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Vi går i hvert fald mod lyser tider, og inden længe vil 
arealerne omkring hallerne igen summe af liv, når alle 
baner er i brug. Om det er tennis, fodbold, petanque 
eller krolf, vil der være fyldt med glade mennesker, 
der nyder at dyrke deres idræt.

Går alt efter planen, så tager fodboldafdelingen det 
første spadestik til deres kunststofbane her i løbet 
af foråret, Så man kan i løbet af 2013 se resultatet 
af deres mange timers slid for at få deres drøm til at 
blive til virkelighed.

Vores indendørs idrætsgrene har haft god succes i 
år. Især håndbold har haft en forrygende sæson, og 
det er i en tid, hvor mange andre klubber mærker 
tilbagegang i håndbold. Man kan i HIF-Håndbold, 
bryste sig af fremgang og rigtig flotte resultater.

Har alt i alt indtryk af, at alle har haft en rigtig god 
sæson her i vinter og det har været en fornøjelse  
både at komme i hallen og på skolen og se alle de 
mange mennesker, der kommer for at dyrke deres 
idræt.

Vi har i Hovedbestyrelsen besluttet at tage imod 
det tilbud, som kommunen har givet alle foreninger 
og haller om at skifte vores booking system ud til 
Conventus. Det vi sige, at vi efter 1 august skal 
benytte dette nye system, når vi skal tilmeldes nye 
hold.

Vi har lært en del af vores fejl, da vi skiftede til 
Globus og dem undgår vi selvfølgelig helst her i det 
nye system.

Til dem som undrer sig over, at vi ikke holder gene-
ralforsamlinger her i februar og marts, så blev det 
sidst år vedtaget, at vores regnskabsår for fremtiden 
går fra d. 1 juli til d. 31 juni året efter. 

Så derfor vil generalforsamlingen blive afholdt i 
september. Hold øje med lokalavisen i august/
september for nærmere info.

Alle ønskes en rigtig god udesæson og et rigtig godt 
forår.

Foråret er på vej!

anja Nielsen
formand – HIF
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www.dengamlekro-hornslet.dk

Hornslet Hallerne

Nyt fra

Hornslet hallernes info!
Når I er i hallerne, så smut lige i Cafeen og hils på vores søde personale, de vil hellere end gerne servicere jer. Vi kan hjælpe med en 
masse forskellige ting, se blot skemaet her på siden!

Husk at holde jer opdateret omkring arrangementer og lign. på vores hjemmeside (Hornslet hallerne.dk) eller bliv venner med Cafe 
Hornslet Hallerne på Facebook.

Vær opmærksom på at foreninger kan låne/booke vores møde og klublokale gratis til møder og generalforsamlinger. Ved 
forplejning henvend Jer til personalet eller mail til os!

Gode ideer til nye tiltag til livet i Hornslet Hallerne modtages meget gerne på:

hornslethallerne@live.dk eller hornslethallenscafe@gmail.com

Cafeen introducerer: Fællesspisning i hallen, alle tirsdage kl. 18 - starter tirsdag den 19. marts
 HUSK tilmelding på 41147055 dagen før! - Voksne kr. 40, Børn kr. 30

Tirsdag Uge 12
Boller i karry med ris

Tirsdag Uge 13
Lasagne med salat og Tzaziki

Tirsdag Uge 14
Kalkungryde med ris

Tirsdag Uge 15
Gammeldags hønsesuppe med ”boller” og brød

Tirsdag Uge 16
Frikadeller med ovnkartofler og rodfrugter

Tirsdag Uge 17
Hakkebøf med bløde løg, kartofler og sovs

Tirsdag Uge 18.
”Brændende kærlighed”
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Aut. kloakmester og entrepenør

Jeg kommer i halllen og lægger tit øre til, at 
priserne er for høje i Hornslet Hallernes Café!
For høje i forhold til hvad tænker jeg?

Havde en aften lovet mine to store drenge, at vi efter 
deres håndboldtræning skulle spise i Hallens Café.
Spændt på Caféens ”menukort” satte vi os i det 
dejlige sofaarrangement midt i Caféen.
Vi fik lækkert mad med drikkevarer til, det er jo det, 
der er så smart, der findes menuer, som indeholder 
mad og drikkevarer for én pris.

Drengenes pomfritter var lækre sprøde, de smagte 
fantastisk, lavet i ovn, så det var ikke med dårlig 
samvittighed de fik lov at spise pomfritter en ganske 
almindelig onsdag aften.

DYRT? – Slet ikke, priserne for Caféens mad og 
drikkevarer er ikke dyrere end andre steder, og 
ungerne elsker en gang i mellem at få lov at spise i 
hallen efter sport. 

Samtidig er der hyggeligt, og pigerne, der står bag 
disken, er ”kendte” ansigter for mine drenge i hvert 

fald, og det synes de er fedt, og lidt sejt, at de 
”kender” dem, der arbejder i Caféen.
Køkkenet er åbnet op – vi kan se ind, der er lækkert 
og sundt mad, det er et stort plus, og vi ved alle at 
det koster mere at lave lækkert sundt mad, end at 
købe chips og slik, men hvem kan leve af det.

Lad os sammen skabe lidt liv til Hornslet Hallernes 
Café, det er nu endnu mere hyggeligt, hvis der er 
flere brugere, der kommer ind og sidder i Caféen.
Det er idrættens og foreningernes sted at samles 
inden og efter sport, engang summede der af liv! 

Har vi for travlt? har vi kun en time til sport, og så 
hjem bag egne trygge vægge?
Vi kunne styrke sammenholdet på tværs af 
sportsgrene og i vores egen sportsgren, og vores 
foreninger.

DYRT – NEJ ikke efter min mening!
Hyggeligt – JA helt bestemt!
Lækkert – JA, MEGET!

tak for mad – aG :o)

  Cafébestyrer Maja Krusborg

Halinspektør Kim Hougesen

HUSK - HUSK - HUSK!

Hallen tilbyder udlejning af borde, stole og service

Vi starter FÆLLESSPISNING i Cafeen alle tirsdage kl. 18
Starter d. 19 marts 2013 - Se detaljer herunder!

Cafeen tilbyder mad til din fest/arrangement - også ud af huset!

Stadige ledige lokaler til konfirmationen 
Ring 41 14 70 55 for booking

Har du ønsker til menuen i Cafeen, så sig til!

En lille beretning om god mad
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Gymnastik

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

Gymnastiksæsonen 2012/13 sluttede med en festlig 
opvisning i Hornslet Hallen søndag d. 10 marts,
hvor man kunne se, hvad gymnasterne havde lært i 
den forløbne sæson. 
 
VI er klar igen til September, hvor vi sætter en ny 
sæson i gang.
Håber at mange vil finde vej til gymnastiksalene, hvor 
der er plads til alle både unge og gamle.

Der er masser af spændende tilbud at vælge imel-
lem, og gymnastikinstruktørerne er alle klar til at give
dig sved på panden.
 
Vel mødt til efteråret.
 

Gymnastikafdelingen HIF
dorte lykke

Gymnastik afslutning

HIF Motion afholdte åbent hus i januar måned. 
der var gratis prøvetimer i de forskellige 
motionsgrene, vi tilbyder.

Kosthold
Det går ud på at vi mødes til en snak om kost og 
træning. Vi starter ud med at sige hvorfor vi er kom-
met og hvad målet er. Derefter holder Rebecca et 
foredrag hvor alle er med til at spørge ind og deltage. 
Her kommer Rebecca ind på eksempler på hvad man 
kan spise på en uge og hvor store mængder og især 
samme sætningen af maden. Det er en god ide at 
skrive ned undervejs. Man er velkommen til at stille 
spørgsmål. Når snakken er forbi måles de der vil 
måles. Det gøres i enerum og med et centimetermål. 
Så er det planen at samme hold mødes senere og 
fortsætter snakken og man kan blive målt igen. 

Pump
Pump er en fantastisk time, hvor man styrketræner 
hele kroppen ved brug af en vægtstang. Man 
bestemmer selv hvor meget vægt man vil have på 
stangen, så begyndere kan gå på samme hold som 
øvede. Der er ikke en muskel der ikke bliver brugt.
Alle kan gå til pump, da det ikke kræver den store 
koordination. Det er en time for både mænd og 
kvinder.

Step/styrke
Dette er en time med høj intensitet. Vi kører en halv 
time på steppen, hvor det er en meget simpel men 
hård serie. Der er garanti for sved på panden. De 
sidste 25 min laver vi styrke øvelser for hele kroppen. 
men primært for mave, baller og lår. En super time 
for dem der vil tonse.
Timen er let, så alle kan lære de forskellige trin. vi 
gentager serien hver gang, og der komme kun lidt 
nyt engang imellem. Det vigtigste er at vi får sved på 
panden og har det sjovt. 

Zumba
Vi tæller i øjeblikket en Zumba instruktør, som holder 
”danseskoene” rygende varme, som noget nyt har vi 
lavet ris-flasker (hjemmelavede Zumbasticks), så der 
go lyd, og lidt ekstra træning til armene. 
Zumba er en dansetime til fed musik. Man bliver så 
dejlig glad efter sådan en time, og har med garanti 
fået sved på panden!!
Det er en time med forskellige danseserier, som er 
de samme hver gang i en periode, så man kommer 
hurtigt til at lære dem at kende. Det gør ikke noget 
man ikke er født med latinske rytmer, for man skal 
nok komme til at lære det. Det er en af de fedeste 
måder at bevæge sig på. Det er en time for alle, da 
det ikke kræver kendskab til trinene.

Åbent hus i motion
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HIF Motion

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

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Prøvetime?
Der er mulighed for en gratis prøvetime på følgende timer:
•	 Tirsdag - pump kl. 17.00-17.55
•	 Tirsdag - stram op kl. 20.00-20.55 
•	 Onsdag - step kl. 19.00-19.55 
•	 Torsdag - stram op kl. 18.00-18.55
•	 Søndag - step eller zumba kl. 10.00-10.55 .

Henvendelse til Instruktøren senest 10 minutter før start. 

Søndag Mandag tirsdag Onsdag torsdag Fredag

Kl 10.00-10.55 
Step Mave / Zumba 
(skiftende)

Kl 18.00-18.55 
Stram op

Kl 17.00-17.55 
Pump

Kl 19.00-19.55 
Step Slank / Step 
Styrke (skiftende)

Kl 17.00-17.55 
Pump

Kl 16.00-16.55 
Zumba - Step

Kl 20.00-20.55 
Pump

Kl 19.00-19.55 
Step Styrke

Kl 20.00-20.55 
Zumba

Kl 18.00-18.55 
Stram op

Kl 21.00-21.30 
Mave & ryg

Kl 20.00-20.55 
Stram op

Skærtorsdag kl. 09.30-11.00
1 times forbrænding inden Påskefrokosterne 
tager fart.

Alle kan være med, det er en blanding af step og 
pump. Det er for begyndere, øvede, mænd og 
kvinder.

Prisen er et klip, en bookning hvis du er medlem, 
eller kr. 50,- hvis du vil ned og prøve en blanding af 
step og pump.

Skynd dig at melde dig til – der bliver rift om 
pladserne.

Tilmelding sker på www.hornslet-if.dk – under motion

Påskemix - tilmelding nu!

Holdoversigt

Step-slank
Dette er en time for dem som virkelig 
vil svede. Vi kører step 2x20 min. i 
løbet af timen, med en styrkepause 
imellem. En let men meget hård time.

Stram-op
Denne time er en god begynder time, 
da den starter med en let opvarmning og så styrke-
øvelser for hele kroppen resten af timen. En super 
time, for dem som trænger til at blive "strammet op"

Mave & Ryg
Denne time varer kun 30 min. men er intens mave-
time. Så hvis man trænger til at få trimmet maven, er 
dette en super time. Vi slutter af med lidt rygtræning.

Overvejer du at komme ned og se om det er noget 
for dig, er det her en opfordring til at komme af sted, 
giv dig selv lov at prøve timerne et par gange, det 
bliver MEGET sjovere og lettere for hver gang.

aG

HIF Motion
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Salg  ·  Service  ·  Reperation

Badminton

Her hvor vintersæsonen tager sin afslutning 
med klubmesterskaber lørdag 23. marts 2013 
gør vi status og samler op.

Syddjurs Kommunemesterskab
Ungdom
Syddjurs Kommunemesterskab blev i år afviklet den 
første weekend i februar. Og det er mange år siden 
Hornslet IF har haft så mange deltagere med til 
Kommunemesterskaberne.

Hele 8 ungdomspillere U13/U15/U17 samt 11 
Motionister deltog i stævnet, som blev afholdt i 
Røndehallen.

Lørdag var de unges dag
Her deltog Emma Caroline Christensen i U13 rækken 
med nogle gode kampe.

I U17 rækken deltog Liv Bryde Nielsen og Mathilde 
Johansen i double, og de blev efter et par spæn-
dende kampe Kommunemestre i deres række.

I U17 herrer deltog Asger Pedersen, Jakob Høgh 
Mikkelsen, Christian Bolvig og Christoffer Sørensen. 
Det var nogle spændende kampe med en rigtig god 
indsats af dem alle. Måske skulle de overveje at 
deltage i DGI-turneringen næste sæson.

Motionister
Søndag var det så motionisterne som skulle i kamp. 
Vi var inddelt i 6 puljer; (Mesterrække, A-række og 
B-række samt en Mix 55+. 

Det blev til 2 puljevindere i A-rækken med stor risiko 
for at de 2 unge spillere Morten og Mathias kunne 
møde de gamle spillere Poul Erik og Bjarne i finalen. 
Desværre ville skæbnen at de måtte spille om 3. 
pladsen. 

I Mesterrækken skete der et lille uheld så en reserve 
måtte findes, for at puljekampene kunne spilles. 
Det endte med en 2. plads i rækken for Jan og 
Flemming/HP. 
Vor 60+ spillere blev desværre sendt op til B-rækken 
for at det hele skulle gå op. Det endte med en flot 2. 
plads til Henning og Mogens. 
I Mix-double blev Henning og Susanne Kommune-
mester efter et par dramatiske kampe der først blev 
afgjort til allersidst. Tillykke til dem.

Vi kan kun opfordre til, at flere melder sig til Kom-
munemesterskaberne. Der vil altid være en pulje, der 
lige netop passer til dig.

HIF badminton Senior/Motionister

Ja, her går det som det plejer. Alle de ”gamle” spiller 
endnu, og samtidig har vi budt velkommen til flere 
nye spillere. 
I skrivende stund er det kun baner ledige mandag 
aften kl. 21-22, som kan reserveres via bookingsy-
stemet. Nye medlemmer, der ønske baner fast frem 
til 30/4-2013 bedes kontakte formanden.

Er der nogen, der brænder for god badminton på lidt 
højt konkurrencenievau, så er der stadig plads på 
tirsdag/torsdagsholdet mellem kl. 20 og 22.

Badminton i vækst
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Hornslet Undervognscenter
v/Svend Erik Høj

Badminton

HIF badminton 
Ungdom
U 13 Holdet: Andreas – Rasmus – Cecilie - Malene.
Hornslet IF havde et hold med i DGI-turneringen 
bestående af de 4 unge spillere , som meget gerne 
ville prøve turneringsbadminton. Og det blev en sjov 
og lærerig oplevelser for dem alle. De har ydet en 
positiv gang badminton og repræsenteret Hornslet IF 
på bedste måde. Godt gået drenge og piger.

Der er stadig få stævner før sommerpausen. Disse 
kan ses på www.badmintonpeople.dk, hvor man 
også tilmelder sig..

Ældre
Hver mandag mellem kl. 09-12 spiller klubbens 
absolut bedste og ældste medlemmer. Spillerne 
har fundet sammen 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. Husk nu at tilmelde jer til 
Klubmesterskabet 23. marts 2013. 

Kommende sæson
Sæson 2013/14 starter op mandag den 12. august 
2013 og slutter onsdag den 30. april 2014

Allerede nu kan du tænke på sæson 2013/14. 
Som udgangspunkt kan dem der spiller nu, lægge 
billet ind på samme dag/tid som de har nu. Alle, der 
spiller nu, vil medio april modtage oplæg til sæson 
2013/14.

For ungdomgruppen kan oplyses, at Louise fortsæt-
ter som træner for aldersgruppen 9 år til 17 år med 
træning tirsdag og torsdag som nu. Tidspunkt for 
grupperne kommer i august måned.

Henning Kristiansen, Badminton

Medlemstal Badminton 2012/13

Seniorer/motionister o/25 140  (2011/12 = 120)

Ungdom u/25 30  (2011/12 = 23) 

Ældre 65+  52  (2011/12:   49) 
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Badminton

Kommende arrangementer
Klubmesterskab ungdom og motionister
Bliver afviklet lørdag den 23. marts 2013 med start 
ved middagstid. Herom i opslaget.

Bestyrelse vil gerne opfordre til stor fremmøde. 
For ungdomspillerne vil disse sammemsættes, så 
alder og styrke passer sammen.

Motionisterne kommer også til at møde hinanden 
sammensat efter alder og evner. 

Så derfor meld dig til klubmesterskabet, om du er 40 
år, 50 år eller 60+ er ligemeget. Der vil altid være en 
række der passer til dig. 

Alle tilmelder sig enkeltvis og derefter sammensæt-
tes doublerne, så kampene bliver jævnbyrdige.

Vi ses til en oplevelsesdag!
Tilmelding via opslagstavlen i Hal 2 - eller til 
formanden!

Vores efterlysning i sidste blad gav desværre ikke 
bid, derfor tillader vi os at bringe den igen!

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 vores 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 2013-
2014.

Henning Kristiansen

Bestyrelsesmedlem  
søges... stadig!

Formandens kontantdata
Tlf.: 23458025

Mail: formand@hifbadminton.dk

TJEK ALTID TAVLEN I HAL 2
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Hornslet Autoværksted
v/SØREN K. ERiKSEN

tennis

tennis introducerer et nyt tiltag for voksne!
- et tilbud til dig, som ikke spiller tennis eller vil i 
gang igen.

I Hornslet tennisklub er der rigtig mange tilbud og 
muligheder for at spille tennis. Det nyder vi medlem-
mer godt af. 

Nyeste skud på stammen er voksenintroduktion. Et 
tilbud, som er kommet i stand med støtte fra Dansk 
idrætsforbund og Dansk Tennis forbund. 
Vi er heldige, at vi er en af de klubber, som får 
tilbuddet. 

Mange voksne har givet op over for tennis, da 
det umiddelbart er et teknisk meget svært spil at 
lære. Hvem kender ikke ferierne, hvor man har 
slået utallige bolde over tennisbanens hegn, lagt 
tennisketcheren på hylden og ikke rørt den siden.  

En skam!, for tennis er et herligt spil - især for voksne 
- også dem i den modne alder. 
Det behøver ikke at være noget, man lærer som barn 
- for at blive en dygtig tennisspiller. 

I de seneste år er der udviklet metoder og materialer, 
som gør tilgangen til spillet meget lettere. Det vil 
Hornslet tennisklub gerne formidle videre til dig!

Du skal være ml. 25-55 år for at kunne deltage i 
voksenintroduktion. Det er en mulighed for dig, som 
drømmer om at lære at spille tennis - eller vil i gang 
igen. Det koster dig 200 kr. at deltage. 

Du skal ikke være medlem i tennisklubben for at 
deltage, og du afgør selv om du efterfølgende vil 
melde dig ind.

Ved at deltage får du:
•	 8 timers træning fordelt på 4 lektioner.
•	 Træningen varetages af 2 DGI og JTU uddan-

nede trænere.
•	 Mulighed for at spille turnering
•	 Kendskab til tennisspillets regler
•	 Helt ny personlig ketcher til træningen. (Værdi 

ca. 700 kr.) Du kan beholde ketcher ved fast 
indmeldelse i klubben.

•	 Træning med nogle af de metoder og materialer, 
som gør introduktionen til tennis meget lettere.

Der er max. 10 pladser, som vil blive fordelt efter 
først til mølle princippet. 
De 4 træningsgange vil blive meldt ud senere med 
første træningsdag tirsdag 7. maj 2013.

Du kan høre nærmere og forhåndstilmelde dig til: 
Bjørn de Place 30256093, bjornefamilien@gmail.com

På tennisklubbens vegne
Bjørn de Place 

Nyt tiltag - Voksenintro
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Fodbold

Projektet med en kunstgræsbane i Hornslet er 
på fulde omdrejninger og kører snart på banen 
efter 3½ års hårdt arbejde.

HIF Fodbold planlægger, at maskinerne går i gang 
i maj måned, så kunstgræsbanen står klar lige efter 
sommerferien, når efterårsturneringen skal starte.

Fra idé til løsning
Vi har det sidste år arbejdet rigtig meget med 
finansieringen af banen, mens vi samtidig har besøgt 
andre klubber og set deres baner. Her har vi drøftet 
med klubberne, hvorledes de har arbejdet omkring 
deres planlægning og økonomi ud fra de ideer, de 
har haft til netop deres projekt.

Ud fra disse erfaringer kombineret med vores ideer, 
har vi haft besøg på fodboldbanerne af forskellige 
entreprenører og kunstgræsleverandører for at få 
deres bud på den mest optimale løsning.

attraktiv for Hornslet
Banen vil uden tvivl være en attraktiv fodboldbane 
for Hornslet. En kunstgræsbane er en bane, som 
der kan spilles på året rundt, og den er altid dejlig 
blød at løbe og spille på uanset vejret. Banen vil 
være med til at trække en masse fodboldklubber fra 
andre byer ned til vores idrætsanlæg med masser 
af fodboldkampe. Derfor arbejder vi også på at 
kunne arrangere en vinterturnering over en eller flere 
weekender.  

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed
Banens beliggenhed er bestemt. Det bliver på den 
gamle jordbane som i dag kun anvendes til træning. 
Denne banes tilstand gør nemlig, at den kun kan 
bruges til træning, da den er en del ujævn og som 
navnet anfører – består mest af jord frem for græs

Ved at vælge jordbanen betyder dette, at vi får 
mulighed for at få en kampbane mere, hvis der skal 
spille 9 eller 11 mands kampe, 2 baner mere hvis det 
er 7 mands kampe og endnu flere, hvis vi snakker 3 
og 5 mands kampe.

Næsten i mål
Økonomisk set er vi så tæt på målet, som man 
kan komme, selvom vi dog stadigvæk mangler lidt 
endnu.

Derfor vil HIF Fodbold i den nærmeste fremtid 
søsætte nogle sponsorprojekter som henvender sig 
både til privatpersoner som til erhvervsdrivende for 
at skaffe os de sidste midler, så banen bliver helt 
færdigetableret.

Derfor håber vi på en hjælpende hånd fra alle, både 
private som erhvervsdrivende, hvorfor vores spon-
sorprojekter giver mulighed for, at alle kan være med, 
da mulighederne for sponsorater går fra få hundrede 
kroner og opefter, hvor det dyreste sponsorat bliver 
stadionnavnet, som vi sætter til salg.

Bestyrelsen

Kunstgræs i Hornslet
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

Hornslet

Fodbold

Fodboldafdelingen i Hornslet, afholder igen i år DBU’s forskellige fodboldskoler.

Micro-skolen foregår fra 24. – 26. Maj og er for årgangene 2005 – 2007.

Fodbold-camp’en afholdes i uge 27 og årgang 1997 – 2000 kan deltage.

Den ”alm.” fodboldskole løber af stabelen i uge 32, 

hvor årgangene fra 1998 – 2005 er målgruppen.

Der er som altid rift om billetterne, så skynd jer at melde til. 

www.billetnet.dk eller DBU’s hjemmeside. 

•	 Billetsalget	for	uge	27	starter	tirsdag	d.	5.	marts	2013	kl.	10.00
•	 Billetsalget for uge 32 starter torsdag d. 7. marts 2013 kl. 10.00
•	 Billetsalget for maj starter fredag d. 8. marts 2013 kl. 10.00
•	 Billetsalget	slutter,	når	der	er	solgt	32.000	billetter,	dog	senest	søndag	d.	28.	april	2013

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

Fodbold

Ole Friis 29495544 ole.friis@jci.com
Andreas Petzer 20617376 apet@youmail.dk
Kaare H. Pedersen 26196566 kino.012@hotmail.com

Trænerundervisere
Peter Damborg 29885301 peter-damborg@privat.dk
Mia Badstue Kannegaard 50708206 miabadstue@hotmail.com
Berit G. Andersen 20926045 bghornstrup@hotmail.com
Kim Gunnar Larsen 21260238 Kimg@syddjurs.net
Claus Rasmussen 23844859 clausrasmussen_61@yahoo.dk
Joan S. Vinther 22862540 vinther.joan@gmail.com
René Sørensen 40895053 aeblehaven@webspeed.dk

Ungdomsbestyrelsen

U6 - vinterstævner
Drenge og piger årgang 2007 og yngre har igennem 
vinteren trænet om lørdagen fra kl. 9. 

For spændingen og afveklingens skyld har Ebeltoft, 
Fuglebakken, HEI og Hornslet indgået et samar-
bejde under DBU hvor vi flere gange mødes til en 
ministævne holdene imellem. 

Det er super hyggeligt, og børnene synes, det er 
alletiders! Sidste stævne i denne sæson løb af 
stablen i Assentoft Hallerne første weekend i marts.
Børnene fik en medalje som afslutning på sæsonen.

Flemming
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ÅRGaNG daG tIdSPUNKt tRÆNeRe teleFON e-MaIl

P I G e R  O G  d R e N G e  Sa M M e N

2007 og yngre u/6 Onsdag  17.00-18.00 Flemming Jørgensen 20168297 flemm@mail.com
Kontaktperson: Peter Damborg David Meldgaard 20738715 david.meldgaard@mail.dk
2006 u/7 Mandag 17.00-18.00 Jacob Winther 20816565 jaw@cicon.dk
Kontaktperson: Peter Damborg Thomas Urban Andersen 26230039 tua@dgj.dk
2005 u/8 Tirsdag 17.00-18.00 Ole Kjærgaard 51429886 olekgaard@gmail.com
Kontaktperson: Peter Damborg Malthe Trold Kirkegaard 26996984 troldkirkegaard@gmail.com
d R e N G e
2004 u/9 Mandag og onsdag 17.00-18.15 Thomas Ladefoged 29731500 ladefoged.thomas@gmail.com

Allan Damborg 20402710 allan@sgme.dk
Kontaktperson: Peter Damborg Pelle Pilgaard 20194474 pilgaardpelle@hotmail.com
2003 u/10 Tirsdag og torsdag 17.00-18.30 Claus Lyngholt 25118898 lyngholt@gmail.com

Morten Lyngholt 26745184 mortenlyngholt@gmail.com
Kontaktperson:: Joan S. Vinther Anette Winther 22772773 anettekwinther@gmail.com
2002 u/11 Mandag og torsdag 17.00-18.15 Rasmus Langballe 23347627 rasmuslangballe@gmail.com

Christian Nielsen 21474792 cneservice@gmail.com
Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen Jens Bertelsen 40207299 jbertelsen@dk.safmarine.com
2001 u/12 Tirsdag og torsdag 16.45-18.15 Per V. Hansen 26563747 per.hansen@skat.dk

Claes Søgaard 30247703 claes-boje@live.dk
Marc Payne 25125605 payno74@hotmail.com

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen Steen Stadsvold Olesen 20825086 stadsvoldoerting@hotmail.com
2000 u/13 Tirsdag og torsdag 17.00-19.00 Troels Isen 20144245 troels.isen@gmail.com

Kristian Isen 28877841 isen24@gmail.com 
Erik Lind 40451579 Erik.lind@webspeed.dk

Kontaktperson: Mia Badstue Kannegaard Nikolaj S. Frederiksen 61856653 nikolajsienko@live.dk
1999 u/14 Mandag og onsdag 17.00-19.00 Oliver Rasmussen 20706381 sslazio4ever@gmail.com
Kontaktperson: Mia Badstue Kannegaard
1998 u/15 Mandag 17.30-19.30 Per Klausen 40766205 klausen@oncable.dk

Onsdag 17.30-19.30 Simon Pedersen 60146866 simon_s11@live.dk
Torsdag 17.30-19.30 Claus Midtgaard Nielsen

Michael Andersen 22999024 boiesen@cool.dk
Kontaktperson: Mia Badstue Kannegaard Malene Nielsen 28831326 malene.mallen.nielsen@gmail.

com
Holdleder Vibeke Christensen vic@vfl.dk

1997 u/17 Mandag og onsdag 18.00-20.00 Niels Rasmussen 20604987 manu4ever@info.dk
Jørgen Rasmussen 60635204 aud@rosenholmsnet.dk
Brian Madsen 27265034 ducatibrian@gmail.com

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen Harald Kobberø 21426566 haraldkobbero@yahoo.dk
P I G e R
2002 u/10 og u/11 Mandag og onsdag 17.00-18.00 Mikael Rasmussen 40766221 mikaelrasmussen1@gmail.com
Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
2000/01 u/12 og u/13 Mandag og torsdag 16.45-18.00 Mads Malik Knudsen 20868890 madsmalik@hotmail.com

Magnus A. Johnsen 42180277 magnusmarkmus@live.dk
Petter Grønnesby 60497433 pl@rosenholmsnet.dk

Kontaktperson: René Sørensen Michael Kristensen 29869667 mikri@tcelectronic.com
97/98/99 u/14, u/15, 
u/18

Mandag og onsdag 17.15-18.30 Klaus Hjelm 30539293 helmets@youmail.dk
Emil Høgedal 28930283 emmilinho@hotmail.com

Kontaktperson: Joan S. Vinther Tobias Aakjær 42639767 tobiasaa7@hotmail.com
94/95/96 u/18 og 
Dame-senior

Intet

Kontaktperson: Mia Badstue Kannegaard og Rene Sørensen

Træningstider ungdom foråret 2013

Peter Damborg 29885301 peter-damborg@privat.dk
Mia Badstue Kannegaard 50708206 miabadstue@hotmail.com
Berit G. Andersen 20926045 bghornstrup@hotmail.com
Kim Gunnar Larsen 21260238 Kimg@syddjurs.net
Claus Rasmussen 23844859 clausrasmussen_61@yahoo.dk
Joan S. Vinther 22862540 vinther.joan@gmail.com
René Sørensen 40895053 aeblehaven@webspeed.dk
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ADVOKATFIRMAET
Claus Nørregaard§
KLINIK FOR FODTERAPI
v/ Else Marie Kruse, Maibritt Nielsen 
og Anne Alexandersen

Fodbold

9 ungdomstrænere fra Hornslet IF, plus 4 
fra Skødstrup SF og 3 fra fodboldlinjen på 
Handelsgymnasium Rønde brugte i januar 2 
weekender i Hornslet Hallerne og på Hornslet 
Stadion på at uddanne og dygtiggøre sig som 
fodboldtrænere/-ledere.

Deltagerne fra HIF var: Claus Lyngholt U10 Drenge, 
Kristian Isen U13 Drenge, Nikolaj S. Frederiksen 
U13 Drenge, Troels Isen U13 Drenge, Oliver Pihl 
Rasmussen U14 Drenge, Mads Malik Knudsen 
U12/U13 Piger, Klaus Hjelm U14/U15 Piger, Tobias 
Aakjær U14/U15 Piger og Kaare H. Pedersen, 
målmandstræner.

B1-trænerkurset er det første niveau i DBU´s UEFA 
godkendte træneruddannelse og varer i alt 40 timer. 

Det betød, at vi var i sving fra fredage kl. 15.00-
21.00, lørdage 08.00-21.00 og søndage fra 
08.00-14.00.

Uddannelsens indhold
Uddannelsen uddanner deltageren på flere af 
trænerfunktionens opgaver, blandt andet: 
•	 Opbygning af træningsmoduler – teori og 

metode
•	 Kendskab til børn og unges udvikling 
•	 Gennem udøvelse af tekniske detaljer at opnå 

størst mulig kompetence til instruktionen af 
spillerne 

•	 Undervisning i de fysiske krav til fodboldspillet 
•	 Kendskab til egen og andres trænerprofil – og 

samspillet i mellem
•	 Rollen som kampleder
•	 Kendskab til DBU´s værdigrundlag 

B1 trænerkursus 
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Filosofi - vis - forklar - forklar
DBU har den filosofi i deres kurser, at det er på 
banen, at vi bliver en bedre trænere. Derfor foregik 
det meste af undervisningen netop dér! Omvendt 
bøde undervisningen af de mere teoretiske dele på 
flere visuelle inputs med mange eksempler vist på 
storskærm. Via videoklip og animationer på en DVD 
kunne vi danne os et indtryk af, hvad vi skulle ud og 
lære på banen, således at vi kom til at besidde de 
rette værktøjer til at arbejde videre med vores egne 
spillere. Metoden blev kaldt ”vis-forklar-vis”.

På egen krop
Og i forlængelse af ovennævnte var et andet af 
fokusområderne for DBU, at man som træner har 
prøvet det på sin egen krop. Dette faktum betød 
endog mange timer på banen i løbet af weeken-
derne, så selv de yngre deltagere på kurset var godt 
brugte om aftenen. Heldigvis var alle deltagere på 
kurset selv aktive fodboldspillere, så den fysiske 
form var ok.

I den forbindelse vil vi mere modne deltagere på 
kurset i øvrigt hensynsfuldt undlade at minde de 
yngre deltagere om, hvem der vandt, når vi spillede 
ung-mod-gammel...
Vejret og baneforholdene gjorde i øvrigt også sit til 
at udfordre kursusdeltagerne – hvilket også ses af 
billedet. Dette blev dog taget med godt humør af alle 
kursusdeltagerne, om end der blev sendt en venlig 
tanke til den kommende kunstgræsbane i HIF. 

Alt i alt 2 rigtig gode weekender med masser af 
inputs og inspiration – som kun giver lyst til mere. 
Så vi var flere, som gik derfra og snakkede om 
B2-kurset, A-kurset mv.

troels Isen, træner U13

fra U13
Inspireret af Brasiliansk fodbold har U13 kørt 
højt niveau hele vinteren.

I U13 truppen er vi p.t. tilmeldt 31 spillere, hvor vi 
normalt er ca. 25 til træning hver gang. Dog lidt 
mindre, når vejret byder på frost og sne. Men her er 
vi også sjældent under 20 drenge. Det er faktisk kun, 
når det virkeligt fryser, at der er mandefald, men som 
I kan se på billedet næste side, så er humøret højt, 
og der bliver stadig gået til stålet i selve træningen.

Ude og inde
Fra uge 6 træner vi udendørs tirsdage og torsdage 
fra kl. 17.00-19.00, samt indendørs indtil 01. april om 
fredagen fra kl. 18.00-20.00. Også til indendørs har 
vi et højt fremmøde, hvor vi typisk også har ca. 25 
spillere til træning hver gang.

Futsal fodbold
Indendørssæsonen har udover vores deltagelse i de 
almindelige indendørsturneringer budt på en ny – og 
god – oplevelse i form af deltagelse i DBU Jylland´s 
Futsal-turnering. 

Futsal er en brasiliansk form for indendørsfodbold 
med 5 spillere på banen, hvoraf den ene er 
målmand, der gerne må bruge hænderne, og ingen 
bander.

Fortsættes næste side...
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...fortsat fra forrige side

Mere aktion
Langt hen af vejen en langt mere actionpræget form 
for indendørsfodbold ifht. den form for indendørsfod-
bold, som vi kender herhjemme, som ofte kan være 
noget taktisk præget i overtalssituationerne. 

Samtidig er futsal en mere udendørsorienteret- og 
relevant form for indendørsfodbold i forhold til den 
traditionelle form med bander. 

turnering
Vi endte som nr. 3 i en pulje med AIA/Tranbjerg, 2 
hold fra Odder, Gedved og Voel, hvor vi var meget 
tæt på nr. 1 og 2. 
Alt i alt en flot debut, som til dels kan tilskrives 
Kristian fra trænerteamet, som selv trænes i futsal 
af den danske landsholdstræner Aroldo Starck fra 
Brasilien på Brazil Football College på Handelsgym-
nasiet i Rønde. 
Det har givet os nogle gode kompetencer i både 
taktik og teknik, når man skal spille futsal.

tak til forældre
I forbindelse med både træning og kampe vil vi fra 
trænerteamet gerne rette en stor tak til forældreflok-
ken til U13 truppen. 

Det er en fornøjelse at samarbejde med engagerede 
og hjælpsomme forældre – altid er der forældre med 
til kampe både hjemme og ude, samtidig med at 
der altid er forældre til at hjælpe til med de opgaver, 
som naturligt opstår omkring et fodboldhold. Tak for 
det, det gør det meget lettere – og sjovere – at være 
fodboldtræner!

Det, at det skal være sjovt at være fodboldtræner, 
har vi understøttet med, at vi har taget DBU´s 
B1-træneruddannelse, som er det først trin i DBU´s 
UEFA-træneruddannelse. Et forløb, som var meget 
inspirerende, og som vi glæder os til at tage med ned 
på banen til vores U13 spillere.

Nye sponsorer
Til sidst vil vi lige nævne, at vi har fået nye sponsorer 
samtidig med at det er lykkes os at beholde en 
”gammel”. Det drejer sig om Østjysk Tagrenovering, 
som heldigvis har ønsket at forsætte sit sponsorat 
ved at give os nye Hummel-kampsæt. 

Samtidig er vi meget glade for, at TR Fisk har spon-
seret en rød udebanetrøje til os (med navntryk på 
ryggen) til hver spiller. De er meget flotte og matcher 
de røde shorts og strømper fra hjemmebanesættene 
fantastisk godt.

Og endelig har Saks – frisør Lone Isen sponseret en 
Hummel 0.2 Concept kampbold til vores hjem-
mekampe. Men meget mere om dette – incl. flotte 
billeder – i næste nummer af HIF-bladet.

de bedste fodboldhilsner
U13 trænerteam

Nikolaj, Kristian, erik og troels
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Krolf - kom og vær med!
Foråret nærmere sig, og Krolf skal igang!

Alle vi, som har gået og lumret inde hele vinteren, 
skal  og have lidt frisk luft.

Vi laver et lille møde på Krolfbanen (nede bag ved 
hallen ved Petanque) den 4. april kl 14,00, hvor vi 
skal have fastsat sommerens aktiviteter.

Vi opfordrer alle til at komme og være med.

Poul andersen

Billeder fra åbning af Krolf banen. 
Jesper Mathisen klipper det røde bånd!
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Super sæson for Håndbold
det går rigtig godt i Hornslet IF Håndbold!
Klubben har nået målsætningen for sæson 
2012/13.

Vi kan i år glæde os over at klubben har nået 
målsætningerne for sæsonen.

•	 + 100 børnespillere
•	 Fastholdelse af en stor Seniorafdeling
•	 Serie 1 holdene ligger øverst i rækkerne

Vi har oplevet en stor tilgang af børn – og har 
derfor også i år haft rigtig mange børnehold tilmeldt 
tuneringen. 

Hjemmestævner hver weekend
Det har betydet, at vi hver søndag har haft hjem-
mestævner. Dette sker fra kredsens side, da vi har så 
mange hold, at de ikke kan afvikles på én søndag. Vi 
har samtidig forsøgt os med lørdagskampe, hvilket vi 
vil fortsætte med næste år.

Hjælpere ja tak!
Vi er klar over at der i år ikke har været så mange 
stævner, hvor der har været musik – indløb og speak. 
Det hænger sammen med at vi ikke har haft res-
sourcerne til det. Men der er nu nogle der har tilbudt 
og hjælpe ved de forskellige kampe. 

Vi skal være 4 voksne, når vi skal speake, spille 
musik, slukke lyset, og hjælpe spillerene ind. Der 
er blevet spurgt fra mange sider – og derfor vil vi 
fremadrettet annoncere de søndage, hvor vi har 
behov for hjælp.

Oprykning forude...
Vores Senior afdeling er vokset i det forgangne år, 
og bliver endnu større næste år, hvor mange U-18 
spillere rykker op. Derfor kæmper vi lige nu for, at 
næsten alle vores Senior hold rykker op. Og på 
nuværende ser det rigtig flot ud. 

Vores piger på U-14, U-16 og U-18 har også klaret 
sig helt fantastisk i denne sæson.

Det ser ud til, at vores Dame Senior hold Serie 1 
spiller sig i Jyllandsserien. Samtidig er de stadig med 
i landspokaltuneringen, hvor Liga holdene nu er med 
her i 6 runde. Sidst slog vores Dame Senior hold 
Serie 1 Odder’s 2 divisions hold. Så det tegner godt 
for vores fremtidige muligheder.

Herre Senior Serie 1 ligger ligeledes i top, og kan 
på samme måde spille sig i Jyllandsserien, hvis alt 
flasker sig i den sidste del af sæsonen.

Den 24/3 2013 har vi sidste hjemmestævne, hvor 
vi alle kan fejre de flotte resultater i hallen. Vi håber 
derfor at se jer alle i hallen denne dag.

Michael Møller Jensen
Formand

Håndbold

Sidste hjemme-

stævne 24. marts

Kom i hallen 

og bak op!
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Fritidsprisen 2013
den røde løber var fundet frem og blev rullet ud 
torsdag 7. marts foran Kom-Bi i Hornslet, hvor 
dørene blev slået op til SYddJURS aWaRd 2013 i 
biografens store sal.

Syddjurs Awards er en aften hvor politikere og sam-
arbejdspartnere for Syddjurs Kommune går sammen 
om at fejre fritid og kultur i Syddjurs kommune

„Max blev valgt som vinder ud af de sidste 3, der 
var nomineret, og det ved et show, der virkelig viste, 
at der er noget at bygge videre på i kommunen“, 
fortæller Michael Møller Jensen, formand i HIF 
Håndbold.

Stort tillykke til Max!

Max Christensen vinder 
Fritidsprisen 2013

Håndbold

Indstillingen fra Hornslet IF håndbold

Indstilling af kandidat til kultur fritidspris 2013

Hornslet IF indstiller Max Christensen som kandidat 
til Kultur Fritidsprisen 2013. 

Max Christensen gennem de sidste 5-6 år 
engageret sig mere og mere i Hornslet IF håndbolds 
positive udvikling fra en mindre bredde klub til en 
stor håndbold klub, der tegner alle håndboldens 
facetter. Klubånd, håndbold for sjov, og deltagelse i 
de bedste rækker.

Max Christensen har ved sit utrættelige arbejde 
trænet sine ”piger” og skabt grundlaget for 
deltagelsen i divisions håndbold i de bedste rækker. 

Samtidig er det i år lykkedes Max Christensen at 
skabe et senior damehold der i næste sæson spiller 
i Jyllandsserien.
Udover egne hold, deltager Max som hjælpe træner 
på rækkerne nedefter, guider de nye trænere, 
hjælper ved sygdom – og skal der i minisport 
være en repræsentant fra Hornslet IF håndbold, er 
det også her man ser Max Christensen, som den 
bærende kraft.

Max Christensen har helliget sig foreningslivet i 
Hornslet, og er et forbillede på, hvor langt man kan 
nå ,når man har hjertet med i det, man laver.

Vi mener, at Max Christensen helt sikkert er den 
person, der i 2013 skal have Kultur fritidspris 2013.

Max får overrakt fritidsprisen
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Autohallen Hornslet aps

Håndbold

Nye Sponsorer
Hornslet IF håndbold har fået nye sponsorer for Serie 1 
holdene, og U-18.
I forbindelse med at holdene skulle have nyt tøj og 
træningsdragter, har vi fået opbakning fra 4 nye sponsorer.

StaRPIZZa har i år valgt at sponsere vores dame Senior 
Serie 1 hold med nyt spillertøj og træningsdragter. det har 
stor betydning for spillerene at de allerede ved opvarmnin-
gen – kan stille som et ”professionelt” hold. 

tusinde tak for støtten til StaRPIZZa.

StaRPIZZa har samtidig valgt at 
sponsere vores U-18 Piger med nyt 
spillertøj. 

dINItROl CeNteR RISSKOV har 
sponseret træningsdragter til U18 
pigerne. 
tusinde tak for den store støtte til 
vores klub.

aMaNda og RaNdeRS SteMPelFaBRIK har 
valgt at sponsere vores Herre Senior Serie 1 
hold med nyt spillertøj. 

Samtidig har MUNKHOF valgt at støtte 
holdet med opvarmnings trøjer. Også på 
Herre Senior Serie 1 har det haft en positiv 
indvirkning på holdet, at de i kampe samt 
opvarmning fremstår som et samlet hold. 

tusinde tak for støtten til Hornslet IF 
håndbold.
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Håndbold

Så er der gået lidt mere end halvdelen af 
sæsonen i håndbolden….og hvilken sæson.

På seniorsiden ligger vores dame og herrehold til 
oprykning i skrivende stund, hvor der mangler 4 
runder af turneringen.

Vores damehold er nok det mest suveræne hold, der 
længe er set, ikke et eneste nederlag i indeværende 
sæson og med et flot højdepunkt, hvor Odder fra 2 
division blev sendt hjem med et nederlag på 10 mål.
Et flot resultat af et flot kæmpende hold.

U-18 pigerne var suveræne i efteråret, men er her i 
foråret rykket op i 1 division og har derfor naturligt 
også fået mere modstand, men pigerne kæmper flot, 
trods de lidt for store nederlag. 

Jjeg er sikker på, at de lærer en masse af kampene, 
og håber selvfølgelig også på, at der kommer et par 
point mere på kontoen.

For herrernes vedkommende så har vi i år et meget 
ungt 1 herrehold som har en fantastisk tro på 
tingene, og hvor vi i hver kamp har en dejlig ro, og 
der er meget der lykkedes og falder ud til vores 
fordel. Vi har haft nogle meget tætte opgør mod 
både Dronningborg og andre klubber, som vi aldrig 
tidligere har slået. 
Dette er lykkedes i år. Det er stolpe ind for tiden, og 
det er bare super dejligt at have med disse gutter at 
gøre.

VI mangler for herrernes vedkommende 4 kampe, 
programmet ser fornuftigt ud, men som vi altid siger 
til hinanden, vi får intet foræret, der er ingen lette 
kampe, heller ikke mod bundholdene. 

Denne indstilling kan man se sig forplante til banen, 
hvor der bliver fightet og tacklet så det brager.

Vores 2 hold har også muligheden for at rykke op, så 
jo det må være den helt rigtige betegnelse at kalde 
sæsonen i år for OPTUR.

Hvis man skulle putte bare en smule malurt i 
bægeret, så kunne vi godt bruge lidt flere tilskuere 
i hallen når vi spiller på hjemmebane. Alle kampene 
bliver annonceret i lokalavisen, så kig efter næste 
gang der er kampe.

Og når man så er i hallen så kan man jo lige tage 
dagens ret i cafèen, og så hygge sig med familien til 
en god gang underholdning i hallen bagefter.
Med dette skriv håber vi at se mange flere i hallen…
både unge som gamle. ag den nye nabo med eller 
konen. 

Søren Kofoged

Optur!
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Håndbold

Micro til overnatningsstævne i assentoft  d. 
23-24 februar 2013

Endelig var det blevet weekenden, hvor HIFs Micro 
– håndboldspillere skulle på det årlige overnatnings-
stævne i Assentoft. År efter år er det sæsonens store 
højdepunkt, når man er Micro spiller

Indkvartering
Det var en flok glade forventningsfulde spillere, 
trænere og forældre, der mødtes på Assentoft Skole 
til indkvartering lørdag eftermiddag. Vi havde fået 
tildelt 2 klasselokaler, hvor vi skulle sove. Det ene 
lokale blev til soverum og det andet til hyggerum. 

Efter at vi alle havde fundet en soveplads og fået 
pakket ud, var det tid til at spillerne fik skiftet til 
håndboldtøj, 4 håndboldkampe var i vente i hallen.

Fight og vundne kampe
Der blev spillet og fightet til den helt store guldme-
dalje, alle spillerne spillede det bedste, de har lært, 
de scorede flotte mål og kæmpede bravt i forsvaret 
og vores målmænd hoppede og sprang rundt i målet 
og reddede mange flotte bolde. Sædvanligvis var der 
stor opbakning fra forældrene på sidelinjen.

Vi fik et par flotte sejre i hus og et par enkelte små 
nederlag, så humøret var højt, da vi skulle indtage 
vores aftensmad sammen med en masse andre 
livlige og glade håndboldspillere, forældre og trænere 
fra de andre klubber. 

Indmarch og medaljer
Da vi havde fortæret vores aftensmad, skulle vi gå 
indmarch og have medaljer.  Der sad mange stolte 
forældre inde i den anden hal og ventede på, at vi 
skulle komme ind i hallen med fane og højt musik. 
Da alle spillere og trænere var på plads fik alle 
klubberne overrakt guldmedaljer det var stort at få 
den hængt om halsen. Derefter skulle vi have taget 
holdbilleder som vi fik med hjem som diplom for at 
have deltaget i stævnet.

tid til leg...
Så blev det tid til at indvie den store hoppepude og 
de andre sjove aktiviteter, der var stillet op i hallen. 
Der blev hoppet, leget med hulahopringene, spillet 
bowling, skudt på mål og meget meget mere de 
næste par timer. Der var liv og glade børn og voksne 
overalt i de to haller.

... og hygge
Kl. ca. 20.30 gik vi over på skolen, hvor der skulle 
hygges lidt med hjemmebagt kage, chips og slik osv. 
Efter hygge og leg i klasselokalerne og på gangene 
var det en flok tætte micro’er der hoppede i deres 
soveposer, det varede ikke længe inden der var ro.

De voksne satte sig ud på gangen hvor der blev 
hygget og snakket nogle timer inden de gik til ro.

Microernes årlige overnatningsstævne
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Håndbold

Microernes årlige overnatningsstævne
tidligt op
Søndag morgen kl. 8.00 var det tid til morgenmad, 
det var med at få fyldt energidepoterne op inden 
kampene i hallen begyndte kl. 8.40.

Der var igen 4 kampe på programmet. Der blev 
spillet nogle flotte kampe med et par flotte sejre, en 
uafgjort og et enkelt 1 måls nederlag. 

Alle kæmpede og fightede det bedste ,de havde lært, 
så det var et par stolte trænere. der kunne glæde 
sig over, at spillerne viste, at de bare er vilde med at 
spille håndbold.

diplom med hjem
Efter kampene fik hver spiller et diplom med hjem 
som minde om det sjovt, lærerigt og fantastisk 
overnatningsstævne i Assentoft 

Vi trænere takker både spillere og forældre for et 
super stævne. Alle var med deres dejlige humør og 
glæde med til at gøre det til en super oplevelse for 
os alle.

anette Winther og Heidi Johnsen  

Til den unge stærke mand
Selvom sæsonen går på held, så kommer vi 
alligevel med denne opfordring - for der er jo 
ikke lang tid til næste sæson...

Vi er et seriøst herre håndboldhold, bestående af en 
blanding af flinke fyre og middelmådige håndbold-
spillere. Vi befinder os i toppen af serie 4. 

Vi gør alt for at vores håndboldspil består af lige dele 
sammenhold og håndboldspil. Vi har desværre haft 
nogle medspillere, der pga. skader ikke længere kan 
stå til rådighed for vores hold. 

Derfor håber vi, at der findes nogle mænd derude, 
der kunne tænke sig at deltage i vores fællesskab. 

Vi kræver ikke talent, men god humor, og vi kan til 
gengæld love dig en øl efter kampen og chancen for 
at vaske spillertøjet.

Vi er af den overbevisning, at vores talent ikke kræ-
ver mere arbejde, så træning er kun den opvarmning, 
der er før kampen. 

Hvis du er frisk, eller har yderligere spørgsmål så må 
du meget gerne kontakte mig.

Jesper Høstrup
Mobil 72177821
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H   RNSLET
GULD      SØLV       U R E       O P T I K-

Er du vores nye instruktør 
til minisport?

Minisport

Michael takker af!
Efter 4 år som minisport instruktør har Michael valgt at 
stoppe . Ikke fordi luften er gået af ballonen, men fordi der 
kommer en naturlig afslutning, når ens børn har vokset  
sig så store , at de synes, at minisport er for de lidt mindre 
børn!

Stor tak til Michael for sit store engagement, højt humør 
og ligefremhed, som børnene elsker! 

Michael har efter 4 gode år som instruktør valgt 
at stoppe efter denne sæson.

Derfor søger vi én eller flere, der fællesskab vil løfte 
arven. 

Det kræver ingen ”eksamen” men blot, at man kan li’ 
at være sammen med børn og kan skabe en struktur 
over fredagene (goddag og farvel), som jo hver gang 
står i en ny fritidsaktivitets tegn! 

Du skal vide, at du ikke står alene – hver fredag 
møder børnene op sammen med deres forældre og 
bestyrelsen, som også har børn, der går til minisport, 
vil også være til stede og kan give en hjælpende 
hånd.

Hvis	du	er	interesseret,	så	send	en	mail	til	afgående	
formand Lars Jacobsen på kontor@hornslet-if.dk.

Nye kræfter klar til 
minisport udvalget
Under generalforsamlingen 2011/12 for minisport blev det besluttet, at 
minisport nu er et udvalg under HIF og ikke en selvstændig afdeling. 

Derfor er den ordinære generalforsamling først i september sammen med HIF. 
Men minisport har altid sin sæsonafslutning i Kombi. Det er en kærkommen lejlighed 
til at få forældrene lokket til udvalgsmøde, mens børnene hygger sig i biografen. 
Afslutningen sæsonen 2012/13 var ingen undtagelse. Med fremmøde på ca. 
30 forældre var der opbakning til at nye kræfter er kørt i stilling til den ordinære 
generalforsamling i september. Det nuværende udvalg går af af naturlige årsager; 
deres børn er vokset ud af minisport alderen. Der vil nu være en periode, hvor nye og 
gamle kræfter kan arbejde sammen om næste års sæsonprogram.

Nye kræfter: Thomas, Marius og Laura
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Michael takker af!
Efter 4 år som minisport instruktør har Michael valgt at 
stoppe . Ikke fordi luften er gået af ballonen, men fordi der 
kommer en naturlig afslutning, når ens børn har vokset  
sig så store , at de synes, at minisport er for de lidt mindre 
børn!

Stor tak til Michael for sit store engagement, højt humør 
og ligefremhed, som børnene elsker! 

Minisport

Minisport er for alle børn!
Minisport giver børn i alderen 3-7 år muligheden for at 
stifte bekendtskab med mange forskellige fritidaktiviteter 
i Hornslet! Minisport er fredag eftermiddag, og der 
afholdes fællesspisning nogle fredage, så man ikke skal 
skynde sig hjem og have maden klar!
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Petanque ser frem til sæsonstart 2013.

Vi har i vinterhalvåret spillet for nedsat kraft på grund 
af sne og kulde. Nu se vi frem til sæsonstart den 
24.3.2013. OBS på den tidlige dato. Det er på grund 
af, at første søndag i april er den 7. april, og det er 
påskedag den 31. marts. 

Vi glæder os til en ny sæson og håber på gode spil, 
dejligt vejr og lyse sommeraftner. Vi spiller som 
sædvanlig søndage kl. 10 og tirsdage kl. 19.

Hvis der er nogle, der kunne tænke sig af prøve 
petanquespillet, er de meget velkomne til at tage 
nogle prøvespil for at se, om det er noget, der fan-
ger. Vi har mulighed for at udlåne kugler til prøvespil, 
således at opstarten er ganske uforpligtende og 
uden omkostninger.

Igen i år har vore flittige handymænd lavet 
forbedringer for os alle. Der er etableret gelænder 
både til toilet og trappen til Stadionvej. Derudover er 
der repareret bænke, opsat yderligere plankeværk 
og malet, isoleret m.v.  Så forholdene er rigtig gode 
både til petanquespillet, og det gode sociale liv, der 
også er blandt klubbens medlemmer.

Kontingentbetaling 2013:
HIF har omlagt regnskabsåret, så det bliver sommer-
regnskab fra 1.7. til 30.6.
Det betyder, at der skal betales ½ års kontingent i 
maj måned. Kr. 100 for de, der ikke er medlem af 
andre afdelinger. og kr. 62,50 for de medlemmer, 
der allerede har betalt hovedforeningskontingent 
for 2013. Der kommer opslag i klubhuset om både 
kontingent og datoer for betaling.

Bestyrelsen

Petanque melder klar!

Petanque

HUSK

Sæsonstart

24. marts

2013
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Petanque

Aktivitetskalender 2013
Søndag 24-03-13 09:30 Sæsonstart. (Medbring selv kaffe m.v.).

Søndag 14-04-13 10:00 1. Flasketurnering

Tirsdag 23-04-13 19:00 1. Super Melee

Søndag 28-04-13 10:00 2. Flasketurnering

Tirsdag 07-05-13 19:00 2. Super melee

Søndag 12-05-13 10:00 3. Flasketurnering

Tirsdag 14-05-13 18:30 Fællestræning i Rodskov - OBS: Start kl. 18:30 !!!

Tirsdag 21-05-13 19:00 3. Super melee 

Tirsdag 11-06-13 19:00 4. Super melee

Søndag 16-06-13 10:00 4. Flasketurnering

Onsdag 19-06-13 18:30 Fællestræning hos P95 i Hornslet - OBS: Start kl. 18:30 !!!

Søndag 23-06-13 10:00 Champagnespil og Grill (Husk madkurv m.v.)

Tirsdag 02-07-13 19:00 5. Super melee

Tirsdag 09-07-13 18:30 Fællestræning hos HIF i Hornslet - OBS: Start kl. 18:30 !!!

Søndag 14-07-13 10:00 5. Flasketurnering

Tirsdag 16-07-13 19:00 6. Super melee 

Søndag 28-07-13 10:00 6. Flasketurnering

Tirsdag 30-07-13 18:00 Tirsdagsmix (se opslag)

Søndag 11-08-13 13:00 Rosenholmmesterskaber (Madkurv/Grill)

Tirsdag 13-08-13 19:00 7. Super melee 

Søndag 18-08-13 09:30 HIF Klubmesterskab - (Husk tilmelding - Se opslag)

Mandag 19-08-13 18:30 Fællestræning hos I.F.Å - OBS: Start kl. 18:30 !!!

Tirsdag 27-08-13 19:00 8. Super melee

Søndag 01-09-13 10:00 7. Flasketurnering

Tirsdag 10-09-13 18:00 9. Super melee

Søndag 15-09-13 10:00 8. Flasketurnering

Søndag 29-09-13 10:00 9. Flasketurnering

Tirsdag 15-10-13 19:00 Generalforsamling og Sæsonafslutning (Se opslag)

almindelig træning: Søndage hele året kl. 10:00. Tirsdage fra april til og med august kl. 19:00. Tirsdage i september 
kl. 18:00. Tirsdage resten af året kl. 13:30. Vær opmærksom på aktiviteter der meddeles ved opslag i klubhuset.



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

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

        Hver torsdag på Gæstgivergården
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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 

Advokat Claus Nørregaard Tingvej 28, Hornslet 8699 4677 www.cnhornslet.dk

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

Autohallen Hornslet ApS Ravnhøjvej 15, Hornslet 8699 4802 www.autohallen-hornslet.dk

Den Gamle Kro Rosenholmvej 3, Hornslet 8699 4007 www.dengamlekro-hornslet.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 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 www.hornslethallerne.dk

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 www.kamf.dk

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

M-Hair v/Maria Mandal Tingvej 14, Hornslet 8699 4464 www.frisørmhair.dk

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 www.have-park.dk

Rosenholm Malerforretning Løgtenvej 7, Hornslet 2032 1577

Saks, kreativ frisør Lone Isen Rosenkrantzvej 15, Hornslet 4096 4245

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

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

SuperBrugsen Hornslet Toftevej 11, Hornslet 8699 4019 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

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