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Formanden takker for i år!
Så står jul og nytår for døren, og vi ser tilbage på et
år med masser af succes - både i selve idrætten,
men også på ledelses plan, hvor vores bestyrelser
har gjort et kæmpe stykke arbejde.

Vi, i hovedbestyrelsen, vil gerne sige tusind tak til
vores bestyrelser for deres store indsats i år og er
det ikke for jer, så havde vi ikke den idrætsforening,
vi har i dag. Det er dejligt med nogle engagerede
mennesker, og det kommer både HIF og alle klubbens brugere til gode.
Jeg synes, det er så dejligt at komme en tur i hallen,
hvilken som helst aften i ugen og se, at der alle
steder er fyldt op med børn og voksne, der er i fuld
gang med at udøve en eller anden form for idræt.
Jeg hørte én sige en aften: Det er da utroligt, jeg
kunne ikke engang få en P-plads i aften, hvad sker
der i hallerne sådan en alm. mandag aften? Ja, hvad
sker der? Der er håndbold, badminton, fodbold,
tennis, pump, stram op, mave/ryg hold og derud
over, så har motionscenteret åben, og der er også
karate. Så der sker rigtig meget en helt alm. aften i
hallerne og på banerne omkring.
Og tager man så et smut om på skolen, hvor
svømning, gymnastik, parkour, volley og basket
holder til, så summer der ligeså meget af liv.
Jeg kan kun glæde mig over, at så mange mennesker nyder at dyrke sport i Hornslet, og der er plads
til flere, der har lyst til at være med i det sociale
idræts fællesskab.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige
Hornslet hallerne tak for godt samarbejde - ikke
mindst til Kim og Maja, der gør en stor indsats for, at
vi skal føle os godt tilpas i hallerne. Det er blevet så
flot og lyst efter den store renovering i cafeteriet.
Der er selvfølgelig også mindre gode ting, bla synes
jeg, det er en skam, at byen ikke helt bakker op om
de tiltag, vi forsøger os med. Julefrokost for alle
i hallen, det var godt det første år, men så er det
ligesom om, at nyhedens interesser dalede til året
efter og igen i år, hvor vi har været nødt til at aflyse.
Jeg ved ikke, hvad det er der gør, at vi ikke længere
kan samle folk til påskebal, pinsebal, sommerfest,
eller julefrokost. Jeg synes, det er trist for en by som
Hornslet, at man ikke kan samles til en fælles fest
som støtter klubben, men måske er tiden bare ikke
længere til den slags fester.
Jeg vil dog gerne opfordre til at komme med nogle
indspark, hvis der er nogle, der sidder med en god
ide.

Anja Nielsen
formand – HIF

Hornslet
Apotek
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HIF Motion
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Vores udsendte reporter fra motionsafdelingen har været på jagt
efter den gode historie og spurgt brugerne af HIF Motion, hvorfor
de netop benytter sig af tilbuddene!
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Book allerede nu til julen!
Gå ind på Hornslet-if.dk og vælg motion, så
booker du dig på et hold, og du er igang!
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Dorte Christensen, Hørning.
Træning betyder meget for mig. Det giver mig
energi og overskud, og er en nødvendighed bla.
fordi jeg har et stillesiddende kontor job. Jeg
er meget glad for at træne i HIF, hvor jeg går til
step, pump og zumba.
Socialt er det også et super godt sted at være,
- derfor kører jeg også 40 km hver vej 4 gange
om ugen :- )

HIF Motion

Anders Præst Andersen, Hornslet
Jeg synes, at det er fedt at komme i hallen.
HIF er en god forening, og man altid bliver
mødt af glade ansigter, når man kommer. Jeg
går selv til pump mandag og torsdag, hvor
mandagspumpen er efterfulgt af yderligere en
halv times mave/ryg træning. Det er super god
træning. I løbet af en pumptime får man trænet
næsten alle muskelgrupper og særligt efter de
første par gange oplever man muskler, man ikke
var klar over, man havde. Den ømhed går nu
hurtigt over og træningen bliver til velvære i form
af styrket muskulatur, der blandt andet hjælper
mig igennem en hel dag foran computeren på
kontoret.
Jeg er ganske enkelt ikke længere så øm
i skuldre og nakke efter, at jeg for et års
tid siden begyndt at træne. Der er en
god stemning og hyggelig atmosfære
på holdet, hvor der også er plads til
grin og hyggesnak. Udover pump
forsøger jeg at komme til step-slank
om onsdagen. Det går stærkt og
man får pulsen op. Det er da
heller ikke altid, at mine fødder og
arme laver de samme trin som vores
instruktører, men det er sjovt at være med, og
det er jo det, det handler om. Til dem, som ikke
træner i HIF, kan jeg kun sige, kom ned og vær
med - det er fedt.

www.facebook.
com/groups/HIF.
Motion/

Nye regler fra 1. august!
Det er vigtigt, at du husker at køre dit kort igennem ved skærmen.
Der vil bliver kørt automatiske bøder fra den 1 august ved udeblivelse ( du glemmer at melde fra eller glemmer at kører
dit kort igennem ved skærmen).
-de der har månedsmedlemsskab bliver trukket 3 dage. -de der har klippekort mister klippet.

KLINIK FOR FODTERAPI

v/ Else Marie Kruse, Maibritt Nielsen
og Anne Alexandersen
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Gymnastik
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Gymnastik 2012-2013
Gymnastik afdelingen er godt igang, men det betyder ikke, at man skal blive
væk, hvis man har lyst til at være med på et af holdene!
På HIF-gymnastiks hjemmeside tilmelder man sig det hold, man ønsker og
betaler med Dankort eller via PBS (www.hornslet-if.dk).
Evt. spørgsmål til Dorte Lykke (tlf. 86 99 51 15)

MANDAG
Hornslet skole (ny sal)

Tidspunkt

Instruktører

Puslinge 3 år

16:30-17:20

Pernille

Puslinge 4-5 år

17:30-18:20

Dorte

Mørke Hallen - Rosenholm mix

19:30-21:15

for 7. klasse og opefter - fælles opvarmning

19:30-20:00

Spring i Mørke hallen

20:00-21:15

Rytme i multirum

Kontingent
0 – 8 år

kr. 400,-

9 – 14 år

kr. 500,-

15 – 18 år

kr. 550,-

19 år -

kr. 650,-

Rosenholm Mix

kr. 700,-

(start uge 36 for Rosenholm mix)

TIRSDAG
Hornslet skole (ny sal)

Tidspunkt

Instruktører

Mor/far -barn

16:15-17:15

Britt

Piger rytme/spring 2.-3. kl

17:15-18:15

Christina, Åse

Parkour 4.-6. kl. drenge og piger

19:00-20:00

Peter, Klaus

20:00-21:15

ONSDAG
Hornslet skole (ny sal)

Tidspunkt

Instruktører

0.-2. kl. blandet spring

17.30-18:30

Michelle, Oliver

3.-4. kl. blandet spring

18:30-19:30

Esben, Michael, Monica, Charlotte

Minimix 5.-7. klasse

19:30-21:00

Esben, Michael, Pernille, Charlotte

HIF Bladets støtteR
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Hornslet Hallerne
Første SMILEY til cafeen i Hornslet hallen

HUSK! HUSK! HUSK!

Cafeen og bestyrelsen har en politik om, at vi
prioriterer sund og hjemmelavet mad.
Så send trygt dine børn i cafeen, når de er til idræt.
Frituren er væk og pomfritter laves nu i ovn - kom
selv og smag forskellen.
Vi lægger vægt på, at det er groft brød og fedtfattige
pølser, vi serverer.

Støtter I Cafeen, så støtter I hallerne og dermed
jer selv. Vi opfordrer jer til at bruge cafeen - også i
hverdagene - så vi fremadrettet kan holde åbent, når
der er aktiviteter i hallerne og diverse lokaler.
Jo mere I støtter cafeen jo mere spændende og
varieret mad, kan vi lave til jer, og vi gør det med
et smil. Overhold venligst, at det er forbudt at
medbringe mad og egne drikkevarer i hallerne og
omklædningsrummene.

Der er mulighed for at købe forskellige blandede
salater og sandwich - også som take-away.
Der er altid mulighed for at købe frisk frugt.
Menukort kan ses i cafeen og på hallernes hjemmeside http://www.hornslethallerne.dk
Vores buffetbrochure er under udarbejdelse, men
indtil da kan jeg kontaktes på tlf.: 41147055 eller på
mail hornslethallenscafe@gmail.com, og vi vil lave
jeres ønsker.
Der er fortsat mulighed for at leje lokaler til
konfirmation og fester, og maden serveres
selvfølgelig fra cafeteriaet. Ring og reserver og hør
om mulighederne.

Weekend tilbud ved stævner og hjemme kampe Dagens ret kun 45,00 kr.
Vi har i cafeen haft besøg af fødevarestyrelsen, som
var meget positiv omkring indretningen, oprydning
og rengøring. Der var ingen anmærkninger, og vi har
derfor fået vores første SMILEY.
Den findes på opslagstavlen ved indgang til cafeen.
Med venlig hilsen
Maja

Svend
Ejnars
Taxi
Hornslet
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Hornslet Hallerne

Nyt fra Kim

Hallen har som politik, at sporten er i første prioritet i
forhold til fester og arrangementer.
Ønsker I at leje lokaler, borde, stole og service, kan I
se regler på hjemmesiden og kontakte Kim på
tlf.: 26816055 eller mail hornslethallerne@live.dk
Vi renoverer og forsøger at holde rent og pænt overalt, så vær fortsat med til, at din hal er den bedste og
reneste. Tænk på den næste, der kommer efter dig.
Vi opfordrer jer til at komme med konstruktiv ris eller
ros, så vi kan opretholde den høje standard, som vi
ønsker her i huset.
Med venlig hilsen
KIm Hougesen

Nyt fra bestyrelsen
Endnu et regnskabsår er gået i Hornslet Hallerne og
for mig det første år i bestyrelsen. Det er været et år
præget af udskiftning af personale, ny struktur og
ombygning.
Den tidligere halinspektør Henrik Johansen opsagde
sin stilling i Hornslet Hallerne sommeren 2011 og
forpagtningsaftalen om cafeteriaet pr. 31. december
2011.

HIF Bladets støtteR

Vi holder på traditioner
- Spis dig mæt i god dansk kromad

www.dengamlekro-hornslet.dk
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Kim Hougesen blev ansat og startede i stillingen som
halinspektør den 1. oktober 2011.
Bestyrelsen i Hornslet Hallerne have i gang sat en
større arbejde med at undersøge mulighederne for
fremtidig struktur, man valgte at lægge cafe driften
ind under Hornslet Hallerne og ikke forpagte det ud
som tidligere.
Maja Krusborg blev efterfølgende ansat som leder
at cafeen. Stillingen som halinspektørassistent
blev nedlagt, men en stilling med rengøring og
vedligehold på 20 timer blev bevaret, dermed er der
følgende struktur på den daglige medarbejderstab i
Hornslet Hallerne
Gennemførsel af ombygningen var en hård periode
for alle at komme igennem - men som ordsproget
siger ”skal det jo være værre, før det kan blive bedre”
– Og vi syntes det er blevet rigtig godt, lyst venligt og
imødekommende.
Økonomisk er regnskabsåret 2011/2012 været rigtig
dårligt, omsætningen i cafeen for lille, udlejning af
lokaler faldet og sponsor indtægter ligeledes faldet.

Halinspektør Kim Hougesen
Cafébestyrer Maja Krusborg

Samtidigt står Hornslet Hallerne overfor nogle store
investeringer i alm. vedligehold i den kommende år,
derfor bliver den nye bestyrelses største opgave at få
økonomien på rette kurs og at få vedligeholdelseskontoen til at vokse, sådan at vi fortsat kan være
stolte af ”hele byens idrætsfaciliteter”.

Ny bestyrelse
Efter generalforsamlingen ser Hornslet Hallernes
bestyrelen således ud:
Rikke Klitgaard Friis
Lone Sandgaard
Jacob Antonisen
Ove Hougaard
Heini Møller
Kristian Krogh Elmer
Rene Damholt
Claus Thyrre
Jan Fischer
Lone Møller
Henrik Horup

Formand
Næstformand
Kasser
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Suppleant
Suppleant

Den nye bestyrelse ønsker, at Hornslet Hallerne skal
være rammen omkring sporten i Hornslet, at det
skal være noget, vi alle er stolte af, at vi har respekt
for hinanden og dennes sportsgren, at vi møder
hinanden med et smil.
På bestyrelsens vegne
Rikke Klitgaard Friis

Hornslet Undervognscenter
v/Svend Erik Høj
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Svømning

179 km & 100 meter
Søndag d. 7.oktober deltog svømmeafdelingen i
Hornslet Idrætsforening igen i arrangementet
Danmark Svøm Langt.
Arrangementet er et breddetræf, hvor alle vandglade
sjæle har mulighed for at få en dukkert og samtidig

HIF Bladets støtteR
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deltage i et landsdækkende stævne uden nødvendigvis at være medlem af en klub.
I år deltog hele 41 svømmeklubber i hele kongeriget
fra Nuuk til Gudhjem om at samle flest deltagere og
tilbagelægge flest kilometer. Det var 6 klubber mere
end i 2011, så konkurrencen var hård!

Danmark svøm langt
vinderne

Svømning

75 svømmere

Men heldigvis var der også stor interesse i vores
egen by, så da klokken var 16 og stævnet sluttede,
havde 75 svømmere været i vandet for at bidrage til
resultatet. Det var 9 deltagere flere end sidste år, og
ifølge Dansk Svømmeunions hjemmeside 1,4% af
indbyggertallet – det bliver der nemlig også konkurreret om! Ud over de svømmere vi kender til daglig
i klubben og en masse andre friske børn, dukkede
også flere familier op, hvor både børn og voksne
havde en aktiv og sjov dag sammen.

Tak til de frivillige
Svømmebestyrelsen og nogle enkelte frivillige forældre og bedsteforældre hjalp med at holde regnskab
med, hvor mange baner svømmerne tilbagelagde.
Det kunne ind imellem være noget af en udfordring
at være banetæller med 8-10 svømmere på hver
bane, som også rigtig gerne ville høre, hvor mange
baner de nu havde svømmet! En stor tak til jer, der
kom og gav en hånd med at afvikle arrangementet!
Uden jeres hjælp var det ikke muligt at afvikle sådan
en dag.

ÅRGANG/ GR.

NAVN

METER

2007 – yngre 1

Ylan Hussein

850 meter

2005 – 2006 2

Anne Lund

4200 meter

2003 – 2004 3

Ida Melchiorsen

4000 meter

2001 – 2002 4

Jonas Melchiorsen

8150 meter

1999 – 2000 5

Cecilie Krarup

6750 meter

1997 – 1998 6

Bjørk Kristophersen

6150 meter

1995 – 1996 7

Kristina Lund

11250 meter

1993 – 1994 8

Sebastian Loftager

11400 meter

1980 – 1989 10

Marianne Veng

6700 meter

1970 – 1979 11

Maha

2650 meter

1960 – 1969 12

Maj-Britt Holmgaard

6400 meter

1950 – 1959 13

Janni Krarup

2500 meter

1940 – 1949 14

Lis Nielsen

2500 meter

1920 – 1939 15

Signe Petersen

5500 meter

26. plads på landsplan
De mange deltagere svømmede tilsammen 179,100
km. Et rigtig fint resultat, som placerede Hornslet på
en 26.plads på landsplan. Mange af svømmerne var
stort set i vandet fra kl.10 til 16, hvilket tydeligt kan
ses på resultatlisten.
Alle deltagere kunne hjembringe et diplom, og der
var desuden medaljer til bedste resultat indenfor de
forskellige aldersgrupper.
Bestyrelsen

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
Hornslet
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Tennis

Klubmesterskaber i Ten
Onsdag d. 26. September 2012 blev årets
klubmestre i ungdomsrækkerne kåret.
Vejrguderne sendte kaskader af regn mod banerne,
og banemand Henning havde travlt med at holde de
ivrige børn fra de bløde og gennemvåde baner.
15 børn havde nemlig trodset uvejret og valgte at
stille op. En lille trøst var de gode muffins, som var
medbragt til arrangementet.
Henning er ikke banemand for ingenting og havde
med snarrådighed fået lov at låne hal 2, så vi kunne
spille minitennis istedet.
Der blev spillet meget godt minitennis og alle fik
mindst 3 kampe, vi fik kåret årets klubmestre i
minitennis efter en rigtig god eftermiddag med denne
alternative tennisform.
Vinder U18 blev Jonas Krabbe efter nogle drabelige
dyster mod Kiwis unge hær, Henrik og Niels Nordvig.
U14 vandt Cecilie efter flot spil og en tæt kamp mod
Tilde de Place. May Bjørn endte på en flot 3. plads.
Tak til Nordea, Djurslands bank og Matas for rigtig
flotte præmier.
Svend, Henning og Bjørn

HIF Bladets støtteR
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Oskar med god teknik

Tennis

nnis for voksne og børn
15. og 16. september blev årets voksne klubmestrer kåret . Det skete efter en forrygende
finale-weekend med godt tennis og god
opbakning fra tilskuere.

Se mange gode billeder fra klubmesterskaberne på
tennisafdelingens fane under Hornslet IF´s hjemmeside i billedgalleriet under klubmesterskab 2012.

En succesrig nyskabelse var lørdagens skemalagte
kampe.

Til næste år en opfordring til pigerne om at melde
sig til klubturneringen, så Sysser kan få et par
singlekampe!

Årets mestrer
RÆKKE

NAVN

Double A

Svend/Charles

Double mesterrække

Bjørn/Frederik

Herresingle A

Jan Lindblad

Herresingle mesterrække

Lars Knudsen

Mix double

Jørgen H./Sysser

Tilskuere på lægterne

Opvarmning til doublefinalen

Præmieoverrækkelse

Hornslet Autoværksted
v/SØREN K. EriKSEN
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Tennis

Serie 2 er jyske mestrer
Hornslet IF er for første gang i klubbens historie
Jysk mester i tennis. Det blev en realitet, da serie
2 holdet vandt finalen på hjemmebane over
Midtjylland tennisklub 4-2.
Modstanderene var et meget ungt og talentfuldt hold.
Finalen gav debut til Steen Friis, som med sikker og
koncentreret spil overbevisende vandt sin mixdouble
sammen med Mette Veller i 2 sæt.
Herredoublen med Frederik Thayssen/Bjørn de Place
vandt 6-2, 6-2 efter deres bedste kamp i sæsonen.
Mette Veller tog sig af damesingle med en sejr på 6-2,
7-5.
1. herresingle tabte Bjørn med 3-6, 3-6 mod en stærk
modstander, så han var oppe mod overmagten.
2. herresingle delte Frederik æg ud med 6-0, 6-0 efter
en helt igennem flot kamp stort set uden fejl.

HIF Bladets støtteR
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3. herresingle gav Anders mulighed for sin anden
optræden i sæsonen. Trods en flot indsats, og et
comeback i 2 sæt blev han slået 2-6, 5-7.
Dagen var ekstra god, da mange tilskuere havde
fundet vej til det lille klubhus. Aldrig har der været så
mange på „lægterne“ som der var lørdag eftermiddag
på Hornslets tennisbaner. Både hjemmeholdets
tilskuere og de medrejsende fra Midtjylland sørgede
for en god stemning.
Holdkaptajn Frederik Thayssen var efter kampene
en glad og tilfreds mand. Han glæder sig til at skulle
spille serie 1 næste sæson.
På tennisklubbens vegne
Bjørn de Place

Tak til Banko holdet
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores
bankohold, der uge efter uge afholder banko på
Gæstgivergården og samler penge ind til HIF.
Vi kan slet ikke takke nok, for den store indsats I gør
og for de midler I hvert år gladelig kommer og giver
til vores arbejde i HIF.
Vi ved godt det bliver svære for hvert år, men vi
håber I forsætter, med lige så stor glæde og omhu,
som i de forgange år.
Endnu en gang kæmpe tak for hjælpen
På vegne af hele HIF
Anja Nielsen

Tak til vores sponsorer
Jeg vil gerne på hele HIF’s vegne sige en stor tak til
alle de sponsere, der har været med til at støtte os
på den ene eller anden måde i år.
I skal vide, at vi sætter stor pris på alt den hjælp og
støtte vi kan få, det gør vores arbejde som frivillige
i HIF meget lettere og vi får mulighed for at gøre så
meget ekstra for vores udøvere.
Vi har i år valgt at gå ind i handelsstandsforeningen,
så vi på kryds og tværs kan få en god dialog, men
ikke mindst også gøre nytte af hinanden, for som vi
har brug for støtte til vores afdelinger, så har man
også brug for hjælp i handelstanden.

Dette er også en opfordring til alle om at støtte op
om vores forretninger i byen, for gør man ikke det,
så er der heller ikke nogen til at støtte op om os
med sponsorater. I den sidste ende er det så vores
udøvere, der kommer til at mærke for det.
Vi ser frem til et godt samarbejde i 2013 og siger tak
for 2012.
HANDEL LOKALT, DET STØTTER!!!!!!
Med venlig hilsen
Anja Nielsen
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Den nye formand beretter
Som ny formand for Hornslet IF Badminton
byder jeg gamle og især nye medlemmer
velkommen til sæson 2012/13.
HIF badminton Senior
Som de fleste ved, så mistede vi et helt jyllandsseriehold i foråret, og det var med lidt usikre fornemmelser, vi startede op i august måned. Heldigvis går
alt nu rigtig godt.
De ”gamle” tilbageblivende seniorer hedder nu
”Motionister”. Spillerne har heldigvis bibeholdt
træning 2 gange om ugen med træner Louise Jepsen
om tirsdagen samt en spilleaften om torsdagen.
Træningen foregår med superkoncentreret indsats og
rigtig godt humør.
Vi er nu oppe på 18-20 forskellige spillere. Der er
tilmeldt 3 DGI hold til vinteren, heldigvis kun med
double-kampe.
Er der nogen, der brænder for god badminton på lidt
højt konkurrenceniveau, så er der stadig plads på
tirsdag/torsdagsholdet mellem kl. 20 og 22.

HIF badminton - De „gl.“ motionister
Her går det, som det plejer. Næsten alle de ”gamle”
spiller endnu, og samtidig har vi budt velkommen
til flere nye spillere. I skrivende stund er det kun 2
baner ledig (onsdag 19-20 samt torsdag 19-20).
Disse 2 baner samt mandag fra 21-22 kan reserveres
via bookingsystemet. Nye medlemmer, der ønsker
disse baner fast frem til 30/4-2013, bedes kontakte
formanden.

HIF badminton Ungdom

hårdt, men rigtig godt. Humøret fejler absolut ikke
noget, og der blive gået til makronerne.
Samtidig forstår Louise også, at aktivere de unge
mennesker, når det ikke lige skal være hård træning.
Det har allerede været 2 natbadminton med
overnatning og alternative idrætsgrene, bl.a. skulle
julemanden findes i mørket.
Allerede nu er der flere unge spillere end sidste
sæson, men der er stadig plads til flere, og nye spillere skal bare møde op og få en snak med træneren.
Vi har tilmeldt et U13 hold, der allerede har været i
kamp. Samtidig opfordrer vi de unge medlemmer til
at deltage i eksterne stævner. Her tilmelder man sig
via www.badmintonpeople.dk.

HIF badminton Ældre
Hver mandag mellem kl. 09-12 spiller klubbens
absolut bedste og ældste medlemmer. Vi er 50
spillere, men der er stadig ledige baner mellem 9-10
samt 11-12.
Spillerne har fundet sammen med 4 spillere på
hver bane, men ofte mangler der en afløser, så hvis
interessen er der, kan du kontakte formanden, så
finder vi ud af hvordan du kommer i gang.

Ungdomstræner Louise Jepsen er en meget ivrig og
spændende træner, der forstår at få de unge medlemmer til at yde det bedste, de kan. Hun forlanger
en indsats og noget disciplin af sine spillere.
Jeg kan se på de spillere, der er til træning, at det er

Henning Kristiansen

HIF Bladets støtteR
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Badminton

Træningstider 2012-2013
I sæsonen 2012-2013 foregår al badminton
træning i HAL 2
Ungdomsspillere træner ikke i skoleferierne

U9:
Fra uge 43 (årgang 03-04 ifølge med en voksen)
Torsdag 16:30 - 17:30
Forældre og børn:
Er du under 9 år, skal du have en voksen med, som
også skal være aktiv under træningen.
Ketcher kan lånes!

U11:

U13:
Fra uge 32 (årgang 99-00)
Tirsdag og torsdag 15:00 - 16:30

U15/U17:
Fra uge 32 (årgang 95-96 og 97-98)
Tirsdag og torsdag 17:30 - 19:00

U19 og Senior:
Fra uge 32
Tirsdag og torsdag 20:00 - 22:00

Banebooking:
Mandag 21:00 - 22:00 Onsdag 19:00 - 20:00

Fra uge 32 (årgang 01-02)
Tirsdag 16.30 - 17:30 og Torsdag 16:30 - 17:30

Hjemmekampe 2012-2013
4H-M

Torsdag

29-11-2012

kl. 20:00

4H-A

Torsdag

29-11-2012

kl. 20:00

4H-B

Torsdag 06-12-2012

kl. 20:00

4H-M

Torsdag

13-12-2012

kl. 20:00

4D-B

Lørdag

15-12-2012

kl. 15:15

4D-B

Lørdag 05-01-2013

kl. 15:15

4H-B

Torsdag

10-01-2013

kl. 20:00

4H-M

Torsdag

24-01-2013

kl. 20:00

4H-B

Torsdag 07-02-2013

kl. 20:00

4H-B

Torsdag

21-02-2013

kl. 20:00

Lørdag 23-02-2013

kl. 15:15

Torsdag 28-02-2013

kl. 20:00

UNGDOM
4H-A

Motionister
Spiller 1 time af gangen.
Mandag 18:00 - 21:00
Onsdag 18:00 - 20:00
Torsdag 19:00 - 20:00

Badminton i dagtimerene / Ældre badminton
Mandag 9:00 - 12:00

Sæsonafslutning:

30. april 2013

Medlemsantal i Badminton
Seniorer/motionister 128

(2011/12:

120)

Ungdom

28

(2011/12:

23)

Ældre

50

(2011/12:

49)

Hornslet fysioterapi
17

Badminton

Kommende arrangementer
Ungdom

Afslutning op til julen

Kommer løbende i sæsonen fra ungdomstræneren til
spillerne.

Se efter opslag i hal 2 på Badmintons opslagstavle.

Se eventuel på følgende adresse:
https://docs.google.com/spreadsheet/
ccc?key=0ApAqJ_v8qLyPdGVUVTgzcVpNbGpmZEdOUH
R3MExWMVE#gid=0

Bliver afviklet i marts måned 2013.
Nærmere kommer i løbet af vinteren.

Formandens kontantdata
Tlf.: 23458025
Mail: formand@hifbadminton.dk

Klubmesterskab

TJEK
A
TAV LTID
LE
HAL N I
2

Bestyrelsesmedlem søges!
Lige nu består HIF badmintons bestyrelse af
følgende:
Henning Kristiansen - (formand/kasserer)
Mogens Hesselvig (medlem)
Michelle Hesselvig (medlem)
Har du lyst til at være med til at gøre en forskel i
Hornslet IF Badminton, så giv dig til kende, det er
givende og sjovt at yde en frivillig indsats.

Vi er flere der yder en stor indsats i HIF badminton,
men der er altid plads til én til. Så interesserer du
dig for vor ungdomsarbejde, motionistarbejde eller
bare at være af med til at arrangere stævner, så ret
henvendelse til formanden.
Vi ser frem til en spændende og god sæson 20122013.
Henning Kristiansen

HIF Bladets støtteR
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Entreprenør
Jesper Schroll Jensen
Autoriseret Kloakmester

Traditionen tro inviterer Håndboldafdelingen i
Hornslet Idrætsforening hele familien til

Håndbold

Julebal for alle

Hornslet hallen, torsdag d. 13. december 2012
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JULEMENU
I år vil der være mulighed for at
nyde en gang rigtig, dejlig julemad
leveret af Hornslet Gæstgivergård.
Hovedret: Flæskesteg med rødkål,
kartofler og surt
Dessert: Risalamande
Billetter skal købes i Nærkiosken
eller SuperBest – 100 kr. for
voksne og 50 kr. for børn (til og
med 12 år)
- billetter købes senest den 10/12.

2 stk.

iPhone 5

Der udloddes over
200 JULEGAVER

Hovedsponsor:

Klokken 19.00 udtrækkes lotteriet
– lodder købes i hallen på dagen
Fra kl. 16.00 forskellige sportsaktiviteter og andet sjovt
Kl. 16.45 spiller SØREN KRAUSE op til
dans omkring juletræet og nissefar og
nissemor kommer med julegodter
Kl. 18.00 – julemiddagen nydes i
hyggeligt samvær

HUSK AT KØBE BILLETTER

Mandelgave:
Ipad mini doneret af Skov Revision

VIND

iPad mini
Uafhentede præmier tilfalder Hornslet IF
håndbold efter den 10/1-2013

JULEGAVESPONSORER: • Superbest Hornslet • Kjærsgaard • Hornslet Værktøjsfabrik • Stof og Stuff • Stoppestedet • Kamia • Løgten Radio • Flügger farver Hornslet
Star Pizza • Guldbageren Hornslet • Auto- og Pladeværksted v Kim Hansen • Stark Hornslet • Djursland Bank • Hornslet Undervognscenter • Nærkiosken Hornslet
Sparekassen Djursland • Nordea • Fakta • Total Reklame • Autohallen Hornslet v/John Høj • Matas Hornslet • Madkompagniet • Sigma farvecenter
Skov Revision • VARO • Rema 1000 • Hårlokken • Kiwi minipris • DanBolig Hornslet • Mikkel • Rosenholm Have & Park • Hornslet Synshal • Hornslet Taxa • Kebe
Risskov Dinitrol Center • Skovgaard vine • Shell Hornslet • Hummel Gulvservice • Saks • Sydbank • B living • Skobox • Hornslet Isenkram • BM Maskinteknik
Ole Mathiesen MaskinCenter A/S • Profil Optik Hornslet • Bekker dans • Hornslet Guld og Sølv • Rosenholm Belægning/Lars Bladt Hansen • ST Cykler Hornslet
Tømrermester Kurt Krogh • Hornslet Autolak ApS • Gert Jakobsen Transport ApS • Le Petit • Nature time jagt & fiskeri • Gonge Danmark • Århus Frugt og
Grønt engros ApS • Grillrestaurant Amanda • Skousen Husholdningsmaskiner Risskov • El:Con Hornslet • Tøjeksperten Hornslet • Hornslet Bøger og papir
Hud- og fodpleje klinikken • M Hair • Hornslet Snedker, Tømrer- og Køkkenforretning ApS • 8TEEN • Helm Skandinavien A/S, Hornslet • BB Kommunikation ApS
Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse • Crisplant Manufacturing a/s • Trige Auto og Disel • Bonne Låse og Sikring ApS • Lindaa-Balle Maskinstation A/S

Se mere på www.Julebalforalle.dk
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Fodbold

Sidste reelle udendørstræning i år med trænerne
tv. Martin Winther (i fravær af konen) og Claus Lyngholt

37 entuastiske U10 drenge
U10 (3 kl) drengene, 37 stk., har i denne sæson
fornøjelsen af at blive trænet af 3 trænere
– Anette Winther og brdr. Morten og Claus
Lyngholt.
Der har været afholdt udendørstræning hver mandag
og torsdag kl. 17:00 til 18:15, med masser af træning
med bold (og godt med udstyr), samt spil til mål.
Tidspunkterne forsætter igen til foråret.
Der vil i vinterpausen blive trænet hver torsdag
kl. 17:00 til 18:15 så længe vejret tillader det, og
hver lørdag kl. 8:30 til 10:00 – alle U10 drenge er
velkomme til at kigge forbi for en smagsprøve, hvis
de har lyst.
Undervejs har der været masser af kampe forskellige
steder på Djursland, så drengene har haft noget af se
frem til med stor glæde.

HIF Bladets støtteR
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Der vil ligeledes i vinterpausen ligeledes være
indendørsstævner som f.eks. Ulvehøj Cup i Randers.
Det har yderligere været en fornøjelse at se spillerne
tage den nye større bane, 7 mands bane, i brug med
god success.
Det har ikke skortet med muligheder for drengene
at komme i træningslejr hvis de har haft lysten. Fra
sommerferien har der været afholdt 4 „træningslejre“, Fodboldskole uge 32, Store Teknik Dag ,
Overnatningsstævne uge 39 og træningslejr i uge 42
(man-onsdag).
Drengene (og forældrene) siger indtil videre, tak til
trænerne for en god og spændende sæson.
På vegne af spillere og forældre
Martin Christensen

UL

GOD JUL

GOD JUL

GOD JUL

GOD JUL

GOD JUL

Støt & køb årets julemærke

GOD JUL

Fodbold

H.I.F’s JULEMÆRKE 2012

Hornslet Julen 2012
Ivers kilde
Folk i Hornslet véd at den findes, i Dyrehaven ved Rosenholm slot, og mange har gået turen ”ud omkring kilden”.
Kilden har formodentlig været der siden landskabet blev formet af sidste istid, og har sivet med frisk kildevand
lige siden.
Navnet ” Ivers kilde” antyder, at en tidligere ejer på Rosenholm har haft interesse for stedet. Antagelig var det
baron Iver Rosenkrantz (1675 - 1745) som også fik anlagt ridesti op til kilden og han har sikkert nydt en tår af
det friske vand på turen.
Området omkring kilden har været indrettet som et romantisk haveanlæg med plæne, lysthus, fiskedam og
kunstig gravhøj.
Det lidt afsidesliggende anlæg har tidligere været godt besøgt af feststemte unge fra egnen, og var det rigtige
sted at se ”pinsesolen danse”!
Tekst og Tegning: Allan Rahbek
Udgivet af H.I.F. fodboldafdeling.

Pris kr. 25,00 pr. ark à 20 stk.

Aut. kloakmester og entrepenør
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Krudt på banen
Ikke nok med at der er masser af krudt på
banerne, når alle HIF`s fodboldspillere er i gang,
så har HIF Fodbold besluttet, at man igen i år
vil fortsætte med succesen fra sidste år med at
sælge nytårsfyrværkeri i ugen op til nytåret.
Fodboldspillerne har fået blod på tanden og høstet
mange erfaringer fra sidste år. Bl.a. vil åbningstiderne blive indskrænket ift. sidste år.
I år vil vi kun have åbent for salg fra fredag, den 28.
december til mandag, den 31. december, da salget
kun er koncentreret de få dage op til nytåret.

Det bliver Hornslets seniorspillere, der skal stå
for salget og sørge for, at de store batterier og de
færdigpakkede sortimenter konstant bliver hentet
frem til kunderne fra lagercontaineren.
Vores salgssted er ikke endelig klarlagt endnu, men
vi håber at kunne fortsætte salget ude i Dalgaardsparken, hvor sikkerheden er i top og hvor der
er optimale parkeringsmuligheder samtidig havde
vi også et fortrinligt samarbejde med bl.a. REMA
1000, Flügger Farver samt VB Trucks, siger Ole Friis,
formand for fodboldsafd., der glæder sig til at kunne
tilbyde fyrværkerisalg til Hornslet og omegn.

Vores fyrværkeridemonstration til årets Julefrokost
i hallerne bliver også ændret således, at vi afholder
demonstration fra salgsstedet i stedet for, så alle på
vej ind i Hornslet kan se kvaliteten af vores udvalg.

René Sørensen
sekretær, HIF Fodbold
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Claus Nørregaard
Hornslet Snedker-, Tømrer
og Køkkenforretning ApS
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v/Torben Lading

Fodbold

Optur for Serie 2
HIF’s serie 2 hold bliver igen Serie 1.
Som de fleste nok har bidt mærke i enten ved at være tilstede på
stadion eller ved at læse lokalavisen kan vores Serie 2 hold igen kalde
sig Serie 1, når sæsonen igen starter efter jul.
Om trænerteamet Thomas Gerberg & Martin
Winther fortsætter er endnu uvist, men her ses de
med champagne bobler, da oprykningen var i hus!
Fodbold afd.

En appel fra redaktionen

Indlæg, deadline og fotos
Indlæg om afdelingernes aktiviteter er i sagens natur
afgørende for HIF Bladets kvalitet og relevans. Vi
opfordrer alle afdelinger til at skrive til bladet hver
gang, så idrætsforeningen præsenterer de mange
sportslige muligheder, der findes hos os.

Husk at sende fotos med seperat

Mere aktuelt

Indlæg sendes til
hifbladet@hornslet-if.dk

Til næste blad er deadline allerede fastsat, så noter
den nu, så den bliver overholdt. Ellers kan vi desværre
ikke garantere, at indlægget kan nå at komme med.

HUSK D
FOR INDEADLINE
NÆSTE LÆG TIL
22.f BLAD ER

ebruar

Et opslag i HIF Bladet er nu engang flottest, hvis det
prydes af nogle gode billeder, hvad enten motiverne
er opstillede eller in action. De må godt være i god
opløsning. Det betyder RIGTIG meget for bladet.
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KropAmok - Kost, Knubs og Knus

- et projekt om selvværd, kostvaner og motion blandt børn og unge.
I lyset af at flere forældre og unge har efterspurgt, at MoveOnSport.dk startes op igen, har
Hornslet IF håndbold besluttet at gøre forsøget.
Denne gang dog i en anden form og med fokus
på engagement.

Lotte har den perfekte baggrund - som uddannet
træner / instruktør

Vi har søgt en tovholder for projektet – der skal
koncentrere sig udelukkende om gennemførelsen af
det nye MoveOnSport.

MoveOnSport bliver et projekt for hele HIF, hvorfor
der vil sidde repræsentanter fra de forskellige afdelinger i styregruppen.

Tanken bag projektet

Vi forventer start af hold primo 2013.

Samtidig har Lotte prøvet virkeligheden – og ønsker
at indgå i dette projekt med fuldt engagement.

Målgruppe unge mellem 8 – 16 år
•
•
•

Tilbud til dem der aldrig fik en chance i
foreningslivet
Lidt overvægtig – men vil rigtig gerne
ADHD og hvilke tilbud er der så til mig

Har du lyst til at være med i dette for os store
projekt – så meld dig på banen. Vi er netop nu ved
at forberede det hele og tage de kurser, der giver de
kompetencer et projekt som dette kræver.
Michael Møller Jensen

Tanken er at udbrede ideen til vores nabokommuner
og derigennem kunne tilbyde endnu flere aktiviteter
og samlinger på tværs af kommunegrænsen.
Vi har valgt at holde hjemmesiden kørende, da vi hele
tiden har vidst, at behovet var der – men da frivillighed er en mangelvare i dagens Danmark, vidste vi
også, at der skulle en anden vinkel på projektet.

MoveOnSport.dk
Lotte Møller Skovbjerg Pedersen bliver projektleder,
og vi samarbejder i disse måneder med DGI om
fundamentet for projektet.

HIF Bladets støtteR
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Lotte Møller Skovbjerg Pedersen

Håndbold

Vi satser på ungdommen
Håndboldafdelingen er nu godt i gang med den
nye sæson.
Vi kan i denne sæson endnu engang se fremgang i
medlemstallet og har i dag ikke mindre end 25 hold
tilmeldt turneringerne.
Vi skylder vores helt igennem fantastiske trænere
æren for de mange hold og spillere der hver uge
skaber håndboldafdelingen.
I år har vi været i den helt fantastiske situation at alle
trænere var på plads til sæsonstart.

Vi arbejder målrettet på at skabe en klub, hvor vi på
sigt kan stille ét eller flere hold i hver række. Derfor
har vi som tidligere nævnt fokuseret på ungdomsholdene og tilsigtet de rigtige trænere til de rigtige hold.
Vi har samtidig startet hold samarbejde op med
IF Ådalen, således U-12 drenge i år spiller samlet i
Hornslet IF. (da holdet er tilmeldt her)
Vi vil udbygge denne form for samarbejde i de
kommende år.
Michael Møller Jensen

MØRKE - HORNSLET

Autohallen Hornslet aps
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Håndbold

Træningstider 2012-2013
Tider

Mandag

15.30 -17

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
15.30 – 17
U18 / dame
senior

U10 piger

17-18

U10 drenge

U12 piger

Micro

U12 piger

Minisport

18-19

Karate

U14 / U16 piger

U10 drenge

U14 / U16
piger

18-19
”Move on”

19-20

U12 / U14
drenge

19 – 20.30
U18 / dame
senior 1 .hold

U 12 / U14
drenge

19 – 20.30
U18 / dame
senior
1 .hold

20-21

Dame senior 2.
hold

20.30 – 22
Herrer senior

”Speciel
ladies”

20.30 – 22
Herrer senior

Forventningens glæde

Årets første stævne for mikro spillere er afholdt i Assentoft hallen

HIF Bladets støtteR
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Minisport

Er spejder også sport?
For de børn der går til minisport er det!
Minisport giver nemlig børn i alderen 3-7 år muligheden for at stifte bekendtskab med mange forskellige
fritidaktiviteter - også spejder. Se programmet her
og kom og vær med. Vi holder også fællesspisning
nogle fredage, så man ikke skal skynde sig hjem og
have maden klar!

Tilmelding på Hornslet-if.dk
eller mød op, og vi hjælper med
tilmeldingen!

Minisport altid
Fredag
17:00 - 18:00

Dato

Aktiviteter

23-11-12

Gymnastik

30-11-12

Fakkeloptog fra Hallerne til Rådhuset - Møde tid kl. 16

11-1-13

Leg i hallen

18-1-13

Håndbold

25-1-13

DGI karavanen ved DGI

1-2-13

Hoppedag med fællesspisning i Hallen

8-2-13

Ridning på Stejberg Ridecenter

15-2-13

VINTERFERIE

22-2-13

Badminton med fællesspisning i Hallen

1-3-13

GENERALFORSAMLING -Kombi

8-3-13

Fodbold

16-3-13 (LØRDAG)

Svømning

22-3-13

Sørøverleg med Michael med fællesspisning i Hallen

29-3-13

PÅSKEFERIE

5-4-13

Karate ved Syddjurs Karateskole

12-4-13

Spejder

19-4-13

Afslutning med overraskelse og fællesspisning i Hallen

JULEFERIE - JULEFERIE - JULEFERIE
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Petanque

Sæsonafslutning & vindere
De interne mesterskaber er afgjort med nye
vindere og sæsonafslutningen forløb med fint
fremmøde.
Sommersæsonen 2012 er nu slut og ligeledes vores
løbende turneringer. Vi fortsætter dog træning hele
vinterhalvåret, når ellers vejret tillader det.
Det er som sædvanlig tirsdage kl. 13.30 og søndage kl. 10
indtil sæsonen 2013 starter til april.
Vi havde sæsonafslutning i Hallens Klublokale den 18.
oktober, og her deltog 37 medlemmer. Det er altid dejligt,
at der er så stor opbakning og god stemning ved vores
arrangementer.
Vi har i sæsonens løb haft mange gode spil, og vi fik nye
vindere af både Super Meleen og Flasketurneringen.

HIF Bladets støtteR
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Endnu engang tillykke til begge. På hjemmesiden findes
alle resultaterne fra turneringerne.
Der blev tillige uddelt påskønnelser til Gunna og Hanne for
tappert fremmøde trods modgang og til Bent for praktisk
hjælp.
Sæsonens forløb blev gennemgået, og der var opbakning
til, at vi fortsætter med vores interne turneringer til næste
sæson.
Afviklingen af Rosenholmmesterskaberne og sommerfesten sammen med de øvrige 3 klubber i den gamle
Rosenholm Kommune vil blive taget op med klubberne.
Det er forhåbentlig på plads inden sæsonstart 2013.
Bestyrelsen

Petanque

HUSK

Vintertræning
tirsdag
&
søndag

Vinderne
Vinder af Super Meleen blev Lili Staugaard med 187 point
Vinder af Flasketurneringen blev Thomas Poulsen med 312 point.
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Hver torsdag på Gæstgivergården

HIF Bankospil
• Gevinster 7 x 500 kr - 9 x 300 kr - 14 x 200 kr
• Række 50 kr
• Kvartersbanko fra kl. 18.00
• 1 x 200 kr - 2 x 100 kr - 1 x 100-200-500 kr
• Superspil – 300-600-1000 kr
• Puljespil – ca. 2.000 kr
• Pausespil – ca. 1.400 kr

Åbningstider:
Mandag – torsdag 17.00 – 22.30
Cafeen holder derudover åben til arrangementer.
I er altid velkomne i cafeen udenfor åbningstiden hvor de opsatte
automater kan benyttes.
Vi ses. Maja
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Til opslagstavlen – støt dem der støtter os
Intet blad uden støtte. Hornslet Idrætsforening sætter stor pris
på den opbakning, som disse firmaer udviser HIF Bladet ved at
annoncere i bladet. Støtten går – udover til trykning og omdeling –
til ungdomsarbejdet i de forskellige afdelinger, som ved hjælp af

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

FIRMA

ADRESSE

TELEFON

HJEMMESIDE

Advokat Claus Nørregaard

Tingvej 28, Hornslet

8699 4677

www.cnhornslet.dk

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen

Tingvej 31, Hornslet

8699 4444

www.soelgaard-knudsen.dk

Aude’s Aps

Sønderholmvej 43, Hornslet

4086 3447

www.audesaps.dk

Autohallen Hornslet ApS

Ravnhøjvej 15, Hornslet

8699 4802

www.autohallen-hornslet.dk

B-Living

Tingvej 8, Hornslet

8699 5353

www.bliving.dk

Den Gamle Kro

Rosenholmvej 3, Hornslet

8699 4007

www.dengamlekro-hornslet.dk

8TEEN v/Heidi Meldgaard

Rosenholmvej 18, Hornslet

8699 5900

www.8teen.dk

Ejendomsservice v/Bille Olsen

Tendrup Hovvej 4, Hornslet

8699 5264 /4098 5264

EL:CON Hornslet A/S

Sortevej 6, Hornslet

8699 5278

www.elcon-hornslet.dk

Entreprenør Jesper Schroll Jensen, aut. kloakmester

Tendrupvej 19

40783880

www.jsjkloak.dk

Eskil Lange, aut. kloakmester og entreprenør

Landevejen 87, Rodskov, Hornslet

8699 4088 / 4015 8788

Gl. Løgten Strandkro

Strandvejen 210, Havhuse

8699 0908

www.glstrandkro.dk

GuldBageren

Byvej 15, Hornslet

8699 4042

www.guldbageren.dk

Hornslet Apotek

Alpevej 11, Hornslet

8699 4633

www.hornslet-apotek.dk

Hornslet Autoværksted v/Søren K. Eriksen

Løgtenvej 3, Hornslet

8699 4956

www.hornsletauto.dk

Hornslet Bøger og Papir

Tingvej 13, Hornslet

8699 4127

Hornslet Containerudlejning v/Gert Andersen A/S

Auningvej 41, Mørke

4018 7227

www.hornsletcontainer.dk

Hornslet Fysioterapi

Dalgårdsparken 6, Hornslet

8762 1800

www.hornsletfys.dk

Hornslet Guld-Sølv-Ure-Optik

Toftevej 1, Hornslet

8699 4138

Hornslet Hallernes Café

Stadionvej 4, Hornslet

8699 4569

Hornslet Snedker-,Tømrer-, og Køkkenforretning

Ravnhøjvej 3, Hornslet

8699 6866

Hornslet Undervognscenter v/Svend Erik Høj

Sortevej 28, Hornslet

8699 4333

KAMF

Hornbjergvej 71, Hornslet

8622 8644

Klinik for Fodterapi

Tingvej 18, 8543 Hornslet

8699 5333

Lundstrøm ELservice v/Keld Lundstrøm

Tingvej 30, Hornslet

8697 5444/4156 8200

www.lundstrom-elservice.dk

Matas

Tingvej 3, Hornslet

8699 4328

www.matas.dk

Mikkel

Tingvej 4, Hornslet

8699 4800

M-Hair v/Maria Mandal

Tingvej 14, Hornslet

8699 4464

Mørke - Hornslet Taxa, v/Benny Friis

Ravnhøjvej 7, Hornslet

8699 5400

Nordea A/S

Tingvej 31, Hornslet

8699 4688

www.nordea.dk

REMA 1000 v/Anders Riis

Dalgårdsparken 4, Hornslet

8699 4861

www.rema1000.dk

Rosenholm EL, Mogens Bøgeskov

Borupvej 85, Hornslet

8699 6509

Rosenholm Have og Park ApS

Dalgårdsparken 2, Hornslet

8699 7767

Rosenholm Malerforretning

Løgtenvej 7, Hornslet

2032 1577

Saks, kreativ frisør Lone Isen

Rosenkrantzvej 15, Hornslet

4096 4245

Skobox

Tingvej 6, Hornslet

8699 5399

Skovgaard Vine

Dalgårdsparken 2, Hornslet

4078 5490

www.skovgaardvine.dk

Skov Revision

Byvej 2, Hornslet

8697 5065

www.skov-revision.dk

Star Pizza

Tingvej 27, Hornslet

8699 5529

Superbest Hornslet

Toftevej 11, Hornslet

8699 4019

Svend Ejnars Taxi

Birkevej 24, Hornslet

8699 4074

www.hornslethallerne.dk

www.kamf.dk

www.frisørmhair.dk

www.have-park.dk

www.brugsforeningen.dk

Sydbank, Hornslet

Tingvej 15A, Hornslet

7437 5400

www.sydbank.dk

Søby-Skader-Halling Sparekasse

Vestersøvej 1, Søby, Hornslet

8799 5866

www.lokalsparekassen.dk

Tømrefirmaet David Meldgaard

Æblehaven 19, Hornslet

8699 5940 / 2073 8715

www.davidmeldgaard.dk

Tømrermester Kurt Krogh

Ahornvej 45, Hornslet

8699 5077 / 2033 4976

Tøjeksperten

Byvej 5, Hornslet

8699 4644

www.tøjeksperten.dk
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