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3.000 HIF’ere kan ikke tage fejl

Kom og dyrk sport hos os

Ny sæson - nye fællesskaber!
For mange er sommerferien nu afholdt, mens
andre stadig nyder den lune augustsol lidt endnu,
enten hjemme eller ude. Uanset hvad, glæder vi
os til at se jer igen, når alle snart vender tilbage til
vores fælles omdrejningspunkt – Hornslet IF.
Og vi vender tilbage, det viser tallene tydeligt. Det
dyk, som idrætslivet tog under corona, er heldigvis
vendt igen. Både DIF, DGI og alle idrætsgrenenes
egne organisationer, har gjort hvad de kunne for
at få os tilbage til bevægelse, gode oplevelser og
fællesskab. Det fællesskab som vi har i Hornslet
IF, er meget værd og det er så dejligt at se det
blomstre igen.
Henover sommeren har idrætslivet dog ikke bare
ligget stille – der været afviklet både fodbold- og
håndboldskole, KropAmok har afholdt sommersport 2022, der har været liv på både petanque-,
tennis-, og beachbaner og ikke mindst i svømmehallen. Og så er sommeren også blevet brugt
til at forberede den næste sæson, fordele haltider,
skaffe nye trænere og meget andet.
Lander du lidt for tungt i sofaen efter ferien, så
husk, at du som betalende medlem i en af vores
afdelinger, kan få 20 % rabat på i HIF Motion, hvis
du vælger et 6 eller 12 måneders abonnement på
fri træning + hold.

Hvis du vil læse mere om HIF Motion, eller
Hornslet IF i det hele taget, så slå et smut omkring
vores helt nye hjemmeside på hornsletif.dk som vi
har bygget på i foråret og sommeren.
I september og oktober afvikler vi alle afdelingernes medlemsmøder samt foreningens generalforsamling. Det er her hvor vi blandt andet vælger
medlemmer, kasserere og revisorer til bestyrelserne i både afdelingerne og hovedbestyrelsen.
Der er rig mulighed for at gøre sin indflydelse
gældende og føre gode ideer til torvs. Alle er
velkomne – og man skal ikke være bange for at
blive ”prikket” til en post, som man ikke har lyst
til. Men kom gerne og hør formandens beretning,
få gennemgang af regnskab og mød dem, der
hjælper med at skabe fællesskab i Hornslet IF. Ofte
er der også kaffe, sodavand eller øl og lidt lækkert
at spise.
Vi glæder os til at se dig – se tidspunkter og
mødesteder inde i bladet.
Vi ønsker alle medlemmer en god sæson 2022/23.
På vegne af hovedbestyrelsen
Mikkel Pilehave Jensen
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Generalforsamling

afholder og indkalder hermed til
generalforsamling
torsdag den 27. oktober 2022,
kl. 19.30
i det store mødelokale i Hornslet hallen.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse
3. Årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Handlingsplan og budget til debat
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 1 medlem på ulige år
7. Valg af 1 suppleant for 1 år
8. Valg af 1 revisor for 2 år på ulige år
9. Valg af en revisorsuppleant for 1 år
10. Evt.
Eventuelle forslag skal være formand Mikkel Pilehave Jensen, Fuglevænget 57,
8543 Hornslet i hænde senest den 13. oktober 2022.
HIF BLADETS STØTTER
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Sikke et forår og sommer vi har haft I Hornslet Hallen.
Vi har forsøgt at holde mere åbent i cafeen og dette er blevet taget godt imod.
I slutningen af foråret fik vi lavet den nye, fine træterrasse udenfor cafeen. Den har I virkelig taget godt
imod. Det har været skønt at se så mange mennesker hygge sig på terrassen I forbindelse med træning
og kampe.
Til årets markedsdag var vi igen at finde på torvet ved Matas og Frisør Malou. Her stod vi klar med store
pitabrød. Det var en god dag med mange mennesker i byen.
Vi var også ude og vise flaget, da der var familiedag ved Rema1000, Hornslet Fysioterapi og Fest og
gaver. Her var vi klar med lidt til at stille sult og tørst. Der var mange børnefamilier, der kiggede forbi og
det var en hyggelig og solrig dag.
Vi sluttede af med håndboldskole i uge 26, inden vi lukkede ned for sommeren. Sikke en skøn måde at
slutte af på. Masser af liv i hallerne og på Beachbanen. Alle deltagere blev bespist i cafeen mandag til
torsdag, så der var fuld knald på.
I skrivende stund går vi på en velfortjent sommerferie. Når vi vender tilbage er det for fuld skrue, når vi
starter op med fodboldskole og Krop Amok sommercamp. Så i uge 31 bliver der også fuld knald på I
café og på banerne.
Der er netop blevet offentliggjort planer for den nye udskolings placering. Vi er meget spændte på
projektet og glæder os til at følge med i udviklingen på tætteste hold.
Der vil, uden tvivl komme lidt gener omkring byggeriet, der kommer til at berøre vores brugere, men vi er
sikre på, at vi alle sammen kommer godt igennem det.
Lige efter sommerferien er der rigtig godt I gang I den, da der både er gang I indendørs og udendørs
aktiviteter. Her vil vi gerne gøre opmærksom på at vi gerne står til rådighed, hvis I ønsker at mødes med
holdet over en bid mad. Kig ind I cafeen og få vore holdmenu.
Vi glæder os til at se jer alle igen efter en velfortjent sommerferie.
GOD SOMMER
Hallen
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Medlemsm

Der afholdes og indkaldes hermed
følgende datoer - alle møder e

Badminton - Onsdag d. 21. september 2022 kl. 19 i Hornslet Hallens mødelokale- eventuelle
privat.dk i hænde senest den 9. september 2022

Fodbold Støtteforening - ons. den 21. September kl. 18.30 - eventuelle forslag sendes til po
Fodbold - Onsdag d. 21. september 2022 kl. 19 - eventuelle forslag sendes til post@hornsle

Gymnastik - dato følger på www.hornslet-if.dk - eventuelle forslag kan sendes til formand

Petanque - Tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 19 i Hornslet Hallens klublokale - eventuelle forsl
senest den 20. september 2022 - Dette er samtidig sæsonafslutning.

Svømning - den 14. september 2022 kl 19.00 i Hornslet Hallens klublokale - eventuelle fors
den 1. september 2022

Tennis - Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 19 i klubhuset- eventuelle forslag skal være afle
september 2022

Håndbold - Torsdag d. 22. september 2022 kl. 19 i det store mødelokale i Hornslet Hallen -e
september 2022.

DAGS
(de enkelte møder kan hav
1. Valg af dirigent
2. Beretning, drifts
3. Behandling af
4. Valg af bestyr
5. Eve
HIF BLADETS STØTTER
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED

Løgtenvej 3 • Hornslet • 8699 4956 • hornsletauto.dk

møder i HIF

til medlemsmøder i Hornslet IF på
er i Hallens/klubbens lokaler:

e forslag skal være formand Henning Kristiansen, Havevej 7, Hornslet, hifbadminton@

ost@hornsletfodbold.dk senest den 1. september 2022
etfodbold.dk senest den 1. september 2022

d Esben Wøldike, Eskerodvej 56, Hornslet

lag skal være formand Grethe Fjeldsted Munkholm. Rosenvang 29, Hornslet i hænde
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TRYKKER
TRYKKER
PROGRAMMET
PROGRAMMET

slag skal være formand Elisabeth Melchiorsen. Ballesvej 20, Hornslet i hænde senest

everet til Henning Kristiansen, Havevej 7, Hornslet, henningkr@privat.dk senest den 8.

eventuelle forslag skal være indsendt til haandbold.formand@hornslet-if.dk senest 1.

SORDEN
ve tilføjelser til nedenstående)
t og stemmetællere
sregnskab og budget.
f indkomne forslag.
relsesmedlemmer.
ventuelt.

Dit lokale trykkeri
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Sæsonafslutning

Endnu en sæson er gået.
Sæsonen var har været opløftende og lidt træls, også sjov til sidst med beach volley.
Vi startede sæson med ca. 10 spillere hver torsdag, efter jul har vi måske været 8 nogle gange lidt
færre. Jeg nyder stadigvæk torsdag aften til volley, jeg håber dog på at vi i næste sæson bliver lidt
flere stamspillere.
Så kom frisk, d. 1. torsdag i september, som i år er den 1. september.
Vi havde en god afslutning på sæsonen. Vi fik dejlig mad fra Hornslet Hallen. Vi havde en
fantastisk aften først med det flotteste vejr til beach volley og afslutning bagefter.
Jeg håber på at se mange nye ansigter til september.
Birthe Krag

HIF BLADETS STØTTER

ADVOKATFIRMAET

SØLGAARD & KNUDSEN
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MØDERET FOR HØJESTERET

God motion og et godt
grin

MOTIONS
VOLLEY
MOTIONS
Torsdag
18:30-20:00
VOLLEY

FOR ALLE ALDRE
Fra 16 år.

HVORNÅR

KONTINGENT
FOR ALLE ALDRE

HVOR
HVORNÅR

SPØRGSMÅL
KONTINGENT
kontakt
Birthe Krag

Hornslet
Torsdag skole
Ny
gymnastik sal
18:30-20:00
HVORFOR
HVOR

Hornslet skole
God
motion ogsal
et godt
Ny gymnastik
grin

550 kr. for 1 sæson
Fra 16 år.

29 74 80 39
550 kr. for 1 sæson

SPØRGSMÅL
kontakt Birthe Krag
29 74 80 39

HVORFOR

God motion og et godt
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Skal vi sammen gøre en forskel
for Hornslet IF Håndbold?
Få et tilbud fra os, så giver vi 150 kr. til din klub
Du skal blot scanne QR-koden og udfylde og sende dine kontaktoplysninger
til os. Så kontakter vi dig og laver et forsikringstilbud. Du forpligter dig
ikke til at købe noget.
Takker du ja til forsikringstilbuddet, så giver vi yderligere 150 kr.
til Hornslet IF. Det vil sige 300 kr. i alt.
Du må gerne få familie, venner eller naboer til at få et forsikringstilbud
fra os. Det giver også 150 kr. til din klub.

Firmaer kan også gøre en forskel
Har du et firma, eller arbejder du i en virksomhed, der siger ja til at holde
et møde med os, så giver vi 200 kr. til Hornslet IF.
Vi giver yderligere 400 kr., hvis firmaet laver et engagement hos GF Aarhus
på mindst 10.000 kr. (ekskl. bilforsikring og arbejdsskadeforsikring).
Det vil sige 600 kr i alt.
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GF Aarhus • Tlf. 86 13 32 55 • gf-aarhus.dk
Dalsagervej 25 indgang N · 8250 Egå

Scan koden her

Har dit barn hælsmerter?
Så læs med her
Hælsmerter (Severs syndrom) er et stort problem for rigtig mange børne- og
ungdomsspillere. Det rammer typisk i alderen 8-14 år. Vi ved fra forskning at ca.
10.000 børn i Danmark lider af hælsmerter, størstedelen er fodboldspillere.
Der findes en indlægssål som er en effektiv løsning!
Diagnosen hedder Severs syndrom. Tilstanden kan være meget smertefuld og
kan gøre, at børnene stopper med at spille fodbold eller fortsat deltager, men i
begrænset omfang. Hidtil har løsningen været aflastning gennem pause. Men nu
har en dansk udviklet indlægssål, Solemaids, ændret dette. Nu kan børnene
fortsætte med at dyrke idræt, mens kroppen selv sørger for at fjerne problemet.
Severs syndrom er nemlig vækstbetinget og går væk af sig selv, men desværre
kan det have lange udsigter. Alt fra uger/måneder til flere år.
I Hornslet Fysioterapi & Træning er vi certificerede Solemaids forhandlere.
Sålerne speciallaves til barnet. Der er 6 ugers tilfredshedsgaranti på sålerne.
Læs mere om hvordan du tester dit barn, sålerne og Severs syndrom på vores
hjemmeside ved at scanne QR koden
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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

Seniorer/motion

850 kr.

inkl. boldgebyr

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

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen
Henning Kristiansen (formand/kasserer)
Mathias Thyrre (næstformand)
Asger Pedersen (ungdom mm)

Generalforsamling
BADMINTONAFDELINGEN afholder generalforsamling onsdag den 21. sep. 2022 kl19 i Hallens
mødelokalet.
Eventuelle forslag skal være formand Henning Kristiansen, Havevej 7, 8543 Hornslet, mail
hifbadminton@privat.dk senest den 8. september 2022
Henning er på valg

HIF BLADETS STØTTER
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Badminton

Sponsoraftale med:

Ældre
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. KOMBARDO
Vigtigt at nuværende spillere melder tilbage, såfremt man ikke kan spille. Nye spillere vil blive
placeret ind, hvor der mangler spillere, så det er vigtig af give besked snarest, hvis en bane
mangler en spiller.
Medlemmer der stopper og nye spillere bedes kontakte Henning på mobil 23458025.

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)
Badmintonafdelingen er blevet tildelt følgende
timer for perioden 29/8-2022 til 30/4-2023.
Mandage 09:00 - 11:00 bane 1-6 Ældre
Mandage 18:00 - 22:00 bane 1-6
Tirsdage 18:00 - 22:00 bane 1-6

Onsdage 20:30 - 22:00 bane 1-6
Torsdage 18:00 - 22:00 bane 1-4
Fredage 16:00 - 19:00 bane 1-6 Ungdom

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet
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E-Sport
Helt nyt tiltag fra Esport Hornslet
Vi opretter et hold med E TECHNOLOGY – Et hold hvor vi kombinerer leg med programmering og
bevægelse. Vi skal lære at programmerer og styre forskellige enheder.
Vi tager udgangspunkt i arduino’s klassesæt og vil arbejde med programmering gennem leg
og senere ved at forstå koden. Vi starter med grundforløbet og vi så senere tilbyde udvidet
afhængig af de niveauer de forskellige befinder sig på.
Vi vil lege med robotter – robot arme – transportbånd – intelligente transport enheder AI – roner
og meget mere. Så en perfekt legeplads for dem der ønsker at arbejde udvikling.
Samtidig vil vi i pauserne arbejde med bevægelse, så vi også får styrket vores motorik og glæde
ved at bevæge os. Dette i samarbejde med DIF der har stillet øvelser til rådighed. Det første hold
vil være hver torsdag fra 16-18 i pavillonerne bag hal 2 ved Hornslethallerne.
Tilmelding sker via Hjemmesiden under Esport og tilmelding.
HUSK alle har ret til sammenhold – så er der nogle der har specifikke behov eller forespørgsler
via muligheden for at deltage – så tag fat i mig på mmj@houseweb.dk.
Det her kan også være en mulighed for at lære jeres nye klassekammerater fra Ukraine bedre og
kende. Så hjælp dem med at kontakt mig hvis de gerne vil være med.
Michael Møller Jensen

HIF BLADETS STØTTER
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Tennis

Foråret på banerne
Vi er kommet godt i gang med sæsonen trods Corona. Der er desværre flere der mangler fra
sidste år.
Såfremt man ikke ønsker at spille i år og har nøgle til banerne bedes den afleveret til Henning en
tirsdag aften på banerne.
Der er som sædvanlige træning for de nye og let øvede på tirsdag fra kl 19 - 21.
Alle er velkommen.

Klubmesterskaber
17./18. september kl. 9-16 klubmesterskaber.Afslutning med semifinaler og finaler for seniorer
double og singler. Herefter afslutningsfest.

Onsdage kl. 19-22
Tirsdage kl. 19 - 21
Tirsdage kl. 17-19

Aktivitetskalender 2022

Klubaften i juni måned
Lørdag 17. september kl. 9-16

DROP-IN opstart: Det er for alle på bane 3-4 hver onsdag.
Voksentræning nye og let øvede Bane 3-4.
Instruktion for børn U9-U15, på bane 3-4.
Periode 3/5 – 22/6 og igen 9/8 – 13/9
Klubdag/aften
Med tennis, hygge og spisning i klubhuset.
Se opslag om tilmelding i klubhuset.
Klubmesterskaber afslutning med semifinaler og finaler for
seniorer double og singler. Herefter afslutningsfest.

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

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.
17
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RENGØRING

VASKERI

EJENDOMSSERVICE

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende
og sætter kunderne i fokus.
Ring 86 99 34 47 og få et uforpligtende tilbud.
Se mere på: www.audesaps.dk
Vi modtager alle med et venligt smil og åbent sind.
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DAGE
bladsponsorer ÅBEN8ALLE
- 21
Vil du også være
Favorit-kunde
i
Sydbank?
Bliv ek
trakunde i
• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Hornslet Snedker-, Tømrerog Køkkenforretning ApS
v. Torben Lading

Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

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

FAVORIT

ADVOKATFIRMAET

SØLGAARD & KNUDSEN
Hornslet Auning Løgten

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

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger
du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi du
samler hos os, jo flere fordele kan du vælge.

apotek

A • 8543 Hornslet • www.skobox.dk

EJENDOMSSERVICE
Beregn
på sydbank.dk/favorit
BILLE
OLSEN
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.
HORNSLET AUTOVÆRKSTED
Løgtenvej 3 • Hornslet • 8699 4956 • hornsletauto.dk
HORNSLET AUTOVÆRKSTED

Løgtenvej 3 •4Hornslet
• 8699 4956 • hornsletauto.dk
Lystrupvej
· 8240 Risskov
Tlf. 74 37 54 70 · sydbank.dk

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

Christa Meier
Privatrådgiver
&
Tlf. 74 37 62 68
christa.meier@
sydbank.dk
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www.hornslethandel.dk
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Aktiviteter i Hornsl
JUNI
MA J

JAN

Vinterudsalg

FEB

Fastelavn

APR

Forårs
modeshow

Markedsdag

Open by
Night

Sommer
udsalg

Hornslet Handel er et blomstrende netværk af byens erhvervsdrivende.
Rigtig mange er med i fællesskabet, og der er også plads til din virksomhed.
Der er masser af åbenlyse fordele ved at være medlem, fx.:

» Deling af jeres opslag på Facebook til over 3.000 lokale følgere
» Deltagelse i fælles Messengergruppe og nyhedsmail
» Egen side på hjemmesiden www.hornslethandel.dk
» Mulighed for at deltage i eventsudvalg og påvirke byens begivenheder
» Firmavisning på bykortet, der eksponeres på flere medier og butiksfacader
» I bidrager til byens julelys, juletræer, markedsdag m.m.

Sådan bliver du medlem
Du kan melde din virksomhed ind i Hornslet Handel ved at henvende dig
til formand Jesper Nørgaard, Profil Optik. Ring til Jesper på 2974 1790
eller skriv til ham på 12283BC@profiloptik.dk
Kontingent pr. kvartal ex. moms:
K AT E G O R I 2

K AT E G O R I 3

K AT E G O R I 4

Håndværker, advo
kater, revisorer mv.

Butikker og liberalt
erhverv

Supermarkeder

kr. 690,-

kr. 1.240,-

kr. 1.650,-

HUSK! Medlemskontingentet kan selvfølgelig trækkes fra i skat.
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Fodbold

Fantastiske fodboldstart
Igen i år har vi været i gang med Fantastisk Fodboldstart.
Dette er en mulighed for de mindste for at prøve fodbold af, inden de går på sommerferie.
Det er mange øvelser, hvor man har en forældre med på banen.
Der har været tilmeldt lige omkring 55 børn til de seks lørdage, hvor der har været Fantastisk
Fodboldstart.
Det har været helt fantastisk med så mange børn og forældre på banerne lørdag morgen.
TIl sidste træning var der, som noget nyt, en spillertrøje samt medalje til alle deltagere.
Trænerteamet siger tak for nogle hyggelige lørdage og håber at se mange af børnene på diverse
fodboldbaner i fremtiden.
Trænerteamet

HIF BLADETS STØTTER

ADVOKATFIRMAET

SØLGAARD & KNUDSEN
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MØDERET FOR HØJESTERET

Fodbold

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
HORNSLET
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VORIT
Over 30 U9 drenge til træning
Fodbold

Vi har haft et super forår med drengene, der efterhånden er en trup på over 30 drenge.
Der er blevet spillet DBU turnering i både A og C rækken.
Her har der været mange lige kampe for begge hold.
Til de åbne Randers mesterskaber havde vi to B hold afsted. Begge hold nåede til semifinalen
som de hver især tabte, hvilket betød et rent HIF opgør i kampen om 3. pladsen. Drengene
håndterede det flot og kom sammen op på scenen bagefter for at modtage pokalerne.

Favorit vælger
Til Renommé cup i Alliancen 2. Pinsedag var ét A hold inviteret og her vandt Hornslet drengene
stævnet efter tætte
kampe og straffesparksafgørelse i finalen.
din økonomi
du
Da drengene havde fået sommerferie fra skolen tog 16 spillere og fire trænere til Ikast cup. Her
du vælge.
sov vi i en gymnastik sal sammen med U12 Hornslet drenge som også var afsted. Der blev hygget
til den helt store guldmedalje - også med U11 Hornslet pigerne.

Det ene U9hold i B rækken endte med at spille tre uafgjorte kampe og tabte to i deres pulje hvilket
desværre ikke var nok til at gå videre fra puljen. Holdet i A rækken tabte to og vandt to i puljen
hvilket rakte til at komme videre til semifinalen. Den endte 0-0 og Hornslet trak igen det længste
strå i straffesparksafgørelsen. Her blev scoret på alle fem forsøg. I finalen skulle drengene
møde Ikast som de havde tabt 3-1 til i puljekampen. Men Hornslet vandt med cifrene 2-0 på 30
års dagen for Danmarks EM finalesejr på 2-0 over Tyskland. Dermed kunne drengene gå på
sommerferie med en pokal mere i skabet.

fter kan du klare
t netmøde og
Der blev selvfølgelig sluttet af på McDonalds på vejen hjem fra en virkelig sjov tur både for drenge
Alternativt
og trænere.kan
Christa Meier
Vi glæder os
til efterårssæsonen der indtil videre byder på DBU kampe i U10A1 og U10C.
i sammen
kan
Privatrådgiver
Tlf. 74 37 62 68
christa.meier@
sydbank.dk

HIF BLADETS STØTTER
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Mvh Casper, Jakob og Pelle

Fortsættes...

Hornslet Auning Løgten

apotek
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Fodbold

...Fortsat

HIF BLADETS STØTTER

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

Hornslet Snedker-, Tømrerog Køkkenforretning ApS
v. Torben Lading
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Fodbold

Makron Cup
En forrygende fodbold weekend er overstået. 17 piger stillede til start i MARKON CUP i VRI. Et
stævne hvor vi fik mulighed for at måle os mod nogle rigtig stærke hold fra Aarhus kredsen. Hold
som Lyseng, Lystrup, VRI, HEI og Åbyhøj. Vi stillede op med to hold i A og B rækken. Første kamp
blev fløjtet i gang kl. 08.56 lørdag morgen og vi spillede sidste kamp 16.45, så en lang og god dag
med sammenhold, godt humør og masser af fodbold.
Og Hornslet´s U11 piger fik vist at vi kan være med mod alle modstandere. Begge hold gik ubesejret igennem gruppespillet, og derfor var Hornslet repræsenteret i begge finaler. Det samme var
Lyseng, som har en meget stor ungdomsafdeling.
A finalen tabte vi desværre 1-2 til et hårdt spillende Lyseng hold. Flot indsats af pigerne, som
repræsenterede HIF på bedste vis. Godt gået piger, og tillykke med resultatet.
I B finalen stod vi ligeledes overfor Lyseng. Denne gang med omvendt resultat. 2-1 til Hornslet, og
pigerne kunne løfte pokalen. Godt gået piger, og tillykke med resultatet.
Tak for en god dag

Aude s Aps

RENGØRING

VASKERI

EJENDOMSSERVICE

Vi er et firma i lokalområdet der er nærværende
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Fodbold

Hasle Cup
I forbindelse med at Hasle Boldklub fyldte 100 år, blev U11 pigerne inviteret til Hasle Cup.
En dag fyldt med fodbold, hygge og leg.
Vi startede med at møde AGF´s superligaspillere, og pigerne fik autografer og gode råd med på
vejen.
Efterfølgende spillede vi en række U11 8 mands kampe, og inden sidste kamp var vi ubesejrede.
Det betød at en uafgjort mod Sabro ville være nok til en samlet 1 plads.
Pigerne spillede en flot kamp, med masser af chancer i modstanderens ende. Vi havde skud på
overliggeren, et forsøg på saksespark kort forbi den ene stolpe, og gode redninger fra Sabro´s
målmand. Kampen endte 0-0 hvilket betød en samlet sejr, og nogle glade piger.
Tak for en sjov dag piger, og godt gået.

HIF BLADETS STØTTER

EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN
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HORNSLET
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Fodbold

Ikast Cup
Læs Ida-Maries beretning fra Ikast Cup med
U11 fodboldpigerne.
Jeg havde glædet mig meget til turen med alle de
sjove og skøre fodboldpiger.
Vi skulle mødes ved hallen den fredag, vi gik på
sommerferie.

Vi skulle spille den første kamp kl. 9:00. Jeg var på
det hold der gik ubesejret gennem lørdagen. Det
var en sjov dag med gode kampe, men også en
meget meget varm dag.
Vi heppede også på de to andre hold der var med
fra HIF - Det var mega hyggeligt at heppe sammen
på hinanden.

Her blev vi fordelt i bilerne og turen gik mod Ikast.
I den bil jeg kørte med på vej derned var der høj
musik og vi sang med i skrål på bagsædet - Det
var mega hygge!

Da vi var færdige med at spille og heppe gik vi
mod aftensmaden. Der var ris og gryderet på
menuen.

Da vi ankom til Ikast blev vi indkvarteret på en
skole nær boldbanerne. Vi havde fået to klasselokaler ved siden af hinanden. Det var dejligt når vi er
to hold der gerne vil være sammen.

Efter at aftensmaden var indtaget tog vi bussen
tilbage til skolen. Vi var nogle der gik i bad - andre
hoppede udenfor med det samme og begyndte at
lege på legepladsen og hørte højt musik.

Da vi allesammen var kommet på plads og havde
redt vores senge, spiste vi samlet ved et langt bord
vi havde sat op på gangen. Der var forældre der
havde sørget for pølsehorn, pizzasnegle og masser
af lækker kage.

Aftenen gik med leg, boldspil og høj musik.

Da vi havde spist gav vi Bo og Martin en gave hver
for deres store og flotte træner arbejde gennem
sæsonen.

Vi vandt vores kamp frem mod finalen. Semifinalen
var meget tæt og hård og den endte i straffespark.
Der skulle skydes tre straffe fra begge hold til at
starte med. Første spark var et super spark, der
desværre ramte overlæggeren.

Vi fik lov til at høre musik og lege udenfor i det
gode vejr indtil ca. kl. 22. Bo og Martin ville gerne
have, at vi sov senest 22:30, så vi kunne være
friske til at spille lørdag.

HIF BLADETS STØTTER

www.gamlekro.dk
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Lørdag morgen skulle vi tidligt op. Vi var over og
spise morgenmad allerede 7:30, det var en fin
morgenmad hvor vi kunne blive godt mætte.

Søndag morgen skulle begge hold spille første
kamp kl. 8:00, så vi skulle igen mega tidligt op.
Vi tog tidligt mod banerne og morgenmaden.

De næste to ramte indenfor målrammen og deres
spillere brændte også en.

Fodbold
Da vi gik ud i det afgørende spark, hvor første
brændte ville være taber, her scorede Hornslet på
de første to første, Hornbæk scorede på deres
første, men brændte nummer 2 ved at skyde
bolden direkte forbi mål.
Finalekampen var meget hård og vi var meget
trætte efter den tætte kamp mod Hornbæk. Vi
vidste at modstanderne var mega dygtige og at
det ville være meget svært at vinde. Vi kæmpede
det bedste vi har lært og lavede et flot comeback,
der desværre ikke helt var nok, så vi måtte nøjes
med en meget flot sølvmedalje.
Efter kampen fik vi lov at poppe champagne og
sprøjte vores trænere til med en ordentlig omgang
vand.
Vi fik en medalje og en sportstaske med hjem fra
stævnet.
Det var en fed afslutning på en god sæson på
vores hold.
Tak for en god tur piger!!
Og en kæmpe tak til Bo og Martin for at tage
os med til stævne og for at have trænet os hele
sæsonen.
Ida-Marie
U11 spiller

Trænerene beretter om samme forygende
weekend.
Forårssæsonen sluttede på bedste vis for Hornslet
IF´s U11 piger. 22 spændte og glade piger havde
tilmeldt sig Ikast Cup, som er et weekend stævne
fra fredag til søndag. Det er en fantastisk måde
at slutte forårssæsonen af på, og vi nød hvert
sekund. Weekenden stop på sammenhold, masser
af grin og vigtigst af alt – Godt kammeratskab.
Sport kan noget helt specielt på det punkt, og
der er ikke noget bedre end at se, hvordan nye
venskaber opstår på tværs af klasser og årgange.
Selvtilliden vokser ved hver enkelt, og alle er
indstillet på at yde en stor indsats både på og
udenfor banen. Ikke kun for ens egen skyld, men
for hinanden og holdet. Den her gruppe piger har
en tro på, at alt kan lade sig gøre, hvis vi bare
arbejder hårdt for tingene og tror på hinanden.
Ud over egne kampe, fik vi mulighed for at bakke
op om både HIF´s U9 og U12 drenge, som også
deltog i stævnet, og der var tid til hygge og grin på
tværs.
Efter gruppespillet var vi ubesejrede, og havde
en målscorer på 14-2. Vi gik derfor videre som
gruppevindere, og skulle møde nr. 2 fra Gruppe
1 – Hornbæk. Vi havde mødt Hornbæk ugen før i
turneringen. Den kamp tabte vi 4-2.
Fortsættes...
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Fortsat...
Til gengæld plejer vi at være der, når det gælder, og
det var vi også denne gang. Det blev en flot og tæt
spillet semifinale. Kampen endte 0-0 hvilket betød
straffesparkskonkurrence. At se Hornslet´s piger på
9,10 og 11 år gå op mod pletten, og stå for presset
var imponerende, og noget der gjorde indtryk. Efter
6 spark fra hvert hold, sker det ubarmhjertige, som
selvfølgelig skal ske for et af holdene. Hornbæk
brænder. Alle følelser får frit løb. Glæde, tårer,
udmattelse og alt det andet. Pigerne var i finalen.
Modstanderen i finalen var Vildbjerg SF. Inden
finalen havde de en målscorer på 28-0, så vi
kunne godt regne ud, at det blev en svær kamp.
Vi har vist flere gange, at vi kan spille op mod alle
hold, og trænerteamet pumpede alt det selvtillid i
pigerne, som var muligt.
Vi hyggede os inden kampen, og fortalte pigerne
hvor stort et resultat de allerede havde leveret.
Kampen blev fløjtet i gang, og inden vi fik set os
om, var vi bagud 2-0.

Noget pigerne ikke har spillet meget. Det ændrede
vi på, og gik tilbage til vores kendte formation. 3-1
var vi bagud ved halvleg. 2. halvleg blev fantastiske
20 min. i højt tempo.
Begge hold kørte på pumperne, og Hornslet´s piger
ydede 20% mere, end de havde energi til. Det var
så imponerende, og vi havde flere chancer og sad
på spillet hele halvlegen, som vi vandt 1-0.
Det var ikke nok til en sejr. Vi tabte 3-2, til et godt
spillende Vildbjerg hold, og pigerne faldt sammen i
udmattelse og skuffelse over resultatet.
Til præmieoverrækkelsen fik pigerne en flot
sølvmedalje om halsen, og smilene begyndte at
vende tilbage.
Alle 22 piger kan være stolte af deres indsats. Både
på og udenfor banen. Tak for oplevelserne piger.
God sommer

Vi eksperimenterede med et 3 mands forsvar.

Sammenhold, sejre og selvtillid
Trænerteamet

HIF BLADETS STØTTER
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Gymnastik

Ny sæsonstart - uge 36
Så står gymnastik sæsonen for døren igen. Vi glæder os alle meget til at komme i gang igen og
møde alle de glade børn til træning.
Alle hold starter I uge 36, altså fra d. 5/9 - 9/9.
Se hold oversigten herunder
1-2 år mor/far/barn hold:
3-4 år mor/far/barn hold:
Puslinge 4-5 år:
0-1 klasse:
2-3 klasse:
4-5 klasse mini-mix:
Showmix dans:
6-7 klasse:

Torsdag
Tirsdag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

kl. 16.00 -16.45
kl. 17.00 -17.50
kl. 17.00 -17.50
kl. 16.00 -17.00
kl. 16.45 -17.45
kl. 17.30 -18.30
kl. 18.15 -19.00
kl. 19.00 - 20.30

Der tages højde for eventuelle små-ændringer men hold også øje med vores facebook side:
Hornslet gymnastik afdeling og hjemmeside: hornsletif.dk/gymnastik
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, ikke andet.
Ta’ gerne kontakt via facebook.
Bestyrelsen

vores team er kampklar…
så kig ind i en af vores to saloner
ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
8410 RØNDE: NATTERGALEVEJ 2 · T. 86 12 10 10 · TIRS-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12
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Sommertræning
Vi har haft nogle skønne træninger med de kommende U11 / U13 Drenge på beachbanerne i maj
og juni måned.
Vi startede med at famle lidt I blinde med hensyn til, hvad det egentlig var for noget spil man
spillede i en kæmpe sandkasse, men vi sporede os lige så stille ind på det.
I slutningen af maj havde vi besøg af Frederik, der er træner for U19 Drenge i GOG, som vandt DM
I 2021.
Her fik vi styr på alle regler og fik en masse gode øvelser til vores træninger. Der er blevet øvet
piruetter, lob, skud mellem ben, bagom ryggen til den helt store guldmedaljer.
Det er en helt anden slags træning end vi har i hallen, men en træning der giver smil på læben og
hvor der er mange nye ting der kommer I fokus.
Ud over at I har kunnet se os fjolle rund I den store sandkasse, har I måske også mødt os på en
lille løbetur rundt I byen - en ny form for opvarmning for drengene. Det krævede noget overtalelse at få alle med, men det lykkedes.
Indtil videre er det planen at vi fortsætter vores løbeture, når vi rykker ind I hallen. Især til den
træning hvor vi kun har en time på halgulvet. Drengene vil helst træne med en bold i hånden hele
tiden, hvilket vi godt kan forstå, så hvis vi er opvarmet, når vi går på banen, kan vi gå direkte til det
sjove ;-)
Vi glæder os til at tage i mod alle drengene igen i august.
Husk !! Vi har altid plads til flere på vores hold.
Trænerteamet

HIF BLADETS STØTTER

JS Smede- &
Maskinforretning
Hornslet

www.jssmed.dk
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Bliv
SVARER HURTIGT
PERSONLIGE
ANSVARLIGE
REALISTISKE

Som

PARkunde i
PARkunde får du
mange fordele

www.spardjurs.dk
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Salg · Service · Reperation

Hold din næste fest i
Hornslet Hallen

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.
37

Uge 26 i håndboldens tegn
Håndboldskole 2022
En udsolgt håndboldskole er lig med 80 forventningsfulde spillere der mødte op den første
mandag I sommerferien.
Her stod vi klar med alle deres spillerpakker, der alle indeholdte t-shirt, drikkedunk og bold. Alle
var mødt op I god tid så alle drenge og piger nåede at få deres ting og stå klar på hal gulvet kl.
9:00.
Alle dage startede kl. 9:00. Mandag til torsdag sluttede håndboldskolen kl. 15:00, fredag sluttede
den kl. 12:00.
Her stod alle instruktører klar til at sætte i gang. Instruktørerne var igen i år spiller fra Jyllandsserien, 2. Division damer og U19 Drengene.
Det har været med mange forskellige øvelser. Der har været masser af skud øvelser, forskellige
baner og ikke mindst kampe. Der har været spillet i begge haller samt på beachbanen.
Hele ugen blev alle deltagere spist af i hallens cafe. Der var blandt andet lasagne og pita på
menuen.
Fredag var lidt anderledes end resten af ugen.
Her stod den kun på kamp i begge haller og på Beach banen for at slutte det hele af med en
omgang vandkamp.
Vi er glade for at så mange vælger at bruge deres første uge på at blive dygtigere håndboldspillere og knytte venskaber på tværs af alder og klub.
Derudover er vi yderst taknemmelige for at frivillige kræfter vil bruge en uge af deres ferie på at
give alle disse børn og unge en sjov og lærerig uge.
Vi håber at se mange af jer igen i 2023

HIF BLADETS STØTTER
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Se flere billeder på næste side

vores team er kampklar…
så kig ind i en af vores to saloner
ONLINE BOOKING: FRISORMALOU.DK
8543 HORNSLET: BALLESVEJ 4 A · T. 86 99 79 39 · MAN-ONS 9-17.30 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-13
8410 RØNDE: NATTERGALEVEJ 2 · T. 86 12 10 10 · TIRS-ONS 9-17 · TORS 9-20 · FRE 9-18 · LØR 8-12

39

HIF BLADETS STØTTER

40

Håndbold

Håndboldskole i uge 42
Da vi kan se, at flere og flere ønsker at deltage på håndboldskoler prøver vi med endnu en i uge
42. Denne vil dog ikke være, som den vi kører i sommerferien.
Den i sommerferien står vi selv for - Den, der kommer i uge 42, vil DGI komme til at stå for.
Det bliver udelukkende blive instruktører fra DGI, der kommer til at træne børnene.
Den vil blive delt op i to kortere håndboldskole, så de allermindste kan få lov at snuse til en
håndboldskole.
Det vil til to dage med håndbold for U6 - U7 - U8 og tre dage til U9 - U11 - U13.
Vi håber meget, at mange vil tage i mod dette tilbud og få nogle hyggelige og lærerige dage.
Hold godt øje med vores sociale medier, hvor vi vil gøre opmærksom på når tilmeldingen åbner.
Vel mødt til DGI HÅNDBOLDSKOLE i Hornslet IF

Fra idé til færdigt projekt
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Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk
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Petanque

Turneringen er igang
Skolebyggeri/Petanquebaner

Nye medlemmer

I skrivende stund venter vi spændt på hvad det
kommende skolebyggeri kommer til at betyde for
vore petanquebaner.

Vi er en flok pensionister der ynder et godt
spil, ligesom vi sætter et godt kammeratskab i
højsændet

Vi har set os nødsaget til at vente med både maling
af klubhuset og istandsættelse af banerne til vi
får afklaring på, om vi kan beholde banerne langs
Stadionvej, eller om vi vil blive flyttet til anden
adresse.

Vi vil gerne opfordre, ung som ældre, til at komme
og få nogle prøvespil. Vi har mulighed for at nye
spillere kan låne kugler, og der er altid medlemmer,
der er villige til at hjælpe med regler med videre.

Såsnart det bliver afklaret, om vi kan beholde
banerne som nu, går vi i gang med istandsættelsen. Vi vil forsøge med lidt grovere grus, som kan
fås med iblandet ler, så banerne bliver mere stabile
.
Det bliver en større udgift, men da vi har fået god
hjælp af Syddjurs Kommune, sammen med vor
egen indsats, kan det lade sig gøre.

Rodskov
Den 20.6.2022 var vi en pæn flok til hyggeturnering
i Rodskov.. Det var en rigtig dejlig aften, med en
meget vel tilrettelagt turnering, som Hans igen stod
for. Vejret, humøret og efterfølgende madder var
også helt i top. Alt i alt en rigtig dejlig aften for alle
deltagerne.
Nu ser vi frem til at Rodskov kommer til Hornslet,
idet det alltid er hyggeligt at være sammen med
medlemmer af andre klubber.
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Så kom ned på banerne ved Stadionvej enten
søndage kl. 10 eller tirsdage kl 19 her i sommerhalvåret.
Selvom man har et mindre handikap, f.eks. har
svært ved at gå, er det ingen hindring i at kunne
deltage i petanquespllet.
Gitte, som bruger rollator, spiller på lige fod med
alle andre. For øvrigt blev Gitte klubmester i 2021.

Nyt logo
Vi har fået sponceret nye logoskilte, som Bent har
ophængt på klubhuset.
Det er den franske hane, som jo symboliserer
petanquespillet.

Bestyrelsen

Petanque

Aktivitetskalender 2022
Tirsdag 9. aug.
Søndag 14. aug.
Tirsdag 16. aug.
Tirsdag 23. aug.
Søndag 28. aug.
Tirsdag 20. sept.
Søndag 25. sept.
Tirsdag 4. okt.

19:00
10:00
18:00
19:00
09:30
18:00
10:00
19:00

6. Supermelee
7. Flaskespil
Hyggeaften med Rodskov i Hornslet
7. Supermelee
Klubmesterskab HIF
8. Supermelee
8. Flaskespil
Medlemsmøde Hornslet Hallen

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
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Hver torsdag i hallen

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

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
Motion

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

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

FIRMA

ADRESSE

TELEFON

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen

Tingvej 31, Hornslet

8699 4444

HJEMMESIDE

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
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