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3.000 HIF’ere kan ikke tage fejl

Kom og dyrk sport hos os

Information fra redaktionen
Redaktiionen gør opmærksom på, at de fleste indlæg i dette blad er skrevet og afleveret til
redaktionen, inden Corana-virus havde spredt sig til Danmark. I skrivende stund 14-3-20 er al
aktivitet i HIF lukket ned. Tjek HIF’s facebookside for mere information.

Formanden beretter
Så kom tiden, hvor vi gik ind i år 2020 og indtil
videre viser vinteren sig på den milde måde og det
skal vi ikke klage over.
Alle vores udendørs aktiviteter såsom tennis og
petanque og ikke mindst fodbold har gode kår
når der ingen sne er. Inde i hallen fortsætter alle
aktiviteter som planlagt hen over det nye år og vi
har konstateret en lille fremgang inden for ”Krop
Amok”.

Nye aktiviteter
2020 bliver også et år, hvor vi får nye aktiviteter
ind omkring hallen, da Bekker Dans vil afholde
dansehold i hallen om mandagen. Det bliver
spændende at følge og få endnu mere aktivitet ind
i hallen om aftenen.

Vores motionscenter er også startet op på året
med forskellige tiltag, f.eks. i forhold til kampen
mod for meget julemad på sidebenene.
Jeg ved, at arbejdsgruppen arbejder benhårdt for
at få flere aktiviteter på benene.

Kostvejledning med et formål
Jeg har personligt meldt mig frivillig til kostvejledning i motionscentret med Charles er uddannet
inde for kostvejledning og sundhed og samtidig er
en af vores frivillige i HIF Motionscenter.
Det, jeg har committet mig til, er et 8 ugers forløb,
hvor jeg må spise, det jeg har lyst, men selvfølgelig
med måde, da jeg har et begrænset kalorieindtag
om dagen på 2700 Kcal. Dette skulle gerne ende i
et vægttab på ca. 12 - 18 kg.
fortsættes næste side

Vores fodbold og håndboldafdeling har lavet et
koncept omkring ”Leg og lær” med en bold, og
det har stor succes. Vi håber selvfølgelig, at nogle
forældrene til børnene også benytter nogle af de
andre faciliteter, vi har i vores idrætsforening.
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Jeg kører på 4 uge lige nu og resultatet lige PT er
et vægttab på 7,8 kg.
Man kan mod betaling bestille en tid ved Charles
for udarbejdelse af et program og samtidig få lavet
en BMI-test.

Foredrag og folkemøde
Januar måned har også været en måned, hvor
der har været forskellige foredrag i hallerne, samt
folkemøde med Syddjurs kommune (Socialdemokratiet), hvor der var høringsrunde, og hvor vores
borgmester Ole Bollesen sad i spidsen sammen
med et bredt panel.
Der var spørgerunde, hvor alle fremmødte kunne
spørge frit, om hvad kommunen tænker ind i byen
Hornslet.
Kommunen var umiddelbart lydhør omkring de
spørgsmål, der blev stillet til panelet.
Det var især emner, som grunden nede ved
Mosegården og forlængelse af boldbaner, som
vi gerne vil have taget op med kommunen, da
de påtænker at udstykke disse grunde til ca. 35
parcelhusgrunde.
Vi gik forskellige scenarier igennem, omkring den
førnævnte tanke om udstykning i området omkring
hallerne. Hvis der kommer en udskoling ved hallen,
bliver vi nødt til at tænke lidt frem. Her tænker jeg
på udvidelse af faciliteter i og omkring hallerne.
Byrådet ser kun på ekstra indtægt i form af nye
borgere på dette stykke jord. Men hvis kommunen
vil bygge dernede, vil det afgrænse fodbold m.m. i
en eventuelt udvidelse.
Peter Damborg vil tage det op sammen med
formanden for fodbold og få lavet en skriftlig
indsigelse, for at dette ikke kommer til at ske, for
der må være andre steder, hvor de parcelhusgrunde kan ligge.
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Konstituering
Vi er blevet konstitueret i bestyrelsen. som består
af Calle Sandgaard som kasserer, Majbritt Friis
Jakobsen som sekretær, Michael Møller Jensen
som medlem af bestyrelsen og suppleant Bjarne
Højgaard. Undertegnede som formand for HIF
Hornslet.

HIF er hele Hornslets idrætsforening
Vi forsøger hele tiden at reklamere for HIF, så
alle nye tilflyttere ved, at vi har stor aktivitet i og
omkring hallerne.
Vi er igen kommet på Syddjurs kommune hjemmeside i ”Flytteguiden”. Vi har været ude af den,
da det var en af de omkostninger, som vi har haft
skåret bort.
Det er koster små kr. 10.000 om året, så det er ikke
gratis, men det er et vigtigt budskab at få sendt
til byens tilflyttere. Jo større interesse der er om
hallerne, jo større interesse vil kommunen også
have for vores haller og faciliteter.
Dette kunne måske også udmønte sig i at
udskolingen kom ned til området. Det er vigtigt
for en idrætsforening hele tiden at vækste, dette
gælder også HIF. Derfor er en udskolingen en vigtig
brik i vores haller.
Vi byder alle borgere, gamle og nye, der kommer
til byen, velkommen til vores mange faciliteter i
Hornslet IF
Formand
Jens Dueholm

LAN
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caféområde. Det gør vi ved at sætte større vinduer
i væggen mellem hal 1 og café og ved at etablere
en dør direkte fra hal 1 til caféen.
Vi går som sagt i gang med arbejdet midt i maj og
forventer at være færdige ved udgangen af juli,
hvilket også betyder, at vores køkken er lukket ned
i den periode.

Covid-19
I skrivende stund er vi alle midt i nedlukningen
pga. Covid-19. Også Hornslet Hallen er lukket ned,
da vi selvfølgelig retter os efter myndighedernes
anbefalinger.
Vi glæder os dog allerede til at få alle vores
brugere i gang igen – det er nu en mærkelig og
ensom fornemmelse at gå rundt i en helt stille hal!
Håber, I alle passer på hinanden, til vi ses igen.

Renovering af indgangsparti og caféområde
Vi har i lang tid arbejdet på at skaffe midlerne til en
renovering af vores indgangsparti og caféområde.
Finansieringen er nu på plads, hvilket betyder, at vi
går i gang midt i maj. Det glæder vi os meget til.
Renoveringen vil indbefatte en energioptimering
af vores bygninger i de nævnte områder, og vi får
også opfyldt vores ønske om et mere handicapvenligt center, da vi får nyt indgangsparti med
skydedøre samt bedre ramper til kørestolsbruge
og gangbesværede.
Derudover kommer vi også til at give vores køkken
en ordentlig omgang. Dejligt langt om længe at
kunne give vores cafédamer, Anja og Lisbeth, lidt
bedre forhold.
Selve opholdsrummet ved caféen renoverer vi
også. Her er tanken at modernisere og gøre det
hele mere lyst og venligt samtidigt med, at vi gerne
vil skabe bedre sammenhæng mellem hal og

Vi undgår nok ikke lidt gener for vores brugere,
men glæd jer, for det bliver godt. Tag endelig
fat i vores centerleder Karsten Nissen, hvis I har
spørgsmål eller bare har lyst til at høre lidt mere om
planerne.

Ny skole i Hornslet
Som mange af jer sikkert allerede ved, har
Syddjurs Kommune nu planer om en skole mere
i Hornslet. Et af scenarierne er at placere en
udskoling ved Hornslet Hallen.

Det synes vi lyder utroligt spændende, og vi er
allerede nu i dialog med både politikere og HIF om,
hvordan vi bedst muligt kan påvirke belutningen,
så placeringen bliver her ved hallen.
Vi ser mange fordele for idrætslivet ved en sådan
placering, men vi mener faktisk også, at det er en
vigtig beslutning for hele Hornslet.

Fordele ved en udskoling ved Hornslet Hallen
kunne være:
•

Mulighed for at skabe et miljø, som byens
unge vil føle en naturlig tilknytning til. Vi
oplever i Hornslet unge, der bevæger sig
rundt i byen om aftenen og leder efter steder
at holde til. Vi tror på, at vi gennem tæt dialog
mellem en kommende udskoling, Hornslet
Hallen og vores forskellige brugere kan være
med til at skabe et spændende ungdomsmiljø,
som kan holde fast i vores ungdom

HIF BLADETS STØTTER
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•

Hallen, HIF og hallens øvrige brugere vil
komme tættere på eleverne i en udskoling.
Elever, der normalt ikke er aktive i idrætslivet,
vil være nemmere at få fat i. Vi kan få flere i
gang med det, vi gerne vil – nemlig at bevæge
sig og være del af gode fællesskaber.

•

Hallen vil kunne lave et kantinetilbud til
udskolingens elever og ansatte til gavn for
alle. De unge mennesker vil få et godt måltid
mad, og vi vil kunne udvikle på vores café,
også til gavn for centrets øvrige brugere.

•

Vi undgår for stor spredning af institutioner
i Hornslet. Hallen har en placering tæt på
Hornslet centrum, hvilket giver mulighed for
at lave aktiviteter, som knytter hal, skole og by
tættere sammen.

Vi ser frem til at deltage i den kommende tids
samtaler om en endelig placering. Vi håber, at
mange giver deres besyv med, så vi får givet vores
politikere nok informationer til, at de kan tage den
beslutning, der er bedst for Hornslet.
Forhåbentligt en beslutning indeholdende gode
visioner og perspektiver for både skole- og
idrætsliv i Hornslet.

Aktivitetskalender 2020
Fastelavn i Hallen 22. februar
Markedsdag

2. maj

Open by night

4. juni

DET
DETEREROS,
OS,DER
DER
TRYKKER
TRYKKER
PROGRAMMET
PROGRAMMET

Vi glæder os til at se jer alle i hallen. Pas på
hinanden. Vi ses.

Med venlig hilsen
Rasmus Langballe
Formand Hornslet Hallen

Modeshow i hallen 6. oktober
Halloween

29. oktober

Black Friday

27. november

Juletræstænding

27. november

Dit lokale trykkeri
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e
Roll-u
p
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HIF
Motion

Velkommen i HIF Motion
Hos Hornslet IF Motion har vi fokus på din træning og sundhed. Vi tilbyder i samarbejde med
Hornslet Hallen lokalområdets bedste motionscenter og fitness tilbud til alle borgere i Hornslet
og omegn.
Træn selv eller med andre på hold i HIF Motion
I Hornslet IF Motionscenter har vi et stort udvalg af holdtræninger uanset alder og niveau med
dygtige instruktører, der altid er klar til at hjælpe dig.
Hvis du ønsker ikke selv at stå for din træning eller vil prøve noget nyt, har vi et bredt udvalg
af hold. Vi tilbyder hold som Indoor Cycling, Pump, Fitness Box, X-Fit, Step, Bøj/Stræk for 60+,
Tabata og Cross Dance.
Når du er medlem hos Hornslet IF Motion, kan du også træne selv i vores nye fitness center med
nogle af de bedste maskiner på markedet fra Matrix.
Nyd godt af vores gratis omklædning- og badefaciliteter før og efter din træning.
Træn når det passer dig
Vi ved, det kan være svært at få alt til at gå op i en højere enhed. Derfor tilbyder vi attraktive
åbningstider for alle vores medlemmer.
Hos os kan du træne hele dagen mellem 05-22 i alle ugens dage udover lørdag, hvor åbningstiden
er 05-19.
Din lokale idrætsforening
Vi har et Frivilligt Team, som med hjertet på rette sted – bidrager med en stor frivillig indsats i
Fitness centeret. Det er lokale borgere, der holder meget af idrætslivet og værner om Hornslet IF.
Besøg HIF Motion, vi giver gerne en rundvisning, en gratis prøvetime eller et personligt træningsprogram. Træning er individuelt, og du vælger selv, hvordan du gerne vil træne – vi hjælper dig
gerne igang.
Skriv en mail til hifmotion@gmail.com hvis du har brug for vores hjælp

HIF BLADETS STØTTER
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HIF
Motion

HIF Motion - status

Der er godt gang i det nye år, og der er fortsat mange på de fleste hold.
Siden sidst har vi forsøgt os med at reklamere for HIF motion ved Umadho foredrag samt holdt
åbent hus.
Vi har pt. 14 flere medlemmer end i december, så ikke nogen kæmpe vækst - dog 4 flere end
samme tid sidste år
Åbent hus var desværre ikke så besøgt som vi kunne ønske, der var næsten en instruktør pr. nye
medlem, omvendt var det stor indmeldelsesrate hos de fremmødte, og det var super hyggeligt
Vi planlægger at forsøge med åbent hus igen efter sommerferien, mere om det når vi nærmer os.

Fra idé til færdigt projekt
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HIF
Motion

Tabata for alle
Tabata, er efter nytår også muligt at booke for formiddags abonnementer.
Og ALLE kan være med på Gittes hold, det er sjovt, det er en form for motion alle kan være med
til, unge, som ældre.
Instruktør Gitte, kender du fra Butik Lulu i Hornslet.
Tabata er træning med puls og styrke i intervaller, det kan være 20,30 eller 45 sek. Intervaller
med en kort pause mellem øvelserne.
Nogle gange er man rundt på stationer 2 og 2, nogle gange arbejder vi i rundkreds og det kan
både være med vægte, samt andre redskaber og nogle gange bruger vi bare egen krops vægt.
Det er en god form for træning, hvor hele kroppen bliver brugt, og hvor alle kan være med...
Man mærker selv efter og er der brug for et ekstra hvil gør man det.
Det vil blive en time som går lyn hurtig hvor vi samtidigt
har det sjovt og hører god musik.
Jeg vil glæde mig meget til at hilse på jer alle, tag naboen i hånden og lad os få en sjov time.
Håber I er morgen friske, ellers så vil jeg love I blir det!
Onsdage 07.30-08.30 i HIF motion i Hornslet Hallen

HIF BLADETS STØTTER
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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 20.00-21.00 - i hal 2
Torsdag 20.00-21.00 - i gl. multisal Ses vi?
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HIF
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Instruktør i maven?
Går du med en instruktør i maven, så kunne vi godt bruge flere både indenfor mindfuldness, yoga,
spinning, trx, trampolin eller noget andet spændende, måske har du lyst til at hjælpe medlemmerne i fitnesscenteret, - så skriv til hifmotion@gmail.com.
Vi har faciliteterne, men mangler flere instruktører til at bruge lokaler og
“betjene” fitnesscenteret.

HIF BLADETS STØTTER

12

Hej! Jeg hedder Charles, jeg bor i Hornslet sammen med min kone. Vi er begge aktive og glade medlemmer af
HIF
Jeg er uddannet som:
-

Fitnessinstruktør
Kostvejleder, med speciale indenfor plantebaseret kost og slankekost
Konsulent i proces ernæring
Tennisinstruktør

Sporten og kost har altid fyldt meget i mit liv.
Har du ønske om, at tabe dig eller blot komme i gang med en sundere livsstil, så kan en personlig vejledning med
mig hjælpe dig på vej. Jeg tager udgangspunkt i den enkelte person, altså netop DIG!
Hvordan ser et slankeforløb ud?
Et slankeforløb varer typisk 8 uger.
Uge 1: Introduktionsmøde, opsamling af personlige data, total kropsanalyse med
vejning, opmåling af fedt%, muskler, vand, knogler, udregning af din BMI, BMR (Basic
Metabolic Rate), mm. Total energiforbrug, dine kostvaner. Udarbejdelse af en
kostplan. Til formålet anvender jeg en Tanita DC-360 Body Analyser.
Uge 2-8: hvordan er ugen gået? Kontrolvejning, ny kropsanalyse, nye beregninger,
evt. justering af kostplanen. Vi diskuterer løbende, vigtighed/fordeling af de makroernæringsstoffer, som er:
kulhydrater, proteiner, fedtstoffer og alkohol, samt de mikroernæringsstoffer som er mineraler og vitaminer.
Jeg fungerer nu som frivillig instruktør i HIF-motionscenter, hvor du kan træffe mig hver tirsdag formiddag fra kl.
9-12. Du har mulighed for at få udarbejdet et personligt fitnessprogram.
Har du spørgsmål om styrketræning, konditionstræning eller kost er du velkommen til at spørge!
Ring mig op på 40297970 eller send en mail til charles@sundu.dk
Ser mere på www.sundu.dk eller på Facebook her https://www.facebook.com/charles.andre.soulam.
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Junior Fitness
Hornslet IF motion har igen Junior Fitness på programmet. J
unior Fitness er for børn i alderen 10 – 14 år. Der bliver lagt vægt på, at børnene har det sjovt,
samtidig med, at de får instruktion i at træne kroppen korrekt og bliver udfordret i både konditions, styrke, balance- og motoriktræning.
De prøver forskellige variationer af indenfor fitness træning, herunder bl.a. spinning, fitness boks,
træning med frivægt og i maskiner.
Næste hold starter i uge 16 og løber over 9 uger. Der er plads til max. 14 deltagere på holdet og
der vil være 2 instruktører tilknyttet.
Efter endt forløb er det herefter muligt for barnet, at benytte fitness centeret, sammen med far
eller mor.
Spørgsmål kan rettes til Mia på 50708206 eller Bettinna på 29463537.
Tilmelding sker ved: http://hornsletif.dk/hornsletifmotion/abonnementer/

HIF BLADETS STØTTER
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RENGØRING

VASKERI

EJENDOMSSERVICE

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

HIF
Motion

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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Gratis prøvetime også for din ven

Det er fortsat ok at tage en ven med til gratis prøvetime på holdene, men vær opmærksom på at
der på spinning skal bestilles en plads, så vi er sikker på at der er en cykel.
Skriv til hifmotion@gmail.com eller tag fat i en af instruktørerne.

Nyt udstyr
Der er i januar kommet nye håndvægte til Multi-salen og nye klamper til spinning.
I denne måned har vi købt en dødløft vægtstand, nyt håndtag og et sæt små vægt skriver 1.25 kg
til centeret.

Godt nytår fra Fitness-Box

HIF BLADETS STØTTER
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HIF

Crossdance

Motion

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

DANTAXI HORNSLET
86995400 - 48484848
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Favorit vælger
din økonomi du
du vælge.

fter kan du klare
t netmøde og
Alternativt kan
i sammen kan

Christa Meier
Privatrådgiver
Tlf. 74 37 62 68
christa.meier@
sydbank.dk

Dit lokale trykkeri
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Lystrupvej 62 · 8240 Risskov · T 8612 4100 · www.bmgraﬁsk.dk

Lystrupvej 62 · 8240 Risskov · T 8612 4100 · www.bmgraﬁsk.dk

79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
9 39 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12
00 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-19 · FRE 9-18 · LØR 8-12
86 34 62 00 · TIR-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13

Fra idé til færdigt projekt
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RENGØRING

VASKERI

EJENDOMSSERVICE

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende
og sætter kunderne i fokus.
Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud.
Se mere på: www.audesaps.dk
Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.
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bladsponsorer

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

DANTAXI HORNSLET
• Reparation
• Vinduer og døre
86995400 -• Glasarbejde
48484848
• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

Bliv

• Ejendomsservice

Hornslet Snedker-, Tømrerog Køkkenforretning ApS

ek

v. Torben Lading

Meget mere discount!

trakunde i

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

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

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

ADVOKATFIRMAET

SØLGAARD & KNUDSEN
Hornslet Auning Løgten

apotek

A • 8543 Hornslet • www.skobox.dk
Byvej 5 · 8543 Hornslet · Tlf. 86 99 46 44
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Fodbold

Vi har brug for dig!
Vi er så heldige at have et kvindehold i Hornslet Fodbold, men der er plads til flere
Så hvis du har lyst til at komme i godt selskab og få rørt benene lidt, så kig forbi.
Det er ikke kun fodbold, der er også plads til hygge.
Skriv til Helene - og aftal en prøvetræning. Vi træner mandag og onsdag kl. 20-21.

HIF BLADETS STØTTER

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Hornslet Snedker-, Tømrerog Køkkenforretning ApS
v. Torben Lading
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MARKEDSDAG i Hornslet
Lørdag d. 2. maj 2020
Hornslet Handelsstandsforening afholder markedsdag på
Byvej/Tingvej (fra Birkevej til Brogårdsvej)

Markedet varer fra kl. 9.00 – 15.00, men vejen spærres af fra kl. 7.00, så der er 2 timer til opstilling.
HUSK: Bil og trailer fjernes straks efter tømning for at undgå trafikkaos.
Standene må først nedtages efter kl. 15.00.
Vi arrangerer forskellig musikalsk underholdning, gøgl, hoppeborg, stort lotteri, Linedance, kulinariske
oplevelser og underholdning for børn af forskellig art, gratis morgenkaffe og rundstykker.
Alle private, gør-det-selv-folk, foreningsfolk, forretningsfolk, håndværkere, handlende, kræmmere,
krejlere, stadeholdere mm, er velkomne til at komme og sælge eller fremvise egne produkter.
Her kan sælges alt fra skjorter til honning og grøntsager, hjemmelavet husflid, lopper, musikinstrumenter,
eller ny fangede fisk.

Blanketten kan enten indsendes, afleveres i butikken eller mailes til:

Rosenholm Hørecenter, v/Regitze Persson, Rosenholmvej 66, 8543 Hornslet
Mail: markedsdag@hornslethandel.dk
Tlf. 71 78 02 56 (OBS! kun åben om aftenen fra 1. april kl. 17-19)
Stadeplads: 3m. 200,- 6m. 300,- 9m. 400,- 12m. 500,Beløbet bedes overført til konto 7260-1191868 eller mobilpay 55347
husk at skrive navn + adresse
Pengene går til den fælles annoncering og underholdning.

I ugen op til markedsdagen modtager I information om, hvor jeres endelige placering bliver.
Bliver du i sidste øjeblik forhindret, så ring venligst afbud.

TILDMELDING SENEST DEN 18. APRIL 2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KLIP- - - - - - - - - - - - - - - - - -

TILMELDING:

Navn/ kontaktperson:________________________________________
Adresse:__________________________ By:_______________________
Telefon:__________________________ evt. CVR nr.____________________
Mailadresse, Vigtig!:___________________________________________________
Jeg sælger:__________________________________________
Ønsker antal meter:_________________ Vedlagt kr. _______________
OBS: Ønsker samme plads som sidste år _____ (sæt kryds), Medbringer telt (skriv størrelse)
_____, Skal bruge strøm_____ (sæt kryds).
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Fodbold

Meld dig til årets fodboldskole
For 26. år i træk er Hornslet IF vært ved DBU FODBOLDSKOLE 2020 som sædvanlig i uge 32
Klubben glæder sig til igen at åbne dørene for fodboldglade børn og unge, som kan se frem til en
lærerig uge med mere end 25 timers træning. Fodboldskolen er for både begyndere og erfarne
spillere, og de kommer alle til at møde gode holdkammerater, venner og dedikerede trænere.
Du får
•
5 dage med fodboldtræning fra kl. 09:00 – 15:00
•
Nyt og forbedret træningsprogram, der tager udgangspunkt i DBU*s børne- og ungdomstræneruddannelse.
•
Tøjpakke fra Hummel
•
Select talento-bold
•
Drikkedunk
•
Diplom
•
Mulighed for middagsmad alle dage (nærmere om dette senere - merpris)
Prisen for dette (mad betales særskilt til cafeen) er kun 879 kr.
Efter den 1. maj stiger prisen til 979 kr.
I år skal tøjet bestilles hos Unisport, og det giver bland andet mulighed for at tilkøbe eget tryk på
ryggen af T-shirten.
22

Skoleleder: Henning Kristiansen
Skoletræner: Peter Damborg

Fodbold

Køb din billet på
fodboldskole.dbu.dk
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Fodbold

U8 drenge - indendørs
Vi har haft et rimelig stabilt fremmøde for drengene gennem vinteren, hvilket har betyder 10-12
drenge til træning hver gang.
Drengene har udviklet sig en del teknisk på denne indesæson, hvilket er en fryd at se. De er blevet
langt bedre til at se hinanden og lave flotte frispilninger.
Den 24. november havde vi to hold med til Brix Mini cup. Begge hold spillede det bedste de havde
lært og spillede flotte kampe. Det ene hold endte med at vinde AB rækken efter en nervepirrende
finale, der endte i straffespark, drengene kunne derfor drage hjem en stor pokal og seje t-shirts.
Den 11. januar deltog vi ved et stævne i Randers med to hold. Stævnet blev spillet både i Ulvehøj
hallen og Arena Randers, hvilket gjorde, at drengene ikke kunne heppe på hinanden i alle kampe.
Også her gav drengene det bedste, de havde lært. Det ene hold måtte låne lidt U7 spillere, da der
var frafald af spillere i sidste øjeblik. Disse drenge gjorde det også super godt- og skønt de havde
mod til at springe til og hjælpe et andet Hornslet hold.
Søndag d 9.2. stillede vi med et enkelt hold ved Kolind Cup.
Nu glæder vi os efterhånden til at få græs under fødderne og luft under vingerne.
Vi har altid plads til flere på holdet, så sidder der nogle drenge fra årgang 2012 og har lyst til at
prøve fodbold af, så kom ned og spil med os et par gange og se, om det er noget for dig.
Christian og Rasmus
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Fodbold
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Fodbold

Futsal: DM sølv til Hornslets U17 drenge
Lånt fra Lokalavisen; Publiceret 11 March 2020
11:45 - AfLars Norman Thomsen
Efter en spændende Final Four dag i Holbæk i
weekenden blev det til DM sølv til Hornslet IFs
drenge i futsal i U17 rækken.
„Vi startede dagen med at spille semifinale
mod Skjold Birkerød – efter en skrækkelig
start på kampen, hvor vi kom bagud i første
minut, fik vi hurtigt kontrol på spillet og endte
med at vinde sikkert med 5-1 efter en flot og
god kamp,“ fortæller træner Martin Winther.
I finalen ventede Gentofte Futsal som i deres
semifinale havde slået Midtals Futsal med 4-1.
„Vi startede som lyn og torden og kom foran i
første minut og kort efter var vi tæt på at øge
til 2-0.

Desværre ramte vi indersiden af stolpen.
I stedet for en 2-0 føring lukkede vi to hurtige
mål ind og var bagud 1-2. Fra da af blev det
svært mod et godt spillende Gentofte hold, der
træner noget mere i spillet end vi gør.
Vi kom bagud 5-1, inden vi fik lagt pres på til
sidst og reducerede til 5-3. Desværre kom
vi ikke tættere på, og vi måtte erkende, at
det bedste hold set over hele kampen havde
vundet,“ siger Martin Winther.
Men trods alt et meget flot resultat at slutte
som næstbedst i Danmark.
„En stor oplevelse både for spillere, trænere
og alle, der var taget til Holbæk for at bakke
holdet op,“ siger Martin Winther, der træner
drengene sammen med Allan Damborg.

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

Klubmesterskaber
Ungdomspillerne afvikler deres klubmesterskab den sidste fredag i april måned. Den 24,
april kl. 16-19 også her med spisning efter
stævnet.

Kontingent 2020/2021
Alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent
Betales på: http://hornsletif.dk/badminton/
Ungdom
2002 - 2010

900 kr.

inkl. boldgebyr

Dato forklubmesterskab for voksne er endnu
ikke fastsat.

Ungdom
2000 - 2002

800 kr.

plus evt.
boldgebyr

Det koster ikke noget for at deltage i klubmesterskabet, så der er ikke nogen undskyldning
for ikke at deltage. Der vil være en række for
dig sammen med ligestillede, så uanset alder
og spillestyrke, så kan du deltage.

Seniorer/motion

950 kr.

plus evt.
boldgebyr

Ældre

350 kr.

plus evt.
boldgebyr

Ældre

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Vi er stadig godt 50 deltager hver mandag
morgen. Men der er også nogen, der mangler
en enkelt spiller på banen. Kom og vær med,
om ikke andet så for at få startet en karriere
i den nye sæson , som starter i september
måned

Motionister/seniorer
Vi er stadig godt 50 deltager hver mandag
morgen. Men der er også nogen der mangler en
enkelt spiller på banen. Om ikke andet så for
at få startet en karriere i den nye sæson , som
starter i september måned

Mail: hifbadminton@privat.dk

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

Sponsoraftale med:

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

Ungdom
Vores ungdomsspillere består lige nu af 34
medlemmer, og det er nok det maximale, vi kan
have. De 2 ganle trænere Mathias og Asger har
overtaget træningen frem til slut på sæsonen
30/4-2020. Men vi håber, at Michael vender
tilbage til næste sæson.
Vi har 1 hold tilmeldt turnering U17/19 hold.
Denne pulje har været meget lige og det har
været godt badminton vore drenge har ydet.
Vores U11/13 spillere har testet formen af
ved forskellige stævner i Assentoft, Randers,
Hinnerup og Skødstrup både i single og double.
Det har givet erfaring og mod på mere.
Derfor har en flok drenge rykket træningstid, så
de nu træner med U15 og U17 spillerne 2 gange
om ugen, tirsdag 18-19 og fredag. 17.30-19.00.
Der trænes stadig fredag 16-17.30 for alle nye
ungdomspiller, der har lyst til at prøve kræfter
med sporten.
Henning/Red.

HIF BLADETS STØTTER
HIF BLADETS STØTTER
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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:
Lørdag:
Søndag:

kl. 19.00 – 20.00
kl. 12.00 – 13.00
kl. 13.00 – 15.30
kl. 08.30 – 09.30
kl. 09.30 – 12.30

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

For alle
Motion
For alle
Motion
For alle
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Overnatning med gang i
Overnatning for U6, U7, U8 og U9 løb af stablen
lørdag d 29/2 med optakt i Århus Arena, hvor
Århus Håndbold spillede kamp.
For de fleste startede dagen ved hallen, hvor vi
mødtes kl 13 for at sætte vores ting af.
Mange havde takket ja til tilbudet om fælles bus til
Århus Arena, så 13.30 afgik bussen mod Arenaen.
Her mødtes vi med de resterende, der havde valgt
at køre selv.
De børn, der havde mod på det, skulle lave indløb
med Århus Håndbold herrer hold i deres kamp
mod Fredericia.
Der var stor spænding i kælderen lige inden kamp
start, hvad måtte man, og hvad måtte man ikke
med disse spillere.
Der blev krævet ro og orden, men det blev
heldigvis til en masse high five.

Århus Håndbold 10 år
Vi var heldige at vi have ramt Århus Håndbold’ 10
års jubilæum så der var ekstra gang i Arenaen.
Alle spillere fik en Århus spilletrøje, og mange
forældre fik også købt en, så det var et stort
orange område, vi fik lavet.
Hjem igen
Da kampen var slut og diverse autografer i hus, gik
bussen igen mod Hornslet.
Her stod Anja og Lisbeth klar med lækre byg selv
burgere og fritter.

Indløb igen og præmier
Nu vi var igang med indløb, var det også på sin
plads med et indløb foran forældrene - efter dette
fik spillerne overrakt en statuette som bevis på de
små stjerner de er hver især.

HIF BLADETS STØTTER
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Også vores unge hjælpetrænere fik overrakt
en pokal fyldt med snolder samt lidt sodavand
og chips som tak for deres hjælp i sæsonen.
Derudover fik Jakob også en gang slik, chips og
sodavand, da han vanligt troppede og og hjalp
med musik og lys.
Efter diverse overrækkelser var der disko håndbold
i hallen, hvor Jakob fyldte hallen med høj musik og
masser af røg.
Knæklys i diverse farver lyste spillerne op.
De, der ikke havde lyst til håndbold, sad i caféen
og fulgte med i MGP 2020.
Undervejs blev der serveret popcorn og slush ice.
Ca kl 23 lykkedes det at få de fleste spilere til at
falde til ro.

Godmorgen og tak for denne gang
Søndagen startede med morgenmad i caféen.
Efter dette havde vi en lille time i hallen. Her blev
børnene delt op i seks hold - og hvert hold skulle
fuldføre seks små opgaver. Dette blev gjort med
stor koncentration og hygge spillerne imellem.
Kl 10 sagde vi pænt farvel for denne gang.
Vi i trænerteamet vil gerne sige spillere og deres
familie en stor tak for den flotte opbakning til
arrangementet.
Alle i trænerteamet

Håndbold
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Overnatning fortsat fra forrige side

HIF BLADETS STØTTER

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
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HORNSLET

Store Legedag
Hornslet Hallen
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AKTIVITETER:

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

Honningbanden
”Den store tryllekunstner
& hans kanin”
en
Café n
e
er åb 3.30
0-1
kl. 9.0

Der er lø
b
aktivitete ende
r i begge
haller - m
ød forskellige
forening
er
fra HIF i
hal 2

Pris: 50 kr. for børn op til 18 år
- voksne gratis
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Billeder af U8 håndbold

Soldal cup

t
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I weekenden 3. – 5. april drager vores ungdomshold til Sindal, hvor der afholdes Soldal Cup med
50 tilmeldte hold. Hornslet stiller med tilmeldte hold i U11 Piger, U11 Drenge, U13 Piger, U13 Drenge
og U15 Drenge.
Vi har de sidste par år prøvet forskellige turneringer og er i år tilmeldt Soldal Cup, bl.a. fordi der
her er mulighed for at være sammen som klub, både før, under og efter kampene.
Vi har arrangeret fælles transport med bus og glæder os til en spændende weekend med en
masse håndbold og godt samvær på tværs af årgangene.
Når lodtrækningen er på plads, og kampprogrammet dermed bliver aktivt, kan man løbende følge
holdene på soldalcup.dk.

HIF BLADETS STØTTER
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED
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Håndbold

U6 håndbold
Hos U6 har vi sagt farvel til vores U7 spillere, som vi har sendt op til U8 for at give dem nogle flere
udfordringer og skabe mere ro ved U6. Dette har været en god ting for U6 spillerne. Det har givet
flere af dem mod til at komme mere frem, give sig selv lov til at prøve, nogle gange fejle og andre
gange fejre succesen.
U6 har været til et par lørdagsstævner som er gået rigtig godt. Alle spillere har gjort det super
godt og man begynder virkelig at kunne se en udvikling hos dem alle sammen.
Desuden er de rigtige gode til at lege og have det sjovt mellem kampene når vi er ude.
Vi ser frem til at slutte sæsonen af med medaljestævne i Ulvehøj hallen lørdag den 21. marts.

U8 håndbold

Trænerteamet

Selv om vi har rigtig mange U8 spillere og i starten af sæsonen fik siet U9 pigerne fra, har U8 fået
selskab af U7 spillerne. Dette er gået over alt forventning. U8 spillerne har været rigtig gode til at
tage imod U7 spillerne, og U7 spillerne suger til sig af læring fra de lidt ældre spillere.
Der er virkelig gang i hallen når der er træning med denne flok skønne unger. Der er grin, latter og
godt håndboldspil.
U8 har været til nogle lørdagsstævner hvor de har givet den max gas. De har scoret rigtig mange
mål og forsvaret sig godt.
Både nye og gamle spillere har udviklet sig meget gennem sæsonen – Det har været en
fornøjelse at følge. U8 slutter sæsonen af den 28. marts med medaljestævne i Arena Randers.
Se billederne af U8 holdet på modsatte side.

U9 piger

Trænerteamet

U9 pigerne har fået en hård start på 2. halvdel af sæsonen. I den første del af sæsonen, var vi i
indslusningspulje med Midtdjurs og Hornbæk, hvilket var nogle okay modstandere.
Her efter jul er vi endt med Mariager og B65 Fjorden.
Mariager måtte melde afbud til det første stævne, men pigerne drog afsted for at møde B65
Fjorden, det var dog noget af en svær nød at knække. Men pigerne opgav ikke og blev ved med at
kæmpe til sidste fløjt. Trods den store fightervilje, måtte pigerne drage hjem med et nederlag.
Pigerne er stadig gode til at støtte hinanden og peppe hinanden op når de møder modstand – og
med den indstilling, skal de nok blive et stærkt hold.
U9 lukker sæsonen med medaljestævne den 28. marts.
Trænerteamet
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Mini-håndboldskole 2020
Læs om håndboldskole for de mindste, som
løb af stablen en weekend i januar.
For første gang forsøgte vi i håndboldafdelingen at
tilbyde en håndboldskole for de mindste årgange,
både for de børn, der allerede spiller i klubben,
men også for dem, der gerne ville prøve håndbold,
eller spiller i en af de nærliggende klubber.
Vi startede med at åbne for tilmelding til 40 børn,
imens vi, i vores stille sind, blot håbede på, at
20 ville tilmelde sig, så vi kunne gennemføre
arrangementet.
Det skulle dog vise sig at 40 pladser ikke var nok
og vi åbnede for lidt ekstra – vi endte med at have
46 børn tilmeldte.
Lørdag den 25. januar kl. 9.30 mødte alle 46 børn
forventningsfulde op. Det var en god blanding af
klubbens egne børn, helt nye og en del fra Ådalen.
Alle børn fik her udleveret deres spillerpakke, med
T-shirt, shorts, strømper, bold og drikkedunk.
Vi startede med en fælles opvarmning, derefter tog
2 x Mikkel fra DGI over de næste par timer.
Her blev der både trænet med hovedet, motorikken og med bolden. Timerne gik hurtigt og snart
var alle klar til en god frokost, serveret fra Hornslet
Hallens Café.
Eftermiddagen gik med en masse håndboldtræning. Vi havde en del skud på mål, forsvarstræning,
små boldspil osv.
Kl. 15.00 sagde vi tak for i dag og på gensyn i
morgen.

HIF BLADETS STØTTER
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Søndagen stod igen på en masse boldtræning.
Derudover havde vi tarzanbane, og vi fik taget
vores nyindkøbte spil MosaIQ i brug.
Efter vores frokost sluttede vi af med at spille
i begge haller. I den ene hal foregik det med
diskolys og musik, som Kim og Jakob var så søde
at komme og ordne for os.
I den anden hal spillede man sommer mod vinter;
sommer iklædt badering, badevinger og solbriller
og vinter iklædt hue, halstørklæde og vanter.
Det var et hit at spille både til disko og som
årstider, det gav nogle sjove udfordringer for
børnene og mange smil og grin.
Vi har indtil videre fået rigtig gode tilbagemeldinger
på denne weekend og med den store tilslutning
satser vi på at stable det på benene igen, i den nye
sæson.
Vi vil til slut gerne sige en kæmpe tak til vores
sponsorer Nordea Fonden, GF Forsikring, Byens
Bad og Bolig samt Gjerulff administration og
bogholderi.
Uden disse havde det ikke været muligt for os at
afholde denne weekend. Uden dem havde det
heller ikke været muligt at få gæsteinstruktører,
samt indkøbe sjove ting til weekenden.
Derudover en stor tak til Kim og Jakob for at stå
for musik og lys, samt tage billeder.
Også en stor tak til alle de frivillige, der lagde en
kæmpe indsats hele weekenden.
Trænerteamet

Håndbold

Hornslet Auning Løgten

apotek
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VORIT
Fritid for alle Leg og lær
Få økonomisk hjælp til din sport.

Vi leger stadig lørdag morgen i hallen, med
mange skønne børn og deres forældre.

At være medlem af en idrætsforening giver et
socialt fællesskab og sjove oplevelser, sammen
med andre børn og unge. For nogle familier kan
det dog være en udfordring at afholde udgifterne til
børnenes fritidsinteresser, på grund af en presset
økonomi.

Vi er i skrivende stund 45 tilmeldte, hvilket er over
vores forventninger for denne sæson.

Favorit vælger
din økonomi du
u vælge.
I Hornslet IF Håndbold vil vi gerne opfordre til, at

man som forælder benytter den mulighed som
Syddjurs Kommune giver, for at få støtte til op til
1.000 kr. pr. barn/ung til selve aktiviteten samt op
til 1.000 kr. til udstyr eller udgifter, der relaterer sig
til stævner.

ter kan du klare
netmøde og
lternativt kan
sammen kan

Det er ikke svært at ansøge og den socialfaglige
rådgiver på skolen kan hjælpe med vejledning
om, hvordan man søger. Man kan også kontakte
bestyrelsen på haandbold.formand@hornslet-if.
dk for at få hjælp til at ansøge. Så laver Hornslet IF
Håndbold ansøgningen på barnets vegne – blot er
det vigtigt at vi kan mødes, da skemaet skal underskrives af indehaveren af forældremyndigheden.

Den sidste gang inden jul havde vi gjort klar til fri
leg med lån af hallens hoppepude, en forhindringsbane samt skud på mål.
På målet fik børnene lov til at skyde på maskotten,
som denne dag var på besøg denne dag.
Maskotten sluttede timen af med at uddele
godteposer til alle børn, samt ønske dem en
glædelig jul.
Da det er første sæson, tager vi hellere end gerne
mod både ris og ros. Noget af det vi selv er blevet
opmærksomme på, er at aldersspringet fra 1-6
år måske er lige det største. Derudover er vi også
blevet opmærksomme på, at en hel time kan være
meget for mange af børnene.

Så nogle af rettelserne til næste sæson, vil være at
Christa Meier
få det delt op i to aldersgrupper: 1-3 år og 4-6 år.
Derudover vil det nok blive til 45 minutters træning
Privatrådgiver
Læs mere om muligheden i denne brochure
(pdf):
af gangen.
https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/folder.
pdf
leger videre
Tlf. 74 37Vialtid62
68 frem til lørdag den 25. april – der er
Kontakt Syddjurs Kommune, Social og Familie på
plads til flere, så har man lyst til at prøve det
tlf. 87 53 53 80, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit
af, så kig ind i Hal 1, lørdage fra 9.00 – 10.00.
christa.meier@
barn er i målgruppen for tilskud.
Trænerteamet
Bestyrelsen
sydbank.dk

HIF BLADETS STØTTER
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Håndbold
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Volley - Opråb!
Hjælp motions volley mangler deltagere - Du kan være en del af løsningen...
Motion volley har eksisteret i Hornslet Idrætsforening i rigtig mange år, det skal gerne blive ved
mange år endnu.
Problem – vi mangler nogle, der har lyst til at spille volley. Lige nu er vi 10 medlemmer, men der
er altid nogen, der ikke kan være med om torsdagen. Så vi mangler nogle flere, der har lyst til at
være med.
Du kan lige nå det, vi spiller til og med 30.04.2020, så mød op og få en smagsprøve på spillet, og
hvem vi er. Det vil være dejligt, hvis vi kunne blive lidt flere medlemmer.
Der er sæsonstart d. 1. torsdag i september.
Jeg er lidt nervøs for at lyde som en gnaven ”gammel” kone, men jeg kan ikke forstå, at der ikke
er flere, der har lyst til at få lidt motion. Vi bliver tudet ørerne fulde af, at vi skal røre os noget
mere, volley kan være en del af den motion.
Hornslet vokser med mange nye tilflyttere, hvis bare vi kunne blive en gruppe på ca. 15 deltagere,
det vil sige 5 personer mere ud af 5.800 indbyggere. Det må kunne lade sig gøre?
Vi ses i september 2020.
Birthe Krag

HIF BLADETS STØTTER

ADVOKATFIRMAET

SØLGAARD & KNUDSEN
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MØDERET FOR HØJESTERET

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 ogsal
et godt
Ny gymnastik
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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Tennis

Opstart på forårssæsonen
Uden at have en forkromet og dyrt konsulentudarbejdet 2020 plan, så bliver 2020 alligevel et super
spændende år for Hornslet tennis. Meget af det
gode fra 2019 fortsætter, og nye tiltag ser dagens
lys.
Vi vil forsøge at genetablere ungdomstennis i
Hornslet, og der vil være 1 x ugentlig træning.
Udover dette vil der i maj måned være en række
familiedage, hvor forældre og børn kan prøve at
snuse til spillet. Og der arbejdes også på nogle
”åbent hus” arrangementer til børn/unge i foråret.
Drop in, vokseninstruktion, træning for let øvede,
træning for ranglistespilere fortsætter naturligvis
også i 2020, og danner rammen om en god, social
og aktiv tennisklub.
Og så er det bestemt værd at nævne, at veteran
+50 i 2020 er rykket op i eliterækken, så der er
mulighed for at nyde toptennis i Hornslet med
spillere i deres bedste alder.
På det praktiske side, så er vi i gang med at
genetablere vandingsanlægget på bane 2, så den

Kontingent 2020
U9-U14
U15-U25
Senior
+65

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

bane kan blive spilbar igen, og et nymalet klubhus
ser dagens lys i 2020.
Tennis på vinterbanen på bane 1 i fuld gang, og
vi håber på, at grusbanerne er klar medio april
måned efter en grunddig renovering og klargøring.
Så hold øje med når nettene på banerne er på
plads. Så er det nemlig start på sæson 2020.
Se i aktivitetskalenderen hvad der sker hvornå i det
nye år.
Det gøres lige opmærksom på at booking af baner
(bane 1-2-3-4) først kan ske når kontingentbetaling
er betalt. Gå ind på hjemmesiden og tryk på
”Kontingentbetaling”.
Husk det er den 25. april 2020 kl. 14. Alle er
velkommen, nye og gamle spillere kan på denne
dag mødes på vore tennisbaner ved klubhuset. Har
du ikke spillet før så kombardo.

Voksenintroduktion
Vi regner med at opstarte voksenintroduktion for
helt nye medlemmer. Der er et godt bud med 10
timers undervisning. Du låner en tennisketcher,
og såfremt du indmelder dig efter sommerferien
beholder du ketcheren. Tilmeldingen koster 300
kr som dækker instruktion, kontingent for foråret,
samt, hvis du indmelder dig i klubben, også en
ketcher.
Og så venter vi bare på det skal blive april måned,
så vi kan få grus under fødderne igen.
Bestyrelsen

HIF BLADETS STØTTER

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet
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Tennis

Bestyrelsen

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

Aktivitetskalender 2020

Lørdag den 25. april kl. 14-17

Søndag den 26. april kl 16-18
Tirsdag den 28. april kl. 18-20
Tirsdag den 28. april kl. 20-22
Onsdag den 29. april kl. 17-18
Onsdag den 29. april kl. 19-22
Tirsdag den 5. maj kl. 19-21

Standerhejsning ved klubhuset kl. 14-17
Alle gamle og nye medlemmer er velkommen.
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. Bane 3-4.
Herefter hver tirsdag
Instruktion for børn U9-U14
Bane 3-4. Periode 29/4-24/6 og igen 12/8 – 9/9
DROP IN opstart:
Starter når nettene er banerne
For alle på bane 3-4 hver onsdag
VOKSENTRODUKTION for nye ældre personer
Bane 1-2 (foran hallen)

Klubdag/aften i juni måned:

Med tennis, hygge og spisning i klubhuset.
Se opslag om tilmelding i klubhuset.

7. september kl. 9-16

Klubmesterskaber afslutning med semifinaler og
finaler for seniorer double og singler.
Herefter afslutningsfest.
Klubmesterskabet afvikles puljekampe hen over hele
sommeren.
Tilmelding sker i maj/juni måned jf. opslag i klubhuset.

Sommer 2020

Tennisstart på banerne, når nettet er sat op!
Venlig hilsen Bestyrelsen
Gunnar - Henning - Charles

ONSDAGS OG 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 - FRA 26. APRIL PÅ BANE 3 OG 4.
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Petanque

Julehygge og foråets kommen
Petanque afholdt vanen tro julehygge i klubhuset. Det var i år en endnu større
fornøjelse end tidligere, idet vi havde dejligt varme i huset. Lions Club har igen igen
sponsoreret til os. Denne gang til en varmeblæser og opgradering af vor elinstallation,
så vi både kan have varme og lave kaffe. Vi siger mange tak til Lions Rosenholm.

Foråret står snart for døren, og Svend har lavet en kalender,
der er optrykt i bladet.

Besøg af Lions Club
Der vil i løbet af foråret blive en aften med besøg fra Lions
Club. Vi håber i bestyrelsen, at der vil deltage mange af vore
medlemmer, så alle kan få en hyggelig aften, og vi kan vise
medlemmerne fra Lions, hvad vi har fået ud af de sponsorater, de i flere år har bevilget os.

Mere hygge i vente
Som noget nyt i år bliver der arrangeret 2 hyggeaftner sammen med Rodskov, en aften i Rodskov og en
aften i Hornslet. Det bliver sådan, at holdene bliver mixet med en spiller fra hver klub. Vi håber, det bliver
en succes, og at vi kan lære noget af hinanden, samtidig med at vi får en hyggelig aften. Der er i lighed
med fællestræningerne ikke præmier, men træning og hyggeligt samvær.
Der har igen i år været petanque hele vinteren, hvor der troligt har
mødt 15 – 20 medlemmer op til petanquespil og efterfølgende
hygge med kaffe i klubhuset.
Vinteren har indtil skrivende stund ikke budt på sne men masser
af regn. På billedet fra 2010 kan ses, at sne ikke behøver af være
en forhindring i at spille petanque, men det kræver virkelig varmt
tøj og spil med handsker.
Bestyrelsen
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Petanque

Aktivitetskalender 2020
Dag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Søndag
Mandag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Onsdag

Dato
5. april
14. april
19. april
28. april
3. maj
12. maj
20. maj
2. juni
21. juni
22. juni
28. juni
7. juli
12. juli
14. juli
21. juli
26. juli
4. aug
5. aug.
16. aug.
19. aug.
1. sept.
6. sept.
13. sept.
22. sept.
27. sept.
7. okt.

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

Emne
Sæsonstart (medbring selv kaffe)
1. afd. Supermelee
1. afd. Flaskespil
2. afd. Supermelee
2. afd. Flaskespil
Fællestræning Rodskov
Rodskov inviterer til Hyggepetanque
3. afd. Supermelee
3. afd. Flaskespil
Fællestræning IFÅ
HIF Champagnespil (se opslag)
4. afd. Supermelee
4. afd. flaskespil
Fællestræning Hornslet
5. afd. Supermelee
5. afd. Flaskespil
6. afd. Supermelee
Rosenholmmeterskab i Rodskov
6. afd. Flaskespil
Hornslet inviterer til hyggepetanque
7. afd. Supermelee
HIF Klubmesterskab (se opslag)
7. afd. flaskespil
8. afd. Supermelee
8. afd. Flaskespil
Medlemsmøde og afslutning

Almindelig træning:
Der er alm.træning: søndag hele året kl. 10.00
Dog ikke PÅSKEDAG og PINSEDAG
Tirsdage i april og tirsdage i sept. kl 1800
Tirsdag fra 5. maj til tirsdag 25. august kl 1900.
Tirsdage fra 1. okt. til 31. marts kl. 1400
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

Børge Møller Grafisk

Lystrupvej 62, 8240 Risskov

86 12 41 00

www.bmgrafisk.dk

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 Ågårdvej 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 Fysioterapi & Træning

Dalgårdsparken 6, 8543 Hornslet

8762 1800

www.hornsletfys.dk

Hornslet Hallernes Café

Stadionvej 4, Hornslet

8699 4569

www.hornslethallerne.dk

Hornslet Snedker-,Tømrer-, og Køkkenforretning

Ravnhøjvej 3, Hornslet

8699 6866

KAMF

Hornbjergvej 71, Hornslet

8622 8644

www.kamf.dk

Matas

Tingvej 3, Hornslet

8699 4328

www.matas.dk

Mikael Lange, aut. kloakmester og entreprenør

Landevejen 87, Rodskov, Hornslet

4025 4088

www.mikaellange.dk

Mr. Hornslet

Byvej 5, Hornslet

8699 4644

www.tøjeksperten.dk

REMA 1000

Dalgårdsparken 4, Hornslet

8699 4861

www.rema1000.dk

Rosenholm Have og Park ApS

Dalgårdsparken 2, Hornslet

8699 7767

www.have-park.dk

Saks & Bjørnkilde

Tingvej 14, Hornslet

4096 4245/8637 6004

Skobox

Tingvej 8A, Hornslet

8699 5399

www.skobox.dk

Skovgaard Vine

Dalgårdsparken 2, Hornslet

4078 5490

www.skovgaardvine.dk

Skov Revision

Byvej 2, Hornslet

8697 5065

www.skov-revision.dk

Sparekassen Djursland

Tingvej 10A, Hornslet

8762 1717

www.spardjurs.dk

Star Pizza

Tingvej 27, Hornslet

8699 5529

www.starpizza.nu

SuperBrugsen Hornslet

Toftevej 11, Hornslet

8699 4019

www.superbrugsen.dk

Sydbank

Lystrupvej 4, 8240 Risskov

7437 5470

www.sydbank.dk

Tømrerfirma Kurt Krogh v/ Kristian K. Elmer

Sletten 2C, Hornslet

2033 4976

www.kurtkrogh.dk
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