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3.000 HIF’ere kan ikke tage fejl

Kom og dyrk sport hos os

Det er snart jul!
Hej alle sammen,
Vi er nu godt i gang med efterårssæsonen – og
sommeren bød igen i år på fodboldskole med flot
deltagelse og de mange kendte frivillige, der sikrede,
at fodboldskolen igen i år blev en succes.
For første gang blev der afholdt Kropamok Sommersport – hvor børnene havde nogle fantastiske dage
i hallerne og ude på boldbanerne. Det var skønt at
opleve den aktivitet, der var i og omkring hallerne.
„Støt brysterne“ blev igen i år et tilløbsstykke – og
resultatet ser ud til at blive rigtig flot.
Det er synd, at der ikke er flere af de forretningsdrivende i byen, der støtter op om dette arrangement,
blandt andet fordi nye tilflyttere kun fik fornøjelsen af
at snakke med de 10-12 fremmødte butikker.

Vi er stadig udfordret på medlemstilgangen på
de generelle sportsgrene, hvorfor vi til stadighed
arbejder med nye tiltag, således Hornslet IF forbliver
det foretrukne tilbud for alle borgerne i Hornslet og
omegn. Ikke mindst set i lyset af den store tilflytning
vi oplever i disse år.
Nyeste tiltag er Leg og Lær med bold – et tilbud
for de mindste, hvor bolden er i centrum – ikke den
enkelte sportsgren. Dette for at sikre et de små får
den sjoveste vej ind i idrætslivet.
Vi vil i det kommende år markedsføre os noget mere
– gennem indstik til de nye borgere – så alle kender
de mange tilbud som Hornslet IF tilbyder.
Formand
Jens Dueholm

Vi har fået afholdt alle afdeling-generalforsamlinger,
og ligeledes fået godkendt vores nye vedtægter ved
2 ekstraordinære generalforsamlinger. Nu venter
kun hovedforeningens generalforsamling, der ikke er
afholdt i skrivende stund.
Hovedbestyrelsens Generalforsamling er den
29.10.2019, hvor vi overgår til den nye foreningsstruktur, der er vedtaget i de nye vedtægter. Vores
vedtægter er nu blevet omformuleret, så de afspejler
2019. Arbejdet med vedtægterne er foretaget i
samarbejde med DGI.
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Formandens beretnin
Endnu et begivenhedsrigt år er gået i HIF Idrætsforening.
Dette år har været udfordret på mange parameter,
mange af udfordringerne har ligget i genopbygning
af regnskabet. Som det ser ud lige nu, ser det ud til
at det lykkedes.
Jeg skal være den første til at beklage, hvis vi ikke
lige har haft snuden i sporet. Men det er ikke, fordi
vi har siddet på vores hænder. Vi syntes, der var en
vigtighed i at få rettet op på regnskaberne, så vi kan
se, hvad vi har at gøre godt med.
Jeg vil i den forbindelse takke Michael & Birgitte
mange gange for deres kæmpe indsats for at få
samling på regnskabet. Jeg ved, det er en opgave,
der har trukket store veksler, også privat for at
komme i mål.
Jeg har tidligere omtalt MiniSport, og det har
Fodbold og Håndbold taget til sig og har startet Leg
& Lær op, et tilbud for de mindste, hvor bolden er i
centrum.
Det ser ud til at gå fantastisk og jeg vil gerne
takke dem for det tætte samarbejde mellem de to
afdelinger. Det er fantastisk, at stå på sidelinjen og
se deres samarbejde bære frugt.
Så er der også blevet afholdt fodboldskole i forbindelse med sommerferien. Igen var det Tordenskjolds
soldater, der trofast stillede sig til rådighed i uge
32. I år havde de sammenarbejde sammen med
KropAmok, og der var gang i den.
Vi er stadig udfordret på vores medlemstal, jeg
syntes, vi skal prøve om vi kan komme dette til
livs. Dette, mener jeg, kan gøres ved, lidt mere
opmærksomhed, når vi får nye borger i Hornslet.
Vi er en by i vækst, og dette skal vi udnytte. Jeg vil
foreslå, at vi i samarbejde med Syddjurs Kommune
laver lidt reklame for idrætsforeningen evt. ved
at tilbyde hver familie, der tilflytter en måneds fri
kontingent.
Alle nye borger får en folder, som byder velkommen
til kommunen (Byen Hornslet). Her skal vi prøve, om
vi kan få et indstik ind i den folder, som nye borgere
får, når de flytter til Hornslet.
Hornslet Idrætsforening har arvet 50.000 kr. fra Carl
Udsen Jensen. Vi er beærede over at modtage et så
flot beløb.
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Bestyrelsen i Hornslet Idrætsforening har besluttet
at oprette et legat i Idrætsforeningen, hvor man
kan søge tilskud til f.eks. kontingenter for hårdt
trængte familier og andre deltagergebyrer relateret til
Hornslet IF’s aktiviteter.
Jeg vil også gerne takke hele bestyrelsen for et
fantastisk stykke arbejde, der er lavet hen over året.
Vi kan være meget stolte af, at vi har en så stor og
bred klub her i Hornslet.
Uden jer og alle de frivillige trænere, ledere m.m. –
ville der ingen Idrætsforening være - Stor tak for det.
Jeg bliver også nødt til at nævne vores Centerleder
samt køkkenpigerne - Karsten, Lisbet & Anja.
Fantastisk arbejde.

Stafet for livet
Dette blev igen afviklet i Rønde. Tilmeldingen var
ikke prangende, men der skal gøres noget mere
aktivt fra medlemmerne side, hvis dette skal
overleve.

Volleyball
Dette forgår på skolen, der var en lille fremgang i
August, var meldingen fra bestyrelsen.
Medlemstallet var stigende, men de vil meget gerne
have flere nye medspillere.

KropAmok
Der kan man virkelig tale om en stor oplevelse
for de tilmeldte. Ophavsmanden Michael Møller
Jensen, der står bag ved dette, er begyndt at have
dialog med Syddjurs Kommune m.fl., så konceptet
kommer ud i hele landet. Jeg kunne skrive stolpe op
og ned omkring alle disse tiltag, der er blevet gjort,
men der er meget stor aktivitet i og omkring dette.

Svømning
Oplever lidt tilbagegang, det er generelt blevet en
udfordring at få tilpasset træning.
Svømmeafdelingen er blevet inspireret af TV
programmet ”Havfruer på dybt vand”, hvor der har
været en succes for de modige svømmere, der tog
kampen op med sin skræk for vandet.

Fodbold
Fodbold er der kommet flere nye ansigter i
bestyrelsen.
Det er altid godt med nye kræfter, og der er nok at
se til i fodbold med alle de aktive medlemmer og
mange arrangementer. Der er også startet et nyt
tiltag i sammenarbejde med Håndbold med ”Leg
og Lær”, hvor børn fra årgang 2014 og yngre får
muligheden for at få det bedste med fra begge
verdener.

ng for 2018 - 2019 HIF
Gymnastik:

E-sport

Her er god opbakning, der er mange medlemmer
at holde styr på, men med en meget engageret
bestyrelse. Der var i hvert fald et flot syn for sagen,
da afdelingen afholdt forårsopvisning i hallen i marts
måned.

Har nu været i gang i et lille års tid. Det har været et
svært år. Der har manglet trænere og spillere.
Men med hjælp fra bestyrelsen og lidt lodder og
trisser er resultatet okay.
Grunden ved VARO er tæt på at blive solgt, og så
skal man ud at finde nye lokaler.
En mulighed som er blevet luftet, er en pavillon nede
ved tennisklubhuset. Dette er en snak, man skal
have sammen med Hallerne og Tennis.

Motion
Her er man lidt udfordret af medlemstallet, der er
ikke så mange aktive, som der har været før. Der er
stor konkurrence fra de mange nye tiltag og tilbud,
der findes rundt omkring.
Men det er i hvert fald ikke, fordi der ikke sker noget
i Motion. Vi er meget glade for den ældre generation, som er klart repræsenteret i motion.
Vi har haft stor gavn af Bent, Bodil og Jørgen, hvor
Jørgen lige med et knipseslag fik lavet tegninger og
fik forvandlet indretningen til et meget mere brugbart
træningsområdet end før.
Der har været rigtig mange aktiviteter hen over
året og dem, der deltager nyder godt af dem, der
bliver hele tiden efterspurgt om nye tiltag, som de, i
motion, forsøger at efterleve.
Bestyrelsen følger dem meget tæt på sidelinjen
grundet deres dobbeltrolle. En meget stor tak til
AG & Guffi, som har været krumtappen i denne
arbejdsgruppe.

Petanque
Det er en meget aktiv afdeling, og Petanque har
også rigtig mange andre aktiviteter hen over året
har f.eks. fejret midsommer med Champagnespil.
I år var der behov for en større istandsættelse af
petanqueanlægget, og afdelingen har søgt om et
økonomisk tilskud hos kommunen. Men de afventer
dog stadig besked herom fra Syddjurs Kommune.

Tennis og Badminton
Der er igen meget aktivitet i de to afdelinger, som
Henning styrer med hård hånd. Jeg havde selv
fornøjelsen af at deltage ved deres generalforsamling som Henning selvfølgelig havde helt styr på.
De kan virkelig være stolte af, de flotte resultater de
slæber ind i klubben, ung som gammel.

Håndbold
Det er en meget aktiv afdeling. Der er stiftet en
helt ny bestyrelse, som vi glæder os til at arbejde
sammen med. Der var 4 som meldte sig frivilligt
under fanen til at stifte en bestyrelse.
Så har afdelingen haft sølvbryllup med Heidi Lang
Johnsen – 25 år som frivillig træner i en afdeling –
det er sørme flot, en stor tak for dette.
Derudover har afdelingen nu også fået en maskot,
som de deles om, sammen med fodbold. Stor tak til
bagermesteren.

Banko
Vi havde en jubilar, da Kaj rundede de 50 år i klubben. Stort tillykke til Kaj og hele hans bankohold.
Man kan virkelig se, at det var en rigtig beslutning,
der blev taget ved at Banko kom ned i hallen -både
med hensyn til parkering og pladsen.

Ny organisation
Den nye organisation kommer til at lyde sådan:
Min. 3 personer sidder i forretningsudvalget.
Min. 12 personer sidder i Hovedbestyrelsen.
Der vil være 2 personer fra Motion og KropAmok
som vil være inviteret til møde til hovedbestyrelsesmøder, da de ikke har stiftet en bestyrelse.

Fremtidsplaner for idrætslivet:
Jeg regner med, at vi hurtigt får et overblik over
planerne i 2019/2020 med det nye sæt op.
Jeg ved, at Hallerne har store planer med udvidelser
og er i fuld gang med ansøgning af midler for, at
dette også kan lade sig gøre.
Vi kunne godt tænke os, at klubben vækstede
noget mere. At der kommer lidt flere aktiviteter i
og omkring hallerne. Som f.eks. Bekker Dans som
kommer i hallen og skal have deres undervisning om
mandagen.
Man kunne jo håbe på, at dette kan være med til
at skubbe lidt mere liv i andre ting i og omkring
hallerne.
Til slut vil jeg gerne takke de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer.
AG & Guffi, for deres kreative indslag til vores
møder, det er altid godt at have kvinder med i
bestyrelsen, så der ikke går for meget testosteron i
den.
En særlig tak skal også lyde til Bjarne Højgaard,
som stort set har været alle poster igennem i HIF.
Formand Hornslet IF
Jens Dueholm Pedersen
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HIF
Motion

Nyt slogan
Seniorshoppen har sponsoreret så lækre
drikkeflasker til HIF Motion.
Vi har i den anledning sammen med vores
medlemmer og frivillige fået lavet et super fint
slogan til vores logo.
Vi synes selv det er spot on - lige i HIF´s ånd.

Fitbox

Tirsdag kl. 19-20 og lørdag kl. 9 - 10.15
Der er plads til flere!

HIF BLADETS STØTTER
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Salg · Service · Reperation
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Byt dit julepynt med snolder
Vi har brug for din hjælp!
Vi mangler julepynt til vores juletræ, så det står fint
hele december.
Er der nogle børn her i Hornslet og omegn, der
kunne tænke sig at lave et hjerte eller kræmmerhus,
vil vi være meget glade.
Vi sætter juletræet op 2 december.
Kom endelig ned og hæng jeres pynt på.
I er velkommen til at hente det igen fra d. 16/12 til
d. 19/12, så kvitterer vi med lidt snolder som tak for
lån.
Med venlige julehilsner fra
Karsten, Anja og Lisbeth
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HIF

X-fit

Motion

Instruktør Kim er klar til at guide dig igennem en sjov, effektiv og funktionel træning.
X-FIT er for alle. X-FIT gør dig stærk. Det er styrke- og konditionstræning med smæk på.
Det er højintenstræning for hele kroppen, simple men udfordrende øvelser, der presser deltagerne
på udholdenhed og styrke.
Mandag 19.30-20.30 - Torsdag 19.30-20.30 - Ses vi?

Nye t-shirts

HIF Motion frivillige har fået super flotte t-shirt sponsoreret af Lions Klub.
Ikke alle frivillige kunne desværre møde op til photoshoot, alle frivillige har fået en t-shirt.
Tusind tak til Lions for de fine t-shirt
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HELE BYENS

HORNSLET HALLEN
30. NOVEMBER 2019
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Årets pokal
Indstilling fra AG
Jeg vil gerne indstille Leg og Lær med bold - Heidi,
Mette og Rasmus for deres store arbejde, med et
fantastisk projekt.
Heidi, Mette og Rasmus har skabt et samarbejde
mellem fodbold og håndbold i HIF.

Bankoholdets pokal
Indstilling fra Maja Aaquist
Vi vil gerne foretage en indstilling til Bankoholdets
pokal for en ekstraordinær indsats for HIF’ ungdom.
Det drejer sig om Mette Vestergaard og Rasmus
Vestergaard Madsen, som i det forgangne år har
gjort en ekstraordinær indsats for vores yngste
årgange inden for særligt håndbold og fodbold.
Senest har de sammen med andre frivillige, og med
Mette og Rasmus som drivkraften, taget initiativ til
“leg og lær med bold”, som er for de helt yngste
årgange fra 3 og opefter i et samarbejde mellem
håndbold og fodbold.
Muligheden for at de helt små kan komme ned
sammen med deres forældre i en tidlig alder og blive
en del af et fællesskab, få nye relationer, få bevæget
sig etc. er guld værd.
Mette og Rasmus brænder for at gøre en forskel for
de yngste medlemmer i HIF Fodbold - og på tværs
af fodbold og håndbold. Ved siden af “leg og lær
med bold” træner de selv deres respektive hold i
henholdsvis fodbold og håndbold. Ydermere har de
været de gennemgående personer og initiativtagere
til “fantastisk fodboldstart” og microfodboldskole før
sommerferien.
Fodboldbestyrelsen indstiller således Mette og
Rasmus til Bankoholdets pokal.
Pva. Fodboldbestyrelsen, Maja Aaquist
HIF BLADETS STØTTER
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De tre har stablet et kæmpe projekt på benene. Leg
og lær med bold, for alle de små fremtidige HIF’er i
Hornslet.
Om de der er med til Leg og lær med bold, bliver
nye små Mikkel Hansen, Stine Jørgensen og skal
spille håndbold, eller nye Christian Eriksen, Nadja
Nadim og skal spille fodbold eller som så mange
andre drenge og piger både skal spille håndbold og
fodbold - de får en smag på livet som boldspiller i en
forening.
Heidi, Mette og Rasmus har allerede rigtig mange
små boldspillere der løber rundt i hallen lørdage
formiddag, og der er helt sikkert plads til flere.
De tre er store stjerner i børnenes øjne, i forældrenes
øjne og så sandelig også stjerner i HIF’s øjne.
At skabe et samarbejde på tværs af to så store
afdelinger i HIF og skabe et projekt som dette er
fantastisk og vidner om tre ildsjæle, der brænder for
foreningen, børn, holdsport og bolde.
Leg og lær med bold, Heidi, Mette og Rasmus
fortjener helt sikkert at få Bankoholdets pokal, der
tildeles for et stort ledermæssigt arbejde for HIF’s
ungdom.

luddeling

Årets Meyer
Indstilling fra Grethe Munkholm
Jeg vil gerne indstille Bent Pedersen, Havevej 6,
8543 Hornslet.
Bent Pedersen står altid til rådighed for det praktiske
arbejde i Petanque. Lige for tiden er han ved at lave
et nyt bord til os i vores klubhus. Han ringer til, og
kommer og hjælper, når der kommer håndværkere.
For eks. da vi skulle have en dør i klubhuset,
ligeledes, da vi skulle have nyt el indlagt.
Bent flytter opslagstavler, hænger nye foto og
billeder op. Skruer nye beslag op til vores skrabere
og ringe, nu vi har lavet lidt om.
Han er med til at slæbe alle vores udendørs borde
og bænke over i vore garage om vinteren, ligeledes
slæbe det tilbage om foråret. Han rydder op og fejer,
hvis der har været unge mennesker ned på vores
udendørs plads, og der ikke er ryddet op efter dem.
Bent taler med håndværkere og Lions, og byrådsmedlemmer, hvis det er til hjælp til vores Petanque
forening.
Han ordner banerne, gør rent, og river med meget
mere.
Han kommer og lukker op og låser de 2 gange om
ugen, hvor vi spiller petanque.
Her om vinteren kommer han og laver kaffe til
medlemmerne, hver tirsdag, hvor vi hygger os efter
2 spil.

Indstilling fra AG
Jeg vil gerne indstille, Bodil, Jørgen og Bent.
Vores formiddags frivillige i HIF Motion.
Bodil, Jørgen og Bent er frivillige flere formiddage
om ugen, hvor de sørger for at centeret er klar med
rene håndklæder, fyldte spritflasker og en snak med
vores formiddagsmotionister.
De fik ideen om ny indretning af motionscenteret
og var en stor hjælp for Centerleder Karsten, da der
skulle flyttes rundt, skrues og pudses.
Når centerets maskiner skal pudses, efterses og
justeres, står de tre også klar med værktøj og
“oliekanden” så vores maskiner vedligeholdes på
bedst mulig vis, og holder en go lang levetid.
Bodil, Jørgen og Bent er en stor hjælp for HIF Motion
og vi sætter stor pris på de tre og deres tid de bruger
på HIF Motion.

Venlig hilsen Formand Grethe Fjeldsted Munkholm.
Jeg synes bestemt at de tre har fortjent årets Meyer,
for deres store frivillige engagement i HIF Motion’s
center.

Fra idé til færdigt projekt
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Årets HIF´ER

Olaf Jørgensens pokal

Indstilling fra hovedbestyrelsen
Indstiller Esben Wøldike.

Indstilling fra AG

Esben har i rigtig mange år været det faste anker
for gymnastikafdelingen. Esben er et rigtigt Klub
menneske og arbejder for det sammenhold der gør
Hornslet IF til den fantastiske klub den er.
Esben har utrætteligt arbejdet for gymnastik (og til
tider også svømning). Han har sammen med resten
af gymnastikafdelingen opbygget en stor og professionel drevet gymnastikafdeling i Hornslet.
Esben er altid med i de aktiviteter der pågår i
Gymnastik, herunder;
Samarbejde med klubberne i nærområdet (minimix)
Arrangør af opvisninger
Ture til Norge
Esben er en rollemodel for de mange unge, der
årligt deltager i gymnastik. Han har en fantastisk
personlighed og vi i Hovedbestyrelsen for Hornslet
Idrætsforening har derfor valgt at indstille Esben
Wøldike til ”Årets HIF’er”.
På bestyrelsens vegne - Michael Møller Jensen

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

HIF BLADETS STØTTER

Jeg vil gerne indstille Tina “Folle” Hornbek Larsen
for hendes store og mangeårige arbejde for HIF
Håndbold.
Tina har igennem mange år været håndboldtræner
i HIF, Tina har skabt håndboldspillere, der udviser
respekt og håndboldspillere der kan “tåle at høre
sandheden” - håndboldspillere der har det sjovt og
spiller håndbold med et smil på læben.
Tina igennem flere år også været med i bestyrelsesarbejdet i håndboldafdelingen.
Hun har lagt mange kræfter i at bla. børne og ungdomsrækkerne, håndboldture, hun har været træner
på håndboldskolerne, sommeren 2018 og den netop
overståede håndboldskole i efterårsferien 2019.
Tinas erfaring, hjælpsomhed og stabilitet har været
og er en fast klippe i HIF håndbold.
Vi er taknemmelige for Tinas viden og hjælpsomhed.
Tina indstilles til Olaf Jørgensens pokal for hendes
altid store idræts- og ledelsesmæssige arbejde i HIF.

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

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

Spanien - her kommer vi!
Læs om U14 drengenes spændende fodboldtur
til Spanien.
Optakten til turen
For godt 2 år siden blev det besluttet, at årgang
2006 skulle på en fodboldtur til udlandet. En tur med
fokus på fodbold og i lige så høj grad det sociale.
Ønsket var derfor, at hele truppen skulle med og
derfor gik børn og forældre i gang med forskellige
opgaver mod betaling. Vi ønskede at få egenbetalingen per spiller så langt ned som muligt.
Vi er på årgangen så heldige, at vi har en super
opbakning fra alle forældre, og vi har alle, både
drenge og forældre, været involveret i salg af
HIF-julemærker, skrabe kalendere og fyrværkeri. Vi
har været heppekor for Århus Motion, renset strande
for Syddjurs m.m.

Vi bookede et ophold på Cambrils Park Sport Village
med træning og kampe på anlægget Futbol Salou
beliggende i gåafstand fra Cambrils og valgte uge
42 i håbet om godt vejr.

Endelig afsted!
Søndag den 13. oktober kørte vi hjemmefra – en
gruppe på i alt 41 personer inklusive de 20 spillere,
som var i truppen, da rejsen blev bestilt. Altså
lykkedes det at få samtlige spillere med, hvilket
var vores første og vigtigste succeskriterie. I tillæg
til spillerne rejste 3 trænere med ligesom nogle af
drengene havde familie med. Turen gik jo sydpå til
varmen!
Vi kørte til Hamburg og skulle videre herfra med fly
til Barcelona. Alt gik efter planen, og vi ankom til

Efter 2 års hårdt arbejde kom vi i mål, og vi gik i
gang med at kigge på destinationer. Mulighederne
var mange, og der spilles mange turneringer i
udlandet i både påske og pinse samt uge 42. Fælles
for næsten alle er dog, at de er arrangeret af danske
udbydere, og derfor ofte har voldsom overvægt af
danske hold.
Vi ville gerne prøve noget andet, og valget faldt
derfor på firmaet CupSpecialist, som tilbød en
træningslejr i Salou, Spanien, godt 100 km syd for
Barcelona.
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Barcelona om eftermiddagen, hvor en bus ventede
på os og kørte os de ca. 100 km til Cambrils i byen
Salou.

(40 udvalgte talenter, der opholder sig et helt år i
Salou) og FCKs talentafdeling også var på anlægget
denne formiddag.
Vi skulle træne på kunstgræs og der var stillet bolde,
toppe, kegler, veste og vand frem til os. Sådan var
det hver dag – både til træning og kamp.

Indkvartering
Her blev vi indkvarteret i flotte 4-personers hytter
og brugte resten af dagen på aftensmad – vi havde
bestilt helpension og spiste alle vores måltider i
Cambrils buffet restaurant – og siden var vi Cambrils
rundt for lige at finde ud af, hvor alle pools (4 styk),
fodboldbaner, tennisbane, padel tennis, minigolf,
købmand og meget mere var placeret, så der var
styr på det.

Camp Nou
Mandag eftermiddag gik turen til FC Barcelonas
hjemmebane Camp Nou, hvor hele gruppen var på
rundtur. Det tog en times tid at køre derind i bus,
og vi tog os god tid til en rundtur på Camp Nou
herunder også en VR-oplevelse. Efterfølgende en
tur i fan-shoppen (dagen efter dukkede mange af
drengene op til træning iført Barcelona trøjer) og
herefter gik turen hjem til Cambrils og aftensmad.

Atenhygge med U20 landshold

Første træning
Mandag formiddag havde vi vores første træning
på det imponerende anlæg Futbol Salou, hvor ikke
mindre end tolv 11-mands baner (7 kunstgræs, 3
hybrid og 2 græs) samt 7-mands baner, rugby baner
og sågar en bane til strandfodbold tog imod os.

Efter aftensmaden havde drengene ”fri hygge” frem
til kl. 22.00, hvor de skulle være tilbage i husene.
De fleste tog – selvfølgelig – på boldbanen og endte
med at spille kamp mod en håndfuld af de Saudi
Arabiske U20 landsholdsspillere.
Det var en super oplevelse – spillerne var supersøde
og sjove og gav sig god tid til at hygge med drengene. Ved et uheld løb en af de Saudiske spillere ind
i en af vores, der slog sig lidt og straks kvitterede
den Saudiske spiller med en landsholdstrøje som
undskyldning. Herefter stod vores drenge i kø for at
slå sig .

Alt topmoderne og meget velholdt. Vi kiggede på
baneoversigten, der viste på hvilken bane, vi skulle
træne og kunne se, at bl.a. Saudi Arabiens U20 trup
15
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Træning på engelsk
Tirsdag skulle vi tidligt op. Først morgenmad og
siden træning på Futbol Salou. Denne gang under
ledelse af en spansk UEFA Pro træner. Det var meget
spændende for drengene at blive trænet på engelsk
af en professionel træner, og de blev bl.a. udsat for
et par nye rondo øvelser, fokus på korrekt fodstilling
og brug af begge fødder samt øvelser med fokus
på omstilling fra angreb til forsvar. En rigtig god
oplevelse og nye øvelser til trænerne!

Hygge inden lokal kamp
Efter træning hoppede de fleste drenge i poolen
både før og efter frokost og ellers blev eftermiddagen
brugt på leg, hygge og socialt samvær, inden vi om
aftenen skulle spille den første kamp mod det lokale
spanske hold Floresta.
Vi startede kampen godt og var fint med de første
15-20 minutter, men om vi gik trætte efter et par
hårde dage, eller om Floresta skruede op for
tempoet, skal jeg lade være usagt, men de endte
med at slå os pænt stort. Drengene tog heldigvis

HIF BLADETS STØTTER
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nederlaget med oprejst pande, og vi gik hjem til
aftensmad og hygge.

Træning, hygge og kultur
Onsdag stod programmet igen på formiddagstræning og kamp om aftenen. Perioden mellem træning
og kamp blev brugt på en kort gåtur til stranden,
hvor både børn og flere af de voksne fik sig en
dukkert i Middelhavet. Stranden ud for Salou er rigtig
lækker med bred sandstrand og godt badevand.
Andre voksne havde lejet cykler og cyklede en
tur rundt i Salou by og op langs stranden. Enkelte
tog bussen til Tarragona. Byen Tarragona er den
næststørste i Catalonien og byder bl.a. på arkitektur
fra middelalderen, en hyggelig fiskerihavn og god
vin – er man til den spanske rødvin Priorat, så er
Tarragona stedet. Der ligger for øvrigt også to store
temaparker i området.

Vundet kamp
Onsdagens kamp stod mod Technifutbol og
drengene havde taget ved lære af gårsdagens

Fodbold
nederlag og kørte en sikker storsejr hjem. Retur til
Cambrils og aftensmad og efterfølgende hygge. Ikke
kun hygge for drengene (der pludseligt var blevet ret
gode venner med et finsk pigehold) – der var også tid
til et glas vin eller to til de voksne.

(alle nåede bussen) og kørte direkte i lufthavnen uden
at se noget som helst til demonstranter eller andre
uroligheder. Flyet afgik til tiden og fredag aften, var vi
retur i Hornslet.

Tilbageblik på en fantastisk tur
Turen var en fantastisk oplevelse. Vi blev mødt af
fremragende faciliteter både i Cambrils og på Futbal
Salou, alt var velorganiseret og alt klappede og
foregik som aftalt og planlagt. Allermest glæder vi
os over, at turen gik så godt socialt – alle drengene
nød turen i fulde drag og hang ud sammen på kryds
og tværs. Ikke noget med kliker eller nogen, der stod
udenfor. Bare max hygge, fodbold og solskin.

Modstander kørt over
Torsdagen lignede onsdagen – vi var dus med alle
faciliteter og tog hjemmevant til formiddagstræning,
frokost, badetur ved Middelhavet med mere og
gjorde os siden klar til træningslejrens sidste kamp
mod CF Icomar.
Stakkels CF Icomar så slet ikke, hvad der ramte
dem – de blev kørt midt over og tabte stort. Ikke
kun til drengene på banens men også til den store
opbakning fra resten af truppen og forældrene
udenfor banens store begejstring.

Vi er derfor helt overbeviste om, at turen har styrket
truppen socialt, selvom der allerede var et godt
sammenhold i truppen, inden vi tog afsted. Vi håber,
at drengene har fået endnu mere lyst til at være
sammen ikke kun, når de spiller fodbold, men som
gruppe generelt, og vi håber meget, at oplevelsen
og sammenholdet kan være med til at fastholde dem
som fodboldspillere i Hornslet IF.
Sidst, men ikke mindst, også en meget stor tak til
vores sponsorer Thomas Kristensen, FLC Danmark,
2BSeen, Total Reklame, Actus, Sydbank, Lions Club,
Tømrer Lars Mønsted Christiansen, RegnskabsSpecialisten, LJ ScanSpain, BDO samt DBU’s
Ungdomsfond.
Vi rejste til Spanien iført en hvid t-shirt påtrykt alle
sponsorers navn/logo samt vores HIF-træningsdragter, så vi fik vist alle sponsorer frem samtidigt med, at
det så ret professionelt ud.
Jeg håber meget, vi får chancen for at tage til Salou
igen på et senere tidspunkt. Både drengene og vi
trænere er helt sikkert friske igen.
Jacob Winther, træner U14 drenge

Returejse
Fredag skulle vi afsted 07.30 til lufthavnen men
grundet urolighederne i Barcelona, blev afgangen
fremrykket til kl. 05.00 af CupSpecialist. Vi kom op

Diverse links:
Cupspecialisten: cupspecialist.dk/traeningslejr-ispanien-salou/
Cambrils Park: sportvillage.cambrilspark.com/en/
Futbol Salou: futbolsalou.com/en/
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Træningstider 2019 vinter
Årgang

Dag

Tidspunkt

Trænere

Telefon

E-mail

ALLE
Leg og Lær med
Bold - før 2014

Lørdag (hal 1)

09.00 - 10.00

40976188

Madsen_rasmus@hotmail.com

DRENGE
U6-årgang 2014

Rasmus V. Madsen
Mette V. Madsen
Heidi L. Johnsen

Lørdag (hal 2)

09.00 - 10.00

28492819

thambistro@gmail.com

U7-årgang 2013

Lørdag (hal 2)

10.00 - 11.00

U8 - årgang 2012

Lørdag (hal 1)

10.00 - 11.00

60541678
20194474
40976188

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

U9 - årgang 2011:
U10 - årgang 2010:

17.00 - 18.00
17.00 - 18.00
11.00 - 12.00
16.30 - 18.00

28992215
21663249

hri@au.dk
henrikdueholm@hotmail.com

U11 - årgang 2009:

Torsdag (kunst)
Mandag (kunst)
Lørdag (hal 2)
Onsdag (kunst)

Zanis Thambidurai
René Højgaard
Casper Volander
Pelle Pilgaard
Rasmus Vestergaard
Madsen
Henrik Lindskov
Henrik Dueholm

52191424

killgoria@gmail.com

U12 - årgang 2008:

Onsdag (kunst)

16.30 - 18.00

U13 - årgang 2007:

Tirsdag
Lørdag (hal 1+2)
Tirsdag
Lørdag (hal 1+2)
Onsdag (kunst)
Fredag (kunst)
Lørdag (hal 1)
Tirsdag (kunst)

17.00 - 18.30
13.00 - 14.00
17.00 - 18.30
13.00 - 14.00
16.20 - 18.00
15.45 - 17.45
14.00 - 15.00
18.00 - 20.00

Tirsdag (kunst)
Torsdag (kunst)
Tirsdag

20.00 - 21.30
20.00 - 21.30
20.00 - 21.30

Lørdag (hal 1)

Mandag
Lørdag (hal 1)
Mandag
Lørdag (hal 1)
Torsdag
Lørdag (hal 1)
Mandag
Lørdag (hal 2)

U14 - årgang 2006:
U15 - årgang 2005

U16 - årgang 2004/
U17 - årgang 2003
Seniorer
Oldboys
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

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

52191424

killgoria@gmail.com

20816565

jaw@cicon.dk

Jacob Winther

20816565

jaw@cicon.dk

Ole Kjærgaard

olekgaard@gmail.com

Klaus Hjelm
Martin Winther
Allan Damborg
Michael Honoré

30539293
86975410
20402710
22999024

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

11.00 - 12.00

Marianne Sørensen

31185954

sommerpigen2@hotmail.com

16.30 - 18.00
12.00 - 13.00
16.30 - 18.00
12.00 - 13.00
16.30 - 18.00
12.00 - 13.00
16.30 - 18.00
12.00 - 13.00

Claus Nygaard Lang
Nicki Stensgaard
Søren Heinze

22817104
27793582

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

Tanja Thygesen

22615449

tanjathygesen@hotmail.com

Anette Winther

22772773

anettekwinther@gmail.com

HIF Fodbold træningstider gældende fra den 21. oktober 2019 til og med den 30. november 2019
(udendørs) og 1. april 2020 (indendørs)
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25 års jubilæum
Årets fodboldskole i Hornslet blev endnu engang afholdt i uge 32, hvilket har givet gode tilbagemeldinger fra flere forældre. Ungerne skal lige lære at komme op om morgenen i den sidste friuge før
skolestart. Og det bruger de så fodboldskolen til at øve.
I år fejrede vi 25 års jubilæum for afvikling af fodboldskole i Hornslet IF Fodbold's regi. Det blev fejret
med en lille anerkendelse fra DBU. I løbet af de 25 år er der sket meget og med mange forandringer i
afviklingen af skolen.
Det hele sker nu elektronisk og via computere, det er lige fra manualer, betaling, fotografering og
rapportering. Det hele er blevet meget nemmere.
I år var der tilmeldt 122 fodboldspillere som var delt op i 7 grupper. Vi var meget heldige med vejret
i uge 32, og uheld på banerne var der næsten ingen af. Et par bistik og enkelte lettere forstuvninger
var det hele. Vores indtryk af ugen var meget positiv og trænerne roste spillerne for deres positive
indstillinger til det der nu engang skulle øves efter DBU manualerne.
En stor tak til trænere og aspiranttrænere der afsætter en uges fodboldtræning i deres planer.
Næste års Fodboldskole er igen i uge 32 og tilmeldingen foregår snart, måske allerede der er en
julegaveide.
Hilsen til alle fra skoleleder og trænerleder
Henning og Peter
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Leg og lær med bold
Hvordan starter man weekenden bedst som
børnefamilie..??
Det gør man da til en omgang Leg og Lær med
Bold – og dette har flere fundet ud af.
Vi er rigtige glade for den start, vi har fået på Leg
og Lær med Bold. Vi er cirka 35-40 børn i hallen
hver lørdag morgen. Det er glæde, latter og krudt i
numserne – det er bare skønt.
På facebook har glade forældre givet deres mening
til kende.
En skriver: „Det er så skønt at være en del af!!
Og hold nu op det er et fantastisk koncept! Og
fantastiske trænere!! Gør det pi... godt!!“
En anden skriver: „Vi har meldt vores dreng til i
denne sæson. Det er super fedt for ham at være til
det. Trænerne formår virkelig at planlægge timen
godt. Kan klart anbefales..!!“
Vi i trænerteamet må bare sige – Det er virkelig en
skøn start på weekenden. At starte sin weekend med
grin, masser af high five og varme knus fra børnene,
det er bare skønt.

Så længe de har haft det sjovt og følt at de har været
en del af fællesskabet er den succes for os.
Vi var så heldige at ELRO fonden kunne se ideen bag
vores nye koncept og gav os en stor sum penge til at
indkøbe nyt udstyr for. Det resulterede i at vi allerede
ved anden træning kunne fylde hallen med skønt
udstyr der udfordrede børnenes balance, motorik og
koncentration.
Desuden kunne Djurslands Bank også se ideen bag
det nye koncept og var klar på ideen at børnene da
skulle have ens t-shirts at træne i.
Djurslands Bank har sponsoreret t-shirts til de
to første sæsoner. Så nu er der fyldt med glade
farver i hallen hver lørdag morgen. T-shirtsene blev
uddelt lørdag i uge 43, hvor vi også havde besøg af
maskotten.
Vi er i skrivende stund lige omkring 40 tilmeldte børn.
Vi er så glade for den positive modtagelse, vi har fået
af børn og forældre.
Vi vil gerne takke både ELRO Fonden samt
Djurslands Bank for at tro på vores ide og støtte op
omkring dette projekt.

Det er vores hensigt at der skal være plads til alle.
Derfor er forældrene med på banen for at give
børnene tryghed og lade dem hvile i det at
være en del af et aktivt fælleskab.
Ingen børn skal tvinges til noget de ikke vil,
derfor får de lov til at deltage i det de vil.
Langt de fleste er med til det hele, men der er
også nogle gange hvor enkelte måske har lyst
til at hoppe på en madras en hel time – og så
er det bare det de gør.

HIF BLADETS STØTTER
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VASKERI

EJENDOMSSERVICE

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

Håndbold

U8 mix
Igen i år mødte der utrolig mange spillere op på
vores U8 og U9 hold. Så mange at vi har set os
nødsaget til at dele de to hold op.
Det betyder, at U8 drenge og piger træner og spiller
sammen hver tirsdag fra 18- 19 i hal 1, men U9
pigerne har fået flyttet deres træning til tirsdage fra
17-18 i hal 1.
Det giver lidt udfordringer på trænerdelen, men vi
arbejder på en holdbar løsning.
Der har fra sæson start været en virkelig god og
kammeratlig tone blandt børnene.

til træning, og alle behandler hinanden ordentlig. Det
er så herligt at være træner på et hold, hvor stemning
er som på dette hold. Så STOR ros til spillerene
herfra.
U8 spillede deres første stævne lørdag d 26/10 i
Ulvehøjhallen i Randers. Det var virkelig en fornøjelse
at se dem spille. Der var plads til alle, nye som
gamle.
Nye spillere fik styr på nerverne og nød at komme
ind og spille – IGEN fordi børnene bare er rigtig gode
til at give plads til hinanden.
Vi ser frem til en sæson med masser af udvikling,
grin og godt kammeratskab

De er glade og motiveret for at lære, når de kommer

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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DHF Børnehåndb
Vi var så heldige at få lov til at deltage i dette års
Børnehåndbold Symposium. Dette foregik fra
fredag d 1 november til lørdag d. 2 november i
Kolding Hallerne.
Klavs Bruun Jørgensen
Vi tjekkede ind i Kolind fredag eftermiddag, fik vores
værelse på deres sportel og var herefter klar til at
deltage i første oplæg. Dette var fra den danske
landstræner for kvindelandsholdet, Klavs Bruun
Jørgensen.
Han fortalte om den nyeste viden omkring skudafvikling og skudafsæt – meget interessant, da man har
fundet ud af, at der skal skydes på en anden måde
på at styrke opdriften og i sidste ende give et hårdere
og mere præcist skud, samtidig med at man skåner
spillernes skuldre.
En vigtig viden, da det er vigtigt, at børnene får den
rigtig skud stilling ind fra start, da det er sværere at
rette den til, jo ældre de bliver.
Klavs viste mange øvelser i, hvordan man får det ned
på børnehøjde, så hvis I ser en masse børn i hallen,
der render rundt uden bold, tramper i gulvet og hiver
armen langt op i vejret – så er der en mening med
tingene.

Test af spil
Efter aftensmaden var vi klar til næste oplæg. Dette
var fra et par herre, der laver spil til børn, der indeholder fysisk aktivitet. Så her rendte alle deltagere rundt
på gulvet og prøvede deres nyeste spil af. Dette gav
mere inspiration til at få leget nogle elementer ind,
der ellers kan være knap så sjove for børn at udføre.

Speeddating
Sidste oplæg fredag aften var Speed Dating!
Vi skal love jer for, at det giver et indblik i, hvordan
det er som barn at møde op til eksempelvis håndbold første gang. Når det er grænseoverskridende,
som voksen at få stillet en masse spørgsmål af en
person i 30 sekunder – ja så kan det ikke være bedre
for et barn, som nok i forvejen er godt nervøs for at
skulle starte noget nyt.
Samtidig gav det også en rigtig god stemning
bagefter, da man pludselig fandt ud af ting, man
havde til fælles.
Det blev til en enkelt kop kaffe, inden vi endte på
værelset klokken 22.30 – godt brugte med meget ny
viden.
Lørdag morgen startede vi med lækker morgenmad,
så vi var klar til endnu en dag med masser af ny
viden.

HIF BLADETS STØTTER
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De gav et godt indblik i, hvad de havde fået lavet
af aftaler med det lokale erhvervsliv angående
sponsorater, hvad kan de erhvervsdrivende gør for
en klub – og modsat – hvad kan en klub gøre for de
erhvervsdrivende.
Der er en del, vi kan overføre direkte til Hornslet
IF Håndbold, så vi har info med hjem til vores nye
bestyrelse.

Multitasking træning med cykeldæk
Vi startede med træning i hallen med Johan Zanotti.
Zanotti arbejder meget med multitasking træning af
børn, så de både arbejder fysisk og mentalt en hel
træning.
Vi skal love jer for, at han kunne holde gang i de
medier, han havde fået stillet til rådighed.
Ved hjælp af noget så simpelt som cykeldæk, en
måtte og nogle kegler holdte han gang i disse børn i
halvanden time, helt uden nogle sagde de ikke gad.
Vi har allerede kontaktet ABC Centeret for at få fat i
gamle cykeldæk , som har været så flinke at sige at
vi bare kan hente.

Fokus på bredden
Andet oplæg lørdag var Ambitiøst klubprojekt med
bredden i fokus, KLG Håndbold. Denne klub vendte i
løbet af et par år deres klub fra at være konkurs truet
med ca 100 medlemmer til i dag at være en yderst
attraktiv klub med over 300 medlemmer.
Vi fik et rigtig godt indblik i, hvad de havde gjort
for skabe en fællesskabsfølelse, hvor det ikke kun
er bestyrelse og trænere, der giver til det, men at
alle bidrager – spillere, træner, bestyrelse, forældre,
lokale folk og erhvervslivet.

Efter frokost var det tid til sidste oplæg på dette
års Børnehåndbold Symposium. Det var ved Jan
Paulsen, tidligere landsholdsspiller og ligatræner.
Han vidste sit bud på den perfekte børnetræning.
Også Jan havde en holdning til, at vores træning skal
være godt med tempo, med masser af bold og ikke
mindst masser af glæde. Jans bud var rettet mod de
lidt ældre børn end dem vi pt har, men masser af det
kunne sagtens overføres og bruges.
Fælles for de fleste indlæg ved dette års Børnehåndbold Symposium var, at vi skal huske GLÆDEN,
LEGEN, TEMPOET. Måske droppe alle systemer
til de når ungdomsrækkerne U15 og opefter og i
stedet få dem til at flytte fødderne hurtig, få et bedre
overblik og bevare glæden – Så skal resten nok
komme med tiden.
Vi syntes selv, at vi er på vej i den retning de vidste til
dette Symposium, men nu har vi en masse ny viden,
masser af sjove øvelser og glæder os til at prøve
dem på vores hold.
Vi håber, at vi igen næste år får lov at deltage til
Børnehåndbold Symposium.
Mette
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Ny bestyrelse
Ved generalforsamlingen i HIF Håndbold, var der
tirsdag d. 17. september en hel bestyrelse på
valg.

Vi har valgt fortsat at køre med delt formandskab
som den forrige bestyrelse, så fordelingen af
bestyrelsesarbejdet hviler på flere skuldre.

Bestyrelsen havde gennem længere tid efterspurgt
nye kræfter, og flere forældre til de yngre håndboldspillere var venligt, men bestemt, blevet bedt om at
stille op, hvis der fortsat skulle være en håndboldafdeling i HIF.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
•
Stine Christensen – del af formandskabet
•
Søren Katholm Eriksen – del af formandskabet
•
Mikkel Pilehave Jensen – del af formandskabet
•
Jeanette Gjerulff Schmidt – kasserer

Heldigvis var der et fint fremmøde til generalforsamlingen, hvoraf flere deltagere på forhånd havde
tilkendegivet til trænerne at de ville stille op til valg.

Opbakning fra medlemmerne

Efter formandskabets beretning og godkendelse af
økonomien, gik medlemmerne til valg.

Konstituering
Det lykkedes heldigvis af få valgt 4 medlemmer til
bestyrelsen. Vi ville gerne have været flere, men må
ud og lave noget opsøgende arbejde den kommende
tid.

Vi har fra flere sider fået tilbudt hjælp til alle de
praktiske ting, f.eks. arrangementer, fyrværkerisalg
mv., så det virker til at der er god opbakning til et
fortsat godt virke i HIF Håndbold.
Den nye bestyrelse er hjulpet godt i gang og har fået
overdraget alt fra den tidligere bestyrelse. Vi vil i den
forbindelse gerne takke især Søren Mørch, som har
været meget hjælpsom og stadig er det – vi sætter
stor pris på hans viden om stort og småt.
En stor tak til den forrige bestyrelse for deres store
indsats!

HIF BLADETS STØTTER

HORNSLET AUTOVÆRKSTED
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Håndbold

Håndbold
skole
2019
I de første tre dage af uge 42 afholdt HIF
Håndbolds ungdomsafdeling igen håndboldskole
for U11 og U13 drenge og piger.

Under træningen blev afdelingens nye oppustelige
forsvarsdukker brugt flittigt, der blev øvet masser af
finter og skud omkring dukkerne.

Håndboldskolen er overvejende håndboldtræning,
krydret med sociale og legende aktiviteter. Uanset
om man er erfaren eller ny spiller, kan man få en
masse ud af det store fællesskab, der er om træning
tre hele dage i streg.

Tirsdag formiddag kom 2 spillere fra Århus Håndbolds herreligahold forbi som gæstetrænere, hvor
nogle af elitens træningsmetoder blev præsenteret.
Da de tog afsted igen efter frokost, var det en flok
trætte børn, der skulle holdes i gang resten af dagen.

DHF har et fint koncept, som vi kunne benytte, så
20 håndboldbørn i alderen 10-13 år stillede mandag
morgen til udlevering af bold, t-shirt og drikkedunk.
Tina ”Folle” var træner alle dage og med god hjælp
af 4 unge fra klubben, blev der trænet, spillet og
leget masser af håndbold i 3 dage.

Tusind tak til AGF, DHF, trænere og hjælpere – og tak
til SuperBrugsen Hornslet, der sponserede frisk frugt
alle 3 dage.

HORNSLET

Søren Mørch og bestyrelsen
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Håndboldkaravane 2019
Fredag 13/9 var alle Hornslet Skoles elever på 3. og 4. årgang inviteret til håndboldkaravane i
Hornslethallerne – og det blev en fantastisk dag.
Klubben havde fået god støtte fra JHF til at arrangere karavane-dagen – og til den praktiske
udførelse havde vi fantastisk hjælp fra omkring 10 idrætselever fra Handelsgymnasium Rønde, der
stod for mange forskellige aktiviteter for børnene.
Efter fælles opvarmning, var der opstillet 8 stationer bl.a. med skud på en såkaldt skuddug (med et
billede af Niklas Landin) – og mod vores nye hastighedsmåler, så boldens hastighed måles.
Der var omkring 150 børn i hallen i løbet af formiddagen, og vi takker for stor opbakning og godt
humør fra eleverne – og for frisk frugt sponseret af Rema 1000 Hornslet.

HIF BLADETS STØTTER
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Håndbold

Fyrværkerisalg igen
Hornslet IF Håndbold står for årets fyrværkerisalg ved Rema1000.
Vi får igen mange fede varer fra Aalborg
Fyrværkerifabrik – og overskuddet går igen til
ungdomsafdelingen.
Sidste års fyrværkerisalg gav gode penge til
bl.a. nye træningsredskaber, som ungdomsholdene har glæde af i den daglige træning.
Kom og støt os – køb dit frværkeri i teltet ved
Rema1000 – vi har åbent:

Søndag 29/12 fra kl. 10 – 18
Mandag 30/12 fra kl. 10 – 18
Tirsdag 31/12 fra kl. 10 – 14
PS: Vi håber igen i år på god forældreopbakning
til bemanding af teltet, opstilling, nedtagning
og evt. nattevagt – vagtplanen besættes i
samarbejde med håndboldbestyrelsen og
trænerne.

Hornslet Auning Løgten

apotek
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Nyt fra de mindste
Så er håndboldsæsonen atter i gang.
Fra denne sæson besluttede vi os fo,r at der skulle
være en nedre aldersgrænse på det yngste hold på
grund af udfordringer med alt for store spring blandt
spillerne. Så i år er det årgang 2012 samt 2013, der
er på vores yngste hold.
Der er en masse gengangere fra sidste sæson, men
vi har også sagt velkommen til en masse nye.
Årgang 2012 har desværre ikke helt så mange
spillere, så vi tager hellere end gerne mod flere nye
spillere.

Så sidder der nogen derude med en lyst til at prøve
spillet af, så kom ned i hallen og prøv at træne
sammen med os. Vi træner tirsdage fra 17 -18 i hal 2.
Holdene var ude og spille deres første stævne den
26/10 i Romalt hallen. Her blev der spillet 6 kampe
af 10 super friske spillere, der gav den alt hvad de
havde. Det var en rigtig god dag for både spillere og
trænere.
Vi glæder os til at følge spillerenes udvikling gennem
sæsonen.
Trænerteamet

HIF BLADETS STØTTER

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
HORNSLET
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2 9. N O V E M B E R K L . 16 . 3 0 V E D K I R K E N

Program
Kl. 16.00
Afgang fra spejderhytten Reden (Toftevej 6)
Spejderne går i fakkeloptog gennem byen sammen
med Tamburkorpset og selvfølgelig Julemanden.

er varm kakao til børnene og kaffe til de voksne.
NYT: Få taget et billede sammen med Julemanden.
Hør kirkens kor synge.

Kl. ca. 16.30
Julemanden tænder træet foran kirken i Hornslet
med hjælp fra Brandberedskabet Grenaa.
Julemanden uddeler slik i Sognegården hvor der også

Sponsor til årets juletræstænding:
Gårdejer Peter Madsen, Vognmand Michael Laursen,
El-Con Hornslet, Superbrugsen Hornslet, Brandberedskabet Grenaa, Djurslands Bank, Hornslet Kirke.
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12 glade U9 piger
Pigerne er kommet godt i gang med sæsonen. De startede med at træne sammen med U8, men på
grund af mange spillere fik U9 pigerne flyttet deres træning til tirsdage fra 17-18.
Her er de cirka 12 glade piger til træning hver gang. Det er piger, der har mod på håndbolden og giver
den max gas til træning. Desuden er de rigtige gode til at støtte hinanden og hjælpe hinanden.
Pigerne er meldt til indslusningsstævne. Her skal de spille fire stævner før jul og fire efter jul.
Det første stævne spillede de hjemme lørdag den 3 november. Her blev det en sejr og et nederlag.
Alle piger gjorde det rigtig godt..! For mange af pigerne var det deres første kampe, så hatten af for
deres gejst og iver.
Vi glæder os til at se pigernes udvikling gennem sæsonen.

HIF BLADETS STØTTER

Entreprenør

Jesper Schroll Jensen Aps
Hornslet

Aut. kloakmester
40783880
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Trænerteamet

Håndbold

Nyt spillertøj til U11-U13
U11 - U13 pigerne og trænerne vil gerne rette en stor tak til vores trofaste sponsorer

AutoMester Hornslet Autoværksted & Bonne Låse & Sikring Aps
For det fine nye spilletøj – som allerede er taget i brug her i håndboldsæsonen 2019/2020
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Volley
Her er statusrapport fra Volley – sæson er startet rigtig godt – vi har fået et par nye spillere – 2
mænd – så nu er kvinderne i mindretal – sidst
det var sådan var for 16 år siden.
Da jeg startede, vi var 3 kvinder og 12 mænd. Nu
er vi 5 mænd og 4 kvinder – så nu kan vi godt
bruge lidt flere kvinder.
Det er altid muligt at være med også selvom vi
er startet. Vi holder julehygge d. 19.12.2019.
Torsdage fra 18:30-20:00 i gymnastiksal på
Hornslet skole.
Håber vi ses!
Birthe

Aktivitetskalender 2019
Black Friday

29. november

Juletræstænding

29. november

Aktivitetskalender 2020
Fastelavn i Hallen 22. februar
Markedsdag

2. maj

Open by night

4. juni

Modeshow i hallen 6. oktober
Halloween

29. oktober

Black Friday

27. november

Juletræstænding

27. november

HIF BLADETS STØTTER

ADVOKATFIRMAET

SØLGAARD & KNUDSEN
MØDERET FOR HØJESTERET
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God motion og et godt
grin

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

FOR ALLE ALDRE
Fra 16 år.

HVORNÅR

KONTINGENT
FOR ALLE ALDRE

HVOR
HVORNÅR

SPØRGSMÅL
KONTINGENT
kontakt
Birthe Krag

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

Hornslet skole
God
motion
og
et
godt
Ny gymnastik sal
grin

550 kr. for 1 sæson
Fra 16 år.

29 74 80 39
550 kr. for 1 sæson

SPØRGSMÅL
kontakt Birthe Krag
29 74 80 39

HVORFOR

God motion og et godt
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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 svømmehallen.

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

kl. 08.30 – 09.30

Motion

kl. 09.30 – 12.30

For alle

Søndag:

Sæson 2019/20 HORNSLET IF BADMINTON KAMPOVERSIGT

Hold
HIF 1
B 2+2MIX

Ugedag Dato
PULJE
tirsdag 10-12-2019

Tid
406
18:00

kampnr

Sp

375821

B 2+2MIX

13-01-2020

19:00

375822

B 2+2MIX

mandag
tirsdag

28-01-2020

18:00

375824

B 2+2MIX

tirsdag

25-02-2020

18:00

375827

B 2+2MIX

onsdag

18-03-2020

20:00

375831

Hold
HIF 1
A 4 SP

Ugedag Dato
PULJE
tirsdag 10-12-2019

Tid
410
20:00

kampnr

Ho
ler
As
ler
Ho
ler
Ho
ler
Sø
&I
Sp

A 4 SP

søndag

12-01-2020

10:00

375940

A 4 SP

tirsdag

28-01-2020

20:00

375942

A 4 SP

tirsdag

25-02-2020

20:00

375945

A 4 SP

mandag

16-03-2020

20:00

375948

Hold
HIF 2
B 4 SP

Ugedag Dato
PULJE
tirsdag 03-12-2019

Tid
416
20:15

kampnr

B 4 SP
B 4 SP

onsdag
tirsdag

04-12-2019
14-01-2020

20:30
20:15

376223
376225

B 4 SP

tirsdag

04-02-2020

20:00

376229

B 4 SP

søndag

23-02-2020

15:00

376231

B 4 SP

mandag

09-03-2020

21:00

376234

375939

376219

Ho
ler
Øru
Ce
Ho
ler
Ho
ler
Øs
sko
Ha
Sp

Ho
ler
Næ
Ho
ler
Ho
ler
Ha
Idr
Sø
&I

HIF BLADETS STØTTER
HIF BLADETS STØTTER
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Badminton
Sæson 2019/20 HORNSLET IF BADMINTON KAMPOVERSIGT

pillested

Modstander

B 4 SP

tirsdag

ornslethalrne
ssentofthalrne
ornslethalrne
ornslethalrne
øften Kultur
Idrætscenter
pillested

Søften 1
SIF Assentoft

Hold
HIF 3
C 4 SP

Ørsted IF 2

C 4 SP

Hammel 1

20:15

376238

Ugedag Dato
PULJE
tirsdag 03-12-2019

Tid
421
18:30

kampnr

09-12-2019

20:00

376392

C 4 SP

mandag
tirsdag

14-01-2020

18:30

376394

Søften 1

C 4 SP

søndag

23-02-2020

15:30

376397

Modstander

C 4 SP

onsdag

04-03-2020

20:00

376400

ornslethalrne
rum Aktiv
enter
ornslethalrne
ornslethalrne
stervangsolen
adsten
pillested

Hadsten BK 1

C 4 SP

tirsdag

24-03-2020

18:30

376402

AC Norddjurs 1

HORNSLET IF BADMINTON - KAMPOVERSIGT - U15 4 spillere
Pulje 1523
Hold
Ugedag Dato
Tid
kampnr
Spillested
Modstander
U17/19
lørdag
07-12-2019
14:30
2 kampe Auninghallerne Skødstrup og
Auning
U17/19
søndag 12-01-2020
12:15
2 kampe Vejle
Vejle og Ry
Badmintonhal
U17/19
søndag 23-02-2020 10:00
2 kampe HornslethalAuning og
lerne
Stilling
U17/19
lørdag
07-03-2020 08:30 2 kampe Skødstruphal- Skødstrup og
len
Stilling

ornslethalrne
æshøj Hallen
ornslethalrne
ornslethalrne
ammel
rætscenter
øften Kultur
Idrætscenter

Søften 1

Ørsted IF 1
Randers BK 1
Hadsten BK 1

Modstander

Harlev 2
Auning 1
Thorsager
Rønde 2
Hammel 1
Søften 1

24-03-2020

376390

Hornslethallerne
Spillested

Harlev 2

Hornslethallerne
Ådals Hallen

Nielstrup
Voldum 3
IF Ådalen 1

Hornslethallerne
Østre Hallen
Grenå
Voldum Hallen

Bispehavens
BC 4
Grenå 4

Hornslethallerne

Modstander

Nielstrup
Voldum 3
IF Ådalen 1

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

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

Byvej 5 · 8543 Hornslet · Tlf. 86 99 46 44
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Badminton

Generalforsamling
25. september 2019 var der generalforsamling i
badmington. Fremmødte ved formanden samt 3
medlemmer og 1 fra hovedbestyrelsen.
Formandens beretning
Formanden oplæste beretningen, som her er angivet
følgende punkter i stikordsform.

Ungdom
Vores ungdomsafdeling var stabil ift. året før med 26
medlemmer. Ganske flot. Vi har haft 2 meget aktive
instruktører, der har ”styret” træningen udmærket.
Mange fra ungdom deltog i stævner i naboklubberne
med flere gode resultater.
Vi havde tilmeldt 2 hold i DGI turneringen. 1. plads til
begge vore hold (U15 og U17/19). Meget flot resultat.
Holdene havde hermed kæmpet sig til landsfinalerne
som blev afviklet henholdsvis i Middelfart og Hammel. En stor tak til forældrene til vore drege og piger
for at støtte op til stævner og kampe.
Der blev afhold klubmesterskab med rigtig god
tilslutning med afsluttende uddeling af præmier der
var sponsoreret af bl. Djursland Bank og Sparekassen Djursland

Motionister
Vi har 54 til ældrebadminton om mandagen, og 100
der spiller om aftenen. Så i alt er vi 180 medlemmer.
Over 90% af vore timer er besat med faste spillere.
Vi har haft tilmeldt 2 hold 4-spillere samt 1 mixhold i
DGI, og tilbagemeldingerne herfra er, at resultaterne
var tilfredsstillende.
Vi besluttede så at tilmelde et blandet hold i B
rækken til landsmesterskabet i Grindsted med gode
resultater.
Vi deltog i Syddjurs Mesterskabet i Rønde, det blev
dog ikke til nogen Syddjursvinder denne gang.

Julearrangement i den sidste uge op til jul trak en
del til fadet, da der her var gløgg og æbleskiver
på menuen. Ældrebadminton samledes om en lille
julefrokost frokost som en ekstra julegave.
Klubmesterskabet blev afviklet i marts måned
med god tilslutning af både de nye og de gamle
medlemmer.
Som afslutning var badmintonafdelingen vært for et
traktement.
Drop In om tirsdagen har ikke fungeret som planlagt,
idet det altid var de samme som spillede om
torrsdagen, der mødte op. Derfor er Drop In droppet
i næste sæson.
Turneringsspillere mm, som har timer om torsdagen
har nu også timer om tirsdagen fra 20-22.
Der er fortsat i et godt samarbejde med Rodskov IF.
Bestyrelsesarbejdet har været præget af stabilitet,
god ro og orden og ingen større problem at slås
med. Det kører ligesom lidt af sig selv. Hvilket kan
betyde, at der er medlemmer i klubben, der er tilfreds
med den måde ,det kører på.
En tak fra bestyrelsen til alle medlemmerne for deres
opbakning i hverdagen skal lyde herfra.
Generalforsamlingen godkendte formandens
beretning.

Driftsregnskab i kroner
Indtægter
Kontingenter, boldsalg mm
Udgifter
Halleje, Stævner, Omk., Bolde mm
Administration, Kontingent mm
Diverse, Bestyrelse mm
Omkostning Frikontingent
Renter
Årets resultat (underskud)

HIF BLADETS STØTTER

Bliv
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ek

trakunde i

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

172.948,59

-162.260,51
-24.496,58
-903,00
-24.594,00
-25,00
-14.736,50

Badminton
Aktiver
Bank og tilgode HIF
Varelager (bolde)
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital årets start
Årets resultat
Egenkapital
Skylder (halleje 1+2 kvt)
Passiver i alt

111.161,45
8.850,00
120.011,45
86.667,95
-14.736,50
71.931,45
48.080,00
120.011,45

Egenkapital overført til nyt regnskabsår

71.931,45

Driftsregnskabet viste et underskud på godt
14.736,50, hvilket til dels skyldes julearrangementet,
deltagelse i landsmesterskaberne samt afvikling af
klubmesterskabet.
Generalforsamlingen godkendt herefter driftsregnskab og budget.

Ældre
Vi spiller som sædvanlig mandag fra kl. 09-12.
Der er stadig ledig baner mellem kl. 11-12
ligesom der er en enkelt bane, der mangler
en deltager. Så hvis det har interesse kontakt
Henning på 23458025.

Motionister/seniorer
Der er stadig ledige timer:
Mandag 18-19 og fra 20-22
Onsdag 19:30-22
Er du interesseret, også hvis du ingen makker
har, så kontakt Henning 23458025.
Der er enkelte hold, der mangler en makker til
double.
Der er tilmeldt 4 hold i DGI-rækkerne her til
vinter (se planerne for kampafvikling.

Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget nogen forslag

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

Eventuelt
Intet til eventuelt

Ungdom

Der er kommet en stor skare nye medlemmer
mellem 10-13 år, og der er meget dejligt. Der
trænes fredag kl. 16-17:30

Kontingent 2019/2020
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

For de lidt ældre er der træning med Michael fra
17:30-19, og der er plads til lidt flere mellen 14
og 17 år
Vi har tilmeldt et hold 15/17/19 årgang

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

Klubmesterskab 2019
Årets klubmesterskab er blevet afviklet med stor
succes med afslutningsfest efter dagens kampe.
Klubmestre Hornslet IF TENNIS 2019
Herre single gruppe A
Guld:
Bjørn de Place
Sølv:
Rasmus Langballe
Herre single gruppe B
Guld:
Niels Jørgen Hansen
Sølv:
Ahmed Basim
Herredouble gruppe A
Guld:
Jan Lindblad og Rasmus Langballe
Herredouble gruppe B:
Guld:
Svend Petersson og Claus Hansen
Herredouble +60:
Guld:
Søren Krabbe og Ole Ravn
MIX double:
Guld:
Frederik Thaysen og Sysser Pedersen
STORT TILLYKKE

HIF BLADETS STØTTER
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Tennis

Generalforsamling
9 fremmødte - heraf alle 5 bestyrelsesmedlemmer.
Pkt 1: Valg af dirigent
Valget blev Hans Jørgen, der konstaterede at mødet
var indkaldt rettidigt og formalia overholdt.

Pkt 2: Formandens beretning
Steen takkede for et godt år med godt samarbejde,
positiv ånd og meget aktivitet på alle baner.
Der er 90 medlemmer - og af dem er rigtig mange
aktive.
Det er fremgang i aldersgruppen + 50, men der
mangler ungdomsspillere (der er stort set ingen).
Året har været udramatisk budgetmæssigt.
Desværre nåede der ikke at blive malet klubhus.
Det havde vi ønsket, men må udsætte det til næste
sæson.
Der var lidt spørgsmål om hvervning af yngre spillere.
Henning kunne fortælle, at der har været sat ind de
seneste år (via skolen og DGI) uden held. Klubben
har en træner parat hvis det lykkedes.
Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3: Regnskab og budget
Henning gennemgik driftregnskab og budget for
kommende år.
Indtægter:
Kontingent, boldsalg, salg og tilskud
Udgifter:
Nyt tag, banevedl., holdgebyr mm
Globus data, kontingenter mm.
Bestyrelse, gaver og bankgebyr
Årets resultat, underskud

kr. 119.533
kr. -173.084
kr. -15.010
kr. -1.670
kr. -70.231

Aktiver:
Bank og til gode i HF.
Passiver:
Egenkapital ved årets start
Årets resultat
Egenkapital
Depositum
Balance

kr. 314.675
kr. 381.006
kr. -70.231
kr. 310.775
kr. 3.900
kr. 314.675

Årets resultat var lidt bedre end forventet. Der
var budgetteret med 78.000 i underskud pga
udskiftning af klubhusets tag. Den normale drift viste
et et lille overskud.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Henning på valg. Jytte og Mette stopper efter at have
siddet i to år. Steen stopper efter at have siddet i et
år. Charles fortsætter.
Det blev foreslået, at der kun laves en bestyrelse
med tre medlemmer - hvilket er i overensstemmelse
med vedtægterne. Godkendt af generalforsamlingen.
Henning blev genvalgt og Gunnar Fischer Kjelmann
blev valgt uden afstemning og indtræder som nyt
medlem i bestyrelsen .
De tre medlemmer - Henning, Gunnar og Charles,
konstituerer sig herefter.

Pkt. 6: Eventuelt
•

•

Der blev foreslået, at der laves voksenintroduktion næste år, da det genererer nye medlemmer
- det vil der blive arbejdet på.
Der var et ønske om, at der ophænges billede
og kontaktinfo på den nye bestyrelse - Idéen
blev modtaget, og Steen lovede at lave
opslaget.

DANTAXI HORNSLET
86995400 - 48484848
41

Tennis

Spil tennis hele året!
Så nærmer tiden sig, hvor grusbanerne ikke kan bruges. Men så længe, der er net på bane 2-3-4, kan
de bruges. Vinterbane 1 er klar til vinteren (undtagen når der ligger sne på den), så der er ikke nogen
undkyldning for, ikke at spille tennis frem til foråret.

Bestyrelsen
Formand: Gunnar Fischer Kjelmann
Kasserer: Henning Kristiansen 23458025
Best. medl: Charles Soulam

Kontingent 2019
U9-U14
U15-U25
Senior
+65

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

ONSDAGS DROP-IN

HVER ONSDAG KL. 19-22 ER DER DROP IN FOR ALLE MEDLEMMER I HORNSLET IF TENNIS. MØD OP FOR AT SPILLE MOD NOGEN DU IKKE LIGE ER VANT TIL AT SPILLE MED. VI
FORSÆTTER SÅ LÆNGE, DER ER NET PÅ BANERNE, FLYTTES DEREFTER TIL BANE 1.
HIF BLADETS STØTTER

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet
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LOLA JENSEN
Onsdag d. 29. januar 2020

LOLA JENSEN
Onsdag d. 29. januar 2020

LOLA JENSEN
LOLA JENSEN
”Hverdagens
rutiner
sat på humoristisk
spids –børn,
job,at
familie,
børn,
”Hverdagens
rutiner sat på
humoristisk
spids – job, familie,
få det til
at at få det til at
sammen”
hænge sammen”
Hornslet Hallerne,
Onsdag
29. januar
Hornslet Hallerne,
Onsdag
d. 29.d.januar
kl. kl.
19 19
- Entré: 125 kr.

Entré: 125 kr. Billetter: hornslethallerne.dk eller syddjursbibliotek.dk

Billetter: hornslethallerne.dk eller syddjursbibliotek.dk

Lola Jensen sætter fingeren på det moderne familielivs ømme punkter og giver sit b
Lola Jensenhvordan
sætter fingeren
det hverdag
modernemed
familielivs
ømmeogpunkter
og giver sit
vi en
fårbedre
en på
bedre
mere
glæde
overskud.
bud på, hvordan vi får
hverdag
med mere
glæde
og overskud.

HverdagenHverdagen
kan for mange
være
en stressende
trædemølle
– både på–arbejdet
kan for
mange
være en stressende
trædemølle
både på arbejdet og hjem
og hjemmeprivaten.
i privaten.
Der
er
visse
ting,
som
bare
skal
gøres,
men
derfor
behøver
Der
er
visse
ting,
som
bare
skal
gøres,
men
derfor
behøver
hverdagen ikke b
hverdagen ikke blive grå og træls. Ifølge Lola Jensen er det muligt at få en hverdag
træls.
IfølgeogLola
Jensen er det
få en hverdag
med hver
fornyet
med fornyet
familiearbejdsglæde
ogmuligt
trivsel,atsåledes
at (næsten)
dagfamilie- og arbejd
bliver til entrivsel,
god dag.
således at (næsten) hver dag bliver til en god dag.
43

Petanque

Årets mestre i petanque
Sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj
afsted med sol, regn og knaldhamrende godt
petanquespil på de nyrenoverede petanquebaner. En sæson, hvor vi både fik lært at lave høje
og skruede indlæg, og på nærmest fynsk fik
lært at kende forskel på ligger og lægger.
Klubmesterskabet
Den 25. august var der indbudt til afholdelse af
klubmesterskab 2019. Som altid ved petanques
store turneringss
tævner var solen, Dannebrog og klubfanen hejst.
Fremmødet var stort. Både superaktive som lejlighedsvise aktive og veteraner var mødt til hyggeligt
samvær omkring konkurrencen og efterfølgende
grilltraktement.
I år var der rekordstor tilmelding til klubmesterskabet. Hele 12 par var tilmeldte, hvilket højnede både
spille- og spændingsniveauet.
Efter 5 intense spillerunder kunne årets klubmestre
og med ret til at have klubtrofæet stående hjemme
på kaminhylden kåres.

Super Melee og Flasketurneringerne
Super Melee og Flasketurneringerne kom hurtig i
gang, for at vi kunne nå de 8 spillerunder.
Super Melee turneringen bevarede sin spænding
helt hen mod slutningen, hvor 2-3 spillere havde
udskilt sig fra feltet.
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Petanque
Årets vindere blev Bent Pedersen, efterfuldt på 2. og
3. pladsen af Anne Marie Thomsen og Else Olsen

I Flasketurneringen blev der på spilledagene uddelt
flaske til et bredt felt af de deltagende kompetanter,
men ved en endelig opgørelse af opnåede point,
fremstår Bent Pedersen som vinder.
Blandt de flittigst deltagende i turnering blev ved
udtrækning kåret Svend Martinussen, Henning
Kristiansen og Margit Troelsen
Billed nr. 5 Vinder flasketurneringen

Generalforsamling
Årets medlemsmøde blev afhold den 1. oktober. I sin
årsberetning fremhævede og takkede formanden for
de frivillige for deres store arbejdsindsats. Årsberetning og regnskab kan ses på hjemmesiden.

Bestyrelse
Efter 2 perioder som bestyrelsesmedlem og skribent
til HIF-Bladet har Allan Bloch valgt at takke af for
denne gang.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev enstemmigt valgt
Tove Høstrup. Tove er tidligere bestyrelsesmedlem,
men havde for en periode selv valgt at være suppleant
med funktion af kasser.

VINTERSÆSONEN
Petanque er en udendørs helårssport. Fra oktober er
de korte ærmet bluser og bukser udskiftet med de
lange forede trøjer og benklæder.
Hver søndag formiddag og tirsdag eftermiddag møde
12-16 entusiastiske petanque spillere på baneanlægget til en god omgang vintertræning.

At vinde både Super Melee og Flasketurneringen
kræver ikke alene flot og godt petanquespil men også
god plads på amagerhylden derhjemme

PS: regn og sne er ingen undskyldning for manglende
fremmøde.
De bedste hilsner og tak for denne gang
ab
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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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