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”Lysfyldt morgen, til marven kold, med rim på tåge 
og træer!”
Sådan indledes en gendigtning af Johannes V. 
Jensens ”Stæren”, der i sin oprindelige udgave 
handler om Kong Skjold, der redder danernes land 
fra interne stridigheder. I den nye udgave handler 
historierne mere om stæren og foråret, der endelig 
er på vej.

Med forårets komme bliver vores aktiviteter igen 
synlige udenfor. Det glæder vi os meget til. I det 
mørke halvår kan en idrætsforening godt være 
svær at få øje på, men det er bare indtil, man bliver 
inviteret indenfor. Så er både idræts- og svøm-
mehaller fyldt med aktivitet, i selv den dunkleste 
ulvetime!

I en tid, hvor der bliver flere og flere fritidstilbud 
til især børn og unge, skal Hornslet IF som 
idrætsforening holde fast i de oprindelige tanker 
bag vores snart 100-årige forening – sammenhold 
og fællesskab. Men vi skal også tænke nyt, tænke 
synlighed, tænke samarbejde.

Samarbejde var der, da fodbold- og håndboldafde-
lingerne gik sammen om en fælles skrabejulekalen-
der. Børn og unge fik solgt alle lodder op til jul og 
overskuddet fra salget er delt mellem afdelingerne. 
Vi håber at gevinsterne faldt i god jord hos de 
heldige vindere.

Til sommer glæder vi os til at starte to nye tiltag op 
udenfor, nemlig beachvolley og beachhåndbold. 

Med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje har 
vi fået etableret baner og indkøbt net, mål og 
banemarkeringer. 
Er der medlemmer der ønsker at prøve kræfter 
med sandet, så tag fat i afdelingernes bestyrelse. 
Vi håber at der henover sommeren kan arrangeres 
en masse sjov sport på banerne. 

Vi vil også gerne tilbyde at leje baner og tilbehør ud 
til private arrangementer, og håber at vi med den 
indtægt kan betale den løbende vedligeholdelse.

Som de fleste nok er bekendt med, er en ny 
skoleafdeling på vej til vores område. Hornslet 
Hallen og den nye udskoling bliver stærke makkere 
for Hornslet IF. Det ser vi frem til!

Sammen med skolen flytter der dog en usikkerhed 
ind, om hvordan vores udearealer bliver påvirket af 
byggeriet. Tager man et kig på området omkring 
Hornslet Hallen fra oven, ved at studere f.eks. 
et luftfoto, så er det svært at forestille sig, hvor 
en ny skole kan placeres, uden at påvirke vores 
faciliteter. Det gælder formentlig både baner og de 
omkringliggende klubhuse.

fortsættes...

Sammenhold på tværs
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Hornslet IF har ved møder med kommunen 
fastholdt, at vi som udgangspunkt ønsker en 1:1 
reetablering, men vi har også åbnet op for, at nu 
når man ryster posen, kan gentænke vores situa-
tion. Ønsker vi stadig de samme baner? Er der 
andre idrætsgrene, der kunne være spændende 
at se på? Og kan man måske opnå et bredere 
fællesskab i et fælles klublokale eller -hus? 

Vi vil jo gerne invitere nye medlemmer ind i fæl-
lesskabet og her kunne delte (og gode) faciliteter 
være interessante at kigge ind i.

Nyd foråret – vi håber at vi ses i vores fælles 
foreningsliv.

På vegne af hovedbestyrelsen
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

Endelig er foråret kommet og de lyse tider nærmer sig. 
I år håber og tror vi på, at det bliver et forår uden restriktioner og dermed et blomstrende liv I hallen.

Vi har allerede mærket effekten af restriktioners ophør. Der er igen begyndt at være et godt flow i hallen 
af mennesker, både i forbindelse med træning, men også i forbindelse med kampe.

Derudover begynder der også at være mere gang i det udendørs liv. Fodbold har haft lidt kampe hele 
vejen igennem vinteren, men nu kommer der for alvor gang i det. Derudover kommer der også snart 
gang i tennis, petanque, krolf og sommerhåndbold. Vi glæder os til at alle udendørsarealerne for alvor 
summer af liv.

I starten af året blev der indkøbt sofaer til cafeen. Flere af jer havde efterspurgt mere hygge og lounge 
stemning, og vi må jo give jer ret – Det giver hygge. Sofaerne er blevet taget godt imod. Her bliver nydt 
slush ice med børne tv til. Der bliver nydt fadøl, mens kroppen får lov at flade ud efter træning, ja en 
enkelt har vist sågår nappet en kort lur der ;-)

I cafeen har vi desuden brugt starten af året på at få styr på menuer til børnefødselsdage, fester, 
begravelser, hold aktiviteter osv. Her er vi ved at være i mål, og vi har fået lavet nye flotte brochure, så 
kom gerne forbi efter et eksemplar og se hvad vi kan tilbyde.

Vi har også haft det daglige liv I cafeen på dagsordenen. Her er der lavet nye skilte, så det nu er muligt at 
se hvad der kan bestilles. Der er kommet lidt nyt på, blandt andet panini og kebabmix.

Vi har også forsøgt os med lidt nye drikkevarer. Blandt andet er der kommet lidt special øl hjem, disse er 
taget godt imod.

Hvis I savner noget i cafeen til daglig, så kom endelig med jeres forslag. Vi lover ikke det kommer på 
menuen, men vi lover, at vi altid er lydhør og klar til at prøve nye ting af.

Vi glæder os til et forår med masser af mennesker I hallen og på banerne rundt om hallen –  og 
forhåbentlig får vi lov til at give jer et smil med på vejen.

På gensyn
Hallen
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Både Hovedbestyrelsen i Hornslet IF og bestyrelsen i Hornslet hallen har et ønske om at godt samar-
bejde, til gavn for alle.
I vores handlingsplan, er der flere områder hvor samarbejde med hallen er vigtig for en god gennemfø-
relse.
Derfor er vi i fællesskab med hallen blevet enige om, at samarbejdet skal styrkes, da vi også kan se at, vi 
i fremtiden begge kan få gavn af dette. når der tales om ny skole, unge spot, idrætsaktiviteter osv.

Vi i HIF vil meget gerne være med til, at hallen fortæller vores historie, derfor vil der opsættes pokal-
skabe i cafeområdet, som vi løbende kan ændre indhold i, vi fejrer jo næste år 100-års fødselsdag, og 
den historie vil vi gerne vise for alle.

Vi vil meget gerne, at alle i Hornslet vil bruge både foreningen og hallens faciliteter, dette for at skabe liv 
og et aktivt samlingssted, både til idrætsgrenene og bestyrelsesarbejdet – vi kan sagtens være flere.

Det betyder også at vi i fællesskab skal hjælpes med at passe på området og tænke på vores naboer. 
Der er allerede nu mange, der mødes på området omkring kunstbanen og beach håndboldbanen 
og nogle endda med soundboxe, og når vejret bliver bedre, forventer vi endnu flere, hvilket er rigtig 
dejligt – men vi skal huske på, at ikke alle har samme musiksmag og ønske om at høre musik, så vi vil 
meget gerne, at vi alle tænker på vores naboer. Både hallen og Hornset IF, vil derfor gerne opfordre til at 
budskabet kommer ud til alle, flere afdelinger har forbud mod at bruge soundboxe osv. til træning.

Samarbejdet er i fuld gang, og dialogen har været konstruktiv fra begge sider, og vi forsætter.
Sidder du inde med gode idéer, så tøv ikke med at tage fat i os.

På vegne af
Hornslet hallen og Hornslet IF

Hovedforeningen og Hornslet hallen vil 
styrke samarbejdet
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Det går godt på volley holdet – vi kan igen godt bruge lidt flere spillere.

Jeg var så glad i efteråret, vi var omkring 10 spillere hver torsdag. Efter jul er 3 stoppet, og der er flere 
sygemeldinger, så vi har brug for flere medlemmer/spillere.

Vi havde en dejlig julefrokost – fordi der var så mange nye, tog vi en bordet rundt, hvor vi hver især fortalte 
lidt om os selv og hvorfor vi er så glade for at spille volley. Det var sjovt at lære dem der spiller, at kende 
på en lidt anden måde. 

Volley rykker udenfor

Som sagt kom frisk, Hornslet vokser med hastige 
skridt, der må være nogen derude, der har lyst til 
at spille.
Håber nogen kunne få lyst til at prøve - bare kom 
som du er, og se om det er noget for dig.

Beach volley
Det er lavet en beach volley bane ved hallen, og 
hovedbestyrelsen har købt net og liniemarkeringer.
Så i år forsætter Volley i maj måned – det er 
samme tid torsdag 18:30-20:00 – vi håber på godt 
vejr – og at I kigger forbi for at være med.

Birthe Krag

Beach
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I maj

Ved hallen

Beach
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Badminton

Kontingent 2022/2023
Alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent
Betales på: http://hornsletif.dk/badminton/

Ungdom
2004 - 2012

Tirsdage og fredage 850 kr. inkl. boldgebyr

Seniorer/motion 950 kr.
plus evt.boldgebyr 
200 kr

Ældre Mandage 9-11 400 kr. plus evt. boldgebyr

Tirsdags-/
torsdagsholdet

Tirsdage og torsdage 20-22 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:

Lige nu har vi 3 badmintonhold i gang. Det går ganske fint men de eneste der har en chance for 
topplacering er vores herre A-hold. 
Følg med på: https://www.badmintonplayer.dk/DBF/HoldTurnering/Stilling/

Holdkampe
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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Badminton

Årets klubmesterskab afvikles lørdag den 9. april 2022
Når dette blad udkommer er det nok sidste udkald for tilmelding. Men ellers kan alle tilmelde sig 
og få nogle lige kampe med jævnbyrdige modstandere. 
Se evt. opslag i hallen eller ring til Henning 23458025.

Klubmesterskabet 2022

Ungdomsafdelingen er kommet godt med igen, men vi kan allerede nu se ,at vi mangler nogle 
frivillige trænere for sæson 2022/23, som starter op fredag den 2. september 2022
Kontakt Henning hvis du vil hjælpe til.

Ungdom

Der er ved at være booket 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 rigtig godt igang, men mangler lige et par spillere, så er der nogen, som kan/vil spille 
badminton mandag fortmiddag fra 9 til 11, så ret henvendelse til Henning på 23458025

Ældre

Badminton starter igen mandag den 29. august 2022.  
Som sædvanlig viderefører vi dag/tidspunkt for tildeling af  badmintontime ud fra den dag/time 
i har i dag. Der vil blive udsendt mail til alle vedrørende fastholdelse af spilletimen.

Ungdom starter op fredag deb 2. september 2022  kl.  17-19.

Opstart ny sæson
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Gymnastik
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Gymnastik
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JS Smede- & 
Maskinforretning

Hornslet
www.jssmed.dk

40783880

Som       PARkunde får du 
mange fordele 

SVARER HURTIGT
PERSONLIGE
ANSVARLIGE
REALISTISKE

www.spardjurs.dk

Bliv      PARkunde i

Gymnastik

Så er snart endnu en sæson gået i gymnastikkens verden. Vi har endelig haft en hel sæson uden 
afbrydelser og er også snart klar til den store forårs opvisning d. 2/4. 

Vores store fælles hold med 60 børn fra Ådalen, Mørke og Hornslet har afholdt overnatning med 
tur i Rush med stor succes. Det er skønt at se fællesskabet blomstre igen efter lange tider med 
afstand og nedlukning. 

Nedenfor ses programmet for vores store forårs opvisning som alle børnene glæder sig til. Alle 
er velkomne til at komme og se, hvad vi kan. 

Vi glæder os også til at se AGF piger 25+, som vi ligeledes får besøg af til opvisningen. 

Det koster kr. 40 for personer over 15 år at komme ind og se opvisningen.

Vi glæder os til endnu en ny og dejlig sæson med en masse skønne børn. 
Hilsen Lisa Ø. Bak

Gymnastik vinter/forår
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Som       PARkunde får du 
mange fordele 

SVARER HURTIGT
PERSONLIGE
ANSVARLIGE
REALISTISKE

www.spardjurs.dk

Bliv      PARkunde i

En kæmpe tak til Fonden for Søby – Skader – Halling Sparekasse

I efteråret valgte gymnastik og håndbold om at slå sig sammen og se om det var muligt at skaffe 
finansiering til nye musikanlæg til hallerne.

De eksisterende musikanlæg trænger gevaldig til en udskiftning. Vi så at flere og flere hold kom 
med deres egen sound Box til træning. For det første er det ressourcespild hvis vi skal ud i at 
alle hold har været deres sound Box, for det andet ser vi det som et fælles ansvar at vi har gode 
faciliteter til vores trænere og udøvere. Derfor startede jagten på ca. 160.000 kr. , som det vil 
koste for nye anlæg I begge haller.

I skrivende stund er der fundet finansiering af nyt musikanlæg til hal 2. En ansøgning til Fonden 
for Søby- Skader – Halling sparekasse gav pote. En kæmpe håndsrækning er sendt på vej til 
Hornslet IF – ikke mindre end 73.000 kr. gav de til initiativet! Vi er yderst taknemmelig for den 
gavmildhed fonden har vist os!  Arbejdet i hal 2 starter her i løbet af foråret, så det hele står klar 
til den nye indendørs sæson.

Vi fortsætter i foråret med at se om det kan lykkedes at rejse den sidste pulje penge, så vi kan stå 
med nye anlæg i begge haller ved indendørssæsonen start efter sommerferien!

Det nye musikanlæg kommer mange andre end blot de to afdelinger til gode. Derfor håber vi at 
I alle vil være med til at passe godt på det nye musikanlæg, der er et fælles ansvar at vi kan blive 
ved at have gode faciliteter!

Endnu engang skal lyde en kæmpe tak til Fonden for Søby – Skader – Halling Sparekasse!

Hornslet IF Gymnastik og Håndbold

Gymnastik

Flot sponsorat -  
opgradering af hallens musikanlæg
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Tennis

Tennis på vinterbanen på bane 1 i fuld gang, og 
vi håber på at grusbanerne er klar medio april 
måned efter en stor renovering og klargøring. 
Så hold øje med, når nettene på banerne er på 
plads. Så er det nemlig start på sæson 2022.

Se i aktivitetskalenderen hvad der sker 
hvornår i det nye år.

Det gøres lige opmærksom på at booking 
af baner (bane 1-2-3-4) først kan ske, når 
kontingentbetaling er betalt. Gå ind på hjem-
mesiden og tryk på ”Kontingentbetaling”.

Sæson 2022

Kontingent 2022
 
9-17 år kr. 250

18-25 år kr. 500

Senior kr.  900

+65 kr.  400

Bestyrelsen 
Henning Kristiansen (formand/kasserer) 

Ahmed Basim Abduljabar (medlem) 
 Charles Soulam (medlem

Husk det er lørdag den 30. april 2022 kl. 14.  

Alle er velkommen, nye og gamle spillere kan 
på denne dag mødes på vore tennisbaner ved 
klubhuset. 

Har du ikke spillet før så „kombardo“.

Standerhejsning 2022
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Tennis

Aktivitetskalender 2022
Lørdag den 30. april 2021 Standerhejsning ved klubhuset kl. 14-17 

Alle gamle og nye medlemmer er velkommen.
Onsdag den 27. april kl. 19-22    DROP-IN opstart:  Starter når nettene er banerne. 

Det er for alle på bane 3-4 hver onsdag.
Tirsdag den 26. april kl. 18 - 20      Voksentræning nye og let øvede: 

Charles og Henning. Bane 3-4. Herefter hver tirsdag 
Tirsdag den 26. april kl. 20 – 22     Træning for Ranglistespillere: 

v. Bjørn m.fl. Bane 3-4. Herefter hver tirsdag
Tirsdag den 3. maj kl. 17-18           Instruktion for børn U9-U15 

på bane 3-4. Periode 3/5 – 22/6 og igen 9/8 – 13/9
Klubaften i juni måned  Klubdag/aften

Med tennis, hygge og spisning i klubhuset.  
Se opslag om tilmelding i klubhuset.

Lørdag 17. september kl.  9-16 Klubmesterskaber afslutning med semifinaler og  finaler for 
seniorer double og singler. Herefter afslutningsfest.

Tennisskole - info følger Oprettes kun hvis DGI tilbyder

Standerhejsning 2022
Senior træning på tirsdage 18-20

På tirsdage fra den 26. april 2022 er der 
træning for nye og let øvede medlemmer. 

Har du ikke spillet før, så er der her og nu du 
kan starte med nogle prøveaftener. Ketcher 
haves. Skoene må ikke være løbesko.

Seniortræning

Senior træning på tirsdage 20-22

Er du meget øvet, turneringsspiller, så er 
det også tirsdag den 26. april 2022, du kan 
komme.. 

Seniortræning

Lige nu er der 2 hold (af 4 holdspil-
lere) samt et +60 års hold herrer  
tilmeldt DGI-turneringen. 

Derudover er de sædvanlige hold i 
DTU regi tilmeldt

Holdtilmelding

ONSDAGS DROP-IN
HVER ONSDAG KL. 19-22 ER DER DROP IN FOR ALLE MEDLEMMER I HORNSLET IF TENNIS. 
MØD OP FOR AT SPILLE MOD NOGEN, DU IKKE LIGE ER VANT TIL AT SPILLE MED.
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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

JS Smede & 
Maskinforretning

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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Fodbold

Skal du med på DBU fodboldskole 2022?

Køb din billet på
fodboldskole.dbu.dk

Uge 31  - kr. 899*

*Prisen er 999 kr. efter 06. juni 
  Sidste frist for tilmelding er den 20. juli kl. 10:00
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HIF BLADETS STØTTER

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

SÅ ER VI KLAR IGEN – TIL FANTASTISK FODBOLDSTART

INDENDØRSSÆSONEN LUKKER NED OG DET UDENDØRS IDRÆTSLIV LUKKER OP. DET BETY-
DER OGSÅ FODBOLDTRÆNING PÅ GRÆS STARTER OP.

SÅ ER DIT BARN FØDT MELLEM 2016 – 2018, SÅ ER DER MULIGHEDEN FOR AT KOMME TIL 
FANTASTISK FODBOLDSTART!

HER ER DET MULIGT AT KOMME OG SNUSE TIL FODBOLDLIVET, FÅ SPILLET BOLD, FÅ LEGET, 
FÅ GRINT OG HYGGET!

FANTASTISK FODBOLDSTART KØRER OVER 6 LØRDAGE INDEN SOMMERFERIEN, 

23/4, 30/4, 7/5, 21/5, 11/6 OG 18/6!

PRISEN FOR FANTASTISK FODBOLDSTART ER 200 KR. PRISEN INKLUDERE EN FLOT HORN-
SLET IF FODBOLDTRØJE.

DER ER TILMELDING VIA WWW.HIF-FODBOLD.DK

VI GLÆDER OS TIL AT TAGE IMOD EN MASSE FODBOLDGLADE BØRN

VEL MØDT - FODBOLDAFDELINGEN

Fodbold

FANTASTISK FODBOLDSTART
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22 Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk

Fodbold

Kontrakt med FCM
Hornslet dreng skriver kontrakt med FC Midtjylland!

15 årige Nicolaj Tornvig Hansen fra Hornslet har på hans fødselsdag d. 30/01-22 skrevet under på 
en 3 årig aftale med intet mindre end FC Midtjylland.

Nicolaj startede i 2013 i Hornslet IF som U6 spiller og spillede 3 år i klubben indtil sommeren 2016, 
hvor turen gik til Hjortshøj/Egå (HEI fodbold). 1 år blev det til i HEI inden storklubben AGF fik æren 
af at få Nicolaj i truppen.

Nicolaj har aldrig været i tvivl om, hvad han ville og ikke mindst kunne så efter 2,5 år i AGF flyttede 
han i Januar 2020 til FC Midtjylland for at få nye og spændende udfordringer. 

Dette skifte betød også, at Nicolaj i sommeren 2020 som 13 årig måtte flytte til Herning hos en 
værtsfamilie og gå i skole da morgentræning pludselig også blev en del hverdagen. 

Nicolaj er desuden også blevet udtaget til samtlige DBU-samlinger.

GODT GÅET KNÆGT !

Vi ønsker Nicolaj Tornvig Hansen (husk navnet) kæmpe stort tillykke med kontrakten og alt mulig 
held og lykke med karrieren og fremtiden.

HIF Fodbold
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Fodbold

Kontrakt med FCM
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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.

Den 20. februar mødte 10 fodboldglade piger op til Dansk Revision Cup 2022. 

Vi stillede op i U11 rækken, og vores U10 spillere gav den gas selvom flere af modstanderne var et 
hoved højere end dem selv.

Vi startede nervøst, og spillede uafgjort mod først Åbyhøj og dernæst Viborg. 

Det betød, at vi var tvunget til en sejr mod Hadsten i den sidste gruppekamp for at gå videre. 
Pigerne leverede og spillede en flot kamp, som endte med en 3-1 sejr. 

Sådan en placering direkte i A Finalen. Og sikke en finale det blev. Pigerne var i fuld kontrol, og 
spillede deres klart bedste kamp. Lystrup blev besejret 1-0, og der var stor glæde i HIF lejren. 

Et fantastisk sammenhold, vilje og en masse tro på egne og venindernes evner. Godt gået piger.

Hvis din pige er interesseret i fodbold, og har lyst til at være en del af en fantastisk gruppe, kan du 
kontakte Bo Olin (20411222) for træningstider m.v.

Hilsen Bo

Sejr i Dansk Revision Cup 
Fodbold
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Fodbold
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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

Så er første dag af KropAmok VinterSport 2022 
veloverstået og sikke en dag. Vi har malet bannere 
og flag, leget navnelege, politi og røvere og taktisk 
stratego. Dagen sluttede af med valgfri hygge, 
enten i hallen eller ved at spille kort og tegne. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen i morgen.
En kæmpe stor tak til vores sponsorer: Frivilligrådet 
ved Syddjurs kommune, DIF og DGI, for at være 
med til at gøre campen mulig samt SuperBrugsen 
Hornslet for frugt og vand.

Anden dag til KropAmok Vintersport 2022 startede 
med en lille banandans, så vi kunne få kroppen 
godt igang. Herefter brugte vi en masse tid på at 
lege blindeleg og forskellige lege på redskabsba-
nen. 
Efter frokost spillede vi battle og minestryger. 

Endnu en dejlig dag er gået og vi glæder os til at se 
alle KropAmokkerne til den sidste dag i morgen.

Så har sidste dag af KropAmok VinterSport 2022 
nået sin ende og den har stået i De Olympiske 
Leges tegn. Vi har været igennem skiskydning, 
bobslæde, kopfodbold, ludobasket, curling og 
afslutningsvis en OL-quiz. Sidst på eftermiddagen 
kom de seje KropAmokkeres forældre, og børnene 
gik indmarch og viste deres OL-banner, som de 
lavede i mandags. 
Eftermiddagen sluttede med at børnene fik 
overrakt en medalje som tak for den store indsats. 
Instruktørerne siger kæmpe TAK for en kanon 
VinterSport - det har været en fornøjelse.

KropAmok Vintersport 22
Kilde: facebook

3 dage i vinterferien var der KropAmok Vintersport 22 i Hornslet Hallen.
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Corona-tvivl
Igen i december 2021 havde håndboldafdelingen overvejelser om årets salg af fyrværkeri ved 
Rema. Det kunne jo blive en rigtig fuser, da Covid19-epidemien potentielt kunne ændre nytårsaf-
ten fra en fest til en fuser – hvilke restriktioner ville mon være gældende mellem jul og nytår og 
ville folk i Hornslet løbe an på at holde nytårsfest ??

Opstilling
Tirsdag d. 28. december modtog vi 3-4 paller krudt, der blev båret ind i containeren og der blev 
stillet hegn og telt op. Der blev sat skilte op med ”Farligt fyrværkeri” og ”Rygning forbudt” – og 
teltet blev indrettet til ensrettet trafik, håndspritten fundet frem og der blev opsat skilte om 
mundbind, antal samtidige kunder etc.
Vi fik desværre ikke alt det krudt vi havde håbet, da leveringsproblemer fra Kina medførte mange 
udsolgte varer allerede før vi kom i gang.

Tyveri – heller ikke i år
Belært af tidligere års erfaringer, havde vi igen i år etableret nattevagt alle nætter – og det var 
ikke kun for sjov. Der blev igen observeret suspekte køretøjer, der kredsede omkring vores 
opstilling, men som heldigvis forduftede ved synet af nattevagterne. 

Salg
Alle vores bekymringer blev heldigvis gjort til skamme og der var igen stor søgning til Hornslet 
IF’s fyrværkerisalg.
Vi fik hurtigt udsolgt af raketter, men der var stadig børnepakker og batterier på lager, da vi 
lukkede ned nytårsaftensdag kl. 14. Det var alligevel en flok meget tilfredse frivillige der pakkede 
teltet ned straks derefter. Indhegningen måtte vi lade stå til restlageret blev afhentet i starten af 
januar.

Resultat
Tusind tak til alle, der støttede håndboldafdelingen, ved at købe årets nytårsfyrværkeri hos os. Vi 
endte med at tjene godt kr. 30.000 til klubkassen.

Årets fyrværkerisalg
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Håndbold

Håndboldafdelingen vil gerne takke Rema, 
der igen gav os lov til at låne plænen ved 
siden af deres parkeringsplads. 

Derudover skal lyde en stor tak til Omar for 
lån af telt og til Mads og Omar, der hjalp med 
opstilling og nedtagning. Det samme gjorde 
Karsten, der derudover var behjælpelig med 
lys, eltavle og borde.

Også stor tak til de mange frivillige spillere 
og familie for deres indsats og opbakning.
Dameholdene i 2. division og Jyllandsserien.

Bestyrelsen

Tak til
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Fodbold

U16 drengenes vinter
Vintersæsonen for U15/U16 drengene er forløbet 
stille og roligt. Vi har trænet et par gange om 
ugen, en gang udendørs på kunstgræs og en gang 
indendørs, når hallen ikke har været optaget af 
andre arrangementer.

Vores Liga 2 drenge deltager i en vinterturnering 
på kunstgræs og har indtil videre spillet 4 kampe. 
Primært huskes kampen mod Støvring, da 
spillere og tilskuere måtte skovle sne på vores 
kunstgræsbane for overhovedet at kunne afvikle 
kampen. Drengene knoklede på med medbragte 
sneskovle men det var desværre nok en lidt for 
hård opvarmning – kampen blev i hvert fald tabt…

Alle drengene har også spillet DBU indendørs, 
hvor vi har haft et U15 hold og tre U16 hold 
tilmeldt. Vores U15 drengene kvalificerede sig til 
regionsfinalen og gjorde en flot figur men lykkedes 
desværre ikke med at vinde. 

Vores U16 Liga 1 drenge kom hele vejen til det 
Jyske Mesterskab men efter at have været helt 
suveræne i puljespillet (lutter sejre), så stoppede 
festen i kvartfinalen mod Team Sydthy. Dog på 
de allermindste marginaler, da kampen gik i både 
forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence før 
et nederlag på 12-11 var en realitet. Team Sydthy 
endte i finalen og vi kunne ikke undgå at syntes, at 
det skulle have været vores finaleplads!

I december måned var drengene på job hos 
Damgaard-Jensen A/S for at tjene penge til den 
kommende træningslejr. Som altid var der stor 
opbakning fra drengene og de mødte talstærkt 
op og pakkede bl.a. julegaver og meget andet. Vi 
vil gerne rose drengene for altid at bakke op om 
disse initiativer :-)

I skrivende stund ser vi frem til vores træningslejr 
i Vejen Idrætscenter fra d. 11-13. marts. Der er 
booket flere eksterne instruktører: lørdag kommer 
RH Goalkeeping og tager vores målmænd under 
kyndig behandling, søndag morgen står vi op til 
et foredrag med sportcoach Kathrine Laursen 
(Laursen Coaching) og senere søndag kommer et 
par tidligere proffer (Hans Henrik Andreasen og 
Martin Bergvold) og træner drengene.

Derefter er vi forhåbentligt klar til forårssæsonen 
som byder på både Liga 2 og Liga 5 fodbold. 
Vores trup er netop nu kun på 24-25 spillere, 
hvilket faktisk slet ikke er nok til to 11-mands hold, 
så sidder der tidligere spillere, tilflyttere, eller andre 
derude, der har lyst til at dyrke verdens bedste 
sportsgren sammen med en flok søde og meget 
sociale drenge, der også kan spille fodbold, så 
er det bare om at komme på banen! Og har man 
spørgsmål inden, så kontakt gerne mig på tlf. 
2081 6565.

Mvh Winther og trænerstaben

www.gamlekro.dk
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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

Opgrader din håndbold  
garderobe
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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

Håndbold
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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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Julekalender  
tak for støtten!
Julekalender til støtte for Hornslet IF Håndbold og Fodbold

I efteråret kom ideen til at få lavet vores egen julekalender I samarbejde med Hornslet Handels-
standsforening.

Mange af byens butikker bakkede op om vores tiltag og sponsorerede mange flotte præmier.

Vores spillere gav den en skalle med salget af kalendere og vi sidder tilbage med et flot overskud 
til deling mellem de to afdelinger.

Salget indbragte lige omkring 67.000 kr I overskud – Hvilket vi syntes er en stor succes, især 
taget I betragning at det var første gang vi forsøgte med en lokal julekalender.

Tusin tak til alle sponsorer der var med på ideen: Hornslet fysioterapi og træning, ABC Centret, 
Chris fest og farver, Madkompagniet, Superbrugsen Hornslet, Mr. Hornslet, EDC Aros, Care-
Clinic, Skobox, Hornslet Hallen, Butik Lulu, REMA 1000 og Sparekassen Djursland, GF Forsikring, 
Djurslands Bank og Profil optik.

Også en stor tak til alle der valgte at støtte os ved at købe en julekalender.
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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

Fodbold



HIF BLADETS STØTTER

38

U9/11 drenge
En super sæson går snart på hæld for drengene! Det har været en sæson med stor tilgang på 
begge hold, så vi ender med at være næsten dobbelt så mange som da vi startede sæsonen op.

Vi har her i foråret lavet et samarbejde med Rasmus og Christian fra Hornslet IF – Motion. De har 
haft træningen to gange, hvor de har kørt på med en masse styrketræning til drengene! Flere 
drenge kunne dog ikke helt forstå hvad det dog havde med håndbold at gøre – men drengene 
får mere og mere brug for deres råstyrke de næste par sæsoner, så vi syntes det var godt de 
fik lov at snuse til denne del af spillet også! Rasmus og Christian har givet den max gas til de to 
trænninger og det har været fedt at se drengene presse dem selv, så meget som muligt!

En kæmpe tak til Rasmus og Christian for at tage sig tid til at komme ned og give drengene sved 
på panden om ømme muskler. Det er fedt at sådanne samarbejder på tværs af afdelinger kan 
lade sig gøre.

Hornslet Fysioterapi sponsorerede sidste sæson nye spillertrøje til holdet, men da holdet er 
vokset så meget I denne sæson og vi pludselig kunne stille med både et U9 og et U11 hold sendte 
vi en lille bøn afsted til Ebbe. En lille bøn om mere spillertøj så han sponsorerede begge hold. 
Ebbe var hurtig med på ideen og U9 kunne dermed også blive klædt I nyt flot spillertøj.

En kæmpe tak til Ebbe og Hornslet Fysioterapi for at sponsorere tøj til drengene!

Tøjet bliver luftet lidt ekstra I denne sæson, da drengene for første gang skal med til afslutning 
stævne I Sindal, da vi er tilmeldt med både et U9 og et U11 hold til Soldal cup. Vi drager afsted 
fredag d. 8/4 og vender næsen hjem søndag d. 10/4. Vi glæder os til en weekend med masser af 
kammeratskab, håndbold og sjov.

-Trænerteamet
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

U9 og U11 drenge har tidligere været et sammenlagt hold. Nu er der så mange drenge at der både 
er tilmeldt et U9 hold og et U11 hold!
U11 fik sidste sæson nyt spillertøj af Hornslet Fysioterapi & Træning! 
De var heldigvis med på at støtte et hold i vækst og klæder nu begge hold på til kamp
Vi siger tusind tak til Hornslet Fysioterapi og træning for deres gavmildhed 

Nyt spillertøj



41

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Håndbold

Når man spiller håndbold skal man ha’ et håndboldpas.

Håndboldpasset er bevis på, at man er aktiv i dansk håndbold. Både spillere, trænere, for-
eningsledere, 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.

Se også filmen om håndboldpasset på youtube,
https://youtu.be/-2Pn6GxAndE

Bestyrelsen

Håndboldpas
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED

Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

At være medlem af en idrætsforening giver et socialt fællesskab og sjove oplevelser, sammen 
med andre børn og unge. For nogle familier kan det dog være en udfordring at afholde udgifterne 
til børnenes fritidsinteresser, på grund af en presset økonomi.

I Hornslet IF Håndbold vil vi gerne opfordre til, at man som forælder benytter den mulighed som 
Syddjurs Kommune giver, for at få støtte til op til 1.000 kr. pr. barn/ung til selve aktiviteten samt 
op til 1.000 kr. til udstyr eller udgifter, der relaterer sig til stævner.

Det er ikke svært at ansøge og den socialfaglige rådgiver på skolen kan hjælpe med vejledning 
om, hvordan man søger. 
Man kan også kontakte bestyrelsen på haandbold.formand@hornslet-if.dk for at få hjælp til at 
ansøge. 
Så laver Hornslet IF Håndbold ansøgningen på barnets vegne – blot er det vigtigt at vi kan mødes, 
da skemaet skal underskrives af indehaveren af forældremyndigheden.

Læs mere om muligheden i denne brochure (pdf):
https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/folder.pdf

Kontakt Syddjurs Kommune, Social og Familie på tlf. 87 53 53 80, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit 
barn er i målgruppen for tilskud.

Bestyrelsen

Fritid for alle
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Håndbold

Skyd sommerferien aktivt i gang med håndboldskole

Igen i år, står håndboldafdelingen klar med håndboldskole i uge 26!

Sidste år endte vi på 63 tilmeldte, hvilket gav os blod på tanden og viste at der var en lyst til at 
deltage på håndboldskole i sommerferien. Derfor er vi igen i år klar med håndboldskole.

Igen i år er det vores Dame senior der står som håndboldskole ledere. De er derfor klar til at dele 
ud af deres store viden om håndbold til alle de deltagende børn og unge!

I år har vi desuden mulighed for at krydre håndboldskolen med spil udendørs på de nye Beach 
baner, der desværre ikke nåede at blive færdige til sidste års håndboldskole.

Håndboldskolen er I år for årgang 2007 – 2013. I skrivende stund er der 45 tilmeldte - så vi håber 
og tror på en udsolgt håndboldskole!

Bestyrelsen, HIF Håndbold

Håndboldskole

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

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Petanque

Vi glæder os til forår og til sol og sommer.

Vinteren er i skrivende stund snart forbi. Vintergæk-
ker og erantis har stået i fuldt flor i flere uger.
Nu mangler vi bare sol og varme, så vi rigtig kan 
komme i gang med petanquespillet igen.
Dog har der igen i år været en lille trofast skare, der 
har spillet det meste af vinteren, til dem vil vi bare 
sige: Godt gået.

Sæsonstart
Søndag den 3. april 2022 kl. 9.30 har vi sæson-
start.
Der vil være rundstykker og en lille opvarmer til den 
medbragte kaffe.
Bestyrelsen glæder sig til at byde alle velkommen 
til sæson 2022.

Turneringer
Vi fortsætter med vore interne turneringer super 
melee og flaskespil. Svend har lavet spilleplan, 
så bestyrelsen håber, så mange som muligt vil 
deltage i disse interne løbende turneringer hen over 
sommeren. Spilleplanen er optrykt her i bladet.

Der er igen i år fællestræninger med Rodskov og 
Ådalen, datoer fremgår ligeledes af spilleplanen.

Sidste år indledte vi i samarbejde med Rodskov 
en hyggeaften i Rodskov og en hyggeaften her i 
Hornslet. Der var rigtig mange fremmødte til disse 
to aftner, så vi gentager det igen i år og håber det 
atter vil blive en succes. 

Klubhus
Sidste år havde vi planlagt, at klubhuset skulle 
males. Dog udsatte vi projektet, idet der var 
forlydende om, at skolebyggeriet måske ville blive 
placeret, så det ville få betydning for Petanque. 

Det er hverken bekræftet eller afkræftet, men ifølge 
vore oplysninger vil der i maj måned blive vedtaget 
hvor og hvornår skolebyggeriet vil blive iværksat. 

Så vi afventer og ser hvad der sker.

Forhåbentlig kommer det ikke til at få betydning for 
Petanque, således at vi kan beholde både klubhus 
og baner, som det fremstår nu.

Forår på vej

Hvem ligger nærmest?

Sikke et forsvar der er opbygget

Der måles så alt går retfærdigt til.
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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 3. maj til tirsdag 31.aug. kl. 19.00 
Fra tirsdag 4. okt. til tirsdag 28. mar. 2023 kl. 14.00

Aktivitetskalender 2022
Søndag 3. april 09:30 Åbning af Petanque 2022
Tirsdag 12. april 18:00 1 Supermelee
Søndag 24. april 10:00 1. Flaskespil
Tirsdag 3. maj 19:00 2. Supermelee
Søndag 15. maj 10:00 2. Flaskespil
Tirsdag 17. maj 18:30 Træning i Rodskov
Tirsdag 24. maj 19:00 3. Supermelee
Søndag 29.maj 10:00 3 flaskespil
Tirsdag 7. juni 19:00 4. Supermelee
Mandag 13. juni 18:30 Træning i IFÅ
Søndag 19. juni 10:00 4. Flaskespil
Mandag 20. juni 18:30 Hyggedag i Rodskov99
Søndag 3. juli 10:00 5. Flaskespil
Tirsdag 5. juli 18:30 Træning i Hornslet
Søndag 10. juli 09:30 Champagnespil
Tirsdag 12. juli 19:00 5. Supermelee
Søndag 31. juli 10:00 6. Flaskespil
Tirsdag 9. aug. 19:00 6. Supermelee
Søndag 14. aug. 10:00 7. Flaskespil
Tirsdag 16. aug. 18:00 Hyggeaften med Rodskov i Hornslet
Tirsdag 23. aug. 19:00 7. Supermelee
Søndag 28. aug. 09:30 Klubmesterskab HIF
Tirsdag 20. sept. 18:00 8. Supermelee
Søndag 25. sept. 10:00 8. Flaskespil
Tirsdag 4. okt. 19:00 Medlemsmøde Hornslet Hallen
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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

JS Smede & Maskinforretning ApS Ågårdvej 60, Hornslet 4078 3880 www.jssmed.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


