SAKS &
BJØRNKILDE

Entreprenør &
Aut. kloakmester

Jesper Schroll Jensen
Hornslet

LONE ISEN
LINE BJØRNKILDE

40 96 42 45
24 62 13 07

TINGVEJ 14 · 8543 HORNSLET

48

Jord- og kloakarbejde
samt betonboring
Kloak-TV med sonde
til søgning af rør

tlf: 40783880
www.jsjkloak.dk

HIF
Motion

Maj 2021

www.hornslet-if.dk

1217 kilometer

a
r
f
t
y
N

Læs om U15 drengenes præstation
- side 14-15

HURRAAAA
Svømmehallen er åben
- bliv opdateret på side 5-9

Læs
side 10-11

Ekstraordinær generalforsamling
- Se indkaldelsen side 4

1

Udgives af HIF Støtteforening
KONTAKTPERSONER:

Michael Jensen & Mikkel Pilehave Jensen

Hornslet Idrætsforening
REDAKTION: 
Kathrine Hovesen – kontor@hornslet-if.dk

Stadionvej 4 · 8543 Hornslet · Tlf. 8699 4169
E-mail: kontor@hornslet-if.dk

GRAFISK DESIGN:

Kathrine Hovesen
KONTORETS ÅBNINGSTID:

TRYK:

Børge Møller Grafisk, Risskov
UDGIVELSER I 2021:

Uge 21, 31 og 47

Efter aftale
Oplysninger om bestyrelser og de enkelte afdelinger
findes på www.hornsletif.dk

Bladet trykkes i 3.100 eksemplarer, der omdeles i dele af post
distrikt 8543 Hornslet. Medlemmer - som ikke får bladet - der
ønsker at få bladet tilsendt, bedes henvende sig til HIF’s kontor
– tlf. 8699 4169 eller e-mail: kontor@hornslet-if.dk

Næste blad udkommer 2. aug 2021
Deadline for indlæg: 2. juli 2021
Indlæg og fotos sendes til adressen

kontor@hornslet-if.dk

HIF BLADETS STØTTER

www.gamlekro.dk
2

3.000 HIF’ere kan ikke tage fejl

Kom og dyrk sport hos os

Det skal nok blive godt igen
Ovenstående sætning er vel nærmest blevet
synonymt med alt det, som vi har måttet undvære,
men som snart kommer igen. Og nu er vi der –
næsten.
Vi kan gå i vores lokale butikker, vi kan gå i
biografen, vi kan gå ud og spise, vi kan gå på
biblioteket og vi kan så småt starte vores træning i
Hornslet IF igen.

Nogle er påvirket direkte på grund af grundkøb
eller ekspropriation, mens andre frygter, at
skolen ”æder” muligheden for udvidelser af f.eks.
boldbaner. Det forstår vi godt.
Men udskolingen åbner også helt nye muligheder
for at tiltrække og fastholde vores børn og unge i
et stærkt samarbejde mellem skole og idrætsforening.

Med genåbningen af idrætten følger der visse krav
og vores seniorer må desværre vente lidt endnu
med indendørs træning. Men det skal nok blive
godt igen.

Etableringen af et ungespot nær Hallen har også
givet anledning til diskussion, men vi håber, at
alle vil være med til at gøre både udskoling og
ungespot til et aktiv for byen og gribe chancen
som det giver os, for at få Hornslet IF i vækst.

Som I nok har opdaget, så har HIF Bladet sprunget
en udgivelse over. Bladets største aktiv, beretningerne fra afdelingerne, har I sagens natur været
begrænsede i antal. Det betyder dog ikke at vores
afdelinger har ligget i dvale, for der er foregået
meget bag kulisserne.
Blandt andet kan vi berette at eSport flytter til
egne lokale ved siden af Hal 2, håndbold har
fået en oppustelig udendørs håndboldbane
gennem Frivilligrådet, der bygges meget snart
en BMX-bane bag Hal 2, og vi arbejder desuden
på at få etableret en sandbane til beach handball
og volleyball. I sommer er der også arrangeret
både KropAmok Sommersport samt fodbold- og
håndboldskole.
Etableringen af en ny udskolingsafdeling under
Hornslet Skole, fylder helt naturligt meget for både
Hornslet IF, Hornslet Hallen og alle naboer til vores
træningsfaciliteter.

I foråret har tre medlemmer desværre meddelt os
deres omgående udtrædelse af Forretningsudvalget, men vi prøver at klare os på bedste vis, indtil
vi har fået afholdt ekstraordinær generalforsamling,
som der hermed indkaldes til, 16. juni klokken 19,
i Hornslet Hallen. Eneste punkt på dagsordenen,
er forslag til ny organisering og ændring til en
hovedbestyrelse, da vi har erfaret, at denne
organisering passer bedre til Hornslet IF, fremfor at
have et egentligt forretningsudvalg.
Til slut skal lyde en kæmpe tak til vores frivillige
trænere og hjælpere samt vores medlemmer, der
igennem hele corona-pandemien fortsat har støttet
foreningen og i endog meget høj grad er forblevet
medlemmer, selv når alt har været lukket ned.

På vegne af forretningsudvalet
Michael og Mikkel
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Ekstraordinær generalforsamling

afholder
ekstraordinær
generalforsamling
onsdag den 16. juni 2021,
kl. 19.00 i Hornslet hallen.
Eneste punkt på dagsordnen
Ny organisering og ændring til en hovedbestyrelse
Midliertidigt forretningsudvalg:
Mikkel Pilehave Jensen - Formand
Henning Kristiansen - Kasserer
Henrik Lindskov - Sekretær
Michael Møller Jensen - Suppleant
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Svømning

Vi søger med lys og lygte
Vi er i bestyrelsen, som pt kun består af 2
personer, ude med fangstnet, line, lys og lygte,
for at lede efter lidt flere personer til vores lille
enhed.
Hvad laver vi så i bestyrelsen, når det ikke lige
er corona tid?
•

•
•
•
•
•
•

Vi holder møder ca hver 2 måned,
selvfølgelig ikke i sommerferien, så ca 5
møder på et år. Her drøftes alt, hvad der er
nyt siden sidst.
Vi arrangerer ”Den store svømmedag” 1.
søndag i oktober og deltager i den med
praktiske ting
Vi sikrer os, at trænerne og hjælpetræner
er opdateret på sidste nyt ved at afholde
træner-/livreddermøder.
Vi sender materiale til klubbladet
Arrangerer jule- og sommerstævne for
alle vores børnesvømmer.
Tager til formand/kasser møder
Laver vagtplaner for alle ansatte i svømmehallen.

Anne og jeg har det sidste år været alene i
bestyrelsen, vi har haft rigtig rigtig god hjælp
fra Søren, vores tidligere kasserer, som har
forsat med at hjælpe i hele corona, han har
forsat med at betale regninger, ordne løn og
været vores to go guy, hvis der var noget, vi
gerne ville bruge penge på.
Vi er trætte, og næsten udkørte, så vi har
virkelig brug for hjælp.
Hvad kan vi tilbyde.
•
•
•
•

En finger med på pulsen i svømmeklubben,
hvad skal der ske i fremtiden?
Hvad kan der gøres for at få medlemmerne til at blive i klubben.
Hvad med klubbens fremtid, skal vi igen
satse på at få et konkurrence hold, eller ?
Strukturen i svømmeafdelingen.

INGEN HJÆLP INGEN KLUB.

DET
DETEREROS,
OS,DER
DER
TRYKKER
TRYKKER
PROGRAMMET
PROGRAMMET

Mvh Elisabeth

Det er nogle af punkterne, der arbejdes med.
Vi vil så gerne have nye ideer sparket ind i
klubben, så vi har virkelig brug for hjælp.

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

Svømmehallen åbner igen
Så er der endelig rigtig godt nyt.
SVØMMEHALLEN ÅBNER IGEN FRA
MANDAG D. 10. MAJ
Vi har i bestyrelsen besluttet, at de hold I gik
på inden corona-nedlukningen, forsætter vi
med.
Det vil sige, at sæsonen fra september 20 til
februar 21 forsætter indtil d. 27 august 2021.
Er du i tvivl, om hvilket hold du var tilmeldt så
må du kontakte mig på 20997007.
VI følger de gældende corona-regler.
Der er dog visse regler, der skal overholdes,
for at det kan lade sig gøre.
1. Der må bades på vej ind i svømmehallen
(dette grundet hygiejnen), men IKKE
når vi skal hjem, dette for at mindske
antal i omklædningsrummet, og dermed
overholde reglerne for forsamlings antal
i omklædningsrum, baderum og svømmehallen.
2. Forældre til børn, der er så små, at de
ikke selv kan tage tøj på, eller har en
søskende til at hjælpe, må hjælpe det barn,
der har behov for det og hurtigst mulig
forlade omklædning. ( også hvis de har
et barn mere i omklædningsrummet), vi
anbefaler, at børnene har noget tøj der er
nemt at tage på med, da det mindsker tid i
omklædningsrum.
3. Det er ikke en mulighed at sidde på
svømmesalsgangen, da det er et
indendørsareal, og det derfor kræver, at vi

4.

5.

6.
7.

8.
9.

har en coronavagt til at stå i skolegården
i hele vores åbningstid for at kontrollere
corona-pas. Så det er luknings grundlag at
sidde der.
Børn og voksne (der skal svømme)
er velkommen i svømmehallen, dog
opfordrer vi til, at de sætter sig på gulvet
(mandag og torsdag børnehold i den ende,
de skal svømme )
Alle hold slutter 5 min i, så der kan komme
nye svømmere i vandet til tiden og der
bliver færrest mulige i omklædning og
svømmehal.
Der er ingen personlig henvendelse til
træner eller hjælpetræner, med mindre
det er strengt nødvendigt.
Der skal bæres mundbind, af de forældre
der kommer med de helt små leg og lær
svømmere, I er som tidligere velkommen,
så vidt det er nødvendigt.
Vi opfordrer til, at de børn der har egne
bælter og vinger bruger det.
Alle fra 18 - 69 år der kommer i svømmehallen, skal kunne vise et gyldigt
corona-pas ( Vaccination eller test der er
max 72 timer gammel )

Ellers er det næsten som inden nedlukningen.
VI glæder os til at se jer alle i bassinet igen
MVH Elisabeth, alle trænere og hjælpetrænere

HIF BLADETS STØTTER
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Svømning
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Besøg i svømmehallen

I den offentlige åbningstid har du og din
familie mulighed for at svømme baner,
lege i vandet (der er adgang til Hornslet IFs
legeredskaber) eller springe fra vippen.
HUSK vi tager kun mod Mobile Pay. - nr.
73641.

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

ÅBNINGSTIDER

OFFENTLIG SVØMNING:
Fredag:
Lørdag:

Søndag:

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

For alle
Motion
For alle
Motion
For alle

Der er mulighed for at betale hjemmefra.
Sig det blot til livredderen, at der er betalt
hjemmefra.
Skriv venligst navn på den betalende, når
der betales hjemmefra.
Priser:

Børn 0-14 år
kr. 25
Voksne 15-?? år
kr. 30
10 turs klippekort børn
kr. 200
10 turs klippekort voksne
kr. 250
Husk der også er mulighed for at købe
badehætter og svømmebriller i svømmehallen.

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

Coronainfo om svømning
Det har og er forsat en svær tid at leve i, alt har
været lukket, blevet åbnet for så igen at lukke
ned.

med at holde jule afslutning for børnesvømmerne i svømmehallen, en lidt utraditionel en
af slagsen.

Vi har i svømmehallen det sidste år også været
ramt af nedlukningen, og ikke kun Corona.
Først var det i marts 2020, lukket pga corona,
så åbnede vi op igen, så sæsonen blev noget
kort. Dette valgte vi i bestyrelsen at kompensere alle de, der havde svømmet, som jo ikke
fik andet end halvdelen af undervisningen, ved
at give ½ pris på næste sæson.

Ingen julelege, ingen frisvømning ( som ellers
er det der plejer at kendetegne juleaflutningen), men en hurtig arrangeret omgang
mærkesvømning, dog er der mange der måtte
vente med at få diplomerne, da vi løb tør, og de
nye ikke var kommet.

Godt begyndt i 2. uge af september, svømmede vi lige til efterårsferien, alle gik vi glade
på efterårsferie, med glæden om, at vi igen
måtte svømme og hygge os i vandet.
Glæden blev dog kort, for lige som efterårsferien startede, gik vandpumpen til bassinet
i stykker, kommunen og skolen ville gøre alt,
hvad de kunne for at få os tilbage i vandet efter
ferien.
Det var dog nemmere sagt end gjort, pumpen
var af en ældgammel model. ( i hvert fald hvis
man spurgte rundt om, så var den gået af
markedet for flere år siden, og firmaet var for
øvrigt også lukket)
Gode råd var dyre, så der var flere, der forsøgte
sig med løsninger og dele, der ikke var skabt
100% til at samarbejde med det nuværende
system.
Så efterårsferien blev for svømning ekstra
lang, hele 4 uger.
Nå men pyt skidt, vi giver den bare en ekstra
skalle, og så bliver vi rigtig gode til at svømme,
på lidt kortere tid, alle trænere tænkte, det er
ikke noget problem, vi laver undervisningen
mere intens, og så indhenter vi da bare det
tabte.
Men NEJ, for i starten af december, kun 3 uger
efter vi igen var åbnet, kom Corona med fuld
nedlukning igen igen.
Mistanken om at der ville blive lukket ned, var
der, så mandag i nedlukningsugen, startede vi
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Planen var at de ville blive udleveret, når vi
startede op efter ferien. Nedlukningen var jo
ikke så længe denne gang, 3 uger og tilbage i
vandet. Endnu engang blev vi snydt.
Fredagsholdet måtte dog flyttes til kl.15.1515.45, da restriktionerne og nedlukning
startede kl. 16. Alle, der svømmede om
fredagen, måtte derfor komme på en gang, lidt
af en udfordring, heldigvis overskred vi ikke
det daværende forsamlingsforbud.
Alle voksen hold og børnehold var udfordret i
den tid vi måtte svømme inden nedlukningen.
Der måtte være 25 i vandet på børneholdene
incl træner og hjælpetræner og de forældre
der var til de helt små svømmer ( de 2,5 til 4
år, der ikke selv kan klare sig på kanten inden
svømning, eller i vandet hvis mor eller far ikke
er på kanten)
Voksen holdene måtte være 10 svømmere i
vandet pr hold, incl træner, det blev til tider
til en større udfordring, for hvem skal blive
hjemme ??
Der var heldigvis hjælp at hente hos DGI og
dansk svømmeunion, del bassinet og lav 2
hold, træneren må dog kun have/undervise det
ene hold. Dette gjaldt også for børneholdene
om mandagen og begynderholdet torsdag. Det
fungerede fint.
Juleferien kom og juleferien gik, og stadig
lukket. Foråret med alle helligdagene kom og
er næsten gået nu.

Svømning
Der måtte ifølge regeringen åbnes op igen d.
6/5, det betød dog ikke at der var klar fra alle
instanser til at åbne, kommunens 2 områder
børn og læring og kultur, havde ikke lige fået
snakket tingene helt igennem, så den ene
sagde ja og den anden nej, det blev et endeligt
nej og vi måtte igen vente lidt længere.
Endelig kom svaret vi alle havde ventet på JA
I MÅ ÅBNE, nu er vi så i gang med den store
åbningsplan.
Udfordringerne vil dog ikke lige slippe sit tag
i os endnu, der skal på alle hold, hvor der er
svømmer 18 år og op til 70 år tjekkes coronapas, ikke nemt når alle i svømmehallen er
våde og kolde, når de voksne kommer.
Det samme gælder, når der kommer forældre
med deres børn, som skal til svømning, de skal
også have corona-pas, for at hjælpe dem i
omklædning, og vi er forpligtet til at tjekke for
det, inden de går ind på svømmesalsgangen,
så.
Vi håber på forståelse fra alles side, når vi har
skrevet at det kun er i yderste nødstilfælde, at
der skal komme voksne ind i svømmehallen,
omklædning og svømmesalsgangen. Det giver
en del ekstra arbejde for os, som egentlig skal
undervise børnene.
Der skal også forsat bæres mundbind, når
man går på gangen eller opholder sig som
forældre i omklædning ( til de aller mindste,
som ikke selv kan tage tøj på – ikke hvis det
”bare” er, fordi det går for langsomt i forhold
til hvad det kunne have gjort) eller svømmehallen (kun forældre til leg og lær må komme
der)

Vi ved fra bestyrelsens side, at vi ikke har
skrevet meget til jer svømmere, her under
corona.
Men i vores tilfælde, har intet nyt været godt
nyt. Og det er i vores ( mit og Annas - vi er
bestyrelsen) tilfælde, at vi har fulgt med i alt,
hvad der har været muligt, men intet er meldt
ud, og det der er meldt ud fra regeringen,
kommer ikke lige med det samme til os.
Vi har også som mange andre har skulle, få
en hverdag med hjemmearbejde til at fungere
med hjemsendte børn.
Retningslinjerne for genåbningen, bliver lavet
om dagligt, og nogle dage er det flere gange
på en dag. Så hoved og hale i alt dette har ikke
været nemt.
Vi har ikke kunnet følge med med de
oplysninger, der er kommet på det sidste. Så
vi beklager meget, at vi 2 der er bestyrelsen,
ikke har været helt med fremme på tasterne.
Vi håber alle træner, hjælpetræner og
bestyrelse at det nu er slut med nedlukninger.
Vi har derfor i bestyrelsen valgt at forlænge
den sæson, vi var i gang med fra september
2020 til februar 2021, så den slutter d. 27.
august 2021.
På bestyrelsens vegne Elisabeth

HIF BLADETS STØTTER
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Dejligt at kunne skrive til jer alle, at vi nu - lige så langsomt - er ved at åbne hallen lidt op igen efter flere
måneders nedlukning. Vi har i skrivende stund fået de unge mennesker tilbage i hallen og glæder os
usigeligt til at få jer alle med. Hvor bliver det skønt med larm og gang i den.
Som alt andet under denne pandemi er det svært at spå, om hvornår og hvordan vi åbner op, men hold
jer endelig orienteret på www.hornslethallerne.dk, hvor vi vil holde jer opdateret efter bedste evne.
Forhåbentligt begynder mange af jer snart igen at bruge hallen rigtig meget - husk også at vi gerne lejer
lokaler ud til diverse arrangementer. I øvrigt skal der lyde en stor tak til rigtig mange af vores brugere. I
har været fleksible og har været med til at hjælpe os igennem en lidt svær tid - tak for det :-) Jo mere I
bruger os jo større mulighed har vi også for at udbygge og opfylde de drømme, som vi har for Hornslet
Hallen og som I kan læse om herunder.

Projekt udskoling
I Hornslet Hallen er vi meget begejstrede og optagede af den fremtid, som tegner sig for hallen - stærkt
understøttet af det kommende udskolingsbyggeri.
Vi tror på, at en tæt, gennemtænkt og visionær sammenbygning af skole og hal kan være til fordel
for mange af byens borgere og grupper - ikke mindst for ungdomslivet men også ungdomsskolen,
foreningslivet, erhvervslivet, kulturlivet, seniorgrupperne og skolelivet.
Vi sigter efter at skabe rum, hvor ungdommen ønsker at opholde sig - også når skoledagen er overstået,
og den normale rutine ville være at gå hjem. Med skabelsen af gode miljøer tror vi på, at vi kan fastholde
dem i og omkring hallen og den kommende skole. Miljøer, hvor de i perioder kan få lov at befinde sig
uden alt for megen voksen overvågning, vil være godt. De unge skal således selv være med til at sætte
rammerne for ungdomslivet i dialog med de ansvarlige i hallen og/eller medarbejdere fra ungdomsskolen, som vi ser som oplagte samarbejdspartnere.
Derfor har vi også takket ja til at rumme det Ungespot, som har været på tegnebrættet i efterhånden lang
til. Her er vi i god dialog med Syddjurs Kommune om den endelige placering, og skal naturligvis også
have hørt byens unge om deres tanker og idéer. Tag derfor gerne kontakt, hvis du hører til målgruppen
og har lyst til at være med til at præge det nye Ungespot :-)
Med den kommende udskoling ved hallen er det selvfølgelig oplagt at tænke på et godt ungdomsmiljø.
Men en prioritering for Hornslet Hallen er også, at få bygningen til at være et sted, hvor mange forskellige borgere mødes på tværs af alder, køn og interesser. Vi er derfor optagede af at byggeriet giver os
den mulighed, og at vi får skabt små oaser, opholdssteder og lokaler, hvor der er aktiviteter af enhver
slags - også meget gerne andre aktiviteter end dem, vi ser i hallen lige nu.
Vi tror på, at der rundt omkring i byen findes mange grupper, der gerne vil være i hallen, og som vi også
rigtig gerne vil rumme. Med nye faciliteter ønsker, vi at tiltrække både nye brugere og nye aktiviteter.
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Desuden oplever vi et øget pres på vores faciliteter i takt med, at Hornslet by vokser sig større og større
og ønsker derfor en multisal. Vi har brug for flere fleksible lokaler, så vi får bedre mulighed for at rumme
de lidt mere løst organiserede aktiviteter, som vi for nuværende ikke har plads til, hvorfor opførelsen af
en multisal er en vigtig prioritering for os.
Vi tror på at en multisal og en tæt, lys og åben sammenbygning mellem kommende skole og nuværende hal giver mulighed for at omfavne den mangfoldighed, som vi ønsker skal mødes i og omkring
bygningen.
Vi ville kunne udnytte gangarealer og nuværende “døde” områder langt bedre ved at skabe små oaser
og bevægelsesrum - både inde og ude. Der kunne for eksempel laves klatrevægge, motorikbaner og
lignende til afbenytning både i skoletid og fritid. Derudover er det jo også oplagt at tænke nogle rum/
lokaler fælles - altså mellem skole og hal. Lokaler som i dagtimerne bruges i skoleregi, mens de om
eftermiddagen aftenen vil kunne bruges af hallen og dens brugere.
I er som altid mere end velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål, ris eller ros - dialogen siger vi
ikke nej til.
Tag fat i centerleder Karsten Nissen eller undertegnede
Venlig hilsen
Rasmus Langballe
Formand Hornslet Hallen
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Kort volleysæson
Denne volley sæson blev ikke lang.
Vi har haft den dejligt efterår, hvor vi har været ca. 10 spillere hver torsdag.
Vi nåede at holde juleafslutning, det var aftalt til ugen efter, men så ville alt være lukket ned, så
jeg nåede hjem og varme æbleskiver og vand til neskaffe og kakao. Så er blev julehygget corona
eller ej.
Når vi kommer til efteråret håber jeg på at der er lidt flere der har lyst til at være med.
Vi starter den 1. torsdag i september kl. 8:30 – vi ses
Håber vi ses
Birthe Krag

HIF BLADETS STØTTER

ADVOKATFIRMAET

SØLGAARD & KNUDSEN
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MØDERET FOR HØJESTERET

God motion og et godt
grin

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

FOR ALLE ALDRE
Fra 16 år.

HVORNÅR

KONTINGENT
FOR ALLE ALDRE

HVOR
HVORNÅR

SPØRGSMÅL
KONTINGENT
kontakt
Birthe Krag

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

Hornslet skole
God
motion ogsal
et godt
Ny gymnastik
grin

550 kr. for 1 sæson
Fra 16 år.

29 74 80 39
550 kr. for 1 sæson

SPØRGSMÅL
kontakt Birthe Krag
29 74 80 39

HVORFOR

God motion og et godt
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Fodbold

U15 løb 1217 kilometer
Champions League
Da det blev tydeligt, at vi ikke kunne starte
træningen op medio januar 2021, som ellers
planlagt, udfordrede vi i stedet alle vores drenge
til at deltage i en Champions League løbekonkurrence.
Vi ville gerne aktivere drengene, bygge lidt
grundform på dem, men også holde dem aktive
omkring holdet og holdfælesskabet.
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5 runder senere havde de 24 drenge løbet i
alt 1217 km eller i gennemsnit godt 10 km per
deltager per runde.
Simpelthen så flot. Finalen blev vundet af Lyndrengene som løb hele 63 km i finalen. De 3 drenge på
vinderholdet vandt hver et gavekort til Kombi.

Gruppetræning

Det blev en stor succes, da 24 ud af i alt 27
drenge deltog i konkurrencen. De sidste 3 var
skadede og kunne desværre ikke deltage, så der
var faktisk 100% tilslutning.

Efter vores Champions League løbekonkurrence
var det desværre fortsat ikke muligt at træne,
hvorfor vi delte drengene ind i små grupper af
4 eller 5 personer, (grupper som passede med
drengenes corona-bobler), og sendte træningsprogrammer ud til to ugentlige træningsaftener.

Drengene blev delt ud på 8 hold, og der blev
lavet en turnering, så alle hold skulle deltage i 3
puljekampe, 1 mellemrundekamp og 1 placeringskamp. Mange løb alene, andre sammen to og to.

Det var tid til lidt bold og teknisk træning ovenpå
løbeturene. Heldigvis blev det hurtigt derefter
muligt igen at træne, og det var en fornøjelse at
kunne mødes med drengene på banerne igen.

Fodbold

Liga 5 - Sejr i Lystrup

Vi skulle have været afsted på træningslejr i Vejen
Idrætscenter fra 12-14. marts, men dette lod sig
desværre ikke gøre, og opholdet er nu rykket til
marts 2022.
Ovenpå den lange periode uden fodbold og
samvær med fodboldvennerne, så havde det
ellers været en super opstart at kunne tage på
weekendtur sammen.
Man kan godt mærke på drengene (vi har både
årgang 2006 og 2007 samt drenge, der kommer
fra flere forskellige byer og skoler),

at de trænger til at blive rystet sammen igen.
Nu må vi vente på træningslejren til næste år og
skal i stedet til padel-tennis hygge en fredag i maj
ligesom vi er tilmeldt Ikast Cup i juni og krydser
fingre for, at dette stævne afvikles.
Vi fik sponsoreret nye vindjakker til alle drengene
af Sydbank, og jakkerne har været gode her i den
kolde opstart. Sæsonen er allerede startet for
vores to hold, og vi ser frem til en række gode og
spændende kampe for begge 11 mandshold.
Mvh Jacob W
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VORIT
Fodbold

Seje piger grillede
modstander
U14-pigerne i Hornslet fik luftet de nye flotte spillersæt, som er sponseret af de tre erhvervsdrivende - stor tak til

Favorit
vælger
• Amanda,
Byens Grill
• Malerfirmaet
Jeppe Just
din økonomi
du
• Grafisk Finish
du vælge.

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

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

Fodbold

Og meget passende ift. sponsorerne, så “grillede” pigerne modstanderne fra Helsted via et
“malende” tempo, så “grafikken” til sidst viste 6-2.
Det blev selvfølgelig fejret med en jubelrunde.
Igen tak til sponsorerne for det lykkebringende tøj.
Hornslet Fodbold

Hornslet Auning Løgten

apotek
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Badminton

Opstart i august mere i næste blad
Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen
Henning Kristiansen (formand/kasserer)

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

Mathias Thyrre (næstformand)
Asger Pedersen (ungdom mm)

Sponsoraftale med:

HIF BLADETS STØTTER
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Salg · Service · Reperation

Bæredygtigheds messe på Rosenholm
målrettet borgerne i Syddjurs kommune
3. – 5. september 2021
På Rosenholm vil der i år i samarbejde med Syddjurs kommune blive afholdt en større messe
omkring bæredygtighed.
Rigtig mange borgere i Syddjurs er interesseret i det emne og Syddjurs er allerede langt
fremme. Vi behøver blot at nævne ”Bonderøven”, ”Moment” og Friland.
Ideen er at inddrage alle interesserede borgere i bæredygtighedsprocessen. Vi skal i lighed med
andre lande reducere vores CO2 udslip betydeligt inden 2030. En af udfordringerne er, at der er
stort set ingen der ved hvad deres eksisterende udslip er og så er det jo lidt svært at reducere.
Det gør vi noget ved!
Så alle borgerne i Syddjurs bliver tilbudt at analysere deres egen og husstandens situation og
så udarbejde deres egen klimaplan. Det lyder som et større opgave, men det tager kun 5 til 10
minutter. Derefter har man en meget bedre idé om hvor det går galt og dermed hvor man mest
effektivt kan sætte ind. Med denne viden er man godt rustet til at tage på messen og kan bedre
stille krav til sig selv familien, kommunen og erhvervslivet.
Som noget nyt vil man når man laver sin klimaplan også kunne se sponserede løsninger. Disse
løsninger er typisk løsninger der kommer fra det lokale erhvervsliv. På messen vil en stor del
af disse lokale leverandører også være repræsenteret så man kan vende eventuelle spørgsmål,
man måtte have i den forbindelse.
Udover selve messen vil der være mange ting for familien fx et loppemarked henvendt til børn,
hvor man kan bytte eller sælge sit gamle legetøj, et tilsvarende marked for kvinder, der kan
købe, bytte sælge deres tøj.
Der vil være underholdning fra den central scene, hvor vi planlægger at Thomas Mygind skal
være konferencier.
Man kan finde sin klimaplan på myhouse.dk https://myhouse.dk/overview og købe sin billet til
messen på billetlugen.dk https://www.billetlugen.dk/artist/klimamesseioejenhoejde/
Køber man sin billet online sparer man 25% og kan ovenikøbet komme hurtigere ind.
For dem der gerne vil læse mere om messen, kan man finde information om det på dette link
www. Rosenholm.dk https://rosenholm.dk/baeredygtighedsfestival/
Erik Rosenkrantz
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Tennis

Invitation

Kære Ranglistespillere
Hvem skal løfte trofæet, og have æren af at kalde sig Hornslets bedste tennisspiller i 2021?
Det må tiden vise, og vi ser frem til en masse gode kampe på det røde grus.
Der indbydes til følgende rækker;
Herresingle, Damesingle, Herredouble, Damedouble, Mixdouble
Fælles for alle rækker er følgende;
Tilmeldingsfrist: Søndag den 23. maj 2021
Puljer/række inddeling sendes ud pr mail senest den 30. maj, og bliver hængt i klubhuset med
resultatliste, hvor man noterer resultaterne. Puljespil startes den 1. Juni.
Finaler spilles lørdag/søndag den 18.-19. september - Der er fest lørdag d. 18. september om
aftenen.
Er man så dygtig, at man fx skal spille 3 finaler, så må vi lige se, om det er hensigtsmæssig, at de
ligger på samme dag. Endeligt format, fx om der skal være en A og B række, om alle rækker har
nok tilmeldte, om der skal spilles semifinaler eller om man ryger direkte i finalen som 1´er i en
pulje afgøres når tilmeldinger er i hus.
Tilmelding foregår pr mail til mig; gunnarfk05@gmail.com eller på den seddel, der hænger i
klbuhuset på opslagstavlen. Husk at oplyse følgende; Navn og hvilke rækker du stiller op i.
VIGTIGT: Ved double, så skriv hvem du spiller double med!!!
Spørgsmål, eller input; Ring gerne til Gunnar på 2988 2021.

Kontingent 2021
0-17 år

kr.

350

18-25 år kr.

500

Senior

kr.

900

+65

kr.

450

Vigtig information
Vi håber meget på, at alle vil bakke op omkring at finalerne spilles i
finaleweekenden. Kan man ikke det, så skal man have dispensation
af turneringsleder (Gunnar), for at spille finalen på et andet
tidspunkt.
Vi ønsker at klubmesterskabsfinalerne med tilhørende fest, bliver
et samlingspunkt for mange af klubbens spillere på kryds og tværs
af niveau.
Invitation til Motion samt +65 kommer fra Henning, og tilmelding til
disse række skal gå til Henning.

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

HIF BLADETS STØTTER

Meget mere discount!
20

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

Tennis

Kom og vær med!
Kære medlemmer - Budskabet må gerne deles, så vi kan få flere til at dyrke den ædleste af alle
ketchersportsgrene.
HORNSLET TENNIS har startet sæsonen!!! TENNIS er sjovt, cool og hyggelig.
Er du frisk på at prøve at spille tennis, så tilbyder Hornslet Tennis følgende:
Træning for børn og unge i alderen 10-15, tirsdage 17-18.
Træning for ranglistetræning, primært for vores Liga 3 og 3. divisionsspillere, tirsdage 18-20
Vokseninstruktion for nye / let øvede spillere, tirsdage 20-22
Drop In, frit spil for let øvede / øvede spillere, onsdage 19-22’
Ud over dette får man mulighed for følgende som tennisspiller i Hornslet Tennisklub:
•
Adgang til at booke baner fra tidlig morgen til sen aften, så man kan spille med en kammerat eller tre, der også er medlemmer
•
Hyggeligt samvær i vores klubhus; der er kolde sodavand og øl til en 5’er
•
Sjov, spas og en aktiv sommer på det røde grus
Sæsonen løber typisk fra maj til udgangen af oktober, men vi har også en helårsbane der kan
benyttes hele året.
Dyrker man i forvejen en anden sportsgren, så kan tennis være et rigtig godt supplement, da
man kan spille når man har tid og lyst.
Så; what’s not to like?
Har det fanget din interesse, så ring eller sms, så vi kan få DIG i gang med tennis.

De bedste hilsener fra Hornslet Tennis
Gunnar Fischer-Kjellman /// 2988 202
Kilde facebook1

Lørdag den 1. maj 2021

Aktivitetskalender 2021

Onsdag den 21. april kl. 19-22
Tirsdag den 27. april kl. 18 - 20
Tirsdag den 27. april kl. 20 – 22
Tirsdag den 4. maj kl. 17-18
Lørdag 26. juni:
Lørdag 18. september kl. 9-16

Standerhejsning ved klubhuset kl. 14-17
Alle gamle og nye medlemmer er velkommen.
DROP-IN opstart: Starter når nettene er banerne for alle på
bane 3-4 hver onsdag.
Træning for Ranglistespillere:
v. Bjørn m.fl. Bane 3-4. Herefter hver tirsdag
Voksentræning nye og let øvede:
Charles og Henning. Bane 3-4. Herefter hver tirsdag
Instruktion for børn U9-U15
på bane 3-4. Periode 4/5 – 29/6 og igen 10/8 – 12/9
Klubdag/aften
Med tennis, hygge og spisning i klubhuset.
Se opslag om tilmelding i klubhuset.
Klubmesterskaber afslutning med semifinaler og finaler for
seniorer double og singler. Herefter afslutningsfest.

Tennisstart på banerne, når nettene er sat op.

Bestyrelsen

Formand: Gunnar Fischer Kjelmann 29882021 - Kasserer: Henning Kristiansen 23458025
Best. medl: Charles Soulam 40297970
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Tak til vores b

Entreprenør

Jesper Schroll Jensen Aps

Aut. kloakmester

DET
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TRYKKER
TRYKKER
PROGRAMMET
PROGRAMMET

Fra idé til færdigt projekt

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

Lystrupvej 62 · 8240 Risskov · T 8612 4100 · www.bmgraﬁsk.dk
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ayout
Flyers
Bøger
- Blad
e
Roll-u
p

Aude s Aps

RENGØRING

VASKERI

EJENDOMSSERVICE

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende
og sætter kunderne i fokus.
Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud.
Se mere på: www.audesaps.dk
Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.
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DAGE
bladsponsorer ÅBEN8ALLE
- 21
Vil du også være
Favorit-kunde
i
Sydbank?
Bliv ek
trakunde i
• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Hornslet Snedker-, Tømrerog Køkkenforretning ApS
v. Torben Lading

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

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

FAVORIT

ADVOKATFIRMAET

SØLGAARD & KNUDSEN
Hornslet Auning Løgten

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

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger
du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi du
samler hos os, jo flere fordele kan du vælge.

apotek

A • 8543 Hornslet • www.skobox.dk

EJENDOMSSERVICE
Beregn
på sydbank.dk/favorit
BILLE
OLSEN
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.
HORNSLET AUTOVÆRKSTED
Løgtenvej 3 • Hornslet • 8699 4956 • hornsletauto.dk
HORNSLET AUTOVÆRKSTED

Løgtenvej 3 •4Hornslet
• 8699 4956 • hornsletauto.dk
Lystrupvej
· 8240 Risskov
Tlf. 74 37 54 70 · sydbank.dk

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

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

SAKS
BJØRNKILDE

3

LONE ISEN
LINE BJØRNKILDE

40 96 42 45
24 62 13 07

TINGVEJ 14 · 8543 HORNSLET
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E-sport flytter til Hallen
I forbindelse med at vi har søgt midler til 2 pavilloner i Hornslet Idrætsforening, er det lykkedes, at
få muligheden for at flytte Esport tættere på alle
de andre sportsgrene. Det er vi rigtig glade for.
Elrofonden, lokale- og anlægsfonden samt Norlys
har skabt grundlaget for de nye lokaliteter. I
skrivende stund pågår der arbejde for at få færdiggjort lokalerne hurtigst muligt.
Pavilloner består af 2 lokaler, et lille køkken og
toilet.
Vi håber med det nye initiativ at kunne kombinerer
Esport med fysiske aktiviteter på banerne omkring
Hornslet Hallerne. I vinter, hvor det ikke har været
muligt at spille indendørs, har vi haft skydespil
udendørs med laservåben kombineret med
mobiltelefoner. Så vi er i træning.
Sammen med opbygningen af de nye lokaler, har
Frederik meldt sig på banen i Esport Hornslet.
Frederik har mange nye ideer til træningen, og er
samtidig blevet en del af bestyrelsen.
Vi starter op med Fortnite og CS:GO. Og knytter
så flere spil til hen ad vejen.
Hvad vil det sige at gå til esport i Hornslet?
Vi ønsker, at vores unge for nogle gode vaner i
gaming- og esport miljøet, gennem struktur, trivsel
og tryghed.
Struktur, trivsel og tryghed er vores kerneværdier,
som er afspejlet i hele vores organisation. Det ses
tydeligt, når vores eleverne mødes i centrene eller
online, at de er mere end unge mennesker som
bare spiller computer.
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Hos Hornslet esport er undervisningen i alle spil
inddelt i niveauer, så man har en mulighed for at
udvikle sig uanset hvor dygtig med er.
Alle undervisningsforløb er skræddersyet og
tilpasset niveauet for individet og for holdet. Alle
medlemmer bliver fulgt nøje, og vi coacher ud fra
de ønsker og ambitioner, som medlemmet har.
Hvorfor gør vi det? Fordi vi ser en mulighed for
at udvikle sig som menneske gennem esporten!
Idéen opstår, da vi savnede et undervisningstilbud,
hvor alle med interesse i esport uanset køn, alder,
niveau kan finde andre med samme interesse. Hos
os vil alle føle sig hjemme og udvikle sig gennem
det at være en del af et fællesskab som har fokus
på bredden, men prøver at ramme toppen.
Gennem struktureret læring er ambitionen at
levere professionel og tilrettelagt undervisning i
state-of-the-art bærdygtie faciliteter, hvor trivsel
og tryghed går hånd i hånd, med både personlig
udvikling og det at blive bedre til esport.
Medlemmer hos Hornslet esport undervises i mere
end deres yndlingsspil. Hos Hornslet esport sætter vi sunde rammer for de unges gaming-vaner,
målet er sund digital dannelse.
De sunde rammer skaber vi sammen med erfarne
underviser og vi gennemfører altid undervisningen
med vores fire kerneværdier i fokus:
1.

Gennem struktur skaber vi faste rutiner og
vaner, som omhandler sundheden i et holistisk
perspektiv, fysisk, psykisk og socialt. Ydermere
gennem sunde vaner i esport-miljøet skaber vi
kompetencer hos eleverne, som de også kan
bruge senere i livet, vores fokus er på mestring og
udvikling.

2.

Vi forstår også vigtigheden i at komme godt i
gang med en ny aktivitet, derfor tager vi vores
medlemmer i hånden fra start af!

4.

3.

Udvikling af den enkelte elev som udøver
af esport – herunder både de spil-tekniske
og forståelsen af teamwork, samarbejde,
koordination og kommunikation.
Positivt sprogbrug er med til at skabe den
rette holdånd, respekt og stemning både
på holdet og i gaming-community’et, og er
afgørende for, at man føler sig tilpas bag
skærmen.
Vi arbejder med vigtigheden i fællesskab,
da esport handler om teamwork både på og
udenfor spillet.
Sundhed og trivsel, vi vejleder vores unge
i kost og motion samt en forståelse af, ”du
er, hvad du spiser” og “krop og bevægelse
fremme livskvalitet”.

Kvalificeret undervisning skabes af kompetente
undervisere.
Trænerne udvælges ud fra vores kompetenceprofil, hvor vi lægger vægt på at balancere
spil-kompetencer og pædagogiske evner.
Vores undervisere har alle de samme kompetenceprincipper og er har bacheloruddannelse eller
tilsvarende.
Grundlæggende arbejder vores undervisere ud
fra fire kompetence-principper – uanset hvilket
niveau, eleverne spiller på:
1.
Samarbejde.
2.
Kommunikation.
3.
Problemløsning.
4.
kollaboration og innovation,
Samarbejde, med samarbejde lærer vores elever
at lægge strategier sammen, tage beslutninger,
eksekvere taktikker og forudse sekvenser i spillet.
Det handler om at kende hinandens roller og
opgaver, lære at arbejde sammen som et team og
skabe nye venskaber.
Kommunikation, god kommunikation er forskellen
på sejr og nederlag – og ikke kun i esport. Derfor
arbejder vi aktivt med måden, vi kommunikerer
som hold, og hvordan vi påvirker hinandens spil
med sproget, mens vi gamer. Og vi har altid fokus
på den gode tone undervejs.

Problemløsning Vores undervisere arbejder
systematisk med problemløsning. Eleverne trænes
i at finde løsninger på problemer undervejs i spillet. Om det er byggeriet i Fortnite eller at forsvare
et bombsite i CS:GO. Eleverne afprøver forskellige
tilgange og bruger problemet som en platform til
at udvikle sig.
Kollaboration og innovation, udviklingen af disse
kompetencer, sker gennem samarbejde og det
sunde læringsmiljø. Derfor er vores undervisning
bygge op omkring coaching, hvor det er de unge
selv, der skal komme med svarene og spørgsmålene.
Hornslet – også for forældre Hvad gør man, når
ens barn for syttende gang har sagt ’Arrh men
jeg skal liiigeee…’? Rammer og struktur for
gaming er også vigtigt uden for esportstræningen.
Hos Hornslet esport, vi vil gerne det stærke
samarbejde, med forældre og pårørende. Derfor
arbejder vi aktivt med vores underviser for at de
kan være med til at udbrede viden og værktøjer til
at håndtere dagligdagens problemstillinger.
Blandt andet afholder Hornslet esport jævnligt
forældremøder med temaer omkring børns trivsel
i gaming og forældrene er altid velkommen til at
være en aktiv del af træningen og vi opfordre alle
til at være synlig i miljøet.
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
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HORNSLET

Hold din næste fest i
Hornslet Hallen

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.
27

Nyt fra bestyrelsen
Forårssæsonen 2021 blev på mange måder noget helt nyt og anderledes, men én ting har været
uændret; spillernes og trænernes opbakning til HIF Håndbold.
Vi skylder jer alle en stor tak for at blive hos os, selvom vi har været meget udfordrede på
træningsmuligheder – og fortsat vil være det, da Hornslet Hallens hal 2 i denne tid er udlagt til
COVID-19-testcenter og dermed ikke kan bruges til træning.
Vores søde trænere har endda udvidet sæsonen, så den først slutter i juni, for at give størst
mulighed for lidt træning og fælles gode oplevelser. Vores spillere over 18 år må dog – når
disse linjer skrives – desværre ikke træne endnu. Vi krydser fingre for, at sommeren viser lave
smittetal, så træning for alle kan åbne planmæssigt til efteråret.
Til næste sæson har vi fået aftaler med trænere til næsten alle hold, men vi har et hold gæve
U11-piger, som fortsat mangler en træner. Så har du lysten til at træne et hold piger, så skal vi nok
hjælpe dig i gang med alt det praktiske.
Afdelingen har indkøbt lidt nyt træningsudstyr, som er målrettet styrketræning, så vi kan få gang
i musklerne igen. Her er bl.a. medicinbolde, powerband og elastikker.
I uge 26 afvikler vi håndboldskole over fem dage for årgangene 2006 til 2011, hvilket vi glæder os
meget til. Vi arbejder på at stable noget på benene for vores mindste spillere til efteråret, så hold
øje med vores hjemmeside og Facebook for nyt.
Bestyrelsen

HIF BLADETS STØTTER
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Håndbold

Støtte fra frivilligrådet
Oppustelig håndboldbane,
Håndboldafdelingen har i længere tid ikke kunnet træne, på grund af forsamlingsforbuddet. Og
da træningen omsider kunne åbne op igen, var det i første omgang kun tilladt udendørs.
Vi søgte derfor og fik støtte på mere end 25.000 kr. hos Frivilligrådet, til en oppustelig håndboldbane på 20x10 meter. Afdelingen har selv tilkøbt blæser og transportvogn til banen. Banen er
foreløbig blevet brugt ved udendørs træning for de mindste hold og den er bare så fed!
De større hold trænede på den opkridtede bane med faste mål, som vi heldigvis kunne låne af
fodboldafdelingen.
Håbet er, at den oppustelige bane kan blive brugt til udendørs arrangementer – også gerne i
samarbejder på tværs af foreningens afdelinger, f.eks. sammen med fodbold. Kontakt gerne
bestyrelsen, hvis I ønsker at låne banen, så finder vi en løsning.
Bestyrelsen

vores team er kampklar…
så kig ind i en af vores to saloner
ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
8410 RØNDE: NATTERGALEVEJ 2 · T. 86 12 10 10 · TIRS-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12
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Beach Handball
Beach Handball er et nyt og spændende take på håndboldspil. Beach Handball adskiller sig på
mange områder fra almindelig håndbold, bl.a. er 360 graders piruetter, flyvende parader og vip til
medspillerne nogle af de mere spektakulære kendetegn ved spillet.
Banen der spilles på er en (udendørs) sandbane, med ca. 40 cm dybde og omfanget af den er ca.
30 m x 15 m inkl. områder til mål og udskiftningszone.
Der spilles med forholdsvis små hold med 3 markspillere og 1 målvogter. Et hold består af op til
8 spillere. Sporten er derfor meget egnet til mindre afdelinger/hold, der nemt vil kunne deltage i
turneringer, der i sagens natur afvikles i sommermånederne.
Spilleformen vokser i øjeblikket ret meget og HIF Håndbold og Forretningsudvalget har derfor
sammen med Syddjurs Kommune sat gang i undersøgelse af, hvordan vi får etableret en bane
på græsområdet overfor petanque, hvor der tidligere har været en Beach Volleybane. Da banen
i opbygning er meget lig netop en bane til Beach Volley, forventer vi at vores volleyafdeling vil
kunne gøre brug af banen også, såfremt der kan stabels et hold på benene.
Forhåbentlig er gravemaskinerne i gang med etableringen, når dette læses.
Bestyrelsen

HIF BLADETS STØTTER

Entreprenør

Jesper Schroll Jensen Aps
Hornslet

Aut. kloakmester
40783880
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Håndbold

Fritid for alle
At være medlem af en idrætsforening giver et socialt fællesskab og sjove oplevelser, sammen
med andre børn og unge. For nogle familier kan det dog være en udfordring at afholde udgifterne
til børnenes fritidsinteresser, på grund af en presset økonomi.
I Hornslet IF Håndbold vil vi gerne opfordre til, at man som forælder benytter den mulighed som
Syddjurs Kommune giver, for at få støtte til op til 1.000 kr. pr. barn/ung til selve aktiviteten samt
op til 1.000 kr. til udstyr eller udgifter, der relaterer sig til stævner.
Det er ikke svært at ansøge og den socialfaglige rådgiver på skolen kan hjælpe med vejledning
om, hvordan man søger.
Man kan også kontakte bestyrelsen på haandbold.formand@hornslet-if.dk for at få hjælp til at
ansøge.
Så laver Hornslet IF Håndbold ansøgningen på barnets vegne – blot er det vigtigt at vi kan mødes,
da skemaet skal underskrives af indehaveren af forældremyndigheden.
Læs mere om muligheden i denne brochure (pdf):
https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/folder.pdf
Kontakt Syddjurs Kommune, Social og Familie på tlf. 87 53 53 80, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit
barn er i målgruppen for tilskud.
Bestyrelsen
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U6/ U7 - kom og vær med
Endnu en brat nedlukning blev desværre en realitet fra den 16. december 2020. Derfor nåede vi
ingen hyggelig juleafslutning og heller ikke at få ønsket hinanden glædelig jul.
Til gengæld var vi friske og klar, da der blev åbnet for en udendørs træning. Så da det blev muligt
fra 1. marts, var mange piger og drenge klar til udendørs træning.
At træne udendørs er en del anderledes end at træne i en hal, vi kan ikke det samme og der skal
hele tiden tænkes bevægelse ind, så ingen fryser! Men det er lykkedes super godt. Nogle gange
har en aflysning desværre været nødvendigt, blandt andet med et par meget regnfulde lørdage.
Nogle siger at det bare kommer an på tøjet, men vi er også blevet nødt til at tænke på græsbanens stand, da vi ikke har vidst hvor længe vi har skullet træne udendørs.
Efter at flere hold er rykket indendørs, nu da den mulighed bød sig til igen, så er det blevet muligt
at få en hverdagsaften at træne på.
Så nu spiller vi håndbold onsdag aften fra 17.00 – 18.00, på området bag Hal 2.
Vi har valgt at blive udendørs med de mindste – da de har været super gode til at omstille sig og
bare griber de nye udfordringer.
Fra slut april har vi valgt at indbyde de spillere fra årgang 2015, der har lyst til at spille håndbold,
til træning frem mod sommeren. Disse spillere er den mindste årgang der skal på U6 efter sommerferien og derfor giver det rigtig god mening allerede at lade dem snuse til det nu.
Vi glæder os til flere hyggelige timer med de mindste håndboldstjerner hen over sommeren.
Trænerteamet

HIF BLADETS STØTTER
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Håndbold

Fra idé til færdigt projekt
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U11 klar til udendørs træning
Både drenge og piger trippede for at komme i gang, og også vi trænere, længtes efter at se alle
de glade børn med en bold i hånden. Derfor startede vi naturligvis op med udendørs træning, da
chancen bød sig.
Det har både været sjovt, vådt og anderledes. Der er blevet øvet en del afleveringer – nogle, især
drenge, har været stærkt utilfredse med, at man ikke bare kan drible afsted i udendørs håndbold.
Men det har også åbnet deres øjne for nogle andre aspekter af spillet.
På pigesiden er der faktisk dukket nye piger op til den udendørs træning – hvilket jo bare er
skønt!
Vi kan se, at ikke alle er rykket med udendørs, men vi håber de alle kommer igen, når vi er inde
igen!
U11 Drenge er rykket ind i hallen, efter der er åbnet for den mulighed. Indtil videre bliver pigerne
udenfor.
Åbnes der for mere indendørs idræt, kan det være at pigerne og drengene må dele haltiden frem
mod sommerferien, hvilket de garanteret også vil kunne få gavn af.
På det kommende U11 Pige hold (årgang 2010 og 2011) kunne der godt bruges lidt flere spillere.
Vi gør derfor opmærksom på, at I alle er velkomne til at prøve det af, uden forpligtelse – også på
denne side af sommerferien.
Pigerne kommer også til at mangle en træner til den nye sæson – det er virkelig en flok herlige
piger med let til smil, en god kammeratlig tone, men piger som samtidig rigtig gerne vil lære
noget!
Så sidder der en trænerspire derude og læser, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak.
Trænerteamet
HIF Håndbold
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ADVOKATFIRMAET

SØLGAARD & KNUDSEN
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MØDERET FOR HØJESTERET

Håndbold

Håndboldpas
Dansk Håndbold Forbund har nu udsendt e-mails til alle aktive spillere vedrørende Håndboldpas.
Håndboldpasset er bevis på, at man er aktiv i dansk håndbold. Både spillere, trænere, foreningsledere, dommere og andre frivillige i en håndboldforening skal aktivere deres personlige
Håndboldpas.
Oplysningerne i passet hjælper blandt andet også til, at den rigtige spiller kommer på holdkortet,
at det bliver lettere at skifte klub, og at du holdes opdateret på, hvad der sker i dansk håndbold.
Har du (eller for yngre spillere, dine forældre) ikke modtaget en e-mail vedrørende Håndboldpas,
så tag fat i os. Det er formentlig fordi systemet ikke har din e-mailadresse registreret.
Se også filmen om håndboldpasset på youtube,
https://youtu.be/-2Pn6GxAndE
Bestyrelsen

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
HORNSLET
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Årets fyrværkerisalg
Corona-tvivl
I december 2020 havde håndboldafdelingen rigtig mange overvejelser om årets salg af
fyrværkeri ved REMA 1000. Det kunne jo blive en rigtig fuser, da COVID-19-epidemien konstant
ændrede forudsætningerne for nytårsaften – hvilke restriktioner ville være gældende mellem jul
og nytår – ville der mon være forsamlingsforbud eller ej, ville der mon blive afholdt fester eller ej,
ville vi mon have tilladelse til salg af fyrværkeri eller ej?
Opstilling
Søndag d. 27. december fik vi på en kold og blæsende dag slået græs og mandag d. 28. december
blev teltet stillet op – i silende regn – og pladsen blev indhegnet. Vi modtog 5 paller fyrværkeri,
som vi bar ind i containeren og satte pænt op – så lukkede og låste vi containeren og ventede
spændt på at åbne næste dag.
Vi fik sat skilte op med ”Farligt fyrværkeri” og ”Rygning forbudt” – og teltet blev indrettet til
ensrettet trafik, med mange skilte om mundbind, antal samtidige kunder, håndsprit etc.
Tyveri – ikke i år
Belært af tidligere års erfaringer, havde vi i år etableret nattevagt alle nætter – og det var ikke
kun for sjov. Der blev observeret flere suspekte køretøjer, der kredsede omkring vores opstilling,
men som heldigvis forduftede ved synet af vores nattevagt. Det er altså ærgerligt, at det er nødvendigt at være der hele natten, for at kunne have sine ting i fred – men sådan er det åbenbart.
Salg
Alle vores bekymringer blev heldigvis gjort til skamme. Da mange byggemarkeder var tvangslukkede pga. COVID-19, så var der stor søgning til Hornslet IF’s fyrværkerisalg.
Faktisk fik vi fuldstændig udsolgt, og selvom vi beklager meget overfor dem, der gik forgæves,
så var det altså en fed fornemmelse, at kunne lukke teltet ned og pakke indhegning og det hele
sammen, fordi alt var væk.
Resultat
Tusind tak til alle, der støttede håndboldafdelingen, ved at købe årets nytårsfyrværkeri hos os. Vi
endte med at tjene godt kr. 30.000 til klubkassen, der primært skal bruges i ungdomsafdelingen.

HIF BLADETS STØTTER
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Håndbold

Tak til
Håndboldafdelingen vil gerne takke REMA
1000, der igen gav os lov til at låne plænen
ved siden af deres parkeringsplads.
Derudover skal lyde en stor tak til Omar
for lån af telt og til Mads og Omar, der hjalp
bestyrelsen med opstilling og nedtagning.
Det samme gjorde Karsten, der derudover
var behjælpelig med lys, eltavle og borde.
Også stor tak til de mange frivillige for
deres indsats og opbakning, specielt dem
der stillede op til nattevagt – det var dejligt
med samarbejde med forældre, trænere og
bestyrelse på tværs.
Bestyrelsen
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HIF
Motion

Body fit - udendørs
Så er vi endeligt startet op med BodyFit udendørs.
Det er en fornøjelse at kunne være ude i det fri og vejret har heldigvis være med os.
Vi har savnet at kunne være sammen, på afstand, på en sjov og udfordrede måde.
Vi spænder bredt for alle aldre, kvinder og mænd.
Vi tilrettelægger træningen efter den enkeltes behov.
Så hvis du trænger til at få rørt hele
kroppe og vil prøve kræfter med
forskelligt funktionel træning, er
du velkommen hver tirsdag fra
16.45-17.45.
Der er mulighed for gratis prøvetime
Hilsen Christian og Rasmus

HIF BLADETS STØTTER

Aude s Aps
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RENGØRING

VASKERI

EJENDOMSSERVICE

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

HIF
Motion

vores team er kampklar…
så kig ind i en af vores to saloner
ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
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Genåbning
NYHED - normale åbningstider er gældende
4. maj sendt vi meddelelse ud omkring "Delvis genåbning og booking på hold".
6. maj ser det anderledes ud. Kulturministeriet giver nu lov til at "Åbne på samme vilkår som i
december, dog skal medlemmet kunne fremvise gyldigt Coronapas, når vores frivillige instruktører beder om det".
Du skal derfor IKKE booke holdtræning for at benytte Fitness centret - åbningstiderne er
NORMALE IGEN og dit medlemskort er aktivt.
REGLER FOR TRÆNING I FITNESS CENTRET:
Indendørs træning foregår udelukkende med et gyldigt Coronapas. Skal frivilligt fremvises, hvis
en frivillig hjælper/instruktør beder om det.
Dit medlemskort skal placeres på skranken. Vi håber I vil huske hinanden på det, da det er
bortvisningsgrund, hvis dit kort ikke ligger på skranken under din træning.
Sprit af, og hold 2 meters afstand til hinanden.
Maskinerne med minebånd må ikke benyttes.
REGLER FOR INDENDØRS HOLDTRÆNING:
Indendørs træning foregår udelukkende med et gyldigt Coronapas. Skal frivilligt fremvises til
instruktøren. - Vær opmærksom på ændrede åbningstider, da vi skal tjekke coronapasset fysisk.
Holdtræning max 10 personer incl. instruktør.
Sprit af, og hold afstand til hinanden.
Book som sædvanligt i Sport Solution Booking.
GENERELLE HENSYN
Fortsat fokus på god håndhygiejne
Spritte hænder før, under og efter træning, samt de redskaber man bruger.
Holde afstand til hinanden
Blive hjemme, hvis du ikke føler dig frisk.
God træning, pas på jer selv og hinanden. Vi glæder os til at se jer igen
Med venlig hilsen
Team HIF Motion

HIF BLADETS STØTTER
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Tabata

Kom med og få den bedste
start på dagen sammen
med os hver lørdag fra 8-9.
Puls og styrke i intervaller.
God musik, højt humør og
med nye programmer hver
gang .
Alle kan være med uanset
hvilket niveau man er på.

Pump
Vi mødes hver onsdag kl. 19.30-20.30 hvor vi bare på en time får effektivt trænet hele vores krop
igennem. Vi har fat i alle de store muskelgrupper i hele kroppen.
Vi har en vægtstang med os og du bestemmer selv hvor mange kilo du vil have på den. Det er
meget smart, da alle kan deltage uanset hvor trænet man er.
Vi har musik til det og gør det udendørs. Dette er ikke noget problem at få frisk luft. Tag godt med
tøj på og medbring en måtte at ligge på.
Jeg lover dig du vil mærke det på hele din krop.
Mange hilsner fra Rebecca
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Skal du med på DBU fodboldskole 2021?

Uge 32 - kr. 989
Køb din billet på
fodboldskole.dbu.dk
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Petanque

Nyt fra Petanque
Forår 2021
Petanquebanerne er gjort i stand til sæsonen og bestyrelsen glæder sig til at byde både gamle og
nye medlemmer velkommen.
Vinterlukning 2021
For første gang har vi holdt vinterlukket i et par måneder på grund af coronarestriktionerne.
Vi fulgte DGI`s anbefalinger og medlemmerne viste stor forståelse. Tak for det.
Vi håber og tror på, at der bliver styr på smitten med corona når vi i løbet af året alle bliver vaccineret. Så de der ønsker at spille ”vinter petanque” får muligheden i vinteren 2021/22.
Sæsonstart den 11. april 2021

Vi havde håbet på dejligt forårsvejr, men hvad fik vi? Kulde, regn, slud og sne. Alligevel mødte
22 medlemmer op til rundstykker og den medbragte kaffe. På grund af restriktioner foregik alt
udendørs.
I bestyrelsen er vi rigtig glade for den opbakning medlemmerne viste. Alle var enige om, at det
ikke var vejr til at spille petanque, men efter rundstykker, en lille en til at varme sig på gik vi hjem
igen. Tak fordi I mødte op.
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Petanque

Sommertræf
Vi havde sidste år aftalt med Rodskov, at vi skulle have et par hyggeaftner i løbet af sommeren.
Det blev dog aflyst, igen på grund af corona.
Rodskov har inviteret til Sommertræf den 19. maj 2021. Vi har udsendt invitationen til medlemmerne og opslået det i klubhuset, ligeledes er tilmeldingen opslået samme sted.
Vi håber på stort fremmøde. Det bliver med garanti hyggeligt.
Onsdag den 18. august 2021 afholder vi Sommertræf her i Hornslet sammen med Rodskov.
Spilleplan 2021
Vi får optrykt spilleplanen her i bladets
sommerudgave, idet
forårsudgaven blev
aflyst. Spilleplanen er
udsendt til medlemmerne, men vi ved, at
mange bruger planen
i HIF-Bladet, så derfor
kommer den også
her.
• Nybygning

HIF BLADETS STØTTER

• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Hornslet Snedker-, Tømrerog Køkkenforretning ApS
v. Torben Lading
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Aktivitetskalender 2021
Dag
Søndag
Onsdag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag

Dato
16. maj
19. maj
25. maj
6. juni
15. juni
20. juni
21. juni
29. juni
4. juli
13. juli
18. juli
3. aug.
4. aug.
15. aug.
18. aug.
31. aug.
5. sept.
12. sept.
14. sept.
26. sept.
12. okt.

Kl.
kl. 10.00
kl. 18.30
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 18.30
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 18.30
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 18.30
kl. 10.00
kl. 18.30
kl. 19.00
kl. 09.30
kl.10.00
kl. 18.00
kl. 10.00
kl. 19.00

Emne
2. afd. Flaskespil
Hyggeaften med Rodskov i Rodskov
3.afd. Supermelee
3. afd. Flaskespil
4. afd. Supermelee
4. afd. Flaskespil
Fællestr. m/Lime i Lime
5. afd. Supermelee
HIF Champagnespil
Fællestr. m/naboklubber i HIF
5. afd. Flaskespil
6.afd.Supermelee
Rosenholm Mesterskab
6.afd. Flaskespil
Hyggeaften med Rodskov i HIF
7. afd. Supermelee
HIF Klubmesterskab
7. afd. Flaskespil
8. afd. Supermelee
8. afd. Flaskespil
Medlemsmøde og afslutning

Almindelig træning
Der er almindelig træning hver søndag hele året kl.
10.00 dog ikke Påskedag, Pinsedag og 2. juledag.
Tirsdage i april og tirsdage i september kl. 18.00
Fra tirsdag 4. maj til tirsdag 31.aug. kl. 19.00
Fra tirsdag 5. okt. til tirsdag 29. mar. 2022 kl. 14.00
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Hver torsdag i hallen

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

Åbningstider:
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
Caféen holder derudover åben til
arrangementer
I er altid velkomne i cafeen udenfor
åbningstiden, hvor de opsatte automater
kan benyttes
Vi ses.
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Til opslagstavlen – støt dem der støtter os
Intet blad uden støtte. Hornslet Idrætsforening sætter stor pris
på den opbakning, som disse firmaer udviser HIF Bladet ved at
annoncere i bladet. Støtten går – udover til trykning og omdeling –
til ungdomsarbejdet i de forskellige afdelinger, som ved hjælp af

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

FIRMA

ADRESSE

TELEFON

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen

Tingvej 31, Hornslet

8699 4444

HJEMMESIDE

www.soelgaard-knudsen.dk

Amanda - Byens Grill

Byvej 6 8543 Hornslet

8699 4999

www.restaurant-amanda.dk

Aude Aps

Hornbjergvej 19, Hornslet

4086 3447

www.audesaps.dk

Bageriet Løgten og Hornslet

Byvej 15, Hornslet

8699 4042

Bog & idé Hornslet

Tingvej 13, Hornslet

8699 4127

www.bog-ide.dk/hornslet

Børge Møller Grafisk

Lystrupvej 62, 8240 Risskov

86 12 41 00

www.bmgrafisk.dk

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
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