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Lad os slå en ting fast med det samme; Hornslet 
Idrætsforening er sluppet mere heldigt igennem 
corona-pandemien, end vi turde håbe på. Både 
medlemstallet og økonomien i de forskellige 
afdelinger, har på nuværende tidspunkt stabiliseret 
sig på et niveau, der nærmer sig tiden før corona.

Der er i den nuværende sæson kommet godt 
gang i både arrangementer og kampe, både i 
hallerne og udendørs på banerne. 9. oktober holdt 
vi i samarbejde med Hornslet Hallen et meget 
velbesøgt åbent hus-arrangement. Det var tydeligt, 
at både små og store havde brug at komme i gang 
med en hverdag, hvor der er fokus på bevægelse, 
leg og hygge.

Ventetiden under corona har afdelingerne benyttet 
til at gøre klar til nye tiltag. F.eks. kommer der 
snart en spændende BMX-bane, der er etableret 
to beach handball-baner og vi har søgt og fået 
midler til at etablere 10 bænke i området omkring 
petanque, tennis og beach handball-banerne. 
Håbet er, at vi på sigt får skabt et område, hvor 
man naturligt vil opholde sig, når man benytter 
faciliteterne.

Som rigtig mange andre af landets motionscentre, 
har vores eget været ramt af udmeldelser i 
forholdsvis stort antal. 

En del medlemmer har valgt at sætte deres 
medlemskab i bero, hvilket vi trods alt sætter pris 
på. Så har vi da ikke mistet dem helt!

Årsagerne til nedgangen i medlemstallet i Motion 
skal nok findes flere steder, men det er jo for 
mange blevet helt normalt at have et mindre 
træningscenter derhjemme, både med spin-
ningcykler, romaskiner og lignende, der tidligere 
var en investering ud over det, man normalt så hos 
private. 

Og så har motionscentrene været ganske hårdt 
ramt af nedlukningen, især et som vores, der 
drives af frivillige kræfter. 
Det kræver meget fritid at være corona-vagt en 
hel dag, eller stå og lukke medlemmer ind og ud, 
tjekke corona-pas og spritte af, til man er helt 
svimmel af spritdampe.

Men, vi VIL have et stærkt motionscenter, også i 
fremtiden! Derfor vil der i den kommende tid være 
brug for, at vi styrker vores indsats på at tiltrække 
nye medlemmer og fastholder dem, vi allerede har. 
Hvordan det skal ske, vil vi drøfte sammen med 
instruktører og andre frivillige i Motion, så snart vi 
kan.

Fortsættes næste side

Formandens beretning
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...fortsat

Og nu vi er ved de frivillige, så har jeg netop læst 
de – lidt nedslående – resultater for Syddjurs 
Kommunes placering, i en national undersøgelse 
fra DIF, hvor man sammenligner kommunernes 
indsats for at understøtte idrætslivet. 

I undersøgelsen lander vores kommune som 
nummer 87 ud af de 93 kommuner, der er med i 
undersøgelsen. Det er bestemt ikke prangende, 
men det hører med til historien, at det kun er ca. 
15 % af kommunens foreninger, der har svaret på 
undersøgelsen.

Og mon ikke virkeligheden er bedre end tallene 
antyder, det forgangne år har vi i hvert fald fra 
Hornslet IF’s side, trukket ret store veksler på 
Kultursekretariatet i Syddjurs Kommune, især på 
udviklingskonsulent Kristian Olsen, som har hjulpet 
med flere konkrete projekter, både med viden og 
med hjælp til finansiering.
Til slut vil jeg endnu en gang gerne slå et slag 
for, at man engagerer sig i Hornslet IF – kom og 
skab netværk, få nye venner og bevægelse ind i 
hverdagen. Vi har plads til alle!

På vegne af forretningsudvalget
Mikkel Pilehave Jensen

Red.: Bestyrelsen består lige nu af Mikkel Pilehave 
Jensen og Henrik Lindskov.
Hvis du har lyst til at deltage aktivt i HIF bestyrel-
ses-arbejde, så kontakt HIF på 8699 4169

HIF BLADETS STØTTER

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

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

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

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

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

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

Priser:

Børn 0-14 år  kr. 25

Voksne 15-?? år  kr. 30

10 turs klippekort børn  kr. 200

10 turs klippekort voksne  kr. 250

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

ÅBNINGSTIDER 
 
OFFENTLIG SVØMNING:

Fredag: kl. 19.00 – 20.00   For alle
Lørdag: kl. 12.00 – 13.00   Motion 
 kl. 13.00 – 15.30   For alle 
Søndag: kl. 08.30 – 09.30   Motion 
 kl. 09.30 – 12.30   For alle
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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 Bjørn i cafeén på tlf. 4114 7055 eller 
centerleder Karsten på 2681 6055, hvis I har spørgsmål eller ønsker at høre mere. 

Vi finder den helt rigtige løsning for dig.

Hold din næste fest i  
Hornslet Hallen
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Nyt fra

Vi startede sæson 2021/2022 hårdt ud med fodboldskolen samt Krop 
Amok sommercamp i uge 31. Her var der vanen tro en masse glade 
børn samlet. 

Fodboldskolen skulle serviceres med frokost alle ugens dage. Her blev der serveret forskellige retter 
alle ugens dage. Maden blev indtaget I Hal 1 hvor der var opsat borde til hvert hold, så der var god 
orden – roen var der ikke, men til gengæld var der masser af snak og grin, præcis som det skal være. I 
forlængelse af et par år med corona, var alt mad pakket til hver enkelt deltager.

Krop Amok sommercamp havde Hal 2 til deres camp. Her blev forsamlingslokalet  brugt til spiseområde. 
De startede deres dage med fælles morgenmad – så her var vi tidlig klar med dagens første servering. 
Derudover fik de hver dag salatbar med forskelligt indhold til frokost. Også ved Krop Amok var der en 
dejlig livlig stemning af forventingsfulde børn. 

Det er en skøn måde at starte sæsonen op med at få fyldt huset op med glade mennesker, latter og 
snak. Det er præcis sådan vi ønsker at vores hal skal være!

Den 25 september afholdte vi loppemarked I hallen. Det blev en lørdag hvor der var godt gang i 
handlerne. Hele Hal 1 var fyldt op med boder. Der blev solgt godt på kryds og tværs og dagen var godt 
besøgt, så vi tænker ikke det er sidste gang vi prøver til med et loppemarked.

Den 6. Oktober afholdte Hornslet Handel deres årlige modeshow i hallen, efter et år med aflysning på 
grund af corona. Her var der 200 der havde købt billetter. Det var en aften hvor der blev vist mode fra de 
forskellige forretninger i byen.

Byens madsteder, deriblandt os, diskede op med en lækker tapas anretninger til alle deltagere. Vores 
leverandører var meget imødekommende og bakkede op om arrangementet ved at sponsorere forskel-
lige ting til formålet. Blandt andet på den baggrund kunne der gives et flot beløb til Scleroseforeningen.

9. oktober var der Store Legedag, hvor hallerne var fyldt op med aktivitetsbaner og hoppeborge. Der var 
indslag fra Skraldebang og vores lokale dansestudio Spjæt. Arrangementet var godt besøgt med masser 
af glade børn og voksne.

Desværre meddelte Lisbeth i september måned at hun ønskede at søge nye veje. Dette er vi naturligvis 
kede af, men ønsker Lisbeth alt det bedste. Vi vil gerne takke Lisbeth for de år hun har været i caféen og 
ønsker hendes alt det bedste fremover.

Pr. 1/11 kan vi derfor byde velkommen til en tidligere kending af huset, Bjørn Skovfoged. Bjørn vender 
tilbage til Hornslet Hallen efter i flere år at have beskæftiget sig med salg.

Bjørn har allerede mange tanke og ideer om caféen, så vi glæder os til at trække i arbejdstøjet.
Vi håber I tager godt imod ham.

Hallen
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Så er sæsonen i gang, for første gang, siden jeg begyndte at skrive i bladet, har jeg hver gang nærmest 
ligget på mine knæ og bedt jer om at komme til volley. 

Det sker ikke i år, vi er 13 spillere, så hvis vi alle kommer, så skal vi spille med udskiftning. Så jeg er glad 
for, at jeg ikke på noget tidspunkt i alle de år jeg har spillet, har givet op, når vi kun har været 4, der mødte 
op. Så har vi bare spillet på badmintonbane. 
Men det er nu meget sjovere at spille med 12 deltagere. 

Jeg er meget glad for fremmødet og opbakningen. Skønt at vi kan være næsten fuldt hold, hver torsdag. 
Jeg ved godt vi ikke spiller så seriøst, men vi har det sjovt og vi får rørt os. 
Så jeg ser frem til dejlige timer i gymnastiksalen, resten af sæsonen.

Birthe Krag

Volley har fremgang
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MOTIONS 
VOLLEY 
HVORNÅR 
Torsdag 
18:30-20:00 
HVOR 
Hornslet skole  
Ny gymnastik sal 
HVORFOR 

God motion og et godt 
grin 
 

 

   

FOR ALLE ALDRE 
 
Fra 16 år. 
 
 

KONTINGENT 
 
550 kr.  for 1 sæson 
 
 

SPØRGSMÅL 
kontakt Birthe Krag 
29 74 80 39 
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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:

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

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen 
Henning Kristiansen (formand/kasserer)

Mathias Thyrre (næstformand)

Asger Pedersen (ungdom mm)

Sponsoraftale med:

HALTILDELING: 

Badmintonafdelingen er blevet 
tildelt følgende timer 

for perioden 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
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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Badminton

Sæsonen 2020/21 forløb rigtig godt. Indtil 18. dec 
hvor alt lukkes ned indtil 15. maj 2021 Vi var 178 
medlemmer i Badmintonafdelingen.

32 spillere mødte op til ungdomstræningen, heraf 
mange nye. Mange af medlemmerne tilmeldte sig 
til stævner rundt omkring. Herved fik de meget 
kamptræning.  

Motionisterne er meget stabile. Næsten ingen 
der stoppede mens der kom bogle nye. Dejligt. Vi 
havde 5 hold tilmeldt turnering og de klarede sig 
meget fint I de få kampe som blev spillet før jul. Vi 
fik tilmeldings beløbene refunderer.

Klubmesterskabet skulle have været afholdt i april 
måned men det satte Corona en stopper for.  
Nu ser vi frem til en ny sæson. Da vi ikke har 
skullet betale haltimer I jan/apr kvartal blive 
kontingentet for næste sæson halveret.

Regnskab og budget:
Henning gennemgik driftregnskab og budget 
for kommende år. Alle kontibeløb blev forklaret. 
Regnskabet blev herefter godkendt.

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

Formandens beretning

Vi er godt i gang med ungdomstræningen, men vi kunne godt bruge et par hjælpere da der er 
nogle gange, hvor de 2 trænere er forhindret. Interesseret så kontakt Henning

Ungdom

Der er ved at være booked alle timer. Enkelte baner stadig ledig mandag aften 21-22. Nye 
spillere bedes kontakte Henning for tildeling af tidsspunkt. Ring 23458025

Motionister/seniorer

Vi er kommet rigtig godt igang, men mangler lige et par spillere., så er der nogen som kan/vil 
spille badminton mandag fortmiddag, så ret henvendelse til Henning på 23458025

Ældre

https://www.badmintonplayer.dk/DBF/HoldTurnering/Stilling/
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HIF 
M o t i o n

BodyFit junior er mandage 16.45-17.45 hvor der er fokus funktionel træning, styrke og kondition. 
Udgangspunktet er at få bevæget hele kroppen igennem og hver øvelse gradueres til netop den 
enkeltes niveau. Alle kan være med.

Vi glæder os til at se dig til en prøvetime eller to.

Dagens yngste bodyfittere er: Martha , Thea, Oskar, Johannes , Aya, Anne Sophie og vi manglede 
Anna, Laura, Sofie, Christian, Alva , Anton, Felix

Skriv til mig hvis du vil være med eller har spørgsmål 21842974

Mvh
Christian Ørting Jespersen 

BodyFit Junior
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Entreprenør
Jesper Schroll Jensen Aps

Hornslet
Aut. kloakmester

40783880

Som       PARkunde får du 
mange fordele 

SVARER HURTIGT
PERSONLIGE
ANSVARLIGE
REALISTISKE

www.spardjurs.dk

Bliv      PARkunde i

HIF 
M o t i o n

Vil du også i form igen efter corona?

Så meld dig ind i HIF MOTION

• Der er holdtimer
• Styrketræning i gode maskiner
• Godt humør 
• Træning for ALLE

Mød gerne op på min pump time onsdag kl. 
19.30-20.30 og jeg lover dig du kan mærke du 
har trænet flere dage efter.

Mange hilsner fra Rebecca

Lørdag morgen kl 8 får vi den bedste start på 
dagen og weekenden. 

Vi træner en time og får godt med sved på 
panden. 

Vi træner både styre og puls i intervaller, nogle 
gange med vægte andre gange med egen 
kropsvægt. 

De store bolde, stepbænke og sjippetovene 
bliver også brugt. Sådan en time flyver afsted, 
god musik, godt humør og nyt program hver 
uge. 

Nu er årstiden til at vi er inde i multirummet 
men har også haft gode timer ude i den friske 
luft her hele sommeren. Skøn træning hvor alle 
kan være med og vi vil gerne ha dig med, så tøv 
ikke, du er mere end velkommen til en prøve 
time.

Jeg og resten af holdet glæder os til at se dig.
De bedste trænings hilsner

Gitte Pedersen
Instruktør i TABATA

Pump &  
Tabata
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SVARER HURTIGT
PERSONLIGE
ANSVARLIGE
REALISTISKE

www.spardjurs.dk

Bliv      PARkunde i

Tennis

Nyt spillertøj til alle turneringshold i Hornslet 
Tennis i 2021

Et stort tak til SuperBrugsen i Hornslet og 
Tømrermester Søren Hornbek v/Søren Hornbek i 
Auning for sponsorering af det nye flotte spillertøj 
til ALLE turneringshold i Hornslet Tennisklub.

Endelig kan alle i turneringshold Hornslet Tennis 
stille op i HIF´s traditionelle rød/hvide farver, når vi 
basker vores modstandere. 

Nyt spillertøj
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Tennis

Årets klubmesterskab blev afgørt i serptember måned.  En lørdag blev brugt til at afvikle kam-
pene og det var en hyggelig dag hvor flere mødte op til kampene og efterfølgende traktement.

Klubmestre 2021:
Herresingle A:  Rasmus / Bjørn
Herresingle B:  Thomas B / Frederik 
Herresingle C:  Ahmed
Herredouble A:  Jan, Rasmus / Gunnar, Frederik
Herredouble B:  Søren K, Søren H / Steen, Niels
Mix:    Frederik, Sysser / Bjørn,Gitte

Veteranrækken +65
1. Søren Krabbe - 2. Niels Terp - 3. Henning Kristiansen - 4. Charles Soula

Klubmesterskab 2021
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Tennis

Der er afholdt medlemsmøde i HIF Tennis. På 
aftenen var der 13 fremmødte - heraf alle 3 
bestyrelsesmedlemmer.

Pkt 1: Valg af dirigent.
Valget blev formanden Gunnar, der konstaterede 
at mødet var indkaldt rettidigt og formalia 
overholdt. Det blev orienteret om hvorfor det var et 
medlemsmøde som er det samme som det gamle 
generalforsamling.

Pkt 2: Formandens beretning.
Gunnar berettede om en sæson uden de store 
restriktioner pga. Corona. Der var god tilslutning 
til standerhejsning, ligesom afslutningsfesten ved 
klubmesterskabet var godt besøgt.

Ungdomstræningen har være godt med flere nye 
unge spillere. En stor tak til Lars Sørensen og 
Gunnar for deres trænerindsats.
Det konstateres at der er flere bookinger af bane I 
dette år.

Vi har haft 3 DGI hold og 3 JTU/DTU hold tilmeldt 
som alle har klaret sig findt, så holdene er I samme 
række til næste sæson.

Det nye vandingssystem på bane 2 fungerer 
tilfredsstillende og bane 2 er flittigt besøgt.
Det blev nyt spillertøj til alle holdene sponso-
reret af Superbrugsen og Tømrerfirmaet Søren 
Hornbæk. Mefdlemsantallet er 98 hvilket er en lille 
nedgang ift. Sidste sæson.

Ellers et stille og roligt år med modernisering af 
det indre klubhus samt færdiggørelse af det ydre 
klubhus.

Pkt. 3: Regnskab og budget
Henning gennemgik driftregnskab og budget 
for kommende år. Alle kontibeløb blev forklaret. 
Regnskabet blev herefter godkendt.

Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Henning på valg. Gunnar stopper i bestyrelsen. 
Charles fortsætter.
Henning blev genvalgt - tillykke
Ahmed Basim Abduljabar blev valgt uden 
kampvalg. Tillykke
De tre medlemmer - Henning, Charles og Ahmed  
konstituerer sig på først kommende møde.

Pkt. 6: Eventuelt
Bestyrelse skal være bedre til at bede om hjælp 
når der skal gøres klar til sæsonen f.eks med 
netopsætning, klargøring af klubhus, beskæring af 
planter/træer uden om banerne.

Der skal nedsætte set festudvalg der skal 
arrangere sommerfesten som holdes I juni måned.

Klargøringen af bane 1 til vintersæsonen.

Konstituering af bestyrelse:
Formand: Henning Kristiansen
Kasserer: Henning Kristiansen
Medlem: Ahmed Basim Abduljabar
Medlem: Charles Soulam

Børne/ungdomstennis
Børne/ungdomstennis har igen i år haft en gruppe på 10-12 spillere, der giver den gas på det røde grus 
hver tirsdag. Det er blevet til mange sjove træningstimer, så trænerteamet siger tak for en god sæson.

Vintertennis
Nu er vinterbane klar til at blive spillet på.  Den er rengjort og nyt sand er pålagt. Husk at booke bane 1 
hvis du skal spille fra nu og frem til 1.4. 2022. Husk at betale for kontingent da det hænger sammen med 
bookingen. God vinter!

Medlemsmøde
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Dit lokale trykkeri

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

DET ER OS, DER 
TRYKKER 

PROGRAMMET

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

DET ER OS, DER 
TRYKKER 

PROGRAMMET

Idé - Layout
FlyersBøger - BladeRoll-up

Fra idé til færdigt projekt

Entreprenør
Jesper Schroll Jensen Aps

Aut. kloakmester

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

og sætter kunderne i fokus.

Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud. 

Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.

ApsAude s
RENGØRING  VASKERI  EJENDOMSSERVICE

Se mere på: www. .dkaudesaps

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

ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK 

8410 RØNDE:  NATTERGALEVEJ 2 · T. 86 12 10 10 · TIRS-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13

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

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Bliv ek      trakunde i 

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

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

HIF BLADETS STØTTER

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

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

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

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

Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

apotek
Hornslet   Auning   Løgten

ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

SAKS &
BJØRNKILDE

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

TINGVEJ 14  ·  8543 HORNSLET

Vil du også være 
Favorit-kunde 

i Sydbank?

FAVORIT

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger 

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

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

Beregn på sydbank.dk/favorit

Christa Meier

Privatrådgiver

Tlf. 74 37 62 68

christa.meier@

sydbank.dkLystrupvej 4 · 8240 Risskov

Tlf. 74 37 54 70 · sydbank.dk

hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du klare

dit bankskifte online ved hjælp af et netmøde og

sikker upload af dine dokumenter. Alternativt kan

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

gennemgå dine muligheder.

Tak til vores bladsponsorer
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Kom og vær med! 

Vi er en flok damer, der træner fodbold 1-2 gange 
om ugen, forår og efterår. Vi træner teknik med 
skøre aktiviteter og der sluttes altid af med en 
kamp, hvor vores konkurrencegen kan blive plejet 
lidt, når vi ikke spiller kamp. Til træning bliver der 
altid grinet og pjattet, men der er plads til seriøsitet 
og fokus på FODBOLD. 

Sæsonen i år har været hård, der er mange dygtige 
hold derude, men igennem sæsonen fik vi spillet 
os varme, og nogle sejre blev det til igennem 
efteråret. Vi er glade for en slutplacering på 4 
pladsen med 7 point, men håber selvfølgelig på at 
få en bedre placering næste sæson. 

Vi har en god og engageret træner, Bjørn, som altid 
er klar til at træne og spille med selv, når det er 
nødvendigt. 

Så tænker du, ej det var tider dengang jeg spillede 
fodbold, så kom afsted! Det er meget hyggeligt. 
Alle niveauer og aldre tilgodeses - vi elsker bare at 
spille med en bold og jo flere jo bedre. Det er god 
måde at lære folk i byen at kende og så er der altid 
godt humør.

Tak for en god sæson! - vi starter op igen i februar 

Træning: mandag/onsdag 
For yderligere information kontakt Bjørn på 
29382703

Fodbold

Skønt energisk 
damehold

Hornslet IF spillere udtaget til internationale kampe

Kære Carl & Sofus, I inviteres af ATK+ Center 
Randers Freja…  stod der i en mail til de to spillere 
fra Hornslet IF U12.

Der gik ikke lang tid ,før de havde takket ja og bare 
ventede på at dagen skulle oprinde.
Turen gik til Flensborg hvor der ventede to kampe 
mod, FC st. Pauli, Hamborg og Alsiske, ALS 
Sønderborg.

Kampen mod FC St. Pauli var en meget lige 
affære, med en sejr til Randers FC på 3-2.
Begge spillere gjorde en god figur i kampen blandt 
andet med et skud på stolpen af Sofus og et mål 
af Carl.

Udtaget til internationale kampe
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Byvej 5 · 8543 Hornslet · Tlf. 86 99 46 44

Fodbold

Der blev skålet og indtaget lækre schnitzler fra 
halcafeteriet, da Hornslets oldboys 11-mands-hold 
vandt sæsonens sidste kamp og dermed rykkede 
op i A-rækken.

“De fede”, som holdet også kaldes, sejrede 4-2 
og sikrede sig 2. Pladsen i B-rækken efter en flot 
sæson.

Dermed skal spillere som “Bowling Brian”, “Hurtige 
Hitz” og “Granit Tim” næste år møde nogle virkeligt 
stærke hold.

Spillerne på det gyldne oldboyshold er alle +30 år.

P.t træner 11-mands holdet hver onsdag aften på 
kunstbanen i Hornslet.

Er du interesseret i at spille med, så skriv eller ring 
til holdleder Morten Hitz på tlf. 5239 6989

Oprykning fejret 
med schnitzel

Udtaget til internationale kampe

Kampen mod Alsiske var en helt anden, de var 
oppe mod et meget godt spillende og dygtigt 
hold, hvor Randers FC endte med at tabe 8-1 og 
med en pause stilling på 6-0 – Randers var dog 
bedre med i 2. halvleg som kun endte 2-1. Alsiske 
vandt i øvrigt 12-2 over FC St. Pauli.

Begge spillere har her fået en stor oplevelse 
repræsenteret Hornslet IF via Randers FC på 
bedste vis.

Jeg talte efterfølgende med Sofus, som synes at 
det havde været fedt og sjovt – godt gået drenge.

Henrik Lindskov
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Fodbold

Vi er så heldige at træne U11 og U10 pigerne i 
Hornslet. 26 piger med masser af energi der 
elsker fodbold. Ud over energi og  sammenhold 
- så vil de altid vinde, når de går på banen. 
Vi forsøger at motivere pigerne med forskel-
lige tiltag, og senest havde vi besøg af Hornslet 
Fysioterapi.

Efter 1 times almindelig træning overtog 
Ulrikke fra Hornslet Fysioterapi fløjten, og 
trænede pigerne i yderligere 45 min. Ulrikke 
er personlig træner, og har masser af erfaring 
indenfor sportsfysioterapi. 

Ud over en sjov aften, fik pigerne en masse 
øvelser der styrker deres krop, og det var 
en flok trætte piger vi sendte hjem efter 2 
timers træning. Tak til Hornslet Fysioterapi, 
og pigerne for rigtig god opbakning, når vi 
arrangerer noget.

Har du lyst til at være en del af en fantastisk 
gruppe piger, træner vi hver tirsdag og lørdag 
hele vinteren. 
Tirsdag er udendørs og lørdag i hal 1. Kontakt 
Bo for mere information på 20 41 12 22.

Hilsen Bo og Martin

Piger elsker fodbold
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Fodbold

Piger elsker fodbold
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Vil du også være 
Favorit-kunde 

i Sydbank?

FAVORIT

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger 

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

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

Beregn på sydbank.dk/favorit

Christa Meier

Privatrådgiver

Tlf. 74 37 62 68

christa.meier@

sydbank.dkLystrupvej 4 · 8240 Risskov

Tlf. 74 37 54 70 · sydbank.dk

hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du klare

dit bankskifte online ved hjælp af et netmøde og

sikker upload af dine dokumenter. Alternativt kan

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

gennemgå dine muligheder.

Vi havde vores U11 og U10 piger med til 
Landskamp den 16. september. Danmark mod 
Malta i Viborg. 26 piger havde tilmeldt sig. Ud over 
det et par storesøstre, og en række forældre til at 
køre, så vi var over 40, der drog fra Hornslet mod 
Viborg. Alle i godt humør, og med de danske farver 
overalt, hvor det var muligt. Der blev hørt gamle 
landsholdssange i bilerne, og i Fanzonen blev 
pigerne udfordret i forskellige aktiviteter.

Nationalsangen var en stor oplevelse, og pigerne 
sang så højt de kunne. Opbakningen var stor, og 
landsholdet kunne helt sikkert mærke at Hornslets 
piger var på lægterne. De kvitterede med en 7-0 
sejr.

Der var ikke helt så meget aktivitet i bilerne på vej 
hjem. Vi var mætte af oplevelser og hotdogs, og vi 
afleverede en flok trætte piger til deres forældre i 
Hornslet.

Tak for en fantastisk aften piger.

Har du lyst til at være en del af en fantastisk 
gruppe piger, træner vi hver tirsdag og lørdag hele 
vinteren. Tirsdag er udendørs og lørdag i hal 1. 
Kontakt Bo for mere information på 20 41 12 22.

Hilsen Bo og Martin

Landskamp
Fodbold
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Fodbold

Landskamp
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U 12 drenge 
Fodbold

Så er vi, U12 drenge (årgang 2021), endelig kom-
met rigtigt i gang efter en træls tid med Corona. 
Corona har sat sit præg på mange ting, også 
fodbolden i HIF. Det var en tid med mange 
begrænsninger og savn på kammeratskab.

Spillerne har taget det i stiv arm og glæden ved 
fodbold har aldrig manglet. Selv da vi måtte træne 
i hold på forskudte tidspunkter, eller løbe turer i 
Bækdalen, kom alle spillere med godt humør og 
spilleglæde.  

EM 2021
Vi valgte under EM-slutrunden at se en af 
Danmarks kampe sammen. Men hvad gør man når 
Corona stadig har et lille tag i landet og mulighe-
derne er små? 
Vi valgte at mødes hjemme hos en af spillerne og 
se kampen sammen. Pynte op med flag, smide 
lidt pølse og brød på grillen og så ellers nyde det 
danske spil og sejren over Wales.
Der blev sunget med på Nationalsangen, jublet når 
der blev scoret og spillet en masse fodbold i haven. 
Alt i alt en fantastisk dag, hvor drenge kunne hygge 
sig i godt selskab, uden mor og far. De var næsten 
ikke til at sende hjem igen .

Efterårs sæsonen
Vi har haft en fantastisk start på sæsonen som U12 
for begge vores hold. 
Med en trup på 23 mand og 18-20 mand pr 
træningsaften kan jeg som træner bestemt ikke 
klage. De møder altid op med højt humør og lysten 
til at spille fodbold. 
Lidt tilgang har vi også fået. Både i form af nye 
spillere og nogle som er vendt tilbage efter er lille 
pause.

Vi har 2 hold med i DBU-turneringen. Et hold i 
C-rækken og et hold i A2-rækken. 
Begge hold har spillet noget flot fodbold og vist 
hvad de kan på en fodboldbane. Det er til tider 
blevet til nogle fantastiske mål og gode forsvars-
aktioner. 

Vores A hold har i den sidste del af efterårs sæso-
nen mødt nogle modstandere vi ikke har spillet 
imod tidligere. Her er det blandt andet blevet til en 
9-2 sejr over Lyseng og en 6-2 sejr over Mariehøj 
Kammeraterne fra Silkeborg. Det er også blevet til 
knebent 5-4 nederlag mod ØBG Silkeborg. Et hold 
som tidligere har været med i den øverste række 
A1. 

I disse kampe har drenge virkelig vist hvad de 
kan på en fodboldbane. Gode kombinationer og 
fantastiske mål. En fightervilje mange trænere vil 
misunde og et løbepensum som selv en mara-
tonløbet vil misunde. Alt i alt en holdindsats som 
ville kunne bære dem langt op i rækkerne hvis de 
fortsætter deres udvikling og spillelyst.

Vores C hold har også vist gode takter. Lutter 
sejre på det seneste blandt andet en 6-1 sej over 
Helsted. De har en fighter vilje uden lige. Er fanta-
stiske til at gøre plads til alle og hjælpe hinanden 
på banen. Et godt eksempel på dette er en kamp 
hvor en nystartet spiller er med. Trænet 4 gange og 
så med i første kamp. Efter lidt startvanskelighe-
der, for hvor er det lige en venstre midtbane løber 
henne, blev hans indsats krydret med en scoring. 
Glæden i ham og hans medspillere siger meget om 
disse drenge. 

Holdsporten længe leve
Med den udvikling disse drenge ligger for dagen 
tror jeg snart vi skal op og spille i B-rækken, så 
stor ros til dem for at yde til træning og kamp.
En af de ting jeg sætter stor pris på som træner er 
sammenhold og kammeratskab. 
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Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

og sætter kunderne i fokus.

Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud. 

Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.

ApsAude s
RENGØRING  VASKERI  EJENDOMSSERVICE

Se mere på: www. .dkaudesaps

U 12 drenge Det er derfor en fornøjelse, for mig at se, hvordan 
hele holdet jubler, når en spiller på lavere niveau 
scorer, eller laver en god aktion. Det viser nemlig at 
der i fodbold skal være plads til alle og at alle skal 
hjælpe hinanden. Et hold er nemlig ikke stærkere 
end det svageste led. 

Ny sponsor
Vi har fået nyt spilletøj og træningsdragt.
Vores spilletøj er sponsoreret af LME.A/S

Træningsdragten er sponsoreret af REMA 100, 
ABC-Centret og Manilla huset.

En stor takke til vores sponsor for støtten som 
drengene stolt viser frem.

Vi kan selvfølgelig aldrig blive spillere nok. Er du 
eller har du en dreng, født årgang 2010, som har 
lyst til at prøve kræfter med fodbolden og indgå i et 
fantastisk fællesskab så kontakte Henrik Dueholm 
pr mail henrikdueholm@hotmail.com for mere info.

Mathias Urban & Henrik Dueholm
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Fodbold Fodboldskole 2021
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Fodboldskole 2021
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Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

og sætter kunderne i fokus.

Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud. 

Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.

ApsAude s
RENGØRING  VASKERI  EJENDOMSSERVICE

Se mere på: www. .dkaudesaps

Fodbold
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vores team er kampklar… 
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ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK 
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Fodbold

32 spillere på U14
U14 drenge består af årgangene 2008 og 2009. 
Vi har i efteråret haft en pæn tilgang, så vi nu er 32 
spillere til 3 trænere.

Vi har selvfølgelig plads til flere, så har du lyst til at 
spille fodbold, så kom ned og prøv. 
Vi træner onsdage fra kl. 17:30 til kl. 19 på 
kunstbanen.

Du er også velkommen til at kontakte Søren 
Beckman på telefon 52191424, hvis du eller dine 
forældre har nogle spørgsmål.

Vel mødt. Trænerne
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U16 drengenes eventyr
Efterårssæsonen for U16 drengene startede med 
en gruppe drenge, der faktisk ikke var stor nok til 
to 11-mands hold. Men en super hverveindsats af 
især drengene selv, gjorde at 4-5 tidligere og også 
nye spillere dukkede op, så vi hurtigt endte med 
en trup på 28 drenge. 

Det er meget positivt, at vi kan samle så mange 
drenge i en aldersgruppe, hvor spillere ellers 
typisk begynder at falde fra.

Vi har i efteråret spillet med i DBU rækkerne Liga 
2 og Liga 5.

Liga 5
Liga 5 drengene startede sæsonen flot men 
skader og afbud pga. arbejde har desværre kostet 
lidt på det seneste og så har vi deltaget i en meget 
svær pulje, hvor SMIFF og især Langå lige var et 
niveau bedre end alle andre. 
Undervejs har drengene dog spillet masser af flot 
fodbold, så der er godt fundament at bygge på 
til næste sæson. Der skal samtidigt lyde en stor 
tak til Bjørn - som desværre måtte stoppe som 
holdleder tidligt på sæsonen – for en super indsats 
for holdet. 

At Bjørn stoppede betød at vi andre trænere på 
skift har taget med Liga 5 holdet til kampe. Det 
er naturligvis en fordel, at se drengene både til 
træning og kamp og det betyder bl.a., at vi lettere 

kan rette på kamprelaterede ting til træning. 
Det er umiddelbart tanken, at vi fortsætter på 
samme måde næste sæson og endnu mere 
indarbejder samme spillesystem både på Liga 2 
og Liga 5.

Liga 2
Liga 2 drengene er oprykkere fra Liga 3 og fik 
således debut i Liga 2 som faktisk i U16 årgangen 
er Jyllands næsthøjeste niveau. 

Derfor var sæsonstarten ventet med spænding. 
Det gik dog over alt forventning og de første 4 
kampe bød på to uafgjorte og to sejre og først i 
sæsonens 5. kamp løb holdet ind i et 2-0 nederlag 
til Nibe. 
I skrivende stund ligger holdet på 3. pladsen og 
kan ikke længere rykke ned. Faktisk spiller vi 
endnu med om 2. pladsen mens ingen kan røre 
Hjørring, der vinder puljen. 

En fantastisk flot indsats af drengene, der gennem 
alle kampene har vist, at de har niveauet til at 
spille med i denne række. Nu sigter vi mod at 
slutte så højt som muligt i puljen og dermed at få 
et godt afsæt til næste sæson.

Indendørssæson
Inden næste sæson spiller vi dog indendørs 
fodbold, hvor vi deltager med 4 hold i DBU’s 
turneringer for almindeligt indendørs fodbold. 

www.gamlekro.dk
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Vi har lavet et rent U15 hold og så har vi tre U16 
hold med. Der var desværre ingen indendørs 
fodbold sidste år pga. corona, men året før havde 
vi et hold, der spillede sig helt frem til finalen om 
det Jyske Mesterskab, så det bliver sjovt at se, 
hvor langt vi kan nå i år.

Udover indendørs fodbold med træning om 
lørdagen, så fortsætter vi med at træne udendørs 
på kunstgræs en gang om ugen og vores Liga 2 
hold deltager også i en udendørs vinterturnering på 
kunstgræs.

Selvom sæsonen ikke er helt slut endnu, så vil vi 
gerne takke alle spillere for en super indsats og 

for altid at møde talstærkt op til træning i godt og 
positivt humør. Vi håber og tror, at alle fortsætter 
næste sæson men vi har bestemt også plads til 
nye spillere, hvis der sidder nogen derude – det 
kan være tidligere spillere, tilflyttere eller andre – 
der har lyst.

Inden næste års sæsonstart tager vi på træningslejr 
i Vejen Idrætscenter fra d. 11. til 13. marts, hvor 
vi udover at hygge og træne, skal spille et par 
træningskampe med begge hold. Det glæder vi os 
allerede til :-)

Mvh Winther og trænerstaben
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Julekalender - støt din klub
STØT DIN LOKALE HÅNDBOLD OG FODBOLD KLUB OG FÅ CHANCEN FOR AT VINDE FLOTTE 

PRÆMIER TIL DE LOKALE BUTIKKER!

Håndbold og Fodbold afdeling er i år gået sammen om at lave en lokal julekalender vores 
medlemmer kan sælge til familie, venner og bekendte.

Vi startede med at kontakte Hornslet Handelsstandsforening om de kunne være med på vores 
lille ide med en lokal skrabekalender med præmier fra de lokale butikker, men hvor vi står for 

salg og alt praktik. Vi må sige at vi ligger os fladt ned for alt den opbakning erhvervslivet har vist 
os - OGSÅ I DENNE  FORBINDELSE! Det er så flot hvad de forskellige butikker har valgt at byde 

ind med. Vi er endt med at have præmier for over 12.000 kr.

I starten af oktober indkaldte vi alle børne og unge medlemmer til at møde op til at få taget 
billede til kalenderen! Vi tænkte vi var heldige hvis 100 medlemmer dukkede op! Men her viste 
vores medlemmer at de også gerne står frem når det kræves! Vores bedste bud er at ca. 300 

børn og unge mødte op! De blev efterfølgende belønnet med slush ice og kage i cafeen! 

Kalenderen bliver det første år trykt i 1800 eksemplarer- går det godt, håber vi at kunne øge 
antallet til næste år.

Hvis ikke man bliver kontaktet af en spiller, men gerne vil købe en kalender, så er man velkom-
men til at kontakte en fra afdelingen

Vi håber i tager godt i mod vores tiltag og ikke mindst vores spillere, når de skal ud for at sælge!

Håndbold og fodboldafdelingen
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8410 RØNDE:  NATTERGALEVEJ 2 · T. 86 12 10 10 · TIRS-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13

Julekalender - støt din klub
Fodbold

STØT DIN LOKALE HÅNDBOLD OG FODBOLD KLUB OG FÅ CHANCEN FOR AT VINDE FLOTTE 
PRÆMIER TIL DE LOKALE BUTIKKER!

Håndbold og Fodbold afdeling er i år gået sammen om at lave en lokal julekalender vores 
medlemmer kan sælge til familie, venner og bekendte.

Vi startede med at kontakte Hornslet Handelsstandsforening om de kunne være med på vores 
lille ide med en lokal skrabekalender med præmier fra de lokale butikker, men hvor vi står for 

salg og alt praktik. Vi må sige at vi ligger os fladt ned for alt den opbakning erhvervslivet har vist 
os - OGSÅ I DENNE  FORBINDELSE! Det er så flot hvad de forskellige butikker har valgt at byde 

ind med. Vi er endt med at have præmier for over 12.000 kr.

I starten af oktober indkaldte vi alle børne og unge medlemmer til at møde op til at få taget 
billede til kalenderen! Vi tænkte vi var heldige hvis 100 medlemmer dukkede op! Men her viste 
vores medlemmer at de også gerne står frem når det kræves! Vores bedste bud er at ca. 300 

børn og unge mødte op! De blev efterfølgende belønnet med slush ice og kage i cafeen! 

Kalenderen bliver det første år trykt i 1800 eksemplarer- går det godt, håber vi at kunne øge 
antallet til næste år.

Hvis ikke man bliver kontaktet af en spiller, men gerne vil købe en kalender, så er man velkom-
men til at kontakte en fra afdelingen

Vi håber i tager godt i mod vores tiltag og ikke mindst vores spillere, når de skal ud for at sælge!

Håndbold og fodboldafdelingen
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Leg og lær med bold
Lørdag d. 11/9 kom vi i gang med den nye sæson. 
Der var allerede en del der havde meldt sig ind 
inden første træning – hvilket er super skønt, da 
det giver et præg af at vi arbejder med det rigtige.

Der mødte også en del op der gerne vil prøve det 
af inden tilmelding – Hvilket jo også er skønt, da 
dette var en masse nye børn!

Hen over corona-pausen har vi i trænerteamet 
snakket om hvad vi syntes der fungere godt, knap 
så godt og hvad der skal skrottes. 

Noget af det vi gerne vil have øget fokus på er 
børnenes motorik. Vi har en del udstyr til at styrke 
finmotorikken, men grov motoriske redskaber 
haltede det desværre en del med. Vi syntes det er 
yderst vigtigt at børnene får styrket deres motorik 
gennem leg, så de ikke opfatter det som læring, 
men blot leg. 

Vi havde en drøm om at skaffe midler til indkøb af 
motorikskum som er fantastisk til at styrke børns 
motorik, men også deres nysgerrighed i at selv 
være med til at bygge baner og skabe nye ideer. 

Drømmen skulle gerne have vinger – og det fik 
den!! 
Vi ansøgte Frivillighedsrådet I Syddjurs kommune 

og sørme om drømmen så ikke kunne gå i opfyl-
delse! Vi har derfor indkøbt en del motorikskum 
som nu bare skal bruges!

Motorikskummet skal desuden bruges til de mind-
ste spillere i begge “hovedafdelinger” håndbold og 
fodbold, så også disse kan få styrket motorikken, 
hvis der er brug for det.

Håndbold har desuden haft lånt det til at lave 
legerum i forbindelse med håndboldsøndage – 
Dette har været en kæmpe succes. Det har gjort at 
børnene er blevet længere tid I hallen og der igen 
er blevet skabt god stemning på lægterne! Det er 
så skønt at vi tænker ud af det faste rammer og 
hjælper hinanden hvor det giver mening.

Vi glæder os til en sæson som forhåbentlig ikke 
bliver præget af corona, som de sidste par stykker 
desværre har været!

Hvis man har et barn derhjemme i aldersgruppen, 
er man altid velkommen til at komme ned og prøve 
at være med. Vi er i Hal 1 hver lørdag:

Årgang 2018-2019-2020 kl. 8:30 – 9:15 
Årgang 2016 – 2017 kl. 9:15 – 10:30

Trænerteamet
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Håndbold

Sæsonen blev skudt i gang med ca. 25 spillere til 
den første træning! Det er så skønt at se så mange 
piger og drenge vil prøve håndbold af.

Det er en flok børn med masser af energi og godt 
humør der fylder hallen hver mandag!
Der bliver leget en masse med bolden, brændt en 
masse krudt af og ikke mindst grint en masse!

Vi har i denne sæson sagt velkommen til ikke 
mindre en fire nye trænere på dette hold. Det er 
Morten Rasmussen og Jonas Lehmann. De har 
begge tidligere været aktive i afdelingen og har nu 
begge piger der spiller på holdet. Derudover har vi 
fået to nye, unge hjælpetrænere, Emilie og Kamille.

Emilie og Kamille spiller begge på vores U13 pige 
hold. Pigerne gør det bare så godt og formår at 
omfavne alle spillerne på en skøn hjertevarm facon! 
Vi håber pigerne beholder deres lyst til trænerger-
ningen, så vi har gavn af dem i flere år frem.

Den 30/10 spillede børnene deres første stævne. 
Her stillede vi med 1 U6 hold samt 2 U7 hold. 
Stævnet blev holdt i Ådalshallen.

Det var en dag med gang i mange kampe og 
mange børn. En skøn dag for børn og voksne.

Trænerteamet
Med Venlig Hilsen

Mette Spang Vestergaard

U6 og U7 med fuld fart
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Håndboldkaravanen og skolehåndbold
Fredag d. 27/9 havde håndboldafdelingen inviteret 
Hornslet skole’ 3. – 4. Og 5. Klasser til håndbold-
karavanen. Alle, på nær en enkelt 5. Klasse, havde 
taget I mod tilbuddet.

Det betød at vi startede med at byde velkommen til 
3. Årgang kl. 8:15. Alle drenge og piger var helt klar 
fra morgenstunden og der var en god summen af 
liv og glade dage I begge haller. 

Midt på formiddagen sendte vi 3. årgang mod 
skolen, mens 4. årgang vendte snuden mod hallen. 
Her gav de den gas frem til middag, hvor de så 
byttede med 5. årgang.

Vi har været så heldige at vores træner for 2. 
Division damer, Max Christensen, havde mulighed 
for at hjælpe denne dag. Det gjorde han sammen 
med de elever han har på VidenDjurs på deres 
håndboldlinje.

Derfor var der en masse unge mennesker til at 
hjælpe I hallen og give børnene en god oplevelse – 

og det må man sige at de gjorde! Vi har fået meget 
positiv respons på denne dag- som vi gladeligt 
sender videre til Max og hans elever! Skønt at de vil 
hjælpe med at sprede budskabet om at håndbold 
er en sjov og udfordrende sport.

I forlængelse af håndboldkaravanen havde vi 
tilbudt 3. årgang et egentlig håndbold forløb. De 
valgte at takke ja til at vi overtog deres idrætstimer 
en enkelt dag. 
Her havde vi besøg af en instruktør fra Dansk 
Håndboldforbund sammen med en af vores egne. 
Her legede vi håndbolden ind med forskellige 
øvelser over to en halv time. Vi tror på at det har 
været en succes, da der efterfølgende er startet ca. 
10 børn fra 3. årgang.

Vi håber og tror på at Hornslet skole også 
fremadrettet ser positivt på vores henvendelser og 
vi kan køre et godt samarbejde mellem skole og 
forening!
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Hornslet IF Håndbold står igen for årets fyrværkerisalg ved 
Rema1000. 

Vi får som sædvanligt masser af flot og sjovt fyrværkeri fra 
Ålborg Fyrværkerifabrik – fx. mix-poser, raketter og batterier – 
til både børn og voksne.

Overskuddet går i år til bolde, harpiks, spillertøj o.lign. til 
dameholdene i 2. division og Jyllandsserien. 

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

Onsdag 29/12 fra kl. 10 – 18
Torsdag 30/12 fra kl. 10 – 18
Fredag 31/12 fra kl. 10 – 14

Følg os på instagram
Hornsletifhaandbolddamer

Håndbold

Fyrværkeri 2021
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Nye spillere til U9 og U11

I HIF Håndbold er sæsonen startet godt op, med 
tilbud om træning for stort set alle årgange.

Vi er dog pressede på, hvilke haltider vi kan få, 
da vi fremover ikke kan forvente at kunne booke 
haltider i Hal 2. Det betyder desværre også at 
enkelte hold vil opleve at skulle dele Hal 1, i hvert 
fald i noget af træningstiden. Det ville vi ønske, ikke 
var nødvendigt, men håber på forståelse fra spillere 
og forældre.

Vi har til den nye sæson været heldige at få fat i 
to nye trænere til vores U8 piger og drenge, en ny 
træner til vores U9/U11 piger samt en ny hjælpe-
træner til Dame Senior Jyllandserien. Velkommen 
til, vi håber at spillerne allerede har taget godt imod 
dem.

I uge 43 kom der omsider gang i opsætningen af 
bagnet på beach handball-banerne, så vi undgår 
for mange vildfarne bolde fra banerne. Vi forventer 
at det står klar, når dette blad læses. 

Vi har fra både Syddjurs Kommune og DGI fået 
stor opbakning til de nye baner og de vil også 
gerne tilbyde hhv. trænerkursus og hjælp til stævne 
og organisering af noget sommerhåndbold. Det 
glæder vi os til!

Sammen med fodbold vil vi op til jul sælge vores 
helt egen skrabejulekalender, hvor alt overskud går 
til de to afdelinger. I år har vi selv stået for det hele 
og udgifterne til skrabelodderne er derfor ikke så 
store som de har været tidligere. 

Vi lægger selv nogle gavekort til Hornslet 
Handelsstandsforening i puljen, og sammen med 
de præmier som vores gavmilde butikker her i 
byen bidrager med, er der en samlet præmiepulje 
på mere end 10.000 kr. Vi glæder os til at møde 
jer, når vi sælger skrabelodderne og til at uddele 
præmierne til de heldige vindere.

Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Så fik vi startet sæson 21/22 op. Vi havde et håb 
om at samle nok drenge til at der både kunne 
tilmeldes et U9 samt et U11 hold. Dette lykedes 
efter at afdelingen havde lokket nye medlemmer til 
ved hjælp af håndboldkaravanen samt skolehånd-
bold for 3. årgang.

Der er i skrivende stund lige omkring 20 spillere på 
de to hold, hvilket er en god stigning i forhold til 
sidste sæson.

Drengene har været rigtig gode til at tage i mod 
de nye drenge, der er mødt. Vi har arbejdet en 
del med at få den positive og lærende tone frem i 
hvilket drengene mestre flot!

Begge hold har startet deres turnering godt. Der 
har været spillet nogle gode og flotte kampe af 
drengene hvor de har fået afprøvet nogle af de nye 
ting der er blevet øvet til træning.

Der er stadig plads til flere drenge på alle tre 
årgange (2009-2010 og 2011). Så har man lyst til at 
prøve at deltage i håndbold og ikke mindst fælles-
skabet er man meget velkommen til at møde optil 
vores trænninger. Vi træner tirsdag kl. 16.00 - 17.00 
samt torsdag 16.00 - 17.30!

Vi ser frem til en god og lærerig sæson med 
drengene!

Thomas, Rasmus og Mette
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Håndbold

I sæson 2021/22 har vi fået lidt friske kræfter ind i afdelingen, i form at en håndfuld nye trænere. I har 
sikkert allerede mødt dem i hallen, men de nye trænere er:

• Heidi Spang Jensen - U8 Piger og Drenge
• Mathilde Vester Nielsen - U8 Piger og Drenge
• Maria Steengaard Rasmussen - U9 og U11 Piger
• Katrine Solgaard Jensen - Dame Senior Jyllandsserien

Velkommen til, vi glæder os til samarbejdet og ser frem til sæsonen med jer.

Bestyrelsen, HIF Håndbold

Velkommen til nye trænere

For sæsonen 2021/2022 har HIF og TRIF 
etableret et samarbejde, for at kunne understøtte 
og fastholde spillere på U15, U17 og U19.

Begge klubber oplever, som så mange andre, 
at det er en udfordring at fastholde spillerne på 
holdene, når gymnasier, efterskoler og erhvervsud-
dannelser gør deres indtog i de unge menneskers 
liv.

Samtidigt er det en tid hvor venner og måske 
kærester, begynder at fylde mere og mere. Og det 
er jo dejligt!

For at kunne tilbyde en fortsat træning, kampe og 
fællesskab, har vi derfor dannet et holdfællesskab 
mellem de to klubber. Det betyder at vi deltager i 
turneringer som et selvstændigt hold under navnet 
”Syddjurs HK” og med eget spillertøj i hvidt og 
sort. Vi har også trænere fra både HIF og fra TRIF 
og har fælles økonomi på holdet.

Vi træner i både Rønde og Hornslet på skift 
og vægter fællesskabet meget højt – sociale 
arrangementer er derfor en del af samarbejdet fra 
starten.

Har du lyst til at være med, så tag fat i os – du må 
meget gerne komme og prøvetræne nogle gange. 
Tilmelding foregår som normalt, i egen forening. 
Det fælles arbejdsudvalg består af Mikkel Pilehave 
Jensen (HIF) og Lars Følle (TRIF) og begge kan 
svare på eventuelle praktiske spørgsmål.

Foreløbig har vi aftalt at køre holdfællesskabet for 
en toårig periode, naturligvis med evalueringer 
undervejs – første gang i december 2021.

Tak til trænerne fra begge klubber, for at turde 
springe ud i samarbejdet på tværs.

Bestyrelsen, HIF Håndbold

Holdfællesskab - Syddjurs HK
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13. september 2021 holdt HIF Håndbold 
medlemsmøde i Hornslet Hallen. De fremmødte 
fik fremlagt formandskabets beretning, der blev 
godkendt årsregnskab og drøftet stort og småt.
Til medlemsmødet fik vi også valgt en længe 
savnet suppleant til bestyrelsen, der har en stor 
erfaring med håndbold med i bagagen. Tag godt 
imod Jens Otto Nyboe Kjeldsen! 

Hornslet IF Håndbold har - som så mange andre 
– været ramt ganske betragteligt af corona-
pandemien. Ikke så meget på medlemstal, men 
helt klart på antallet af hold, træninger og kampe 
som vi gerne ville have tilbudt. Vi nåede kun så 
småt at komme i gang med træning og stævner i 
efteråret, før vi d. 16. december fik besked på at 
lukke ned igen.

I foråret åbnede vi – for ungdomsholdene – så 
småt igen i marts, men med udendørs træning, 
der tog hårdt på kræfterne. Det er ikke nemt at 
gribe en håndbold, når man har gået udenfor i en 
time, i fem graders varme.

Det var skønt at komme ind i hallen igen, da 
muligheden bød sig. Vores trænere besluttede at 
træningen for de fleste hold skulle fortsætte ind i 
juni, for de der ønskede at deltage. Tusind tak for 
det.

Sportsligt blev sæsonens nok største resultat, at 
vores U17 Drenge nåede at spille sig i 2. division 
– hvor de (som U19) derfor også starter årets 
sæson.
Pga. aflysning, har vi desværre ikke været afsted 
til Soldal Cup, som vi ellers var tilmeldt. Det er 
ellers altid en god og samlende aktivitet for hele 
afdelingen.

På trods af Corona har vores aktiviteter ikke 
ligget stille – der er blevet solgt fyrværkeri, delt 
HIF-blade ud, solgt julekalendere, renset strande 
og søgt diverse puljer. Vi har også holdt en 
velbesøgt håndboldskole der strakte sig over fem 
dage og haft Hornslet Skole på besøg hos os, til 
Håndboldkaravanen.

Det er også – med økonomisk støtte fra Frivil-
ligrådet – lykkedes os at køb noget vi har ønsket 
længe, nemlig en oppustelig håndboldbane 
på 20x10 meter. Banen er allerede brugt flere 
gange udenfor, under corona-pandemien, og skal 
naturligvis også bruges både uden- og indenfor til 
kommende arrangementer.

Det sidste vi nåede at få i hus, inden sommeren 
for alvor bredte sig, er to nye Beach Handball-
baner. Vi mangler dog at etablere spærrenet i 
begge ender, før banerne kan tages i brug. Vi har 
søgt en pulje hos DIF/DGI og har været så heldige 
at få beløbet bevilliget. Ansøgningen dækker 
både spærrenet, linjer, bolde, et volleynet samt 10 
træbænke der skal stilles op omkring banerne.

Efter sommerferien har vi startet et samarbejde op 
med TRIF (Thorsager/Rønde IF) for at kunne samle 
spillere nok fra vores to foreninger, til at kunne 
tilbyde fælles træning på skift i hhv. Hornslet og 
Rønde. Som så mange andre oplever vi et stort 
fald i deltagelsen, når de unge når efterskole-, 
og ungdomsuddannelsesalderen. Her i opstarten 
fokuserer vi derfor på U15, men håber også at 
kunne tilbyde U17 på sigt, hvis samarbejdet 
fungerer og spillerne og deres forældre er med på 
ideen med delt træning. Det kræver lidt ekstra af 
både spillere, forældre og ikke mindst trænere.

Vi fortsætter selvfølgelig samarbejdet med fod-
boldafdelingen om ”Leg og Lær med Bold”. Det 
er fortsat et stort hit blandt de helt små og deres 
forældre og er med til at skabe en grundlæggende 
interesse for både fodbold og håndbold.

Til sidst vil bestyrelsen gerne takke alle vores 
dygtige trænere, både nye og gamle, der lægger 
en flot indsats i klubben. For bestyrelsen er det 
inspirerende og giver blod på tanden, at se det 
frivillige arbejde som de gør for afdelingen og dens 
medlemmer.

Bestyrelsen, HIF Håndbold

Medlemsmøde
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Petanque

Petanque 2021
Hyggeaften med Rodskov
Den 18. august 21 havde vi hyggeaften med 
Rodskov. Det blev en rigtig fin aften med 45 
deltagere. Her vil vi gerne takke Hans Urbak for 
den fine turnering, han havde lavet for os.
Vi sluttede med lidt brød og en kop kaffe. Da det 
var i august blev det lidt mørkt inden vi sluttede, 
så til næste år må vi nok sørge for at få sat lyset 
i stand.

Klubmesterskabet 2021
Den 5. september 2021 afholdt vi klubmester-
skab. Der deltog 24 personer, altså 12 hold.
Vi havde en rigtig dejlig dag med godt spil. Vejret 
var også med os.
Vanen tro blev grillen tændt, så vi kunne få ristet 
de medbragte pølser m.v.
Gitte havde bagt en dejlig kage, som vi nød til 
kaffen.

Klubmestre blev Gitte og Lars med 3 vundne 
kampe og 24 point
2. pladsen tog Birgith og Geerth sig af også med 
3 vundne kampe og 23 point
3. pladsen gik til Tove og Svend med 2 vundne 
kampe og 9 point

Sæsonafslutning af medlemsmøde 2021
Til medlemsmødet var der mødt 31 medlemmer 
op. Grethe aflagde beretning, hvor hun fortalte 

om de forskellige arrangementer og tiltag vi har 
haft i sommeren 2021. 
Til slut takkede hun Ove for de mange år han 
flittigt havde passet baner og græsslåning m.v.
Ove fik en lille erkendtlighed for sit store arbejde 
for klubben.

Lili var ikke tilstede, men fik sin erkendlighed ved 
en senere lejlighed. Ligesom Ove havde hun i 
mange år gjort en stor indsats for klubben.

Regnskabet udviste et lille overskud på kr. 
2.667,92. Formuen pr. 30.6.21 udgør kr. 6.335,49.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden 
bemærkninger.

Valg til bestyrelsen:
Lili ønskede ikke genvalg, så Kurt blev nyvalgt 
til bestyrelsen, Ove ønskede ikke genvalg som 
suppleant. Som suppleanter blev Vagn og Lars 
valgt.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Formand Grethe Munkholm
Næstformand Bent Pewdersen
Kasserer Tove Høstrup
Webmaster Svend Bargisen
Bestyrelsesmedlem Kurt Laursen

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

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Petanque

Suppleanter
Vagn Petersen
Lars Foersom

Præmieuddeling
Efter generalforsamlingen gik vi over til uddeling af 
præmier for sommerens turneringer:

Supermelee:
Nr. 1 Bent Pedersen  170 point
Nr. 2 Tove Bargisen  157 point
Nr. 3 Kurt Laursen 153 point
Nr. 4 Anna Marie Thomsen 148 point
Nr. 5 Svend Matinussen 148 point

Flaskespil:
Nr. 1 Svend Bargisen 243 point
Nr. 2 Tove Pilgaard 229 point
Nr. 3 Karen Horup Sørensen 216 point

Efter mdlemsmødet og sæsonafslutningen gik vi 
over til hyggesnak til kaffen og den dejlige kage 
som Lisbeth i Cafeen havde sørget for.

Vinterspil
Vi spiller petanque hele vinteren søndage kl. 10 og 
tirsdage kl. 14. Såfremt banerne ikke er dækket af 
sne og is. 

Efterår og vinter er en rigtig god tid at starte 
petanquespillet på. Så har man mulighed for at få 
lidt øvelse og blive klar til sommerens turneringer.
Alle er velkomne til at komme og få et par 
prøvespil.
Vi har lånekugler i klubhuset.

Bestyrelsen
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Petanque

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

        Hver torsdag i hallen

Åbningstider:

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00

Caféen holder derudover åben til 
arrangementer

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

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

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

Til opslagstavlen – støt dem der støtter os

FIRMA ADRESSE TELEFON HJEMMESIDE 

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

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

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

Bageriet Løgten og Hornslet Byvej 15, Hornslet 8699 4042

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

Børge Møller Grafisk Lystrupvej 62, 8240 Risskov 86 12 41 00 www.bmgrafisk.dk

Den Gamle Kro Rosenholmvej 3, Hornslet 8699 4007 www.gamlekro.dk

Ejendomsservice v/Bille Olsen Tendrup Hovvej 4, Hornslet 4098 5264

EL:CON Hornslet A/S Sortevej 6, Hornslet 8699 5278 www.elcon-hornslet.dk

Entreprenør Jesper Schroll Jensen ApS, aut. kloakmester Ågårdvej 60, Hornslet 4078 3880 www.jsjkloak.dk

Frisør Malou Ballesvej 4A, Hornslet 8699 7939 www.frisormalou.dk

Hornslet Apotek Byvej 8, Hornslet 8699 4633 www.hornslet-apotek.dk

Hornslet Autoværksted v/Søren K. Eriksen Løgtenvej 3, Hornslet 8699 4956 www.hornsletauto.dk

Hornslet Fysioterapi & Træning Dalgårdsparken 6, 8543 Hornslet 8762 1800 www.hornsletfys.dk

Hornslet Hallernes Café Stadionvej 4, Hornslet 8699 4569 www.hornslethallerne.dk

Hornslet Snedker-,Tømrer-, og Køkkenforretning Ravnhøjvej 3, Hornslet 8699 6866

KAMF Hornbjergvej 71, Hornslet 8622 8644 www.kamf.dk

Mikael Lange, aut. kloakmester og entreprenør Landevejen 87, Rodskov, Hornslet 4025 4088 www.mikaellange.dk

Mr. Hornslet Byvej 5, Hornslet 8699 4644 www.tøjeksperten.dk

REMA 1000 Dalgårdsparken 4, Hornslet 8699 4861 www.rema1000.dk

Rosenholm Have og Park ApS Dalgårdsparken 2, Hornslet 8699 7767 www.have-park.dk

Saks & Bjørnkilde Tingvej 14, Hornslet 4096 4245/8637 6004

Skobox Tingvej 8A, Hornslet 8699 5399 www.skobox.dk

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

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

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

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

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

HIF 
M o t i o n


