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Bjarne Højgaard
formand – HIF

SAKS &
BJØRNKILDE

SAKS &
BJØRNKILDE

LONE ISEN  40 96 42 45 
LINE BJØRNKILDE  86 37 60 04

TINGVEJ 14  ·  8543 HORNSLET

Så går året på hæld
... 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 
i HIF. 

Alle afdelinger har nu hold 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. (der mangler lige et enkelt bestyrel-
sesmedlem Hovedbestyrelsen), 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 
Anja Nielsen, der har valgt at træde ud af hovedbe-
styrelsen efter mange års arbejde i HIF. Anja vil vi 
fremover sammen med Lisbeth, kunne finde som ny 
cafe bestyrer i Hornslet Idræts og Kultur Center.

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, så 
I skal vide vi er dybt taknemmelige for jeres bidrag. 
Jeg vil også gerne rette en kæmpe tak til vores 
Bankohold, der uge efter uge afholder banko på 

Gæstgivergården, I gør et kæmpe arbejde og er med 
til at støtte vores ungdoms arbejde i HIF.

En stor tak skal også lyde til folkene bag vores HIF-
blad, det er skønt at vi stadig kan lave et blad som 
omdeles til alle husstande i Hornslet, 4 gange årligt.

RIGTIG GOD JUL SAMT ET GODT NYTÅR
Hilsen 
Bjarne Højgaard
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Årets HIF’er:
Kaj Birkmann
Hovedbestyrelsen har indstillet Kaj Birkmann 
fra bankoholdet til årets HIF pokal:
Kaj er en enorm bærende kraft i HIF’S ugent-
lige bankospil på gæstgivergården, som max 
holder lukket 2 gange om året.
Selv da der var nedgangs tider, med færre til 
spil, og bankospillet om tirsdagen lukkede og 
da det ikke var tilladt at ryge i salen mere, var 
Kaj positiv optimistisk
Kaj s rolige og hyggelige sind har gjort at der 
altid er en kreds af hjælpere som bakker op 
om bankospillet og de år efter år har kunnet 
bidrage med et beløb til HIF, til at holde kontin-
gentet nede for udøvere under 25 år 
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www.dengamlekro-hornslet.dk
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Aut. kloakmester og entrepenør

Bankoholdets 
Pokal: 
Jens Dueholm
Dels har Jens været trofast og stabilt bestyrelsesmedlem i 
håndboldafdelingen i flere år. Jens har meddelt at han ikke 
genopstiller i september 2015, men der er ingen tvivl om, at 
Jens kan træde ud af bestyrelsen med god samvittighed, for 
han har om nogen ”aftjent sin værnepligt” …
Dels har Jens med sin utrættelige indsats med JulebalFor-
Alle skaffet mange penge til håndboldafdelingens drift. Jens 
startede konceptet og har været tovholder og koordinator, 
praktisk udførende og specielt ihærdig med indsamling af 
sponsorgaver i alle årene…
Bestyrelsen vil savne Jens’ energi, men er fortrøstningsfulde 
mht. fortsat at se Jens i hallen – han kan nok slet ikke lade 
være med at dukke op.
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Hornslet Snedker-, Tømrer-
og Køkkenforretning ApS
v.  Torben Lading

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Borgerforeningens 
Pokal: 
Frederik Nissen
Jeg vil gerne indstille Frederik Nissen til borgerfor-
eningspokal.

Da Frederik igennem de sidste par år har været hjæl-
petræner hos U6 håndbold.

Vi har alle nydt rigtigt godt af , at have ham med som 
hjælpetræner – han møder op til hver træning og er 
meget veloplagt, hjælpsom og er samtidig stort ”forbil-
lede” for Hornslet IF’ nye små håndboldstjerner – når 
han viser dem, hvordan de skal igennem de forskellige 
øvelser – så de også kommer til, at elske håndboldspil-
let lige så højt som han gør .

Da jeg synes det er meget vigtigt , at vi får vores unge 
medlemmer til på sigt, at tage en tørn som træner i 
klubben og dele ud af hvad de selv har lært eller de 
nye ting/øvelser der hele tiden kommer. Hvis de unge 
oplever, at vi sætter pris på og værdsætter deres ar-
bejdsflid i klubben , er jeg sikker på, at det smitter af 
på flere unge mennesker , der kan få lyst til, at starte 
på trænergerningen i klubben derfor  har jeg valgt, at 
indstille Frederik Nissen . Jeg er så heldig, at jeg atter 
i år har Frederik Nissen med hos u6 håndbold – det 
sætter jeg stor pris på  

Heidi Lang Johnsen 

U6 håndboldtræner

HIF Bladet 4_2015.indd   6 17/11/15   17.21



7

Olaf Jørgen-
sens 
Pokal: Søren 
Mørch

Vi vil gerne indstille Søren Mørch, kassér i Hornslet 
IF’s håndbold afdeling.
Søren kom til foreningen til et rodet regnskab, og en 
bestyrelse i opløsning. Søren har i sin tid i bestyrelsen, 
og i egenskab af kasser, formået at skabe overblik 
over foreningens økonomi og har været en vigtig brik 
i, at foreningen har fået økonomien på ret køl igen. 
Samtidig har han været medårsag til, at vi igen har en 
fungerende bestyrelse.
Søren går til foreningsarbejdet med smil og engage-
ment. Han formår at skabe retning for bestyrelsens 
arbejde, og har taget stort lederskab i, at skabe en 
rød tråd i Håndboldafdelingens videre udvikling.
Søren er altid dedikeret til opgaver i hallen, han gør 
et stort arbejde med at servicere klubbens sponsorer, 
trænere og samarbejdspartnere. Samtidig løfter han 
en stor administrativ byrde i foreningen. 
Han formår, at samle bestyrelse og trænere og skabe 
en god stemning og en fælles retning. Vi skylder 
Søren en stor tak for hans dedikation og positive 
tilgang til foreningens arbejde. Vi håber han må blive 
belønnet med Olaf Jørgensens pokal.

Med venlig hilsen
Stine Thorsen, Annika Bladt Jakobsen og Rikke Juhl 
Kjærgaard
(Medlemmer i Bestyrelsen i Håndbold afdelingen)

HIF Bladet 4_2015.indd   7 17/11/15   17.21



8

HIF BLADETS STØTTER

Autohallen Hornslet aps

Formands-
beretning 
2014/2015

Hovedbestyrelsen har i regnskabsåret 2014 / 2015 
afholdt 11 møder og 3 Formands/kasser møder. Ved 
konstitueringen faldt valget på mig som formand, med 
en kæmpe støtte i Anja som en meget vidende næst-
formand.
Michael er indtrådt i bestyrelsen i stedet for AG der 
valgte at udtræde, da Karsten er blevet Centerleder i 
Hornslet Idræts- og Kultur Center (HIKC).

Hvad Hornslet Idræts- og Kultur Center angår, så har 
der været en del utilfredshed vedrørende samarbejdet 
med hallen om diverse aflysninger, og vi har aftalt at 
al udmelding fra centerlederen går til kontoret, som så 
videresender til afdelingerne. 
Det samme har desuden også været tilfældet med 
svømmehallen hvor der har været en del aflysninger, 
uden information til vores brugere. 
Der blev ansat en ny centerleder med start den 1. okto-
ber 2014, men med udgangen af året blev ansættelses-
forholdet ophævet. Set fra HIF var der flere forhold der 
indvirkede på at samarbejdet ikke fungerede.
Fodbold fik bl.a af den tidligere Centerlederen besked 
på, at de selv skulle sætte bander op i hallerne når de 
skulle spille – HIF har afvist at dette ikke kunne lade sig 
gøre bl.a. på grund af arbejdsmiljølovgivningen. 
Repræsentanter for fodbold og håndbold blev herefter 
indkaldt til en dialog om retningslinjerne, herunder 

Stor tak til Anja

Ved generalforsamlingen den 20 oktober 
2015 – Lød også en stor tak til Anja for hendes 

mangeårige arbejde i bestyrelsen, bla. Som 
formand.
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opstilling og nedtagning af rekvisitter. Det blev sam-
tidig indskærpet over for afdelingerne, at der ikke 
må medbringes øl/vand eller lignende i hallen eller 
omklædnings rum, ej heller i forbindelse arrangemen-
ter med overnatning. 

Efter en ny ansøgningsrunde blev vores lokale Karsten 
Nissen ansat, og forventningerne til Karsten er høje, 
og bestemt indtil nu indfriet på bedste vis. Desværre er 
det lige kommet frem at Anette og Jens som bestyrer 
cafeen, har opsagt deres job fra den 01.11.2015 , 
og der skal fra HIF lyde en stor tak for jeres kæmpe 
indsats og jeres fantastiske positive væremåde. Der 
skal så findes en ny eller nye til at bestyre cafeteriet, 
og vi må håbe at der ansættes den /de rigtige, så man 
ud af til, fremadrettet får vist en stabilitet i centerets 
personale. 

Der er kommet et nyt brik system til erstatning for nøg-
ler, hvor hver afdeling får tildelt 10 brikker UB, og der 
udover kan der i begrænset omfang tilkøbes brikker 
til kr. 100,- pr. stk. som afholdes af afdelingerne. Brik-
kerne kan kodes om ved evt. trænerskift. Bortkomne 
brikker koster kr. 150,- som betales af ejermanden.

Der er købt udendørs fitnessredskaber, i samarbejde 
med løbeklubben. Redskaberne blev sat op i løbet af 
efteråret, for enden af tennisbanerne hvor der gamle 
klubhus stod, og der var indvielse den 13/10-14.

Vi har fået nye møbler i mødelokalet med god støtte 
af Lions Klub med kr. 10.000 fra deres jubilæumsud-
deling, og resten fra HIF Bladet.

Hvad HIF bladet angår, så har vi fået Mathias til at 
overtage redaktionsjobbet foreløbig, indtil Kathrine 
muligvis vender tilbage. HIF bladets forsatte eksistens 
er truet da det kniber med såvel annoncører som afde-
lingernes bidrag med stof til bladet. Bladet er vigtig, 
da det HIF´s ansigt udadtil, og omdeles til samtlige 
husstande i Hornslet.

Der har været en markant nedgang i medlemstallet i 
det forløbne år. Vi håber det er en enlig svale, og at der 
igen snart vil ske en stigning.
Vi skal samtidig også huske at lykønske vores HIF 3. 
divisions damer, der i forbindelse med Syddjurs Award 
2014 blev kåret til Årets talent i Syddjurs kommune.

KorpAmok køre rigtig godt og der har været et indslag 
i TV2 om de færdigheder der er opnået hos delta-
gerne. Michael blev opfordret til at søge flere midler 
til fortsættelse af Krop Amok projektet. Og er netop 
blevet tildelt 2 X 24.000 til projektet for 2015 0g 2016.

Der er med Michaels store hjælp, etableret nye 
hjemmesider til alle afdelinger, og der er afholdt et 
minikursus i afdelingerne, så de selv er i stand til en 
opdatering af de nye hjemmesider.
Jeg vil slutte min beretning med at takke vores sam-
arbejdspartnere for et godt samarbejde i 2014/15, og 
samtidig håbe at vi får mange positive oplevelse for 
det nye år.
Tak til Lone for et godt og professionelt samarbejde og 
til hovedbestyrelsen for nogle rigtig gode møder, i en 
positiv og gemytlig atmosfære. 
Bjarne Højgaard
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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

HORNSLET IDRÆTS- OG KULTURCENTER

Nyt fra

Så blev det efterår og der er fuld gang i hallerne, 
der bliver spillet håndbold, fodbold og badminton, 
karate er i fuld gang. På spinning cyklerne bliver der 
trådt igennem, i motionscenteret kan man se sveden 
på panden. I dagtimerne bliver hallen flittigt brugt af 
senior dansere og gymnaster, skoleeleverne er ryk-
ket inden døre. Det er dejligt med liv i hallerne.
Man kan tydelig mærke effekten af vores nye isoleret 
tag. Det er noget nemmere at holde varmen i hal 1, 
det er lige før det er til den gode side, men det er jo 
sundt at svede. 
Vi er nu klar til næste skridt i vores plan om energiop-
timering af Hornslet Idræts- og Kulturcenter.

Vi er i fuld gang med at forberede julefrokosten den 
12. december, hvor vi selvfølgelig håber der er rigtig 
mange der vil være med til feste, vi vil gerne starte 
en ny tradition – den årlige store fælles julefrokost 
i Hornslet. Både for venner, vejfester, foreninger og 
erhvervsdrivende.
Vi skal desværre sige farvel og tak for denne gang til 
Jens og Anette i Cafeen. Tak for Jeres store indsats 
med at få cafeen på rette køl igen, Tak for jeres gode 
humør og jeres fantastiske mad. I vil blive savnet at 
mange.
Med Jens og Anettes valg om at stoppe, skal vi sige 
velkommen til nye - kendte ansigter. Jeg kan med 
stolthed præsentere vores nye dreamteam i cafeen.
Anja Nielsen har i mange år været et kendt ansigt 
i hallen. Her  har hun leveret en stor indsats som 
tidligere medlem af hallens bestyrelse og HIF.  

Lisbeth Rahbek kender også til livet i hallen, hun 
har tidligere været en del at cafeen. Lisbeths mand 
Ernst har i mange år været halbestyrer i Ådalshallen, 
der har Lisbeth også tit hjulpet til, så livet i en hal er 
derfor ikke nyt for hende.
Anja og Lisbeth vil i samarbejde med mig videre-
udvikle cafeen, så vi har en cafe, vi håber centerets 
brugere vil benytte efter træning.  Byens borgere er 
også altid velkommen til at besøge vores hyggelige 
cafe.
Jeg er sikker på vi sammen kan få en cafe, der kom-
mer til at summe af liv, og håber alle vil være med til, 
at bakke vores cafe op. 

Vi forsøger at opdatere vores hjemmeside www.
hornslethallerne.dk, løbende med nyt og spændene, 
både hvad der er af arrangementer i centeret og 
hvad cafeen tilbyder. Vi håber også du vil følge os på 
facebook – under Hornslet Idræts og Kulturcenter.

Er der spørgsmål, ris, ros, forslag til forbedringer, 
arrangementer, aktiviteter o.a. hører jeg som altid, 
meget gerne fra dig. 

Karsten 
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

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

Udendørs sæsonen går nu 
på hæld 
...og vi 3 trænere vil gerne benytte lejligheden til at 
takke alle drengene og deres forældre for en god 
sæson. Tak til drengene for altid højt humør og stort 
gåpåmod og tak til forældrene for altid stor opbak-
ning både til drengene og til os f.eks. når vi skal 
bruge dommere til hjemmekampe.
 
Sædvanen tro har vi spillet både DBU 5-mands og 
DGI 8-mands samt deltaget i en række stævner. Vi 
har spillet DBU A, B og C så alle der har haft lyst, har 
kunnet komme med ud at spille kampe. Det var første 
gang, at vi spillede med i DBU A rækken men det er 
gået glimrende og drengene har tacklet udfordringen 
flot. Vi har ligeledes spillet med i DGI 8 mands A 
rækken – faktisk skulle vi have været med i B ræk-
ken men det viste sig, at vi desværre var det eneste 
tilmeldte B hold, hvorfor vi røg med i A. Efter en hård 
start kom drengene godt efter det og vi står nu godt 
rustet til at spille 8-mands igen næste sæson.
 
Som nævnt har vi deltaget i flere stævner og blandt 
andet lykkedes det os, at vinde Hinnerup Cup lige-
som vi spillede os i finalen til ID Hair Cup i VRI – en 
tæt finale som vi dog endte med at tabte med blot et 

enkelt mål.
Samtidig blev et af vore 5-mands hold indbudt til 
at spille forkampe til Randers FC mod Brøndby. 
Desværre kunne vi kun tage 7 drenge med til disse 
forkampe men det var en stor og sjov oplevelse for 
de involverede.
 
Sæsonen bød også på nyt spilletøj til drengene 
sponsoreret af Bjert Invest, terrasseplanker.dk, Syd-
djurs Erhvervs Service og Guldager Symaskiner. 
Ved hjælp af gavmilde sponsorer samt en beskeden 
forældrebetaling lykkedes det os at samle penge nok 
sammen til ikke kun et nyt 11-mands spillesæt men 
også til et træningssæt (strømper, shorts, T-shirt og 
hættetrøje) samt en træningsdragt til alle spillere. Vi 
vil gerne benytte lejligheden til at takke alle sponso-
rer mange gange.
 
Vi træner forsat 2 gange om ugen, nemlig hver 
onsdag fra kl. 17 til 18 på kunstgræsbanen og hver 
lørdag fra kl. 12 til 13 indendørs i hal 2. Nye spillere 
er naturligvis altid meget velkomne.
 
Med sportslig hilsen Thomas, Mikkel og Jacob
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vores team er kampklar… 
så kig ind i en af vores tre saloner
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Fodbold

Et mere end godkendt efterår 
for Hornslet IF U 15
Det var med stor spænding der var set frem til efteråret for 
Hornslet IF U 15 drenge, efter de fortjent var rykket op i 
A rækken. U 15 har desværre stadig meget smal trup, og 
derfor kunne opgaven betegnes som en af de ”helt store” 
og derfor var et ambitiøst mål at overleve.
Den trup på 14 spillere vidste at alle skulle levere ”varen” 
hver gang for at det skulle give point, og det var netop 
det som blev holdets varemærke, der blev fightet som der 
ikke er set i denne årgang tidligere.
Vi startede med at vinde den første kamp, og så var vi 
kommet på tavlen, og stille og roligt begyndte spillet og 
selvtilliden at tage til, og på den måde fik holdet samlet 
point sammen i de kommende kampe. 
Sejre over Lystrup, Kristrup, Lyseng gav de point som 
gjorde at vi pludselig troede at vi kunne over leve, og efter 
10 kampe var resultatet at vi stod med 19 point, og var 
efter tætte kampe mod de 2 overliggende hold, faktisk 
med i spillet om oprykning, men det var vi ikke klar til!

Men vi trænere (Claes og Niller) har i vores tid som træ-
nere sjældent set nogle spiller give så meget af sig selv for 
at lykkes og få resultaterne, så stor ros til alle drenge for 
deres indsats. Der skal samtidig lyde en stor TAK til Claus 
Hansen og co. (U 14) for at hjælpe til når der var skader 
og afbud, super gode drenge som Claus har lært at fighte 
hård også, og en enkelt kamp var der en U 13 spiller med. 
Så god hjælp på tværs af årgangene.
Så nu er det en vinterturnering og så igen til foråret A ræk-
ken og de store udfordringer det giver for denne flok gode 
fightende spillere.
U 15 har også fået en stor støtte af nogle helt igennem 
fantastiske forældre som hjælper og bidrager til super 
god stemning og hygge på linjen med frugt og fantastisk 
bageværk. 1000 tak for dette !!!
Sluttelig hvis nogle kender spillere/drenge fra 2001 som 
har lyst/mangler motion osv. Er de ALTID velkommen til 
fodbold hos U 15 i HIF.
God vind til alle hold i HIF fodbold   
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Fodbold

TRÆNINGSTIDER UNGDOM gældende fra 1. november 2015

Årgang Dag Tidspunkt Trænere Telefon E-mail

U6 - årgang 2010 og yngre: Lørdag - Hal 2 09.00 - 10.00 Henrik Dueholm 
Henrik Lindskov

21663249 
28992215

henrikdueholm@hotmail.com 
hri@adm.au.dk

Kontaktperson: Kira Leth Laursen

U7 - årgang 2009: Lørdag - Hal 2 09.00 - 10.00 Henrik Dueholm 
Henrik Lindskov

21663249 
28992215

henrikdueholm@hotmail.com 
hri@adm.au.dk

Kontaktperson: Kira Leth Laursen

U8 - årgang 2008: Lørdag - Hal 2 
Torsdag - Kunstgræs

11.00 - 12.00 
16.00 - 18.00

Gunnar Fischer-Kjellman 
Søren Beckman

29882021 
91527770

gunnarfk05@gmail.com 
killgoria@gmail.com

Kontaktperson: Jørgen Knudsen
DRENGE

U9 - årgang 2007: Lørdag - Hal 1 
Torsdag - Kunstgræs

08.30 - 10.00 
16.00 - 18.00

Flemming Jørgensen 
Michael Bødker Grynnerup 
Bjørn Berre Eriksen

20168297 
30321983 
61716788

flemm@mail.dk 
mbg@vitani.dk 
bjorn@aragon.dk

U10 - årgang 2006: Lørdag - Hal 2 
Onsdag og Fredag - Kunstgræs

12.00 - 13.00 
16.00 - 18.00

Jacob Winther 
Thomas Urban Andersen 
Mikkel Wiboe

20816565 
26230039 
26774965

jaw@cicon.dk 
tua@dgj.dk 
wiboekim@gmail.com

U11 - årgang 2005: Lørdag - Hal 1 
Tirsdag og Fredag - Kunstgræs

11.00 - 12.00 
16.00 - 18.00

Ole Kjærgaard 
Malthe Trold Kirkegaard 
Mads Rahbek

51429886 
26996984 
21446674

olekgaard@gmail.com 
troldkirkegaard@gmail.com 
mrahbek4444@outlook.com

Kontaktperson: Peter Damborg

U12 - årgang 2004: Lørdag - Hal 1 
Mandag og Onsdag - Kunstgræs

14.00 - 15.00 
16.00 - 18.00

Thomas Ladefoged 
Allan Damborg 
Pelle Pilgaard

29485840 
20402710 
20194474

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

Kontaktperson: Peter Damborg

U8-drenge sæsonen 2015 
U8 drengene har haft stor tilslutning til træningen, 
hvor vi ofte har været 20+ spillere. Så der har været 
gang i den. Vi har haft 2 5-mands hold tilmeldt. Et 
hold i A-rækken og et hold i B-rækken. Vi har haft 
mange gode tætte kampe, hvor drengene har givet 
alt. Desværre blev det ikke til så mange sejre i løbet 
af sæsonen, men langt de fleste af kampene har 
været gode med kvalificeret modstand, så dren-
gene har helt sikkert lært en masse. 
Vi har været heldige med at have mange forældre, 
som er mere end villige til at give en hånd med. Det 
er meget værdifuldt for os trænere, så der skal lyde 
en stor tak til forældrene for den store opbakning til 
både træning og kamp.

Vi har været så heldige at få nyt spillertøj. Tak til 
ABC Centret og Syddjurs VVS for dette. 

Vintersæsonen er netop startet, og opbakningen 
er stadig stor. Vi ser frem til indendørs stævner, 
men træner fortsat udenfor hver torsdag fra kl. 

16-17. Nye spillere er stadig velkomne, så kig ned 
hvis du har lyst til at prøve kræfter med fodbolden.

Søren Beckman og Gunnar Fischer-Kjellman
Trænere U8
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U8 Piger
Så er efterårssæsonen slut, men det bety-
der bestemt ikke at fodbolden ligger stille. 
Vi spiller nemlig hele vinteren - både uden-
dørs og indendørs.

Udendørs spiller vi hver torsdag kl. 17-18 på kunst-
græsbanen og indendørs hver lørdag kl. 10-11 i hal 2.
Vi har haft en rigtig god efterårssæson, hvor pigerne 
har gået til den til træning og hvor vi til kampene kan 
se, hvor dygtige de er blevet og hvordan de
hele tiden udvikler sig. U9 har været ude at spille 4 
gange med mange sejre og gode kampe til følge. U8 
pigerne har også været til stævne - det første
for de fleste af dem - og på den måde snust til hvordan 
det er at spille mod spillere fra andre klubber. Fælles 
for både U8 og U9 er, at vi kan bruge flere
spillere. Så til pigerne i 1. og 2 klasse skal der hermed 
lyde en opfordring: Kom ned og hyg og  lær at spille 
fodbold med en nogle jævnaldrende piger
- pigerne har det rigtig sjovt! Man må gerne prøve at 
træne med nogle gange, før man skal meldes ind.
Til sidst skal der lyde en stor tak til Søren Eriksen 
fra Hornslet Autoværksted, som har sponsoreret 
nyt spillertøj. Fedt med lokal opbakning til klubben!!
 
Tanja Thygesen Pilgaard og Casper Volander
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Oprykning fra serie 3 til serie 2
Træner Peter Møller Thomsen og holdleder 
Henrik Horsdal er meget tilfredse med den 
netop overståede sæson i serie 3. 

Det blev en sikker oprykning til serie 2. Oprykningen var 
allerede i hus 3 kampe før sæsonafslutningen, så da vores 
første mål var i hus, blev vores næste målsætning at gå 
ubesejret gennem turneringen og dette lykkedes som 
sagt også. Sidste gang HIF rykkede op med det bedste 
seniorhold var tilbage i efteråret 2012, hvor vi rykkede op 
i serie 1. Dengang blev det kun til en enkelt sæson i serie 
1. Så håbet er at etablere sig i serie 2 og så ser vi hvad der 
sker. Men med det spillermateriale der er i klubben p.t., 
så ser det ikke umuligt ud med at bliver og senere måske 
gøre et yderligere hop opad i rækkerne.
Det er blevet til ialt 14 kampe her i efteråret. 11 sejre og 3 
uafgjorte kampe. Der er scoret rigtig mange mål i løbet af 
de 14 kampe, det er nemlig blevet til 56 kasser, og der er 
kun blevet scoret 10 mål mod os. Holdet har været meget 
stabilt og i nogle kampe har de været helt suveræne med 
store sejre på 9-0 og 8-0. Det gode resultat og det sta-
bile spil skyldes den gode blanding af “gamle” og unge 
spillere på holdet. Der er stort set spillet med de samme 

spillere i de fleste kampe. Der har dog været 2-3 kampe, 
hvor de “helt unge” 16-17 årige spillere har “taget over” 
og gjort det fremragende. Der har været vist godt spil i 
alle kæder på banen - en altid veloplagt og sikker keeper, 
der har haft nogle vigtige redninger - et bundsolidt forsvar 
- en løbestærk, teknisk god og boldsikker midtbane - og 
så et superfarligt angreb. 30 mål scoret af vores to mest 
offensive spillere Alexander Weldingh (19 mål) og Jesper 
Josiassen (11 mål) - de to spillere har samtidig også stået 
for rigtig mange af de målgivende afleveringer.
Holdet er kendetegnede for at spille rigtig hurtigt 
angrebsspil, og netop dette har været medvirkende til, 
at det i efteråret har været særdeles underholdende at 
følge dem. Holdet håber på en lige så flot opbakning i det 
kommende forår i serie 2, som bliver rigtig spændende.
NB! Selvom vi har klaret os rigtigt godt - så er nye og 
tidligere spillere altid velkomne til, at komme og prøve 
kræfter - konkurrence er godt…

Afslutning med romerlys og cigarer:
Til vores sidste kamp var der arrangeret fælles buskør-
sel for medrejsende tilhængere og spillere, sponseret 
af DIT BUSSELSKAB, Hornslet. Efter sejr på 5-1 over 
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SIF Assentoft, var der gang i romerlysene i de røde og 
hvide farver, og champagne-propperne sprang. Der var 
selvfølgelig også oprykningstrøjer til spillerne, sponseret 
af Total-Reklame, Hornslet. Ja, en lille cigar blev det da 
også til. Efterfølgende kørte bussen tilbage til Hornslet, 
hvor Stalden - Den Gamle Kro, diskede op med fremra-
gende mad, dejlig betjening. Der var selvfølgelig Fodbold 
Awards, hvor der blev uddelt af præmier fra Hornslet 
Isenkram og Frisør Malou.

Årets spiller 2015
Efter hver kamp har vi stemt på kampens spiller, og den 
person der har fået flest stemmer og således også er 
blevet ÅRETS SPILLER 2015 blev Daniel Byriel, en helt 
fortjent titel.

Øvrige kåringer:
Årets transfer: Jacob Ulrich
Årets ambassadør: Kim Henri Petersen
Årets bedste mål: Sebastian Binder Poulsen
Fleste assist: Jesper Josiassen
Årets topscorer: Alexander Weldingh

Til slut skal der også lyde en STOR TAK fra os på sidelin-
jen, til jer spillere, sponsorer og så selvfølgelig også til de 
mange “fans”, der har fulgt os i sæsonen.

Årets bedste mål:
Sebastian B. 

Poulsen

Årets: transfer: Jacob Ulrich
Årets topscorer: 

Alexander Weldingh

Årets: spiller: Daniel Byriel

Årets ambassadør:
Kim Henri Petersen

Årets flest assist:
Jesper Josiassen

HIF BLADETS STØTTER
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FodboldHåndboldHåndbold

U10-piger og -drenge er i 
fuld gang
Da vi startede i august, så det lidt sort ud for denne 
årgang, for der kom kun 6-8 spillere til vores 2 
ugentlige træninger – det var primært piger, men 
en enkelt dreng var også med hver gang. Trofaste 
var de, og lige så stille begyndte kammeraterne 
at komme med, så nu kan vi prale af, at vi til hver 
træning er ca. 20 U10-ere. Vi har derfor meldt både 
et pige- og et drenge-hold, til at spille kampe i D 
turneringen, som her sidst i oktober er godt i gang.

På drengesiden har vi nogle friske knægte, der alle 
er målsøgende, modige og rigtig gode kammerater. 
Vi har tabt en enkelt kamp, men kamp nr. 2 vandt 
vi heldigvis over Ådalen. Begge kampe var tætte 
og spændende, og vi havde en hyggelig lørdag i 

Ryomgaard med fin forældreopbakning.

På pigesiden blev første stævne til to nederlag. 
Modstanderne var bare bedre - og i den ene kamp 
endda meget bedre – men det har ikke taget 
modet fra pigerne, for de elsker stadig at komme 
til træning, og vi er sikre på at vores sejre nok skal 
komme, specielt med den store træningsindsats de 
lægger for dagen.

Der er stadig plads til flere spillere, så kom frisk, vi er 
i hallen hver tirsdag og torsdag fra kl 16 til 17.

Glade håndboldhilsner fra Alex, Nick, Caroline og 
Helle.

U6 TIL SÆSONENS 
FØRSTE HÅNDBOLD-
STÆVNE I ASSENTOFT
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

FodboldHåndbold

HEJSA

DA VI DESVÆRRE PT. IKKE ER RET MANGE SPILLERE HOS U6 KUNNE VI RIGTIGT 
GODT TÆNKE OS NOGLE FLERE HOLDKAMMERATER – DET ER MEGET SJOVERE, 
AT SPILLE HÅNDBOLD NÅR VI ER MANGE I HALLEN. 
VI TRÆNER HVER ONSDAG KL. 17.00 – 18.00 I HAL 2 
SÅ KOM NED I HALLEN OG SE HVAD DET ER OG FÅ ET PAR PRØVETIMER – SÅ I 
KAN SE OM I IKKE OGSÅ SYNES DET ER SJOVT AT SPILLE HÅNDBOLD I HIF. EN HÅNDBOLDSÆSON SOM U6 SPILLER I HIF VIL BL.A BYDE PÅ:

- LEG & SJOV MED TRILLE & TROLLE OSV.
- FANTASTISKE HOLDKAMMERATER
- KASTE/GRIBE ØVELSE

- MOTORIKKEN STYRKES GENNEM SJOVE ØVELSER MED FORHINDRINGS-
BANER OSV.

- SKYDE PÅ MÅL/ SCORE MÅL
- SPILLE KAMPE PÅ SMÅ BANER
- HÅNDBOLDSTÆVNER

- OVERNATNINGSSTÆVNE
VI HÅBER, AT SE JER I HALLEN TIL HÅNDBOLD            
MED VENLIG HILSEN

FREDERIK – MIKKEL & HEIDI (U6 TRÆNERE)

I

U6 TIL SÆSONENS 
FØRSTE HÅNDBOLD-
STÆVNE I ASSENTOFT
Lørdag d. 24 oktober var U6 spillerne fra HIF til sæso-
nens første håndboldstævne i Assentofthallerne. Da vi 
pt. desværre ikke er ret mange U6 spillere var der fuld 
spilletid til alle 5 spillere. Vi skulle spille 3 kampe i løbet 
af formiddagen. Der blev spillet, kæmpet og fightet i stor 
stil. Det blev til 3 flotte sejre, hvor der blev scoret flotte 
mål i angrebet og i forsvaret blev der kæmpet så de andre 
havde svært ved, at komme til afslutninger. Hvis der kom 
skud mod mål havde vores målmænd mange flotte red-
ninger. Vi havde som altid stor opbakning fra side linjen 
af forældre, søskende og bedsteforældre – De seje U6 
spillere gav sig som altid fuldt ud og vi glæder os allerede 
til næste stævne i Assentofthallerne i november.

U6 trænerne
Frederik – Mikkel & Heidi
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MinisportFodbold

U12-piger 
med højt 
humør
Vi er i fuld gang med den nye sæson for 
vores U12 piger i HIF. 

Vi har 33-35 piger, der træner 2 gange om ugen. Der 
er stort fremmøde hver gang, og det er en fornøjelse at 
træne disse piger, der hele tiden udvikler sig og bare 
så gerne vil spille håndbold. Det er nogle humørfyldte 
piger, der hygger sig, men også kan vise koncentration 
og vilje når det gælder. For vinde - det vil de alle!

Vi  har pigerne fordelt på 3 
hold, hvoraf 2 af holdene 
er  tilmeldt C-rækken og 1 
hold i B-rækken. Derudover 
har vi tilmeldt et hold i en 
D-turnering, hvor der spilles 
en  mini turnering 4 gange inden jul. Dette hold er 
primært forbeholdt nybegyndere og piger, der skal 
øve sig i kampsituationer. 

Vores B-hold er også tilmeldt kreds-cup i år, og her 
er den første sejr allerede i hus. Dette er en turnering, 
hvor man møder andre hold, end dem vi ellers er vant 
til i lokalområdet. Holdene er fra kreds 4, 5 og 6 her i 
det midtjyske. Efter første kamp spilles der efter vind 
eller forsvind princippet, så nu må vi se, hvor langt 
vi kommer. 

Hele ungdomsafdelingen i håndbold har lige nu rigtig 
travlt med at sælge julekort fra Børneulykkefonden. 
Overskuddet går til at dække noget af ungdomsaf- går til at dække noget af ungdomsaf-r til at dække noget af ungdomsaf-

delingens årlige tur til stævnet i Gråsten. 
Sidste forår var vi ca. 75 børn afsted på en weekend 
med masser af håndbold, hygge, diskotek og samvær 
på tværs af holdene i klubben. 

Det er noget både børnene og 
trænere glæder sig rigtig meget 
til, så tak til alle jer, der allerede 
har støttet os ved køb af disse 
julekort - det betyder rigtig meget 

HåndboldHåndbold

VORES B-HOLD ER OGSÅ TILMELDT 
KREDS-CUP I ÅR, OG HER ER DEN FØR-

STE SEJR ALLEREDE I HUS
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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.

FodboldHåndbold

for os, for så har alle mulighed for at komme 
med til en rimelig pris. 

Vores B hold har i år  fået nyt spillersæt 
sponseret af Rønde sparekasse - mange tak 
for det- de ses her i deres nye sæt. 

Hilsner fra trænerne

Nick, Rikke Hold C
Helle og Helle Hold C
Claus, Helle Hold B
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Salg  ·  Service  ·  Reperation
HORNSLET

støtter 
Hornslet IF

Svømning

Nyt fra Svømmeafdelingen
Sæsonen er i fuld gang, og der er godt fyldt 
op på de fleste hold. 
Der er stadig ledige pladser på nogle af holdene, så har 
du/I lyst til at svømme voksen som barn, så er det bare 
med at få meldt sig til via online booking systemet, 
hvor du også kan se, om der er plads.

Søndag d. 4. oktober afholdt Svømmeafdelingen 
Dansk Svømmeunions Den Store Svømmedag. 
Arrangementet er for alle mellem 0 og XX år. Der deltog 
i alt 62, og de svømmede 212.150 meter. Der var præ

mier til dem, der havde svømmet længst i forskellige 
aldersklasser samt dem, der svømmede 10.000 meter 
eller mere.
Vi siger tak til Rema 1000 for sponsorerede æbler samt 
tak til dem, som bagte kager. 
Vi er med til næste år, som bliver den første søndag i 
oktober – så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Derudover barsler svømmebestyrelsen med en række 
nye tiltag, som gerne skulle resultere i nye tilbud fra 
svømmeafdelingen. 
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MØRKE - HORNSLET

HORNSLET
støtter 

Hornslet IF

Hånd-HåndboldTennis

HIF -  Tennis afdelingen  

Jeg vil kort fortælle lidt om tennissæsonen 
2015.

I 2015 har vi haft ikke mindre end 5 forskellige hold 
med i diverse turneringer.
3 hold i JTU  regi, et i serie 1, et i serie 2 og et mini-
veteran hold.
I alle 3 turneringer har der været nogle rigtigt gode 
kampe og elle hold har klaret sig godt.
Desuden har vi vanen tro haft 2 krydsmotionshold i 
gang. Krydsmotion hvor der spilles 2 herre-doubler 
mod de lokale klubber og afsluttes med hyggelig 
aftenspisning bageftet.

Vi startede sæsonen med standerhejsning i flot 
solskinsvejr den 25. april med masser af tennis og 
naturligvis tenniskage. Det passer så ikke helt, da 
der allerede var blevet spillet en del tennis på det 
tidspunkt.

Sæsonen har været præget af rigtigt mange aktivite-
ter,  hyggeligt samvær og masser af tennis.

Vi fulgte op på en forrygende succes med voksenin-
struktion for nye medlemmer - 4 tirsdage – det gav 
endnu engang flere nye medlemmer. Der er i det hele 
taget kommet en del nye medlemmer i år, dejligt.  
Hjerteligt velkommen til jer.

Derudover har vi afholdt træning for øvede seniorer 
og ranglistespillere – en stor tak til skiftende interne 
instruktører. Det er dejligt at mærke at der er god 
opbakning til disse fælles træninger.

Medlemsantallet ser ud til at være nogenlunde stabilt / 
svagt stigende (godt 100 medlemmer).
Ikke mindst har der været en dejlig stor aktivitet på 
dame siden. Der har snart ikke været en „onsdags 
drop in“ uden at pigerne har lagt beslag på en bane. 
Pigerne er gode til at skabe stemning med megen 
grinen, snakken og høje hvin. Men de er jo også gode 
til at „multi-tasking“

Vi har igen i år haft tennisskole i DGI regi. Der var 
12-15 glade unger som fik en god oplevelse.
Det er altid en god oplevelse som de unge får rigtigt 
meget ud af.-

Vi har haft fast besøg af klasser fra skolen om freda-
gen. Også her træder Henning til og sikrer adgang og 
ordentlige forhold. Det har også betydet et boost af 
nye unge drenge der kommer til træning om onsda-
gen.

Tennisfesten blev afholdt i foråret i år – endnu et rigtigt 
godt indslag og en god afslutning på forårs-sæsonen.  
Grill og godt vejr – ca. 20 deltagere.

Næste forår skal vi have malet klubhus. Vi satser på at 
vi kan samle en masse hænder, så det bliver forholds-
vis overkommeligt.
Endvidere har vi fået renoveret vores helårsbane så 
den er 100 % klar til vinteren, så de mest entusiastiske 
kan komme til at spille.
Vi glæder os allerede nu til en god vinter-sæson på 
kunstbanen og for nogens vedkommende i indendørs 
haller rundt omkring. Men ikke mindst til opstart af en 
2016 sæson.
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED
v/SØREN K. ERIKSEN

BadmintonHåndboldTennis

Pladsmanden 
har ordet
Det at ordne banerne fra sæsonstart i april måned 
med net og sideafskærmning, samt at pynte op 
omkring banen, og så få lov til at spille på grus, 
er noget enhver tennisspiller ser frem til hver år.  
Resten af året foregår så med påfyldning af grus, 
afretning at banerne (især i servefelterne), holdet 
nettet stramt, linjerne skal ligge fast, gruset skal 
fejes, banerne skal vandes,  samt alt det udenom.
For at kunne nå al dette har jeg heldigvis alle 
tiders hjælpere, nemlig jer tennisspillere der bruger 
banerne. I har været med til at gøre pasning af 
baner muligt. Det er lige fra de unge lømler om 
onsdagen til de faste ”gamle”, der samles tirs/
tors- og lørdag formiddag.  TUSIND TAK for god 
opbakning. 

Træneren har ordet. Tusind tak for god opbakning 
hver tirsdag aften (især til de nye voksenintroduk-
nister) og til alle de unge mennesker, der troligt 
kommer hver onsdag eftermiddag. I er dejlige at 
arbejde med.

Klubhuspasseren har ordet. Tak for god ro og orden 
i klubhuset. Det har lagt gulv til flere gode fester 
og sammenkomster, samt bare det at kunne være 
indendørs når nu regnen eller solen er for meget.  
Grillen har været i gang utallige gange ligesom alle 
onsdagene med drop In samler alle på kryds og 
tværs. Desværre lykkedes det for jer at køre mig tør 
en enkelt gang, men jeg havde nogle gode hjælpere 
der tog over.

Tusind tak for en rigtig god sæson.                                         
Venlig hilsen  Henning

VINTERTENNIS

Vinterbanen er nu klar efter den helt store renovering af banen. Der er fejet og skyllet med højtryksrenser for derefter at få påfyldt sand. Vedligeholdelsen af banen er fejning og efter-fyldning af sand.
Så derfor skal hele banen fejes over med kost en gang i mellem, det må vi alle hjælpes ad med. Så god vintersæson på bane 1.

KLUBMESTER-
SKABET 2015
Igen i år havde vi en rigtig god klubturnering med del-
tagere i alle rækker, undtaget dame-single. (hvilket er 
helt normalt) :-)
Turneringen startede allerede midt på sæsonen, såle-
des at alle indledende kampe kunne nå at blive spillet.
De endelige resultater af finalerne så således ud.
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Fra idé til færdigt projekt

Bad-HIF Bad-HåndboldTennis

Hornslet IF  TENNIS       
Klubmestre 2015
    Vinder (e)    2 ere
Mesterrække:
Herre Single....................  Bjørn de Place  Jan  Lindblad

Herre Double..................   Jan Lindblad og   Bjørn de Place  
    Rasmus Langballe  Lasse Andersen

Mixdouble......................   Anne Poulsen og   Sysser Hinge og
    Steen Friis   JørgenHinge

A-rækken:
Herre Single............... Gunnar Kjellman  Svend Petersson

Herre Double …...... Søren Krabbe og   Niels Friis Nielsen
    Anders Mogensen  Steen Friis

Dame Double............... Bettina Kristiansen  Susanne Kristiansen

B-rækken:
Dame Double.............  Susanne Bager  Mette Nørregård

Veteranrækken:

Hans Kristensen    /   Brian Kristensen     /     Paul Mikkelsen
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KLINIK FOR FODTERAPI
v/ Else Marie Kruse, Maibritt Nielsen 
og Anne Alexandersen

HåndboldTennisBadminton

HORNSLET IF  BADMINTON      KAMPOVERSIGT

Hold Ugedag Dato Tid kampnr Spillested Modstander Resultat
A-HIF2 20/10/15 218923 Trukket -
B-HIF3 lørdag 24/10/15 15.30 219195 Auning Idrætscenter Auning 4 -

B-HIF3 onsdag 04/11/15 20.00 219199 Voldumhallen NVUI Voldum 4 -
A-HIF1 torsdag 05/11/15 20.00 218895 Hornslethallerne Grenå 3 -
A-HIF2 torsdag 05/11/15 20.00 218925 Hornslethallerne Hadsten BK -
A-HIF1 onsdag 11/11/15 20.00 218893 Auning Idrætscenter Auning 2 -
B-HIF3 torsdag 12/11/15 19.00 219201 Hornslethallerne IF Ådalen 2 -
A-HIF1 torsdag 19/11/15 20.00 218899 Hornslethallerne NVUI Voldum 3 -
A-HIF2 torsdag 19/11/15 20.00 218929 Hornslethallerne NVUI Voldum 2 -
A-HIF1 torsdag 26/11/15 20.00 218902 Hornslethallerne Mørke 2 -

A-HIF2 torsdag 26/11/15 20.00 218932 Hornslethallerne Mørke 1 -
B-HIF3 26/11/15 219204 Hornslethallerne Trukket -
A-HIF1 lørdag 28/11/15 12.30 218905 Midtdjurshallen Midtdjurs 1 -
B-HIF3 lørdag 28/11/15 14.30 219208 Midtdjurshallen Midtdjurs 2 -

A-HIF1 søndag 10/01/16 12.00 218909 Østre Hallen Grenå 3 -
A-HIF2 mandag 11/01/16 20.30 218939 Østervangsskolen Hadsten BK -
A-HIF2 onsdag 13/01/16 20.00 218942 Voldumhallen NVUI Voldum 2 -
B-HIF3 torsdag 21/01/16 20.00 219213 Hornslethallerne NVUI Voldum 4 -
A-HIF2 lørdag 23/01/16 13.30 218935 Korshøjhallen Smiff Badminton -
B-HIF3 søndag 24/01/16 09.30 219217 Ådalshallen IF Ådalen 2 -
A-HIF1 onsdag 27/01/16 20.00 218912 Voldum Hallen NVUI Voldum 3 -

B-HIF3 torsdag 11/02/16 18.00 219210 Hornslethallerne Auning 4 -
A-HIF1 torsdag 11/02/16 20.00 218908 Hornslethallerne Auning 2 -
A-HIF2 11/02/16 218938 Hornslethallerne Trukket -
A-HIF1 28/02/16 218916 Mørkehallen Mørke 2 -
A-HIF2 28/02/16 218946 Mørkehallen Mørke 1 -
B-HIF3 28/02/16 219221 Trukket -
B-HIF3 torsdag 03/03/16 18.00 219222 Hornslethallerne Midtdjurs 2 -
A-HIF1 torsdag 03/03/16 20.00 218919 Hornslethallerne Midtdjurs 1 -
A-HIF2 torsdag 03/03/16 20.00 218949 Hornslethallerne Smiff Badminton -

GENERALFORSAMLING
Ja så er der afhold generalforsamling i 
Hornslet IF Badminton. 
Fremmødet var desværre ikke så så stor. Årsberetnin-
gen skal I dog ikke snydes for så her er årsberetningen. 
Regnskabet så også rigtig godt. Resultatet blev et 
overskud på godt 39.000 kr.  I den nye sæson skulle 
der være råd til nogle sociale arrangementer for med-
lemmer. Det kræver dog at ”man” møder op. 

Formandens beretning sæson 2014/15

Noget af det første der skulle tages stilling til da 
sæsonen startede var om ungdomsafdelingen skulle 
indstilles eller fortsætte. I september måned sidste år 
var der i gennemsnit 6 spillere der kom til træning og i 
alt 8 spillere. Det var et enstemmig generalforsamling 
der tiltrådte bestyrelsens beslutning, at stoppe med 
ungdom i Badminton. En tung beslutning, desværre.
Desværre er der lige nu heller ikke nogen ungdom. I 
perioden fra august/september har jeg modtaget 6 
forespørgsler om vi startede igen. Jeg har trukket 
beslutning ud for at give det en chance. Men desværre 
er der ikke tilslutning nok

Men så er der jo de voksne, og dem er der mange af. 
Vi har 56 til ældrebadminton om mandagen og 132 der 
spillede om aftenen. Godt 90% af vore timer er besat 
med faste spillere. Det er ret flot i disse tider.
Kontingenten blev betalt inden nytår af alle.

Vi har haft tilmeldt 4 hold i DGI og tilbagemeldingerne 
herfra er at resultaterne var tilfredsstillende,  én pulje-
vinder blev det til B-rækken.
Vi deltog i Syddjurs Mesterskabet i Rønde, det blev 
dog ikke til nogen Syddjursvinder denne gang.

Julearrangement i den sidste uge op til jul trak en del til 
fadet da der her var gløgg og æbleskiver på menuen. 

Klubmesterskabet blev afviklet i april måned med god 
tilslutning af både de nye og de gamle medlemmer.  
Som afslutning var badmintonafdelingen vært for et 

traktement, middag med tilbehør. Vi havde skiftet 
bolde og de var så gode at der var råd til at ødsle lidt 
for de stabile medlemmer.

Nu står en ny sæson klar til afvikling. 
Igen er der tilmeldt 4 hold i DGI.  /  Der er 3 hold tilmeldt 
DGI  Ingen damehold i år.
Drop In om tirsdagen er fortsat i et godt samarbejde 
med Rodskov IF.     

Bestyrelsesarbejder har været præget af stabilitet, god 
ro og orden og ingen større problem at slås med. Tak 
til Mogens og Kent.
En tak fra bestyrelsen til alle medlemmerne for deres 
opbakning i hverdagen, skal lyde herfra.

Badmintonbaner
Hej, der er stadig ledige baner at spille på. Du kan evt. 
starte op pr 1.1.2016 og spille til slutsæsonen den 30/4-
2016 for ½ kontingent.       Ret henvendelse til Henning 
23458025

Ledige baner
Ældre mandag fra 11-12..... 4 ledige baner
Mandag  fra 21-22......  4 ledige baner
Tirsdag  fra 18-19......  4 ledige baner

Hornslet IF Badminton Kontingent 15/16
Senior/motionister    900 kr
Ældre mandag    325 kr

hertil kan komme boldgebyr
Kontingentet er med Hovedforeningskontingent.
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Badminton

HORNSLET IF  BADMINTON      KAMPOVERSIGT

Hold Ugedag Dato Tid kampnr Spillested Modstander Resultat
A-HIF2 20/10/15 218923 Trukket -
B-HIF3 lørdag 24/10/15 15.30 219195 Auning Idrætscenter Auning 4 -

B-HIF3 onsdag 04/11/15 20.00 219199 Voldumhallen NVUI Voldum 4 -
A-HIF1 torsdag 05/11/15 20.00 218895 Hornslethallerne Grenå 3 -
A-HIF2 torsdag 05/11/15 20.00 218925 Hornslethallerne Hadsten BK -
A-HIF1 onsdag 11/11/15 20.00 218893 Auning Idrætscenter Auning 2 -
B-HIF3 torsdag 12/11/15 19.00 219201 Hornslethallerne IF Ådalen 2 -
A-HIF1 torsdag 19/11/15 20.00 218899 Hornslethallerne NVUI Voldum 3 -
A-HIF2 torsdag 19/11/15 20.00 218929 Hornslethallerne NVUI Voldum 2 -
A-HIF1 torsdag 26/11/15 20.00 218902 Hornslethallerne Mørke 2 -

A-HIF2 torsdag 26/11/15 20.00 218932 Hornslethallerne Mørke 1 -
B-HIF3 26/11/15 219204 Hornslethallerne Trukket -
A-HIF1 lørdag 28/11/15 12.30 218905 Midtdjurshallen Midtdjurs 1 -
B-HIF3 lørdag 28/11/15 14.30 219208 Midtdjurshallen Midtdjurs 2 -

A-HIF1 søndag 10/01/16 12.00 218909 Østre Hallen Grenå 3 -
A-HIF2 mandag 11/01/16 20.30 218939 Østervangsskolen Hadsten BK -
A-HIF2 onsdag 13/01/16 20.00 218942 Voldumhallen NVUI Voldum 2 -
B-HIF3 torsdag 21/01/16 20.00 219213 Hornslethallerne NVUI Voldum 4 -
A-HIF2 lørdag 23/01/16 13.30 218935 Korshøjhallen Smiff Badminton -
B-HIF3 søndag 24/01/16 09.30 219217 Ådalshallen IF Ådalen 2 -
A-HIF1 onsdag 27/01/16 20.00 218912 Voldum Hallen NVUI Voldum 3 -

B-HIF3 torsdag 11/02/16 18.00 219210 Hornslethallerne Auning 4 -
A-HIF1 torsdag 11/02/16 20.00 218908 Hornslethallerne Auning 2 -
A-HIF2 11/02/16 218938 Hornslethallerne Trukket -
A-HIF1 28/02/16 218916 Mørkehallen Mørke 2 -
A-HIF2 28/02/16 218946 Mørkehallen Mørke 1 -
B-HIF3 28/02/16 219221 Trukket -
B-HIF3 torsdag 03/03/16 18.00 219222 Hornslethallerne Midtdjurs 2 -
A-HIF1 torsdag 03/03/16 20.00 218919 Hornslethallerne Midtdjurs 1 -
A-HIF2 torsdag 03/03/16 20.00 218949 Hornslethallerne Smiff Badminton -

HIF badminton DROP IN
DROP IN for voksne
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.  

HIF Ungdomspillere
Desværre ikke tilslutning nok, men øvede U17ogU19 
drenge kan spille tirs/torsdag aften 20-22

HIF badmintons bestyrelse følgende:
Henning Kristiansen  (formand/kasserer) 
Mogens Hesselvig 
Kent Molbo

HIF badminton kontakt
Henning Kristiansen 23458025
hifbadminton@privat.dk
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Petanque

Petanque
Generalforsamling:
Tirsdag den 7. oktober 2015 holdt petanque afdelingen 
generalforsamling og efterfølgende sæsonafslutning. 
Sædvanen tro var der god tilslutning idet 38 af vore 62 
medlemmer var mødt op.

Generalforsamlingen var hurtigt overstået, idet der ikke 
var bemærkninger hverken til beretning, regnskab eller 
budget for det kommende år.

Kent Mikkelsen og Lauge Kjærgaard ønskede ikke 
genvalg.
Som nyt medlem af bestyrelsen blev valgt Allan Bloch 
og som suppleant blev Ove Larsen valgt. Bestyrelsen 
glæder sig til samarbejdet med dem begge.

Sæsonafslutning:
Der blev uddelt præmier til vinderne af turneringerne 
supermeleen og flasketurneringen der jo løber over 
hele sommersæsonen.

Vinder af supermeleen blev Leif Frederiksen og flaske-
turneringen Tove Høstrup. Alle resultater kan ses på 
hjemmesiden.

Der var ligeledes erkendtligheder til medlemmer der i 
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Petanque

HORNSLET
CONTAINERUDLEJNING

    v. Vognmand Gert Andersen A/S

Petanque

Petanque

(Sæsonafslutning fortsat)
årets løb har hjulpet med forskelligt. Her kan nævnes 
Svend Martinussen, der har været behjælpelig med 
gravearbejde, Leif Frederiksen er altid behjælpelig 
med diverse opgaver, ligesom der også skal lyde en 
tak til Claus Pedersen for de flotte sponsorskilte.

Vi afsluttede aftenen med dejlige snitter og god 
kaffe fra Jens og Anette i Cafeen. Tak til dem begge 
for et godt samarbejde og vi ønsker dem held og 
lykke i deres nye tilværelse.

Pokal:
På HIF Hovedforenings generalforsamling blev vort 
medlem Lauge Kjærgaard tildelt ”Årets Meyer”. 
Lauge har i mange år stået for vedligeholdelse af 
klubhus og baner så denne erkendtlighed er fuldt 
fortjent. Tak til Hovedforeningen fordi de fulgte 
Petanques indstilling af Lauge.

Petanqueskole:
Vi har i efteråret haft Ingelise og Jens fra DGI som 
instruktører i petanque. Deltagerne i kurset var 
meget tilfredse med forløbet og vi siger takt til Inge-
lise og Jens for det fine forløb.
Såfremt der måtte være interesse blandt medlem-
merne vil vi igen til foråret samle et hold og håber 
Ingelise og Jens vil står for endnu et kursus.

Træning:
Her i vinterhalvåret er der træning søndage kl. 10 og 
tirsdage kl. 14.00.

HIF Bladet 4_2015.indd   29 17/11/15   17.22



30

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

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  

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

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

HIF Bladet 4_2015.indd   30 17/11/15   17.22



        Hver torsdag på Gæstgivergården

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

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

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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Entreprenør 
Jesper Schroll Jensen 
Autoriseret Kloakmester

Entreprenør & 
Aut. kloakmester 
Jesper Schroll Jensen

Hornslet

tlf: 40783880
www.jsjkloak.dk

Jord- og kloakarbejde 
samt betonboring

Kloak-TV med sonde 
til søgning af rør
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