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Overnatning og 
håndbold Læs side  22 og 23

Fodbold, fodbold og 
mere fodbold 
Side  10-20
Slå dig løs...
... til Tennissportens Dag 
lørdag den 2. maj. Her 
kan du gratis prøve at 
spille tennis i din lokale 
tennisklub. Kig forbi, lån 
evt. en ketsjer, tag gerne 
din familie, kollega og 
nabo med!

D I N  L O K A L E  T E N N I S K L U B

Tennis er sundt

Tennis er sjovt

Tennis er ligetil

Læs side  6-8 Bjarne si’r
velkommen
Læs side  3
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Jeg vil som ny formand for Hif’s hovedbestyrelse 
gerne ønske alle Hif’er og borger i Hornslet og 
omegn et noget forsinket men rigtigt godt nytår. 

Vi glæder os i Hovedbestyrelsen - og har allerede 
taget arbejdstøjet på for at komme i gang med det 
nye år. 

Vi går i hvert fald mod lysere tider, og inden længe vil 
arealerne omkring hallerne igen summe af liv, når alle 
baner, om det er tennis, fodbold, petanque eller krolf, 
er fyldte med glade mennesker, der nyder at dyrke 
deres idræt. 
i år vil vores nye udendørs fitnessområde forhå-
bentlig også blive flittigt brugt, og mon ikke vi kunne 
finde på nogle nye tiltag, der kan lokke folk ned for 
at dyrke motion.

Vi har netop fået den gode nyhed, at Karsten nissen 
har valgt at sige ja tak til jobbet som centerleder i 
Hornslet Hallerne. 
Vi ønsker stort til lykke til Karsten og til Hallerne for 
dette nye samarbejde, som vi glæder os meget til at 
blive en del af.

Vi har i år 40 års jubilæum med Hornslet/rygge 
udveksling i ungdomsfodbold, og derfor vil der blive 
gjort lidt mere ud af rygge besøget til pinse. 

pinselørdag vil der være kampe på stadion hele 
dagen, så man er velkommen til at kigge forbi.

Vi vil også gerne ønske 2 af vores æresmedlemmer 
tillykke med fødselsdagen.
ove thomsen blev 90 år fredag den 11. februar og 
Benny Buchwald, der bliver 85 år den 12. marts. 
et kæmpe stort til lykke skal der lyde til dem begge 
fra Hif.

Vi håber på et rigtig godt sports år i 2015 - 

...og husk nu!
Det gælder ikke kun om at vinde men om at have det 
sjovt. 

God vind til alle!

Der er forår på vej!

Bjarne Højgaard
formand – HIF
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www.dengamlekro-hornslet.dk

tiden går nogen gange langsom og så for 
hurtigt. Vi har sagt farvel og siger nu goddag til 
en ny centerleder- og har i den mellemliggende 
periode haft arbejdstøjet på til de lange dage.

Vi måtte sig farvel til vores Centerleder Carsten 
Jacobsen inden for den tre måneders prøvetid.
Det var en enig beslutning i bestyrelsen, så vi 
har igen været i arbejdstøjet. tingene har været 
uddelegeret, der er lagt mange timer, men hvad gør 
man ikke for, at det skal køre.

Vi har lavet fejl, og det vil jeg igen undskylde over for 
jer alle, men i har været meget forståelige, tolerante 
og taK for det.

til info er følgende projekter igang:

•	 taget i hal 1 bliver udskiftet, vi begynder ca.  
 ultimo juni.
•	 Vi har besluttet at slibe gulvet i hal 1 ned ny -  
 lakering m.m.
•	 Vi begynder snart på det nye låsesystem, fra  
 midt i marts ca.
•	 Vi skal have nyt varmeanlæg i hal 1.
•	 Vi skal have hulmurisoleret alle vores yder  
 vægge.
•	 Vi har fået nyt internet op i cafeen, så alle kan  
 logge på.

•	 Cafeen går rigtig godt takket være alle jer,  
 der bakker op.
•	 Der arbejdes på et BoKse stÆVne   
 den 25. april i hal 2 med 600 tilskuere.

Vi har den 20 februar ansat en ny Centerleder.
Valget faldt enstemmigt på Karsten nissen.
Karsten er 41 år, er gift med aG og har tre dejlige 
drenge. Han bor her i Hornslet og er kommet i 
hallerne, fra han kunne kravle.

Karsten udtaler, at han glæder sig til opgaven, og 
bestyrelsen glæder sig til det fremtidige samarbejde.
Karsten nissen starter den 15 marts 2015.

Bestyrelsen ønsker alle et dejligt forår.

Formand
Jan Fischer. 

Hornslet Idræts- og kulturcenter

Nyt fra

Se 

hjemmesiden

www.hornslet-

hallerne.dk
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Aut. kloakmester og entrepenør

I Pinsen fejrer vi 40 års jubilæum for udveksling 
af fodboldhold med Rygge - derfor glæder vi os 
ekstra meget  til at få besøg i år!

Vores venner fra rygge ankommer fredag d. 22. maj 
og rejser igen mandag d. 25. maj.

Vi har i år 40 års jubilæum, da det var i 1975, at man 
for første gang lavede udveksling i fodbold ungdom 
mellem Hornslet og rygge.

Vi kan tilmed bryste os med, at vi har en jubilar i 
ryggeudvalget, da ernst var med i rygge i 1975 som 
ungdomsspiller. 
Det var en lige så stor oplevelse som det er i dag, 
men dengang var børnene indkvarteret på skolen 
ved siden af stadion, og der var en hel delegation af 
voksne med til at passe på og lave mad, så det var 
et lidt andet koncept end i dag.
formålet er det samme, nemlig at spille en masse 
fodbold, skabe venskaber med vores norske venner 
og lave en social tur,  hvor spillerne kan være sam-
men på en helt anden måde og ikke mindst være i et 
fremmed land uden mor og far.

Der har i gennem årene været mange ledere inde 
over, og det er umuligt at nævne alle, men vi vil 
dog alligevel takke en enkelt for sin store indsats, 
da han har holdt gang i udvekslingen ikke kun for 
børnene, men også for oldboys, som startede deres 
udveksling i 1948.

Vi har spurgt mange af de, der igennem årene har 
været i rygge, og når man spørger dem, hvem de 
husker som leder for turen, så næves ove thomsen 
ofte. 
ove var en stor del af udvekslingen i mange år og 
han var næsten 75 år, før han gav staffen videre til os 
andre. 
Vi kan ”næsten” godt love, at vi ikke forsætter så 
længe, så derfor hvis nogen har lyst til at blive en del 
af ryggeudvalget, så må i endelig sige til, vi vil gerne 
have nye med.

programmet for ryggebesøget ser sådan ud:
fredag  ankomst og indkvartering
lørdag  fodbold turnering
 lederkamp
 Jubilæumsfest
søndag fælles tur til Djurs sommerland
Mandag  farvel og på gensyn

Hilsen Ryggeudvalget
ernst, Mette og anja

Ryggejubilæum 2015
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Hornslet Snedker-, Tømrer-
og Køkkenforretning ApS
v.  Torben Lading

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

tennis

Maj-september Instruktion for børn over 12 på bane 3 og 4.  
Onsdage kl. 17.30-19 i perioden 6. maj til 24. juni og igen fra 12. august til 16. september.

Maj-september  Instruktion for børn under 12 på bane 3 og 4.
Onsdage kl. 16-17.30  i perioden 6. maj til 24. juni og igen fra 12. august til 16. september.

tirsdag 5. maj kl. 18-20 start på vokseninstruktion for nye medlemmer 
 v. Charles og Henning (4 tirsdage i maj), bane 3 og 4

tirsdag 5. maj kl. 18-20 Vokseninstruktion v. Charles og Henning på bane 3 og4. 

tirsdag 5. maj kl. 20 -22 Vokseninstruktion øvede 
 v. Bjørn m.fl. - på bane 1 og 2 i maj, derefter bane 3 og 4. 

tidspunkter opslås på www ekstern instruktion  v. DGi-instruktør

tidspunkt følger tennisskole 

Instruktion

turneringer og andre sociale arrangementer
25. april kl. 14-17 (lørdag) standerhejsning ved klubhuset

2. maj (lørdag) tennissportens dag (ca. 250 klubber deltager)
 rekruttering af nye medlemmer

3. maj kl. 16-18 (søndag) start på drop-in - åben for alle - kom og vær med!

6. maj kl. 19-22 (onsdag) start på drop-in aftener for alle på bane 3 og 4.

20. juni kl. 14 (lørdag) Klubdag/aften med tennis, hygge og spisning i klubhuset. 
 se opslag/tilmeldingsliste i klubhuset ca. 14 dage før.

12.-13. september kl. 9-16  Klubmesterskaber for seniorer (double og single)

Kontaktperson børn/unge:  Bjørn, tlf. 3025 6093, Bjornefamilien@gmail.com
Kontaktperson øvrige: Henning, tlf. 2345 8025, svend, tlf. 2016 2909

Tennissæsonen 2015

SondagS drop-in
drop-in eftermiddage - starter søndag den 3. maj – kl. 16-18 på bane 3 og 4. 
deR eR åBent FOR alle – KOM BaRe Og VæR Med 
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Slå dig løs...
... til Tennissportens Dag 
lørdag den 2. maj. Her 
kan du gratis prøve at 
spille tennis i din lokale 
tennisklub. Kig forbi, lån 
evt. en ketsjer, tag gerne 
din familie, kollega og 
nabo med!

D I N  L O K A L E  T E N N I S K L U B

Tennis er sundt

Tennis er sjovt

Tennis er ligetil

tennis
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Autohallen Hornslet aps

tennistennis

Voksenintroduktion - et tilbud til dig som ikke 
spiller tennis, eller vil i gang igen

successen fra sidste år gentages, og vi indbyder til 
voksenintroduktion 4 tirsdage i maj.
sidste år meldte 9 ud af 10 deltagere sig ind i 
klubben.

Du skal være ml. 25-55 år for at kunne deltage i 
voksenintroduktion. Det er en mulighed for dig, som 
drømmer om at lære at spille tennis - eller vil i gang 
igen. Det koster dig 300 kr. at deltage. Du skal ikke 
være medlem i tennisklubben for at deltage, og du 
afgør selv, om du efterfølgende vil melde dig ind.

Ved at deltage får du:
•	 8	timers	træning	fordelt	på	4	lektioner.
•	 Træningen	varetages	af	2	DGI	og	JTU	
 uddannede trænere.
•	 Mulighed	for	at	spille	turnering
•	 Kendskab	til	tennisspillets	regler
•	 Helt	ny	personlig	ketcher	til	træningen.	
 (Værdi ca. 800 kr.) Du kan beholde ketcher 
 efter kurset er slut, såfremt du melder dig ind i
 klubben (du får 50% rabat på prisen)
•	 Træning	med	nogle	af	de	metoder	og	materialer,	
 som gør introduktionen til tennis meget lettere.

Der er max. 10 pladser, som vil blive fordelt efter 
først til mølle princippet. 

Du kan høre nærmere og forhåndstilmelde dig hos: 
Henning, 23458025

På tennisklubbens vegne
Henning 

Voksenintro

Tennisopstart!

Standerhejsning

25. april 2014

kl. 14-17

Alle er velkomne!



9

I november 2014 blev der afholdt klubmester-
skaber. Resultatet blev:

Herrer
Klubmester Mogens søndergård 62 slag
nr 2  thorkild Greve 63 slag
nr 3  Jørgen Mortensen/Jens Bak 66 slag
Damer
Klubmester tove nielsen

Der var stort fremmøde trods regnvejr. Mesterskabet 
blev afsluttet med socialt samvær i klubhuset.

sæsonafslutning
Billederne er desværre blevet lidt sløret på grund af 
det våde vejr.   

sæsonen afsluttedes med julefrokost i Hornslet 
Hallernes cafe. alle medlemmer deltog.

ny sæson
ny sæson starter onsdag den 18.marts. Der er plads 
til nye medlemmer. Der kræves kun et medlemskab 
af Ældre sagen. 

Vinter
Der er adskillige medlemmer, der trodser vejret og 
spiller krolf hele vinteren. 

Knud Jørgensen

Ældre Sagens Krolfklub
Knud Jørgensen
86994331 
stejlbjerg31@gmail.com

Krolf mesterskab
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Fodbold

Hornslet IF har hentet ny herresenior træner fra 
Høst IF - her beretter han om sig selv, og om 
hvilke planer han har for holdet.

peter Møller thomsen er gift, har en datter, bor i tilst 
og er sælger, når han ikke er på fodboldbanen.

peter har været træner i tst i mange år, ellers 
kommer han lige fra Høst if. Han har træner kursus 
B1-B2,	samt	UEFA	Licens.

Hornslet IF
-Jeg har sagt ja til stillingen, som cheftræner for 
Hornslet if, fordi jeg er det, man kalder en entrepre-
nør. Jeg elsker gode udfordringer, at bygge noget op 
fra bunden, og se det blive til noget super godt.

samtidig glæder det mig, når der er nogle fantastiske 
ildsjæle omkring klubben, der vil gøre alt for, at dette 
projekt med at opbygge en god senior afdeling skal 
lykkes.

Hvor vil jeg gerne have Hornslet IF hen de næste 
1-2 år?
Jeg forventer at vi udbygger den god træningskultur, 
der er i klubben i dag, hen over det næste år.
Vi arbejder allerede i dag til træning med de små/
store detaljer, så vi bliver meget skarpe - blandt 
andet i begge målfelter.

Vi skal også blive meget bedre teknisk, så vi kan 
komme til at være mest på bolden igennem hele 
kampen.

Da jeg ikke kender holdet godt nok på nuværende 
tidspunkt, er det meget svært at spå om foråret, jeg 
regner med, at vi får bygget på for hver kamp, vi 
spiller her i foråret, så vi kan tage et skridt op i serie 
2 senest i efteråret.

Opstarten
Vi har i en måned spillet hyggebold 1 gang om ugen, 
hvor vi har været omkring 16-24 spillere.
fra starten af februar starter vi med træning 2 gange 
om ugen. 
De første 2-3 uger vil bringe spillerne i en meget god 
form, formen er afgørende om man vinder kampe, 
samt score en masse mål.

efter de første uger går vi over til at få løftet teknik-
ken, så vi kan spille os ud af et pres samt komme i 
hurtig omstilling.
at få de rigtige løb uden bold og aftalerne på plads.

Hele senior afdelingen skal på træningsweekend 
fra den 20.-22. marts på Jebjerg sportscenter, hvor 
vi skal spille et par kampe samt have en masse 
socialhygge.

Mine vise ord til spillerne
„ens succes afhænger af evnen til at skaffe andre 
succes“

Ny senior træner

Peter Møller Thomsen
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vores team er kampklar… 
så kig ind i en af vores tre saloner

ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK 
8544 MØRKE: EBELTOFTVEJ 22 · T. 86 37 79 39 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
8963 AUNING: ØSTERGADE 2 · T. 86 39 65 00 · MAN-ONS 9-17 · TORS 9-19 · FRE 9-18 · LØR 8-12

Fodbold

Udesæsonens tilbud
Hornslet IF fodbold tilbyder hen over foråret og sommeren til muligheder for at komme til fodbold 
uden for de normale træningstider. som i de tidligere år arrangerer klubben Fodboldskole, Minifod-
boldskole og Pigeraketten.  

Fodboldskolen ligger i uge 32, som i de tidligere år. 
Her vil piger og drenge i årgangene 2000 – 2007, have mulig-heden for at træne og spille fodbold, under tilsyn 
af dygtige trænere og assistenter, i hele uge.
prisen i år er 820 kr. og for det får man, ud over en uge med fodbold, en t-shirt og shorts fra adidas, et 
diplom, en drikkedunk og en select fodbold.
tilmelding starter d. 5. marts!
i kan læse meget mere på:
http://www.dbu.dk/boern_og_unge/events_og_staevner/DBUs_Fodboldskole/praktiske_oplysninger

Minifodboldskolen 
arrangerer Hornslet if’s fodboldafdeling selv og ligger lørdag d. 9. maj og søndag d. 10. maj. Begge dage fra 
kl. 09.30 til 15.00.
prisen er 400 kr. og for det får man 2 sjove dage sammen med trænere og forældre, et spillersæt fra Hummel, 
en fodbold, og en drikkedunk.
Der er bindende tilmelding, og det sker ved at kontakte Mia Kannegaard på mail: minifodboldskole@gmail.
com
Man kan læse mere på - www.hornslet-if-fodbold.dk

Pigeraketten 
afholdes torsdag d. 7. maj og det er fra kl. 16.30 til 19.30.
Hif fodbold afholdt også sidste år pigeraketten og det var en dejlig aften med glade piger og lige så glade 
trænere til at tage sig af dem. Det er en aften hvor piger i alderen 5 til 11 år får mulighed for at opleve fodbold 
sammen med andre piger. Det er ikke vigtigt om man allerede spiller fodbold, man skal bare have lyst til at 
komme og hygge sig med en tur i raketten og mange sjove lege.
prisen er 0 kr.
Man kan læse mere om pigeraketten på
http://www.dbu.dk/boern_og_unge/events_og_staevner/pigeraketten/Hvad_er_pigeraketten
eller på www.hornslet-if-fodbold.dk

Med venlig hilsen
Hornslet IF Fodbold’s ungdomsudvalg
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HIF MotionFodbold

Fodboldmotion er et nyt tilbud i HIF fodbold, som 
startede den første søndag i det nye år. 

en solskins søndag i januar startede fodboldmotion 
på kunstgræsbanen. 
fodboldmotion er et tilbud til dem, der gerne vil spille 
fodbold og hygge sig sammen med andre, mens de 
får motion, men uden at skulle stille op til kampe. 
Det er uforpligtende at deltage, forstået på den 
måde, at man kommer, hvis man kan og ikke 
behøver melde afbud. 
Der er heller ingen forpligtelser med kampe og kørsel 
til udebane. 
fokus er motion og samvær. 

ideen er, at man møder op søndag kl. 10.00, hvis 
man kan. De spillere, der møder op, laver hold og 
spiller en god times tid. 

Vi tilpasser størrelsen af banen og målene til det 
antal spillere, der møder op. 

Vi spiller ikke 11 mod 11 på stor bane. især fordi 
vi ikke vil spille på baner, der er for store, men så 
mange er vi heller ikke endnu. 
Det er vigtigere, at alle rører bolden mange gange, 
og at alle er i bevægelse på en lille bane end, at man 
står en wing på en stor bane og kun rører bolden en 
gang imellem.
alle voksne kan deltage. Man behøver ikke at være 
en fantastisk fodboldspiller med mange kampe på sit 
CV. Det er lysten til fodboldmotion og samvær, der er 
afgørende.
så kom og vær med hver søndag klokken 10.00 på 
kunstgræsbanen for kun 650 kr for et helt år.

Med venlig hilsen
Per Hansen og torbjørn ebbesen

Fodboldmotion - et nyt tilbud

Pigefodbolden for årgang 2005/2006/2007 har 
nu eksisteret i 9 mdr, og det med en stor succes!

Vi er lige nu 21 piger, som med deres gode humør og 
mange spørgsmål, gør en træningsaften utrolig sjov 
og inspirerende.

U10	pigerne	deltog	i	efteråret	i	DBU	turneringen	
med	mange	flotte	resultater	og	U9/U8	var	med	i	DGI	
stævner også med mange flotte kampe, desværre 
blev	de	tit	parret	med	U10	hold,	så	engang	imellem	
var de overmachet.

I	vintersæsonen	har	U10	deltaget	i	DBU	turneringen	
og efter 12 kampe har de kun 1 nederlag og 2 
uafgjorte kampe, så deres fremgang har været 
rigtig flot. Det var ikke muligt at få tilmeldt et hold i 
turneringen	for	U9	holdet.

Træningsturneringen	for	U10	og	U9/U8	hold	starter	i	
april, hvor vi har tilmeldt 2 hold.

så hvis alle piger fra årgang 2005/2006/2007 vil 
prøve noget sjovt, lærerigt og opleve et fantastisk 
sammenhold, på tværs af alle 3 årgange, så er i 
meget velkommen til, at komme forbi en træningsaf-
ten. ”fodboldstøvler er ikke nødvendigt” 

lige nu træner vi ude på kunstgræsbanen hver 
torsdag fra kl. 17.00 – 18.00, og hver lørdag inde i 
Hal 2 fra kl. 10.00 – 11.00, når vi kommer ind i april, 
vil træningen foregå hver mandag og fredag fra kl. 
17.00 – 18.00 nede på græsbanerne.

Håber vi ses til træning!!
Ole Friis, anette Kjærgaard Winther, Bjørn eriksen

Pigerne kører med klatten
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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 Casper Volander 61200927 volander@privat.dk
2008/ u7 og yngre Tirsdag 17.00-18.00 Gunnar Fischer-Kjellman 29882021 gunnarfk05@gmail.com
Kontaktperson: Jørgen Knudsen Sine Hornbek 21260238 kimg@syddjurs.net
2007: /u8 Mandag og Onsdag 16.30-18.00 Flemming Jørgensen 

David Meldgaard
20168297 
20738715

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

Kontaktperson: Kira Leth Laursen Michael B. Grynnerup 30321983 mbg@vitani.dk
DRENGE
2006: /u9 Tirsdag og Torsdag 16.30-18.00 Jacob Winther 20816565 jaw@cicon.dk
Kontaktperson: Jørgen Knudsen Thomas Urban Andersen 26230039 tua@dgj.dk
2005: /u10 Tirsdag og Fredag 16.20-18.00 Ole Kjærgaard 51429886 olekgaard@gmail.com
Kontaktperson: Peter Damborg Malthe Trold Kirkegaard 26996984 troldkirkegaard@gmail.com
2004: /u11 Mandag og Onsdag 16.00-18.30 Thomas Ladefoged 

Allan Damborg
29731500 
20402710

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

Kontaktperson: Peter Damborg Pelle Pilgaard 20194474 pilgaardpelle@hotmail.com
2003: /u12 Tirsdag og Torsdag 16.30-18.30 Claus Lyngholt 

Klaus Hjelm
25118898 
30539293

lyngholt@gmail.com 
khelmet67@gmail.com

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen Martin Winther 86975410 mwi@scangl.com
2002: /u13 Mandag og Torsdag 18.00-20.00 Rasmus Langballe 

Kim Sørensen 
Torben Andersen

23347627 
30324903 
23341161

rasmuslangballe@gmail.com 
kisor@live.dk 
ta@hsfo.dk

Kontaktperson: Peter Damborg Claus Hansen 40403358 wiboe@post.tele.dk
2001: /u14* Mandag og Torsdag 18.00-20.00 Niels Rasmussen 20604987 niels.p.rasmussen@carlsberg.dk
Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen Claes Søgaard 30247703 claes-boje@live.dk
2000: /u15* Mandag og Torsdag 18.00-20.00 Nikolaj S. Frederiksen

Oliver Pihl Rasmussen
60530893
20706381

sienko@live.dk

Kontaktperson: Mia Badstue Kannegaard Rasmus Kannegaard
* De to årgange træner sammen
PIGER  
2005/2006/2007/
u10/u9/u8

Mandag og Fredag 17.00-18.00 Anette Winther 
Ole Friis 
Bjørn Eriksen

22772773 
41605073 
61716788

anettekwinther@gmail.com 
ole.friis@hotmail.com
bjorn@aragon.dk

Kontaktperson: Jørgen Knudsen Annesofie Sørensen 86995260
2002/03/04: /u13 og 
/u12 og /u11

Mandag og Torsdag 16.30-18.00 Bjørn Skovfoged 
Stine Katholm 
Mathias Sørensen

23832565 
20427266 
86995260

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

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen Lone Sørensen (Holdleder) 40524732 lbnaf@hotmail.com
Senior og Oldboys
Senior: Tirsdag og Torsdag 20.00-22.00 Peter Møller Thomsen 23955609 pmollerthomsen@gmail.com

Stig Larsen
Michael Andersen

22497836
22999024

Old Boys 35 Aft. med holdleder Henrik Dueholm 21663249 henrikdueholm@hotmail.com
Old Boys 40 Aft. med holdleder Andreas Petzer 20617376 apet@youmail.dk
Old Boys 45 Aft. med holdleder Stig Larsen 22497836 gitte-stig@mail.dk
Old Boys 55 Lørdage 12.00-13.00 Steen Thisted 86995580 snj.thisted@gmail.com
M å l M a n d s t R æ n I n g
Målmandstræning 
alle årgange

Torsdag 17.00-20.00 Troels Isen 
(Målmandstræner)

20144245 trui@videndjurs.dk

Træningstider 
Gældende fra 7. april 2015

Fodbold
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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

Fodbold Træningstider vinter 2014/2015 (uge 6-13 ift. tider på kunstgræs)
åRgang dag tIdsPUnKt tRæneRe teleFOn e-MaIl
PIGER OG DRENGE SAMMEN
2009/u6 og yngre: Lørdag inde 09.00-10.00 Kim Gunnar Larsen 21260238 kimg@syddjurs.net
Kontaktperson: Kira Leth Laursen Casper Volander 61200927 volander@privat.dk
2008/ u7 og yngre Lørdag inde 09.00-10.00 Gunnar Fischer-Kjellman 29882021 gunnarfk05@gmail.com
Kontaktperson: Jørgen Knudsen Sine Hornbek 21260238 kimg@syddjurs.net
2007: /u8 Torsdag (kunstg.)

Lørdag inde
16.30-18.00
11.00-12.00

Flemming Jørgensen 
David Meldgaard

20168297 
20738715

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

Kontaktperson: Kira Leth Laursen Michael B. Grynnerup 30321983 mbg@vitani.dk
DRENGE
2006: /u9 Torsdag (kunstg.)

Lørdag inde
16.00-18.00
12.00-13.00

Jacob Winther
Thomas Urban Andersen

20816565
26230039

jaw@cicon.dk
tua@dgj.dk

Kontaktperson: Jørgen Knudsen
2005: /u10 Tirsdag og Fredag

Kunstgræs
Lørdag (inde)

16.00-18.00

10.00-11.00

Ole Kjærgaard
Malthe Trold Kirkegaard

51429886
26996984

olekgaard@gmail.com
troldkirkegaard@gmail.com

Kontaktperson: Peter Damborg
2004: /u11 Mandag og Onsdag

Kunstgræs
Lørdag inde

16.00-18.00

13.00-15.00

Thomas Ladefoged 
Allan Damborg
Pelle Pilgaard

29731500 
20402710
20194474

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

Kontaktperson: Peter Damborg
2003: /u12 Mandag og Fredag 

Kunstgræs
Fredag inde

16.00-18.00

17.30-19.00

Claus Lyngholt 
Klaus Hjelm
Martin Winthe

25118898 
30539293
86975410

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

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen r
2002: /u13 Mandag (kunstg)

Fredag (kunstg)
Lørdag inde

18.00-20.00
16.00-18.00
12.00-13.00

Rasmus Langballe 
Kim Sørensen 
Torben Andersen

23347627 
30324903 
23341161

rasmuslangballe@gmail.com 
kisor@live.dk 
ta@hsfo.dk

Kontaktperson: Peter Damborg Claus Hansen 40403358 wiboe@post.tele.dk
2001: /u14* Tirsdag og Torsdag

Kunstgræs
Fredag inde
Lørdag inde

*

19.00-20.00
13.00-14.00

Niels Rasmussen
Claes Søgaard

20604987
30247703

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

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen
2000: /u15** Tirsdag og Torsdag

(Kunstg)
** Nikolaj S. Frederiksen

Oliver Pihl Rasmussen
60530893
20706381

sienko@live.dk

Fredag inde 20.00-22.00 Rasmus Kannegaard
Kontaktperson: Mia Badstue Kannegaard
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FodboldTræningstider vinter 2014/2015 (uge 6-13 ift. tider på kunstgræs)
åRgang dag tIdsPUnKt tRæneRe teleFOn e-MaIl
PIGER  
2005/2006/2007/
u10/u9/u8

Torsdag (Kunstg.)
Lørdag inde

16.00-18.00
10.00-11.00

Anette Winther 
Ole Friis 
Bjørn Eriksen

22772773 
41605073 
61716788

anettekwinther@gmail.com 
ole.friis@hotmail.com
bjorn@aragon.dk

Kontaktperson: Jørgen Knudsen Annesofie Sørensen 86995260
2002/03/04: /u13 og 
/u12 og /u11

Mandag (Kunstg.)
Lørdag inde

16.00-18.00
11.00-12.00

Bjørn Skovfoged 
Stine Katholm 
Mathias Sørensen

23832565 
20427266 
86995260

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

Kontaktperson: Kim Gunnar Larsen Lone Sørensen (Holdleder) 40524732 lbnaf@hotmail.com
Senior og Oldboys
Senior: Tirsdag og Torsdag 20.00-22.00 Peter Møller Thomsen 23955609 pmollerthomsen@gmail.com

Kunstgræs Stig Larsen
Michael Andersen

22497836
22999024

Old Boys 35 Torsdag (Kunstg.) 20.00-22.00 Henrik Dueholm 21663249 henrikdueholm@hotmail.com
Old Boys 40 Torsdag (Kunstg.) 20.00-22.00 Andreas Petzer 20617376 apet@youmail.dk
Old Boys 45 Torsdag (Kunstg.) 20.00-22.00 Stig Larsen 22497836 gitte-stig@mail.dk
Old Boys 55 Torsdag (Kunstg.) 20.00-22.00 Steen Thisted 86995580 snj.thisted@gmail.com
M å l M a n d s t R æ n I n g
Målmandstræning 
alle årgange

Tirsdag
Kunstgræs

16.00-18.00 Troels Isen 
(Målmandstræner)

20144245 trui@videndjurs.dk

* onsdag fra uge 8 må årgang 2001 drenge træne på ny lysbane kl. 18-20
torsdag fra uge 6 må årgang 2000 drenge træne på ny lysbane kl. 18-20
tirsdag fra uge 10 må årgang 2006 drenge træne på ny lysbane kl 17-18

**
***

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



16

HIF Bladets støtteR

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

Fodbold

Intet er gratis her i Verden – og heller ikke dit 
fodboldkontingent…

Derfor skal du huske at betale kontingent til Hif 
fodbold her i vinter/foråret. Du kan her nedenfor se, 
hvornår du senest skal have betalt dit kontingent.

Kontingentet er gældende for ét helt år ad gangen 
(dog ikke for senior og ungsenior, der betaler ½årligt) 
og for dit kontingent får du træning med uddannede 
trænere, deltagelse i kampe, træning hele vinteren 
enten indendørs eller udendørs på kunstgræs samt 
diverse sociale aktiviteter så som stævner, ture, 
socialt sammenhold, m.v.

Betaling:

Deadline	1.	marts:	Old	Boys,	senior,	ungsenior,	U19	
(1996),	U17	(1997/98),	U16	(1999),	U15	(2000),	U14	
(2001),	U13	(2002),	U12	(2003),	U11	(2004)	og	U10	
(2005) drenge og piger.

Deadline	1.	april:	U9	(2006),	U8	(2007)	og	U7	(2008)	
piger og drenge.

Deadline 1.maj: Årgang 2009/10.

Betaling sker på on-line betaling via Hif fodbolds 
hjemmeside www.hornslet-if-fodbold.dk. 

alternativt kan man betale kontant ved at kontakte 
kasserer Henning Kristiansen på 
mail henningkr@privat.dk eller mobil 2345 8025.

trænerens/holdlederens ansvar bliver at få registreret 
samtlige spillere på holdet/årgangen til deadline for 
gældende periode.

Umiddelbart	efter	deadline	afleveres	spillerlister	til	
holdets/årgangens kontaktperson, der følger op 
omkring betaling for de pågældende spillere.

er der ikke betalt kontingent, udelukkes man fra alle 
aktiviteter i Hif fodbold og misser således både 
træning og kampe.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen
Hif fodbold

Husk dit kontingent!
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Fodbold

Som	nævnt	i	det	seneste	HIF	blad,	har	U9	drengene	
været på weekendtur i auning idrætscenter.

opholdet gik super godt og både drengene og deres 
forældre hyggede sig. Ved ankomst lørdag stod den 
på frokost og siden to træningspas kun afbrudt af 
eftermiddagskage og saftevand. efter aftensmaden 
var hele flokken i svømmehallen og derefter stod den 
på fodbold på storskærm og slush-ice og slik. Godt 
brugte gik alle drengene i seng ved midnatstid.

søndag havde vi inviteret en række lokale hold til 
stævne og spillede en stribe kampe fra morgen-
stunden og frem til kl. 13, hvor vi fik frokost og 
efterfølgende tog hjem.

alt i alt et rigtigt godt ophold med glade børn og 
voksne. Det skal helt sikkert gentages.

Derudover har vi igennem hele vinteren spillet 
indefodbold	og	deltaget	i	både	DBU	turneringer	og	
en række stævner, ligesom vi hver torsdag træner på 
kunstgræsbanen. 

nu nærmer foråret sig forhåbentligt, så vi kan komme 
på græs og igang med forberedelserne til udendørs 
sæsonen, der kommer til at byde på både 5-mands 
og 8-mands fodbold.  

Hilsen thomas og Jacob

U9 på weekendtur
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Fodbold

fodbolddrengene fra årgang 2007 fik en dejlig gave 
til at starte 2015 med.

nyt spillertøj og super flotte træningsdragter.
en kæmpe tak skal lyde til vores sponsorer.

•	 den gamle Kro...
•	 silvan
•	 Hebsgaard Byg
•	 Malermester Thomas andersen
•	 tømrerfirmaet david Meldgaard
•	 Je-Me svejs og stål v/Jan damgaard

Vi	havde	også	ét	U8	hold	der	har	spillet	i	DGI	regi.
De kvallificerede sig til regionsmesterskaberne og 
kom hjem med en flot sølvmedalje!

Flemming Jørgensen

U8 med nyt spilletøj
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

Hornslet

Fodbold
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Fodbold

en weekend med masser af fodbold og besøg i 
lalandias aqaudome er vel overstået.
Hornslets U10 drenge deltog i lalandia Cup både 
i U10 a og B rækken og i U11 B/C rækken.

en velplanlagt og meget hyggelig fodboldweekend 
sluttede den 1. marts med en ekstra tur i aquadome 
i lalandia. 

selvom alle kræfterne næsten var brugt op i løbet af 
lørdagens mange fodboldkampe - med et a hold og 
2 B-hold, hvor et enkelt af B-holdene gik videre til 
semifinale,	så	var	Aquadome	et	MUST	lørdag,	hvor	
der blev brugt lige så mange timer i vandmasserne, 
som der blev på lalandia hallens gulv.

også søndag eftermiddag måtte de sidste kræfter 
bruges i vandrutschebanerne og bølgebassinet - det 
selvom	U10	drengene	stod	tidligt	op	for	at	kæmpe	i	
U11	B/C-rækken	med	2	hold.	
Der blev spillet rigtigt flot fodbold, og det ene hold 
spillede sig frem til en plads i semifinalen, hvor de 
desværre måtte se sig besejret til et godt kæmpende 
Bjert-hold.

ingen sure miner - specielt ikke når man ser frem til 
en tur i aquadome 

tak til træner, forældre og børn for en hyggelig tur!

Kathrine

Lalandia Cup - U10
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDeret for HØJesteret

Tak til vores sponsor
i nordea er vores mission: „at gøre det muligt“. 
Der er det netop dine ønsker og drømme, vi lytter til. 
når du fortæller os disse, forsøger vi at skræddersy en løsning - 
netop tilpasset dine behov. 
Kontakt os i vores lokale afdeling - vi glæder os til at se dig.

Tak til vores sponsorer
I hvert bald ønsker vi at fremhæve en eller flere af vores sponsorer - Dette gøres med en lille statement fra den enkelt sponsor.

Frivilligt arbejde - er det dig?
Der er mange måder at lave frivilligt arbejde på - og lige 
nu står Hornslet IF og mangler en meget speciel frivillig 
arbejdeskraft!
Vi mangler nemlig en redaktør til HIF bladet!
Bruger du InDesign? - eller har du mod
på at gribe udfordringen, så giver vi
til gengæld kursus og software til dig!
Bladet udkommer 4 gange om året, og 
du skal regne med, at det tager ca. 3 uger 
om året at lave bladet.
Hvis det har din interesse, så kontakt 
Anja Nielsen Tlf. 5072 9796
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salg  ·  service  ·  reperation

HåndboldHåndbold

gråsten er for Hornslet ungdoms håndboldafde-
lingen lig med sjov, spas og masser af håndbold.

fredag den 27/3 2015 skal 75 af Hornslets håndbold 
børn og unge på tur igen. 
turen er en markering og afslutning på en fremra-
gende sæson, hvor der også har været fin tilgang af 
nye håndboldspillere. 

HK egene Cup i Gråsten er en begivenhed vi alle, 
børn og frivillige ledere, ser frem til med glæde. 
Der bliver kæmpet om de bedste pladser i bussen, 
kæmpet om de bedste sovepladser, og når kampene 
sættes i gang lørdag morgen i de sønderjyske haller, 
så kæmpes der for at vinde.

Det er nu 3. år i træk vi skal af sted, og vi har store 
forventninger til alle 8 hold. Det bliver nok svært at 
leve op til sidste års succes, men vi prøver.  

Hold øje med os i næste nr. af Hif bladet, hvor vi 
forhåbentligt kan berette om gode resultater, og 
massere af præmier til alle vores dygtige spillere.

Håndboldafd..

Gråsten kalder

Assentoft igen igen
For lille til gråsten? - stor nok til assentoft!

når man lige er begyndt til håndbold og ikke helt ved, 
om det er noget, der fænger endnu, så får man som 
U6	og	U8	spiller	glæden	ved	at	deltage	i	4	stævner	
hen over vinteren i assentoft.

Det sidste stævne, som er et overnatningsstævne,  
har netop været afholdt - og der var deltagelse 
både	af	U8	fra	fredag	til	lørdag	og	af	U6	fra	lørdag	til	
søndag.

Læs	mere	om	U6	holdets	oplevelser	i	næste	blad

U8	havde	en	dejlig	tur,	med	masser	af	sjov,	leg	og	
håndbold.
Både børn og forældre var godt trætte efter kampe 
og indmarch fredag og kampe lørdag.

tak for god opbakning og hyggeligt samvær.
Billederne	er	fra	U8’s	dejlige	tur.

Kathrine
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MØRKE - HORNSLET

HORNSLET
støtter 

Hornslet IF

Håndbold
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Hornslet Autoværksted
v/SØREN K. ERiKSEN

Badminton

skal du spille badminton i den nye sæson 2015/16 
så starter vi op den 27. august 2015.

som udgangspunkt har alle nuværende medlemmer 
de samme spilletidspunkter som nu. Der kommer 
senere en seddel på forhåndstilmelding.

Men der er stadig ledige timer til nye medlemmer

ældre/Pensionister
Mandag  fra 11-12 4 ledige baner
Motionister
Mandag  fra 21-22 4 ledige baner
tirsdag  fra 18-19 4 ledige baner
onsdag fra 20-21 1 ledig bane
torsdag  fra 18-19 4 ledige baner

start din badmintonkarriere her til den nye sæson.  

nye medlemmer bedes kontakte formanden:  
Henning på tlf: 23458025
mail: badminton@privat.dk

Der kan stadig reserveres baner frem til den 30. april 
2015, hvor vi holder sommerferie.

HIF badminton  Klubmesterskab afholdes i april 
2015, dato udsendes på mail. 
tilmelding kommer senere.

Badminton 
Henning Kristiansen, 

Nyt fra Badminton

Kontingent for perioden 1/7-2015 – 30/6-2016 
alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent

Motion Double 900 kr.
+evt 
boldgebyr

Ældre 325 kr.

Badminton

Sæsonafslutning 

30. april 2015
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Fra idé til færdigt projekt

BadmintonHIF MotionBadminton

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen
Henning Kristiansen   (formand/kasserer)

Mogens Hesselvig og Kent Molbo

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

Ny sæson starter27. august 2015

Vi har deltaget i syddjurs Kommune Mesterskaber 
som i år afholdtes i rønde. 10 seniorspillere deltog i 
doublerækkerne. 
Vi fik desværre ikke nogen mester med hjem men 
alle havde en god dag i rønde. 
Det ser ud til at niveauet er blevet hævet lidt i alle 
rækker.
så det er bare hjem at træne!

Kommune mesterskab
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Stadig le
dige pladser!!!

Stadig le
dige pladser!!!
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Minisport

nu ser det heldigvis ud til, at vi får en mere sikker 
vej til Hallerne eller for dem på den „forkerte side“ af 
vejen - en mere sikker vej til skole.

som det ser ud i skrivende stund, får vi en fart-
dæmpning på rosenholmvej/løgtenvej, og hvis vi er 
meget heldige, vil der også komme en lysregulering, 
så man kan komme sikkert over vejen. 

Vi håber politikkerne lytter til os, når vi siger: „Vær 
med til at beskytte vores børn.“

Vi ser frem til, at forældre tør lade deres børn gå 
eller cykle frem og tilbage, det vil skabe dobbelt sik-
kerhed, da vi så får færre biler ved hallen og skolen.  
Det bliver jo en win win situation.

Vi vil gerne takke arbejdsgruppen for deres store 
arbejdsindsats, og politikkerne for deres gavmildhed 
over for projektet, tak for jeres forståelse over for de 
problemer, der er, når man ikke tør lade sine børn 
færdes alene i trafikken.

Den sikre vej til sport!

Stadig le
dige pladser!!!
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søndag den 29. marts 2015 kl. 9.30 har vi 
sæsonstart i petanque for 2015.

Vi håber at se så mange spillere som muligt både 
nye og gamle – alle er velkomne. 
Klubben giver sædvanen tro rundstykker m.v. 
Medbring selv venligst kaffe til den lille skarpe, som 
klubben ligeledes er den glade giver af.

Her i vinterhalvåret har der trods kulde været en lille 
flok, der trofast har spillet. De har haft stor glæde 
af, at ”skuret” er blevet isoleret, og vi har fået en lille 
varmeovn. 

De mest flittige har sørget for at lave en kop kaffe og 
dertil en småkage, som har også forsødet vinterspil-
lernes ihærdighed.

Dejligt at der hele tiden er nye initiativer.
Ved juletid havde lauge lavet dekorationer til 
bordene og Bent og ingelise arrangerede, at der 
blev serveret julesild. De, der deltog, havde en rigtig 
hyggelig lille sammenkomst.

på gensyn på banerne til sæsonstart.

Med venlig hilsen
Petanquebestyrelsen

Snart er der 
sæsonstart i 
petanque

Petanque
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Petanque

HORNSLET
CONTAINERUDLEJNING

    v. Vognmand Gert Andersen A/S

Aktivitetskalender 2015
Dag Dato Kl. Emne
Søndag 29.3. 09:30 Sæsonstart. (Medbring selv kaffe m.v.).
Søndag 12.4. 10:00 1. Flasketurnering
Søndag 26.4. 10:00 2. Flasketurnering
Tirsdag 5.5. 19:00 1. Super melee
Søndag 10.5. 10:00 3. Flasketurnering
Tirsdag 12.5. 18:30 Fællestræning i Rodskov - OBS: Start kl. 18:30 !!!
Tirsdag 19.5. 19:00 2. Super melee 
Tirsdag 2.6. 19:00 3. Super melee
Søndag  14.6. 10:00 4. Flasketurnering
Onsdag 17.6. 18:30 Fællestræning hos P95 i Hornslet - OBS: Start kl. 18:30 !!!
Søndag 21.6. 10:00 Champagnespil og Grill (Husk madkurv m.v.)
Tirsdag 30.6. 19:00 4. Super melee
Tirsdag 7.7. 18:30 Fællestræning hos HIF i Hornslet - OBS: Start kl. 18:30 !!!
Søndag 12.7. 10:00 5. Flasketurnering
Tirsdag 21.7. 19:00 5. Super melee 
Søndag 2.8. 10:00 6. Flasketurnering
Tirsdag 11.8. 19:00 6. Super melee 
Søndag 16.8. 09:30 HIF Klubmesterskab - (Husk tilmelding - Se opslag)
Mandag 17.8. 18:30 Fællestræning hos I.F.Å - OBS: Start kl. 18:30 !!!
Tirsdag 25.8. 19:00 7. Super melee
Søndag 6.9. 10:00 7. Flasketurnering
Tirsdag 8.9. 18:00 8. Super melee
Søndag 20.9. 10:00 8. Flasketurnering
Tirsdag 6.10. 19:00 Generalforsamling og Sæsonafslutning (Se opslag)

Petanque

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 Bladets støtteR

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

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.- 

 

           

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

Djurslands Bank Tingvej 3, Hornslet 8699 5000 www.djurslandsbank.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

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

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 www.starpizza.nu

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

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