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Så kom sommeren!
Ja, det forår lod vente på sig, og det har ført en
masse forsinkelser med sig.
Alle vores udendørs aktiviteter måtte vente utålmodigt på, at sneen skulle forsvinde, så man igen kunne
komme i gang. Det har bl.a. medført, at fodbold
måtte rykke deres turnering, og at de ikke har fået
alle de træningskampe, der kunne ønskes. Men
nu skinner solen, og der er igen et mylder omkring
hallerne med glade børn og voksne, der skal ned for
at dyrke deres idræt.

Der har været møde ang. ombygning/tilbygning af
hallerne, hvor alle nuværende og kommende bruger,
kunne komme med ønsker, og vi glæder os især
til, at vores gymnastik afd. kan komme i hallerne
og blive en del af det sociale liv, der er her. Så må
vi arbejde videre på, at også svømning på sigt kan
komme med, men det varer nok lidt, inden der er råd
til en ny svømmehal.
Vi i HIF ønsker jer alle en rigtig god sommer og
håber, det bliver en varm en af slagsen.

Hornslet IF havde den 23. april 2013 90 års
jubilæum. Det er noget af en alder, og vi glæder os til
om 10 år, hvor 100 års jubilæet skal fejres.
Om 10 år har vi også et andet jubilæum, nemlig 75
år med Rygge som venskabsklub. Det bliver det helt
store fest år, og vi ser frem til at fejre begge dele.
Læs i øvrigt om årets Rygge besøg inde i bladet.
Vi har som før nævnt meldt os ind i handelsstandsforeningen med det formål at opbygge et
godt samarbejde mellem os og vores sponsorer.
Til markedsdagen var der brug for hjælp, og vi fra
HIF var selvfølgelig klar. Der skal her fra mig lyde en
kæmpe tak til fodboldafdelingen, der stilede med
alle de hjælpere, der var brug for. Det var især hjælp
til oprydning, der var brug for, og straks stod der 2
drengehold og deres trænere, så affald, skilte, borde
og stole hurtigt blev ryddet af vejen.

Anja Nielsen
formand – HIF
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Successen fortsætter
Fællesspisning starter igen i slutningen af august.

Fællesspisning har været en stor succes, alle har sagt, at maden er
super god, og der er en rigtig hyggelig stemning i cafeen, alt foregår stille
og roligt, og der er altid mad nok.
Maja har lavet en menu, som vi kan vidergive allerede nu, så vi rigtg kan
samle appetit hen over sommeren. Vi glæder os til at se jer alle sammen
til august.
Tusind tak for den store opbakning, det har været fantastisk med så
meget leben i Cafeen.

Halinspektør Kim Hougesen
Cafébestyrer Maja Krusborg

Hornslet Hallernes Bestyrelse

Cafeen fortsætter med fællesspisning i hallen, alle tirsdage og onsdage kl. 18 - start 27. august!
HUSK tilmelding på 41147055 dagen før! - Voksne kr. 45, Børn kr. 35, Småbørn kr. 15.
Tirsdag og onsdag Uge 35
Stegt flæsk med kartofler og persillesovs

Tirsdag og onsdag Uge 36
Torsk m. sennepssovs, blomkål og kartofler

Tirsdag og onsdag Uge 37
Karbonader m. kartofler og grønærter

Tirsdag og onsdag Uge 38
Chili con Carne

Tirsdag og onsdag Uge 39
Hamburgerryg, kartofler, gulerødder og aspargessovs

Tirsdag og onsdag Uge 40
Flæskesteg, kartofler, brunsovs og surt

Tirsdag og onsdag Uge 41
Cafe gryde: svinemørbrad, pølser, bacon og champion

Efterårsferie!

Tirsdag og onsdag Uge 43
Gullaschsuppe m. brød

Tirsdag og onsdag Uge 44
Fyldte pande kager med kylling eller oksekød og salat

Tirsdag og onsdag Uge 45
Flæskesteg med det hele

Tirsdag og onsdag Uge 46
Boller i karry med ris

Tirsdag og onsdag Uge 47
Svensk pølseret

Tirsdag og onsdag Uge 48
Risengrød

HIF Bladets støtteR
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Hornslet Hallerne

Stormøde om nye faciliteter

Vi afholdt et stormøde d. 16/4-2013 kl.18.00 med
repræsentanter fra Syddjurs Kommune, DGI og alle
de foreninger, der har ytret ønske om at komme ind
og bruge faciliteterne i hallerne.

Vi fik en meget flot og omfattende præsentation af
alle foreningerne, hvilke visioner og ønsker de har til
nye faciliteter. Det var meget inspirerende og godt for
alle at se hinandens ønsker.
Efter præsentationerne havde vi en diskussions
runde, hvor alle prikkede lidt til DGI og kommunens
repræsentanter, det foregik alt sammen i en fin tone
og lover godt for det videre samarbejde.

DGI gav alle noget at tænke over, bl.a. hvor meget
”fælles” vi ønsker, at vore faciliteter skal være, det er
noget hver forening skal gøre op med sig selv.
Vi er allerede godt i gang med det videre arbejde. Der
har været afholdt møde mellem Hallerne, kommunen
og DGI, og vi arbejder med at få planlagt, hvordan vi
får involveret foreningerne i processen.
Hornslet Hallernes bestyrelse vil gerne takke for den
gode opbakning, vi glæder os til rigtig at komme i
gang med det spændende arbejde.
Hornslet Hallernes Bestyrelse

Der kom en masse gode og konstruktive forslag frem
og de vil blive gemt til det videre arbejde.

Aut. kloakmester og entrepenør
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Gymnastik
HIF Motion
ww
com/w.facebo
ok.
gro
Motioups/HIF.
n/

Prøvetime?

Bliv strandklar!
Maveskindet, bagdelen og lårbasserne skal
kunne tåle at blive vist frem på stranden i ferien.
Her er opskriften på at komme i gang HIF MOTION!
Det er nu, der skal turbo på, hvis maveskindet,
bagdelen og lårbasserne skal kunne tåle at blive vist
frem på stranden i ferien.
Giv dig selv en kickstart, og spring stolt og glad i
badetøjet. Det er noget af det mest nådesløse, vi har
i garderoben. Badetøjet altså.
Det skjuler i sagens natur kun det mest nødvendige
– og derfor er det for mange af os nødvendigt at
ruste os lidt til at kunne nyde strandturene – uden at
stresse over, at maven hænger.
Svaret på bikini/badebuks-problemet er at lette
bagdelen fra sofaen og kaste sig over en lille rask
træning, for alt efter udgangspunktet, kan man
faktisk godt nå at rykke en del ved sommerformen.
AG

Nyhed!

Der er mulighed for e
•
Tirsdag - pump
•
Tirsdag - stram
•
Onsdag - step k
•
Torsdag - stram
•
Søndag - step

Henvendelse til Instru

Nu er Supermix på programmet.
En time med høj forbrænding, muskel og mave
træning. Timen er både for begyndere, øvede, mænd
og kvinder.
Det er en blanding af step, med fuld fart og pulsen
op, og pump der styrker musklerne og former
kroppen.
Der er mulighed for, at Supermix timerne, som ligger
søndag formiddag, flyttes til HAL 1, så der er plads
til 32 deltagere på timen.
Hold øje med holdplanen på www.hornslet-if.dk –
klik på motion
Kom ned og vær med – så kan du også nå at blive
strandklar.
Der er stadig mulighed for en gratis prøvetime!
AG

HIF Bladets støtteR
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HIF Motion

Påskemix med max energi
Skærtorsdag mødte 32 kvinder og et par enkelte
mænd op til årets Påskemix.
Rebecca Vinther stod for dagens program.
1½ times træning med en blanding af step, pump og
mave træning.
Nye ansigter mødte op og fik en smagsprøve på de

forskellige motionsformer, der tilbydes i HIF MOTION
En fantastisk energisk start på Påsken, og det var
med god samvittighed vi satte os ved påskebordene
og indtog lidt ekstra vådt og tørt.

?

en gratis prøvetime på følgende timer:
p kl. 17.00-17.55
m op kl. 20.00-20.55
kl. 19.00-19.55
m op kl. 18.00-18.55
eller supermix kl. 10.00-10.55 .

uktøren senest 10 minutter før start.

Oktoberfest
Sæt kryds i kalenderen

X

Lørdag 5. oktober.

Hallerne vil arrangere en kæmpe
Oktoberfest med alt hvad dertil hører. Flere informationer kommer i næste
nummer, men vi er i gang med at indsamle tilbud
og sætte arrangementet sammen.

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

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

Klubmesterskaberne afgjort!
Lørdag den 23. marts 2013 blev årets klubmesterskab for
HIF-BADMINTON’s ungdom og senior/motionister afviklet.
Det er flere år siden, at der har været tilmeldt så mange spillere.
Der blev spillet mixkampe, doublekampe og singlekampe for ungdommen.
Her var der mange spændende kampe med vældig flot spil fra alle sider. Det var ikke altid, at modstanderne
var lige store eller lige gamle, men det blev opvejet af gejst og god fightervilje, så alle fik noget ud af
kampene.
For seniorer/motionister blev der spillet doublekampe i flere rækker. Her fik hver spiller vist nok prøvet
kræfterne af, da de alle skulle spille en 8-10 kampe (nogle dog kun 2 sæt), men alligevel meget hårdt for de
gamle drenge.
HIF Badminton siger tillykke til klubmesterskabsvinderne.
Henning Kristiansen, Badminton

U13 Rasmus

U17 D

U17 Herredouble Jacob og Jakob

U17 single 2er Kristoffer 1er Jacob
HIF Bladets støtteR
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Salg · Service · Reperation

Bestyrelsesmedlem
søges... stadig!
Der er generalforsamling i efteråret, så det er nu,
du skal overveje, om du vil være med! Vi mangler ét
medlem!
Lige nu består HIF badmintons bestyrelse af
følgende:
Henning Kristiansen - (formand/kasserer)
Mogens Hesselvig (medlem)
Michelle Hesselvig (medlem)

Badminton
TJEK
A
TAV LTID
LEN
HAL I
2

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 20132014.

Har du lyst til at være med til at gøre en forskel i
Hornslet IF Badminton, så giv dig til kende,

Henning Kristiansen

Motion B 2er Bjarne 1er Hother 3er Gert Henning

Damedouble Mathilde og Liv

Motion A 3er Per 1er Poul Erik 2er Aude
U17 mix-double Jacob og Liv

Hornslet Undervognscenter
v/Flemming Lillie

9

Badminton

Tak for en god sæson
Bestyrelsen siger hermed tak for en god sæson,
hvor 96% af alle timer var besat med faste
spillere i senior, motionist og ældre rækkerne.
Der var til sidst kun mandag aften mellem 21-22,
som blev sat på booking med 3 baner. Meget
fin opbakning. I skrivende stund har næsten alle
nuværende spillere tilmeldt sig samme tid og sted til
næste sæson. Er der nogen i tvivl, om der er booket
så ring til Formanden!

Sæson 2013/14 starter op mandag den 12.
august 2013 og slutter onsdag den 30. april 2014
For ungdomgruppen kan oplyses, at Louise fortsætter som træner for aldersgruppen 9 år til 17 år med
træning tirsdag og torsdag. Tidspunkt for grupperne
kommer i august måned.

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

Kære Hundeejer!
Det er IKKE tilladt at lufte sin hund på
fodboldbanerne!
Ved første træning efter en lang vinterpause,
fortæller børnetræner Anette Winther, at hun var
nødt til at fjerne 10 stk. hunde efterladenskaber på
træningsbanen, inden de håbefulde børn kunne
komme i gang!
Det er absolut ikke i orden! Heldigvis var der tale
om indtørrede udgaver, men synes du ikke, det er
ulækkert alligevel? Gå venligst udenom, og hvis
uheldet er ude, så saml selv op!
På forhånd tak!
Fodboldafdelingen

HIF Bladets støtteR
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Tennis

Tennissæsonen 2013
Instruktion
Maj-september
Onsdage kl. 17.30-19

Instruktion for børn +12 v. Bjørn og Svend (Henning) på bane 3 og 4.
I perioden 8. maj til 26. juni og igen fra 14. august til 18. september.

Maj-september
Onsdage kl. 16-17.30

Instruktion for børn U12 v. Niels, Henrik og Jonas (Henning)
på bane 3 og 4. I perioden 8. maj til 26. juni og igen fra 14. august til 18. september.

Tirsdag 7. maj kl. 18-19

Start på instruktion v. Charles og Henning på bane 4.

Tirsdag 7. maj kl. 19-21

Start på vokseninstruktion for nye medlemmer

v. Charles, Bjørn og Henning (4 tirsdage)
Tirsdag 4. juni kl. 19 - 20

Vokseninstruktion v. Charles og Henning fortsat på bane 4.

Tidspunkter opslås på www

Ekstern instruktion v. DGI-instruktør

Uge 27 - mandag-onsdag

Tennisskole

Turneringer og andre sociale arrangementer
4. maj kl. 14-17 (lørdag)

Standerhejsning

8. maj kl. 19-22 (onsdag)

Start på drop-in aftener for alle på bane 3 og 4.

15. juni (lørdag)

Klubdag/aften med tennis, hygge og spisning i klubhuset.
Se opslag/tilmeldingsliste i klubhuset ca. 14 dage før.

14. september kl. 9-16 (lørdag)

Klubmesterskaber – semifinaler for seniorer (double og single)

15. september kl. 9-16 (søndag)

Klubmesterskaber – finaler for seniorer (double og single)

Kontaktperson børn/unge:

Bjørn de Place, tlf. 3025 6093, Bjornefamilien@gmail.com

Sondags drop-in

Drop-in eftermiddage 1. og 3. søndag i månederne fra maj til september – kl.
16-18 på bane 3 og 4. Der er åbent for alle – kom bare og vær med

Sondags spiltraning

Træning for alle interesserede 2. og 4. søndag i maj og juni - kl. 10-12
på bane 3 og 4. Der er åbent for alle – kom bare og vær med

Hornslet Autoværksted
v/SØREN K. EriKSEN
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Tennis

Mestrer 2013?

Målet er derfor at blive blandt de 2 første i puljen, så
vi kæmper med om oprykning til serie 1.

Hornslet tennisklub opruster med flere
turneringshold!

For 2. holdets vedkommende er målet at bevare
pladsen i serie 3.

Efter en succesfuld premiere sidste år med
turneringstennis, oprustes der i år med endnu et
turneringshold.

For Miniveteran er målet at vinde flere kampe end
sidste sæson, og dermed ende på enten 1. eller
2. pladsen. Det bliver svært, da det ofte er meget
dygtige spillere, som stiller op for de andre klubber i
denne række.

Sidste år vandt serie 2 holdet sin pulje - gik hele
vejen og blev jyske mestre.
Miniveteran-holdet fik efter en hård start også hevet
nogle sejre i land.
Mange spillere fik kampe på de 2 hold, mens enkelte
ikke kom i kamp. I alt er der 12-14 spillere i truppen,
som alle brænder for at spille turneringstennis.
I år har vi derfor tilmeldt endnu et turneringshold,
så der er 2 turneringshold samt igen miniveteran.
Det nye hold har fået dispensation til ikke at starte i
serie 4, som er laveste række, men træder i stedet
træder direkte ind i serie 3.

Målene skal nås ved at træne flittig og støtte
hinanden under kampene, ligesom vi har et håb om
at kunne arrangere nogle af træningssamlingerne
med en ekstern træner.
God sæson - følg med i kampene på hjemmesiden, i
Lokalavisen eller kom ned og se dem „live“
.
På vegne af Hornslet tennis turneringsspillere.
Bjørn de Place

Turneringsspillerne vil sæsonen igennem mødes til
en ugentlig gang træning.
Vi håber, det vil være med til at fastholde interessen for at spille på holdene, ligesom det også
gerne må tiltrække nye spillere fra området, som
har mod, lyst og evner til at spille turnering.
Lige som sidste år er klubbens 1. hold Syddjurs
højst rangerende turneringshold. Det skal vi også
være efter sæsonen.

HIF Bladets støtteR
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Tennis

Tennis skole 2013
Igen i år lægger Hornslet tennisklub baner til en
tennisskole i børnenes sommerferie. Tennisskolen er et samarbejde mellem klubben og DGI
Østjylland.
Tennisskolen vil i år løbe af staben i uge 27 mandagonsdag alle dage fra kl. 9.00-13.00. Den er for både
piger og drenge fra 7 år og opefter.
Sidste år var skolen en stor succes. De 16 pladser var
hurtigt besat, og der var en venteliste. Igen i år er der
max. 16 pladser. I kan læse om sidste års tennisskole
på Tennisklubbens hjemmeside under HIF´s hjemmeside, hvor en journalist skrev en artikel om skolen.

I klubhuset vil der være en folder om skolen
med flere oplysninger, I må også gerne kontakte
undertegnede, hvis I mangler informationer.
Tennisskolen er et tilbud om en aktiv ferie, som
Prisen for tennisskolen er 425 kr.
foruden en masse tennis byder på, idrætslege, boldspil Du får:
og udendørs aktiviteter.
•
3 sjove, lærerige og spændende dage i selskab
med andre børn og dygtige instruktører.
•
Udfordringer på dit niveau
•
Tennis T-shirt
•
DGI diplom, frugt og saft hver dag
Tilmelding kan ske på www.dgi.dk/201309806018.
Du kan læse mere om en tennisskole på www.dgi.dk/
oestjyllland/tennis.
For spørgsmål kontakt Bjørn de Place.

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
Hornslet
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Fodbold

Besøg fra Rygge
Vi har i år den fornøjelse at byde vores venskabs
klub fra Rygge i Norge velkommen fredag d. 28
juni til tirsdag d. 2 juli.
Vi vil igen i år spille om vores vandrepokaler lørdag
d. 29 juni til det store stævne på stadion, og der
vil være grillaften for værts familierne i hallen om
aftenen.
Søndag er en fridag og mandag tager alle i Djurs
sommerland.

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

Det er i år 65 år siden at vores venskab med Rygge
begyndte, og vi håber da, at det bliver til endnu flere,
derfor vil vi gerne, hvis der er nogle, der har lyst til at
være med til at være med i Rygge-udvalget.
Vi arrangerer ture til Rygge det ene år og er værter
året efter her i Danmark. Så skulle du have lyst til at
være en del af holdet, så hold dig ikke tilbage, men
send mig en mail på anjanielsen11@gmail.com.
Anja

Ungdomsbestyrelsen
Peter Damborg
Mia Badstue Kannegaard
Berit G. Andersen
Kim Gunnar Larsen
Claus Rasmussen
Joan S. Vinther
René Sørensen

29885301
50708206
20926045
21260238
23844859
22862540
40895053

peter-damborg@privat.dk
miabadstue@hotmail.com
bghornstrup@hotmail.com
Kimg@syddjurs.net
clausrasmussen_61@yahoo.dk
vinther.joan@gmail.com
aeblehaven@webspeed.dk

HIF BLADETS STØTTER
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Fodbold

Træningstider ungdom foråret 2013
ÅRGANG

DAG

TIDSPUNKT

TRÆNERE

TELEFON

E-MAIL

17.00-18.00

Flemming Jørgensen
David Meldgaard
Jacob Winther
Thomas Urban Andersen
Ole Kjærgaard
Malthe Trold Kirkegaard

20168297
20738715
20816565
26230039
51429886
26996984

flemm@mail.com
david.meldgaard@mail.dk
jaw@cicon.dk
tua@dgj.dk
olekgaard@gmail.com
troldkirkegaard@gmail.com

Thomas Ladefoged
Allan Damborg
Pelle Pilgaard
Claus Lyngholt
Morten Lyngholt
Anette Winther
Rasmus Langballe
Christian Nielsen
Jens Bertelsen
Per V. Hansen
Claes Søgaard
Marc Payne
Steen Stadsvold Olesen
Troels Isen
Kristian Isen
Erik Lind
Nikolaj S. Frederiksen
Oliver Rasmussen

29731500
20402710
20194474
25118898
26745184
22772773
23347627
21474792
40207299
26563747
30247703
25125605
20825086
20144245
28877841
40451579
61856653
20706381

ladefoged.thomas@gmail.com
allan@sgme.dk
pilgaardpelle@hotmail.com
lyngholt@gmail.com
mortenlyngholt@gmail.com
anettekwinther@gmail.com
rasmuslangballe@gmail.com
cneservice@gmail.com
jbertelsen@dk.safmarine.com
per.hansen@skat.dk
claes-boje@live.dk
payno74@hotmail.com
stadsvoldoerting@hotmail.com
troels.isen@gmail.com
isen24@gmail.com
Erik.lind@webspeed.dk
nikolajsienko@live.dk
sslazio4ever@gmail.com

Per Klausen
Simon Pedersen
Claus Midtgaard Nielsen
Michael Andersen
Malene Nielsen
Vibeke Christensen
Niels Rasmussen
Jørgen Rasmussen
Brian Madsen
Harald Kobberø

40766205
60146866

klausen@oncable.dk
simon_s11@live.dk

22999024
28831326
20604987
60635204
27265034
21426566

boiesen@cool.dk
malene.mallen.nielsen@gmail.com
vic@vfl.dk
manu4ever@info.dk
aud@rosenholmsnet.dk
ducatibrian@gmail.com
haraldkobbero@yahoo.dk

17.00-18.00

Mikael Rasmussen

40766221

mikaelrasmussen1@gmail.com

16.45-18.00

Mads Malik Knudsen
Magnus A. Johnsen
Petter Grønnesby
Michael Kristensen
Klaus Hjelm
Emil Høgedal
Tobias Aakjær

20868890
42180277
60497433
29869667
30539293
28930283
42639767

madsmalik@hotmail.com
magnusmarkmus@live.dk
pl@rosenholmsnet.dk
mikri@tcelectronic.com
helmets@youmail.dk
emmilinho@hotmail.com
tobiasaa7@hotmail.com

P I G E R OG D RENGE SAMMEN
2007 og yngre u/6
Onsdag
Kontaktperson: Peter Damborg
2006 u/7
Mandag
Kontaktperson: Peter Damborg
2005 u/8
Tirsdag
Kontakt: P. Damborg
Fredag
D RE NG E
2004 u/9
Mandag og onsdag
Kontaktperson: Peter Damborg
2003 u/10
Tirsdag og torsdag
Fredag (teknik)
Kontaktperson:: Joan S. Vinther
2002 u/11
Mandag og torsdag

17.00-18.00
17.00-18.00
16.15-17.30
17.00-18.15

17.00-18.30
16.30-18.00
17.00-18.15

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
2001 u/12
Tirsdag og torsdag

16.45-18.15

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
2000 u/13
Tirsdag og torsdag

17.00-19.00

Kontaktperson: Mia Badstue Kannegaard
1999 u/14
Mandag og onsdag
Kontaktperson: Mia Badstue Kannegaard
1998 u/15
Mandag
Onsdag
Torsdag

17.00-19.00
17.30-19.30
17.30-19.30
17.30-19.30

Kontaktperson: Mia Badstue Kannegaard
1997 u/17

Mandag og onsdag

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
PIGER
2002 u/10 og u/11
Mandag og onsdag
Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
2000/01 u/12 og u/13
Mandag og torsdag

Holdleder
18.00-20.00

Kontaktperson: René Sørensen
97/98/99 u/14, u/15,
Mandag og onsdag
17.15-18.30
u/18
Kontaktperson: Joan S. Vinther
94/95/96 u/18 og
Intet
Dame-senior
Kontaktperson: Mia Badstue Kannegaard og Rene Sørensen
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U10 - græs under fødderne
Så er der kommet græs under fødderne, og U10
drengene træner lystigt derudad, så kom og vær
med!

Så kom ned og træn med, hvis du har lyst!
Tak til trænerne for deres fortsatte store indsats.
På vegne af forældre og børn
Martin Christensen

Der er officiel træning hver tirsdag og torsdag kl.
17-18:30, og teknisk træning om fredagen fra kl.
16:30-18:00.
Den tekniske træning er basseret på, at det skal
være muligt for dem, der har lyst at tage en medalje
senere, eller bare at blive mere teknisk velfunderet.
Medaljen, der kan erhverves, er en Teknisk DBU
Medajle i Bronze, Sølv eller Guld.
Der vil hen over foråret og sommeren komme
træningskampe og Cup deltagelse, som der plejer.

Teknisk træning

En af de Cups vi skal være med i er Djurs Sommerland Cup, hvilket vi glæder os til.

§

HIF Bladets støtteR

ADVOK AT F I R MAET

Claus Nørregaard
KLINIK FOR FODTERAPI

v/ Else Marie Kruse, Maibritt Nielsen
og Anne Alexandersen
16

U7 fodbold

Fodbold

På U7 har vi overstået en sjov indendørs sæson og
er nu startet udendørs, hvor vi spiller mandage fra kl.
17-18.
Vi spiller med i DGI’s 5-mands turnering, ligesom vi
skal deltage i bl.a. Djurs Sommerland Cup og Muddi
Cup i løbet af sæsonen. Vi glæder os også til at have
det sjovt på Mikrofodboldskolen i Hornslet 24. - 26.
maj 2013.
Vi har en 15-20 glade drenge og piger (årgang 2006),
og der er plads til flere, så alle, der har lyst til at
prøve at spille fodbold, er velkommen.

17

Fodbold

U12 og U13 Fodbold pigerne
Fodboldpigerne på U12 og U13 spiller sammen på samme hold.
Det kunne være fint med et par ekstra spillere, derfor denne efterlysning!
Pigerne træner mandag og torsdag 16.45 - 18.00.
Pigerne trænes af Mads Malik og Magnus.

Læs om Mikrofodboldskolen i næste nummer!
HIF Bladets støtteR
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Der
flere er plads til
på ho
ldet!
Kom
og væ
r med
!

Krolf - der er plads til flere!
Kalenderen siger sommer, og Krolf er igang!
Ældre Sagen er kommet godt igang med første
sæson for krolf. Vi spiller hver onsdag kl. 14. Banerne
befinder sig ved tennisbanen øst for Hornslethallerne.

Interesserede kan få lov til at få en gratis prøveomgang. Efter spillet hygger vi os med kaffe eller en
øl. Senere på sæsonen vil vi lave mesterskaber med
uddeling af præmier.
Evt. spørgsmål kan foretages til Knud Jørgensen
telefon 86994331 eller stejlbjerg31@gmail.com

Efterhånden som vejret er blevet bedre er medlemmerne begyndt at indfinde sig. Der er dog stadig
plads til nye medlemmer. Vi har endda fået eget
klubhus (se billedet).

Knud Jørgensen

Og der var en...

Og der var to...

Og der var mange...

Krolf - nu med eget klubhus!
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Nye sponsorer til U13 drenge
Som omtalt i sidste nummer af HIF-bladet, så har vi fået nye sponsorer til U13-truppen. Eller
nærmere betegnet en ”gammel” og 2 nye.
Én af sponsorerne, nemlig Østjysk Tagrenovering ved Lasse Lægs, har allerede siden 2009 sponseret truppens kampsæt til hjemmekampene – et samarbejde, som vi er glade for at kunne fortsætte også fremover.
Østjysk Tagrenovering har forlænget sit sponsorat ved at sponsere nye Hummel-kampsæt til hele truppen.
De 2 nye sponsorer er hhv. TR Fisk og saks – kreativ frisør Lone Isen.
TR Fisk har sponseret en rød udebanetrøje til os (med flot navnetryk på ryggen) til hver spiller.
De er meget flotte og matcher de røde shorts og strømper fra hjemmebanesættene fantastisk godt.
Og endelig har saks – kreativ frisør Lone Isen sponseret en Hummel 0.2 Concept kampbold til vores hjemmekampe på Hornslet Stadion.
Nedenfor kan truppen ses i de hvide kampsæt med sponsorer og trænere, samt i de røde udebanetrøjer.
De bedste fodboldhilsner, U13 Trænerteam., Nikolaj, Kristian, Erik og Troels

HIF Bladets støtteR

ADVOKATFIRMAET

SØLGAARD & KNUDSEN
MØDERET FOR HØJESTERET
20
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Hornslet fysioterapi
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Håndbold

Fantastisk sæsonafslutning
Indeværende sæson blev den bedste i mands
minde for HIF Håndbold.

Vi er nu ved at planlægge den nye sæson – og har
meget snart træner sammensætningen klar for den
kommende sæson.

Vi fik en forrygende afslutning i Hornslet Hallerne 24
marts 2013. Hvor de fleste af vores hold var samlet til
en kæmpe fest.

Vi forventer igen i næste sæson at stille med mindst
23 hold.

Resultatet blev flot på alle fronter – og vi sluttede
med følgende resultater:

Vi vil forsøge at søge mere hal tid til de hold, hvor der
er rigtig mange spillere på samme tid.

•
•
•

Tak for en super sæson.
Rigtig god sommer!

2 Senior hold i Jyllandsserien
6 hold i Kredsmesterskabet
U-16 Piger nummer 2 i Østjysk mesterskab.

Michael Møller

Og vi kunne fortsætte.

HIF Bladets støtteR

Autohallen Hornslet aps
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„Mindre stigning i halleje“
Syddjurs Kommune varsler „mindre stigning i
halleje“
Som alle måske så i Lokalavisen, har Syddjurs Kommune valgt at varsle en ”mindre stigning i halleje” på
33%.
I den forbindelse har jeg forespurgt den ansvarlige
politiker for kulturområdet Jesper Matthiasen om
33% stigning af hallejen kan betragtes som en
”mindre stigning”. For håndbold afdelingen betyder
dette en ekstra omkostning på 25-30.000 kr. årligt.

Min mail:
Jeg har g.d. læst i Adresseavisen at Syddjurs vælger at foretage
en „mindre stigning i hallejen“ for 2013. en stigning på 33%.
I den forbindelse vil jeg gerne have dette bekræftet af de
ansvarlige for kultur området hos Syddjurs Kommune.
Jeg går ud fra at de ansvarlige politikere er klar over
konsekvensen af så markante stigninger i forhold til frivilligt
drevne klubber vil kunne få det udfald, at hallerne står tomme,
og alt indendørs sport nedlægges med tiden.
Ved en prisstigning på 33% betyder det for vores vedkommende
en merudgift på 22-25.000 kr. P enge som vi ikke kan hente fra
de i forvejen trængte forældre i kommunen.
Med venlig hilsen
Hornslet IF håndbold
Michael Møller Jensen
Formand

Svar fra Jesper Mathiesen
Hej Michael,

Som opfølgning på min tidligere mail, er hermed mit svar til dig.
Jeg skal bekræfte, at det som følge af budgetaftalen for 2013
koster kr. 80 pr. time for brug af kommunale og selvejende
haller, og kr. 50 for gymnastiksale over 150 kvt. meter.
Men det er samtidig aftalt at gebyrstigningen skal finansierer
en pulje til udvikling af faciliteterne i de selvejende haller. Det
betyder med andre ord, at gebyrstigningen via udviklingspuljen
vender tilbage til hallerne igen.
Når det er sagt, er dit synspunkt ikke ubekendte, at
gebyrstigningen i sidste ende kan medføre en stigning i
medlemskontingentet.
Jeg tror næppe på, at det får hallerne til at stå tomme, men jeg
anerkender dit synspunkt om en form for „balance“ i udgiftsstigningen. Den balance håber jeg fortsat vi holder samtidig
med, at vi sikre, at der er penge til at udvikle faciliteterne i
hallerne til glæde for samtlige brugere af hallerne.
---

Jeg skal ikke stille mig som dommer over den beslutning, der er taget. Og jeg forholder mig fuldstændig
upolitisk i forhold til den valgte gebyrstigning.
Jeg mener dog, at alle forældre og spillere skal
kende bevæggrundene for en eventuel stigning
af medlemskontingenter for indendørs sport. (Det
rammer selvfølgelig Badminton mv. på samme måde)
Udendørssport er stadig fuldstændig gratis – her
betaler Syddjurs Kommune det hele.
Michael Møller Jensen
Formand Hornslet IF håndbold
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OK cup i Gråsten for

22. - 24. marts 2013 nød både U10 drenge og
piger en håndbold weekend i Gråsten med masser af kampe, hygge og hjemmelavede kager.

Det var en flok glade og forventningsfulde U 10
spillere og trænere ,der mødtes på P- pladsen ved
Hornslet Hallerne en kold fredag kl. 16.45 d.22 marts
2013, hvor der var afgang til OK – Cup i Gråsten.
Da bussen var pakket, og spillerne havde fået sagt
farvel til deres forældre var der afgang og forude
ventede en fantastisk håndbold weekend.

Hyggelig bustur
Bussen havde ikke engang nået at forlade P-pladsen
inden der bredte sig en livlig snak, hvor også U 10
pigerne og deres trænere var med. Den lange bustur
var der ikke mange, der bemærkede, da alle var travlt
optaget af at synge eller skal vi sige skråle på livet
løs, snakke og enkelte spillede på mobilerne.

Indkvartering
Vi ankom til Gråsten, og blev indkvarteret på Gråsten
Skole – Vi fik tildelt 2 klasselokaler lige skråt overfor
hinanden. Et lokale til pigerne og et til drengene.

Første kampdag
Lørdag morgen startede vi med at få fyldt energidepoterne godt og grundigt op med et solidt
morgenmåltid.
Derefter var det afgang til Sundeved hallerne, hvor
både U- drengene og U- pigerne skulle spille alle
deres puljekampe. Det var super fedt, at vi skulle
spille i de samme haller hele dagen, det gjorde at
vi havde mulighed for at se hinanden spille, og at vi
kunne hygge imellem kampene.

Masser af opbakning
Det gjorde det ekstra fedt for spillerne på banen, at
der var så stor opbakning på tilskuerpladserne fra de
andre spillere og trænere, der heppede det bedste,
de havde lært, når et af Hornslet holdene var på
banen.
Der blev kæmpet, fightet og spillet flot håndbold. Alle
ydede det bedste, de havde lært.

I drengenes lokale kunne der ikke presses flere ind,
da alle havde fundet sig en soveplads kunne man
nærmest ikke se gulvet, hver en lille krog af lokalet
var taget i brug.
Pigerne havde lidt mere plads i deres lokale, da de
ikke var helt så mange.

Hygge og mere kage

Hm mini pizzaer og kage

Der blev også plads til nogle af de dejlige hjemmebagte muffins/kager som forældrene havde bagt
til os, så der var heller ikke risiko for, at nogen gik
sukkerkolde.

Efter lidt mad fra de medbragte madpakker eller de
hjemmelavede mini pizzaer var der afgang for dem,
der ville i hallen og se den store X-faktor finale på
storskærm, andre blev tilbage på skolen for at hygge
sig med spil, bordtennis, boldspil på gangen eller
bare flade ud på langs.

HIF Bladets støtteR
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Da tiden var kommet til at kravle i seng, gik der ikke
længe inden, der faldt ro over alle mand, det havde
været en lang dag, og lørdag ventede med masser af
håndbold.

Ventetiden imellem kampene blevet fordrevet med
hyggeligt samvær, hvor også vi fandt tid til at spise
de frokost poser, vi havde fået med fra skolen om
morgenen, der var frokostboller, juice og frugt til alle,
så ingen behøvede at spille og yde på tom mave.

Lang håndbolddag
Det blev en lang håndbolddag i Sundeved hallerne,
inden vi havde spillet vores sidste kamp, havde vi
været i hallen i ca. 10 timer.

Håndbold

U10 drenge og piger
Efter vores sidste kamp kl. 18.50 var det hurtigt i
bad, hvis vi skulle nå bussen, og det skulle vi, for det
var den sidste, der kørte fra hallen, og vi skulle jo
hjem og spise aftensmad.

Havde der været hurtigt ro fredag aften sænkede
roen sig endnu hurtigere over spillerne lørdag aften,
og en god lang søvn var der brug for.

Klar til mad og fest

Søndag morgen efter morgenmaden gik vi tilbage til
vores lokale for at pakke vores ting sammen.

Det var en flok trætte og meget sultne spillere og
trænere der nåede skolen kl. 20.10.
U – 10 pigerne havde været så heldige at være
færdige med deres kampe noget før os, så de havde
haft tid til at klæde sig om og gøre sig klar til den
store festaften, men maden måtte de vente på, til vi
kom retur fra hallen, for vi havde indgangsbilletterne
til spisning og til Diskotek bagefter.
Men selvom vi var nogle af de allersidste, der kom
til spisning, var der heldigvis stadig masser af mad
tilbage. Der var en stor og fin buffet, så vi kunne
tage lige, hvad vi havde lyst til ,og det passede os
alle rigtigt godt, da vi godt sultne efter en lang dag i
hallen.
Da maverne var fyldt op og det fine tøj var kommet
på samt håret var sat i den helt rigtige frisure, var
det blevet tid til, at drengene og pigerne indtog
dansegulvet på diskoteket, som blev afholdt i hallen
lige ved siden af skolen, hvor vi boede.
Der blev danset, hygget og snakket med alle de
andre spillere både dem, de kendte og de nye
venner, de havde mødt i hallen tidligere på dagen.

Mere hygge og endnu mere kage
Nogle af spillerne fik hurtigt nok af højt musik og
dans, så de gik tilbage på skolen sammen med nogle
af trænerne.
Der var igen gang i bordtennis, spil og boldspil på
gangen. Inden sengetid blev der også guffet lidt af al
den gode kage vi havde fået med hjemmefra.

Sidste kampdag

Vi skulle desværre ikke spille i samme hal som
pigerne, og pigerne var endda så uheldige, at de
skulle spille i to forskellige haller.
U 10 drengene skulle spille i de samme haller.
Drengene spillede igen nogle gode kampe, hvor der
blev kæmpet, fightet, så sveden piblede frem på
panden hos spillerne.

Godt kæmpet
Der blev scoret mange flotte mål og blev gjort mulige
pga. de mange flotte frispilninger, der blev dækket
godt op i forsvaret, og målmændene havde mange
super flotte redninger.
Men det vigtigste af alt var at se hvor meget spillerne
elsker og går op i håndboldspillet med liv og sjæl,
det kan vi som trænere kun være stolte og glade for.

Kvart- og semifinale
Vi var så heldige, at vi havde hold med både i
kvartfinaler, semifinaler, men desværre blev vi slået
ud i semifinalerne, men alle drengene havde kæmpet
bravt og kan være stolte af de resultater vi opnåede
ved stævnet i Gråsten
Frokosten havde vi igen fået med fra skolen om
morgenen den blev fortæret imellem kampene
sammen med resterne at kagerne.

Fortsættes næste side

MØRKE - HORNSLET
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Håndbold
Fortsat fra forrige side
Klar til hjemturen

TAK

Da kampene var færdige blev der lige tid til et bad
inden bussen kom og hentede os.
Vores bagage havde U – 10 pigernes trænere været
så søde at pakke i bussen ved skolen inden den
ankom til Sundeved hallerne for at hente os samt
U- 10 pigerne som var kommet til hallerne.

TAK til spillerne for en super håndbold – weekend
i Gråsten. Tak til forældrene for hjemmebag af mini
pizzaer og muffins/kager. Og TAK til Christian (Mikkel
L. N’s far) som var med til stævnet og transporterede
vores frokost- poser sikkert frem både lørdag og
søndag.

Da alle havde fundet en god plads i bussen var det
tid at vende snuden hjemad. Det var en flok trætte
spillere og trænere, der nåede P- pladsen v/ Hornslet
hallerne søndag eftermiddag, hvor en flok glade
forældre ventede.

Til sidst TAK for en super håndboldsæson til alle
U-10 drengene og deres altid hjælpsomme forældre
God sommer til jer alle!
U 10 drenge trænerne
KARSTEN - RASMUS – MARTIN & HEIDI

TrilleTrolle i underskoven
Fra den nye sæson vil alle vores Microspillere blive
trænet efter et helt nyt koncept fra DHF.

•

Vi har købt hele pakken, med materialer og
træningsredskaber.

DHF har udviklet et „TROLDE-KIT“ med klubmanual,
instruktørvejledning, CD, skud dug og andre troldesager, der skal gøre det let for foreningen at komme i
gang og skabe det gode miljø for denne målgruppe.

Trille Trolle er :
•
•

•

•

Et træningstilbud hvor motorik, bold og
begejstring er i højsædet.

„Trille og Trolle i Underskoven“
Et træningstilbud til U-4 (2-5 år),
hvor forældre/bedsteforældre er
med børnene på gulvet.
Et træningstilbud der bygger på
gode erfaringer fra de klubber,
der har arbejdet med denne
målgruppe igennem flere år.
Et træningstilbud hvor alle aktiviteter tager deres udgangspunkt
i små historier fra de to troldes
univers. Og på den måde kan
historierne være med til at skabe
en sjov og legende indgangsvinkel
til trænings-aktiviteterne.

HIF Bladets støtteR
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Opråb opråb opråb opråb opråb opråb opråb!
Kære HIF Medlemmer,
Nu skal vi stå sammen og vise, at vi er en
breddeklub med sammenhold hele vejen rundt.
Der bliver gjort så mange tiltag i vores
idrætsliv og i vores handelsliv i Hornslet.
Det, der mangler er, at vi alle hjælper til, vi
skal alle give en hånd og støtte op om hinanden.
Eksempel:
I skrivende stund sidder vi og skal finde
hjælpere til markedsdagen i Hornslet.
Hornslet handel har bedt om hjælp til små
opgaver i forbindelse med denne dag. HIF
er blevet spurgt, om vi kan stille med 15-20
personer fordelt på hele dagen
– Udfra antal medlemmer i HIF, vil jeg jo
mene, at det skulle blive ganske nemt at
skaffe... Men desværre viser det sig at være
svært.
Det er igen de samme ”soldater”, der stiller op,
det er lang tid siden hovedbestyrelsen sendte
en mail til alle medlemmer, om at vi skulle
bruge hjælp, men INGEN meldte sig, så igen
måtte vi rundt og spørge afdelingerne, som
igen skal have fat i trænere osv…
Vi er alle nødt til at yde lidt for vores
sponsorer!

Mange synes kontingentet er for højt, MØD OP
til generalforsamlingen i den afdeling, hvor du
dyrker sport, så kan du få uddybet regnskabet,
og hvad kontingentet egentlig går til, halleje,
dommere, forbund, tilmeldingsgebyr osv…
Heldigvis har vi sponsorer, så vi ikke også skal
bruge kontingent på spillertøj.
Vi har en stor flot fodboldbane med bannere, vi
har haller med bannere, husk de støtter os!
Så overvej dette – mød op til efterårets general
forsamlinger, og HUSK at melde dig som
hjælper fremover, så vi kan beholde vores
sponsorer, og ikke skal ligge kontingentstigning
på, fordi vi eksempelvis skal til at købe spillertøjet selv.
Vi – HIF - er en stor klub, men ikke for stor til
at hjælpe hinanden og støtte hinanden.
Bak op – til kampe
Bak op – til fællesarrangementer
Bak op – om cafeen
BAK OP – OM DEM, DER BAKKER DIG OP!
Meld dig under fanerne, lad os sammen give
HIF et løft ud over egne rækker.
Og selvfølgelig skal der også lyde en STOR TAK
til de, der er parat til at give en hjælpende
hånd, køre en bil, cykle rundt med et blad/
flyers og hjælpe/styrke fællesskabet i HIF!
AG

27

Petanque

Tusind tak til BM Teknik for de flotte bluser

Petanque sæsonen er i gang!
På grund af sne og frost blev sæsonstarten 2013
udsat fra den 24. marts til 14. april.

Kom og vær med. Der er ingen forhåndstilmelding
men tilmeldingen sker kl. 18 på spilledagen.

Vi havde håbet på dejligt forårsvejr og lidt varme,
men det fik vi ikke.

Der kommer opslag i klubhuset ligesom der på
hjemmesiden under aktiviteter er oplysninger om
tirsdagsmix.

På trods af kulden mødte alligevel 42 op til hygge
med smurte rundstykker til den medbragte kaffe.
Vi fik også et lille glas at lune os på, inden spillet
startede.
Tak til Lili og de flittige damer, der sørgede for både
rundstykker med det hele og broddækningen.
Igen i år har vi flasketurnering og Super melee, som
vi plejer. Vi håber I, i lighed med tidligere år, vil bakke
op om disse turneringer.

Vi har i år fået sponseret nye klubbluser af BM
Teknik. Vi siger mange tak til BM Teknik for den flotte
gave.
Så snart vejret tillader det, planlægger vi at forbedre
banerne med et nyt lag stenmel.
Vi håber, vi i næste nr. kan fortælle lidt mere om
dette projekt.
Bestyrelsen

Den sidste tirsdag i juli har DGI Østjylland Petanque
tirsdagsmix på vore baner her i Hornslet.

HIF Bladets støtteR
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Petanque

Kom og vær med!
Den sidste tirsdag i juli har DGI Østjylland Petanque
tirsdagsmix på vore baner her i Hornslet.
Ingen forhåndstilmelding - sker på dagen kl. 18.

Aktivitetskalender 2013
Tirsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag

11-06-13
16-06-13
19-06-13
23-06-13
02-07-13
09-07-13
14-07-13
16-07-13
28-07-13
30-07-13
11-08-13
13-08-13
18-08-13
19-08-13
27-08-13
01-09-13
10-09-13
15-09-13
29-09-13
15-10-13

19:00
10:00
18:30
10:00
19:00
18:30
10:00
19:00
10:00
18:00
13:00
19:00
09:30
18:30
19:00
10:00
18:00
10:00
10:00
19:00

4. Super melee
4. Flasketurnering
Fællestræning hos P95 i Hornslet - OBS: Start kl. 18:30 !!!
Champagnespil og Grill (Husk madkurv m.v.)
5. Super melee
Fællestræning hos HIF i Hornslet - OBS: Start kl. 18:30 !!!
5. Flasketurnering
6. Super melee
6. Flasketurnering
Tirsdagsmix (se opslag)
Rosenholmmesterskaber (Madkurv/Grill)
7. Super melee
HIF Klubmesterskab - (Husk tilmelding - Se opslag)
Fællestræning hos I.F.Å - OBS: Start kl. 18:30 !!!
8. Super melee
7. Flasketurnering
9. Super melee
8. Flasketurnering
9. Flasketurnering
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.
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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

Autohallen Hornslet ApS

Ravnhøjvej 15, Hornslet

8699 4802

www.autohallen-hornslet.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 Fysioterapi

Dalgårdsparken 6, Hornslet

8762 1800

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

www.hornsletfys.dk
www.hornslethallerne.dk

Hornslet Undervognscenter v/Flemming Lillie

Sortevej 28, Hornslet

8699 4333

www.hornsletundervogn.dk/

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

Rosenholm Malerforretning

Løgtenvej 7, Hornslet

2032 1577

www.have-park.dk

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

Tømrefirmaet David Meldgaard

Æblehaven 19, Hornslet

8699 5940 / 2073 8715

www.davidmeldgaard.dk
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