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Året går på held, og vi vil her fra hovedbestyrelsen 
gerne sige tak til alle trænere og ledere, der i årets 
løb har gjort en kæmpe indsats for, at børn og 
voksen kan dyrke deres idræt. 

Alle afdelinger har nu afholdt deres generalforsam-
linger, og vi kan med glæde konstatere, at det ikke er 
frivillige vi mangler i Hornslet IF - i alle tilfælde ikke i 
bestyrelserne. Vi vil gerne byde alle nye bestyrelses 
medlemmer velkommen. 
Vi sætter pris på, at I gerne vil ind og give en hånd 
med. Vi vil også i den forbindelse gerne sige tusind 
tak til alle de afgående bestyrelsesmedlemmer, ikke 
mindst Bente Johansen, der har valgt at træde ud af 
hovedbestyrelsen efter mange års arbejde i HIF.

Vi har i år haft gang i lidt af hvert, vi har bla. forsøgt 
os med en Kandis fest i påsken for at skaffe lidt liv i 
byen og for at samle penge ind til ungdomsarbejdet 
i HIF, men der var desværre ikke så stor opbakning 
til den, så vi må nok erkende, at folk hellere vil betale 
lidt mere i kontingent, end at være med til at samle 
penge ind. 
Det er lidt trist, at vi her i Hornslet, slet ikke kan 
samles om en fest, om det så er Kandis eller 
Oktoberfest. Det er åbenbart ikke lige tiden til 
Halfester.

Det er lykkes os at få samlet nok penge ind til et 
udendørs fitness areal. Nu kan alle, der har lyst, bare 
klø på. Maskinerne står til fri afbenyttelse af alle 
byens borgere; unge som ældre. Læs mere inde i 
bladet.

Vi vil også rigtig gerne takke alle vores sponsorere, 
uden jeres kæmpe hjælp var det slet ikke muligt at 
holde gang i en idrætsforening af vores størrelse.
I skal vide, vi er dybt taknemmelige for jeres bidrag. 

Så nu vil jeg sige tusind tak for 4 fantastiske år som 
formand for HIF og ønske alle en 

RIGTIG GOD JUL SAMT ET GODT NYTÅR!

Året går på held

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

Nyt ansigt - nyt navn
Hornslet Hallerne har skiftet navn til Hornslet 
Idræts- & Kulturcenter, og samtidig har man 
ansat en ny centerleder.
 
Den 1. oktober 2014 tiltrådte Carsten B. Jakobsen 
som ny centerleder for Hornslet Idræts- & Kultur-
center og hans opgave bliver at udvikle centeret i 
samarbejde med brugerne og alle interesserede i 
Hornslet, via nytænkning og konceptudvikling.
  
Carsten er en erfaren herre, der har arbejdet med 
hoteller, feriecentre og kursuscentre i næsten 30 år, 
hvoraf de sidste 25 som direktør. Han har arbejdet 
med produktudvikling, events, oplevelser og service 
ned til mindste detalje og brænder for at give men-
nesker nogle gode og positive oplevelser. Når det 
gælder sport har han gennem flere år arbejdet med 
sponsorship og samarbejdet med flere af landets 
helt store sportsklubber, primært indenfor fodbold og 
håndbold men også indenfor golfens verden.
 
Personligt er Carsten 52 år og bor i Ebeltoft sammen 
med Rie. De to drenge på hhv. 21 og 22 år bor 
i Aalborg hvor de læser på Aalborg Universitet. 
Fritiden bruges på mountainbike, golf, lystfiskeri og i 
det hele taget natur- og friluftsliv.
 
- Jeg fandt denne stilling fantastisk udfordrende 
og i tråd med mine ønsker om at skifte bane. Så 
da muligheden bød sig, var det bare om at springe 
til, siger Carsten B. Jakobsen. Der hersker ingen 
tvivl om at der er mange udfordringer, også på det 
økonomiske område, men med opbakning fra alle 
omkring centeret er jeg ikke i tvivl, om at vi skal 

skabe en dynamo på området. Allerede nu mærker 
jeg jo, hvor meget alle brugerne brænder for DERES 
center, og hvor meget de bare ønsker, at der bliver 
mere liv i og omkring centeret.

Mine opgaver er klart af strategisk karakter, men jeg 
bruger også mange timer på rent praktiske opgaver, 
for jeg ønsker helt klart, at tingene skal fungere og 
kan ikke bare se på, at ting ikke bliver ordnet, hvis 
der er noget galt. Jeg lytter og sørger for at udbedre 
fejl, der hvor jeg har mulighed for det.
 
Vi skal være et sted, hvor man føler sig velkommen 
og hvor serviceniveauet er højt, fleksibilitet er et 
nøgleord og latter skal runge hele tiden. 
 
Nu vil jeg lære centeret og dets brugere at kende, 
lytte og lære, og så begynder vi at se på, hvordan 
vi kan udnytte centeret bedre og forhåbentlig få de 
ledige tider lejet ud til nogle ildsjæle, som gerne vil 
lave nogle spændende aktiviteter til gavn for alle i 
området.
 
Vi har ledige tider, så går der nogle rundt derude 
med en god idé til opstart af noget nyt, er det bare 
at kontakte os. Drømmer du om at starte et floorball 
hold, lave et indendørs putting green hold, kombi-
nere bevægelse med bridge eller anden aktivitet - ja 
der er mange muligheder og kun fantasien sætter 
sine begrænsninger, siger Carsten - vi har både 
pladsen og tiderne. Det kunne også være det lokale 
handelsliv, der gik sammen om f.eks. en outlet 
messe eller andre former for aktiviteter.
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Aut. kloakmester og entrepenør

Hornslet Idræts- og kulturcenter

Nyt fra
Se 

hjemmesiden

www.hornslet-

hallerne.dkHornslet Idræts- & Kulturcenter skal være et rart 
sted at komme også selvom man ikke dyrker idræt. 
Kig forbi i Café Hornslet og nyd en middag eller 
blot en kop kaffe, mens du sidder og kigger ud på 
boldbanerne. Der er næsten altid nogle at snakke 
med. Er I en gruppe, der mangler et samlingssted, ja 
så snak med os, måske vi kan blive det helt rigtige 
sted for jer.
 
Vores kok tilbyder alt indenfor middage og fester, 
så café’en er langt mere end blot et sted, der langer 
franske hotdogs over disken. Centeret råder også 
over mødelokaler, hvilket betyder at man også kan 
afholde møder med forplejning hos os.

Jeg glæder mig rigtigt meget til de mange spæn-
dende år, der kommer og håber virkeligt, at Hornslet 
og omegn vil blomstre med ideer og forslag, så 
faciliteterne bliver brugt optimalt på alle tider af 
døgnet.

Centerleder
Carsten B. Jakobsen

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

Som noget nyt tilbyder Cafe Hornslet 5 
forskellige slags lækre sandwich.
du kan også købe en velskænket fadøl fra 
det nye fadølsanlæg.

Husk at Julefrokosten kan afholdes eller 
forplejningen kan bestilles i Cafe Hornslet.

Vi serverer også gløgg og æbleskiver - husk 
at bestille i forvejen.
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Lækker julemenu

Flæskesteg og 

Ris ala mande

Pokalerne er uddelt

Borgerforeningens pokal (tildeles en idræts-
dreng eller -pige, der arbejder ihærdigt og 
målrettet):
Vi indstiller Ida Nielsen til Olaf Jørgensens pokal, jf. 
nedenstående indstilling fra træner Max Christensen.
Ida er en spiller, som aldrig misser en træning og 
hun træner altid med holdet over hende efter sin 
egen træning, som også gjort hende til en fantastisk 
dygtig håndboldspiller:) 
Hun går altid forrest om det kamp eller træning med 
løb, men der er heller ingen nykker! Hun hjælper altid 
de nye og sørger for hendes holdkammerater har det 
godt! Hun har et fantastisk humør og er altid glad:)
Alt i alt i fantastisk pige og få lov at være træner for:)

arne Roar pokalen (tildeles en person, der 
har udført et stort ledermæssigt arbejde i 
foreningen) eller Olaf Jørgensens pokal (tildeles 
en person, der har udført et stort idræts-eller 
ledermæssigt arbejde i HIF):

Vi indstiller Helle Vad Nielsen, Helle Mørch og Rikke 
Juhl Kjærgaard til Arne Roar pokalen eller Olaf 
Jørgensens pokal jf. nedenstående indstilling fra 
formand Kim Johansen.
Helle, Helle og Rikke indstilles til en af de 2 leder-
pokaler, for deres arbejde med U10-pigerne. De 3 
trænere har gennem de sidste år formået at opbygge 
og fastholde et stort hold af piger, der troligt møder 
til træning og kamp, og de havde i sæson 2013-14 
3 tilmeldte turneringshold på årgangen. Til den 
nye sæson har Helle og Helle på eget initiativ fået 
tilknyttet en erfaren træner til de ny-oprykkede U12 
piger, hvilket har fastholdt samtlige spillere og varsler 
positivt for fremtidens pige- og damehåndbold i 
Hornslet IF. Rikke har også sørget for yderligere 
trænerkapacitet til det fortsattte arbejde med U10 
pigerne, og har således allerede kort efter sæson-
start tiltrukket yderligere spillere.

Årets Meyer

Årets Meyer gik i år til Onsdagsholdet 
anført af Peter Damborg Jensen
Onsdags holdet er en flok pensonister/efterlønnere, 
der har valgt at bruge onsdag formiddag på at holde 
vores baner og områder omkring hallen pæne. De 
hygger sig i hinandens selskab og samtidig får vi 
et anlæg der er pænt og trimmet. Så vi håber, de 
forsætter mange år endnu, for det ser pænt ud rundt 
om.
Der blev tildelt dem en fælles kost og et par 
arbejdeshandsker til hver.
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Traditionen tro inviterer Håndboldafdelingen 
i Hornslet Idrætsforening hele familien til

Torsdag den 11. december 2014

Sæt kryds i kalenderen og læs mere på
www.julebalforalle.dk 

Julebal for alle
Lækker julemenu

Flæskesteg og 

Ris ala mande

Masser af 

gode præmier

Bankoholdets pokal (tildeles en person der har 
udført et stort arbejde for HIF` s ungdom.):

Vi indstiller Sine Hornbek Larsen til Bankoholdets 
pokal, jf. nedenstående indstilling fra træner Heidi 
Johnsen.
Sine har igennem flere sæsoner været hjælpetræner 
for U6 håndbold.
Sine kommer altid glad, positiv og fuld af energi når 
vi træner U6. Hun har udviklet sig meget igennem 
den sidste sæson, hvor hun nu deltager aktivt med 
selve træningen – hun kommer med gode trænings-
ideer, hun er god til at vise spillerne, hvordan 
træningsøvelserne udføres og rose dem samt rette 
dem, når dette er nødvendigt, med det udgangs-
punkt, at alle spillerne får en følelse af succes på 
håndboldbanen, og at de er en del af holdet.
Sine er meget vellidt blandt både spillere og foræl-
dre. Jeg håber meget, at Sine vil modtage denne 
pokal – da jeg synes det er vigtigt, at vi viser vores 
unge hjælpetrænere, at deres arbejde i klubben er 
noget, vi sætter stor pris på.

Årets HIF’er

Henning Kristiansen blev årets HIF’er, fordi han gør 
en kæmpe indsats i mange afdelinger.
Henning er formand og Kasser i Badminton, han er 
banemand og best. Medlem i tennis, han er kasser i 
fodbold, han står for DBU’s fodboldskole og så har 
han hjulpet rigtig mange medlemmer og ikke mindst 
afdelinger med at komme i gang med at bruge vores 
nye system.
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Autohallen Hornslet aps

tennis

Formandens farvel
Jeg har besluttet, at dette var mit sidst år, som 
formand for Hornslet IF.

Det har været 4 helt suveræne gode og lærerige år, 
der har budt på lidt af hvert. Vi blev i 2011 udnævnt 
til årets forening i DGI Østjylland, et kæmpe skulder-
klap for det arbejde, vi i det daglige går og laver.

Vi har i de sidste 4 år forsøgt os med nye initiativer, 
så som vores motionsafdeling, som egentlig startede 
med zumba, hurtigt blev udvidet med pump, step og 
stram op. Vi var dog nødt til at flytte fra hallen og om 
på skolen af økonomiske årsager.
Så har vi afholdt et par foreningsdage, hvor sammen-
hold og samarbejde afdelingerne i mellem og ikke 
mindst samarbejde med hallen har været i højsæde.

Vi har også forsøgt os med nye tiltag så som 
bordtennis og Krolf, noget er succes og andet er 
lukket ned igen, men bare det, at der hele tiden er 
gang i noget, gør, at vi bliver synlige i bybilledet.

Vi har i det sidste års tid samarbejdet meget med 
skolen og SFO om den nye skolereform. Det er et 
samarbejde, vi håber vil udvikle sig i årene fremover.

Vi har også med kæmpe succes fået et rigtig godt 
samarbejde med løbeklubben, der er endt ud i et 
udendørs fitness område ved de gamle tennisbaner. 
Vi håber på, at næste år bringer endnu et tiltag for 
en ny idrætsform i samarbejde med løbeklubben og 
hallen.

Jeg vil gerne sige alle bestyrelses medlemmer i HIF 
tak for et rigtig godt samarbejde, og jeg håber, I tager 

lige så godt i mod den nye formand, som jeg blev 
taget i mod for 4 år siden.
Til sidst vil jeg gerne takke hovedforeningens 
bestyrelse for den måde I igennem årene har bakket 
mig op, selv når jeg kom med nogle skøre ideer, så 
var I staks med. 
Nogle har kostet lidt, andre har givet lidt, men I har 
aldrig været bange for at støtte op, og det er jeg 
rigtig glad for. Det har gjort det sjovt og lærerigt at 
være formand. Så tusind tak. 

Jeg forlader dog ikke bestyrelsen, da jeg stadig har 1 
år, før jeg er på valg.

Vi har haft konstituerende møde og HIF’s hovedbe-
styrelse ser nu sådan ud:

Formand: Bjarne Højgaard
Næstformand: anja Nielsen 
Kasserer: Peer lauersen 
Sekretær: aG Nissen 
Medlem: Calle Sandgaard

Derudover har vi 2 suppleanter, der på lige fod med 
os andre deltager i vores møder, det er:
Michael Møller Jensen og Karin Rasmussen

I den forbindelse vil jeg gerne sige tusind tak til vores 
afgående næstformand Bente Johansen, for hendes 
mange års arbejde i HIF. Hun vil blive savnet, men 
kan godt forstå hendes beslutning. Det har været en 
fornøjelse at sidde sammen med hende i de sidste 
5 år.

Venlig hilsen
anja Nielsen

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

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice
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Fodbold

Sæsonen på græs er netop overstået, og vi har 
nydt at træne drengene, som hele tiden bliver bedre 
og bedre. Sæsonen igennem har vi spillet med i 
DBU’s 5-mands turnering for U9 hold, ligesom vi har 
deltaget i en række stævner, der alle har kastet flotte 
medaljer af sig.  

I skrivende stund er vi på vej på træningsweekend 
– eller kald det hyggeweekend – med hele holdet 
samt en flok forældre. En sådan weekend kommer til 
at foregå med træning, hygge og svømmehal lørdag 
og stævne søndag. Måske mere herom i næste HIF 
blad.

Vi træner stadig udendørs på kunstgræsbanen 
hver torsdag fra kl. 17 til 18 og bliver ved, så længe 
ungerne har lyst, og vejret tillader det. Samtidig 
træner vi indendørs hver lørdag fra kl. 12 til 13 i hal 
1.

Eventuelle nye spillere er meget velkomne (årgang 
2006). Vi er ikke så mange spillere og vil meget 
gerne være flere.

Med venlig hilsen 
thomas og Jacob

Nyt fra U9
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

det kan godt være, at den nye Messi ikke 
skal findes på Hornslet IF’s U13 –hold, men til 
gengæld er der så meget andet godt at finde 
blandt de 31 spillere, som i øjeblikket er en del af 
en meget stor flok entusiastiske unge fodbold-
spillere.

Vi leder heller ikke efter Messi 2.0 eller savner 
ham for den sags skyld. For os handler det om at 
have det sjovt og blive bedre set ud fra hver enkelt 
spilleres niveau.

Glæden, sammenhold og vilje fylder meget, og på 
det punkt har vores unge spillere flyttet sig meget – 
ud over at blive bedre til at spille fodbold.

Det er en fornøjelse at have en flok drenge med til 
kamp, som nægter at give op, selv om modstan-
derne er dygtigere eller bare har fået spist adskillige 
flere kg havregryn end vores spillere. 
Knægtene står sammen, og der er ingen sure miner, 
når der bliver lavet en fejl. Kun opmuntrende tilråb til 
hinanden og så videre.

Selv om det nogle gange er endt med nederlag, 
og man ærgrer sig, har følelsen af at have kæmpet 
indædt betydet, at drengene er taget hjem med en 
god fornemmelse af at have gjort hvad de kunne. 

Vi på sidelinjen har set det, fordi spillerne til sidst har 
lignet en flok gamle oldboys-spillere, der løb rundt 
med stive ben

Mere forlanger vi heller ikke af dem, og ingen bliver 
bedre af at blive dunket oven i hovedet, fordi man 
har lavet en fejl. Hverken på fodboldbanen eller 
noget andet sted.

Med et A- og B-rækkehold og lidt fem-mandsbold 
som supplement har der været masser af kampe. Vi 
opdeler i perioder træningen efter niveau. Alle laver 
de samme øvelser, men med spillere på nogenlunde 
samme niveau. Til gengæld blander vi så alle til de 
afsluttende kampe hver træningsaften.

Det gør forhåbentlig alle bedre, og det giver sig 
også udtryk i, at vi har brugt 18-spillere i A-rækken, 
17-spillere i B-rækken på de to otte-mandshold og 
11-spillere har været afsted til fem-mandsbold.

En del har været med på alle tre niveauer, og vi har 
indtryk af, at det vigtigste er at være med uanset, 
hvor man spiller, eller hvor dygtig man er. 

Derfor savner vi heller ikke Messi eller noget der 
ligner. Ingen vinder fodboldkampe alene, og det ved 
de godt på Hornslets U13-hold.

trænerne Rasmus, Kim Claus og torben

Kampgejst og vilje!
Fodbold
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Fodbold
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HIF MotionFodbold

ÅRGaNG daG tIdSPUNKt tRÆNeRe teleFON e-MaIl
PIGER OG DRENGE SAMMEN
2009/u6 og yngre: Tirsdag 17.00-18.00 Kim Gunnar Larsen 21260238 kimg@syddjurs.net
Kontaktperson: Kira Leth Laursen
2008/ u7 og yngre: Tirsdag 17.00-18.00 Gunnar Fischer-Kjellman 

Sine Hornbek
29882021 
21260238

gunnarfk05@gmail.com 
kimg@syddjurs.net"

Kontaktperson: Jørgen Knudsen
2007: /u8 Onsdag 17.00-18.00 Flemming Jørgensen 

David Meldgaard
20168297 
20738715

flemm@mail.dk 
david.meldgaard@mail.dk

Kontaktperson: Kira Leth Laursen Michael B. Grynnerup 30321983 mbg@vitani.dk
2006: /u9 Mandag og Fredag 17.00-18.00 Jacob Winther 

Thomas Urban Andersen
20816565 
26230039

jaw@cicon.dk 
tua@dgj.dk

Kontaktperson: Jørgen Knudsen
DRENGE
2005: /u10 Tirsdag og Fredag 16.30-18.00 Ole Kjærgaard 

Malthe Trold Kirkegaard
51429886
26996984

olekgaard@gmail.com 
troldkirkegaard@gmail.com

Kontaktperson: Jørgen Knudsen
2004: /u11 Mandag og Onsdag 17.00-18.30 Thomas Ladefoged 

Allan Damborg 
Pelle Pilgaard

29731500 
20402710 
20194474

ladefoged.thomas@gmail.com 
allan@sgme.dk 
pilgaardpelle@hotmail.com

Kontaktperson: Peter Damborg
2003: /u12 Tirsdag og Torsdag 17.00-18.30 Claus Lyngholt 

Klaus Hjelm 
Martin Winther

25118898 
30539293 
86975410

lyngholt@gmail.com 
khelmet67@gmail.com 
mwi@scangl.com

Kontaktperson: Jørgen Knudsen
2002: /u13 Mandag og Torsdag 17.00-18.30 Rasmus Langballe 

Kim Sørensen 
Torben Andersen 
Claus Hansen

23347627 
30324903 
23341161 
40403358

rasmuslangballe@gmail.com 
kisor@live.dk 
ta@hsfo.dk 
wiboe@post.tele.dk

Kontaktperson: Peter Damborg
2001: /u14 Mandag og Onsdag 17.00-19.00 Niels Rasmussen 

Claes Søgaard
20604987 
30247703

niels.p.rasmussen@carlsberg.dk 
claes-boje@live.dk

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen

Træningstider ude efterår 2014
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Træningstider ude efterår 2014
Fodbold

Peter Damborg 29885301 peter-damborg@privat.dk
Mia Badstue Kannegaard 50708206 miabadstue@hotmail.com
René B. Sørensen 40895053 aeblehaven@webspeed.dk
Kim Gunnar Larsen  21260238 kimg@syddjurs.net
Claus Rasmussen 23844859 clausrasmussen_61@yahoo.dk
Jørgen Knudsen 30898369 jkjellbergknudsen@hotmail.com
Kira Laursen 41670176 lethlaursen@live.dk

Ungdomsbestyrelsen

ÅRGaNG daG tIdSPUNKt tRÆNeRe teleFON e-MaIl
2000: /u15 Tirsdag og Torsdag 17.00-19.00 Erik Lind 

Kristian Isen 
Morten Siig Henriksen 
Nikolaj S. Frederiksen"

40451579 
28877841 
29938499 
60530893"

erik.lind@webspeed.dk 
isen24@gmail.com 
morten-siig-henriksen@jubii.dk 
sienko@live.dk

Kontaktperson: Mia Badstue Kannegaard
1999:/u17 Mandag og Torsdag 18.00-20.00 Michael Andersen 

Allan Damborg
22999024 
20402710

boiesen@youmail.dk 
allan@sgme.dk

Kontaktperson: Mia Badstue Kannegaard
PIGER  
2005: /u10 Mandag og Fredag 17.00-18.00 Anette Winther 

Ole Friis 
Annesofie Sørensen

22772773 
41605073 
86995260

anettekwinther@gmail.com 
ole.friis@hotmail.com

Kontaktperson: Jørgen Knudsen
2002/03/04: /u13 og 
/u12 og /u11

Tirsdag og Torsdag 16.00-18.00 Bjørn Skovfoged 
Stine Katholm 
Mathias Sørensen 
Lone Sørensen 
(Holdleder)

23832565 
20427266 
86995260 
40524732

skovfoged@tdcadsl.dk 
stinekatholm@gmail.com 
langager14@email.dk 
lbnaf@hotmail.com

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
2000/01: /u14 og /
u15

Mandag og Onsdag 16.30-18.00 Michael Kristensen 
Brian Kirkebæk 
Tine Schnejder 
(Holdleder)

29869667 
28459985 
25668128

mikri@tcelectronic.com 
kirkebaekbrian@icloud.com 
tine-schnejder@hotmail.com

Kontaktperson: René B. Sørensen
1996:/u19 Mandag 19:00 - 20.30 Ole Horsdal 

Klaus Hjelm
52508269
30539293

ohorsdal@mail.dk 
khelmet67@gmail.com

Kontaktperson: René B. Sørensen
Senior og Oldboys
Senior: Tirsdag Torsdag 19.00 - 20.30 Casper Kjær Sørensen 61773389 casperkjaer@hotmail.com

Daniel Søgaard 60125111 daniel_soegaard@hotmail.com
Old Boys 35 Jakob Winther 20816565 jaw@cicon.dk 
Old Boys 40 Andreas Petzer 20617376 apet@youmail.dk
Old Boys 45 Stig Larsen 22497836 gitte-stig@mail.dk
Old Boys 55 Steen Thisted 86995580 snj.thisted@gmail.com
M Å l M a N d S t R Æ N I N G
Målmandstræning 
u6 - u13

Torsdag 16.30-18.00 Troels Isen 
(Målmandstræner)

20144245 trui@videndjurs.dk

Målmandstræning 
u14 - u19

Torsdag 18.00-19.30
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Fodbold

Hornslet IF U12 og U13 piger har i sæsonen 
2014-2015 fået stor forældreopbakning i form af 
deltagelse ved kampe, frugtordning, vaskeordning 
og sidst men ikke mindst har vi fået sponsoreret nyt 
spillertøj. Vvi har fået overtræktrøjer til begge hold, så 
vi er ens klædt på, når vi ankommer til kamp, tasker, 
drikkedunke, håndklæder og overtrækveste.

Disse ting er sponsoreret af følgende firmaer Rasmus 
Jensen Smede og Montage, Børge Møllers Grafiske 
Hus, Skobox, Nordea Private Banking, Autopartner 
og Sabro Kro
 
Vi er gået fra at være 8 piger til træning ved 
sæsonstarten til nu at have 20 piger.

I den igangværende sæson har vi deltaget i 2 stævner 
med U13, ID Hair CUP og Østdjurs CUP, begge med 
en placering som nummer 1.

U12 Pigerne har spillet 6 turneringskampe og har 
vundet de 3 og tabt 3.
U13 Pigerne har spillet 10 turneringskampe og har 
vundet de 6 og kun tabt 4, og har dermed sikret sig 
en flot 2. plads i deres turnering.
 
På holdet vegne vil vi gerne takke forældrene for at 
være en del af de 2 hold.

Hilsen U12 og U13 pigerne, trænerteamet og Holdleder

Seje fodboldpiger
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der er stor aktivitet i krolfklubben. 
Vi er 15 medlemmer. Der møder 10 – 15 medlemmer 
hver onsdag. 
Jeg er sikker på, at adskillige medlemmer vil spille 
hele vinteren, hvis banen er fri for sne. 

Vi har netop afholdt internt mesterskab -  
Hornslet vs Ådalen. 

Første kamp afholdtes den 15. oktober i Ådalen. 
Regnen styrtede ned fra først til sidst. Alligevel 
deltog 9 medlemmer fra Hornslet og 5 fra Ådalen. 
Vi måtte opgive at føre regnskab. Papiret var 
gennemblødt øjeblikkeligt. 1 runde blev gennemført 
trods vandmasserne. 
22. oktober spillede vi i Hornslet. 11 fra Hornslet og 
7 fra Ådalen. 
For en orden skyld skal det da nævnes, at Hornslet 
vandt med et gennemsnit på 34 mod Ådalens på 39. 
Der er således et godt sammenhold og socialt liv 
i krolfklubben, så jeg håber, at se nogle flere på 
banen.   

Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at der 
stadig er plads til nye medlemmer. Vi spiller hver 
onsdag kl 14 ved tennisbanerne. Kom op få et 
par prøvespil og nyd efter spillet det gode sociale 
samvær.

Knud Jørgensen

Ældre Sagens Krolfklub
Knud Jørgensen
86994331 
stejlbjerg31@gmail.com
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Fodbold På tur til Holland 
Onsdag den 15. oktober var en dag, de fleste 
U-15 spillere årgang 2000 havde set frem til 
meget længe...

det var midt i efterårsferien og de skulle MeGet 
tidligt op, men dette betød intet, for allerede da 
årgang 2000 drengene var U-12 blev de enige 
om, at de ville en tur til udlandet for at deltage 
i en international fodboldturnering, så derfor 
stod de alle meget gerne MeGet tidligt op i deres 
efterårsferie. 

Kl. 05.00 var der afgang med todbjerg Busser og 
ca. 10 timer senere ankom vi til Heino Summer 
Camp, hvor vi skulle bo. Vi blev indkvarteret i 
egen hytte med 20 drenge på førstesalen og 3 
trænere i stueetagen, hvor der også var et dejligt 
stort opholdsrum. 

På ankomstdagen blev det til et enkelt 
træningspas, et bad, aftensmad og så var der 
hygge på Heino Summer Camp´s område. der 
blev spillet en del udendørs fodbold, men også 
beachvolley, bordtennis, indendørs pool & den 
indendørs fodboldhal blev flittigt brugt.

torsdag var afsat til en tur til amsterdam. Vi 
skulle have set fodboldklubben ajax´s flotte 
stadion, men dette blev desværre aflyst, da rej-
seselskabet havde "overset", at europas største 
danseturnering også blev afholdt i disse dage. 
Vi tog dog alligevel til amsterdam og fik i stedet 
3 timer til shopping i storbyen. drengene nød at 
kunne gå rundt alene i Hollands hovedstad. 
aftenen bød på afslapning på campens område 
og naturligvis taktisk oplæg til morgendagens 
kampe.

Fredag: endelig tid til fodbold.... turneringen blev 
spillet i byen Zwolle, en køretur i bussen på ca. 
25 km. 

I U-15 rækken var der 12 hold tilmeldt i 3 puljer á 
4 hold. det gav os 3 kampe i indledende runde. 
Vi var i pulje med Vojens, a- række hold (dK), Fa 
2000 2, a-række hold (dK)og SVI fra Holland.

Vi tog 3 sejre i de indledende kampe, og med en 
målscore på 5-0 var vi kvalificeret til kvartfina-
len dagen efter. På turen hjem til campen fik vi 
at vide, at vores modstander i kvartfinalen ville 
blive Rødekros (dK)mesterrække 1 hold. dette 
gav os naturligvis lidt "kriller" i maven ;O) 

lørdag: tid til kvartfinale. Vi var utrolig opsatte 
på at yde en god indsats, selvom vi vidste, at det 
ville blive svært. Men med stor koncentration og 
drenge, der ville yde deres maximale, samar-
bejde og en pæn portion held, lykkedes det for 
os i en meget nervepirrende kamp at hente en 
1-0 sejr hjem og semifinalen var lige om hjørnet. 
I semifinalen mødte vi Fa 2000 1 (dK), som 
dagligt spiller i den Københavnske elite serie, og 
der rakte vores fodboldkunnen ikke længere. 
Vi fik en kamp om 3.-4. pladsen og den blev mod 
Svendstrup a- række hold, som vi godt kunne 
spille lige op med, men desværre formåede vi 
ikke at score på vores chancer og måtte derfor 
i straffesparkskonkurrence, som vi uheldigvis 
tabte :O( 
Men en meget velfortjent 4. plads til Hornslet i 
en stærkt besat turnering.....
et resultat vi er meget stolte af...

Søndag stod den på oprydning og en laaaaang 
bustur retur til Hornslet. Vi var endelig hjemme 
igen ved 20-tiden.
Vi kan til alle andre Hornslet-hold varmt anbe-
fale turneringen i Zwolle, der i år blev afholdt for 
8. gang. 

Selv har vi, for at have et solidt grundlag til at 
kunne komme afsted på så lang en tur, uddelt 

16
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De sidste 3 år har HIF solgt fyrværkeri til Hornslets 
borgere – og det sker også igen i år.

Salgsstedet bliver igen i Dalgårdsparken ved 
Flügger Farver, REMA 1000 og Chris Fest & Farver. 
Et fantastisk sted, hvor familien kan foretage alle 
sine indkøb – enten dagligvarerne til nytårsfesten, 
nytårsmalingen til hjemmet, vinen til festen eller 
værtindegaven, hvis man skal besøge vennerne eller 
familien nytårsaften.

I år sker der en del ændringer i vores sortiment. 
Fyrværkeriet får i år et kvalitetsløft hvilket betyder, 
at sortimentet enten bliver i en bedre kvalitet til få 
kroner dyrere eller til priser som sidste år, hvor der 
så er lidt mere krudt i varerne.
Så alt i alt vil man få en kvalitetsforbedring i forhold 
til tidligere år.

Vi har lyttet til kundernes efterspørgsel og dem har 
vi vendt med vores leverandør og samarbejdspart-
ner. Derfor er der en del forandringer i år, fortæller 
Ole Friis.

Fyrværkeriet kommer i år fra Aalborg Fyrværkeri-
fabrik (AFAC) og det bliver deres kendte NORDIC-
serie, som vi præsenterer.

En batteriserie på hele 14 forskellige batterier og 
fontæner gør, at der er hyl og farver i alle prisklasser. 
Førhen havde vi et ”hul” midt i serien som gjorde, 
at hvis folk ønskede et batteri til f.eks. kr. 400,- så 
havde vi det ikke i programmet, da prisen enten lå 
på under kr. 300,- eller over kr. 500,-. Dette har vi nu 
tilgodeset, udtaler René Sørensen.

I år får vi også det sjove og kendte Stalin-orgel på 
programmet. Vi får 5” tommers raketter – det har vi 
heller aldrig haft før, siger Ole Friis

Bomberør i stykform bliver også nyt sammen med 
de gule heksehyl og deciderede røgbomber, så 
vores sortiment er rigtig blevet fornyet i år, hvilket vi 
glæder os til, supplerer René Sørensen som også 
løfter sløret for, at både familie- og juniorsortimen-
terne i år bliver mere spændende og varieret og en 
kvalitet, der er blevet forbedret.

Ny lov om salg og afskydning er lige bekendtgjort. 
Og det betyder, at man ikke må sælge fyrværkeri 
førend fra 15. december.
Afskydning af fyrværkeri må kun foregå i dagene fra 
27. december til 1.januar.

Dette retter HIF sig selvfølgelig efter. Og for at der 
også skal være tid til at bytte julegaver mv., så åbner 
vi nylig teltet for salg

Mandag, den 29. dec. Kl. 10-18
Tirsdag, den 30. dec. Kl. 10-18 og
Onsdag, den 31. dec. Kl. 10-14.

Ved at indskrænke åbningstiderne til kun 3 dage, så 
håber vi, at dette vil give lidt mere ro hos børnefa-
milierne til at prioritere juleferien, og at man så vil 
prioritere HIF de sidste dage.
Derfor sætter HIF også mere salgspersonale på, 
så man undgår for lange køer og at man også 
får muligheden for at spørge ind til de enkelte 
produkter, slutter Ole og René.

HIF klar til fyrværkerisalg…

HIF bladet i 2 ½ år ligesom vi havde uddelt HIF 
julemærker en enkelt gang.

På truppens vegne 
erik lind
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Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende

og sætter kunderne i fokus.

Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud. 

Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.

ApsAude s
RENGØRING  VASKERI  EJENDOMSSERVICE

Se mere på: www. .dkaudesaps

HIF MotionSvømning

Er du til Fitness - udendørs?
Nu er den udendørs fitness arena en realitet. 
endelig høste frugterne af 1 års hårdt arbejde.

Endelig så står vores nye udendørs fitness færdig og 
vi synes selv, resultatet er blevet godt. 
Det har taget godt et år, fra start til slut og i den 
sidste fase, som også var den sejeste at komme 
igennem, var det skønt at se, hvordan medlemmer af 
Outdoor Sportsklub Hornslet og HIF stod sammen 
og arbejde 3 weekender i træk, for til sidst at kunne 
give hinanden et klap på skulderen for rigtig godt 
arbejde.

Det er dejligt at se, når man kommer forbi, at der 
næsten altid sidder nogle og det er så sandelig ikke 
kun voksne….. nej, det er også børnene der synes 
det er fedt. 

Vi er blevet spurgt om det kun er medlemmerne, der 
må bruge de nye maskiner….NEJ NEJ, alle, der har 
lyst til at prøve kræfter med maskinerne ,er hjertelig 
velkommen til at klø på.

Vi håber, der er rigtig mange, der vil gøre brug af 
tilbuddet, da ideen var at få flere til at dyrke motion.
Dette kunne slet ikke lade sig gøre, hvis ikke vi havde 
fået støtte flere steder fra, så vi vil meget gerne 
benytte chancen til at takke vores sponserer.

•	 Syddjurs kommune 
•	 Elro fonden
•	 Nordea fonden
•	 Tryk fonden
•	 Boel
•	 Sydbank
•	 Lions club
•	 Stark 
•	 Entreprenør Jesper Schroll Jensen ApS
•	 Rema

Og herfra skal også lyde en kæmpe tak til Merete 
fra Outdoor Sportsklub Hornslet for et rigtig godt 
samarbejde, og for at hun greb ideen med det 
samme.

anja
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KLINIK FOR FODTERAPI
v/ Else Marie Kruse, Maibritt Nielsen 
og Anne Alexandersen

Fra forår til sensommer har ca. 35 seje U12 fodbold-
drenge givet den gas til træning og kamp i Hornslet 
IF´s rød/hvide farver. 
Vi har i år været så heldige,at få sponsoreret nyt 
spillertøj af VIlOMIX, og drengene bærer med 
stolthed tøjet til alle vores kampe.

Vi  har haft 3 hold tilmeldt DBU turneringskampe og 
alle hold har prøvet både at vinde og tabe. 
Vi har forsøgt at matche holdene, så alle har fået 
mest muligt ud af det rent spillemæssigt. Lige kampe 
er trods alt det, vi lærer mest af. 

Det er vigtigt for os, at drengene oplever, at vi er 
et stort hold på trods af, at vi spiller kampe på 
forskellige niveauer. Derfor starter vi altid træningen 
sammen, og vi afslutter altid træningen af sammen.  

Intensiteten og engagementet er højt fra både 
fodbolddrenge og trænere. 

I juni måned besøgte fodboldafdelingen venskabs-
klubben Rygge i Norge, og U12 drengene havde 
naturligvis et hold med. 
Vi tog selvfølgelig den eftertragtede pokal med hjem 
til Hornslet.  Det var en fantastisk tur med masser 
hygge, fodbold  og ikke mindst privat indkvartering 
hos de norske fodbolddrenges  familier.  

Vi tror godt, at vi kan afsløre, at de fleste af drengene 
vist havde "lidt"  sommerfugle i maven, inden mødet 
med deres værtsfamilier.  Til sommer besøger Rygge 
os, og så er der vores tur til at åbne vores hjem for 
de norske fodbolddrenge.

Fodbold

Sammenhold og fodbold
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Fodbold

Til den årlige Rosenholm Festival stillede vi op til 
cykelløbet. Vi kørte cykelløb i ca. 30 min. efterfulgt 
af gratis morgenmad i Madsens telt. Rigtig hyggelig 
formiddag, og vi skal selvfølgelig være med igen 
næste år. 

Til markedsdag i Hornslet stillede vi op som 
oprydningshold. Vi brugte ca. 1 time på at samle 
affald. Drengene fik en gratis sodavand, masser af 
tak og rosende ord for deres indsats. Vi stiller gerne 
op igen næste år, hvis vi bliver spurgt. 

Vintersæsonen er netop begyndt, og vi skal i den 
kommende tid træne onsdag kl. 16.30-18.00 
udendørs på kunststofbanen og fredag kl. 17.30- 
19.00 indendørs i hal 2. Vi har igen tilmeldt 3 hold til 
turnering, så alle drenge får mulighed for at komme 
med til kamp.

Hilsen trænerteamet
Martin, Klaus og Claus
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I april måned 2014 gik jeg rundt og havde lige 
ødelagt mit knæ for gud ved hvilken gang. Jeg 
vidste, at det ville være slut med mit eget håndbold 
og reflekterede over, hvad jeg nu skulle få tiden til at 
gå med. Jeg fik ret hurtig tanken om at blive træner 
igen, og der var måske en mulighed lige i nærheden. 
Jeg vidste, at mine gode venner Max Christensen og 
Kim Hougaard havde gang i noget stort i Hornslet. 
Jeg tog kontakt til Max og hørte om muligheden 
for at hjælpe ham med at træne Hornslet IF 3. div. 
damer. Han sagde ja tak og nu er jeg her!

AT TRÆNE DAMER
Det at træne et dame hold er en speciel ting, når 
man selv har været en del af herre håndbold i mange 
år. Damer er lige lidt mere følsomme. Med følsomme 
mener jeg, at man virkelig skal tænke over hvordan 
man snakker til dem. Hvordan man overbringer 
en spiller nyheden om, at hun skal på 2. holdet i 
weekenden. Piger har nogen gange følelserne lidt 
mere udenpå tøjet end drenge. Det er dog samtidig 
det, der gør det så spændende og udfordrende at 
træne piger. 

HÅNDBOLDEN BLOMSTRER I HORNSLET
Vi har i Hornslet efterhånden en meget stor og 
lovende dame/pige afd. Det kan vi på mange måder 
takke Max og Kim for. De har i efterhånden mange 
år brugt rigtig rigtig mange timer i hallen med at 
træne hold lige fra U14 til dame-senior. Det har også 
gjort, at der er en rød tråd hele vejen op igennem 
rækkerne. Det gør, at springet fra ungdomsspiller til 
senior bliver lidt nemmere. Kanon flot arbejde af de 
to!!

SÆSON START
Sæsonen er startet rigtig godt. 3 kampe, 3 sejre. 

Det kan ikke gøres bedre, men jeg må være ærlig og 
indrømme, at jeg egentlig havde forventet det. Jeg 
har jo kunnet se til træning sammen med Max, at vi 
havde noget rigtig godt i gang. 
Blandingen mellem rutine og ungdom på holdet er 
noget nær perfekt. Vi har nogle spillere på holdet, 
som har prøvet det meste indenfor håndbold, de har 
rutinen og roen. Samtidig er der de unge, som bare 
giver den gas konstant. Dette mix er virkelig vigtig 
for, at man kan få det maksimale ud af en gruppe. 
Jeg må sige, at jeg er optimist med hensyn til resten 
af sæsonen.

HVAD KAN DET ENDE MED? 
Jeg vil sige, at Hornslet har potentialet til at blive en 
seriøs kandidat til at være den førende klub indenfor 
dame-håndbold på Djursland. 
For at det kan lykkedes, er der selvfølgelig nogle 
ting, der skal gå op i en højere enhed. For det første 
er den økonomiske opbakning en nødvendighed i 
disse tider. 
Der må jeg bare sige: Hold nu op hvor er det flot af 
de lokale virksomheder, de har virkelig støttet op 
omkring projektet. Jeg kan virkelig ikke sige tak nok 
gange, til alle de sponsorer som har hjulpet, det er 
virkelig flot!! TUSIND TAK. 

For det andet er opbakningen fra publikum i hallen 
også meget vigtig – og den fejler bestemt heller ikke 
noget! Der var omkring 100 mennesker i hallen til 
vores første hjemmekamp, hvilket er virkelig flot – 
men der kan sagtens være 100 mennesker mere. 
Jeg kan kun opfordre folk til at komme ned og se en 
af vores kampe – jeg lover, at det er underholdene. 

For det tredje er de unge talenter også en vigtig 
faktor. Med divisions hold i både U16 og U18 er 
fødekæden til senior afdelingen i orden. 

Håndbold

Damehåndbold - 
set fra trænerbænken
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

Hornslet

Jeg kan med sikkerhed sige, at der kommer nogle 
meget kompetente piger op fra ungdoms afdelingen 
de næste par år. Jeg vil endda gå så langt og sige, 
at Max og jeg skal gøre noget fodarbejde for ikke at 
miste nogle unge piger til andre hold i Danmark! 

Vi har også allerede gang i fælles træningspas, hvor 
de unge piger kommer op og træner med senior 
spillerne. 

Det giver de unge en mulighed for, at se hvad der 
venter dem om ikke så mange år. Samtidig er det 
også en reminder til de ældre om, at der kommer 
altså nogle bagfra, så de kan ikke slappe af.

Når man læser dette, kan man komme til at tænke, at 
selvfølgelig rykker vi da bare i 2 division, men der er 
nogle ting vi skal huske på. 
Der kan ske meget uventet i løbet af en sæson, ikke 
mindst skader. Vi har allerede nogle piger, som døjer 
med skader. 

Selvom vi prøver at forbygge det, kan man aldrig 
vide sig sikker. 

Held en vigtig ting i håndbold, en forkert dommer 
beslutning, et forkert skud på det forkerte tidspunkt, 
en uheldig udskiftning - der er utallige ting, der skal 
gå op i en højere enhed for, at en oprykning kan blive 
en realitet.
Jeg håber, at jeg kommer til at møde endnu flere 
mennesker i hallen. Kom endelig over og sig Hej – 
jeg elsker at snakke med folk, både hvis I er enige 
med mig, men så sandelig også hvis I har nogle ideer 
til, hvad der kan gøres anderledes i fremtiden.

Indtil videre er jeg utrolig glad for at være i klubben 
og har på ingen måde fortrudt, at jeg er blevet en del 
af projektet omkring dame-håndbolden i Hornslet! 

Jeg håber, at vi ses i hallen! 
erik Møller

træner damesenior

Damehåndbold - 
set fra trænerbænken
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Håndbold

Så er vi kommet godt i gang med den nye hånd-
boldsæson for U6 i Hornslet IF - Og vi har været så 
heldige, at vi har fået en stor tilgang af nye skønne 
håndboldspillere. Hver tirsdag kl. 17.00 –18.00 fyldes 
hal 1 med over 25 glade spillere og trænere til leg, 
sjov og masser af håndbold. 

Vi har i starten af sæsonen delt hallen med U8 – men 
pladsen blev for trang på kun en halv bane – heldig-
vis har U8 fået lov til at træne i hal 2, mens vi får hele 
hal 1 – dette er en super løsning for alle, for nu er der 
mulighed for, at vi kan holde alle spilerne i gang på 
samme tid, og U8 kan træne/spille på stor bane.

Lørdag d. 25/10 var vi til vores første stævne i 
Assentoft i sæson 2014/15. Nogle af spillerne 
havde før været til stævne, men for rigtigt mange 
af spillerne var det første gang, de skulle ud og 
spille rigtige kampe – så det var en flok glade og 
forventningsfulde U6 spillere, trænere og forældre 
der mødtes i Assentoft hallerne til en skøn håndbold-
formiddag med masser af kampe. 

Vi har i år 3 hold med – så vi skulle spille 9 kampe i 
alt. Da alle spillerne havde fået skiftet til håndboldtøj, 
var de klar til kamp.
Alle spillere ydede max. i kampene, der blev fightet, 
svedt, kæmpet for holdene og hinanden i alle 9 
kampe. Der blevet scoret mange flotte mål, vi havde 
mange super redninger i målet og i forsvaret blev der 
dækket op, så flere af modstanderne havde svært 
ved at score mod os. Det blev til flere flotte sejre og 
et par enkelte nederlag.

Efter 3 kampe til hver hold og 9 kampe i alt var det 
en flok glade men lidt trætte U6 spillere der kunne 
smide kamptøjet og køre hjem med en god fornem-
melse i maven, de havde nemlig klaret sæsonens 
første håndboldstævne super flot.

De havde alle spillet det bedste, de havde lært, og vi 
trænere kunne kun være glade og stolte over deres 
indsats på håndboldbanen. 

En stor tak til alle jer forældre, som med jeres store 
støtte og opbakning på sidelinjen var med til, at 
fuldende succesen på banen.

Vi glæder os allerede til næste håndboldstævne i 
Assentoft d. 29. november.

Sine – Heidi
trænere for U6

Første stævne U6
Håndbold
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HåndboldHåndbold

Håndboldsæson i hallen er i fuld gang og som 
trænere for U12 pigerne er vi meget stolte af at 
kunne stille med to hold igen i år! 

Faktisk har vi 24 spillere, der alle uden undtagelse 
kommer til træning 2 gange om ugen - friske og 
veloplagte hver gang. 
Selvfølgelig har der været lidt startvanskeligheder 
med at få ørenlyd til træning med 24 piger i 11-12 
års-alderen samlet på et sted - men det er blevet 
meget bedre.

Kampprogrammet er sat og vi skal igen i år spille 
de fleste kampe mod hold, vi kender fra Djursland. 
Begge vores hold har været i kamp - desværre er det 
i skrivende stund ikke blevet til sejre, men vi er sikre 
på, at det nok skal komme - for pigerne VIL bare så 
gerne vinde. 

Problemet er at vi kæmper med pigernes gode 
opdragelse, hvor det at holde sammen og være gode 
ved hinanden er vigtigt. 

De skal nu lære, at på håndboldbanen skal man ikke 
være veninder med modstanderne når tiden løber 
- der skal sættes igennem med viljestyrke og power 
og kæmpes om boldene og pladsen på banen - 
selvfølgelig med fair midler. Når kampen er slut, skal 
de så være vores søde Hornslet-piger igen - helst 
med en sejr i bagagen. De er på vej, og vi tror på det.

Vi har fortsat rigtig god opbakning fra forældre, 
der dels er villige til at køre for os, når vi skal på 
udebane, og dels er super gode til at heppe i 
Hornslethallen, når vi har hjemmebane. Så alt i alt 
tegner det til endnu engang at blive et fantastisk 
håndbold år for vores piger.

Selvom vi er mange, kan vi godt være flere, så vi vil 
opfordre jer 11-12 årige piger til at komme i hallen 
mandag fra 19-20 og onsdag fra 16.30-18.00. 
Vi tilbyder et super sammenhold, mulighed for god 
motion - og så er det bare skønt at være i hallen til 
stævnedagene, hvor der er super god stemning.

Helle, Helle og Claus    

Mange glade håndboldpiger
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HORNSLET
støtter 

Hornslet IF

Svømning

Hornslet IF Svømning var søndag d. 5. Oktober 
vært for den Store Svømmedag. 

Den Store Svømmedag er erstatningen for Danmark 
Svøm Langt, og er arrangeret af Dansk Svøm-
meunion i samarbejde med Børnehjertefonden. 
Dagen er for alle, som gratis har mulighed for at 
komme ned og svømme. I år deltog 62 svømmere i 
aldersgruppen 2-68 år. 

Der blev svømmet distancer fra 100 meter og op til 
13 kilometer.
Der var medaljer til den, der havde svømmet længst 
i de forskellige årgange. Der var gavekort til Kombi til 
dem, som svømmede 10 km eller derover.

Hornslet IF Svømning vil gerne sige tak til alle 
svømmere og frivillige hjælpere. 
Også tak til Rema 1000 Hornslet for æbler.

Den store svømmedag

Der blev fundet følgende vindere:
Årgang 2010-yngre:  Kasper dueholm Sand med 1100m
Årgang 2008-2009:  Knud ludvig Sejersen med 1500m
Årgang 2006-2007:  Ulf Hjort Beckman med 1500m
Årgang 2004-2005:  Ida Melchiorsen med 9750m
Årgang 2002-2003:  Natasja Strangholt med 1000m
Årgang 2000-2001:  Jonas Melchiorsen med 13000m
Årgang 1998-1999:  Ida Helmer med 7800m
Årgang 1995-1997:  anette Veng med 2750m
Årgang 1979-1984:  anette elgaard med 3600m
Årgang 1970-1978:  Majbritt Holmgaard med 9600m
Årgang 1960-1969: Søren Holmgaard med 11000m
Årgang 1950-1959:  lis Nielsen med 4500m
Årgang 1920-1949:  Sigrid Pedersen med 3150m

Ydermere modtog Jonas Melchiorsen, Søren Holmgaard og Niklas Holmgaard 1 gavekort til Kombi for 
at have svømmet 10 km eller mere.

Se vinderne på næste side.
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Salg  ·  Service  ·  Reperation

Hornslet Autoværksted
v/SØREN K. ERiKSEN

Svømning

Svømning fortsat...

alle vinderne fra den Store Svømmedag
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HORNSLET
CONTAINERUDLEJNING

    v. Vognmand Gert Andersen A/S

Fra idé til færdigt projekt

Badminton

Generalforsamlingen blev afviklet den 8/10-2014. De 
fremmødte hørte på formandens beretning, hvor han 
kom ind på følgende forhold:
•	 god stabilitet i medlemsantallet     
•	 godt 90% af alle baner besat med faste 

medlemmer.  
•	 tilmeldt 4 hold i DGI og tilbagemeldingerne 

herfra er, at resultaterne var tilfredsstillende,  
•	 deltog i Syddjurs Mesterskabet i Rønde, hvor vi 

var repræsenteret med hele 22 spillere
•	 ungdomsafdeling til kritisk vurdering til næste 

sæson. Der var desværre kun 18 medlemmer 
(6-10 spillere pr gang) og med halleje, holdtil-
melding, stævner samt en af de bedste trænere 
vi har haft, må vi konstatere at ungdomsafde-
lingen isoleret set udgør et underskud på ca. 
25000 kr., se nedenfor.

•	 Vor motionistafdeling var på 181spillere (heraf 
56 ældre hver mandag formiddag)

•	 Klubmesterskabet blev afviklet i april måned 
med stor tilslutning af både de nye og de gamle 
medlemmer.  

Regnskabet, der viste et underskud på ca 5500 kr 
blev godkendt.
Kent Molbo blev valgt til bestyrelsen.   

Desværre har vi måttet  aflyse badminton for vore 
ungdomsspillere fra den 1. oktober. Kun 12 spillere 
har deltaget i træningen i september måned (mellem 
6-9 pr gang). Det er ikke nok til at opretholde 
denne afdeling. Rent økonomisk ville dette give et 
underskud på ca. 25000 kr for sæsonen (træner, 
halleje, bolde og stævnegebyrer.  

Generalforsamling
HIF MotionBadminton

Beslutningen blev bakket op af alle fremmødte på 
vor generalforsamling.

Dette skal dog ikke betragtes som værende en 
endelig lukning af ungdomsafdelingen, da en evt. 
opstart kan blive aktuel på et senere tidspunkt, 
såfremt opbakning fra ungdommen igen er til stede. 
Der vil blive arbejdet for dette til næste år.

Badminton 
Henning Kristiansen, 

Kontingent for perioden 1/7-2014 – 30/6-2015 
alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent

Motion Double 900 kr.
+evt 
boldgebyr

Ældre 325 kr.
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Hornslet IF inviterer til Kandis 25 års jubilæumsfest i Hornslet Hallerne 

Skærtorsdag d. 17 april 2014 kl. 18.00 til 01.00  Dørene åbnes kl. 17.00 

Billetsalg: Starter d. 17/2 2014 på www.hornslet-if.dk eller på 86994169 

Sidste frist d. 10 april 2014 Billet incl. Lækker buffet og dans  KR. 350.- 

 

           

Minisport

God start på minisport
Vi er kommet rigtig godt i gang med Minisport-
sæsonen 2014-15.
Som noget nyt kick-startede vi sæsonen i Kom-
Bi, hvor mere end 50 børn mellem 3 og 7 år så 
Postmand Per i biografen, mens vi voksne mødtes i 
cafeen til info og hygge.

Det resulterede i, at 14 forældre meldte sig som 
frivillige til at hjælpe med de forskellige ting, der 
skal til for at få Minisport til at lykkedes. Det er helt 
fantastisk, at så mange har lyst til at give en hånd 
med, og det skal I have 1000 tak for.

Flere børn er velkomne
Vi kunne altså godt bruge nogle flere børn, som 
kunne tænke sig at lege, hygge og få lidt motion 
sammen med os hver fredag fra kl. 16.30-17.30.

Vi er mellem 20-50 børn hver gang, men der er plads 
til mange flere!!!

Introduktion til mange af byens aktiviteter
Tænk sig at man for kun 350 kr. kan blive intro-
duceret for mange forskellige idrætsgrene og 
fritidsaktiviteter. 

Børnene får desuden en smart t-shirt og en guld 
medalje. Det kunne jo også være, at de fik sig nogle 
nye venner. Så kom frit frem vi vil modtage jer med 
åbne arme.

I Minisport er der plads til alle og på alle niveauer. 
Det er hygge og fællesaktivitet!

Kontakt os gerne
Er du usikker på, om det er noget for dit barn, så 
skriv endelig til Morten på morten@jowin.dk, så 
finder vi ud af noget, så I kan komme ned og prøve 
et par gange uden at skulle betale.

Minisport - noget for dit barn? 
Badminton

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen
Henning Kristiansen   (formand/kasserer)
Mogens Hesselvig og Kent Molbo

Badminton

Sæsonafslutning 

30. april 2015

Voksen DROP-IN
Hver tirsdag aften fra kl. 20 til 22 er der drop in i hal 2.  
Alle, der har en time i løbet af ugen, er velkommen til 
at deltage. Man finder sammen med 3 ligestillede på 
samme niveau. 
Har du ingen makker at spille med vil dette være den 
idelle løsning for at spille badminton i Hornslet.

TJEK ALTID TAVLEN I HAL 2

Badminton fortsat... 
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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!

Minisportfredage 16.30-17.30fra 5.9.14

Minisport

Minisport - noget for dit barn? Kontakt 

Morten Johansen 

51278868 

morten@jowin.dk

Se mere på vores Facebook side https://www.
facebook.com/groups/hornsletminisport/ og 
på http://hornslet-if.dk/minisport/

tak til afdelingerne
Til sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til 
de afdelinger i HIF og fritidsaktivitetstilbud i Hornslet, 
som er så flinke at komme/eller invitere os på besøg 
om fredagen for at vise os en lille smule af, hvad 
man laver hos dem, hvis man vælger at spille f.eks. 
fodbold, håndbold, dyrke gymnastik, ride, danse, gå 
til spejder eller noget helt andet. Det er super fedt og 
uden jer ingen Minisport – Tak for det.

Vi ses.
Minisports udvalget
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Så er der lys i lamperne
Vi har fået opsat de nye lamper, og her skal lyde 
en stor tak til Aura, Viby, som har sponseret 
opsætningen. Det er vi meget glade for. Også tak til 
Vagn Pedersen, der har formidlet kontakten både til 
leverandøren af lamperne og til Aura.

Støt lokalt
Vi har i sommer været så heldige at komme med i 
Super Brugsens – støt lokalt – projekt. Da resultatet 
blev gjort op, blev der kr. 900 til Petanque, som 
tilskud til de nye lamper. Vi vil gerne takke Super 
Brugsen Hornslet for denne støtte.

Årets generalforsamling
Vi havde den 7. oktober generalforsamling og 
sæsonafslutning. 

Det var som sædvanlig en hyggelig aften for de 33 
fremmødte medlemmer. 
Bent Petersen blev valgt som nyt medlem i 
bestyrelsen,og Lauge Kjærgaard blev valgt som 
suppleant.

tak til baneformanden
Thomas Poulsen, der i mange år har været suppleant 
og baneformand har valgt at stoppe. 
Der skal lyde en stor tak til Thomas for det store 
arbejde han igennem mange år har udført for 
klubben.

Sommerens turneringer
Vinderne af sommerens turneringer blev fejret med 
gaver og pokaler. 

Der er lys i lygten...

Petanque
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Petanque

Der er lys i lygten...
Resultaterne fremgår af hjemmesiden.

Det har været meget tæt løb i de to turneringer. 
Især i meleen, hvor der kun var 6 points forskel 
mellem 1. og 6. pladsen. 
Dejligt at der er så stor opbakning til de interne 
turneringer.
 
Supermeleen:
1. Anna Marie Thomsen med 170 point
2. Tove Høstrup med 169 point
3. Ena Sørensen med 165 point
4. Grethe Munkholm med 165 point
5. Birthe Kristensen med 165 point
6. Erling Saabye med 164 point

Flasketurneringen:
1. Thomas Poulsen med 264 point
2. Leif Frederiksen med 252 point
3. Birthe Kristensen med 246 point

Vi sluttede aftenen med kaffe og dejlige snitter fra 
Jens i Hallens Cafe.

Petanquebestyrelsen

Supermeelen

Flasketurneringen

Petanque

Tak til Thomas!

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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HIF Bankospil
Gevinster
7 x 400 kr. - 6 x 300 kr. - 17 x 200 kr.
Række  40 kr.
Kvarters banko fra kl. 18.00
1 x 150 kr. - 2 x  100 kr. - 1x100 kr. - 200 kr. - 400 kr.
Række 50 kr.
Superspil  200 kr. - 400 kr. - 900 kr.
Puljespil - Pausespil - Superpulje - Supertal

        Hver torsdag på Gæstgivergården

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



Intet blad uden støtte. Hornslet Idrætsforening sætter stor pris 
på den opbakning, som disse firmaer udviser HIF Bladet ved at 
annoncere i bladet. Støtten går – udover til trykning og omdeling –  
til ungdomsarbejdet i de forskellige afdelinger, som ved hjælp af  

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

Til opslagstavlen – støt dem der støtter os

FIRMA ADRESSE TELEFON HJEMMESIDE 

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

Aude Aps Hornbjergvej 19, Hornslet 4086 3447 www.audesaps.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, Hornslet 4078 3880 www.jsjkloak.dk

Eskil Lange, aut. kloakmester og entreprenør Landevejen 87, Rodskov, Hornslet 8699 4088 / 4015 8788

Frisør Malou Ballesvej 4A, Hornslet 8699 7939 www.frisormalou.dk

Gl. Løgten Strandkro Strandvejen 210, Havhuse 8699 0908 www.glstrandkro.dk

GuldBageren Byvej 15, Hornslet 8699 4042 www.guldbageren.dk

Gæstgivergården Banevej 3, Hornslet 8697 5099 www.gaestgivergaarden-hornslet.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 www.bogerogpapir.dk/hornslet

Hornslet Containerudlejning v/Gert Andersen A/S Auningvej 41, Mørke 4018 7227 www.hornsletcontainer.dk

Hornslet Fysioterapi Dalgårdsparken 6, Hornslet 8762 1800 www.hornsletfys.dk

Hornslet Hallernes Café Stadionvej 4, Hornslet 8699 4569 www.hornslethallerne.dk

Hornslet Optik Toftevej 1, Hornslet 8699 4138 www.hornslet-optik.dk

Hornslet Snedker-,Tømrer-, og Køkkenforretning Ravnhøjvej 3, Hornslet 8699 6866

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 4156 8200 www.lundstrom-elservice.dk

Matas Tingvej 3, Hornslet 8699 4328 www.matas.dk

Mørke - Hornslet Taxa, v/Benny Friis Ravnhøjvej 7, Hornslet 8699 5400 www.hornslet-taxa.dk

Nordea A/S Tingvej 31, Hornslet 8699 4688 www.nordea.dk

REMA 1000 Dalgårdsparken 4, Hornslet 8699 4861 www.rema1000.dk

Rosenholm EL, Mogens Bøgeskov Borupvej 85, Hornslet 8699 6509 www.rosenholm-el.dk

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

Tømrerfirmaet David Meldgaard Æblehaven 19, Hornslet 8699 5940 / 2073 8715 www.davidmeldgaard.dk

Tømrerfirma Kurt Krogh v/ Kristian K. Elmer Sletten 2C, Hornslet 2033 4976 www.kurtkrogh.dk
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