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2013 går på hæld!
Så går også 2013 på hæld og det varer ikke længe
før jul og nytår står for døren.
Vi har igen i år haft stor succes på den sportslige
side, og vi kan fra hovedbestyrelsen kun takke
alle trænere og ledere for den store indsats, for
uden jeres enorme arbejdskraft ingen HIF og ingen
succes!
Når vi ser tilbage på 2013, har vi fået vores nye
bookingsystem Conventus op at køre, og det ser ud
til, at vores brugere tager godt imod det. En ting er
sikkert - det er noget nemmere end det system, vi
havde før.

Vi har nu afholdt alle vores generalforsamlinger, og vi
er klar til et nyt år og nye arbejdsopgaver, det første
vi har på programmet, er vores foreningsdag d. 16.
november.
Her er alle bestyrelser samt halbestyrelse er inviteret.
Vi glæder os til den inspiration en sådan weekend
giver, og der kommer helt sikkert nye ideer i spil….
På vegne af hovedbestyrelsen ønskes alle en rigtig
god jul og et endnu bedre nytår.

Fodbold har fået deres kunststofbane, der blev
indviet på kulturnatten med fodboldkamp mellem
HIF-fodbold og byrådet, derefter var der pølser, øl
og vand til alle. Der var mødt rigtig mange op, så der
blev stegt en hel del pølser.
Det nye hal projekt er i fuld gang, så vi venter med
spænding på at høre, hvilket resultat man når
frem til. Vi håber det i sidste ende kan blive til et
idrætsanlæg, hvor der kan være plads til alle, der har
lyst til at dyrke motion.
Vi er også i hovedforeningen i fuld gang med at
søge fonde, så vi kan få nogle nye møbler til vores
mødelokale og det er i skrivende stund lykkes os at
skaffe kr. 10.000.
Det var Lions Club, der synes det er et projekt, der er
værd at støtte. Det siger vi selvfølgelig tusind tak for.

Anja Nielsen
formand – HIF
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Oktoberfest - tak for sidst!
Halinspektør Kim Hougesen
Cafébestyrer Maja Krusborg

Julelukket
Hallerne og Cafe’en holder juleferie fra og med
fredag d. 20 december til og med søndag d. 5 januar.
Vi ønsker Jer alle en dejlig jul og et fantastisk nytår…
Kim og Maja

HIF Bladets støtteR
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Hornslet Hallerne

Ny bestyrelse
Hornslet Hallerne har fået ny bestyrelse.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Formand Jan Fischer
Næstformand Inger Høgh
Kassere Claus Thyrre
Sekretær Ove Hougaard

Medlem Rene Damholdt
Medlem Kristian Krogh Elmer
Medlem Morten Rasmussen
Medlem Henrik Horup
Medlem Jesper Kjelgaard

Opsigelse
Vi har desværre fået en opsigelse. Maja har besluttet
af personlige årsager og af hensyn til familien at
stoppe som bestyrer af Cafeen i Hallen. Maja har
ydet en stor indsats, været utrolig velholdt med sit
dejlige humør og smil.
Maja vil blive savnet meget, men vi vil her fra
bestyrelsen takke hende for den store indsats, hun
har ydet for Hornslethallerne og ønsker hende alt
held og lykke fremover.
Bestyrelsen er i gang med at finde en ny løsning på
Cafeens fremtid.

Vi forventer ultimo januar 2014 at kunne præsentere
alle for det arbejde DGI har lavet.
Den nye bestyrelse har mange store opgaver, der
venter på at blive løst. Vi er i gang og vil løbende
holde jer orienteret.
Den nye bestyrelse vil samarbejde med alle brugere
af hallen, vi inviterer til sammenhold for alle.
Der vil i det nye år blive indkaldt til møde.
Bestyrelsen vil bruge HIF bladet til at orientere jer alle
om, hvad der sker og skal ske fremover.
En glædelig jul & godt nytår til alle.

Vi er samtidig i gang med den store plan for, hvordan
fremtiden skal se ud for Hallerne. DGI arbejder
sammen med vores udvalg hårdt på at finde netop
den løsning, som er bedst.

Hornslet Hallerne Bestyrelse
Jan Fischer

Aut. kloakmester og entrepenør
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HIF Motion

Årets pokaluddeling i HIF
Ved hovedbestyrelsens generalforsamling blev årets HIF pokaler uddelt.
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Denne udfordring har gjort ham utrolig populær og vellidt blandt sine spillere, og han har
dermed opbygget et personligt tillidsforhold til alle sine spillere, hvilket har skabt stor
respekt omkring Troels og hans arbejde.

nslet – gift med Lone Isen som

t sig i foreningslivet i Hornslet
ed at spille fodbold. Dels som
som old boys spiller.

i HIF Fodbold trænerteam,
ret træner for vores U14 drenge
d udstrækning har udfordret
nelle træningsmetoder samt
er og stævner på et højere
kulle befinde sig på.

I en periode var Troels også træner for vores nuværende U17 og U19 spillere, men af
hensyn til nyt arbejde langt fra Hornslet måtte trække sig fra disse årgange og i stedet
koncentrere sig om årgang 2000.
I dag arbejder Troels på Handelsgymnasiet i Rønde som underviser, og hvor han har været
træner på deres fodboldlinje i 3 år.
Troels har taget teten op i HIF Fodbold og startet en specifik uddannelse som målmandstræner. En post som HIF Fodbold i mange år har søgt at få besat. Troels har valgt at tage
uddannelsen og er allerede gået i gang med at træne vores målmænd.
Troels’ personlighed gør ham vellidt blandt alle ungdomsspillere i HIF Fodbold, og det
hører til en sjældenhed, at spillere på tværs af årgange siger ”hej” til en træner, som man
ikke har haft eller kender særlig godt. Men det gør de til Troels.
Derfor indstiller HIF Fodbold Troels Isen til Bankoholdets pokal, da hans store arbejde og
personlighed er unikt for ungdomsarbejdet i HIF Fodbold.
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Thomas Poulsen indstilles til Olaf Jørgensens pokal.
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Thomas Poulsen har i en lang årrække med stor flid passet alt det praktiske omkring petanque banerne. Thomas
er altid at finde, når der skal udføres
arbejdsopgaver både m.h.t. baner,
klubhus og vore arrangementer.

time
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Thomas’ indsats er uvurderlig for
Petanqueklubben.

dove
r
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.

Thomas fortjener en anerkendelse for
de mange timer, han har lagt og lægger
i HIF.

m

Hornslet Autoværksted
v/SØREN K. EriKSEN
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Årets pokaluddeling fortsat... sam
Pigerne i Hovedbestyrelsen mødtes til morgenkaffe
i mødelokalet en solrig lørdag morgen. Eneste punkt
på dagsordenen var pudsning af HIF’s mange og
virkelig flotte pokaler.
Da vi efter en hel del timer var færdige, fik vi frokost,
og nød synet af de flotte skinnende pokaler.
Der er utrolig mange flotte pokaler i HIF, gamle
som nye, det er bestemt værd at slå et smut forbi
mødelokalet og se pokalerne.

Michael Møller, formand for håndboldafdelingen, indstilles til HIF Hovedforeningens pokal!
Michael har ydet en kæmpe hjælp til Idrætsforeningens nye medlemssystem. Michael har hjulpet med
hjemmesiden og hjulpet de andre afdelinger igang
med systemet, samtidig med sit virke som formand
for håndboldafdelingen.

Ole Friis indstilles til Arne Roar pokalen
Med 4 år bag sig på en meget udsat post
arbejdsmæssigt og menneskeligt har Ole Friis
vist sig at være den bedste person som formand
for fodboldafdelingen.
Ole har i sin formandstid formået at etablere
et samarbejde ikke bare mellem bestyrelserne
men også med trænere, holdledere, forældre,
medlemmer, andre afdelinger i HIF samt kommunale instanser.
Yderligere har han indimellem påtaget sig rollen
som træner for seniorhold og trænerunderviser/vejleder.
Ole har med ildhu taget initiativ til flere ting – bl.a.
fodboldskole i uge 42.
De seneste 3 år har han været en engageret
katalysator og tovholder på etableringen af
kunstgræsbanen.
Ole er med andre ord mere end kun en respekteret formand for fodbold og fortjener derfor denne
pokal.
HIF Bladets støtteR

8

Hovedbestyrelsen sætter stor pris på Michaels
hjælp.
Det er så vigtigt i en idrætsforening, at vi kan se ud
over „hjertebarnet“, i Michaels tilfælde håndbold,
og vise, at vi alle er på samme hold, nemlig HIF.
Her har Michael vist vejen.

mt forarbejdet...

HIF Motion

Efterlysning

Vi morer os, sveder og opbygger vores muskler til
fed musik, engagerede trænere og højt humør.

Vi efterlyser
•
•

Dig som vil have det sjovt.
Dig som vil være med i et sammenhold på kryds
og tværs af flere hold.

Håber vi ses!
DU er ALTID velkommen til at komme og få en
prøvetime.

Kom ned i HIF motion.

Motionsprogram 2013
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

10:00 - 10.55

Skiftende timer
Outdoor el.
Step/Styrke

16.00 - 16.55
17.00 - 17.55

Søndag

Stram op

Pump

Pump

18.00 - 18.55

Stram op

• Nybygning
20.00 - 20.55
Pump
• Ombygning
21.00 - 21.30
Mave
• Tilbygning
• Tagarbejde

19.00 - 19.55

Step/Styrke

ww
com/w.facebo
ok.
gro
Motioups/HIF.
n/

• Reparation
Zumba
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Super mix

Hornslet Snedker-, Tømrerog Køkkenforretning ApS
v. Torben Lading
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Svøm langt - 16

Svømning

6. oktober deltog HIF svømning traditionen tro i
DK svøm langt!
Der var 60 deltager, og der blev svømmet 163.200 m
i alt fra kl. 10 – 16.
Alle der deltog kunne gratis tanke op på saftevand,
mariekiks og gulerødder.
Der blev knoklet fra alle deltager for at slå sin egen
rekord fra sidste år eller lave en rekord, der skal
kæmpes for at forbedre til næste år

Der var 2 svømmer der nåede op over 10 km.
Jonas Melchiorsen han svømmede 11.300 m og
Pernille Röhling hun svømmede 15.000 m.
Jonas og Pernille modtog begge et gavekort til
kombi for at have svømmet over 10 km.
Den yngste svømmer, der var i vandet i år, var Kasper
Sand, han er 1 år og 10 måneder. Kasper svømmede
300 m på en time.
DK svøm langt er en dag, hvor man gratis kan
komme i svømmehallen og prøve kræfter med,

Kasper Sand

HIF Bladets støtteR

Hornslet Auning Løgten

apotek
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163.200 meter
hvor langt man egentlig kan svømme, der er ingen
aldersbegrænsning eller krav til ens svømmefærdigheder.
Der er hygge og sjov og indbyrdes konkurrencer.
2 af bestyrelsens medlemmerne lavede en indbyrdes
konkurrence og havde begge svømmet 6000 m., da
det afsluttende fløjt lød. Næste år må de igen tage
kampen op og se hvem, der bidrager med flest km.
Alle svømmer var inddelt i grupper, hvor den der
havde svømmet længst i gruppen vandt en
medalje.

Svømning
Årgang/gruppe

Meter

Navn

2008 – yngre 1

1.050

Victoria Hansen

2006 – 2007 2

800

Sophia Gondoff

2004 – 2005 3

5.400

Anne Lund Pedersen

2002 – 2003 4

2.000

Natasja Strangholt

2000 – 2001 5

11.350

Jonas Melchiorsen

1998 – 1999 6

6.500

Ida Helmer

1996 – 1997 7

1.000

Anette Veng

1993 – 1995 8

15.000

Pernille Röhling

1990 – 1992 9

1.600

Marianne Veng

1980 – 1989 10

2.100

Camilla Søgaard

1970 – 1979 11

7.500

Maj-Britt Holmgaard

1960 – 1969 12

6.000

Søren Holmgaard

1950 – 1959 13

4.000

Lis Nielsen

1920 – 1949 14

650

Bjarne Nielsen

d svømmede 300 meter til DK Svøm Langt.

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
Hornslet
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Svømning

Nyvalgt bestyrelse
Svømning afholdt generalforsamling torsdag d.
10/10-13 i møde lokalet i hallen. Udover
bestyrelsen var det Bente fra hovdebestyrelsen
og 2 forældre der var mødt op.
Generalforsamlingen var hurtig overstået, regnskabet blev fremlagt uden de store spørgsmål og
formandens beretning læst op.
Bente fortalte om foreningsdagen d. 16/11-13, og
opfordrede os alle til at deltage, hvilket dem der kan
selvfølgelig gør, for mange af os kulminere det dog
med julestævnet, hvor vi deltager som tidtagere.
Der var 2 bestyrelses medlemmer på valg, formand
Søren Holmgaard og bestyrelse medlem Mikael
Petersen. Ingen af dem ønskede genvalg,
Begge har de dog lovet at hjælpe lidt til med blandt
andet tilmelding til svømning og uddannelse til
livredder og førstehjælpskurser.

Svømning
- offentligt eller på hold
Har du lyst til at svømme på et af vores mange hold, er
priserne nu sat ned for resten af sæsonen.
HUSK der er offentligt åben i svømmehallen
Fredag: 19-20 for alle
Lørdag: 12-13 motion
Lørdag: 13-15.30 for alle
Søndag: 8.30-9.30 motion
Søndag: 9.30 – 12.30 for alle
Priser
Det koster 15,- kr. for alle fra 14 år og yngre
Det koster 20,- kr. for alle fra 15 år og ældre
Der kan købes 10- turs kort i svømmehallen.

De 2 supleanter Elisabeth Melchiorsen og Kim Bøhm
Jensen var også på valg, de modtog begge genvalg.
Begge de forældre, Marianne Urbak og Søren
Beckman, der var mødt op, ønskede at komme
i bestyrelsen.
Der blev aftalt konstituerings møde til d. 22/10-13,
hvor der blev valgt ny forkvinde Elisabeth Melchiorsen, næstformand Søren Beckman og til oplæring
som kassere Marianne Urbak.
Vi takker Søren og Mikael for et rigtig godt stykke
arbejde i bestyrelsen de sidste 6 og 8 år.

VoksPriser:
Børn ne - 20
op ti
kr.
l
1
4
15 kr år .

Elsebeth Melchiorsen
Tiltrædende formand

HIF Bladets støtteR
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Formandens Beretning
Da hovedforeningen har valgt at flytte regnskabsåret
til om efteråret, er generalforsamlingerne flyttet med,
derfor er det jo over 1 ½ år siden vi sidst har haft
generalforsamling i svømmeafdelingen.
Endnu et år, og endnu et nyt bookingsystem, er man
næsten fristet til at sige. Efter at vi har brugt Globus
Datas bookingsystem de sidste to år, er vi nu skiftet
over til Conventus, der er et system, der bliver brugt
af alle i kommunen. Det har egentlig været en rimelig
smertefri omskiftning, og det nye system virker, som
det skal, selvom der jo altid er nogle småting der
driller.
Vi valgte sidste år at dele sæsonen op i to lige store
dele, og dermed stoppe med sommersvømningen,
det har hjulpet lidt på belægningen på holdene i
foråret, der er dog stadig lidt vej endnu før holdene
er helt fyldt i sæson del 2.
Derimod er der rigtigt mange hold der er fyldt i den
igangværende sæson, det kniber dog stadig lidt med
voksen motion og svømningen om fredagen.
Til at undervise vores mange svømmere har vi et
godt team af erfarne trænere og hjælpetrænere,
og de skal selvfølgelig også have et stort tak for
deres flotte indsats, uden dem havde vi slet ingen
svømmeklub.
Vores konkurrencehold 1 og 2 har som sædvanligt
været flittige i den forgangne sæson, og det har
selvfølgelig også resulteret i masser af personlige
rekorder, og gode resultater til de mange stævner
svømmerne har deltaget i.
Når der skal afholdes stævne er der brug for mange
officials, og i svømmeafdelingen er vi så heldige at
have en rigtig god forældreopbakning. Vi har en god
flok uddannede tidtagere og svømmedommere, og
der bliver hele tiden uddannet nye. Og husk jo flere
der er til at skiftes til at tage med, jo nemmere er det
at få dækket stævnerne ind med officials, og vores
svømmeklub stiller store set altid med de tidtagere,
der er krav om.

Svømning

Siden sidste generalforsamling har vi været på to
ture, begge gange er turene gået til Weissenhäuser
Strand i Nordtyskland.
Turene, der er for alle konkurrencesvømmere,
trænere, hjæpere, bestyrelse, små søskende og
forældre, har været en tradition i mange år, og var før
i tiden kendt som Rødhusturen. Der har været en stor
tilslutning begge gange, så mon ikke der kommer en
tur mere i 2014, så må vi jo se hvor den går hen.
Igen i år har vi afholdt et afsvømningsstævne for alle
vores svømmere, store som små. Med lige under
50 deltagere, gik det rigtigt godt. Alle havde en
forrygende dag. Det var især sjovt at se vores helt
små svømmere kæmpe sig igennem vandet.
I søndags var det så tid til det årlige Danmark Svøm
Langt, og vi deltog som sædvanligt. Dog må man
sige at vi ikke helt nåede det niveau som vi plejer,
med 60 svømmere mod 75 idste år, og ca. 163
svømmede kilometer mod 174 sidste år. Men det er
et rigtigt hyggeligt arrangement, som også lokker
nogle nye ansigter i svømmehallen.
Vi må desværre også endnu engang konstatere at
de faldende tilskud fra kommunen, og den stigende
halleje betyder. at vi kommer ud af regnskabsåret
med et underskud.
Heldigvis har vi i mange år haft en sund økonomi i
svømmeafdelingen, så der er ingen grund til panik
endnu, men forsætter tilskuddene med at falde og
udgifterne med at stige, må vi jo nok konstatere at
det i fremtiden blive en del dyrere at svømme, og det
er ærgerligt, da vi mener. det er vigtigt, at alle har
mulighed for at lære at svømme.
Til slut vil jeg bare sige tak til de fremmødte, og takke
for de 8 år jeg har været med i bestyrelsen, jeg har
valgt at stoppe og lade andre komme til.
Tak for denne gang.
Søren Holmgaard
Afgående formand
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Gymnastik

Få ledige pladser!

Forå
29. rsopvis
mar
ning
t
s
i Hal 201
4
le

MANDAG
Hornslet skole (ny sal)

Tidspunkt

Instruktører

Puslinge 4-5 år spring/leg

17:00 - 17.50

Dorte/Pernille

Mørke Hallen - Rosenholm mix

19:30-21:15

for 7. klasse og opefter - fælles opvarmning

19:30-20:00

Spring i Mørke hallen

20:00-21:15

Rytme i Mørke hallens multirum

20:00-21:15

ONSDAG
Hornslet skole (ny sal)

Tidspunkt

Instruktører

0.-2. kl. blandet spring

17.30-18:30

Michelle

3.-4. kl. blandet spring

18:30-19:30

Esben, Michael

Minimix 5.-7. klasse

19:30-21:00

Esben, Michael

Spørgsmål? - Kontakt
Dorte Lykke
tlf. 86 99 51 15 el. 25 70 61 15

Sæt

n.
kryd
s!

TIRSDAG
Hornslet skole (ny sal)

Tidspunkt

Instruktører

Mor/far -barn

16:15-17:15

Bettina

Pige rytme/spring 2.-3. kl.

17:15-18:15

Natasja

Parkour 4.-6. kl. drenge og piger

19:00-20:00

Peter, Klaus

Kontingent

Ledige
pladser!

0 – 8 år

kr. 500,-

9 – 14 år

kr. 600,-

15 – 18 år

kr. 600,-

HIF BLADETS STØTTER

HIF Bladets støtteR

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

Bestyrelsen i HIF Fodbold
Formand

Ole Friis

1. suppl

	Allan Damborg

Næstformand

Peter Damborg

2. suppl

Brian Kirkebæk

Kasserer

Jens Klitgaard

3. suppl

Thomas Bang

Sekretær

René Sørensen

Best. medlem

Stig Larsen

Træningstider indendørs 2013/14
Årgang

Træner

Træner

Træner

Træner

15.30-16.30

U11/12 pi

Michael
Rasmussen

Stine Katholm

Mathias
Sørensen

16.30-17.30

minisport

17.30-19.00

U11

Claus Lyngholt

Anette Winther

Morten Lyngholt

19.00-20.00

U13/15/18 pi

Klaus Hjelm

Mikael Kristensen

Mads Rahbek

20.00-22.00

U14/15

Erik Lind

Oliver P.
Rasmussen

Kristian Isen

Nicolai
Frederiksen

Tidspunkt

Årgang

Træner

Træner

Træner

Træner

09.00-10.00

U6/7

Fleming
Jørgensen

David Meldgaard

Kim Gunnar
Larsen

Sine Larsen

10.00-11.00

U8

Jacob Winther

Thomas U.
Andersen

11.00-12.00

U9

Ole Kjærgaard

Malte Trold
Kirkegaard

Frida Juul

12.00-13.00

U10

Allan Damborg

Pelle Pilgaard

Thomas
Ladefoged

13.00-14.00

U12

Rasmus
Langballe

Jens Bertelsen

Christian
Nielsen

14.00-15.00

U13

Steen S.
Olesen

Claes Søgaard

Mads Malik
Knudsen

Fredag

Tidspunkt

Lørdag

Morten Nyrup
Jensen
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Grønt græ

Fodbold
Så lykkes det endeligt! Efter 3 års arbejde fik
Hornslet sin længe ønskede kunstgræsbane.
3 års arbejde kulminerede med indvielsen af
kunststofbanen fredag d. 11/10-2013, hvor der var
inviteret til kamp mellem HIF´s bestyrelse og byrådet
fra Syddjurs kommune og med træning for alle
drenge og piger fra U11 og nedad inde på banen.
Efter et par taler var der stadionplatter til alle - der
blev spist over 500 pølser.

Fantastisk støtte
I HIF er man ikke kommet den lange vej uden
hårdt arbejde. Der er blevet arbejdet med mange
muligheder indenfor de økonomiske rammer. Mange
gange med afslag på ansøgninger om støtte.

§

Til sidst lykkes det så med stor hjælp fra A.P. Møller
fonden, Syddjurs kommune, Sydbank, Nordea,
Djursland Bank og Johnson Controls.
Herudover har en masse andre firmaer, hjulpet med
sponsorering af en brochure til vores projekt ”køb 1
m2 kunstgræsbane”.
Pengene der indsamles skal gå til betaling af de
maskiner, som bruges til vedligeholdelse af banen.
I kan støtte indsamlingen, og samtidig tjene penge til
jer selv, ved at købe m2 på vores hjemmeside eller i
Hornslet Hallen.

En lang proces
Vi søgte om en byggetilladelse, dette tog 7 mdr. at
få i land, og det gav os nogle hovedbrud af flere
omgange.

HIF Bladets støtteR

ADVOK AT F I R MAET

Claus Nørregaard
KLINIK FOR FODTERAPI

v/ Else Marie Kruse, Maibritt Nielsen
og Anne Alexandersen
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æs indviet
Fra april til juni lavede vi udbudsmaterialet, vi valgte
at spørge vore egne sponsorer, men var dog på
nogle punkter nødt til at spørge andre firmaer også.
Pga. tidspres afholdt vi møder med alle firmaer, som
havde givet en pris i slutningen af sommerferien.
Udbuddet var meget tæt, så det var de små marginaler, der afgjorde, hvem vi valgte, vores valg blev som
følgende:
•
•
•
•

Jordarbejde:
Kunstgræs:
El:
Hegn:

Svend Pedersen
WGS
Smedegaard El
Østjysk Hegn ”PIT Hegn”

Fodbold
Første spadestik
Fra det første spadestik og til banen stod klar, gik
der 6 uger. Det meste af tiden kørte opbygningen på
skinner, der var dog enkelte dage, hvor vi igen måtte
i tænkeboks for at få det, som vi ønskede.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til:
Kenneth Mogensen, Casper Volander, Berit Guldmann Andersen, for deres hjælp omkring søgning
af fonde og alt omkring udbuddet og opbygning af
banen. I har været en fantastisk hjælp.
Også mange tak til Richard Volander, Thomas Bang,
Erik Madsen, bestyrelsen i fodboldafd., vores senior
hjælpere samt en masse andre som har budt ind
med gode råd m.m.
Ole Friis, Formand Fodboldafd.
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Fodbold

HIF Keepers!
Efter sommerferien har vi i HIF-fodbold valgt at
fortsætte tilbuddet om målmandstræning til vores
ungdomsmålmænd. En opgave som jeg med glæde,
entusiasme og stor forventning har valgt at tage.
Vi er – som det ses på billederne – en større flok, og
vi er ca. 10 målmænd til træning hver gang.
Mit fokus i målmandstræningen er i første omgang
de basale kompetencer, som en dygtig keeper skal
mestre – for eksempel placeringsevne, gribeteknikker, faldteknikker og igangsætning af spil ved både
kast og spark m.m., hvilket vi vil gøre ved at gentage,
gentage og atter gentage mange af disse basale
færdigheder. Ikke meget anderledes end seniortopkeepernes træning i øvrigt ;)
Mit fokus vil i høj grad også være på det mentale,
som i høj(ere) grad betyder mere for målmanden end
andre pladser på et fodboldhold!
Det er blandt andet vigtigt at komme hurtigt videre
efter en fejl – som ofte har en meget større/fatal
konsekvens for en målmand – men samtidig også at
kunne lære af disse fejl.
HIF Bladets støtteR
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Jeg vil derfor sørge for succesoplevelser i træningen,
som keeperne kan tage direkte med tilbage på deres
respektive hold.
Det er min erfaring, at målmænd – og målmandstræning – ofte bliver overset i den daglige træning på de
respektive hold. Ikke af ond vilje, men måske mere
fordi mange trænere ikke føler sig fortrolige med
målmandstræning, hverken mht. teknik eller taktik
etc.
Dette kan der rådes bod på ved, at klubben tilbyder
ungdomskeeperne målrettet træning én gang om
ugen.
Vi har i efteråret trænet mandage fra kl. 17.00, men
vores vintertræningstider er tirsdage fra kl. 16.0018.00, hvor vi deler kunstgræsbanen sammen med
U13 og U14.
For de ældre og/eller mere seriøse målmænd vil der
være mulighed for at udarbejde selvtræningsprogrammer, foruden at jeg vil kunne rådgive ved køb af
udstyr m.m.

Fodbold
Endvidere håber jeg, at det på sigt bliver muligt at
komme med ud til kampene, så jeg kan se vores
målmand i aktion – det giver nemlig et meget bedre
billede af, hvad der skal arbejdes med til træningen.

Desuden har jeg siden 2005 trænet årgang 2000
drenge (nuværende U14), foruden i en kortere
periode at have været inde over årgang 1996 spillere.
Endelig har jeg nu i 3 år været træner på fodboldlinjen på Handelsgymnasium Rønde.

For dem som ikke kender mig, så spiller jeg selv
fodbold i HIF – nu oldboys – hvor jeg naturligvis
vogter målet.

De bedste fodboldhilsner
Troels Isen

Det blev henholdsvis Victor "Viggo" Rye Veje, Jonas
"Jossi" Lyngholt og Nicolai "Nico" Christensen, der
løb med pokalerne - til stor glæde for alle.

Kampe inden jul

U11 - Fodbold er fedt!
Så er U11 Fodbold rykket indenfor, og der bliver
spillet i hal 2 hver fredag kl. 17:30 til 19:00.
Men vi er stadigvæk til at finde udenfor hver torsdag
fra 16:30 til 18:00 på kunstofbanen, og den er lækker
at spille på.
Så der skal også fra U11 drengene siges tak for
indsatsen til dem, der har gjort det muligt at spille
ude hele året.

Indendørstunering: d. 9/11 og 7/12.
Stævner: d. 3/11 og 8/12
og ikke mindst en kunststoftunering.
Så drenge…..op på hesten og kom ned at være med
til at hygge dig sammen med os.
Og endnu engang vil vi gerne sige tak til trænerne for
jeres indsats:
Claus og Morten Lyngholt, Anette Kjærgaard Winther
og Klaus Hjelm
På vegne af forældre og drenge.
Martin Christensen

Hyggelig fodboldlejr
Vi har tidligere hygget os sammen ved flere
lejligheder. Fodboldlejeren med overnatningen d.
5/10 husker vi specielt, somen af det bedste og
hyggeligste stunder.
Drengene hyggede sig rigtig godt samme, og ikke
mindst sammen med trænerne.

Pokaler
Der blev under fodboldlejeren uddelt 3 pokaler.
En for bedste kammerat, en for årets spiller og en for
største udvikling.

„Viggo“
„Nico“
„Jossi“
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Volley - opråb fra en 10 års jubilar
Læs Birthe Krags fortælling og erfaringer med
Volleyball, som forhåbentlig giver flere nye
spillere lyst til at være med.

Motionsvolley - fakta!
Kom og vær med:

Jeg startede med at
spille volley, da jeg var
13 år gammel, her var
ungdomsholdet mig
og en veninde. Vi blev
undervist at en senior
spiller, senere fik vi lov til
at være med seniorerne
til kamp. Det var sjovt og spændende. Efter 5 år i
Nordre66, holdt jeg en pause fra at spille i klub.

Vi træner mandag kl. 18.30-20.00. Har du spørgsmål så ring til

Jeg flyttede til Hornslet for 10 år siden. Her læste jeg
lokalavisen, og så til min glæde at der var et volley
hold i byen.

Hvem kan være med:

Da jeg startede var der spillere med fra dengang
volley klubben startede for over 25 år siden. Jeg blev
godt nok lidt overrasket over gennemsnitsalderen på
holdet, men jeg fik god motion og masser af grin.

Birthe Krag tlf. 29 74 80 39 E-mail birthekrag@gmail.com
Fakta:
Motions Volleyball er en afdeling under Hornslet Idrætsforening.
Klubstørrelse for sæson 2013-2014: 6 spillere.
Mål for klubben:
At tilbyde blandet M/K motions volleyball fra 16 år.

Alle fra 16 år og opefter. Så er der en volleyball spiller gemt i dig,
skulle du give det en chance og komme ned i gymnastiksalen
og afprøve det.
Hvad tid spiller vi:
Træningssæsonen starter første mandag i september og
slutter 1. maj.

Efterhånden, er der desværre ikke nogen af de
”gamle” spillere med længere. Det er svært at få
nogen nye til at være med.

Vi spiller i gymnastiksalen på Horslet skole, Ballesvej 6,
Hornslet.

Efter at annoncering i lokalbladet er stoppet, er der
ikke kommet nye spillere til. Lige nu er vi 6 spillere.
Det er lige i underkanten. Det kan godt lade sig gøre,
men vi vil meget gerne have flere, der har lyst til at
spille.

500 kr. for en hel sæson (1. sept.-1. maj). Vi tilbyder ikke halve
sæsoner, men til gengæld er vi mellem landets billigste
klubber.

Pris:

Hvad tilbyder vi:
At du kan træne i gymnastiksalen på Hornslet skole

Jeg håber, at der er nogen, der læser dette indlæg
og efterfølgende får lyst til at spille volley. Vi er
der for at ha´ det sjovt, der ingen deltagelse i
stævner eller tuneringer. Udover at spille holder vi en
julefrokost og en sommerafslutning.

At du kan være en del af det sociale liv og den hyggelige ånd,
der er omkring klubben.
Om sommeren spiller vi nogen gange Beachvolley, for dem
som har lyst.

Volley
Birthe Krag

HIF Bladets støtteR
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SØLGAARD & KNUDSEN
MØDERET FOR HØJESTERET
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Håndbold

Bestyrelse konstitueret!
Konstitueringen af den nye bestyrelse i Hornslet IF håndbold fandt sted på en ekstraordinær
generalforsamling onsdag 6. november 2013.
Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer

Kim Johansen
Henrik Frederiksen
Søren Mørch

Sekretær

Annika Jacobsen

Fonde

Rikke Juhl Kjærgaard

Julebalforalle.dk

Jens Dueholm

Dommer udvalg

Karsten Nissen

KropAmok + Hjemmeside

Michael Møller Jensen

Suppleanter/Indløbsudvalg

Tina Folde
Lone Pedersen

Årets julegaveidé
Vejledning til bestilling af klubdragt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gå ind på www.sport-1.dk
Log ind med klubbens personlige brugernavn (kontor@hornslet-if.dk) og
kode (123456).
Vælger de ønskede produkter under Sport 1 Business --> Hornslet IF
Hovedafdeling
Indtast bestillingsinformationer samt navn og nummer
Indtast leveringsoplysninger (Såfremt du ønsker fri fragt, vælg da
Afhentning butik Kolind, og produkterne bliver leveret til Hornslet Hallen)
Betal med QuickPay
Din bestilling er nu på vej til dig!

Priser
Børneddragt (4 - 16 år) kr. 377,50 inkl. moms.
Voksendragt (XS-XL Dame og S-XXL Herrer) kr. 447,50 inkl. moms.
Prisen er incl. Klublogo og navn.
Bestilling til hold – kontakt kontoret på mail kontor@hornslet-if.dk.
Kontoret ligger inde med størrelser til at prøve.
God fornøjelse!

Hornslet fysioterapi
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Håndbold

Nye sponsorer til U12

Tak til Vognmand Gert Andersen A/S, Sdr.
Kastrup, Fausing Trafikskole samt Avis Tryk
for nyt spillertøj og nye klubdragter.

HIF Bladets støtteR
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Håndbold

Håndbold for de mindste
Sæsonen for de mindste håndboldspillere U6 er
kommet godt i gang. Første stævne er overstået, men nye spillere er altid velkomne!
U6 håndbold er for både piger og drenge i alderen
3-6 år. Sæsonen er kommet godt i gang i hal 1, hvor
vi træner hver mandag kl. 17.00 - 18.00.
I år er vi ikke så mange, så vi kan sagtens bruge
nogle flere holdkammerater!

•

Vi spiller håndboldkamp på en lille bane med
særlige regler, der tilgodeser, at børnene får en
god oplevelse fremfor at spillets regler følges
nøje.

Vi har i år været så heldige, at håndboldbestyrelsen
har tilgode set vigtigheden af, at vi kan give så
mange U6 spillere som muligt chancen for at starte
til håndbold. De har valgt at nedsætte kontingtentet
for de mindste fra 1035 kr. til nu kun 790 kr. ( hvoraf
de 200 kr. er hovedforeningskontingent)

Når man spiller U6, så er man med, når:
•
•
•
•
•

•

Vi lærer om at spille håndbold
Vi spiller mix, det vil sige drenge og piger
sammen.
Vi øver/lærer at kaste og gribe en bold.
Vi øver motorik
Vi er til min. 4 stævner på en sæson, hvoraf det
ene er et overnatningsstævne, hvor der vil være
indløb og medalje samt holdfoto til alle.
Vi leger meget og bringer langsomt elementer
ind fra håndboldens verden.

Vi vil rigtig gerne hjælpe alle nye spillere godt i gang.
Håber vi ses til sjov, leg og håndbold i hallen.
Heidi Johnsen
U6 træner

MØRKE - HORNSLET
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Badminton

Efterårssæsonen 2013
Badminton sæsonenen kommet godt i gang,
men afdelingen savner ungdomsspillere.
Der er tilmeldt 3 herrehold i DGI række A og B, samt
1 damehold i DGI række B.
Ungdomsspillere kunne vi godt bruge nogle flere af,
så trop op tirsdag og torsdag kl. 15:00 og få en snak
med træner Louise.
U9/U11U13 fra kl 15:00 -16:30 og U15/U17 fra
16:30 – 19:00 (Torsdag dog kun til kl. 18:00.

Desværre er der ikke tilmeldt nogle ungdomhold, ida
tilmeldingen skulle foretages var der ikke spillere til at
deltage i turnering.
Der er dog en del stævner, hvor alle ungdomsspillerne kan tilmelde sig. Der vil blive ydet tilskud til dem,
der vil deltage. Se opslagstavlen i hal 2.
Der er enkelte ledige timer endnu, se oversigten
her på siden. Hvis du vil booke en time så ring til
Henning 23458025, da bookinsystemet ikke er helt
oppe at køre endnu!

Ledige baner
Er der nye spillere, der endnu ikke er kommet i
gang, er der ledige timer.
Mandag bane 4
Mandag
Torsdag
Mandag Ældre +60

kl.
kl.
kl.
kl.

18:00 – 19:00
21:00 – 22:00
18:00 – 19:00
11:00 – 12:00

Badminton
Henning Kristiansen,

TJEK
A
TAV LTID
LEN
HAL I
2

Voksentræning!
Tirsdage fra kl. 20:00-22:00 er der spiltræning for alle tilmeldte seniorer/motionister.
Louise Jepsen står klar til at dele ud af sine erfaringer.
Hvis man ikke har en makker at spille med, vil dette være den ideelle løsning for at spille
badminton.
Her er nye medlemmer også velkommen.
Kontakt Henning for nærmere og evt. tilmelding af nye spillere. Der kommer opslag op til
træningsstart i hallen.

HIF Bladets støtteR
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Salg · Service · Reperation

Kontingent for perioden 1/7-2013 – 30/6-2014
Alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent
Miniton

350 kr.

+bolde 50 kr

U9

350 kr.

+bolde 50 kr

U11

550 kr.

+bolde 100 kr

U13

700 kr.

+bolde 150 kr

Badminton

art
Sæsonst 2013
t
s
12. augu slutning
Sæsonafril 2014
30. ap

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

U15/17

850 kr.

+bolde 200 kr

Motion Double

850 kr.

+evt
boldgebyr

Motion Single

1000 kr.

Ældre

300 kr.

Bestyrelsen
Henning Kristiansen (formand/kasserer)
Mogens Hesselvig og Michelle Hesselvig

Traditionen tro inviterer Håndboldafdelingen
i Hornslet Idrætsforening hele familien til

Julebal for alle
Torsdag den 12. december 2013
Sæt kryds i kalenderen og læs mere på
www.julebalforalle.dk

Hornslet Undervognscenter
v/Flemming Lillie
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Minisport

God opstart til minisport
I slutningen af august blev Minisport skudt i gang,
og der er igen i år stor opbakning.
Julie Karst er det faste holdepunkt, så vi får en god
start og afslutning hver gang. De forskellige instruktører fra de mange idrætsgrene og aktiviteter, som
tilbydes i Hornslet, har sat gang i sjove og spændende
aktiviteter, så der har været fart over feltet.
I kan stadig nå at være med – Minisport foregår hver
fredag fra kl. 16.30-17.30.
Der er et program på Minisports hjemmeside under
Hornslet-if.dk.
Vi glæder os til at se dig.
Vel mødt – Julie, Marius, Thomas og Laura

Minisport er for alle børn!
Minisport har til hensigt at give børn i alderen 3-7 år en
sjov og uforpligtende start på foreningsidrætten.
Ideen er at lade de kære små få muligheden for at stifte
bekendtskab med mange forskellige fritidaktiviteter/
idrætsgrene i Hornslet!
Det centrale i minesport er samværet, bevægelsen og
legen, mens konkurrencen er nedprioteret!
Minisport er fredag eftermiddag, og der afholdes fællesspisning nogle fredage, så man ikke skal skynde sig hjem
og have maden klar!

OBS nkt!
u

Nyt tidsp

fredage 0
3
16.30-17.

HIF Bladets støtteR
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Minisport
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Petanque

Sensommersæsonen 2013
Bestyrelsen vil gerne sige tak for det fine fremmøde både til træning og vore turneringer. Altid
er der en god stemning. Vi vil ligeledes byde
velkommen til de nye spillere, der er kommet
til i 2013. Det er altid dejligt at kunne byde nye
medlemmer velkommen i klubben.
Klubmesterskaber 2013
Klubmesterskaberne blev afviklet i herligt sommervejr den 18. august.
De 20 spillere der mødte op havde nogle dejlige
timer og mange fine spil.
Klubmestre 2013 blev: Tove og Arne med 5 vundne
kampe og 44 point, 2. pladsen fik Anna Marie og
Uffe med 4 vundne kampe og 21 point, 3. pladsen fik
Ragnhild og Birgit med 4 vundne kampe og 10 point.

HIF Bladets støtteR
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Rosenholmmesterskaber 2013
Rosenholmmesterskaberne blev i år afholdt den 6.9.
på IFÅ`s baner i Lime.
Deltagerne havde en rigtig god dag og mange gode
spil. Fra HIF deltog 16 spillere.
Rosenholmmestre 2013 blev Margit og Per fra IFÅ
med 9 point mere end HIF`s bedste hold Vagn P. og
Bent P. Flot indsats af Vagn og Bent.

Generalforsamling og sæsonafslutning 2013
Den 15.10.2013 havde vi både generalforsamling og
sæsonafslutning i Hornslet Hallernes klublokaler. Der
var 38 deltagere, hvilket må siges at være et rigtig
fint fremmøde.
Der var ingen bemærkninger hverken til beretningen
eller regnskabet, så vi gik hurtigt videre til indkomne
forslag.

Petanque
Der var 2 indkomne forslag til ændring af klubmesterskaberne. Generalforsamlingen vedtog, at der
fremover kun skal spilles 4 kampe til klubmesterskaberne.
Der skulle vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Der
var genvalg til Lili Staugaard og Kent Mikkelsen
og nyvalg af Ingelise Asferg. Bestyrelsen vil gerne
byde Ingelise velkommen, og vi ser frem til et godt
samarbejde.
Thomas valgt til suppleant. Alle valg var enstemmige.

Vindere i sæsonen
Sæsonafslutningen var i år lige efter generalforsamlingen. Flasketurneringen blev vundet af Lili med
282 point. 2. pladsen Bent P. med 281 point og 3.
pladsen Karen H. med 278 point.
Super meleen blev vundet af Vagn P. med 187 point,
2. pladsen Ragnhild med 180 point og 3. pladsen
Leif med 175 point.
Udover præmier til vindere i turneringerne blev der
uddelt erkendtligheder til medlemmer, der trofast
støttet op om klubben og udfører en masse praktisk
arbejde.

Pokal 2013
På HIF Hovedforenings generalforsamling blev
Thomas Poulsen tildelt Olaf Jørgensens pokal. Det
var første år, at HIF tildelte en ”Årets Meyer”. Det
er meget velfortjent, at netop Thomas får denne,
idet han gennem mange år har ydet en meget stor
indsats med vedligeholdelse af klubhus og baner for
Petanqueafdelingen. (læs side 7, red.)

Vintertræning 2013/14
Vi er gået ind i vinterhalvåret men det er ikke
ensbetydende med, at vi er gået i hi. Der er stadig
petanque på banerne søndage kl. 10 og tirsdage kl.
13.30.
Petanquebestyrelsen

Sponsorer til trøjer
Vi har i år fået sponseret klubtrøjer af Nordea, Estate,
Star Pizza, Den Gamle Kro og Hornslet Autoværksted v/Søren Eriksen. Vi vil gerne sige mange tak for
de dejlige trøjer.

Flasketurnering

SuperMelee
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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

Drasbæksgade 17, 8560 Kolind

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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