindste bold entusiaster.
Det er et samarbejde mellem håndbold og fodbold,
man skal derfor ikke længere vælge, om man vil lege
med bolden med hænder eller fødder, nej man får nu
muligheden for at få det bedste fra begge verdener.

Der vil være forskellige trænere fra de to afdelinger,
der kommer og deler ud af deres erfaringer – vi
prøver dog på at have nogen genkendelige med hver
gang for at gøre det trygt for børnene.

Leg og lær med Bold henvender sig til alle børn fra
årgang 2014 og yngre.

Det er meningen, at det skal være et tilbud, hvor vi
lægger vægt på leg, hygge og ikke mindst socialt
samvær.

Det har gennem længere tid været et ”problem”
i både håndbold og fodbold, at der var for stort et
spring for de yngste til de ældste på de hold, der
henvendte sig til de yngste i klubben, derfor dette
tiltag til de aller yngste.

Vi regner med opstart i slutningen af august, men
dette vil blive meldt ud senere på sommeren, så hold
øje med både håndbold og fodbold´facebooksider.
Vi håber at se en masse bold glade børn i august!

Derudover har vi også lagt mærke til, at de yngste
havde svært ved at „hænge sammen“ til træning om
eftermiddagen – derfor bliver Leg og Lær med Bold
lørdag formiddag fra 9.00 – 10.00.

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

HIF BLADETS STØTTER

Rasmus og Mette

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Hornslet Snedker-, Tømrerog Køkkenforretning ApS
v. Torben Lading
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Minifodboldskole

Det lykkedes, efter et års pause, igen at få indført HIF minifodboldskole. En fodboldskole,
som navnet antyder, henvender sig til de mindste årgange.
I år var årgang 2011-2012 og 2013 inviteret til at deltage. 30 Piger og drenge havde tilmeldt
sig denne weekend og mødte op i solskin lørdag den 25. maj ved hallen.
Vi startede med, at alle børn fik deres bestilte tøj, bold samt drikkedunke. Flere syntes vist
det var mega sejt, at alle havde det samme tøj og deres helt egen bold.
Børnene var delt i fire hold lørdag, hvor de var rundt ved forskellige stationer og prøve forskellige ting af. Nogle øvelser var forældre med, dette kom der en masse grin ud af, blandt andet
over forældrenes iver, men manglende kunnen.

Børnene fik også lov til at skyde deres forældre ned i
en af øvelserne – her fandt mange ud af, at børnene
skød noget hårdere, end man lige regnede med.
Frokosten blev nydt udenfor i dejligt solskinsvejr,
nogle havde bestilt mad ved cafeen, der havde
smurt lækre sandwich, andre havde hjemmesmurte
madpakker med.
I løbet af eftermiddagen blev der delt frugt ud til
børnene, der trængte til en lille pause og et lille
boost.

Lørdagen sluttede af med en kamp mellem børn og
forældre.
Søndag var vi desværre knap så heldige med vejret
som om lørdagen, men dette tog ikke modet fra
børnene. Vi startede dagen med at få taget billeder i
det flotte spillertøj.
Også søndag blev der igen gået til stålet hele dagen
med forskellige øvelser og igen var forældrene med
til nogle øvelser.
13
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Minifodboldskole - fortsat

Søndag havde vi rykket frugten til midt på formiddagen, da der var andet, der skulle indenbords om
eftermiddagen.
Vi var så heldige at hallen var ledig, så vi havde
mulighed for at rykke indenfor, da det var noget
køligere omkring frokost tid.
Søndagen sluttede med skattejagt, som foregik
med små boldøvelser, kunsten at stå sammen med
kampråb samt snobrødsbagning og til allersidst
kage.

Fodbold

Vi vil gerne takke alle de frivillige trænere der gjorde
denne weekend mulig. Også en stor tak til alle
spillere samt deres forældre for en sjov og lærerig
weekend.
En særlig tak skal der lyde til vores sponsorer:
Tøj sponsorer:
Sparekassen Djursland
Hornslet Snedker – Tømrer og Køkkenforretning.
Tak til Rema1000 for frugt begge dage.
Tak til Bageriet Hornslet for lækker kage søndag.
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Seniorbold i HIF
Læs træner Michaels beretning om herreseniornes seje kamp fra tvangsnedrykning fra serie 2 til
serie 5 til nyt mod og oprykning til serie 4.
Tilbageblik
Januar 2018 blev et skelsættende år for senior fodbolden i HIF.
Vi startede året med 2 seniorhold, et i serie 2 og et hold i serie 5, samtidig havde vi hyret en meget kompetent
træner til, at varetage seniorfodbolden det næste år frem.
Vi, i fodboldbestyrelsen, sad med en god fornemmelse for, at 2018 ville blive et godt år for seniorbolden i HIF.

Spillerfrafald
Der skulle dog ikke gå mere end januar måned ud, før end det der havde set fornuftigt ud i starten, skulle
blive lidt af en rodet affære. Tolv faste spillere fra serie 2 holdet valgte af den ene eller den anden grund at
forlade klubben til fordel for andre tilbud!
Vi indkaldte efterfølgende de resterende seniorspillere til møde og fik afbrudt kontrakten med træneren uden
problemer. Han var primært ansat til 1. holdet og havde ingen intentioner om at træne serie 5!
Ved mødet fik spillerne forelagt mulighederne omkring seriebold i HIF.
Vi, fra bestyrelsen, var enige om, at der skulle nye tiltag til. Det var ikke at have serie 5 til at spille i serie 2,
med efterfølgende mulighed for at blive kørt over resultat og spillemæssigt, og måske alligevel ende i serie 5
efter 3 sæsoner. Vi valgte at trække serie 2 holdet og tag straffen, som betød vi ikke kunne rykke op fra serie
5 til sommerpausen!

Ny træner
Efterfølgende gik vi i gang med at finde en ny træner til senior og, valget faldt på Casper, der før havde været
i klubben. Han var samtidig ledig på markedet, efter at have spillet TRIF op i rækkerne, og tænkte vi, at det
ville være et godt match!

Foråret 18
Foråret 18 havde ikke den store betydning, idet holdet ikke kunne rykke op. Her gjaldt det om at få drengenes
spilleglæde tilbage og få sammenspillet dem, så de kunne være med i slutspillet om at rykke op i efteråret
2018.

Manglende samarbejde
Efter sommerferien var der en del spillere, der havde valgt at søge andre klubber og, i løbet af efteråret blev
det meget synligt, at samarbejdet mellem spillere og træneren ikke fungerede, så medio september afbrød vi
samarbejdet med Casper! Efterfølgende overtog anfører Anders holdets træning og, jeg bistod ved kampene
på sidelinjen!

HIF BLADETS STØTTER
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RENGØRING
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VASKERI

EJENDOMSSERVICE

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

Fodbold

Efteråret 18
Da efteråret var spillet færdig, manglede holdet 1 point for at være rykket op i serie 4!
November 2018 indkaldte jeg til et spillermøde, angående fremtiden i seniorafdelingen i HIF. Der blev forelagt
to muligheder for de fremmødte, fleretallet valgte, at jeg skulle træne dem i foråret 2019 med Anders som
holdleder!

2019 - Ny sæson - nye muligheder
Den 26. januar indkaldte jeg til nytårsappel på Hornslet Ifs kunstgræsbane, der mødte 17 spillere op til en
let omgang træning og efterfølgende suppe med øl/vand til. Vi fik desuden snakket om, hvad vi hver især
forventede os af samarbejdet i foråret.
Jeg var der med ene og alene det formål at få noget spilleglæde samt en god grundkondition bygget på
samtlige spillere før turneringsstart. Derudover var mit mål, at vi skulle spille for at rykke op i serie 4 til sommerferien. Det var samtlige fremmødte klar på, men da de er meget unge, de fleste af spillerne, ville de jo ikke
helt slippe det hyggelige samvær med gutterne!

Godt fremmøde til træning
Da vi startede træningen efter nytårsapellen, mødte der 18 mand op til træning, både nye og gamle spillere,
en del af de, der var rejst i sommerpausen, vendte ligeledes ”hjem”. Efterfølgende har gennemsnittet pr.
træning varieret fra 14 til 20 mand, hvilket er meget tilfredsstillende, når holdet tæller 26 spillere!
I løbet af foråret kom der flere spillere til, både fra HEI og Mols, og det har helt sikkert løftet holdet at få noget
konkurrence om pladserne! Der har gennem tiden på træningsbanen været eder og forbandelser over den
fysiske træning, men alle har taget det til sig og arbejdet godt, hvilket i sidste ende har givet resultaterne i
kampene!

Sejre i træningturnering
I marts var holdet tilmeldt en træningsturnering med 3 hold. Det startede godt med 2 sejre på hjemmebane,
og i den sidste kamp på udebane kunne drengene selv afgøre, om de ville vinde puljen.
I stedet blev det tilde brændte chancers kamp! HIF havde 65 – 35 i deres favør med bolden, chancer på
mål også i HIFs favør 11 – 3, men i sidste ende er det målene, der afgør kampe, og der var modstanderne
stærkest og vinder 3 – 0.
Men det gode ved at have et ungt hold er deres ukuelighed og tro på egne evner, så efter en god snak og et
bad, var det hjem på træningsbanen og se frem ad mod næste mål!
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Seniorbold i HIF - fortsat
Serie 5 - grundspillet skal vindes
Turneringen i serie 5 var blevet ændret, så man skulle spille et gruppespil med 6 hold med 5 kampe, fordelt
på ude og hjemmebane. Ud af de 5 kampe havde HIF 2 hjemmekampe, så fordelen lå fra start ved modstanderne!
Efter en usikker start fik drengene spillet sig op igennem grundspillet, og da resultatet efter 5 kampe skulle
gøres op, havde HIF vundet 5 kampe med en målscorer på 21 – 4 og 15 point! Dermed var vi klar til at spille
med om det, det hele drejede sig om, turneringskampe om oprykning til serie 4 i efteråret 2019.

Oprykningsspil
Vi var i pulje med 3 andre hold, hvor der blev spillet ude og hjemme, så 6 kampe i alt.
Da holdene får point med over i turneringen, alt efter deres slutplaceringen i grundspillet, havde vi 3 point
med over fra start. Derudover er det kun 1. pladsen, der rykker op i serie 4, så der var premierenerver på til
første kamp på hjemmebane mod Mammen IF.

HIF BLADETS STØTTER
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Sejr over Mammen
Efter godt 65 min. bliver kampen afbrudt, i det Mammens målmand springer direkte ud i hovedet på vores
anfører Anders, der bliver sparket i hovedet, og ender med at blive hentet af ambulance.
Efterfølgende fløjtede dommeren kampen af i fælles interesse, da Mammen havde langt hjem, og på
daværende tidspunkt var de bagud 9 – 0.
En fantastisk start af drengene, men ikke så godt for Anders, der fik en slem hjernerystelse og andre knubs,
håber vi ser ham klar på banen igen efter sommerferien!

Serie 4 - her kommer vi!
Vi var alle klar på, at det var nu, vi skulle stå sammen og vinde dette her.
Fredag d. 21-6-2019 spillede drengene den sidste kamp i turneringen på hjemmebane, oprykningen til serie 4
var/er allerede en realitet før sidste spillerunde. Hornslets unge seniorhold spiller det dårligste fodbold i foråret
2019, men vinder alligevel kampen 8 – 0 og går dermed ubesejret igennem gruppespillet og turneringen.
Turneringen ender med 6 kampe 21 point, med 10 point ned til nummer 2 og en målscore på 33 – 3. Det er
med Nillers ord: ”Totalt outstanding”! Stort tillykke til drengene, det er velfortjent!

Tak
Til sidst vil jeg sige tak for opbakningen til vores hjemmekampe. Uden jer tilskuere havde det ikke været det
samme, og når I vil støtte os i serie 5, håber vi selvfølgelig at se jer i efteråret 2019, når vi spiller i serie 4!
Tak til alle jer spillere unge og lidt ældre for alle vores timer sammen, både til træning og kampe. Jeg har nydt
hvert et sekund - nogle mere end andre.
Tak for nu til Anders ”EL” Larsen og held og lykke i England. Det er den eneste, jeg ved, der ikke spiller efter
sommerferien.
Ved spillermødet d. 20-6-2019, der var meget konstruktivt, blev jeg og spillerne enige om at fortsætte
samarbejdet i efteråret, hvilket jeg er meget beæret og glad for!
Jeg glæder mig, til vi ses efter sommerferien i serie 4 med opstart af træningen tirsdag d. 30-7-2019 klokken
20:00 til 22:00! Anders Sørensen vil stå for træningen i uge 31 og 32, da jeg er på ferie!
Sidder du derude, og har lyst til at spille seriebold, er du velkommen til at møde op til træning og finde ud af,
om det er noget for dig!
God sommer
Michael
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Pigeraketten
Torsdag den 23. maj løb pigeraketten igen af stablen i Hornslet, hvor DBU vanligt tro mødte op
med deres bil fyldt med ting til sjove øvelser. Flere frivillige havde meldt sig klar til at hjælpe denne
eftermiddag, både vores egne trænere og spillere – Stor tak til dem der hjalp.
Der mødte cirka 40 piger op, som var fyldt med energi og klar til nogle timer med fodbold i fokus.
Pigerne blev delt i tre hold efter alder. og herefter var de klar til at gå i gang med de sjove øvelser.
Der var fem øvelser pigerne skulle igennem, skyde gennem måldug, boldstaffetter, spille på
oppustelig bane osv. Alle pigerne så ud til at have nogle hyggelige timer, hvor de blev introduceret i
fodboldens PIGE verden.
Vi sluttede af først på aftenen, så alle kunne komme hjem i seng i ordentlig tid, med diplomer til alle
der havde været med.
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FANTASTISK FODBOLDSTART
Vi har nu kørt fem lørdage med fantastisk fodboldstart for de allermindste. Det var med noget
skeptiske miner vi mødte op den første gang, da der
jo desværre havde valgt at falde sne fredag aften
samt natten til lørdag. Ikke desto mindre mødte der
16 skønne børn med forældre op. Det var en noget
kold omgang, men så længe vi holdte os i gang, gik
det fint med at holde varmen.
Herefter har fulgt fire lørdage mere med mange
skønne unger igennem møllen. Vores gæt er, at der
har været 40 børn igennem, nogle har været med
alle gange, andre nogle af gangene.
Meningen med fantastisk fodboldstart er at give børn
samt forældre et indblik i foreningslivet og særligt i

HIF BLADETS STØTTER
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fodbold, men det allervigtigste har været at få vist
børnene at det er sjovt at være sammen om en
aktivitet.
Vi håber, at flere af børnene har fået mod på at starte
til enten fodbold eller en anden form for aktivitet i
Hornslet IF.
Det er lykkedes os at få kapret forældre til trænerposter til kommende U6 i fodbold og et helt nyt
koncept for de allermindste vi starter op i slutningen
af august/ starten af september.
Tak for nogle skønne lørdage
Rasmus og High Five Mette

Fodbold
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Træningstider 2019 efterår
ÅRGANG

DAG

TIDSPUNKT

DRENGE
U6-årgang 2014
U7-årgang 2013

Tirsdag
Tirsdag

17.00 - 18.00
17.00 - 18.00

U8 - årgang 2012

Tirsdag

17.00 - 18.00

U9 - årgang 2011:

Tirsdag
Torsdag
(ulige uger)
Mandag
Onsdag
Mandag
Onsdag
Mandag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag

17.00 - 18.00
17.00 - 18.00
17.00 - 18.00
17.00 - 18.30
16.30 - 18.00
16.30 - 18.00
16.30 - 18.00
16.30 - 18.00
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
16.20 - 18.00
16.20 - 18.00
18.30 - 20.00
17.00 - 18.30
20.00 - 21.30
20.00 - 21.30

Tirsdag

Mandag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Mandag

U10 - årgang 2010:
U11 - årgang 2009:
U12 - årgang 2008:
U13 - årgang 2007:
U14 - årgang 2006:
U15 - årgang 2005
U16 - årgang 2004/
U17 - årgang 2003
Seniorer
PIGER
U7 - årgang 2013,
U8 - årgang 2012,
U9 - årgang 2011
U10 - årgang 2010/
U11 - årgang 2009
U12 - årgang 2008
U13 - årgang 2007
U14 - årgang 2006/
U15 - årgang 2005
Damesenior

TRÆNERE

TELEFON

E-MAIL

Casper Volander
Pelle Pilgaard
Rasmus Vestergaard
Madsen
Henrik Lindskov

60541678
20194474
40976188

volander@privat.dk
pilgaardpelle@hotmail.com
Madsen_rasmus@hotmail.com

28992215

hri@au.dk

Henrik Dueholm

21663249

henrikdueholm@hotmail.com

Søren Hjort Beckman
Rasmus Kannegaard
Søren Hjort Beckman
Rasmus Kannegaard
Jacob Winther

52191424

killgoria@gmail.com

52191424

killgoria@gmail.com

20816565

jaw@cicon.dk

Jacob Winther

20816565

jaw@cicon.dk

Ole Kjærgaard

olekgaard@gmail.com

Klaus Hjelm
Martin Winther
Michael Honoré

30539293
86975410
22999024

khelmet67@gmail.com
mw@diketec.dk
boiesen@youmail.dk

17.00 - 18.00

Marianne Sørensen

31185954

sommerpigen2@hotmail.com

17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
20.00 - 21.30

Claus Nygaard Lang
Nicki Stensgaard
Søren Heinze

22817104
27793582

cnygaardlang@gmail.com
nickistensgaard@hotmail.com
sheinze@hotmail.com

Tanja Thygesen

22615449

Anette Winther

22772773

anettekwinther@gmail.com

Helene Petersen

40625357

helenepetersen85@hotmail.com

HIF Fodbold træningstider gældende fra den 5. august 2019 til 20. oktober2019
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God motion og et godt
grin

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

HVOR
HVORNÅR

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

Hornslet skole
God
motion
og
et
godt
Ny gymnastik sal
grin

il
t
on
s
æ
s
God motion og etNygodt
HVORFOR

FOR ALLE ALDRE
Fra 16 år.

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

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

SPØRGSMÅL
kontakt Birthe Krag
29 74 80 39
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U7 og U9 - opstart uge 36
U7 og U9 - eller skal vi nærmere sige U6 og U8 – ny spilstruktur gør, at I efter sommerferien er inddelt i
enkelte årgange ved de mindste og ulige årgange ved ungdomsspillerne.
I Hornslet IF bliver vi dog ved med at træne to årgange sammen, men det kommer til at være ulige årgange,
så det passer med årgangene i de ældste rækker. U7 vil være for både U6 og U7 spillere, som er årgangene
2012 og 2013. U9 vil være for både U9 og U8 spillere, som er årgangene 2010 og 2011.

HIF BLADETS STØTTER
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Håndbold

Men dette på trods er vi igen klar til at tage imod jer til sæsonstart, som vi regner med bliver slut august/ start
september. De fleste af de trænere, der har været på de hold fortsætter i den nye sæson, hvilket vi alle er
glade for.
Vi håber at se alle gamle som nye spillere. Så jer der starter op igen – tag vennen eller veninden i hånden og
lad dem komme ned og være med til at spille håndbold og deltage i det fantastiske fællesskab i fik bygget op
sidste sæson.
De bedste håndbold hilsner
Heidi og Mette

HORNSLET
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Nye boldstørrelser
DHF ændrer boldstørrelser, årgange mv. i børne- og
ungdomshåndbold.
Som beskrevet i sidste HIF-blad, så indfører Dansk
Håndbold Forbund en række ændringer i spilformerne i børne- og ungdomshåndbold fra sommeren
2019.
Ændringerne skal være med til at sikre, at ”danske
børn på alle niveauer spiller den mest børnevenlige,
udviklende og involverende håndbold”.
En af de ændringer, der træder i kraft fra sommeren
2019 er en ændring af boldstørrelser og -typer på en
del børne- og ungdomsårgange.
Boldstørrelser Omkreds
Aldersgrupper
Streetbold
42 cm / 47 cm U6 og U7
		
begge køn
Str. 0 - gummi 46-49 cm
U8 begge køn
Str. 0 – læder
46-49 cm
U9 og U11
		
begge køn
Str. 1
50-52 cm
U13 begge køn
Str. 2 m/harpiks 54-56 cm
U15 begge køn,
		
U17P, U19P og
		damesenior
Str. 3 m/harpiks 58-60 cm
U17D, U19D og
		herresenior

Hvad gør vi i Hornslet IF Håndbold
Vi følger selvfølgelig ovenstående retningslinjer, da
det er de bolde turneringskampe afvikles med.

HIF BLADETS STØTTER
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Medbring din egen bold
U15 og U17 - nu også U11 og U13!
I flere år, har U14- og U16-spillerne medbragt egen
bold til træning, og denne ordning bibeholder vi på
U15 og U17.
Ordningen har betydet en øget ansvarlighed blandt
spillerne, da det nu er deres egen bold, de skal
passe på, og dermed belastes klubbens økonomi
ikke af årlige omkostninger til nye bolde.
Derfor kopierer vi nu ordningen til U11- og U13holdene, hvor kontingentet til gengæld bliver nedsat.
Ovenstående er uddrag fra https://haandbold.dk/
boern-unge-og-motion/nye-spilformer/ - se mere
info og find flere links på vores hjemmeside http://
hornsletif.dk/haandbold1.
Bestyrelsen

Håndbold

Træningstider 2019-20
Vi byder alle nye og tidligere håndboldspillere velkommen til sæson 2019-20
med disse træningstider:
Hold
Leg og lær med bold
U07
U09
U11P
U13P
U11D

Mål-gruppe
Piger og drenge født 2014Piger og drenge født 2012-13
Piger og drenge født 2010-11
Piger født 2008-09
Piger født 2006-07
Drenge født 2008-09

U13D

Drenge født 2006-07

U15P
U17P
U15D
U17D
D3D
DJS
DS4

Piger født 2004-05
Piger født 2002-03
Drenge født 2004-05
Drenge født 2002-03
Damesenior 2. division
Damesenior Jyllandsserien
Damesenior Serie 4

Træningstid
Lørdag 9.00-10.00
Tirsdag 17.00-18.00
Tirsdag 18.00-19.00
Onsdag 17.30-19.00
Fredag 16.00-17.30
Tirsdag 16.00-17.00
Torsdag 16.00-17.00
Mandag 16.00-17.00
Onsdag 16.00-17.30
Mandag 18.00-19.00
Onsdag 19.00-21.00
Mandag 17.00-18.00
Torsdag 19.45-21.00
Mandag 19.00-21.00
Torsdag 18.00-19.45
Tirsdag 20.00-21.30

Opstart i uge
36
36
36
33
33
33
33
33
33
33

Ret til ændringer forbeholdes – tjek www.hornsletif.dk for aktuelle tider.

DANTAXI HORNSLET
86995400 - 48484848
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Gymnastik

Ny sæson fra september
Hold øje med vores hjemmeside!
Den nye sæson starter til September – tidspunkt og tilmelding kan findes på HIF gymnastik’s
hjemmeside efter sommerferien.
Vel mødt
Dorte Lykke - Gymnastikafdelingen

HIF BLADETS STØTTER

Hornslet Auning Løgten
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Generalforsamlinger i HIF
Hovedafdelingen afholder generalforsamling tirsdag den 29. oktober 2019 kl.
19.00 i klublokalet i Hornslet hallerne.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelse og udvalg.
3. Kassereren fremlægger det reviderede driftsregnskab, status og budgettet for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer (for hoved- og afdelingsregnskaber)
7. Eventuelt.
Eventuelle forslag skal være formand Jens Dueholm Pedersen, Rosenvang 3, 8543 Hornslet i hænde
senest den 8. oktober 2019.
BADMINTONAFDELINGEN afholder generalforsamling den onsdag den 25. september 2019, kl. 19.00 i det lile
mødelokal. Eventuelle forslag skal være formand Henning Kristiansen: hifbadminton@privat.dk i hænde senest
den 4. september 2019.
SVØMMEAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 17. september 2019, kl. 19.00 i det lille mødelokale. Eventuelle forslag skal være formand Elisabeth Dueholm, Ballesvej 20, 8543 Hornslet i hænde senest den
27. august 2019.
FODBOLDAFDELINGEN afholder generalforsamling onsdag den 18. september 2019, kl. 19.30 i det store
mødelokale. Eventuelle forslag skal være formand Maja Aaquist: maja_aaquist@hotmail.com i hænde senest
den 28. august 2019.
Støtteforeningen afholder generalforsamling onsdag den 18. september 2019, kl. 18.30 i det store mødelokale.
Eventuelle forslag skal være formand Stig Larsen: gitte-stig@outlook.dk i hænde senest den 28. august 2019.
HÅNDBOLDAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 17. september 2019, kl. 19.00 i det store
mødelokale. Eventuelle forslag skal være formand Lone Bech Pedersen, Gartnervænget 10, 8543 Hornslet i
hænde senest den 27. august 2019.
TENNISAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 24. september 2019, kl. 19.00 i tennishuset.
Eventuelle forslag skal være formand Steen Wengel: ssw@krotos.dk i hænde senest den 3. september 2019.
GYMNASTIKAFDELINGEN afholder generalforsamling torsdag den 26. september 2019, kl. 19.00 i mødelokalet.
Eventuelle forslag skal være formand Dorte Lykke, Vibevej 21, 8543 Hornslet i hænde senest den 5. september
2019.
PETANQUEAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 1. oktober 2019, kl. 19.00 i mødelokalet,
Hornslet Idrætscenter. Eventuelle forslag skal være formand Grethe Munkholm, Rosenvang 29, 8543 Hornslet i
hænde senest den 10. september 2019.
E-SPORT afholder generalforsamling tirsdag den 10. september 2019, kl. 19.00 i mødelokalet, Hornslet
Idrætscenter. Eventuelle forslag skal være formand Michael Hemicke, Tendrup Møllevej 83, 8543 Hornslet i
hænde senest den 15. august 2019.

DAGSORDEN iflg. vedtægten for de ordinære generalforsamlinger i afdelingerne er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning, driftsregnskab og budget.
3. Behandling af indkomne forslag.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Eventuelt.
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Aktivitetskalender 2019
Modeshow i hallen 2. oktober
Halloween

24. oktober

Black Friday

29. november

Juletræstænding

29. november

HIF BLADETS STØTTER

ADVOKATFIRMAET

SØLGAARD & KNUDSEN
MØDERET FOR HØJESTERET
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Svømning

Sommerstævne
Lørdag d. 25. maj afholdte vi et lille sommerstævne i svømmeklubben.
Der var deltagelse fra alle vores hold; leg og lær, begynder, let øvede og øvede.
Det var en super hyggelig dag, hvor alle, der svømmede, fik en guld medalje, et diplom og en præmie
slikpose.
Det var svømning på et plan, hvor en tyvstart bare var til den, der startede før, fik tidsfordelen.
Der var nogle, der sprang i på benene, nogle på hovedet, nogle fik hjælp til at komme i vandet, og
andre tog trappen i vandet, men alle kom fra den dybe ende af bassinet til den lave, hvor de rørte
kanten, og tiden stoppede.
Nogle svømmede om kap med hinanden, nogle svømmede om kap med sig selv, nogle overvandt
deres frygt for den dybe ende, men alle, der svømmede den dag, svømmede for at vise mor, far,
søster, bror, bedsteforældre, venner, naboer og svømmetrænere, hvor gode og dygtige de er.
Flere forældre havde bagt kage, tusind tak til jer. Det var det bedste kagebord, der var saftevand og
kaffe/te til at skylle de lækre kager ned med.
Det var alt i alt en helt fantastisk dag, der bliver gentaget til jul med et julehyggestævne.
Tak for et godt stævne og tak til alle der hjalp til.
God sommer til alle.
Sommerstævne
Fra oven og ned:
Let øvede
Leg og lær
Begyndere

Herunder:
Let øvede
Øvede

Byvej 5 · 8543 Hornslet · Tlf. 86 99 46 44
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Sommerstævne - begyndere

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 har været i gang i en ½ sæson, der har været
succes, for den modige svømmer der tog kampen op
med sin skræk for vandet.
Holdet er åben for alle, der er over 15 og utrygge/
bange for vandet. Der vil altid være en træner i
vandet, så du ikke er alene.

Sky
mel nd dig
de
at
29.8 dig til
.19

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.
Holdet er onsdag aften kl 20-21, samme tid som
begyndere og øvede svømmer.

HIF BLADETS STØTTER
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Du inviteres hermed til den store svømmedag 2019 - sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag d. 6.
oktober 2019 kl. 10-16.
Kom og se hvor langt du egentlig kan svømme ! Du behøver ikke være medlem af klubben.
Det er tilladt at bruge bælte og vinger.
Så tag venner, familie, klassekammerater eller din nabo med og se hvem, der svømmer længst.
Så hvis du er mellem 1 og 100 år, så kom og vær med til en hyggelig dag.
Der er medaljer til alle vinderne af deres grupper.
Der er en ekstra præmie til de svømmere, der svømmer 10 km eller derover.
Svømmeafdelingen

Tilmelding til efterårssæsonen
TILMELDING TIL NÆSTE SÆSON ÅBNER TORSDAG D. 29/8-2019 KL. 16.00 - Hornsletif.dk/svomning
Se næste side i bladet for holdoversigt!
Elisabeth er klar til at vejlede og hjælpe ved spørgsmål. Læg gerne en besked og hun ringer tilbage
mobilnr: 20997007 - HUSK NAVN OG NUMMER på beskeden.

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

ÅBNINGSTIDER

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

OFFENTLIG SVØMNING:
Fredag:

kl. 19.00 – 20.00

For alle

Lørdag:

kl. 12.00 – 13.00

Motion

kl. 13.00 – 15.30

For alle

kl. 08.30 – 09.30

Motion

kl. 09.30 – 12.30

For alle

Søndag:

Skriv venligst navn på den betalende, når
der betales hjemmefra.
Priser:
Børn 0-14 år
Voksne 15-?? år
10 turs klippekort børn

kr. 25
kr. 30
kr. 200

10 turs klippekort voksne
kr. 250
Husk der også er mulighed for at købe
badehætter og svømmebriller i svømmehallen.
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Svømning

Efterårets træningstider
Ugedag
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

Nr.
1.01
1.02
1.03
1.041
1.04

1.05
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.01

TORSDAG

4.01
4.02
4.03
4.04

FREDAG

5.02
5.03

Klokken
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 – 18.00
17.30 - 18.15
18.15 - 20.00
18.15 - 20.00
20.00 - 20.45
15.30 – 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.15
18.15 - 19.00
20.00 - 21.00
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.45
17.45 - 20.00
17.45 - 20.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 19.00
17.00 - 19.00

Hold
Begynder + Let øvede
Leg og lær + Let øvede
Leg og lær + Begyndere(dyb)
Begynder (på langs)
Øvede
Konkurrence II
Konkurrence I
Motion
Let øvede
Begyndere
Leg og lær
Begyndere
Øvede
Motion
Voksne med undervisning/ og
vandskræk
Let øvede
Begyndere
Leg og lær
Motion
Konkurrence II
Konkurrence I
Begyndere
Leg og lær
Konkurrence II
Konkurrence I

Den nuværnde sæson slutter til september.
Tilmelding til næste sæson er 29. august, hold øje med hjemmesiden.
Er der spørgsmål til hvilket hold dit barn skal gå på ??
•
Går dit barn til svømning nu, spørg da træneren.
•
Går dit barn ikke til svømning nu, er du velkommen til at kontakte Elisabeth 20997007 eller edueholm@
yahoo.dk

HIF BLADETS STØTTER

Bliv
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ek

trakunde i

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

Badminton

Badminton i efteråret

Ungdom - opstart 30. august

Opstart med indskrivning i HAL2 - FREDAG den 30. AUGUST 2019 kl. 16:00
Efter indskrivning finder vi ud af træningstidspunkt som enten er 16:00 – 17:30 eller 17:30 – 19:00.
Tirsdage anvendes til træning i kampafvikling.
Træner er stadigvæk Michael Rasmussen og lige nu leder vi efter én, der kan tage sig af nybegyndere
fra 16-17:30. Så er der nogen, der vil eller kender nogen så kontakt Henning 23458025
Der kan komme 1 eller 2 ekstra hjælpere til i løbet af vinteren.
Michael glæder sig til opstart og håber, at mange af sidste års spillere vil møde op, så de kanonfede
resultater (puljevinder og landsmesterskabsdeltagere) kan blive endnu bedre i denne sæson.

Haltildeling

HALTILDELING
Badmintonafdelingen er blevet tildelt følgende
timer for perioden sep 2019/ apr 2020:
Mandage 09:00 - 12:00 bane 1-6 Ældre
Mandage 18:00 - 22:00 bane 1-6
Tirsdage 18:00 - 22:00 bane 1-6
Onsdage 18:30 - 22:00 bane 1-4
Torsdage 18:00 - 22:00 bane 1-4
Fredage 16:00 - 19:00 bane 1-6 Ungdom

Ældre
Vi starter op mandag den 2/9-2019 i den
sædvanlige tid fra kl. 09:00 – 12:00. Alle, der
deltog sidste sæson, har som udgangspunkt
samme tid og bane for sæson 2019/20, som
slutter mandag den 30/4 2020.
Nye spillere vil blive placeret ind, hvor der
mangler spillere, så det er vigtig at give besked
snarest, hvis en bane mangler en spiller. Nye
spillere kan enten kontakte nogle, de ved spiller
ellers ring til Henning på 23458025.

Motionister/seniorer
Vi starter op mandag den 2/9-2019, og der
spilles mandage til torsdage. Alle, som havde
en time sidste sæson, har som udgangspunkt
samme tid i denne sæson. Såfremt der er nogen,
der ønsker at bytte til en anden tid så kontakt
Henning 23458025.

Nye spillere bedes kontakte Henning for tildeling
af tidsspunkt. På nuværende tidspunkt er der
ledige baner på forskellige tidspunkter.
Er du interesseret, også hvis du ingen makker
har, så kontakt Henning 23458025
Der er enkelte hold, der mangler en makker til
double.

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

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

Generalforsamling

TJE
K
TA ALT
VL ID
HA EN I
L2

BADMINTONAFDELINGEN afholder
generalforsamling
Onsdag den 25/9 kl19 i mødelokalet i hallen.
Eventuelle forslag skal være formand Henning
Kristiansen, Havevej 7, 8543 Hornslet, mail
hifbadminton@privat.dk i hænde senest den 11.
september 2019.
Mathias Thyrre og Asger Pedersen er på valg til
bestyrelsen

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen
Kontingent for perioden 3/9-2018 – 30/4-2019
Alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent
Betales på: http://hornsletif.dk/badminton/
Ungdom
2002 - 2009

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

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

Sponsoraftale

HIF BLADETS STØTTER

Entreprenør

Jesper Schroll Jensen Aps
Hornslet

Aut. kloakmester
40783880
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Min volleyhistorie i HIF
Jeg startede med at spille volley, da jeg flyttede
til Hornslet i 2003.
Da jeg startede, var der spillere med fra dengang
volley klubben startede, for over 30 år siden.
Jeg blev godt nok lidt overrasket over gennemsnitsalderen på holdet. Vi fejrede 75 og 65 år
fødselsdage med gammeldansk.
Jeg fik lidt motion og masser af grin. For nogle
af de ”gamle” gjaldt det kun om at få bolden
over nettet. Der var ikke så meget sammenspil,
måske også tydeligt at de ikke var meget for at
spille en ”pige”.

Vi er med for at have det sjovt, der ingen
deltagelse i stævner eller turneringer - så ingen
weekendkampe.
Hvis der skulle sidde en derude, der ikke har
nogen barnepige, så tag børnene med, de kan
sidde i redskabsrummet, medens vi spiller. Det
er der flere, der har praktiseret. Udover at spille,
holder vi en julefrokost og en sommerafslutning.
Vi ses!
Birthe

Jeg blev også noget forbavset over, at man
sparkede til bolden, når den skulle over på
den anden side. Nu er reglen, at man gerne må
sparke til bolden i kamp.
Der har været en del udskiftninger, siden jeg
startede, så nu er jeg en af de ældste på holdet.
I årene der er gået, har der været lidt op og ned
med antallet af spillere, et år var vi kun 4.
Heldigvis er antallet steget, og sidste år kom der
en del nye spillede også mænd. Det giver en god
dynamik på holdet. Men vi vil meget gerne have
flere nye medspillere.
Jeg håber, at der er nogen, der læser dette
indlæg og efterfølgende får lyst til at spille
volley.
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Tennis

Foråret på tennisbanerne
Vi er kommet godt i gang med sæsonen, men i
år har vi ikke VOKSENINTRODUKTION for nye
spillere.
Vi har valgt at sætte fokus på de 10-15 nye
medlemmer fra de sidste par år samt nye i år.
Vi mødes hver tirsdag kl. 18-20 på bane 3/4
hvor der er trænere påsat (Henning og Charles).
Så nye spillere bare trop op.Der er også træning
hver tirsdag 18-20 for let øvede.

For de meget øvede og turneringsspillere
foregår træningen hver tirsdag 20-22. Her
skiftes forskellige spillere til at planlægge en
træning.
Vanen tro så har der været afviklet sommerfest
i juni måned. Der blev spillet tennis hele
eftermiddagen. Om aftenen var der så fest for
de tilmeldt og fremmødte med god grill mad,
levende musik med guitarspil og sang til lang ud
på natten Tak for en GOD FEST
Bestyrelsen

Efter en god start på træningssæson 2019, er der nu en livlig aktivitet på tennisbanerne, når der er træning for begynderne.
Der trænes tirsdage fra kl 18.00 til kl 20.00. Der er stadig et par pladser ledig, hvis man skulle have lyst. De let øvede træner på
samme ugedag og tidspunkt. Kom og være med.

Generalforsamling

Klubmesterskabet

TENNISAFDELINGEN afholder generalforsamling
tirsdag den 24. september 2019 kl. 19.00 i
tennishuset.
Eventuelle forslag skal være formand Steen
Wengel på mail ssw@krotos.dk senest den 11.
september 2019.

Årets KLUBMESTERSKAB starter her i august
med afvikling af puljekampe.
Der spilles kampe på lørdage (eller efter
indbyrdes aftale) med KÆMPE afslutning lørdag
den 7. september 2019.

HIF BLADETS STØTTER
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Tennis

Aktivitetskalender 2019 efterår

Søndag den 28. april kl 16-18

Tirsdag den 30. april kl. 18-20
Tirsdag den 30. april kl. 20-22
Onsdag den 1. maj kl. 17-18
Onsdag den 1. maj kl. 19-22
7. september kl. 9-16
August 2019

DROP IN opstart bane 3-4:
Der er åben for alle – kom bare og vær med – single double
mix alle velkomne. Herefter hver søndag
Voksentræning Let øvede:
Charles og Henning. Bane 3-4.
Herefter hver tirsdag
Træning for øvede medlemmer:
v. Bjørn m.fl. på bane 3-4.
Herefter hver tirsdag
Instruktion for børn U9-U14
på bane 3-4. Periode 2/5 – 27/6 og igen 15/8 – 12/9
DROP IN opstart:
Starter når nettene er banerne
For alle på bane 3-4 hver onsdag
Klubmesterskaber afslutning med semifinaler og
finaler for seniorer double og singler.
Herefter afslutningsfest.
Klubmesterskabet kan afvikles, som lørdagskampe på
datoerne 10/8 – 17/8 – 25/8 og 31/8 2019

Tennisstart på banerne, når nettene er sat op.
Kontingent 2019
U9-U14
U15-U25
Senior
+65

Bestyrelsen
Formand: Steen Wengel

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

Kasserer: Henning Kristiansen 23458025
Sekretær: Mette Nørregaard
Best.medl: Jytte Schneider
Best..medl: Charles Soulam

I
ONSDAGS & SONDAGS
DROP-IN

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

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
HORNSLET
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Petanque

Mindeord Morten Henriksen
Den 15. juni 2019 fik vi den triste meddelelse, at Morten var sovet stille ind på Hospice Djursland.
Netop det Hospice som Morten havde lagt så mange kræfter i at få oprettet.
Ved Mortens bortgang har HIF mistet et mangeårigt medlem.
Morten spillede i mange år badminton og deltog i turneringer i det, der dengang hed Rasgi.
Der var vist ikke den badmintonhal på Djursland, som Morten ikke kendte adressen på.
I 1986 startede Morten sammen med Bente, Rosenholm Petanque Club, som en af de første klubber
nord for Århus. I starten blev der spillet på forskellige parkeringspladser rundt i byen.
I 1999 blev klubben en afdeling i HIF, og banerne ved Stadionvej blev indviet.
Morten var medlem i klubben i samtlige 33 år, den har eksisteret.
Vi vil savne Morten, som den gode ven han var, men savnet bliver dog størst hos Mortens fire børn,
svigerbørn og børnebørn, hvor Morten helt naturligt var familiens midtpunkt.
Æret være Mortens minde.

HIF BLADETS STØTTER

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet
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Petanque

Nyt fra Petanque
Petanque fejrer midsommer med
Champagnespil
Som altid, når der er stor turneringsdag i Petanque,
var solen placeret højt på en skyfri himmel, flag og
vimpler var hejst, og humøret var i top.

Turneringer spilles for fornøjelsens skyld. Selvom
man kender sine modstandere godt, bliver der givet
„no mercy“, når der kæmpes hårdt men fair.

Efter indskrivning og formandens velkomst og ” en
rensende til halsen” var alle 22 fremmødte medlemmer klar til kamp.

Præmier i champagneturneringen gives efter samme
regler som i flasketurneringer.

Champagneturneringen spilles over 3 runder, som
double med varierende makker og modstandere.

De bedste 11 spillere samt den spiller, der har
opnået det dårligste resultat modtager en flaske med
boblende indhold.
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Petanque
Specialtræning
Få styr på den korrekte teknik og det rigtige kast i
forhold til underlaget, så du bliver mere sikker i at
komme tæt på grisen.
For at opøve disse færdigheder var der den 24. juni
arrangeret et specialkursus for 14 af klubbens medlemmer – udvalgt efter princippet først til mølle.
Et par af Rodskov Petanques dygtigste turneringsspillere, Ernst CN og Leo, havde tilbudt at give instruktion
i teknikken i at lave et korrekt indlæg med fuld kontrol
over kuglen.
Almindelig indlæg, halvhøje indlæg, høje indlæg,
indlæg med skrue både til højre og venstre, samt skud
på jern (direkte på modstanderens kuglen) .

Pentanque - fortsat...
Efter spillet blev der tændt op i grillen, og de tilberedte
pølser blev nydt i venskabeligt selskab.

Flaske- og Super Melee turnering
Både flaske- og Super Melee turneringer har nu
afviklet halvdelen af deres spillerunder.
Spændingen er fortsat bevaret i begge turnering, hvor
ingen favoritter endnu har skilt sig ud.
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Til dette var der linet 7 baner op, alle med hver sin
spiludfordring.
Til træningen blev de træningsbaner, som ikke er
blevet renoveret, benyttet. Da træningen i kast med
petanquekugler er en hård belastning for baneunderlaget.
Se trænings øvelser på
https://www.dgi.dk/petanque/petanque/traen-selv/
instruktionsvideoer

Petanque
Venskabsklubber
Først tirsdag i juli var det HIF-petanques tur til at
tage imod gæster fra de 2 venskabsklubber fra
Rodskov og Ådalen.

Gæstespillerne viste deres høje standard i spillet
ved hurtigt at få tilpasset deres spil efter vores
hurtige petanquebaner.

22 gæstespillere var mødt op med højt humør og
spil at høj kvalitet.

Efter spil på banerne blev der serveret lidt godt
til ganen, som blev nydt sammen med gode og
kammeratlige samtaler.

Sammen med vore egen 16 spillere blev der afviklet
3 runder med seværdigt petanque.

Generalforsamling:
HIF Petanque afholder generalforsamling den 1. oktober 2019 med dagsorden ifg. vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes i HIF Klublokalet i Hornslet Hallen - se opslag i klubhuset.
De bedste hilsner fra Petanque

Aktivitetskalender 2019
Dag
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag

Dato
04. aug.
07. aug.
18. aug.
25. aug.
27. aug.
01.sept.
17. sept.
22. sept.
24. sept.
01.okt

Kl.
10:00
18:30
10:00
09:30
19:00
10:00
18:00
10:00
18:00
19:00

Emne
5. Flasketurnering
Rosenholm Mesterskab (se opslag)
6. Flasketurnering
HIF Klubmesterskab (Se opslag + tilmeld)
6. Supermelee
7. Flasketurnering
7. Supermelee
8. Flasketurnering
8. Supermelee
Generalforsamling og afslutning

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.
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Hver torsdag i hallen

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

Åbningstider:
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
Caféen holder derudover åben til
arrangementer
I er altid velkomne i cafeen udenfor
åbningstiden, hvor de opsatte automater
kan benyttes
Vi ses.
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HIF
Motion

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

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

FIRMA

ADRESSE

TELEFON

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen

Tingvej 31, Hornslet

8699 4444

HJEMMESIDE

www.soelgaard-knudsen.dk

Amanda - Byens Grill

Byvej 6 8543 Hornslet

8699 4999

www.restaurant-amanda.dk

Aude Aps

Hornbjergvej 19, Hornslet

4086 3447

www.audesaps.dk

Bageriet Løgten og Hornslet

Byvej 15, Hornslet

8699 4042

Bog & idé Hornslet

Tingvej 13, Hornslet

8699 4127

www.bog-ide.dk/hornslet

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

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

www.hornslethallerne.dk
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