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Endnu et begivenhedsrigt år er gået i HIF Idræts-
forening med de udformninger som nu engang er.

Vi sluttede 2019 godt af med en fuld aktivitets-
kalender. Der var gang i alle afdelinger, og når 
man gik gennem området, var det en fornøjelse at 
følge med i de forskellige sportsudøvere som var 
hernede.

Bestyrelsen er begyndt at søge midler til nye 
aktiviteter som BMX, nye pavilloner, mm. Jeg kan 
allerede nu afsløre, at det har givet pote at sende 
ansøgninger afsted. Vi fået mere end 150.000 kr. til 
disse projekter og de første cykler er indkøbt. 

Vi syntes at hjulene var godt i gang, og så kom 
Corona. Det var som at tiden pludselig stod stille. 
Hvi man skulle sammenligne det med LUDO, var 
det som at blive slået hjem med alle 4 brikker på 
én gang.  

En nedlukning af HIF var et krav fra myndighe-
derne og vi måtte tænke kreativt.  
Bestyrelsen begyndte med online møder og var 
flittig med telefonmøder.
Der var mange, som var ivrige for at komme ud på 
græs. 

2019 var også året hvor der blev sat punktum for 
sagen med den gamle forretningsordfører, hvor HIF 
vandt stort i retten i Randers. 
Bestyrelsen har besluttet at lukke sagen og komme 
videre. Det gælder om at kigge fremad.

Formandsberetning
Der er så småt begyndt at komme liv i alle 
aktiviteter igen hernede. Det håber jeg kan vare 
ved, trods den svære opgave det er at navigere i 
Covid-19 regler. 

Derudover er der også blevet afholdt fodbolds-
skole trods Corona i forbindelse med sommerfe-
rien. Igen var det Tordenskjolds soldater der trofast 
stillede sig til rådighed i uge 32. I år havde de igen 
sammenarbejdet med Krop-Amok, som denne 
gang havde udvidet med en Sommer camp, og der 
var gang i den.

Det er med stor bekymring, at jeg ser nye PRIVATE 
aktiviteter skyde op i byen, som burde holde til 
i og omkring hallen. Denne tendens håber jeg 
ikke vil forsætte, da det er med til at udhule vores 
eksistensgrundlag i HIF. 

Jeg ser markedsføringen fra de private aktiviteter, 
som en trussel mod vores idrætscenter, da det 
trækker fokus væk fra hallen. 

fortsættes næste side...
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...Fortsat fra forrige side

Jeg er derudover blevet kontaktet af nogle 
som laver VIDEO REKLAMESLAG FOR BYEN 
& HALLERNE. Jeg vil endnu en gang flage for 
denne video som jeg havde med på sidste møde, 
angående reklame for vores forening/Byen. Nu 
har jeg fået sat pris på sådan en optagelse. Deres 
minimums budget er på mellem 30-40.000 kr. for 
en fuld professionel produktion, hvor vi tager os af 
det hele. (inkl. drone optagelser) Jeg viser den lige 
bag efter min beretning

Men de erhvervsdrivende kan deltage hver især for 
kun 2.000 kr. – Tanken er at vise mangfoldigheden i 
lokalområdet, derfra den lave pris.

Hvis vi ikke fornyer os og tænker ud af boksen, 
ville vi lige så stille sakke bagud, og jeg vil nødig 
som formand sidde med det ansvar. Vi skal 
vækste, det skal være retningslinjerne. 

Jeg vil også gerne takke hele bestyrelsen for et 
fantastisk stykke arbejde der er lavet hen over året. 
Jeg syntes også, vi kan være meget stolte, at vi 
har en så stor og bred klub i Hornslet. 

Vi kunne ikke gøre dette uden alle de frivillige 
trænere, ledere m.m. 
Så ingen Idrætsforening uden jer. Det vil jeg mange 
gerne takke jer for.

Formand 
Jens Dueholm

HIF BLADETS STØTTER

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

Ekstraordinær generalforsamling

Hovedafdelingen afholder  
ekstraordinær  

generalforsamling  
onsdag den 20. januar 2021, 

kl. 19.00 i Hornslet hallen.

Punkter til dagsorden:
- Forslag til ændring af vedtægter
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Ekstraordinær generalforsamling 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

Hovedafdelingen afholder  
ekstraordinær  

generalforsamling  
onsdag den 20. januar 2021, 

kl. 19.00 i Hornslet hallen.

Punkter til dagsorden:
- Forslag til ændring af vedtægter

Svømning
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Heidi Johnsen 
I mere end 26 år har du troligt år efter år taget dig 
af alle de nye poder der startede op i Hornslet 
Idrætsforening. Et job der har betydet alt for 
mange af de afdelinger du har været tilknyttet.

Uden din utrættelige indsats med alle de mange 
nye i klubben, var vi slet ikke der hvor vi er i dag. 
Og samtidig har du påtaget dig flere og flere 
opgaver gennem årene.

Du er et tro HIF’er, en ildsjæl med hjertet på 
rette sted. Du er et forbillede for mange af vores 
frivillige i klubben. Og du er aldrig den der siger 
nej hvis der er behov for hjælp.

Jeg har personligt haft fornøjelsen af arbejde 
sammen med dig i de år jeg var formand for 
Hornslet IF håndbold. Og ved derfra hvor vigtig 
det var at vi havde den sto. At man ikke bare tog 
dit arbejde som en selvfølge. Men at du netop 
gjorde den store forskel - så rigtig mange børn 
kunne nyde dit selskab her i klubben.

Du er en god ”kollega ” og har gennem de mange 
år skabt dig mange relationer. Som igen og igen 
har rost dit store engagement. 

Vi vil i forretningsudvalget gerne sige dig tak – så 
stort et tak som man kan. For din fantastiske 
indsats for hele Hornslet Idrætsforening. Vi 
tildeler dig derfor Hovedafdelingens Pokal

Bestyrelsen

Årets pokaluddeling
Bettina Damm
En ildsjæl der virkelig viste tænder og tog ansvar.

Bettina det er en fornøjelse at se hvordan du har 
taget ansvar i vores motionsafdeling, og været 
med til at sikre at afdelingen er kommet på ret 
kurs.

Motionsafdelingen er en vigtig afdeling for 
fremtiden og et vigtigt tilbud for alle dem der vil 
Hornslet IF.

Du har vist styrke og deltaget i også de 
vanskelige situationer. Folk har respekt for det 
arbejde du udfører og de argumenter du har. Det 
har vist sig at være en fantastisk cocktail – der 
gennem de svære tider i Hornslet IF motion har 
båret frugt.

Det er dejligt at se nye kræfter i Hornslet IF der 
tager ansvar. 
Vi er taknemmelige for din indsats, dit drive, din 
humor og det at du vil vores klub.

Forretningsudvalget tildeler dig derfor Pokalen for 
Årets Hif’er

Bestyrelsen
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Årets pokaluddeling
Elisabeth Dueholm Melchiorsen
Fast mand gennem mange år i HIF Svømning– og 
nu næsten helt alene. Søren meddelte heldigvis 
at han var klar til at hjælpe med timerne til det 
netop overståede medlemsmøde, hvor vi var 3 
dig, mig og Søren. 
Du er en fantastisk ildsjæl. Du udviser et 
fantastisk overblik for svømmeafdelingen. Er altid 
rolig og tager tingene, som de kommer.
Vi er fuld af beundring over, hvor stærkt du kører 
en af vores største afdelinger. Men er også klar 
over, at vi snart skal have fundet noget hjælp til 
dig.
Du er skattet af alle i svømmeafdelingen og har 
en stor respekt omkring det arbejde, du udfører. 
Du er en skøn person med en god humor – også 
når det hele går lidt skævt. 
Det er gode egenskaber at have. Du har tillid til 
andre og udviser stor empati.
Vi i hovedbestyrelsen tildeler dig derfor Oluf 
Jørgensens pokal.

Bestyrelsen

Mette og Stine
Fantastisk makkerpar – der har taget ansvar og 
gået ind i bestyrelsen i Hornslet If håndbold.

Dejligt at i unge nu viser vejen. Vi har virkelig brug 
for at der kommer nye kræfter in i bestyrelserne 
rundt omkring. Så det ikke er Tordenskjolds 
soldater der igen og igen driver afdelingerne.

I har udvist et fantastisk engagement – været 
nytænkende i den måde vores klub også kan 
være. Eksempelvis Lej med bold som samar-
bejde mellem fodbold og håndbold.

I har det overblik der skal til, således at der også 
er plads til de skæve i vores afdelinger, og med 
øje for at der skal hjælpes hvor der kan.

I har været en del af Hornslet IF i et menneske liv, 
og i ved hvad det betyder at have været en del af 
et hold, hvor man opbygger livslange relationer. 
Det er i i dag med til at vidergive til de mange 
børn i Hornslet IF håndbold. Tak for det.

Forretningsudvalget indstiller jer derfor til 
bankoholdets pokal

Bestyrelsen

Ønsker stort tillykke!
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Nyt fra

Så kom vi i mål med renovering af indgangs-
parti og caféområde

Vi har arbejdet på højtryk for at blive færdig med 
vores nye indgangsparti og caféområde, og er nu 
ved at være på plads.
Renoveringen har indbefatte en energioptimering 
af vores bygninger og vi har fået også opfyldt vores 
ønske om et mere handicapvenligt center, da vi 
får nyt indgangsparti med skydedøre, samt bedre 
ramper til kørestolsbruge og gangbesværede.
Selve opholdsrummet ved caféen har også fået 
en tur. Her har vi moderniseret og gjort det hele 
mere lyst og venligt, samtidig har vi skabt en bedre 
sammenhæng mellem hal 1 og caféområde. 

Vi glæder os til, at vi kommer på den anden side af 
covid-19 så vi rigtig kan få brugt vores nye lokaler.

Mvh
Lisbeth og Karsten
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Så er sæsonen endelig i gang og vi nyder alle at 
lave gymnastik igen, store som små. De fleste 
hold er godt booket op og nogle få har endda 
venteliste. Vi er alle stolte og glade for den store 
opbakning. 

Vi har efter 25 års godt samarbejde måtte sige 
farvel til vores formand, Dorthe Lykke. Hun vil nu 
nyde sin anden ungdom som pensionist. Vi håber 
dog stadig på at kunne nyde hendes selskab til 
opvisninger og andre fælles arrangementer. Vi 
takker for de mange år som trofast formand og 
træner og ønsker dig det bedste fremadrettet. 

Vores ny bestyrelsesformand hedder Pernille 
Feldballe. Hun er træner for holdet 4-5 år og har i 
flere år været et engageret medlem af bestyrelsen. 

Desværre kommer der stadig nye regler og 
retningslinjer vi skal indordne os efter, så som 
mindre hold, mundbind, sprit osv. Specielt holdet 
for 2-4 år er ramt af antals begrænsningen så 
holdet nu er delt i to. Derudover skal forældre nu 
bære mundbind ind og ud af hallen til alles bedste. 
Vi gør alle vores bedste til at overholde alle 
retningslinjer, så alle kan føle sig trygge.  

Det mindste hold for 1-årige er i fuld gang. Vi er 
et skønt lille hold med plads til fis og ballade. Hvis 
der er flere ballademagere derude, er man stadig 
velkommen. 

Holdet for 2-4-årige bruger tid på at styrke 
balance og motorik. 

Nyt fra gymnastik

Gymnastik

Efter 25 år som formand for gymnastikafde-
lingen har jeg valgt at takke af, og lade nye 
kræfter tage over. 

Det har været spændende og sjovt at følge 
udviklingen. På mange af de kurser, som jeg 
har været på, har jeg suget til mig af al den 
viden, som lyste ud af indstruktørerne. Først 
var det de voksne, og siden børrnene, jeg 
underviste. Det sidste var det sjoveste.

Mødet med glade børn og unge mennesker, 
som brænder for gymnastikken, har været en 
stor oplevelse for mig.
Håber I vil passe godt på gymnastikafdelin-
gen.
Tak for blomster/vin og chokolade

Med venlig hilsen
Dorte Lykke

Takker af efter 25 år

Både børn og forældre 
deltager med stort arrange-
ment og til stor glæde for alle. 
Dette hold er fyldt til randen 
med glade børn. 
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Bliv ek      trakunde i 

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

Der er nogle ledig baner om mandagen.
Nye spillere bedes kontakte Henning for 
tildeling af tidsspunkt.
Er du interesseret så kontakt Henning 
23458025. 

Motionister/seniorer

Formandens beretning
Sæsonen 2019/20 forløb rigtig godt. Vi var 180 
medlemmer i Badmintonafdelingen.
Desværre måtte afdelingen standse alt i marts 
måned pga. Corona.

Medlemsmøde

Vi træner fredag fra 16 – 17:30 for alle 
nybegyndere også  U11 spillere.
U13/15/17 træner fredage kl 17:30 – 19.

Der er plads til flere ungdomsspillere, der 
kunne tænke sig at prøve at spille badminton.

Det er de gamle unge trænere Asger og 
Mathias, der står for træningen, men vi vil 
gerne have et par trænere mere. 

Interesserede kan kontakte Henning 23458025

Ungdom

Badminton

30 spillere mødte op til ungdomstræningen, 
heraf mange nye. Vi tilmeldte 1 hold ,der 
klarede sig meget fint. Mange af medlem-
merne tilmeldte sig til stævner rundt omkring. 
Herved fik de meget kamptræning. 
Vi måtte omkring nytårsskifte tage afsked 
med en træner. Vi fik hurtig afløser på, der 
trænuingen kunne fortsætte.

Motionisterne er meget stabile. Næsten ingen 
der er stoppet, mens der kom nye. Dejligt. Vi 
havde 4 hold tilmeldt turnering og de klarede 
sig meget fint, nogle fik meget kamp til 
stregen, men alt i alt et fint resultat.

Klubmesterskabet skulle have været afholdt i 
april måned, men det satte Corona en stopper 
for.  

Nu ser vi frem til en ny sæson. Corona har 
allerede nu ændret hvordan vi skal opføre os til 
træningen for sæson 2020/21.

Regnskab og Budget:
Driftsresultater viste et overskud på kr. 
28.400. Årsagen er, at vi mangler afregningen 
på halleje fra kommunen, samt at vi har en stor 
beholdning af bolde. Afdelingens kassebe-
holdning er på kr. 100.400.

Der var ikke indgået nogen forslag. Den 
nuværende bestyrelse blev genvalgt.
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Badminton

Vi startede op mandag den 31/8-2020 i den 
sædvanlige tid fra kl. 09:00 – 12:00.  
Vi har en ledig bane fra 09 – 10 samt ep par 
ledige baner 11 – 12. 
Ring til Henning 23458025 hvis det kan friste.

Julearrangement afventer hvad Corona 
udvikler sig til.

Ældre

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

Ungdom
2003 - 2013

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:

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

Haltildeling
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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Kontingent 2021
 
0-17 år kr.  250

18-25 år kr.  350

Senior kr.  800

+65 kr.  400

Tennis

Nu er grusbanerne lukket ned, og derfor tager vi vores vinterbane i brug. Den kan der spilles på 
for det meste, kun sne kan stoppe spillet. Book banen som sædvanlig.

Vintertennis

Som noget helt nyt i Hornslet Tennis er der mulighed for skumtennis i hallen fredage 19-21.

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

Best. medl: Charles Soulam 40297970

Vi takker af for en herlig udendørssæson, der bl.a. 
bød på en flot medlemstilgang, så vi nu er rundet 
de 100 medlemmer.

På turneringsfronten kæmpede vores veteran 
elite+50 en brav kamp i landets bedste række, der 
dog endte med en nedrykning. 

På herresiden forbliver de to turneringshold i 3. 
division og liga 3. Tak for indsatsen til alle, der 
bidrog til nogle rigtig gode kampe på disse 3 hold.

Bestyrelsen

Godt kæmpet!

KLUBMESTERSKABET 2020
Klubmesterskaber for spillere i alle aldre og niveauer.
Det blev til nogle forrygende tætte kampe og en masse god tennis.

Klubmesterskaber 2020 - Ranglistespiller- Vindere - A række
Herresingle: Bjørn De Place
Herredouble: Jan Lindblad og Rasmus Langballe 
Mixdouble: Sysser Pedersen og Peter Hinge

Klubmesterskaber 2020 - Ranglistespiller - Vindere - B række
Herresingle: Anders Mogensen
Herredouble: Thomas Borg og Svend Petterson 

Klubmesterskaber 2020 - Ungdomsspillere - Vindere
Single: Malte Fischer Kjellman

Klubmester 2020 – Øvrige:
Herresingle: Bjarne Christensen
Herredouble: Ahmed og Henning Kristiansen
Herre +60 double: Søren Krabbe (nr. 2 Niels Terp og Niels Friis)

Tennis

Ud over spillet på banen, så blev der også hygget 
i vores klubhus i løbet af sæsonen, der i løbet af 
efteråret blev malet i en ny og flot svenskrød farve. 

Tak for indsatsen til alle der gav den gas med 
malerpenslen. Næste omgang i "projekt klubhus" 
bliver en "make over" indenfor, så det kommer til 
at stå skarpt og indbydende til foråret. 

Klubhuset
Regnskabet 2019/2020 viste et underskud 
på kr. 5.700, hvilket der også var budgetteret 
med. Årsagen har indkøb at ting til klubhusets 
restaurering.

Tennisafdelingen har en kassebeholdning på kr. 
305.000.

Regnskab
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Vores sæson er startet rigtig godt, vi har 2 helt nye medlemmer, så vores faste trup er nu på 12 
personer.
Det er supergodt, at vi har fået flere til at spille volley. Det giver bare så meget, at vi kan være ca. 
10 til at spille hver gang, der er næsten altid nogen der ikke kan komme.

Vi forsøger at få et samarbejde med Ådalens volleyklub. Vi har haft besøg af 2 spillere fra Ådalen. 
Og vi er blevet inviteret til at være med hos dem. Det har vi gjort for at lære at kende hinanden og 
vi kan henvise til Ådalen, hvis der kommer nogen nye til volley, der gerne vil have lidt mere seriøst 
spil, end det vi praktiserer. Vi henviser til Ådalen og omvendt. Hvis de har nogen nye, som ikke vil 
være med i turneringer og være lidt mindre seriøse, så vil de henvise til os.

Selv om vi er blevet flere spillere, kan vi altid bruge flere spillere. Så prøv at kigge forbi, torsdag 
18:30 – 20:00. Hvis det er svært at nå, så bare duk op alligevel, vi har flere der kommer lidt 
senere.

Håber vi ses
Birthe Krag

Volley er super sjovt
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Fodbold

U8 drenge i nyt spillertøj
Tak til Ild.pizza
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Tak til Malerfirma Jeppe Just,  
Grafisk Finish, Amanda Byens grill 
Pigerne (2007 og 2008) har spillet med i to turneringer i efteråret, hvoraf det blev til en 
førsteplads i ottemandsturneringen og en andenplads i 11 mandsturneringen. Virkelig flot klaret 
af pigerne.
Vi har 19 spillere nu - men der er altid plads til flere piger, der har lyst til at prøve. 

Kontakt træner Tanja Thygesen Pilgaard for mere information på mail: 
tanjathygesen@hotmail.com

Fodbold

U14 piger i nyt spillertøj
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Fodbold

Hermed en kort opdatering fra U15 drengene (2006/2007), som har været så heldige at få 
sponsoreret en lækker tøjpakke. I tillæg til sponsoraterne, var der en mindre egenbetaling og 
således kan drengene nu iføre sig nye træningsdragter sponsoreret af Lundstrøm Elservice og 
vinterjakker sponsoreret af Sydbank ligesom Liga 3 holdet nu spiller i nyt tøj sponsoreret af OK 
& SuperBrugsen mens Liga 5 holdet spiller i nyt spillertøj sponsoreret af Sparekassen Djursland. 
Begge hold har fået spillersæt med både hvide hjemmebane- og røde udebanetrøjer. 

Drengene og vi trænere siger tusind tak til alle sponsorer. 

Udendørssæsonen er netop overstået, og med blot 27 drenge til to 11-mands hold har det været 
fedt at se, hvordan drengene har bakket op, om alle kampe og altid mødt talstærk op. Vi har 
sågar haft 2-3 langtidsskader, som ikke har gjort det lettere at stille to hold, men vi har en super 
gruppe drenge, der bakker op om holdene i stor stil. 

Begge hold deltager nu i en kort vinterturnering på kunstgræs og derefter koncentrerer vi os om 
indendørs fodbold, hvor vi har 4 hold tilmeldt i forskellige DBU turneringer. I starten af det nye 
år deltager alle hold i Ulvehøj Cup, og når vi når frem til marts, skal hele truppen på træningslejr i 
Vejen Idrætscenter. En tur med fokus på både det sociale, men også på træning og kamp. 

Der skal lyde en stor tak fra os trænere til en flok engagerede og positive drenge og ligeledes en 
stor tak til alle forældre for altid stor opbakning. Vi glæder os til vintersæsonen.

U15 drenge i nyt spillertøj
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HIF BLADETS STØTTER

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

Fodbold

Tak til Lundstrøm Elservice,  
Sydbank, OK & SuperBrugsen,  
Sparekassen Djursland 
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Fodbold
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Fodbold

Damesenior -  
kom og vær med
Kontakt Bjørn Skovfoged for nærmere info 
29382703 eller tjek facebookgruppen Hornslet 
IF Dame Senior

Vi træner på græs til foråret. 
Mandag og onsdag kl 20, hvis ikke der er kamp.
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HIF BLADETS STØTTER

Entreprenør
Jesper Schroll Jensen Aps

Hornslet
Aut. kloakmester

40783880

Fodbold Fodboldskole 2020
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FodboldFodboldskole 2020
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Fodbold
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DANTAXI HORNSLET
86995400 - 48484848

Fodbold
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Fodbold



27Fra idé til færdigt projekt

Fodbold
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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



29

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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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Vi var lørdag 12. september afsted med to drengehold og et pigehold, for at prøve formen af 
inden den egentlige turnering satte i gang.

Begge drengehold kom flyvende fra start med en kamp mod hinanden - denne endte heldigvis 
uafgjort! Så var bunden lagt og de var klar til at bygge ovenpå med to kampe mod andre hold. 
Begge hold spillede begge kampe supergodt og trak sig sejrsrige ud af kampene.

Det var en god måde for drengene at prøve at spille sammen på tværs af de årgange, de nu er sat 
sammen til træning. De var rigtig gode til at give plads til hinanden og kom med en skøn positiv og 
opmuntrende tone overfor hinanden.

Pigerne kom også godt fra start med en lun sejr. Pigerne var mere jævnbyrdige med de hold de 
mødte, end dem drengene løb ind i. Pigerne syntes dog, at det var smadderuretfærdigt, at der 
var drengespillere med i to af deres kampe - men tog det alligevel med oprejst pande. Pigerne fik 
virkelig spillet sig godt sammen og sat spillet godt op.

Alt i alt var det en rigtig hyggelig formiddag i Assentoft. En formiddag, hvor der blev hygget, 
spillet kampe og brugt en masse energi.
Da det nu endte med, at turneringen blev rykket, er vi endnu mere glade for ,at vi deltog i dette 
stævne.

Desuden var vi så heldige at vinde lodtrækningen om en dag med UV-udstyr fra DGI - så vi 
glæder os til at få arrangeret en dag med dette, hjemme i Hornslet Hallen!

Trænerteamet
HIF Håndbold

DGI stævne i Assentoft
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Håndbold
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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.

Vi startede sæsonen i den tro, at vi kun skulle have et U9 hold med spillere fra årgang 2011 og 
2012. Det viste sig dog hurtigt, at vi havde en flok drenge fra årgang 2010 der gerne ville spille 
håndbold – derfor blev det hurtigt besluttet, at lave holdet om til et U9 og U10 hold. I skrivende 
stund er de lige knap 20 drenge, der møder op til stort set alle træninger. Vi har derfor tilmeldt et 
hold i begge rækker.

Det er en flok rigtige drenge, med krudt bagi, men samtidig nogle drenge der rigtig gerne vil lære 
håndboldspillet. De havde glædet sig meget til at starte op med turneringen, da den høje dame 
på borgen fik trykket på pauseknappen for breddeidrætten. Det gav os lidt ekstra tid til at pudse 
formen af, og vi var mere end klar, da turneringen endelig fik lov at starte. Begge hold har fået en 
rigtig fin start på sæsonen med nogle gode kampe. Der er en fantastisk gejst og gnist, når de går 
på banen. Med den i rygsækken, ser vi frem til en kanon sæson med godt kammeratskab og en tro 
på, at vi kan udvikle os.

Trænerteamet, HIF Håndbold

2 drengehold tilmeldt
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Håndbold

Nyt fra U8- U9- U10- U11 Piger

Ja, hvad gør man ikke for at der er plads til alle …? En god samtale med forældrene til pigerne, 
førte til et rent pigehold, der blev skilt fra drengene, men som i stedet spænder over fire årgange. 
Der er pt. 12-14 piger på dette hold, spredt godt ud over årgang 2009, 2010, 2011 og 2012.

På grund af spredningen i alder, er det også piger på meget forskelligt niveau, men det betyder 
ingenting, når alle piger er gode til at give plads til hinanden.

Vi er tilmeldt i U11-rækken for at alle kan få lov at spille. Det er lidt af en udfordring, når man er så 
blandet som pigerne er, men de tager det med oprejst pande og kæmper lige til slutfløjt.

Som trænere synes vi at det er fantastisk, at det kan lade sig gøre med et hold, der spænder over 
så mange årgange, uden at der er brok fra nogle af pigerne. Det gør det muligt for os at være en 
god breddeklub hvor der er plads til ALLE!

Der er altid plads til flere på holdet – så har man lyst til at prøve det af, så kom endelig forbi hallen 
tirsdage kl. 16.30 - 18.00 i hal 2. Vi har også nogle fredagstræninger hen over sæsonen. Når ellers 
corona tillader det, vil disse blive afsluttet med fællesspisning i cafeen.

Trænerteamet, HIF Håndbold

4 årgange spiller sammen
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16. september 2020 holdt HIF Håndbold medlemsmøde i Hornslet Hallen. De fremmødte fik 
fremlagt formandskabets beretning, der blev godkendt årsregnskab og drøftet budget for næste 
år.

Bestyrelsen modtog genvalg af tre medlemmer og nyvalg af et medlem med stor erfaring, nemlig 
Mette Spang Vestergaard, som er vores nye krumtap på især de mindre holds aktiviteter.
Et hovedpunkt i formandskabets beretning var naturligvis den tidlige afslutning på sæsonen i 
marts, foranlediget af nedlunkningen af landet, på grund af COVID-19.

Hornslet IF Håndbold har – som alle andre idrætsforeninger – været ramt af forårets Corona-
krise. Det betød en tidlig afslutning på sæsonen midt i marts.

Det betød desværre også en aflysning af Soldal Cup som skulle have været afholdt i starten af 
april og som vi havde fået meldt en del hold til, arrangeret bus mv. Vi håber at kunne deltage i 
Soldal Cup 2021, der afholdes i marts.

Den tidlige afslutning betød også at rækkerne ikke blev spillet færdigt, men vi er glade for, at der i 
et vist omfang nu er kommet gang i kampene igen.
Vi har til den nye sæson fået flere nye trænere som er trådt til, efter tidligere trænere ønskede at 
stoppe. Tusind tak for indsatsen, til både gamle og nye trænere!

I forhold til hold, så er vi udfordret på antallet af spillere på nogle hold. 
En af årets løsninger på nogle af de små årgange er, at vi for pigerne har lavet et blandet U8, 9, 
10 og 11 hold med et U9 hold og et U11 hold tilmeldt til turnering. Tak til Heidi og Mette for at give 
spillerne denne mulighed.

Igen i år fortsætter samarbejdet med fodboldafdelingen om at skabe en fælles indgang til bol-
dens og klublivets verden, under navnet ”Leg og Lær med Bold”. Vi er sikre på, at det for mange 
børn er verdens bedste start på en lørdag, når der er fælles leg og læring med de andre i hallen.
For de yngste håndboldspillere er der stadig blandede hold med U6 og U7, samt U8 og U9.
Drenge U11 og U13 samt U15 og U17 kører videre, det samme gælder U13 piger, der i år stiller et 
hold til turnering.

For de ældre piger har vi desværre ikke kunne mønstre hold og er stadig udfordret af, at når 
man bliver en 14-15 år, så begynder nogle ting at fylde mere end andre – fuldt forståeligt, men 
ærgerligt. Ideelt set, ville vi jo gerne have en ubrudt linje hele vejen op til seniorer.

Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne takke alle de dygtige trænere, både nye og gamle, der 
lægger en kæmpe indsats i klubben, det er så inspirerende og givende at se det frivillige arbejde 
som man gør for afdelingen og dens medlemmer.

Bestyrelsen, HIF Håndbold

Medlemsmøde
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Hornslet IF Håndbold står for årets fyrværkeri-
salg ved Rema1000. 

Vi får igen mange fede fyrværkerivarer – og 
overskuddet går igen til ungdomsafdelingen. 

Sidste års fyrværkerisalg gav gode penge til 
bl.a. nye træningsredskaber, som ungdomshol-
dene har glæde af i den daglige træning, samt 
til bus til årets afslutningsstævne.

Kom og støt os – køb dit frværkeri i teltet ved 
Rema1000 – vi har åbent:

Mandag 29/12 fra kl. 10 – 18
Tirsdag 30/12 fra kl. 10 – 18
Onsdag 31/12 fra kl. 10 – 14

PS: Vi håber igen i år på god forældreopbakning 
til bemanding af teltet, opstilling, nedtagning 
og evt. nattevagt – vagtplanen besættes i 
samarbejde med håndboldbestyrelsen og 
trænerne.

Fyrværkerisalg igen
Håndbold

Medlemsmøde
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

HIF 
M o t i o n

Nyt hold - Body-fit
Kom og vær med på det nye hold Body-fit - TIRSDAG KL 19-20

Body-fit finder sin inspiration fra funktionel træning og Freeletics.

Det vigtigste redskab i body-fit er din egen krop. Det unikke ved body-fit træning er, at alle 
kan være med – fra begynderen til den mere øvede. Her er plads til forskellighed og til at have 
forskellige mål.

Træningen varierer mellem at arbejde i dybden med forskellige muskelgrupper med fokus på 
udholdenhed og høj- intensitet intervaller. 

De 60 minutters træning deles op på følgende måde: 
1. Ca 10-15 min opvarmning, 
2. Ca 40 min fokus-træning, 
3. Ca 5-7 min overraskelse 

Alt dette blandes med godt humør og god musik. Der vil være en prøveperiode fra  
tirsdag d. 10.11 og frem til 22.12.  
Vi håber at se Jer til en sjov og svedig time 

På gensyn/Christian & Rasmus
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Hornslet Hallen tilbyder som noget nyt udlejning af lokaler til festlige lejligheder.
Hornslet Hallen råder over flere dejlige lokaler med plads fra 8 til 150 gæster.

Lokalerne er lyse og indbydende.
I kan vælge at stå for det meste selv, eller I kan vælge at overlade det meste til os.

Hornslet Hallens café kan være behjælpelige med forplejning.
I kan se menuforslag på hallen hjemmeside.

I har en unik mulighed for at leje en hel idrætshal med, hvor de mindste og barnlige 
sjæle kan udfolde sig med hoppepude og anden leg.

I kan læse mere på hjemmesiden om muligheder og priser.
I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte Lisbeth i cafeén på tlf. 4114 7055 

eller centerleder Karsten Nissen på 2681 6055, hvis I har spørgsmål eller ønsker 
at høre mere.

Vi finder den helt rigtige løsning for dig.

Hold din næste fest i  
Hornslet Hallen
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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
Så blev et nyt hold Junior Fitness afsluttet. Der er blevet svedt, grint, cyklet, hoppet, trænet og 
meget mere, sammen med de 7 seje børn i alderen 10-14 år. Og nu er de klar til at træne sammen 
med mor og/eller far. 

Når den unge fylder 15 år, må man træne alene. 

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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HIF 
M o t i o n

Velkommen til vores nye Cardio maskine….
Nogen byder the Beast velkommen med stor fornøjelse, andre mere skeptiske!
 
HIF Motion har fået en ny cardio maskine.
En Air-bike, også kaldet “the Beast”
 
The beast betegner egentlig maskinen meget godt, for den er hård, man får virkelig Cardio 
træning for alle pengene, når man sætter sig i sadlen…
 
 
Hornslet Hallen har været så heldige at få sponsoreret cyklen af Djurslands Bank, og har stillet 
cyklen til rådighed i HIF Motion.
Et super flot sponsorat fra Djurslandsbank, og dejligt at vores samarbejde med Hornslet hallen 
giver os mulighed for at have cyklen til rådighed for vores medlemmer.
 

The Beast!!

 
Hornslet IF Motion center er drevet af 
frivillige.

Frivillige, der arbejder hårdt sammen, for at 
udvikle et motionstilbud for ALLE borgere i 
Hornslet og omegn.

Hornslet IF har abonnementer med fri 
træning i center og holdtræning.

Vi arbejder for sammenhold og for bredden.
Sundhed og velvære, i trygge og hyggelige 
omgivelser i samarbejde med 
Hornslet Hallen, der danner rammerne om 
vores lokaler.
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JULEFROKOST MENU 1:
- Sild med karrysalat
- Fiskefilet med citron og remoulade
- Æg og rejer med mayo. og citroner
- Leverpostej med champignon, bacon og rødbeder
- Flæskesteg med rødkål Min. 10 pers.
- Brie med druer og kiks
- Ris ála mande med kirsebærsovs Ud af huset kr. 155,-
- Incl. rugbrød og smør
  i huset kr. 185,-

JULEFROKOST MENU 2:
- Sild med karrysalat
- Varmrøget laks med rejer og dilddressing
- Fiskefilet med citron og remoulade
- Tarteletter med høns i asparges
- Leverpostej med champignon, bacon og rødbeder
- Flæskesteg med rødkål Min. 10 pers.
- Brie med druer og kiks
- Ris ála mande med kirsebærsovs Ud af huset kr. 230,-
- Incl. rugbrød og smør
  i huset kr. 260,-

Venlig hilsen
Hornslet Hallen’s Café

TLF: 41 14 70 55 eller mail: hornslethallenscafe@gmail.com

– ET CENTER FOR FÆLLESSKAB
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Et medlem fortæller

Jeg vil gerne fortælle, hvordan man godt kan blive 
inkluderet i fællesskaber på trods af, at man er 
blevet syg og derfor lidt handicappet. Det kræver 
blot, at man selv kommer ud af busken og åbner 
sig.

I 2015 blev jeg efter et langt forløb diagnosticeret 
med sklerose, som over tid havde gjort mig delvist 
bevægelseshæmmet. Det betød bl.a., at jeg måtte 
sige farvel til mit job i Brugsen, som jeg ellers var 
utrolig glad for, og at jeg måtte stoppe som frivillig 
på Rosengården, da mine kræfter ikke rakte til 
dette heller. Jeg kunne dog stadig heldigvis være 
frivillig som besøgsven hos en ældre dame, hvilket 
jeg nød meget. Naturens orden gjorde desværre, 
at denne dame gik hen og døde, så jeg heller ikke 
kunne komme der mere. Jeg prøvede at få en ny 
ældre medborger at besøge, men måtte indse at 
jeg ikke havde overskud til at lære en ny person 
at kende. Altså havde jeg ikke længere dette til at 
bringe afveksling i min dagligdag som førtidspen-
sionist. 

Hvad gør man så? Udover, at jeg tog ned at træne 
hos fysioteraputerne 2 gange om ugen, så startede 
jeg vist med at blive lidt passiv i forhold til at 
komme ud blandt andre.  

Min mand Lars begyndte så at spille petanque, og 
det måtte jeg da en dag ned at se, hvad var. Det 
forgår jo ved hallen, og vi bor lige i nærheden, så 
jeg tog min el-scooter og kørte ned for at se på. 
Alle var straks imødekommende og foreslog, at jeg 
skulle prøve at spille med. 
Jeg var først lidt afvisende og syntes, at det var 
for meget besvær for både dem og jeg, men de 
insisterede og fandt en stol, jeg kunne sidde på 
når jeg spillede, for de syntes da helt sikker, at 
jeg skulle være med. Jeg kunne lide det og havde 
meget lyst til det, men igen tænkte jeg, at det var 
for besværligt og kunne ikke helt forstå, at de fandt 
det helt i orden, at jeg var med. 

Jeg var med et par gange men stoppede så på 
grund af min egen dumme tankegang. Efter et 
stykke tid kunne jeg ikke lade være med igen at 
tage derned for at kigge på, for det trak lidt i mig. 

Jeg syntes for det første, at det var sjovt at spille, 
men alle de søde og positive mennesker trak også. 
Igen kom alle hen og sagde, at jeg da skulle være 
med, og ingen fandt mig til besvær. 

De fik mig overbevist, og sidste sommer overgav 
jeg mig fuldstændig og har siden været med på 
fuldstændig lige fod med de andre. Lige fod er 
måske så meget sagt – jeg sidder på min rollator 
og spiller, vi spiller kun fra den ene banehalvdel og 
mine medspillere er så flinke at tage mine kugler 
med tilbage til mig mellem hver runde – men jeg 
FØLER mig ligeværdig, og det er det vigtigste. Jeg 
holder rigtig meget af at komme ned og spille 2 
gange om ugen og føle mig ligeværdig og fuldkom-
men en del af selskabet. 

Så to gange om ugen tager jeg nu min el-scooter, 
sætter min rollator bag på og kører afsted til 
petanque. Det er en fantastisk følelse at DELTAGE 
og ikke kun være tilskuer. Det giver SÅ meget på 
selvværdskontoen. Jeg har fundet ud af, at det 
gælder om at finde en ting, det være sig kreativt 
eller aktivt, hvor man virkelig føler sig godt tilpas og 
ladet op, når man tager hjem.

Jeg har lige deltaget i Rosenholmmesterskabet, 
hvor vi spillede mod modstandere fra Rodskov og 
Lime, og her mødte jeg igen kun anerkendelse for, 
at jeg havde lyst til at være med. Man kan ikke just 
sige, at det var en sportslig succes for min makker 
og jeg, da vi endte allersidst – men menneskeligt 
og socialt var det en stor succes - vi hyggede os 
og havde en dejlig aften

Jeg vil med disse ord gerne opfordre andre med 
lettere nedsat funktionsniveau til at finde noget, de 
synes om og kan deltage i. Alle er velkommen til at 
kigge ned til petanque tirsdag aften eller søndag 
formiddag og se, om det måske også er noget for 
dem, evt. prøve det og få en snak med et eller flere 
af medlemmerne.

Gitte Foersom

Vi har modtaget nedenstående indlæg fra et af vore medlemmer:
Om at blive inkluderet trods mindre handicap
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Som vi skrev i august nummeret blev vore Fællestræninger med 
Ådalen og Rodskov aflyst.

Rosenholmmesterskab 2020:
Vi fik en henvendelse fra Rodskov om afholdelse af Rosenholmmester-
skabet 2020. 

Det var Rodskov der stod for turneringen og al arbejdet med afvikling af 
kampene, men da der var ikke færre end 24 tilmeldte hold, ville det ikke 
være muligt at holde en forsvarlig afstand på banerne i Rodskov, hvorfor 
HIF lagde baner til.  

Det blev en rigtig hyggelig aften. For at holde afstand blev nogle borde 
flyttet ud på græsarealet, ligesom vi lånte borde hos tennis. Dejligt at der 
på den måde, med godt samarbejde, på tværs af klubber, kan lykkes at 
afholde Rosenholmmesterskab.

Ådalen vandt mesterskabet og HIF`s bedste placering blev en fjerde-
plads, godt gået Lars og Allan.

2020 i coronaens tegn
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Hornslet Snedker-, Tømrer-
og Køkkenforretning ApS
v.  Torben Lading

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Petanque

Igen satte coronaen sine begrænsninger her. Vi 
tændte ikke grillen, men spiste de medbragte 
madpakker. Vi havde heldigvis dejligt vejr. Så alle 
kunne sidde ude i behørig afstand. 

Trods begrænsninger blev det alligevel en dejlig 
dag med masser af spil og godt humør.

Der var 12 tilmeldte hold. 

Klubmestre blev 
1. plads:   Birgit og Geerth. 
2. plads:  Ingrid og Ove
3. plads:  Anna Marie og Allan

Klubmesterskab 2020

Der var fremmødt 24 medlemmer til medlemsmøde 
7. oktober 2020. Beretning, regnskab og budget 
blev vedtaget enstemmigt.

På valg var Bent og Svend der begge modtog 
genvalg ligesom suppleanterne Ove og Kurt, alle 
blev genvalgt. 
Derefter gik vi over til: Sæsonafslutning

Vinder af supermeleen blev Bent skarpt 
efterfulgt af Ove, Stella, Grethe og Kurt.
Vinder af flaskespillet blev Anna Marie.

Tillykke til jer alle.

Medlemsmøde 
og afslutning

Nye  
medlemmer
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi spiller 
petanque hele året. Her i vinterhalvåret spiller vi 
søndage kl. 10 og tirsdage kl. 14.
Alle er velkomne til at komme og få et par 
prøvespil. Vi har lånekugler, og alle er villige til at 
tage sig af nye medlemmer og fortælle om regler, 
og give gode ideer.
Som det ses af indlæg fra Gitte er det muligt for 
alle at spille petanque. Bare mød op, så finder vi 
ud af det.

Om tirsdagen er der kaffe på kanden og hygge og 
socialt samvær i klubhuset, der ved hjælp fra Lions 
har fået installeret varme, så selvom vejret er koldt 
kan vi indtage kaffen i et dejligt varmt lokale.

Corona
I skrivende stund er der kommet nye restriktioner 
m.h.t. forsamlingsforbud. Det er nu alene tilladt 
at være 10 personer samlet. Det overholder vi 
selvfølgelig, selvom det går ud over vinterspillernes 
kaffepauser.

Vi følger med i hvad der bliver meldt ud fra regerin-
gen og hvilke retnngslinier der kommer fra DGI.
Bestyrelsen sender mails når vi får nye informatio-
ner m.v.
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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


