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3.000 HIF’ere kan ikke tage fejl

Kom og dyrk sport hos os

Din forening har brug for dig!
Sloganet fra en gammel amerikansk hvervekampagne fra 2. verdenskrig?
Nej, bare rolig, der er meget mere fredeligt i
Hornslet IF, men udtrykket er nu meget passende i
vores situation.
Hornslet IF er en forening, der kun kan drives ved
hjælp af frivillige kræfter. Det gælder vores trænere
og instruktører, vores bestyrelsesmedlemmer i
afdelingerne og forældre og anden familie, der
tager en tørn, når de mindste årgange skal køres til
stævner eller til træning, når der skal vaskes spillertøj, deles HIF blade ud eller sælges fyrværkeri.
De kræfter har de senere år været sværere at få på
banen. På en netop overstået strategiworkshop
for kultur, idræt, fritid og landdistrikter, faciliteret
af Syddjurs Kommune, fornemmede jeg ved snak
med de andre deltagere, at det er et billede vi ser
i alle dele af fritidslivet; man bruger simpelthen
mindre tid på frivilligt arbejde.
Årsagerne kan være mange, men jeg vil gerne slå
et slag for, at deltagelse i frivilligt foreningsarbejde
er den perfekte indgangsvinkel, når man etablerer
sig i en ny by. Man lærer hurtigt andre forældre,
kolleger eller naboer at kende, når man møder
dem til stævner, i hallerne eller på banerne omkring
vores faciliteter.

Hornslet har som bekendt set en meget stor vækst
i indbyggertal det seneste årti. En vækst som vi
håber smitter af på Hornslet IF, såvel som andre
foreninger, i form af nye og friske frivillige, der ved
at investere lidt tid, får et kæmpe socialt udbytte
retur.
Vores afdelinger afholder i løbet af efteråret deres
medlemsmøder, hvor alle medlemmer af HIF kan
møde op og vise deres støtte op til foreningslivet.
Man behøver ikke tage en post i bestyrelsen, det
kan også være at man bare kan hjælpe til, med
enkelte ting en gang imellem – så skal bestyrelsen
nok sætte retning og bede om hjælp når det er
nødvendigt.
Vi vil dog opfordre alle til vise flaget til medlemsmøderne og lytte til, hvad de forskellige afdelinger
har at berette. Det giver et godt indblik i de
aktiviteter som vi arbejder med. Det samme gælder
naturligvis til generalforsamlingen i hovedforeningen, som er annonceret andetsteds i dette blad.
På vegne af forretningsudvalget
Mikkel Pilehave Jensen
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Ekstraordinær generalforsamling

afholder og indkalder hermed til
ekstraordinær
generalforsamling
onsdag den 27. oktober 2021,
kl. 18.30 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

HIF BLADETS STØTTER
HIF BLADETS STØTTER
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Generalforsamling

afholder og indkalder hermed til
generalforsamling
onsdag den 27. oktober 2021,
kl. 19.30 i Hornslet hallen.

DET
DETEREROS,
OS,DER
DER
TRYKKER
TRYKKER
PROGRAMMET
PROGRAMMET

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

Eventuelle forslag skal være formand Mikkel Pilehave Jensen, Fuglevænget 57,
8543 Hornslet i hænde senest den 13. oktober 2021.

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

Svømning

Der afholdes og indkaldes hermed
følgende datoer - alle møder

Badminton - onsdag den 22. September kl 19 - eventuelle forslag skal være formand Henn

Fodbold Støtteforening - ons. den 15. September kl. 18.30 - eventuelle forslag skal være fo
Fodbold - onsdag den 15. September i fodboldafd. kl. 19 - eventuelle forslag skal være form

Gymnastik - tirsdag den 14. September i gymnastik kl 19.00 - eventuelle forslag skal være

Petanque - tirsdag den 12. oktober 2021 kl 19.00 i Hornslet Hallens klublokale - eventuelle
hænde senest den 28. september 2021 - Dette er samtidig sæsonafslutning - se indlæg om

Svømning - den 16. september 2021 kl 19.00 i Hornslet Hallens klublokale - eventuelle fors
den 2. september 2021

Tennis - onsdag den 21. September kl 19 i klubhuset - eventuelle forslag skal være kassere
Håndbold - mandag den 13. september 2021, kl. 19 i det store mødelokale i Hornslet Hallen
hornslet-if.dk i hænde senest den 30. august 2021.

DAGSO
(de enkelte møder kan have
1. Valg af dirigent o
2. Beretning, driftsre
3. Behandling af in
4. Valg af bestyre
5. Even

HIF BLADETS STØTTER
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ek

trakunde i

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

møder i HIF

Svømning

d til medlemsmøder i Hornslet IF på
er i Hallens/klubbens lokaler:

ning Kristiansen, Havevej 7, Hornslet i hænde senest den 8. september 2021

ormand Maja Aaquist, Gartnervænget 3, Hornslet i hænde senest den 1. september 2021
mand Maja Aaquist, Gartnervænget 3, Hornslet i hænde senest den 1. september 2021

e formand Esben Wøldike, Eskerodvej 56, Hornslet i hænde senest den 31. august 2021

e forslag skal være formand Grethe Fjeldsted Munkholm. Rosenvang 29, Hornslet i
m tilmelding bagerst i bladet.

slag skal være formand Elisabeth Melchiorsen. Ballesvej 20, Hornslet i hænde senest

er Henning Kristiansen, Havevej 7, Hornslet i hænde senest den 7. september 2021
-eventuelle forslag skal være formand Mikkel Pilehave Jensen: haandbold.formand@

ORDEN
tilføjelser til nedenstående)
og stemmetællere
egnskab og budget.
ndkomne forslag.
elsesmedlemmer.
ntuelt.

Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk
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Sæsonen er nu, i skrivende stund gået på held, og sommeren er for alvor over os.
Det blev til en meget lang juleferie for os, da landet og især idrætslivet igen blev lukket ned den 16/12.
Selv da flere afdelinger kunne tilbyde udendørs træning, var det endnu ikke tilladt for os at møde jer i
hallen og caféområdet.
Da vi endelig fik lov at åbne for indendørs aktiviteter samt café området, var det i starten med mange
restriktioner og ikke mindst mundbind. Vi har gjort vores bedste for, at i har kunnet se vores smil gennem
mundbindet – Vi håber det er lykkedes.
I april måned rykkede Falck deres testcenter fra Kombi til hallen for at øge testkapiciteten. De har haft til
huse i formsalingslokalet I Hal 2. Dette har fungeret rigtig fint- både personalet samt alle der har skullet
have foretaget test, har fulgt alle retningslinjer og anvisninger. Falck bliver, indtil videre, ved med at
teste I Hallen frem til 31 august, dog flyttes de i mindre lokaler fra starten af august, så vi igen kan byde
velkommen til banko.
De lange nedlukninger I både 2020 og 2021 har givet os lange tænkepauser for hvordan vi skal udvikle
os som center.
Vi har flere ideer og tanker I spil, men alt tager tid og kræver økonomiske ressourcer. Noget der er højt
på vores ønskeseddel er en ny multisal / aktivitetsrum I/ved Hallen ude som inde, hvor børn kan slå sig
løs, mens mor og far er til sport eller fest I hallen, samtidig med at der skal etableres en form for lounge
område for de unge mennesker. Dette er et af de dyre ønsker, men hallen kæmper for at få pengene I
hus. Lige pt. har vi fået økonomisk tilsagn fra Syddjurs kommune på ca. halvdelen af beløbet.
Vi har her i foråret ansat Mette nogle timer om ugen til, at hjælpe Lisbeth i cafeen. Håber I vil tage godt
imod hende.
Har I gode ideer eller tanke til arrangementer eller udvikling af hal og café området er vi altid lydhør for
jeres tanker og ideer.
Den 14 juni blev dagen hvor vi endelig igen kunne se jeres skønne smil og I kunne sende smil tilbage til
os. Det styrker vores tro på at vi er tilbage mod normalen og vi igen kan færdes nogenlunde frit.
I uge 26 tager vi den sidste tørn I hallen med Håndboldskole inden vi går på sommerferie.
I uge 31 vender vi stærkt tilbage hvor vi er klar til at tage imod dette års fodboldskole.
Vi vil gerne ønske alle vores brugere, samt alle borgere I Hornslet en rigtig dejlig sommer fyldt med smil.
Hallen
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LOPPEMARKED
HORNSLET HALLEN
LØRDAG D. 25.9. 21
KL. 9.00 - 15.00
En stand på 3 x 3 meter koster 199 kr.
Stand bookes ved at kontakte hallen på
hornslethallen@gmail.com
Der er 45 pladser - så skynd dig at sikre din plads!
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Svømning

Hjælp - Opråb - Hjælp!
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.
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.
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.
Mvh Elisabeth

Tjek

hjem
mes
og f
aceb iden
for v
ook
inte
rops
tart

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:

ÅBNINGSTIDER
OFFENTLIG SVØMNING:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:
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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

Børn 0-14 år
Voksne 15-?? år
10 turs klippekort børn

kr. 25
kr. 30
kr. 200

10 turs klippekort voksne
kr. 250
Husk der også er mulighed for at købe
badehætter og svømmebriller i svømmehallen.

Gymnastik

Sæsonstart
Gymnastik
Så er starten til gymnastik lige om hjørnet. Vi glæder os alle meget til at se de mange glade børn
og forældre igen.
Som det ser ud lige nu, har Covid-19 løsnet sit greb og vi starter som normalt igen første uge i
september, uge 36.
Følg vores hjemmeside eller Facebook side, hvor informationer om tilmelding kommer i uge 32
og tilmelding starter i uge 33.
Holdene næste sæson vil være som følgende:
Torsdag 16.00-16.50: mor/far/barn 1½ - 2 år (ved sæsonstart)
Torsdag 16.55-17.45: mor/far/barn 3 - 4 år
Mandag 17.00-17.50: Puslinge 4 – 5 år
Onsdag 16.00-17.00: 0. klasse blandet spring
Onsdag 16.45-17.45: 1. klasse blandet spring
Onsdag 17.30-18.30: 2. - 3. klasse blandet spring
Onsdag 18.30-20.30: 4. - 5. klasse Mini-Mix
Mandag 18.00-19.30: 6. - 7. klasse Junior-Mix – Mørke hallen – Der er desværre ingen træner til
dette hold endnu, så hvis du kender en som kunne være interesseret, hører vi meget gerne om
det. Holdet oprettes ikke hvis der ikke findes en instruktør.
Mandag 19.30-21.15: 8. klasse og opefter Rosenholm-Mix – Mørke hallen
Søndag 10.00-12.00: Dette hold er sammensat af gymnaster fra forskellige hold, som de
forskellige instruktører udtager.

HIF BLADETS STØTTER

Byvej 5 · 8543 Hornslet · Tlf. 86 99 46 44
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Volleyopstart 1. september
Nu starter en ny Volley sæson – lige om lidt.
Der har ikke været spillet volley i foråret – desværre – jeg håber, at dem der mødte trofast op i efteråret, er
klar igen. Så alle nye og ”gamle”, kom og vær med fra start.
Vi starter d. .1 torsdag i september kl. 18:30.
Vi har altid brug for flere spillere. Du behøver ikke at være ung, dem på 50+ kan sagtens være med. Jeg er
selv 50+.
Da jeg startede for snart mange år siden, var mange af spillerne 60 eller derover, så kom og prøv og se
om det er noget for dig.
Hvis det er svært at komme afsted, på grund af at man ikke kan få et barn passet, så tag barnet med, vi
har haft flere børn der har siddet i redskabsrummet og læst, tegnet eller brugt I-pad.

Vi er blevet inviteret til et volleystævne i september.
Ring hvis der er spørgsmål.
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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Badminton

Kontingent 2021/2022
Alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent
Betales på: http://hornsletif.dk/badminton/

Pga. Coronastop i dec.2020 vil kontingentet for
medlemmer der spillede sidste sæson 2020/2021
være følgende:
Ungdom
2003 - 2012

425 kr.

inkl. boldgebyr

Seniorer/motion

475 kr.

plus evt.boldgebyr
100 kr

Ældre

200 kr.

plus evt. boldgebyr

Tirsdags-/
torsdagsholdet

1000 kr.

inkl. boldgebyr

Kontingent 2021/2022
Alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent
Betales på: http://hornsletif.dk/badminton/

Nye medlemmer:

Badmintonafdelingen er blevet
tildelt følgende timer
for perioden 30/8-2021 til 30/4-2022.
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

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Ungdom
2003 - 2012

850 kr.

inkl. boldgebyr

Seniorer/motion

950 kr.

plus evt.boldgebyr
200 kr

Ældre

400 kr.

plus evt. boldgebyr

Tirsdags-/
torsdagsholdet

2000 kr.

inkl. boldgebyr

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen
Henning Kristiansen (formand/kasserer)
Mathias Thyrre (næstformand)

Sponsoraftale med:
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HALTILDELING:

Asger Pedersen (ungdom mm)

Badminton

Medlemsmøde

BADMINTONAFDELINGEN afholder medlemsmøde onsdag den 22. sep. 2021 kl19 i Hallens
mødelokalet. Eventuelle forslag skal være formand Henning Kristiansen, Havevej 7, 8543
Hornslet, mail hifbadminton@privat.dk senest den 8. september 2021.
Mathias og Asger er på valg.

Ungdom

Opstart med indskrivning i HAL2 - FREDAG den 27. AUGUST 2021 kl. 16:00
Efter indskrivning finder vi ud af træningstidspunkt som enten er 16:00 – 17:30 eller 17:30 –
19:00. Tirsdage anvendes til træning i kampafvikling.
Træner er ikke på plads lige nu (2.7.2021), men forventer, det er på plads ved opstarten.
Vi vil gerne have 1 eller 2 ekstra hjælpere, så er der nogen der vil eller kender nogen så kontakt
Henning 23458025

Motionister/seniorer
Vi starter op mandag den 30/8-2021 og der spilles mandage til torsdage. Alle som havde en
time sidste sæson, har som udgangspunkt samme tid i denne sæson.
Såfremt der er nogen der ønsker at bytte til en anden tid så kontakt Henning 23458025.
Nye spillere bedes kontakte Henning for tildeling af tidsspunkt. Nuværende er der meget få
ledige baner på forskellige tidspunkter. Er du interesseret så kontakt Henning 23458025.

Ældre

Vi starter op mandag den 30/8-2021 i den sædvanlige tid fra kl. 09:00 – 12:00. Alle der deltog
sidste sæson har som udgangspunkt samme tid og bane for sæson 2021/22 som slutter
mandag den 25/4 2022.
Vigtigt at melde tilbage såfremt der er nogen der ikke kan spille. Nye spillere vil blive placeret
ind hvor der mangler spillere, så det er vigtig af give beske snarest hvis en bane mangler en
spiller. Medlemmer der stopper og nye spillere bedes kontakte Henning på mobil 23458025.

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21
HIF BLADETS STØTTER

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet
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Tak til vores b

Entreprenør

Jesper Schroll Jensen Aps

Aut. kloakmester
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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

Idé - L

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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Fodbold

Fantastiske fodboldstart
Sidste år satte covid-19 en stopper for fantastisk fodboldstart, dette skete heldigvis ikke I år.
Hen over 6 lørdage har Anders og undertegnede haft en masse skønne drenge og piger fra
årgang 2015 og 2016 til fodboldtræning.
Det har været fem sjove lørdage hvor der har været fuld knald på. Der har været fokus på
boldforståelse, motorik og sammenhold.

Favorit vælger
Der har ca. været 30-35 børn hver lørdag, alle børn har deltaget sammen med en forældre. De
fleste øvelser har du
krævet lidt forældredeltagelse, hvilket har givet en masse hyggelige stunder
din økonomi
og gode grin.
du vælge.
Det er I løbet af de fem lørdage lykkedes at finde trænere til begge de nye hold, der skal startes
op efter sommerferien.

Anders bliver træner for årgang 2015. Dennis og Allan tager en tørn med årgang 2016.
U6 kommer til at træne onsdag 17.00 – 18.00
U7 kommer til at træne tirsdag 17.00 – 18.00

fter kan du klare
Man må sige at det på mange måder igen har været en succes med fantastisk fodboldstart;
En masse glade
t netmøde
ogbørn samt nye trænere!
Tak for fem sjove lørdage.
Alternativt
kan
Christa Meier
i sammen kan
Privatrådgiver
Tlf. 74 37 62 68
christa.meier@
sydbank.dk
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Rasmus

Fodbold

Hornslet Auning Løgten

apotek
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Fodbold

Fantastiske fodboldstart
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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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Fodbold

Jyske mestre - U15 drenge
Allerførst et stort skulderklap til drengene for flot
fremmøde til træning og kamp. Vi har en dejlig
flok knægte, der er god harmoni i truppen og alle
har det godt sammen. De møder op til træning og
kamp i godt humør og er altid villige til at knokle
på. Det gør det til en fornøjelse at være træner for
dem.
Vores Liga 5 hold har spillet en flot sæson og med
en smule held (og uden et corona afbud til en
udekamp mod VSK), så var holdet sluttet i top 3.
Det har især været dejligt at se, hvordan holdet har
udviklet sig fra kamp til kamp og nu spiller godt,
hurtigt fodbold og skaber mange chancer. Også
en rigtig stor tak til holdleder Bjørn for en super
indsats.
Vores Liga 3 hold har spillet en aldeles fremragende sæson. Holdet er gået ubesejret gennem
puljen (8 sejre, 2 uafgjorte) og sluttede derfor
selvfølgelig som nr. 1 i puljen. Dermed oprykning
til Liga 2 og samtidigt deltagelse i kampen om det
Jyske Mesterskab for Liga 3.
JM spilles som en knockout turnering og i første
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runde slår vi på udebane storfavoritterne fra FC
Silkeborg (de hentede et helt hold Liga 2A spillere
fra Silkeborg KFUM inden sæsonstart) med 1-0
efter hvad der ganske enkelt kan betegnes som
holdets bedste kamp nogensinde!
Sejren gav adgang til semifinalen og her trak vi
hjemmebane mod Støvring. Det blev en dramatisk
kamp, hvor vi cruisede mod en sikker sejr foran
med 3-0 men efter et par fejl og et flot solomål af
Støvring stod der pludseligt 3-3! Heldigvis fik vi
scoret sejrsmålet blot et par minutter før tid.
Dermed stod vi i finalen som skulle spilles
mod Hatting Torsted på neutral bane i Tilst.
På kampdagen fyldte vi en bus i Hornslet med
spillere, familier og fans og drog mod Tilst til lyden
af båthorn og soundboks.
Da kampen blev fløjtet i gang var der meget stort
fremmøde af HIF fans og måske det satte sig lidt
i drengenes hoveder. I hvert fald spillede vi en lidt
rodet og ret hektisk kamp og først i løbet af anden
halvleg fik vi for alvor sat os på kampen.

Fodbold

Vi skabte også 3-4 store chancer men lykkedes
ikke med at score i ordinær tid og så måtte vi ud
i 2 x 10 min. forlænget spilletid. Ingen af holdene
scorede i den forlængede spilletid og så skulle det
hele afgøres på straffe. Det gør så heldigvis ikke
noget, når man har Jamie på mål :-).
Jamie nappede 3 ud af 4 straffespark, og derfor
endte vi med at vinde 3-1 og kunne kalde os
Jyske Mestre. DBU Jylland var på banen med
trøjer, medaljer og en stor pokal og der var god
stemning på vej hjem i bussen, hvor soundboksen
primært spillede We Are The Champions!

på pizza, hygge og underholdning.
Eneste malurt i bægeret denne sæson er to
langtidsskader og vi ønsker god bedring til både
Villads og Oliver.
Vi går derfor ind i et efterår med en meget smal
trup til to 11-mands hold (Liga 2 og Liga 5),
så sidder der nogen derude – nye som gamle
spillere – der er friske på at blive en del af det
gode sammenhold, så mød op! Vi har brug for jer.
Målsætningerne for efteråret er overlevelse i Liga 2
samt en top 3 placering i Liga 5.
Tak for en super sæson til alle!

Det var naturligvis en helt fantastisk måde at slutte
sæsonen af på og det var fedt, at stort set hele
årgangen, var med i Tilst. Det understreger bare,
det gode sammenhold blandt drengene.

Mvh Jacob W

Vi havde tidligere fået bevilliget kr. 5.000 af DBU’s
coronafond og pengene brugte vi på en fælles
tur til Match Padel i Risskov i maj måned – det
var sjovt for drengene at blive udfordret med en
ketcher i stedet for en fodbold. Bagefter stod den
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Jyske mestre - U15 drenge
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Fodbold

Nye jakker til U16

tak til Nordea for sponsorat

U 10 piger - HSK cup
Søndag den 27 juni drog 12 stemningsfyldte piger afsted mod Hadsten for at deltage I HSK CUP.
Der var tilmeldt to lige hold, desværre var der en del afbud, så det lykkedes kun lige at stille med
to hold med hjælp fra en frisk pige fra det lidt yngre hold.
Pigernes hold er sammensat af piger fra årgang 2011-2012 og 2013, men de har spillet i U10
rækken, altså mod de ældste.
Det gjorde de også denne søndag – og de gjorde det bare rigtig flot! Ikke mindst var der en flok
meget glade og humørfyldte piger hele dagen. De brugte de mange pauser mellem kampene på
små spil med bold, interne små kampe, hygge og masser af kagespiseri. Det lykkedes dem også
at få Bo og Martin med i en omgang Gris- en leg de dog kun tog en enkelt omgang af da de fandt
ud af konsekvenserne for taberne, med skud i måsen fra samtlige deltagere!
Begge hold gjorde det rigtig godt og spillede nogle gode kampe, finale pladsen smuttede
desværre I den sidste kamp for det ene hold, men pyt med det, de positive ting blev fundet frem.
Der skal lyde en stor tak til Bo og Martin for at træne pigerne og for at evig og altid finde en god
portion tålmodighed frem, når den nyeste TikTok dans eller lignende lige er lidt mere vigtig
end den træning eller kamp de er igang med. De har også gjort et kæmpe stykke arbejde for at
samle pigerne på tværs af årgangene, hvilket er lykkedes til UG!
Pigerne ser frem til endnu en sæson med Kaptajn Bo og Styrmand Martin!
Forældrene
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U 10 piger
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RENGØRING

VASKERI

EJENDOMSSERVICE

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

Fodbold

U 10 piger
Første halvdel af 2021 sæsonen er overstået for Hornslet´s U10 piger. Det har været nogle fantastiske måneder, med træning tirsdag og torsdag, og kamp i weekenden. Vi er oppe på omkring 20
piger til træning, og der kommer løbende nye til. Det er fantastisk at opleve venskaber på tværs
af årgange og klasser, og det sammenhold som fodbolden tilbyder, er så givende for pigerne.
Vi sluttede af med HSK CUP søndag den 27. juni. Vi havde tilmeldt 2 hold, og der var stor
opbakning fra pigerne og deres forældre. Pigerne spillede 8 kampe, og leverede en fantastisk
indsats. Masser af energi og glæde, og alle gav alt de havde. Pigerne spillede flot fodbold, lavede
fantastiske mål, og var lige ved at gå hele vejen. Efter 8 timers fodbold, sendte vi nogle trætte
piger hjem med medaljer om halsen. Flot kæmpet piger, og hvor er I blevet dygtige.
Efter sommerferien spiller vi U11 - 8 mands fodbold, og vil gerne se endnu flere piger til træning.
Så er du årgang 2011 eller 2012, og har lyst til at prøve fodbold – så mød op efter ferien.
Vi gør alt, hvad vi kan for, at træningen er fyldt med sjov og hygge, så alle bliver ved med at have
lysten til fodbold. Samtidig forsøger vi at sikre, at alle piger er trætte når de kommer hjem, og har
givet den en skalle til fodbold og lært en masse. Fodbold er ud over god træning også sammenhold, glæde, venskaber og oplevelser.
Vi træner hver tirsdag og torsdag. Vi starter træningen kl. 17.00 og slutter kl. 18.05.
Tak for første del af 2021. Vi ses efter sommerferien.
Sommerhilsner fra Bo, Martin og Viktor

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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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.
29

Tennis

Livet på tennisbanerne

Vi er kommet godt i gang med sæsonen trods Corona. Flere nye medlemmer er kommet til. Der er
som sædvanlige træninge for de nye og let øvede på tirsdag fra kl 18-20. Alle er velkommen.
For de meget øvede og turneringsspillere foregår træningen hver tirsdag 20-22. Her skiftes
forskellige spillere til at planlægge en træning.
Klubmesterskabet
18./19. september kl. 9-16 Klubmesterskaber
Afslutning med semifinaler og finaler for seniorer double og singler. Herefter afslutningsfest.

Kontingent 2021
0-17 år

kr.

350

18-25 år kr.

500

Senior

kr.

900

+65

kr.

450

Bestyrelsen

Formand: Gunnar Fischer Kjelmann 29882021
Kasserer: Henning Kristiansen 23458025
Best. medl: Charles Soulam 40297970

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 18. september kl. 9-16

HIF BLADETS STØTTER
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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
Klubmesterskaber afslutning med semifinaler og finaler for
seniorer double og singler. Herefter afslutningsfest.

HIF
Motion

BodyFit Junior
Så er vi kommet igang med holdet for Danmarks Yngste BodyFittere.
Siden vores eventarrangement ved Genåbningsfest i Hornslet har interessen været stor.
Flere unge mennesker har den sidste tid prøvet deltaget i denne sprudlende og sjove form for
funktionel træning. De har også meldt ud at de er med efter ferien.
BodyFit Junior er for fra 4. Klasse dvs de ca 11-14 årlige
Ferie i hele juli og med opstart mandage fra kl 16.45-17.45 bag hal 2
Første gang 2. August 2021
2 prøvetimer og pris herefter : 100kr pr måned ved indmeldelse og booking gennem app Sport
Solution Booking
Skriv til mig hvis du vil være med eller har spørgsmål 21842974
Mvh
Christian Ørting Jespersen
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Håndboldskole 2021
Som noget nyt forsøgte vi i år at arrangere
håndboldskole i uge 26, dette har vist sig at være
en god ide! Vi havde håbet på 30 tilmeldte, men
det viste sig at der var langt flere der ønskede at
spille håndbold i sommereferien. Da tilmeldingen
lukkede var der 67 tilmeldte drenge og piger fra
U11, U13 og U15.
Der var tilmeldte spillere fra både vores egen klub,
men også fra Rønde, Langå, Tilst og Kristrup.
Med i tilmeldingen var der en spillerpakke fra
DHF, så alle spillere var helt klar med egen bold,
t-shirt og drikkedunk, alt dette blev uddelt mandag
morgen, hvor alle spillere mødte op i god tid, så de
var helt klar kl. 10.00!
Træningsdelen havde Max, som til daglig træner
2. Divisions damer, ansvaret for. Han fik god hjælp
af damerne fra både 2. Division og Jyllandsserien,
samt et par drenge fra U19 Drenge. For de spillere
der til dagligt spiller i vores egen klub, er det guld
værd at det er ældre spillere der varetager denne
træning. Det giver et godt sammenhold i klubben
at vi har en forståelse for at vi kan lære af hinanden
og hjælpe hinanden!
Desuden er det en måde for damerne at tjene
penge til klubkassen.
Fra bestyrelsens side skal der lyde EN KÆMPE
TAK til de drenge og damer der gad at bruge noget
af deres sommerferie på at give de mange børn og
unge en god oplevelse.
Hele ugen har der været fuld knald på i både Hal
1, Hal 2 og på plænen udenfor, hvor der har været

HIF BLADETS STØTTER
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markeret en bane op på græsset. Desuden har den
oppustelige bane, vi var så heldige at få penge til
at Frivilligrådet Syddjurs, været bugt flittigt! Det har
været en fornøjelse at se børn og lynhurtigt veksle
mellem den del at spille indendørs og så rykke ud!
Begge dele har været udført med smil på læben og
masser af latter i luften. Desværre nåede de nye
beach baner ikke at være klar til denne uge.
Fredag har været den store kampdag. Her har
der været fuld fokus på kamp delen. I Hal 1 er der
blevet spille på fuld banelængde, udendørs har der
været spillet street håndbold og í Hal 2 kom der
gang i det ny-indkøbte UV-udstyr.
Her skal lyde en stor tak til Fonden efter Søby,
Skader og Halling Sparekasse for at se vores vej,
så det blev muligt at få dette udstyr i hus. Vi glæder
os til at få det i brug mange flere gange.
Vi håber, at vi igen næste sommer, kan få stablet
en håndboldskole på benene.

Håndbold

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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Håndboldskole 2021
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Entreprenør

Jesper Schroll Jensen Aps
Hornslet

Aut. kloakmester
40783880

34

Håndbold

35

Leg og lær med bold
Endnu en afbrudt sæson er nu afsluttet.

Desværre blev vi igen nødt til at lukke træningen
ned den 16/12, da store Mette igen blev nødt til at
lukke landet. Flere børne-/ungehold startede op
udenfor, da det var muligt, men da temperaturerne
ikke altid var med os – og det faktum, at Leg og
Lær med Bold holdene var helt fyldt op og dermed
for mange til at blive under forsamlingsloftet, var
det ikke muligt at rykke det udendørs.
Derfor var det kun på sin plads med en hyggelig
sommerafslutning for alle de glade børn samt
deres forældre.
Lørdag den 19 juni var der lagt op til sjov og ballade på kunsten for de 80 tilmeldte. Der blev spillet
en gang rundbold med den ene halvdel, mens de
andre forsøgte at ramme plet med både hænder
og fødder, fange sæbebobler, gå balancegang og
meget andet.

Efter træningen blev der uddelt fortjente medaljer
til alle deltagere. Disse blev modtaget med stor
begejstring.
Dagen sluttede af med pølser, brød og slush ice i
cafeen – især slush ice var tiltrængt efter leg i den
bagende sol.
De ældste Leg og Lær Børn er nu klar til at starte
i andre afdelinger og vi ved at både håndbold
og fodbold har haft besøg af en del af dem I
forbindelse med sommertræningen, vi håber, I alle
fortsætter, når den nye sæson sætter ind i august/
september.
Vi i trænerteamet vil gerne takke børn og familier
for en hyggelig tid.
Vi starter en ny sæson op til september – Mere info
vil komme på hjemmesiden samt på de sociale
medier.
Trænerteamet

HIF BLADETS STØTTER
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Fra idé til færdigt projekt
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U11 drenge
sommerturnering
U11 drenge valgte at rykke indendørs da muligheden bød sig. Da der samtidig kom en mulighed
for at forlænge sæsonen med en sommerturnering, var der ikke langt fra tanke til handling,
drengene var mere end klar på at komme ud og spille nogle flere kampe.
Det blev valgt at tilmelde dem I B rækken, da de kampe de havde nået at spille I C rækken I
efteråret havde vist, at det ikke var her drengene hørte til.
Vi kom I pulje med Dronningborg og 2 hold fra IF Alliancen. Alle fire hold var meget jævnbyrdige
og det blev til nogle gode og lige kampe hvor vi blev matchet godt.
Til træning har der været fint fremmøde hen over sommeren. Fra maj sluttede U11 piger sig til de
sidste omgange træninger, dette gav mulighed for lidt kamptræning til de ugentlige træninger.
Drengene er nu gået på en velfortjent sommerferie.
Efter sommerferien er det igen meningen at årgang 2010-2011 og 2012 skal træne sammen.
Vi vil dog rigtig gerne have flere drenge med på alle årgange- især årgang 2012.
Vi håber meget det lykkedes at få flere til at starte så vi kan tilmeldte et U9 hold til turneringen,
da der er et stort spring fra en fra 2012 til årgang 2012! Så har man lyst og mod på at prøve
håndbolden af- så hold endelig øje med de nye træningstider og kom ned og prøv det af!
Lykkedes det at samle nok, vil træningen også blive delt på hver sin banehalvdel!
Vi glæder os til at tage imod dem alle igen til august!

Trænerteamet
HIF Håndbold
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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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Strandrensning
Søndag den 20 juni mødte cirka 25 spillere,
forældre og søskende op fra U11 Drenge samt U13
Piger.
De var udvalgt af Syddjurs kommune til at hjælpe
med at rense et strandområde omkring Femmøller.
Vi delte os I tre grupper og fik renset det stykke
strand vi havde fået tildelt. Der var generelt ikke
særlig meget skrald på stranden, men som en af
drengene sagde: “Det er jo en god ting, så har folk
jo taget deres skrald med.”
Det blev dog alligevel til lidt, der blev blandt andet
fundet en patron, en lommekniv og desværre en
del stykker små plastik.

Vi sluttede af samlet, hvor et par fædre havde fået
en grill tjans, så der var pølser, brød og sodavand,
når alle var I mål! De fleste fik også klemt et stykke
kage ned på falderebet.
Det var et par hyggelige timer for alle fremmødte,
hvor der blev snakket, grinet og travet nogle
kilometer I benene!
Hvert hold modtaget en god slat penge for deres
arbejde, samt for uddelingen af maj måneds og
dette nummers udgave af HIF Bladet!
Godt arbejde af begge hold, deres forældre og
trænere!

HIF BLADETS STØTTER
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED

Løgtenvej 3 • Hornslet • 8699 4956 • hornsletauto.dk
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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

Medlemsmøde 2021
HIF Petanque afholder Medlemsmøde (generalforsamling) og sæsonafslutning
Den 12. oktober 2021 kl. 19.00 i Hornslet Hallens Klublokale
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning til godkendelse
3. Årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Handlingsplan og budget til debat
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 3 medlemmer på ulige år
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
8. Valg af 1 revisor for 2 år på ulige år
9. Valg af en revisorsuppleant for 1 år
10. Evt.
Forslag skal være formand Grethe Munkholm, Rosenvang 29, 8543 Hornslet i hænde
Senest den 28.9.2021.
Af hensyn til traktementet efter mødet bedes I tilmelde jer enten på opslag i klubhuset eller til
Tove Høstrup, mail: tove@rosenholmsnet.dk.

Nye medlemmer
HIF Petanque har indledt samarbejde med
Ældre Sagen Rosenholm og håber derigennem af få flere medlemmer.
Alle er velkomne. Vi har lånekugler i klubhuset og
der er mulighed for at tage et par prøvespil for at
se om det er noget der kan fange interessen.
Vi er ca. 50 medlemmer, stort set alle pensionister. I vinterhalvåret, hvor vi spiller tirsdag
eftermiddag, er der efter spillet, hygge med kaffe
på kanden.

Rodskov afholdt hyggespillet på vore baner, idet
der var 48 tilmeldte, så det kneb med pladsen i
Rodskov. Vi var så heldige, at tennisafdelingen
velvilligt udlånte klubhuset, så de flittige damer fra
Rodskov havde plads til at smøre dejlige snitter til
alle. Tak for det til tennis.
Vi vil også gerne sige tak til Hans fra Rodskov,
idet han har sagt ja til at stå for hyggeturneringen,
når vi afholdet den den 18. august 2021 her i
Hornslet.

Sommer arrengementer
I sommer, hvor Corona er faldet lidt til ro, har
det været muligt at afvikle både fællestræninger,
Champagneturnering med grill og hyggeaften
med Rodskov.
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Petanque

Vi holder afstand

Vi spiller også

HIF BLADETS STØTTER

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

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

Aktivitetskalender 2021
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag

3. aug.
4. aug.
15. aug.
18. aug.
31. aug.
5. sept.
12. sept.
14. sept.
26. sept.
12. okt.

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

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

3 nye friske damer
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Hver torsdag i hallen

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

Åbningstider:
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
Caféen holder derudover åben til
arrangementer
I er altid velkomne i cafeen udenfor
åbningstiden, hvor de opsatte automater
kan benyttes
Vi ses.
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HIF
Motion

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

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

FIRMA

ADRESSE

TELEFON

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen

Tingvej 31, Hornslet

8699 4444

HJEMMESIDE

www.soelgaard-knudsen.dk

Amanda - Byens Grill

Byvej 6 8543 Hornslet

8699 4999

www.restaurant-amanda.dk

Aude Aps

Hornbjergvej 19, Hornslet

4086 3447

www.audesaps.dk

Bageriet Løgten og Hornslet

Byvej 15, Hornslet

8699 4042

Bog & idé Hornslet

Tingvej 13, Hornslet

8699 4127

www.bog-ide.dk/hornslet

Børge Møller Grafisk

Lystrupvej 62, 8240 Risskov

86 12 41 00

www.bmgrafisk.dk

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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