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Der har været lukket ned for alle aktiviteter de 
sidste 10 – 12 uger.

Der har været forskellige aktiviteter, som har kunne 
afholdes i det frie rum med de restriktioner, som 
regeringen nu havde udstukket. 

Vi er nu begyndt at åbne op igen for de forskellige 
andre afdelinger, og syntes det ser godt ud, alle 
instruktører og hjælpere tager deres ansvar meget 
seriøst og følger de retningslinjer, der er.

Vi i hovedbestyrelsen har brugt tiden på at finde 
løsninger til alle vores medlemmer, så vi kunne 
komme i gang i de step, som regeringen nu har 
åbnet for.

Michael M Jensen har været en flittig skribent ved 
ansøgningerne i forskellige fonde, og har virkelig 
fået skrabet penge sammen. De er blandt andet 
gået til 5 nye cykler til BMX, hvor målet er 10 stk. 
Der skal også en bane til. Her påtænker vi at bruge 
et område bag ved hal 2. 

Ligeledes har arbejder vi også på at få E-sport ned 
til hallerne i en pavillon i forlængelse af hal 2, Der 
er også ELRO Fonden. som har givet 100.000 til 
dette Project. Det skulle gerne være sådan, at ten-
nis og petanque skulle kunne benytte de toiletter i 
denne pavillon. 

Så kom Corona til HIF
Vi har også fået sat et punktum i vores sag i og 
omkring vores gammel forretningsfører. Det var en 
sag, som vi vandt klart. Læs mere inde i bladet om 
dette.

Vi har ikke kunnet afholde vores bestyrelsesmøder 
i hallerne, så de har forgået på Skype, men 
dette har nu også fungeret meget godt. Vi har 
også måtte udsætte foreningsmøderne grundet 
covid-19.

Medlemstallene i Hornslet IF har været dalende 
grundet den situation, som vi har været i, men vi 
håber, at byen vil støtte op omkring HIF og alle 
deres afdelinger.

Rigtig god sommer.

Formand 
Jens Dueholm
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Læs om den netop overståede retssag her.

Vi har gennem de sidste 2 år været gennem 
en meget hård retssag mellem HIF’s tidligere 
forretningsfører og Hornslet Idrætsforening. Det 
har været en tidstung opgave, da vi selv har skulle 
bidrage aktivt for at holde omkostningerne nede – 
og holde budgettet inden for retshjælpen.

Vi valgte i forbindelse med vores oprydning i 
foreningen af bortvise den tidligere forretningsfører 
og samtidig ekskludere den siddende kasserer. 
Dette med grundlag i flere uregelmæssighed samt 
store udbetalinger af løn, overarbejde, ferie mv. Vi 
opgjorde et krav til den tidligere forretningsfører 
på et ikke uvæsentligt beløb. Men velvidende at 
vi ikke ville kunne inddrive disse penge ved den 
pågældende forretningsfører, valgte vi ikke at 
sagsøge vedkommende.

Det vigtigste for os var, at vi fik medhold i bortvis-
ningen, således vi IKKE skulle betale forretnings-
føreren løn i opsigelsesperioden, overarbejde samt 
erstatning.

Den tidligere forretningsfører vælger sammen med 
sit fagforbund ASE at anlægge sag mod Hornslet 
Idrætsforening for omstødelse af bortvisningen – 
og stiller et krav på ca. 500.000 kr.

Hornslet Idrætsforening vinder denne sag – og 
bliver bekræftet i at bortvisningen var berettiget.

Det betyder i praksis, at Hornslet Idrætsforening 
ikke skal betale den tidligere forretningsfører 
erstatning på nogen måde.

Samlet anfører retten om bortvisningen;

”Efter en samlet vurdering af de ovennævnte 
forhold finder retten det godtgjort, at forretningsfø-
reren groft har misligholdt sit ansættelsesforhold, 
og at bortvisningen af hende den 10. april 2018 
derfor var berettiget. 
Retten har herved navnlig lagt vægt på det anførte 
om, at forretningsføreren foretog timeregistreringer, 
der ikke dækkede over reelt udført arbejde. 
Forretningsføreren får derfor ikke medhold i sine 
krav vedrørende uberettiget bortvisning, og da hun 
efter det oven for anførte ikke har dokumenteret at 
have haft merarbejde som anført i den fremlagte 
afspadseringssaldo, tager retten heller ikke denne 
del af sagsøgerens krav til følge.”

Vi, i HIF, er kendt med, at flere mener, at sagen 
var uafgjort, da vi ikke fik nogle af de tabte penge 
tilbage. Men det beror på en misforståelse. 
Vi har med vilje ikke sagsøgt forretningsføreren 
for tilbagebetaling, da forretningsføreren ikke ville 
kunne tilbage betale beløbet. Og derfor var det ikke 
forsvarligt at bruge foreningens penge på dette.

Vi har valgt ikke at gå videre med denne sag – da vi 
nu har fokus på at komme videre. Med en nu god 
økonomi, og på rette vej med markant reducerede 
omkostninger i driften.

Rigtig god sommer til jer alle – vi ses i vores 
fantastiske idrætsforening efter sommerferien.

Michael

Retsag faldt ud til HIF’s fordel
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Retsag faldt ud til HIF’s fordel Store Legedag
Hornslet Hallen

AKTIVITETER:

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

28. marts 

2020

Caféen 

er åben

kl. 9.00 - 13.30

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

Der er løbende aktiviteter i begge haller - mød for-skellige foreninger fra HIF i hal 2 

Honningbanden 
”Den store tryllekunstner 

& hans kanin”

Ny dato 

30. august  

2020
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HIF BLADETS STØTTER

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

Hovedafdelingen i Hornslet IF afholder generalforsamling tirsdag den 

13. oktober 2020 kl. 19.00 i Hornslet hallen.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse
3. Årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Handlingsplan og budget til debat
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 1 medlem på ulige år.
7. Valg af 1 suppleant for 1 år
8. Valg af 1 revisor for 2 år på ulige år
9. Valg af en revisorsuppleant for 1 år
10. Evt.

Eventuelle forslag skal være formand Jens Dueholm Pedersen, Rosenvang 3, 8543 Hornslet i 
hænde senest den 22. september 2020.

BADMINTONAFDELINGEN afholder medlemsmøde den onsdag den 23. september 2020, kl. 19.00 
i Hornslet Hallen. Eventuelle forslag skal være formand Henning Kristiansen: hifbadminton@
privat.dk i hænde senest den 2. september 2020.

SVØMMEAFDELINGEN afholder medlemsmøde tirsdag den 15. september 2020, kl. 19.00 i 
Hornslet Hallen. Eventuelle forslag skal være formand Elisabeth Dueholm: edueholm@yahoo.dk i 
hænde senest den 25. august 2020 

Generalforsamling/Medlemsmøder i HIF
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HIF BLADETS STØTTER

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

Generalforsamling/Medlemsmøder i HIF

FODBOLDAFDELINGEN afholder medlemsmøde torsdag den 17. september 2020, kl. 19.00 i det 
store mødelokale. Eventuelle forslag skal være formand Maja Aaquist: maja_aaquist@hotmail.
com i hænde senest den 27. august 2020. 

Støtteforeningen afholder medlemsmøde torsdag den 17. september 2020, kl. 18.30 i det store 
mødelokale. Eventuelle forslag skal være formand Stig Larsen: gitte-stig@outlook.dk i hænde 
senest den 27. august 2020.

HÅNDBOLDAFDELINGEN afholder medlemsmøde onsdag den 16. september 2020, kl. 19.00 
i Hornslet Hallen. Eventuelle forslag skal være formand Mikkel Pilehave Jensen: mj@cm3.dk i 
hænde senest den 26. august 2020.

TENNISAFDELINGEN afholder medlemsmøde tirsdag den 22. september 2020, kl. 19.00 i 
klubhuset. Eventuelle forslag skal være formand Gunnar Fischer-Kjellmann: gunnarfk05@gmail.
com i hænde senest den 1. september 2020.

GYMNASTIKAFDELINGEN afholder medlemsmøde torsdag den 24. september 2020, kl. 19.00 
i mødelokalet. Eventuelle forslag skal være formand Dorte Lykke: dortelykkea@gmail.com i 
hænde senest den 3. september 2020.

PETANQUEAFDELINGEN afholder medlemsmøde onsdag den 7. oktober 2020, kl. 19.00 i cafete-
riaet, Hornslet Hallen. Eventuelle forslag skal være formand Grethe Munkholm: munkholm49@
gmail.com i hænde senest den 16. september 2020.
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Nyt fra

En usædvanlig forårssæson er forbi, og vi går 
sommertiden i møde - normalt en tid, hvor der 
lukkes ned for mange aktiviteter, og batterierne 
lades op inden efterårssæsonen sætter i gang. 

I år føles det hele lidt anderledes grundet Covid-19 
- mange aktiviteter har været lukket ned længe, 
mens andet så småt er startet op igen. Vi glæder 
os til, at hallen efter sommerferien kommer til at 
summe af liv igen.

Vi har brugt foråret på at optimere Hornslet Hallen, 
som I vil kunne se, når I kommer tilbage. 

Indgangsparti og caféområde er netop nu ved at 
blive renoveret, så det kommer til at fremstå nyt og 
imødekommende - vi glæder os meget til at vise 
det til jer alle og har i den forbindelse planer om, at 
lave et åbent hus arrangement, hvor vi viser frem, 
så hold gerne øje med det.

I ønskes alle en skøn sommer

Med venlig hilsen
Rasmus Langballe

Formand Hornslet Hallen



9

Dit lokale trykkeri

Lystrupvej 62 · 8240 Risskov · T 8612 4100 · www.bmgrafi sk.dk

DET ER OS, DER 
TRYKKER 

PROGRAMMET

Lystrupvej 62 · 8240 Risskov · T 8612 4100 · www.bmgrafi sk.dk

DET ER OS, DER 
TRYKKER 

PROGRAMMET

Idé - Layout
FlyersBøger - BladeRoll-up

Aktivitetskalender 2020
Modeshow i hallen  6. oktober
Halloween 29. oktober
Black Friday 27. november
Juletræstænding 27. november

Svømning

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

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

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

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

Skriv venligst navn på den betalende, når 
der betales hjemmefra.

Priser:

Børn 0-14 år  kr. 25

Voksne 15-?? år  kr. 30

10 turs klippekort børn  kr. 200

10 turs klippekort voksne  kr. 250

Husk der også er mulighed for at købe 
badehætter og svømmebriller i svøm-
mehallen.

ÅBNINGSTIDER 
 
OFFENTLIG SVØMNING:

Fredag: kl. 19.00 – 20.00   For alle
Lørdag: kl. 12.00 – 13.00   Motion 
 kl. 13.00 – 15.30   For alle 
Søndag: kl. 08.30 – 09.30   Motion 
 kl. 09.30 – 12.30   For alle
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Næste sæson:
Den nye sæson forventes at starte i uge 36, med mindre der bliver lagt nye retningslinjer som 
ikke gør dette muligt. 

Holdene vil fordele sig således:
Mandag: 
Kl. 17.00 – 17.50: puslinge 4-6 år
Kl. 18.00 – 19.30: Junior Mix 6-7 klasse (i Mørke hallen)
Kl. 19.30 – 21.15: Rosenholm Mix 8. klasse og op efter (i Mørke hallen)

Onsdag:
Kl. 16.00 – 17.00: 0 klasse
Kl. 16.45 – 17.45: 1 klasse
Kl. 17.30 – 18.30: 2-3 klasse
Kl. 18.30 – 20.30: Mini-Mix 4-5 klasse

Torsdag:
Kl. 16.15 – 17.00: far/mor/barn 1 år
Kl. 17.10 – 17.55: far/mor/barn 2-4 år

Der kommer muligvis et par hold yderligere hvilket ikke er helt planlagt endnu. 

Der vil blive åbnet for tilmelding omkring uge 33 så hold et skabt øje med vores hjemmeside. 
Her kan du også læse yderligere informationer om holdene.
Kig endelig også forbi vores Facebook side: Hornslet gymnastik afdeling. 

Vi håber og glæder os til at se lige så mange friske og dejlige børn og unge næste sæson. 

Gymnastik for alle

2.- 3. klasse

Gymnastik
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4. - 5. klasse

Opvisning:
Den ellers længe ventet årlige opvisning for børn og forældre blev, som de fleste nok ved, 
desværre aflyst grundet situationen med COVID-19. 
Det blev derfor til en brat ende på sidste års sæson for gymnaster og trænere. 

Derfor vil vi gerne rette en stor tak til trænere og hjælpetrænere for at holde det frivillige 
idrætsliv her i byen i live og hjælpe med at give gymnastikglæden videre til alle børn og unge. 
Det er dejligt, at så mange gider at hjælpe og bruge deres tid i vores forening. 

Mor, 
far, 

barn, 
1,5 -3 år.

Gymnastik
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Bliv ek      trakunde i 

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

Vi starter op mandag den 31/8-2020, og der 
spilles mandage til torsdage. 

Alle, som havde en time sidste sæson, har som 
udgangspunkt samme tid i denne sæson. 
DOG ikke onsdag. 
Der har vi måtte afgive haltimer, da ung-
domstimer har fortrinsret. Det er gymnastik, 
der har overtaget vores timer. Vi har banerne 
fra 20:30-22. 
Såfremt der er nogen, der ønsker at bytte til en 
anden tid så kontakt Henning 23458025.

Nye spillere bedes kontakte Henning for 
tildeling af tidsspunkt. For nuværende er der 
meget få  ledige baner på forskellige tidspunk-
ter. 
Er du interesseret, så kontakt Henning 
23458025.

Motionister/seniorer

BADMINTON afholder medlemsmøde  onsdag 
den 23/9 2020 kl. 19 i mødelokalet i Hallen.

Eventuelle forslag skal være formand Henning 
Kristiansen, Havevej 7, 8543 Hornslet, mail 
hifbadminton@privat.dk senest den 
9. september 2020.

Henning Kristiansen er på valg..

Medlemsmøde

Opstart med indskrivning i HAL 2
FREDAG  den 28. AUGUST 2020 kl. 16:00

Efter indskrivning finder vi ud af trænings-
tidspunkt som enten er 16:00 – 17:30 eller 
17:30 – 19:00. Tirsdage anvendes til træning i 
kampafvikling.

Træner er stadigvæk Michael Rasmussen, og 
lige nu leder vi efter én eller to der kan tage sig 
af nybegyndere fra 16-17:30. 

Så er der nogen, der vil eller kender nogen, så 
kontakt Henning 23458025
Der kan komme 1 eller 2 ekstra hjælpere til i 
løbet af vinteren.  

Michael glæder sig til opstart og håber, at 
mange fra sidste års spillere vil møde op, så de 
resultater fra sidste år kan blive endnu bedre i 
denne sæson.

Henning.

Ungdom

Badminton
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Badminton

Vi starter op mandag den 31/8-2020 i den 
sædvanlige tid fra kl. 09:00 – 12:00.  

Alle, der deltog sidste sæson, har som 
udgangspunkt samme tid og bane for sæson 
2020/21, som slutter mandag den 26/4 2021.

Nye spillere vil blive placeret ind, hvor der 
mangler spillere, så det er vigtig af give 
besked snarest, hvis en bane mangler en 
spiller. Nye spillere kan enten kontake nogen, 
de ved spiller, eller kontakt Henning på 
23458025.

Ældre

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

Ungdom
2002 - 2011

850 kr. inkl. boldgebyr

Seniorer/motion 950 kr.
plus evt.
boldgebyr

Ældre 400 kr.
plus evt. 
boldgebyr

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen 
Henning Kristiansen (formand/kasserer)

Mathias Thyrre (næstformand)

Asger Pedersen (ungdom mm)

Sponsoraftale med:

HALTILDELING
Badmintonafdelingen er blevet tildelt følgende 
timer for perioden 31/8-2020  til 30/4-2021 i 
Hal 2

Mandage 09:00  -  12:00 bane  1-6 Ældre
Mandage 18:00  -  22:00 bane  1-6
Tirsdage 18:00  -  22:00 bane  1-6
Onsdage 20:30  -  22:00 bane  1-6
Torsdage 18:00  -  22:00 bane  1-4
Fredage 16:00  -  19:00 bane  1-6 Ungdom

Opstart
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED

Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

Lånt fra Facebook 
Tjek HIF’s mange sider

Hornslet IF Fodbold
9. maj · 
Som lovet her en sidste update på vores 
billetsalg. Der blev solgt 1389 billetter til 
den fiktive kamp på Hornslet Stadion - det 
er helt vildt!! TUSIND TAK for den store 
opbakning, I er for seje. 
Ligeledes stor tak til vores sponsorer: 
Rema 1000, Amanda og Madkompagniet.
Vores fodbold formand Maja har trukket de 
4 heldige vindere ved at vælge tilfældige 
tal mellem 1 og 1389. Vinderne blev:
Gavekort Rema 1000: Jesper Bjerrum 
Petersen 
2 x burger menu Amanda: Tim Johansen 
2 x sandwich Amanda: Lasse Filt
2 x Tina burger fra Madkompagniet: 
Camilla Ørsted Bang
Stort tillykke til alle vinderne! 
Endnu engang stor tak for opbakningen og 
hjælpen med at dele budskabet.
Stor tak til Martin Winther, træner for U16/
U17 for at tage initiativet og finde sponsor-
gaver. Og tak til Anette Kjærgaard Winther 
for at poste, dele etc. 
Fortsat god weekend! 

Hornslet gymnastik afdeling
Esben Wøldike
8. marts ·
Opvisningen aflyst, da vi efter de sidste 
udmeldinger, fra Regeringen og Sundheds-
styrelsen side, vil vi udvise social
ansvarlighed og være med til at mindske 
smitterisikoen ifm Covid-19

Hornslet IF Svømning
7. juni · 
Som mange har hørt er svømmehallerne en 
del af fase 3 åbningen. Vi kan dog ikke sige 
noget endnu om hvornår og hvor meget vi 
åbner, da der forsat ikke er nogle retnings-
linier fra regeringen, Syddjurs kommune, 
Hornslet skole og Dansk svømmeunion.
Vi har fra Dansk svømmeunion fået et 
foreløbig udkast til retningslinier, som vi i 
bestyrelsen har arbejdet ud fra. MEN venter 
på skolens udmelding. 
Følg med på hjemmesiden og facebook, 
forsøger at holde jer opdateret så snart jeg 
ved noget.
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Hornslet IF Fodbold
21. juni · 
SÅDAN!!! G  dt gået!!
Vi har fået 29.515,76 kr. fra Super Brugsen 
Hornslet og OK! Tak til alle, der har 
tanket – bliv endelig ved, det kan mærkes i 
klubkassen.
Hvis du endnu ikke har et OK-kort, så hold 
øje med den flinke OK-mand, Evan nede i 
Super Brugsen Hornslet og typisk en for-
ælder fra HIF Fodbold. Brug de tre minutter 
det tager en fredag eftermiddag på at få et 
GRATIS OK-kort og tank så løs, køb EL eller 
mobilabonnement - det luner alt sammen 
i HIF Fodbolds Klubkasse - penge, som vi 
kan bruge på spillertøj, aktiviteter i klubben 
etc. 

Hornslet IF - Håndbold
22. juni · 
Undskyld, du der! Er det dig der råber så 
højt af TV’et når der er håndbold??
Så er det dig vi mangler. Vi i Hornslet IF 
håndbold står og mangler nye trænere til 
vores dygtige børne og ungdomshold. 
Kunne det have din interesse, så tøv ikke. 
Send mig en mail! Glæder mig mig til at høre 
fra lige præcis dig.
Mvh Stine Christensen
Stchi4@hotmail.com
Hornslet if håndbold

HIF Motion 
Brian Bergmann Pedersen
18. juni · 
NYT NYT NYT!!!!!! 
DER ER LAVET HOLD OM LØRDAGEN FRA 
KL 09-10 Kim Kohl Lauritsen og JEG Brian 
Bergmann Pedersen VIL PÅ SKIFT STÅ FOR 
EN LÆKKER OMGANG MORGENTRÆNING 
TIL HELE KROPPEN, SÅ SKYND DIG AT 
MELDE PÅ FØR NABOEN.

Hornslet ruller
Mikkel Lindbjerg Pohjola
26. juli
Hej alle sammen.
Jeg har lige forhørt mig om det var muligt at 
rulle i hallen igen, men det er desværre ikke 
muligt i denne sæson.
Jeg skal nok give lyd når jeg ved mere.
God sommer alle sammen
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Hornslet Snedker-, Tømrer-
og Køkkenforretning ApS
v.  Torben Lading

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

KropAmok
26. juni 
KropAmok Sommersport for HELE familien
Vi har i år fået muligheden for at tilbyde overnatning til KropAmok Sommersport og herved 
gøre sommercampen til en 3-dagesoplevelse for hele familien 

Tilbudet vil betyde, at vi vil afvikle programmet nogenlunde på samme måde som sidste  år i 
dagstimerne, men at forældre og eventuelt søskende kan komme kl. 14:30 og nyde aftenen og 
eftermiddagen sammen med hinanden og sammen med de andre familier

Programmet for aftenen er ikke fastlagt endnu, men en grov skitse vil se sådan ud:
• 14:30-17:30: Hygge og fri leg. Enkelte frivillige aktiviteter og mulighed for at trække sig 

tilbage og slappe af
• 17:30-18:30: Aftensmad
• 18:30-22:00: Hygge og fri leg. En enkelt hygglig fælles aftenaktivitet f.eks. snobrød over 

bål eller fællessang
Tre vigtige ‼️
• Overnatningen bliver i telte med luftmadrasser og sovepose, som vi stiller til rådighed. 

Ønsker man at have sig eget med, et det naturligvis også muligt 🏕- Et overnattende barn
skal have en forældre eller anden ansvarlig voksen med. Hvis dette ikke er en mulighed 
bedes i kontakte os

• Dette tilbud er GRATIS, og teamet bag KropAmok sørger for alt kost og logi 
• Hvis I ønsker at deltage i dette, bedes I tilmelde jer via nedenstående link, og herefter 

sende en besked til os herom. Tilbuddet bliver en realitet, hvis vi får nok tilmeldinger, og 
vi vil melde tilbage så hurtigt som muligt.

Tilmelding: https://www.go-syddjurs.dk/arrangementer/5188/overnatnings-camp 

Skriv til os her på facebook, hvis I har nogle spørgsmål

God sommer og kærlig hilsen
Teamet bag KropAmok Sommersport
Glæden ved sammenhold
http://hornsletif.dk/Kropamoksommersport/
#KAS2020 #KropAmok #Sommersport #Børnogunge #Inklusion #Fællesskab #Sammenhold 
#idræt #foreningsliv

Lånt fra Facebook Krop amokTorsdage kl. 17-18
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Mangler du et mål med din træning - eller hjælp til at opnå dine mål? Har du brug for at komme 
godt tilbage efter en skade, eller ønsker du bare hjælp til at blive generelt sundere? 
Så læs med her. 

I Hornslet Fysioterapi & Træning arbejder vi med at gøre vores klienter mentalt og fysisk 
stærkere. Derfor glæder vi os over at indgå i et nyt samarbejde med HIF Motion. Fra 1. august 
tilbyder Hornslet Fysioterapi og Træning nemlig, at du kan købe personlig træning, som afholdes 
i HIF Motion. Her kan vi være med til at sikre en god og effektiv træning, der gang for gang får dig 
nærmere dine mål.

Vi tilbyder et gratis opstartsmøde, så du kan finde ud af, om personlig træning er noget for dig. 
Programmerne bliver tilrettelagt, så de kan trænes i HIF Motions lokaler og de maskiner, der er 
tilgængelige her. 

For hver personlig træning, vi afvikler, donerer vi 10 procent af overskuddet til HIF Motion. Vi 
tilbyder klippekort-baserede forløb - både for Personlig træning samt som PARsonlig træning. 
Vi ser frem til et godt samarbejde – med både dig og HIF Motion.

Hilsen 
Simone, Ulrikke, Lukas og resten af Hornslet Fysioterapi & Træning 

For yderligere information se https://hornsletfys.dk/

Personlig træning -  
Et samarbejde mellem HIF Motion 
og Hornslet Fysioterapi & Træning

Lukas Ulrikke Simone
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

HIF 
M o t i o n Fit-box
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HIF 
M o t i o nFit-box
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Efter et meget anderledes forår, hvor hele verden pludselig lukkede ned på grund af Corona 
pandemien, er samfundet i Danmark ved at vende tilbage til mere normale forhold igen. 
HIF Motion fulgte naturligvis retningslinjerne fra myndighederne og lukkede ned for alt aktivitet 
d. 12 marts.

I starten af maj måned blev der igen åbnet en smule op for muligheden for udendørs træning af 
grupper med max. 10 pers. Medlemmerne har taget rigtig godt imod de nye træningsforhold og 
nyder den udendørs træning, specielt nok også fordi, at vejret har vist sig fra den ualmindelige 
pæne side. 

12. juni blev det igen muligt at benytte fitnesscenteret, med forbehold og retningslinjer fra 
myndighederne. Det er også blevet taget godt imod og vi er meget glade for, at vi igen kan tilbyde 
vores medlemmer træning. Hvis man har brug for instruktion af maskiner og hjælp til at få lavet 
et standardprogram, kan dette bookes gratis. 

Vi forventer at holdtræning er tilbage til ”helt normale forhold” efter sommerferien mandag d. 10 
august. 

Det forventes, at der opstartes nyt Junior Fitness hold – mere information om dette kommer til 
august. 

Indtil videre er der flg. indendørs og udendørs holdtræning: 
(tjek booking app for sommerferie pause).

Mandag: -  Spinning 17.00 – 18.00
Tirsdag: -  Spinning 17.15 – 18.15
 Fitness box 19.00-20.00
Onsdag: Tabata 7.30-8.30
 Pump 19.00-20.00
Torsdag: Crossdance 18.30-19.30
 X-fit 20.00-21.00
Fredag: Spinning 16.30 – 17.30
Lørdag: X-Fit/Fit-box 9.00 – 10.00

I ønskes alle en god sommer!

Nyt fra HIF Motion
HIF 
M o t i o n
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Vi inviterer til åbent hus, onsdag den 26. August kl 19-20.30, hvor du har mulighed for at afprøve 
de forskellige træningshold

Vi satser på fælles opvarmning, hvor du herefter rotere på de forskellige hold ca 15 min ved hver🏕

Her vil være frugt og vand til alle så tag endelig naboen under armen og lad os få halvanden time 
med højt humør, god træning og god musik.

Vi glæder os til at se jer>

Åbent hus 26. august

HIF 
M o t i o n
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Entreprenør
Jesper Schroll Jensen Aps

Hornslet
Aut. kloakmester

40783880

HIF 
M o t i o n

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

Tabata for alle
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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.

Torsdag 20.00-21.00 
Lørdag 9.00 – 10.00

Ses vi?

X-fit
HIF 
M o t i o n
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HIF 
M o t i o n

Indoor cycling er i gang igen
og

Pump er rykket ud i det fri
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HIF 
M o t i o n
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Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

og sætter kunderne i fokus.

Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud. 

Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.

ApsAude s
RENGØRING  VASKERI  EJENDOMSSERVICE

Se mere på: www. .dkaudesaps

Junior Fitness
Hornslet IF Motion har igen Junior Fitness på programmet. 

Junior 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 konditi-
ons, 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 efter sommerferien og løber over 9 uger. Der kommer mere information 
efter sommerferien. Der er plads til max. 14 deltagere på holdet og der vil være 2 instruktører 
tilknyttet. 

Efter fuldendt forløb er det herefter muligt for barnet, at benytte fitness centeret, sammen med 
far eller mor. Både forældre og barn skal være medlem for at benytte fitnesscenteret.

Spørgsmål kan rettes til Mia på 50708206.

HIF 
M o t i o n
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vores team er kampklar… 
så kig ind i en af vores fire saloner

ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK 

8544 MØRKE: EBELTOFTVEJ 22 · T. 86 37 79 39 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13

8400 EBELTOFT:  JERNBANEGADE 22D · T. 86 34 62 00 · TIR-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
8963 AUNING: ØSTERGADE 2 · T. 86 39 65 00 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-19 · FRE 9-18 · LØR 8-12

HIF 
M o t i o n
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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.

HIF 
M o t i o n

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 medlem-
merne i fitnesscenteret, - så skriv til hifmotion@gmail.com.

Vi har faciliteterne, men mangler flere instruktører til at bruge lokaler og 
“betjene”  fitnesscenteret. 

Instruktør i maven?
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DANTAXI HORNSLET
86995400 - 48484848

Crossdance
HIF 
M o t i o n

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. 



30

Dit lokale trykkeri

Lystrupvej 62 · 8240 Risskov · T 8612 4100 · www.bmgrafi sk.dk

DET ER OS, DER 
TRYKKER 

PROGRAMMET

Lystrupvej 62 · 8240 Risskov · T 8612 4100 · www.bmgrafi sk.dk

DET ER OS, DER 
TRYKKER 

PROGRAMMET

Idé - Layout
FlyersBøger - BladeRoll-up

Fra idé til færdigt projekt

Entreprenør
Jesper Schroll Jensen Aps

Aut. kloakmester

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

og sætter kunderne i fokus.

Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud. 

Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.

ApsAude s
RENGØRING  VASKERI  EJENDOMSSERVICE

Se mere på: www. .dkaudesaps

Tak til vores bladsponsorer
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vores team er kampklar… 
så kig ind i en af vores fire saloner

ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK 

8544 MØRKE: EBELTOFTVEJ 22 · T. 86 37 79 39 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13

8400 EBELTOFT:  JERNBANEGADE 22D · T. 86 34 62 00 · TIR-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
8963 AUNING: ØSTERGADE 2 · T. 86 39 65 00 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-19 · FRE 9-18 · LØR 8-12

DANTAXI HORNSLET
86995400 - 48484848

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

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Bliv ek      trakunde i 

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

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

HIF BLADETS STØTTER

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

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

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

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

Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

apotek
Hornslet   Auning   Løgten

ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

SAKS &
BJØRNKILDE

LONE ISEN  40 96 42 45 
LINE BJØRNKILDE   24 62 13 07

TINGVEJ 14  ·  8543 HORNSLET

Vil du også være 
Favorit-kunde 

i Sydbank?

FAVORIT

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger 

du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi du 

samler hos os, jo fl ere fordele kan du vælge.

Beregn på sydbank.dk/favorit

Christa Meier

Privatrådgiver

Tlf. 74 37 62 68

christa.meier@

sydbank.dkLystrupvej 4 · 8240 Risskov

Tlf. 74 37 54 70 · sydbank.dk

hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du klare

dit bankskifte online ved hjælp af et netmøde og

sikker upload af dine dokumenter. Alternativt kan

du ringe til mig på 74 37 62 68, så vi sammen kan

gennemgå dine muligheder.

Tak til vores bladsponsorer
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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 ungdomstræ-

neruddannelse.
• 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.

Skoleleder: Henning Kristiansen
Skoletræner: Peter Damborg
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Fodbold

Meld dig til årets fodboldskole 

Køb din billet på 
fodboldskole.dbu.dk
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Fodbold

Brænder du for at gøre en forskel for en masse fodboldglade piger og drenge og sætte DIT præg 
på udviklingen af Hornslet IF Fodbold, så er det nu, du skal melde dig under fanerne! 

Vi afholder medlemsmøde den 17. september 2020 fra kl. 18.30 (bestyrelsen i Støtteforeningen) kl. 
19.00 (bestyrelsen i fodboldafdelingen). Kom forbi og hør mere om, hvordan du kan bidrage til en 
fantastisk klub og et super fællesskab. Der er forplejning til mødet. Tilmelding kan ske på mail: hif.
fod.formand@gmail.com senest den 10. september 2020.

Motivation skal være drivkraften…
Du bliver ikke rig af at give et nap med, da vores klub er baseret på frivillighed, til gengæld gør 
du en indsats i fællesskabets navn, hvilket er det hele værd! Tænk på vores fantastiske trænere, 
der træner din dreng eller pige i al slags vejr og med et smil på læben. De bidrager om nogen til 
fællesskabet! 

Vi har brug for forskellige frivillige, der kan være med til at holde hjulene i gang i klubben. Vi har 
brug for ekstra hænder til blandt andet at løse nedenstående opgaver:

• Kommunikationsansvarlig, der kan skrive opslag på Facebook, lave indlæg til HIF-bladet og 
opdatere vores hjemmeside.

• Referent, der skriver referat til vores bestyrelsesmøder, følger op på diverse beslutninger og 
sørger for, at der ikke er noget, der falder mellem ”to stole”. 

• En, der betaler regninger etc.
• En der indhenter børneattest på vores trænere
• En, der har ansvaret for den fælles postkasse, og som fordeler mails til kasserer, formand, 

trænere etc.
• Et ungdomsudvalg, der laver arrangementer for vores børn og unge
• En der er motiveret for at søge midler fra fonde  
• Nye hoveder - input, idéer etc.
• OG….

Der er mange driftsopgaver i en klub som Hornslet IF Fodbold, som bestyrelsen primært har brugt 
krudt på de seneste to år. Vi vil dog MEGET gerne gøre mere af ”det sjove” – nemlig få lavet nogle 
fede og sjove arrangementer og aktiviteter for hele klubben. Det kræver dog, at der bliver nogle 
flere hænder at gøre godt med og nye idéer på bordet.  

Brug for nye kræfter til bestyrelsen i HIF Fodbold og til løsning af ad hoc opgaver

Der er flere medlemmer i den siddende bestyrelse, som har valgt ikke at genopstille - både 
menige medlemmer og suppleanter. Der er derfor behov for nye kræfter til at tage over. Menige 
bestyrelsesmedlemmer sidder to år ad gangen, mens suppleanter er på valg hvert år. Vi holder 
møde en gang om måneden af ca. 3 timers varighed. Resten klarer vi over mailen. Hvis du ikke har 
mod på at blive en del af bestyrelsen, men gerne vil bidrage med at løse f.eks. en af ovenstående 
opgaver, så mød op den 17. september eller giv lyd til Maja på tlf. nr. 40119816.

Vi har brug for netop DIG til at udvikle HIF Fodbold!
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Fodbold

Vi har brug for netop DIG til at udvikle HIF Fodbold!
Penge i klubkassen
Vi har fået penge i klubkassen på følgende måder i 2020:
• Afholdt Jyske Mesterskaber i indendørs fodbold (gennemføres hvert år den første weekend 

i februar)
• Den fiktive fodboldkamp, som en af vores trænere tog initiativ til, og hvor der var en 

fantastisk opbakning!
• OK-kort - tak til jer, der tanker, har EL-aftale og/eller telefonabonnement – det luner alt 

sammen i klubkassen. 

Midler, som gør, at vi kan gennemføre nogle flere arrangementer og aktiviteter i klubben. 
Uden de ekstra midler er alternativet en kontingentstigning. Derfor er det også vigtigt, at der 
bliver givet et nap med f.eks. ved store arrangementer som Jyske Mesterskaber, hvor der var 
forældre og spillere, der blandt andet deltog som vagter på skolen i år. 

Vi håber at se mange af jer til medlemsmødet den 17. september. 

Rigtig god sommer til alle!
Bedste hilsner

Bestyrelsen i HIF Fodbold
Michael Andersen, Nina Rhode, Rasmus V. Madsen, 

Henrik Dueholm, Henrik Lindskov, Brian Nielsen, 
Thomas Bang, Maja Aaquist 
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Så starter håndbold, endelig, snart op igen, efter en ufrivillig lang pause.
Vi glæder os ubeskriveligt meget til at få børn, unge og voksne på banerne igen!

Sæsonen starter i uge 33 for alle hold, på nær U6/7 som første starter i uge 36, onsdag d. 2/9, 
samt leg og lær som starter 12. september..

Inden en ny sæson for alvor starter, vil vi gerne benytte lejligheden til at sige TAK! 

Tak, til de trænere, der har valgt at stoppe til denne sæson. 
Vi har været utrolig glade for jeres engagement, både på og udenfor banen. De unger, I har 
trænet, har fået en masse gode ting med sig, som de kan bruge i deres videre færd. 

Selvfølgelig en masse håndboldmæssigt, men helt sikkert også nogle styrkede sociale kompe-
tencer, der kan komme dem til gode i deres færd mod voksenlivet.
Vi ses jo nok, forhåbentlig, i hallen ind imellem.

Det betyder også, at vi til den kommende sæson står og mangler trænere til børne- og et enkelt 
ungdomshold. 
Så går du rundt med lysten og muligheden for at bruge nogle timer et par gange om ugen, sam-
men med nogle dejlige børn og unge mennesker, så hører vi meget gerne fra dig. 

Kunne det have din interesse, eller vil du gerne høre mere, så tag endelig kontakt til Stine 
Christensen fra bestyrelsen, på stchi4@hotmail.com.

De bedste hilsner fra bestyrelsen
HIF Håndbold

Sæsonstart 
Har du en træner i maven?
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Hold Mål-gruppe Træningstid Opstart i 
uge

Hal

Leg og lær med bold
(tilmelding under 
fodboldafd.)

Piger og drenge født 2017-
2018-2019

Lørdag 8.30–9.15 37

Leg og lær med bold
(tilmelding under 
fodboldafd.)

Piger og drenge født 2015-2016 Lørdag 9:15-10.00 37

U06/U07 Piger og drenge født 2013-2014 Onsdag 17.30-18.30 36 Hal 1
U08/U09 Piger og drenge født 2011-2012 Tirsdag 17.00-18.00

Torsdag 15.30-17.00
33 Begge haller

Hal 1
U11P Piger født 2009-2010 Tirsdag 15.30-17.00

Fredag 16.00-17.00
33 Hal 1

Hal 1
U11D 
U13D

Drenge født 2009-2010
Drenge født 2007-2008

Mandag 15.30-17.00
Onsdag 16.00-17.30

33 Hal 2
Hal 1

U13P Piger født 2007-2008 Mandag  17.00-18.00
Onsdag 18.30-20.00

33 Hal 2 (3/4 bane)
Hal 1

U15P 
U17P

Piger født 2005-06
Piger født 2003-04

Onsdag 20.00-22.00
Fredag 17.00-18.00

33 Hal 1
Hal 1

U15D
U17D

Drenge født 2005-06
Drenge født 2003-04

Torsdag 20.00-22.00 33 Hal 1

D3D
DJS

Damesenior 3. division
Damesenior Jyllandsserien

Tirsdag 18.00-20.00
Torsdag 18.00-20.00
Fredag 18.00-19.00

33 Hal 1
Hal 1
Hal 1

DS4 Damesenior Serie 3/4 Tirsdag 20.00-22.00 33 Hal 1

Håndbold

Vi byder alle nye og tidligere håndboldspillere velkommen til sæson 2020 -21
med disse træningstider:

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

Træningstider 2020-21



38

HIF BLADETS STØTTER

Vil du også være 
Favorit-kunde 

i Sydbank?

FAVORIT

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger 

du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi du 

samler hos os, jo fl ere fordele kan du vælge.

Beregn på sydbank.dk/favorit

Christa Meier

Privatrådgiver

Tlf. 74 37 62 68

christa.meier@

sydbank.dkLystrupvej 4 · 8240 Risskov

Tlf. 74 37 54 70 · sydbank.dk

hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du klare

dit bankskifte online ved hjælp af et netmøde og

sikker upload af dine dokumenter. Alternativt kan

du ringe til mig på 74 37 62 68, så vi sammen kan

gennemgå dine muligheder.

Lørdag d. 20. juni fik pigerne på vores U11 & U13 hold omsider lov til at afholde 
den afslutning, som en vis coronavirus fik sat en stopper for, i det spæde 
forår.

Turen var allerede planlagt – og den skulle gå til RUSH i Aarhus. Så da 
beskeden omsider lød, at RUSH igen åbnede for besøgende, var Tina og Heidi 
straks i røret for at charme os ind på åbningsdagen. God gået!

Der blev sprunget, hoppet, rullet og grinet til sveden sprang i to timer, men 
en indlagt drikkepause gav fornyet energi. Det blev kun til en enkelt skadet 
spiller, hvis fravær gav en logistisk udfordring med at få transporteret alle 
sikkert til McDonalds i Mega Syd i Viby, men det lykkedes ved fælles hjælp. 
Her hyggede pigerne videre og det var en god afslutning på en aktiv lørdag 
og vi fik alle ønsket hinanden en rigtig god sommer.

Tak til alle forældre for hjælp med transport ud og hjem og for at have samlet 
ind til afslutningsgaver til vores trænere og hjælpetrænere, som vi har været 
utroligt glade for at have på vores side, i det forgangne år. 

Vi vil gerne sige tusind tak for jeres store arbejde og høje engagement, på og 
udenfor banen.

Bestyrelsen, HIF Håndbold

Afslutning  
for U11/U13 piger
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Håndbold
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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Sæson 20/21
Vi har nu draget os de erfaringer, vi mener, der skal 
til for at optimere og være klar til den nye sæson.

Dette betyder, at sæson 20/21 byder på lidt 
ændringer.

Årgang 2017-2018-2019 træner lørdag 8.30 – 9.15

Årgang 2015-2016 træner 9.15 – 10.00.

Vi starter op LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER!

Hvis I tænker – det er da noget, vi skal prøve, så 
mød endelig op og få startet weekenden med 
hygge, leg og fantastisk samvær med dit barn.

Alt info bliver løbende lagt op i Leg og Lær med 
Bold facebook gruppe, søg blot på Leg og Lær 
med Bold, så skulle den gerne dukke op.

Velmødt til en ny sæson

Trænerteamet

Leg og lær 
med bold
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Vi er kommet godt i gang med sæsonen trods Corona. 

Kontingent 2020 
U9-U14 kr. 250 
U15-U25 kr. 350 

 
Senior kr. 800 
+65 kr. 400

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 - FRA 26. APRIL PÅ BANE 3 OG 4.

Bestyrelsen 
Formand: Gunnar Fischer Kjelmann 29882021 - Kasserer: Henning Kristiansen 23458025 

Best. medl: Charles Soulam 40297970

Voksentennis
I år er der ikke VOKSENINTRODUKTION, men 
alligevel tropper der nye medlemmer op. Det er 
dejligt. 
Tirsdagstræningen fra 18-20 er vældig godt 
besøgt også med de helt nye.
For de meget øvede og turneringsspillere foregår 
træningen hver tirsdag 20-22. Her skiftes forskel-
lige spillere til at planlægge en træning.

Klubmesterskabet
19./20. september kl. 9-16 Klubmesterskaber.
Afslutning med semifinaler og finaler for seniorer 
double og singler. Herefter afslutningsfest.

Årets KLUBMESTERSKAB er startet med afvikling 
af puljekampe. Der spilles indledende kampe frem 
til finaledagen

Bestyrelsen

Foråret på tennisbanerne

Aktivitetskalender 2020
Tirsdage kl. 18-20 Voksentræning Let øvede:

Charles og Henning. Bane 3-4.

Tirsdage kl. 20-22 Træning for øvede medlemmer:
v. Bjørn m.fl. Bane 3-4.

Onsdag den 29. april kl. 19-22 DROP IN opstart:
Starter når nettene er banerne
For alle på bane 3-4 hver onsdag

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

Tennis
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Vores volley sæson var godt i gang, og vi var ca. 8 spillere hver gang. Så kom corona, og vi kunne 
ikke spille. Det var bare så surt.

Samfundet var begyndt at åbne lidt op, da jeg besluttede at holde volley afslutning i haven, d. 
30-04-2020. Vi skulle sidde ude og spille ude. Så alle skulle spritte hænder, inden vi begyndte at 
spille. 

Vi var 8 spillere. Forberedt med lidt snack og dessert, kaffe og øl skulle der hygges. Men vi skulle 
spille først. Lige da vi var gået i gang begyndte det at regne, vores bål fad gik ud, der var mere røg 
end ild. Øv – så hyggede vi med kaffe og øl. Vejret blev fint, og vi spillede 3 sæt. Det var en rigtig 
hyggelig aften, der var tæpper til alle, når vi nu skulle sidde ude.

Næste volley sæson starter 1. torsdag i september. Jeg håber rigtig mange har lyst til at spille 
volley i år, 

God sommer til alle
Venligst

Birthe Krag

Øv, Øv og Øv
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MOTIONS 
VOLLEY 
HVORNÅR 
Torsdag 
18:30-20:00 
HVOR 
Hornslet skole  
Ny gymnastik sal 
HVORFOR 

God motion og et godt 
grin 
 

 

   

FOR ALLE ALDRE 
 
Fra 16 år. 
 
 

KONTINGENT 
 
550 kr.  for 1 sæson 
 
 

SPØRGSMÅL 
kontakt Birthe Krag 
29 74 80 39 
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Petanque

Coronaafstand på banerne
Sommeren 2020 kan næsten betegnes som 
coronatid.

Vi havde glædet os meget til at byde alle vore 
petanquespilere velkommen til sæson 2020.
i starten af april, sådan som sæsonen plejer at 
starte, MEN den ubudne gæst corona ville det 
anderledes.

Vore flittige baneformænd Bent og Ove godt hjulpet 
af Kurt og Allan havde, i samarbejde med Jan 
Lindberg gjort banerne super klar med yderligere 
3 tons stenmel, der blev både vandet, stampet og 
tromlet, så vi var KLAR til sæsonen.

Derudover har vi fået nye planker på bænkene langs 
banerne.

Så endelig den 9. juni 2020 kom vi i gang med 
at spille igen. Starten blev dog noget anderledes 
i år end tidligere. Vi plejer jo at starte med kaffe, 
rundstykker og hyggeligt samvær.
For at sikre, at vi alle holder den nødvendige 
afstand, og dermed tager hensyn til hinanden og os 
selv, blev det i år kun til en lille velkomstdrink.

Vi har, i samarbejde med både Rodskov og Ådalen, 
aflyst både fællestræningerne og Rosenholmme-
sterskaberne i år. Det plejer at være rigtig hyggelige 
aftner, men altså ingen af disse spil afholdes i år.

Vi havde i bestyrelsen glædet os til, sammen med 
Rodskov at prøve noget nyt i år, hvor vi skulle 
mødes henholdsvis i Rodskov og hos os. 

Det var meningen, at disse aftner skulle give os alle 
ny inspiration og glæde ved spillet. Vi er sikre på, at 
vi kunne lære noget af hinanden og samtidig styrke 
sammenholdet klubberne imellem.
Vi håber det kan komme op at stå i 2021.

Svend har lavet ny spilleplan som er optrykt i dette 
nr.

Vores eget klubmesterskab den 6. september 
holder vi fast i indtil videre.
Der kommer opslag i klubhuset.
Når tiden nærmer sig, må vi se, om det vil være 
forsvarligt at tænde grillen, det er igen corona, der 
bestemmer – øv – men sådan er det i år.

I bestyrelsen vil vi gerne bede alle om, stadigvæk 
holde afstand, vaske hænder, bruge håndsprit og 
alle de forholdsregler vi kan, for at undgå smitte.

Rigtig god sommer til alle.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at nye spillere er 
velkomne. Hvis nogle skulle ønske at prøve spillet, 
har vi lånekugler, der gerne må benyttes.

Bestyrelsen
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Dag Dato Kl. Emne
Tirsdag 9. juni 18:30 Åbning af petanque (efter corona)
Tirsdag 16. juni 19:00 1. afd. Supermelee
Søndag 21. juni 10:00 1. afd. Flaskespil
Søndag 28. juni 10:00 2. afd. flaskespil
Tirsdag 7. juli 19:00 2. afd. Supermelee
Søndag 12. juli 10:00 3. afd. flaskespil
Tirsdag 21. juli 19:00 3. afd. Supermelee
Søndag 26. juli 10:00 4. afd. Flaskespil
Tirsdag 4. aug 19:00 4. afd. Supermelee
Tirsdag 11. aug 19:00 5. afd Supermelee
Søndag 16. aug. 10:00 5. afd. Flaskespil
Tirsdag 1. sept. 18:00 6. afd. Supermelee
Søndag 6. sept. 10:00 HIF Klubmesterskab (se opslag)
Søndag 13. sept. 10:00 6. afd. flaskespil
Tirsdag 22. sept. 18:00 7. afd. Supermelee
Søndag 27. sept. 10:00 7. afd. Flaskespil
Onsdag 7. okt. 19:00 Medlemsmøde og  afslutning

Petanque

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.

Aktivitetskalender 2020
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HIF Bankospil
Gevinster
7 x 400 kr. - 6 x 300 kr. - 17 x 200 kr.
Række  40 kr.
Kvarters banko fra kl. 18.00
1 x 150 kr. - 2 x  100 kr. - 1x100 kr. - 200 kr. - 400 kr.
Række 50 kr.
Superspil  200 kr. - 400 kr. - 900 kr.
Puljespil - Pausespil - Superpulje - Supertal

        Hver torsdag i hallen

Åbningstider:

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00

Caféen holder derudover åben til 
arrangementer

I er altid velkomne i cafeen udenfor 
åbningstiden, hvor de opsatte automater 
kan benyttes

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

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

Til opslagstavlen – støt dem der støtter os

FIRMA ADRESSE TELEFON HJEMMESIDE 

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen Tingvej 31, Hornslet 8699 4444 www.soelgaard-knudsen.dk

Amanda - Byens Grill Byvej 6 8543 Hornslet 8699 4999 www.restaurant-amanda.dk

Aude Aps Hornbjergvej 19, Hornslet 4086 3447 www.audesaps.dk

Bageriet Løgten og Hornslet Byvej 15, Hornslet 8699 4042

Bog & idé Hornslet Tingvej 13, Hornslet 8699 4127 www.bog-ide.dk/hornslet

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

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

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

Skov Revision Byvej 2, Hornslet 8697 5065 www.skov-revision.dk

Sparekassen Djursland Tingvej 10A, Hornslet 8762 1717 www.spardjurs.dk

SuperBrugsen Hornslet Toftevej 11, Hornslet 8699 4019 www.superbrugsen.dk

Sydbank Lystrupvej 4, 8240 Risskov 7437 5470 www.sydbank.dk

Tømrerfirma Kurt Krogh v/ Kristian K. Elmer Sletten 2C, Hornslet 2033 4976 www.kurtkrogh.dk

HIF 
M o t i o n


