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Spørgsmålet var årets tema, blandt andet i små 
sessioner blandt deltagerne, da et par af medlem-
merne fra hovedbestyrelsen, den 27. april deltog i 
DGI Østjyllands årsmøde i DGI-Huset.

Vi mødtes med medlemmer fra hele det østjyske 
forenings- og idrætsliv og vi må bare sige, at det 
var en sand fornøjelse at møde andre, der brænder 
for at skabe fællesskab gennem frivillighed og at 
lære lidt mere om deres erfaringer. Det var også en 
god mulighed for at hilse på de DGI-medarbejdere, 
der blandt meget andet hjælper Hornslet IF, når vi 
har spørgsmål, mangler inspiration eller bare helt 
lavpraktisk har brug for at få hjælp til at stable et 
arrangement på benene.

En af de opdagelser som man, helt simpelt ved at 
spørge den danske befolkning, havde gjort i DGI 
var, at det som kunne få flest frivillige til at stille op 
var at ”det skal være sjovt”. Og så skal man ikke 
være bange for at spørge de personer, som man 
har et godt øje til, om de vil være frivillige.

Så vi håber at I er villige til at tænke over det, 
hvis vi henover sommeren kommer og prikker 
jer på skulderen. Vi respekterer selvfølgelig et 
nej, men vi lover at det nok skal blive sjovt og at 
vi tager imod jer med åbne arme. Vi prioriterer 
træner- eller instruktøruddannelse højt, og kan få 
tilskud til kurser og uddannelse, så lad endelig ikke 
manglende erfaring stå i vejen for at sige ja.

Og ja, nu nærmer sommeren sig med hastige 
skridt. Det er skønt at se hvor megen aktivitet der 
er rundt om hele Hornslet Hallen. Hvis I har brug 
for bevægelse og godt fællesskab, så mød op og 
prøv at være med. Som altid er man velkommen til 
at deltage op til tre gange, uden at forpligte sig til 
noget. Og det gælder både store og små.

Her i foråret håber vi at kunne lancere en ny 
udgave af vores hjemmeside, hvor indhold, 
udseende og tilgængelighed har fået et kæmpe 
løft. Vores forskellige tilbud skulle nu også meget 
gerne være nemmere at finde og tilmelde sig.

I starten af april holdt vi – lidt forsinket – kvartalets 
formand/kasserer-møde. Her fremlagde og delte 
hovedbestyrelsen sit forslag til en handlingsplan 
for Hornslet IF. Planen skal samle gode idéer i en 
slags katalog, så man bare kan ”plukke” når der er 
plads til det.

Et af punkterne i planen er fejringen i 2023, hvor 
Hornslet IF fylder 100 år. Det glæder vis os meget 
til at fejre sammen med jer. Og vi skal helt sikkert i 
arkiverne og finde sjove billeder og tekster. Måske 
bliver det endda til en særudgave af HIF Bladet? 
Har I gode minder, historier, billeder eller klenodier 
fra foreningens lange liv, så hører vi meget gerne 
fra jer.

fortsættes næste side...

Hvad er frivillighed?
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...fortsat fra forrige side

Vi udvider i øvrigt snart oplaget på HIF Bladet, 
da der jo er kommet mange nye veje og dermed 
postkasser til byen. I den forbindelse vil vi – 
udover vores gode faste støtter – gerne have nye 
annoncører på banen. Vi har nedsat et udvalg, der 
snarest tager kontakt til byens erhvervsliv.

Henover sommeren – nærmere bestemt midt i juni 
– kommer de fire arkitekters bud på den fremtidige 
udskolingsafdeling, og ikke mindst dens placering. 
Vi er som mange andre meget spændte på at se 
buddene og krydser fingre for at det hele går op i 
en højere enhed og at vi ikke bliver alt for pressede 
på plads til udendørs aktiviteter.

Vi ønsker alle medlemmer en god sommer.

På vegne af hovedbestyrelsen
Mikkel Pilehave Jensen

Red.: Bestyrelsen består lige nu af Mikkel Pilehave 
Jensen og Henrik Lindskov.
Hvis du har lyst til at deltage aktivt i HIF bestyrel-
ses-arbejde, så kontakt HIF på 8699 4169

HIF BLADETS STØTTER

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

Besøg i svømmehallen
I den offentlige åbningstid har du og din 
familie mulighed for at svømme baner, 
lege i vandet (der er adgang til Hornslet IFs 
legeredskaber) eller springe fra vippen.

HUSK vi tager kun mod Mobile Pay. - nr. 
73641.

Når der betales skal der i kommentar feltet 
stå ” offentlig åben” ved billetkøb (eks. 1 
voksen 2 børn).og ” Klippekort voksen“eller 
“Klippekort barn“ ved køb af klippekort

Der er mulighed for at betale hjemmefra. 
Sig det blot til livredderen, at der er betalt 
hjemmefra. 

Skriv venligst navn på den betalende, når 
der betales hjemmefra.

Priser:

Børn 0-14 år  kr. 25

Voksne 15-?? år  kr. 30

10 turs klippekort børn  kr. 200

10 turs klippekort voksne  kr. 250

Husk der også er mulighed for at købe 
badehætter og svømmebriller i svøm-
mehallen.

ÅBNINGSTIDER 
 
OFFENTLIG SVØMNING:

Fredag: kl. 19.00 – 20.00   For alle
Lørdag: kl. 12.00 – 13.00   Motion 
 kl. 13.00 – 15.30   For alle 
Søndag: kl. 08.30 – 09.30   Motion 
 kl. 09.30 – 12.30   For alle
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Hornslet Hallen tilbyder som noget nyt udlejning af lokaler til festlige lejligheder.
Hornslet Hallen råder over flere dejlige lokaler med plads fra 8 til 150 gæster.

Lokalerne er lyse og indbydende.

I kan vælge at stå for det meste selv, eller I kan vælge at overlade det meste til os.
Hornslet Hallens café kan være behjælpelige med forplejning.

I kan se menuforslag på hallen hjemmeside.
I har en unik mulighed for at leje en hel idrætshal med, hvor de mindste og barnlige 

sjæle kan udfolde sig med hoppepude og anden leg.

I kan læse mere på hjemmesiden om muligheder og priser.
I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte Bjørn i cafeén på tlf. 4114 7055 eller 
centerleder Karsten på 2681 6055, hvis I har spørgsmål eller ønsker at høre mere. 

Vi finder den helt rigtige løsning for dig.

Hold din næste fest i  
Hornslet Hallen
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Nyt fra

Så har indendørsidrætten efterhånden lukket ned for deres aktiviteter. Det betyder en lidt mere stille tid 
for os I Hornslet Hallen - dog sker der stadig ting og sager.

Vi er lige nu I gang med at etablere en stor træterrasse ude foran cafeen. Allerede her inden den er 
færdig, er den taget I brug. Der har allerede været en del der har nydt en kop kaffe, eller anden drikke 
derude og nydt en fodboldkamp derfra.

Derudover går der snart gang I udskiftning af lydanlæg I begge haller, det bliver godt med udskiftning 
af de gamle anlæg og vi ser frem til at kunne tage de nye i brug. Tak til håndbold og gymnastik for 
samarbejdet.

Vi prøver så vidt muligt at holde åbent I cafeen når der sker ting udenfor.

Så pusler I med arrangementer – så stik gerne hovedet ind eller send os en mail og gør os opmærk-
somme på det, vi prøver at fange det hele men det kan jo smutte.

I uge 26 er vi klar til at servicere til håndboldskolen, som Hornslet IF – Håndbold for andet år I træk kører.

Der er I skrivende stund knap 80 tilmeldte, så der bliver godt gang I hallerne, Beach banen og ikke 
mindst køkkenet, så vi kan få bespist alle de tilmeldte børn og unge.

I ugerne 27-28-29 og 30 lukker vi helt ned og holder sommerferie.

I uge 31 er vi så igen klar når Hornslet IF – Fodbold er klar med deres fodboldskole. Også her plejer der 
at være godt gang I alle banerne, så det er en skøn måde at få åbnet op igen og melde klar til efteråret.

Til slut vil vi gerne ønske alle vores brugere en skøn og forhåbentlig solrig sommer J
Hallen
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Så er vi næsten færdige med BMX banen. 

Det er en fornøjelse at se, hvor mange der bruger banen og området omkring. Det var netop det, der var 
hensigten, da vi valgte at oprette banen. Den skulle bruges af KropAmok og Esport men samtidig af hele 
lokalområdet. Vi vil så efter sommer forsøge at oprette en decideret BMX afdeling – det kræver dog, at 
der er nogle, der vil indgå i oprettelsen af denne.

Der er en stor interesse for denne sportsgren – og jeg håber derfor, at dem der brænder for denne sport 
vil kontakte mig. Således vi kan få noget sat i gang. Jeg forventer, at vi kombinerer træningen med ture 
ud af byen til de større baner i vores nærhed.

BMX er et sundt alternativ til andre sportsgrene og kan forhåbentlig tiltrække endnu flere til at bevæge 
sig. Vi ved ikke hvordan banen skal placeres i fremtiden hvis den nye skole kommer til at bruge pladsen 
hvor den er nu. Men det vil jeg skrive om når jeg ved det.

Banen vi har investeret i er belagt med en dyr overflade, der tillader de små hjul fra rulleskøjter, 
skateboards og løbehjul. Så kom glad.

Vi håber, at i alle vil passe godt på banen, så vi kan have glæde af den i mange år.
Michael Møller Jensen

BMX banen
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Så fik vi prøvet kræfter med den nye beachvolley bane ved hallen.

Vi var lidt spændt på, om det hele ville lykkedes, der var lidt udfordringer med at finde ud af, hvor 
det indkøbte net var. Det hele gik op i en højere enhed, nettet blev fundet og vi fik spillet, det var 
noget anderledes end at spille i gymnastiksalen, det tog lidt tid at sætte net op, heldigvis var der 
ikke nogle bolde, der rammer loftet. Men vinden tager fat i bolden, solen skinnede i øjnene og 
sandet var tungt i forhold til det halgulv, vi plejer at spille på. Vi havde det sjovt trods udfordrin-
gerne.

Vi spiller 3 gange i maj, afslutning bliver holdt torsdag d. 19-05-2022.

Jeg glæder mig over en sjov volley sæson, jeg havde håbet på lidt flere medlemmer. Men jeg 
forhåbentlig kommer der mange flere, når sæson starter i september.

Birthe Krag

Beachvolley
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED

Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

Tabata
HIF 
M o t i o n

Kom med til TABATA timerne hver lørdag fra 8-9  - Højt humør og god musik.
Styrke og masser af puls både med vægte og egen kropsvægt. 
Timerne er aldrig ens, nyt program hver uge og jeg lover den perfekte start på dagen 
og weekenden. Bokse puder, step bænke og de store bolde er også indimellem i brug. 
Meget effektiv træning. Er du nysgerrig så hop med på en prøve time, vil glæde mig så 
meget til at se dig. Træning for alle aldre, mænd og kvinder. 

Dorte og Bodil på kursus - se modsatte side
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Dit lokale trykkeri

Lystrupvej 62 · 8240 Risskov · T 8612 4100 · www.bmgrafi sk.dk

DET ER OS, DER 
TRYKKER 

PROGRAMMET

Lystrupvej 62 · 8240 Risskov · T 8612 4100 · www.bmgrafi sk.dk

DET ER OS, DER 
TRYKKER 

PROGRAMMET
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Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

HIF 
M o t i o n

I april måned var var vi på kursus i Fittnesvejled-
ning for Seniorer.
Kurset var arrangeret af Syddjurs Kommune i 
samarbejde med DGI, Østjylland.

Formålet med kurset var, at klæde os på til at 
hjælpe seniorer med selvtræning og stå til rådighed 
for træningsrelaterede spørgsmål. På kurset fik 
vi en kort gennemgang af den grundlæggende 
fysiologi og anatomi.

Vi hørte om aldersrelaterede forandringer i 
kroppen, og ikke mindst om, hvor vigtigt det er at 
styrketræne rigtigt. Alt for mange ældre, der kom-
mer i motionscentre, træner efter samme program 
uden f.eks. at øge vægten.

Vi hørte om, hvor vigtigt det er at variere træningen, 
da kroppen ellers bare tilpasser sig og forfalder, 
hvis man udfører de samme øvelser over længere 
tid.

Samtidig er det vigtigt, at alle større muskelgrupper 
tilgodeses ligeligt ved hvert træningspas, og at 
man træner de største muskelgrupper først. 

Hvis man træner samme program hver gang og 
med samme vægt, vil musklerne henfalde… og 
altså ikke engang vedligeholdes!

Man skal ændre program, så kroppen udfordres, 
helst efter 4-6 uger. Man skal øge vægten 
(VIGTIGT!!),- det skal være svært at gentage den 
samme øvelse 12 gange.

Da vi får færre muskelfibre jo ældre vi bliver, er det 
vigtigt, at seniorer træner tungt nok, så vi hele tiden 
øger den resterende muskelmasse!

Og derefter er det vigtigt med restitution mellem 
træningerne, dvs ikke muskeltræne hver dag, når 
man er ældre.

Sidst, men ikke mindst, hørte vi om balancetræning 
og fik vist enkelte øvelser til at hjælpe med at 
opretholde balancen. 

Balancen bliver påvirket, hvis ikke vi styrketræner 
og derved udfordrer alle vores sanser. Vi bliver 
usikre, får nedsat funktionsniveau og vores gang-
funktion bliver nedsat. Vi falder oftere og risikerer 
flere hospitalsbesøg!! Derfor er balance-øvelser 
også vigtig!!

Instruktøren fra DGI gennemgik simple ben-øvelser, 
stræk- og pres-øvelser for arme, samt balance-
øvelser.

Dette vil vi kunne hjælpe med i centret, hvis nogle 
er interesserede 

Ta’ fat i os, når vi er i centret. Vi hjælper gerne, og 
sørger også for, at der kan laves et personligt træ-
ningsprogram v.hj.a. vores uddannede instruktører.

Vi glæder os til at se jer i HIFmotion og håber vi 
kan inspirere jer til at ændre lidt på den daglige 
træning.

Vi synes selv, at vi fik noget godt med hjem fra 
kurset, som vi forhåbentlig kan dele lidt med alle I 
andre seniorer.

Mange hilsner
Dorte Lykke og Bodil Krebs

HIFmotion

Kursus i fitnessvejledning
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Gymnastik

Nu er gymnastik sæsonen slut for i år. Det hele endte med et brag af en opvisning d. 2. april. 

Her var mange gymnaster på gulvet for at vise alt hvad de har lært gennem det forgangne år og 
måske også de sidste 2 år da vi sidst holdte opvisning i 2019.  

Der var alt lige fra generte børn med deres forældre, som alle alligevel fik hoppet, danset vist 
flot akrobatik, til flotte spring og rytmeserier fra de ældre børn.  

Vi havde mange interesseret forældre og bedsteforældre til at støtte, klappe og pifte. Det er vi 
alle meget glade for.  

Afslutningsopvisning 

Nu ser vi mod en ny sæson start til september. Mere præcist starter vi alle hold op i uge 36. 

Hold oversigten vil være klar til næste blad.

Vi mangler stadig trænere og hjælpe trænere specielt til far/mor/barn holdene og vil meget 
gerne høre fra jer hvis man går med en lille træner gemt i maven. Der er behov for masser af 
gå-på-mod, glæde og gode ideer.  

Ligeledes kunne vi også godt tænke os nogle flere i vores bestyrelse, hvis nogen kunne have 
lyst meld da gerne tilbage til ?

Kunne du have lyst til at hjælpe os i gymnastik afdelingen med input - så kontakt formand 
Pernille Feldballe på tlf. 51845666

Ny sæson - vil du være med? 
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Gymnastik
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Som       PARkunde får du 
mange fordele 

SVARER HURTIGT
PERSONLIGE
ANSVARLIGE
REALISTISKE

www.spardjurs.dk

Bliv      PARkunde i

E-Sport
Vi har netop afsluttet forårssæsonen – i Esport Hornslet.

Det var skønt at komme i gang igen efter en lang Corona pause. 

Vores pavillon blev færdiggjort under Corona pausen – og vi har i dag 
nogle fantastiske lokaler til formålet. Det kan faktisk ikke være meget 
bedre. Men vi ved ikke, om vi kan blive liggende når den nye skole skal bygges. Men det tager vi til 
den tid.

Der er fuld gang i Fortnite om torsdagen og søndagen. Vi har i år fået nogle fine placeringer i DGI 
ligaen, og vil deltage på samme måde i næste sæson. 

Vi har startet et samarbejde med DIF. Hvor vi arbejder med bevægelse samtidig med Esport. Og 
ja det kan faktisk lade sig gøre. Vi har rigtig meget bevægelse i Esport. Nemlig i pauserne hvor der 
blive trænes BMX, løb og leg udenfor.

Vi har også laser games – hvor vi med mobiltelefoner og laser pistoler kæmper fysisk på 
banerne omkring hallerne. Bevægelse er vigtig hvis man samtidig vil være en god Esportsspiller.
I den nye sæson vil der blive oprettet et teknologihold, hvor vi skifter spil ud med teknologi og 
programmering. 

Vi kommer til at arbejde med robotsimuleringer, programmering af kørende enheder, opbygning 
af egne fantasi projekter mv. Der kommer mere, om dette efter sommerferien og på vores nye 
hjemmeside, når den er i luften.

Michael Møller Jensen
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Tennis

Så har vi haft standerhejsning lørdag den 30. april 2022. 
Det var dejlig vejr, kagen var skaffet, kaffe og te samt andet drikkebart var indkøbt, og et nyt flag 
var på plads. 

Så vi i bestyrelsen glædede os til at gense flere medlemmer, som ville/kunne deltage i stander-
hejsningen.  Vi har 10 i alt mødt op, lidt skuffende da både klubhus og baner var klar til alle). 

Men vi fik da fortalt hvad der sker i denne sæson samt smagte en veltillavet kage med kaffe og te. 
Enkelte fik også spillet på banerne en times tid førend vi alle tog hjem igen.

Det gøres lige opmærksom på at booking af baner (bane 1-2-3-4) først kan ske når kontingent-
betaling er betalt.  Gå ind på hjemmesiden og tryk på ”Kontingentbetaling”.

Opstart

Kontingent 2022
 
9-17 år kr. 250

18-25 år kr. 500

Senior kr.  900

+65 kr.  400

Bestyrelsen 
Henning Kristiansen (formand/kasserer) 

Ahmed Basim Abduljabar (medlem) 
 Charles Soulam (medlem
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Tennis

Aktivitetskalender 2022
Onsdage kl. 19-22    DROP-IN opstart: Det er for alle på bane 3-4 hver onsdag.
Tirsdage kl. 19 - 21      Voksentræning nye og let øvede Bane 3-4.
Tirsdage kl. 17-19           Instruktion for børn U9-U15, på bane 3-4.  

Periode 3/5 – 22/6 og igen 9/8 – 13/9
Klubaften i juni måned  Klubdag/aften

Med tennis, hygge og spisning i klubhuset.  
Se opslag om tilmelding i klubhuset.

Lørdag 17. september kl.  9-16 Klubmesterskaber afslutning med semifinaler og  finaler for 
seniorer double og singler. Herefter afslutningsfest.

Ungdomstræning på tirsdag 17-19  (ændret)

Ungdomstræningen skulle gerne være i gang 
på dette tidspunkt, så hvis der er nogen, der 
kunne tænke sig at prøve tennisspillet, så 
dukker i op ved klubhuset tirsdag kl 17.  

Trænere er Gunnar og Lars som også var der 
sidste sæson. 

Ungdomstræning

Senior Træning på tirsdag 19-21  (ændret)
På tirsdage er der træning for nye og let øvede 
medlemmer. 
Har du ikke spillet før, så er der her og nu du 
kan starte med nogle prøveaftener. 

Ketcher haves. Skoene må ikke være løbesko.

Seniortræning

2 hold (af 4 holdspillere) samt et +60 års hold 
herrer  tilmeldt DGI-turneringen. 
I DTU er der timeldt 3. divisions- og Liga 3- og 
Veteranhold.

Turneringsstart opstart omkring 1. juni 2022

Holdtilmelding

ONSDAGS DROP-IN
HVER ONSDAG KL. 19-22 ER DER DROP IN FOR ALLE MEDLEMMER I HORNSLET IF TENNIS. 
MØD OP FOR AT SPILLE MOD NOGEN, DU IKKE LIGE ER VANT TIL AT SPILLE MED.
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Dit lokale trykkeri

Lystrupvej 62 · 8240 Risskov · T 8612 4100 · www.bmgrafi sk.dk

DET ER OS, DER 
TRYKKER 

PROGRAMMET

Lystrupvej 62 · 8240 Risskov · T 8612 4100 · www.bmgrafi sk.dk

DET ER OS, DER 
TRYKKER 

PROGRAMMET

Idé - Layout
FlyersBøger - BladeRoll-up

Fra idé til færdigt projekt

JS Smede & 
Maskinforretning

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

Tak til vores bladsponsorer
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vores team er kampklar… 
så kig ind i en af vores to saloner

ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK 

8410 RØNDE:  NATTERGALEVEJ 2 · T. 86 12 10 10 · TIRS-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

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

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Bliv ek      trakunde i 

- og få områdets bedste lønkonto med ek   tra høj rente 
og uden abonnementsgebyr.

Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk

HIF BLADETS STØTTER

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

Byvej 5 · 8543 Hornslet · Tlf. 86 99 46 44

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET AUTOVÆRKSTED
Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dkHORNSLET AUTOVÆRKSTED

Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

apotek
Hornslet   Auning   Løgten

ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

SAKS &
BJØRNKILDE

LONE ISEN  40 96 42 45 
LINE BJØRNKILDE   24 62 13 07

TINGVEJ 14  ·  8543 HORNSLET

Vil du også være 
Favorit-kunde 

i Sydbank?

FAVORIT

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger 

du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi du 

samler hos os, jo fl ere fordele kan du vælge.

Beregn på sydbank.dk/favorit

Christa Meier

Privatrådgiver

Tlf. 74 37 62 68

christa.meier@

sydbank.dkLystrupvej 4 · 8240 Risskov

Tlf. 74 37 54 70 · sydbank.dk

hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du klare

dit bankskifte online ved hjælp af et netmøde og

sikker upload af dine dokumenter. Alternativt kan

du ringe til mig på 74 37 62 68, så vi sammen kan

gennemgå dine muligheder.

Tak til vores bladsponsorer
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Fodbold

Skal du med på DBU fodboldskole 2022?

Køb din billet på
fodboldskole.dbu.dk

Uge 31  - kr. 899*

*Prisen er 999 kr. efter 06. juni 
  Sidste frist for tilmelding er den 20. juli kl. 10:00
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HIF BLADETS STØTTER

Byvej 5 · 8543 Hornslet · Tlf. 86 99 46 44

Fodbold

Igen i foråret er det blevet tid til fantastisk fodboldstart.
Denne gang har vi åbnet op for flere årgange, for at flere kan kom ned og spille lidt fodbold, 
nogle udvalgte lørdage frem til sommerferien.

I år er der en del der har meldt sig på banen som trænere til fantastisk fodboldstart. Det er 
skønt at der er flere og flere der selv melder sig på banen til at tage en tørn med at hjælpe på de 
forskellige hold.

I år har vi valgt at fantastisk fodboldstart er med et lille kontingent. Dette er for at dække at alle 
tilmeldte kan få en spillertrøje når vi slutter af.

Fantastisk fodboldstart er for dem der har lyst til at snuse lidt til fodbolden, inden man 
eventuelt skal starte på et "rigtig" hold efter sommerferien.

Der er i skrivende stund lige omkring 50 tilmeldte, hvilket må siges at være mere end godkendt!

Keder man sig lørdag morgen, er man velkommen til at kigge forbi og få et smil på læben..

På trænerteamet vegne, Rasmus

Fantastiske fodboldstart
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Fodbold

Fantastiske fodboldstart
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Fodbold
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Badminton

Kontingent 2022/2023
Alle beløb er inkl. HIF hovedforeningskontingent
Betales på: http://hornsletif.dk/badminton/

Ungdom
2004 - 2012

Tirsdage og fredage 850 kr. inkl. boldgebyr

Seniorer/motion 950 kr.
plus evt.boldgebyr 
200 kr

Ældre Mandage 9-11 400 kr. plus evt. boldgebyr

Tirsdags-/
torsdagsholdet

Tirsdage og torsdage 20-22 2000 kr. inkl. boldgebyr

OPSTART NY SÆSON Ungdom og Senior/Motionist
Badminton starter igen mandag den 29. august 2022.  
Som sædvanlig viderefører vi dag/tidspunkt for tildeling af  badmintontime ud fra den dag/time 
i har i dag. Der vil blive udsendt mail til alle vedrørende fastholdelse af spilletimen.

Ungdom starter op fredag den 2. september 2022  kl.  17-19. (tirsdag den 30. august kl 18 for 
dem der vil spille kampe/deltage i stævner).

Seniorer / motionister starter op mandag den 29. august 2022
(der er stadig ledige timer lige nu)

Ny sæson - ungdom, senior og motionist

Er du en ældre herre eller dame, det gerne vil spille badminton, så starter vi mandag den 29. 
august 2022 kl. 09:00 i hal 2. hvor vi har 2 timer. Så finder vi ud af hvem du kan spille sammen 
med. - Henvendelse til Henning på 23458025

Ældre

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen 
Henning Kristiansen   (formand/kasserer)

Mathias Thyrre (næstformand)

Asger Pedersen (ungdom mm)

Sæsonens holdkampe for seniorer er nu overstået.
Vi havde 3 hold tilmeldt DGI’s række. Vi klarede os meget tilfredsstillende med mange gode 
kampe og en midtplacering i rækkerne. Dog havde vores A-hold mulighed i den sidste kamp at 
slutte som nr. 1. Men desværre lykkes det Ørsted at vinde den sidste kamp. Men ellers en rigtig 
god sæson.

Holdkampene
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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Badminton

Fredag den 29. april blev der hold afslutning for alle ungdomsspillerne, og 25 spillere var mødt 
op til et par gode timers leg, spil og fællesspisning. Efter godt en time i hallen med leg og spil 
var der fællesspisning i Cafeen.

Her blev der en lodtrækning uddelt en splinterny badmintonketcher til Sune og Emma. Stort 
tillykke, håber I vil bruge den i næste sæson.

Stort tak til  Asger Pedersen og Kristoffer Sørensen for at styre træningen i denne sæson.

Ungdom

Sponsoraftale med:

Årets klubmesterskab afvikledes lørdag den 9. april 2022 med 16 tilmeldte herrer og dame. 
Det blev et vellykket stævne med i alt 24 spændende kampe.

Alle deltagerne var opdelt i 4 grupper efter et seedningssystem alt efter de forskellige spilleres 
styrke og alder. Kampene blev herefter afviklet med alle mod alle systemet. Efter 3 kampe i 
hver gruppe kunne de forskellige spilleres placering afgøres. Der var stor spænding og flere 
placeringer måtte, der boldtælling til for at finde rækkefølgen.

Herefter blev alle etterne samlet i en gruppe (placering 2-3-4 på samme måde). Og så måtte 
de igennem samme rumle som ovenfornævnt. Det tog et par timer førend, alle var færdige. Så 
årets klubmestre blev i

række A:  Joachim Jensen
række B: Mathias Haun Christensen
række C: Geirr Halvorsen
række D: Anders Hjortshøj

Herefter var der fællesspisning og præmieoverrækkelse. Der var givet gaver således, at alle 
deltagerne fik lidt erindrin med hjem.  TAK for en rigtig god afslutning på sæsonen.... fortsættes

Klubmesterskabet 2022
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...Fortsat

Alle fik noget med hjem:

række A:  Joachim Jensen 
række B: Mathias Haun Christensen
række C: Geirr Halvorsen
række D: Anders Hjortshøj

Badminton
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...Fortsat

      LAN
  PARTY

WWW.ANGRYGEEKS.DK

HORNSLET HALLEN

KØB
 BILLET TIL DANMARKS FEDESTE

 LAN PARTY 

9. – 11. sept. 2022kr. 245
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Vil du også være 
Favorit-kunde 

i Sydbank?

FAVORIT

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger 

du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi du 

samler hos os, jo fl ere fordele kan du vælge.

Beregn på sydbank.dk/favorit

Christa Meier

Privatrådgiver

Tlf. 74 37 62 68

christa.meier@

sydbank.dkLystrupvej 4 · 8240 Risskov

Tlf. 74 37 54 70 · sydbank.dk

hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du klare

dit bankskifte online ved hjælp af et netmøde og

sikker upload af dine dokumenter. Alternativt kan

du ringe til mig på 74 37 62 68, så vi sammen kan

gennemgå dine muligheder.

Fodbold

Som et led i optakten til forårssæsonen tog U15/16 
drenge på træningslejr i Vejen Idrætscenter fra d. 
11. til 13 marts.

Vi blev kørt til Vejen af venlige forældre og 
indlogeret på værelser på Danhostel Vejen som vi 
for øvrigt delte med Kristrups seniorhold, der spiller 
i Jyllandsserien. Vurderet på de ellers søde og rare 
Kristrup spilleres indtag af alkohol både fredag og 
lørdag, så er jeg ikke helt sikker på, at drengene 
længere ser Jyllandsserien som et seriøst niveau!

Nå, vi blev indlogeret og skulle straks videre 
til Jump Fitness. Det var sjovt at se de stive 
fodbolddrenge forsøge sig på trampoliner. Ingen 
af dem kunne dog måle sig med træner Carstens 
energi – Carsten var i en klasse for sig selv! Efter 
aftensmaden stod resten af aftenen på hygge i det 
store Vejen center og drengene havde fri adgang til 
svømmehal, motionscenter, springcenter og meget 
mere. Det meste blev afprøvet og derefter blev der 
chillet på værelserne dog undtaget en flok drenge, 
der synes det var fint at gå en håndfuld km for at 
komme på MacD.

Dagen efter kom alle op til tiden, spiste morgen-
mad, og så stod den på formiddagstræning på 
kunstgræs. Herunder specialtræning af vores 
to målmænd af RH Goalkeeping. Efter frokost 
ventede to kampe. Vores Liga 2 hold spillede mod 
et U17 hold fra Helle FC, der vist troede, at der var 
tale om en oprykningskamp og ikke en trænings-
kamp. I hver fald spillede de ret voldsomt men vi 
slap fra kampen uden skader og det blev pludseligt 
vigtigere end at vinde. Derefter tog vores Liga 5 
drenge imod Erritsø og trods at hurtigt føringsmål 

til os, så endte den kamp desværre også med et 
nederlag. Nå, det var jo kun træningskampe!
Derefter hoppede de fleste drenge i svømmehal-
len og andre hyggede sig rundt om på centret. 
Vi spiste aftensmad og mødtes derefter i vores 
fællesrum for at se Manchester United tabe endnu 
en kamp. (Red.: United vandt over Tottenham 3-2 
ved Hattrick af Ronaldo) 
Derefter var der holdhygge, herunder bl.a. en quiz, 
og kl. 23.30 ro på værelserne.

Søndag startede vi med et foredrag af sports- og 
mentalcoach Kathrine Laursen som fik lidt ekstra 
respekt fra drengene, da de fandt ud af, at hun 
havde været professionel thai-bokser, sågar i 
Thailand! 
Foredraget var dog nok lige en kende for teoretisk 
for 14-15 årige drenge en søndag morgen. 

Derefter tog de to tidligere professionelle 
fodboldspillere Hans Henrik Andreasen og Martin 
Bergvold imod os og vi blev delt op i en defensiv 
gruppe (Hans Henrik) og offensiv gruppe (Martin) 
og trænede derefter positionsspecifikke øvelser. 
Super fin træning af to tidligere udlandsproffer som 
begge var helt nede på jorden og i øjenhøjde med 
drengene.

Søndagen blev afsluttet med frokost inden vi blev 
hentet af forældre og turen gik retur to Hornslet.

Det blev til et super godt ophold i Vejen Idræts-
center som byder på fremragende faciliteter 
og samtidigt har totalt styr på alle detaljer. Kan 
bestemt anbefales til andre, der søger et trænings/
weekendophold. 

Træningslejr i Vejen
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Fodbold



HIF BLADETS STØTTER

30

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

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Fodbold

...Fortsat
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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

...Fortsat Holland tur - retur
I påsken tog U 17 drengene på en længe ventet og flere gange udsat tur til Holland.
Det var en fantastisk tur for hele holdet. Nedenfor de sparsomme men dog dejlige beskeder, der 
trods alt blev rapporteret fra turen; 

Torsdag 14. april
Vi er kommet rigtigt godt herned - og bor på et rigtigt fint hotel - vi har fået aftensmad og vi er 
lige kommet hjem fra aftentur i byen - som er en rigtig fin by - der er fantastisk vejr hernede.

Lørdag 16. april 
Så er vi lige kommet hjem fra vores 1. kamp dag - den gik rigtig fint, og vi vandt puljen - så 
imorgen skal vi møde de andre puljevindere.

Igår var vi i Eindhoven og se stadion og var rundt og se byen. Vi trives helt fantastisk, og vejret er 
helt forrygende.

 

 

TUR NR. 1038 
EASTER OPEN SOUTH 2022 

REJSEPROGRAM 
 

RKG Klarup: 1 x U17 piger 11-mands. 22 deltagere. 
Fyrkat Q: 1 x U15 og 1 x U17 piger 11-mands. 31 deltagere. 

Hornsleth IF: 1 x U17 drenge 11-mands. 18 deltagere. 
71 deltagere i alt. 

 
Torsdag 14. april: 
Kl. 05.00: Afrejse fra RKG Klarup, Hornbækvej 94, 9270 Klarup. 
Kl. 06.00: Afrejse fra Fyrkat Q, Amerikavej 22 – DS Arena, 9500 Hobro. 
Kl. 07.00: Afrejse fra Hornsleth IF, Stadionvej 4, 8543 Hornsleth. 
 
Derefter køres mod indkvarteringen. 
Indkvartering og aftensmad. 
 
Fredag 15. april: 
Kl. xx.xx: Rundvisning på Philips Stadion. Vær v/indgangen min. 15. min. før. 
Rundturen starter ved ’PSV Fanstore’ ved indgang 17 til Philips Stadion. Rundvisningen tager cirka én time hvorefter 
der bruges tid på klubbens museum og fanshop. 
Aftal selv med jeres chauffør, hvornår I kører fra indkvarteringsstedet, således I kan være ved stadion til den aftalte 
tid. 
 
Herefter shopping i Eindhoven (Aftal selv med jeres chauffør hvor I skal sættes af/afhentes). 

Lørdag 16. april: 
Easter Open starter.  

Søndag 17. april: 
Easter Open finale- og placeringskampe. Efter finale- og placeringskampe er der hjemrejse. Vær opmærksom på, at 
bussen først kan påbegynde hjemrejse efter chaufførens 9 timers hviletid.  

Mandag 18. april: 
Morgen/formiddag ankomst til jeres klubhus. 

 
(Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.) 

Vi ønsker jer en GOD REJSE!  
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Fodbold

www.gamlekro.dk

...Fortsat
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

Fodbold

...Fortsat
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Håndbold

Soldal Cup 2022

...Fortsat

Fredag den 8. april tog 50 spillere og leder afsted 
mod Soldal Cup!

Vi blev hentet ved Hornslet Hallen kl. 17:00 og 
tog med fælles bus mod Sindal. Der var en god 
summen I bussen fra start af som blev mere og 
mere højlydt – Præcis som det skal være når man 
er på håndboldtur.

Lige omkring kl. 19 ramte vi Sindal og blev indkvar-
teret på skolen. Her havde vi fået lokaler lige ved 
siden af hinanden, så vi stadig var godt samlet som 
klub. Det tog dog ikke mange minutter før de fleste 
var ude og inspicere skolen og området.

Da alle de deltagende hold havde godt med penge 
på holdkontoerne, var der blevet bestilt pizzaer til 
aftensmad fredag. Så der blev hentet en ordentlig 
stak familie pizzaer på det lokale pizzeria og der 
blev hygget med lidt fælles spisning.

Lørdag skulle kampene i gang. De to U13 pigehold 
spillede i samme hal, U9 og U11 Drenge spillede i 
samme hal, mens U11 Piger var røget i en hal for 
sig selv.

Der blev spillet mange gode kampe og alle hold 
gik gennem dagen uden skader og med modet 
højt! Da alle havde spillet deres kampe færdige 
lørdag gik turen igen mod skolen, hvor der var 
fælles aftensmad for alle deltagende hold. Her blev 
serveret en lækker omgang mad, hvor især nogle 
af drengene tog for sig af kødet og knap så meget 
salat ;-)

Lørdag aften var det muligt at komme i svømme-
hallen. Dog var der så meget pres på svømmehal-
len at de ikke kunne få plads til alle da de ønskede 
det. 

Det lykkedes dog, for dem der havde lyst, til at få 
en times tid i svømmehallen.

Ud over svømmehallen var der arrangeret show-
kamp mod FC ZULU. Hver klub var blevet bedt om 
at stille med en spiller til kampen. Fra Hornslet blev 
det U13 Pige træneren, Patrick, der tog opgaven 
på hans skuldre. Alle spillere og trænere var i hallen 
for at heppe Patrick gennem kampen. Det var en 
anderledes håndboldkamp med masser af gøgl 
og små indslag undervejs. Patrick fik scoret et par 
kasser og fik massive klapsalver med på vejen!

Efter svømmehal og showkamp var det tid at finde 
mod dynerne. Dog var der lige lidt trængsel foran 
U13 pigernes dør, af drenge der havde fået øjnene 
op for de søde og smukke piger fra Hornslet.

Søndag var det slutspilsdag! U11 pigerne startede 
med at skulle med bussen kl. 7:15. Det var nogle 
søvndrukne piger der fandt vej mod bussen. I løbet 
af de næste timer fik de andre hold også pakket 
sammen og fundet vej mod busserne og de haller 
hvor de skulle spille.

Både U9 Drenge og begge U13 Pige hold fik spillet 
sig i finalerne. Både U11 Drenge og Piger glippede 
desværre finalerne. Drengene tabte semifinalen 
med et enkelt mål efter en meget spændende 
kamp.

U9 Drenge viste overlegent spil i deres finale og 
vandt den 20-10! Der var stor glæde og jubel 
fra både trænere og spillere og ikke mindst fra 
de gode kammerater fra U11 Drenge. En fælles 
jubeldans skulle der til før der kunne tages i mod 
den store pokal.
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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

Det ene U13 Pige hold røg i en meget tæt finale. 
Pigerne kunne ane pokalen, men en fejl i et afgø-
rende angreb gjorde desværre at modstanderen 
kunne komme op og score og vandt derfor kampen 
med et enkelt mål. Det var en flok ærgerlige piger 
lige efter kampen, men humøret løftede heldigvis 
efter en times tid.

Det andet U13 pigehold mødte hård modstand 
i deres finale. Der var hevet en målmand ind fra 
U11 piger, der lige kunne når fra den ene hal til 
den anden for at hjælpe til, da holdet var afsted 
uden målmand. Pigerne kæmpede rigtig flot hele 
kampen igennem, men det var desværre ikke nok 
og de måtte se sig slået.

Efter finalerne var der afgang mod Hornslet. Det 
var et andet lydniveau i bussen på vej retur end om 
der var om fredagen. Lige omkring kl. 18:00 ramte 
vi Hornslet hvor p-pladsen ved hallen var fyldt godt 
op med forældre der var klar til at hente en flok 
trætte børn og unge.

Hele trænerflokken vil gerne sige alle spillerne tak 
for en god tur.

En tur hvor kammeratskab, holdånd og klubånd var 
i højsæde.

...Fortsat
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vores team er kampklar… 
så kig ind i en af vores to saloner

ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK 

8410 RØNDE:  NATTERGALEVEJ 2 · T. 86 12 10 10 · TIRS-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

Håndbold

...Fortsat
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Skal du med på holdet?
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Hornslet Hallen tilbyder som noget nyt udlejning af lokaler til festlige lejligheder.
Hornslet Hallen råder over flere dejlige lokaler med plads fra 8 til 150 gæster.

Lokalerne er lyse og indbydende.

I kan vælge at stå for det meste selv, eller I kan vælge at overlade det meste til os.
Hornslet Hallens café kan være behjælpelige med forplejning.

I kan se menuforslag på hallen hjemmeside.
I har en unik mulighed for at leje en hel idrætshal med, hvor de mindste og barnlige 

sjæle kan udfolde sig med hoppepude og anden leg.

I kan læse mere på hjemmesiden om muligheder og priser.
I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte Bjørn i cafeén på tlf. 4114 7055 eller 
centerleder Karsten på 2681 6055, hvis I har spørgsmål eller ønsker at høre mere. 

Vi finder den helt rigtige løsning for dig.

Hold din næste fest i  
Hornslet Hallen
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Leg og lær med bold
Så blev sæsonen for Leg og Lær med Bold 
afsluttet.

Det blev næsten til en sæson uden Corona – I hvert 
faldet en sæson, hvor det ikke var så dominerende.

Det har været nogle dejlige lørdage hvor der har 
været godt gang I hallen.

Lørdag den 19 marts havde vi afslutning for begge 
hold. Her var der fælles leg i hallen, og der var 
besøg af maskotten. Derudover fik alle Leg og 
Lær børn en fin medalje, som bevis på en flot 
gennemført sæson.

Da alle var bevæget godt igennem, gik vi alle i 
cafeen og fik kage og slush ice.

Det blev til en hyggelig afslutning, hvor der blev 
uddelt high five og krammere!

Mod den nye sæson arbejder vi med lidt nye tiltag. 
Vi vil gerne se, om vi kan rykke vores træning dag 
til fredag eftermiddag, så vi kan slutte ugen godt af 
med at blive bevæget godt igennem.

Om det lykkedes at rykke dag – det må tiden vise. 
Det vil blive meldt ud til sæsonstart I september 
hvordan træningstiden vil falde.

Trænerteamet takker for en god sæson og håber at 
se jer alle igen til en ny sæson til september.

- God sommer - trænerteamet
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vores team er kampklar… 
så kig ind i en af vores to saloner

ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK 

8410 RØNDE:  NATTERGALEVEJ 2 · T. 86 12 10 10 · TIRS-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

Fodbold
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Stor vækst på U9/11 holdet
Så er sæsonen 20/21 sluttet. Det blev en sæson 
med stor vækst på holdet. En så stor vækst, at der 
blev til et rent U9 hold.

Det er en flok glade og gode drenge der er på 
holdet. En flok der gerne vil lære, men som også 
gerne vil at man kan det hele første gang.

I den hjemlige turnering spillede begge hold en 
rigtig flot turnering.

U11 røg i A rækken efter jul, hvilket var lidt en hård 
nød at knække, men alle drenge blev ved med at 
kæmpe trods flere nederlag. Det blev til mange 
tætte kampe, hvor drengene virkelig gav den gas.

U9 havde det noget nemmere i den hjemlige 
turnering. Inden jul var der kun sejre til holdet. Efter 
jul blev det til et enkelt nederlag med Bjerringbro 
på hjemmebane, der blev dog taget revanche da 
vi var i Bjerringbro og spille returopgør. Drengene 
kunne godt have brugt noget mere modstand i 
turnering, men hvis vi skal se positivt på det – Så er 
deres ego blevet fyldt godt op med alle de sejre.

Vi sluttede sæsonen af med en tur til Sindal med 
flere andre hold fra klubben. Det var en rigtig god 
tur for holdene. En tur hvor vi blev bekræftet i at 
drengene har fantastiske venskaber på tværs af 
årgangene! Til Soldal Cup tabte U11 desværre 
deres semifinale med et enkelt mål – Det var et 
af de svære nederlag at accepteret. Især fordi 
drengene virkelig have slæbt i det og var så tæt på. 
U9 gik, igen, gennem turneringen uden nederlag og 
kunne tage en stor, fin pokal med hjem til klubben! 
Her var det igen tydeligt at drengene kæmper 
sammen, ingen sejrsdans uden vennerne fra U11! 

Så det blev til en stor, flot rundkreds med plads 
til alle og sæsonens sidste HVEM VAR DET DER 
VANDT I DAG!!

Til markedsdagen i Hornslet møder drengene op 
og rydder op i gaderne bagefter. Når vi har ordnet 
det, holder vi en fælles hyggeaften. Altså en dag 
med alt det andet vi også kan som hold ud over 
håndbold – så som hygge, fællesskab, sammen-
hold og sjov.

Vi har holdt pause i april måned, men i maj starter 
vi op med en ugentlig træning udendørs på vores 
Beach Bane. Her bliver det primært afleveringer, 
finurlige skud og styrke der kommer i fokus. Er 
man fra årgang 2010, 2011 eller 2012 og har lyst til 
at prøve at være med, er man meget velkommen.

Når vi starter op efter sommerferien er alle 
drengene U11 spillere. Der er nogle få der skulle 
have været rykket op til U13. Desværre er der ikke 
nok til et U13 hold, men vi laver gerne plads til dem 
på U11 og styrker sammenholdet endnu mere i den 
nye sæson.

Vi glæder os til endnu en sæson med en flok 
dejlige drenge – HVOR DER ALTID ER PLADS TIL 
FLERE!

Rigtig god sommer til alle vores spillere, deres 
familie og vores sponsor fra Hornslet Fysioterapi 
og Træning.

-Trænerteamet
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Håndbold
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Petanque

Vi kom godt i gang med sæsonen den 3. april 
2022. De fremmødte 24 spillere havde en god 
formiddag med kaffe, rundstykker og et par spil.

Bestyrelsen glæder sig til at se så mange spillere, 
som muligt til vore turneringer i sommerens løb.

Flaskespil
Vi spiller om søndagen. Datoerne fremgår af 
turneringsplanen, som var optrykt i marts nr. Af HIF 
Bladet og ophængt i klubhuset.
Flaskespillet koster pr. gang kr. 25 og der er 
præmier til de 12 der har opnået flest point, dog 
max. til havldelen af de fremmødte spillere.

Supermelee
Vi spiller om tirsdagen. Turneringsplanen fremgår 
ligeledes af marts nr. af HIF Bladet samt af opslag 
i klubhuset.

Supermelee er en løbende turnering over hele som-
meren. Hver spiller noterer sine point på tavlen, og 
Svend holder regnskab med alle de deltagendes 
point og udregner en vindere, som offentliggøres 
ved medlemsmødet i oktober. 
Vinderne hædres med en lille erkendlighed, ved 
medlemsmødet/sæsonafslutningen i oktober.

Klubmesterskabet
Klubmesterskabet afholdes søndag den 28. august 
2022.

Vi vil i år prøve en ny turneringsformen.
Vi laver turneringen som individuel turnering på lige 
fod med flasketurneringen.

Tilmelding skal foretages enkeltvis og der bliver 
trukket lod om makker til hvert enkelt spil.

Vi spiller 4 kampe, hvor der, for at det ikke skal 
blive en heldagsforestilling, begyndes med 3 point.
Vi spiller 3 spil, hvorefter der vil være frokostpause. 
Efter frokostpausen 1 spil.
Grillen tændes, så der vil være mulighed for at grille 
medbrage mad.

Vi håber, dette tiltag vil være medvirkende til, at 
flere får lyst til at deltage. 
Det kunne være rigtig dejligt, hvis alle 47 medlem-
mer dukkede op på dagen.
Vi plejer at have nogle hyggeligt timer, med godt 
spil og fint humør.

Champagnespil, fællestræninger, hyggespil med 
Rodskov og Sjov petanque i Ådalen.

I sommerens løb er der ud over vore egne løbende 
turneringer mulighed for at deltage i ovenstående 
arrangementer, datoer fremgår ligeledes af marts 
nr. af HIF Bladet, og der er sendt datoer på Sjov 
Petanque ud til medlemmerne. Datoerne fremgår 
ligeledes af opslag i klubhuset.

Der opfordres til at arrangere fælleskørsel, som 
medlemmerne selv aftaler fra gang til gang.

Bestyrelsen

Turneringen er igang
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Petanque

Almindelig træning

Der er almindelig træning hver søndag hele året kl. 10.00 dog ikke 
Påskedag, Pinsedag og 2. juledag. 
Tirsdage i april og tirsdage i september kl. 18.00 
Fra tirsdag 3. maj til tirsdag 31.aug. kl. 19.00 
Fra tirsdag 4. okt. til tirsdag 28. mar. 2023 kl. 14.00

Aktivitetskalender 2022
Tirsdag 17. maj 18:30 Træning i Rodskov
Tirsdag 24. maj 19:00 3. Supermelee
Søndag 29.maj 10:00 3 flaskespil
Tirsdag 7. juni 19:00 4. Supermelee
Mandag 13. juni 18:30 Træning i IFÅ
Søndag 19. juni 10:00 4. Flaskespil
Mandag 20. juni 18:30 Hyggedag i Rodskov99
Søndag 3. juli 10:00 5. Flaskespil
Tirsdag 5. juli 18:30 Træning i Hornslet
Søndag 10. juli 09:30 Champagnespil
Tirsdag 12. juli 19:00 5. Supermelee
Søndag 31. juli 10:00 6. Flaskespil
Tirsdag 9. aug. 19:00 6. Supermelee
Søndag 14. aug. 10:00 7. Flaskespil
Tirsdag 16. aug. 18:00 Hyggeaften med Rodskov i Hornslet
Tirsdag 23. aug. 19:00 7. Supermelee
Søndag 28. aug. 09:30 Klubmesterskab HIF
Tirsdag 20. sept. 18:00 8. Supermelee
Søndag 25. sept. 10:00 8. Flaskespil
Tirsdag 4. okt. 19:00 Medlemsmøde Hornslet Hallen



46

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 i hallen

Åbningstider:

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00

Caféen holder derudover åben til 
arrangementer

I er altid velkomne i cafeen udenfor 
åbningstiden, hvor de opsatte automater 
kan benyttes

Vi ses.
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HIF BLADETS STØTTER

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

Amanda - Byens Grill Byvej 6 8543 Hornslet 8699 4999 www.restaurant-amanda.dk

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

Bageriet Løgten og Hornslet Byvej 15, Hornslet 8699 4042

Bog & idé Hornslet Tingvej 13, Hornslet 8699 4127 www.bog-ide.dk/hornslet

Børge Møller Grafisk Lystrupvej 62, 8240 Risskov 86 12 41 00 www.bmgrafisk.dk

Den Gamle Kro Rosenholmvej 3, Hornslet 8699 4007 www.gamlekro.dk

Ejendomsservice v/Bille Olsen Tendrup Hovvej 4, Hornslet 4098 5264

EL:CON Hornslet A/S Sortevej 6, Hornslet 8699 5278 www.elcon-hornslet.dk

JS Smede & Maskinforretning ApS Ågårdvej 60, Hornslet 4078 3880 www.jssmed.dk

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

Hornslet Apotek Byvej 8, Hornslet 8699 4633 www.hornslet-apotek.dk

Hornslet Autoværksted v/Søren K. Eriksen Løgtenvej 3, Hornslet 8699 4956 www.hornsletauto.dk

Hornslet Fysioterapi & Træning Dalgårdsparken 6, 8543 Hornslet 8762 1800 www.hornsletfys.dk

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

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

KAMF Hornbjergvej 71, Hornslet 8622 8644 www.kamf.dk

Mikael Lange, aut. kloakmester og entreprenør Landevejen 87, Rodskov, Hornslet 4025 4088 www.mikaellange.dk

Mr. Hornslet Byvej 5, Hornslet 8699 4644 www.tøjeksperten.dk

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

Rosenholm Have og Park ApS Dalgårdsparken 2, Hornslet 8699 7767 www.have-park.dk

Saks & Bjørnkilde Tingvej 14, Hornslet 4096 4245/8637 6004

Skobox Tingvej 8A, Hornslet 8699 5399 www.skobox.dk

Skov Revision Byvej 2, Hornslet 8697 5065 www.skov-revision.dk

Sparekassen Djursland Tingvej 10A, Hornslet 8762 1717 www.spardjurs.dk

SuperBrugsen Hornslet Toftevej 11, Hornslet 8699 4019 www.superbrugsen.dk

Sydbank Lystrupvej 4, 8240 Risskov 7437 5470 www.sydbank.dk

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

HIF 
M o t i o n


