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Så gik der endnu et år i Hornslet Idrætsforening, 
endnu et år med mange opgaver og udsigter til 
en spændende tid, med masser af aktiviteter ude 
såvel som inde – skolebyggeri, 100-års fødselsdag 
og meget mere.

Vi har haft masser af udadvendte aktiviteter i årets 
løb, herunder kan blandt andet nævnes at; der blev 
afholdt Fodboldskole i uge 31, der var KropAmok 
Sommercamp i starten af august, vi deltog i Store 
legedag den 1. oktober sammen med Hornslet 
Hallen, og der var Håndboldskole i efterårsferien 
for U6, U7 til U13 i samarbejde med DGI.

Vi har i forbindelse med skolebyggeriet en god dia-
log med Syddjurs Kommune, et godt samarbejde 
med Hornslet Hallen og masser af intern snak i 
foreningen omkring vores ønsker til udearealerne. 

Tennis-banerne skal helt sikkert flyttes – men skal 
vi i den forbindelse arbejde for at få en padelbane? 
Hvor skal Beach håndbold-banerne flyttes hen? 
Hvordan får vi arbejdet hen mod kunstgræs på 
opvisningsbanen?

Den nye skole giver bedre forhold for tilskuere 
og en tættere tilknytning mellem skole, hal og 
idrætsforening. Der vil være byggerod i et par 
år, men det bliver godt bagefter. Hold ud og vær 
positiv, det skaber muligheder for foreningen.

Afdelingerne i HIF har afholdt deres medlemsmø-
der og der har været enkelte afdelinger der har haft 
en mindre udskiftning i bestyrelserne, tak til de der 
er trådt ud og velkommen til de der er trådt til.

Vi har på flere områder mærket fremgang på med-
lemmer, enkelte steder er der en lille tilbagegang 
men samlet set en pæn fremgang, men vi skal 
fortsat udvikle og nytænke vores tilbud. Kunne 
f.eks. være mindre teknisk krævende aktiviteter 
som f.eks. floorball eller stikbold. Vi nedsætter 
desuden et padeludvalg der ser på muligheder og 
økonomi i etablering af en padelbane.

HIF Motion har et let stigende medlemstal, som 
aftalt på generalforsamlingen vil vi gerne etablere 
en selvstændig bestyrelse, så de frivillige kan få 
mere indflydelse på centerets fremtid. Økonomien 
ser meget fornuftig ud, får vi et par gode år mere, 
så er der plads til at tænke på opsparing eller lån til 
nye maskiner.

I tiden foran os er der mange opgaver som vi 
meget gerne vil have flere til at hjælpe med at 
få løst, vi vil bl.a. arbejde på at få etableret en 
afdelingsbestyrelse i Motion. 

Der er også masser af spændende opgaver 
ifm. byggeri af udskoling, projektet er i gang og 
selve byggeriet starter sommeren 2023. Her er 
hovedbestyrelsen involveret i tæt dialog med bl.a. 
Hornslet Hallen.

Mange aktiviteter igang!
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En anden opgave er 100-årsdagen og fejring – den 
23/4 2023. Skriv datoen i kalenderen! 

Der arbejdes i øjeblikket på at få nedsat en eller 
flere udvalg til denne fejring og afdelingerne vil 
blive opfordret til at deltage i en koordineret fejring 
hen over året.

 Vi vil meget gerne tilføre flere personer til 
hovedbestyrelsen, opfordring hermed givet. Vi 
peger meget gerne på konkrete og afgrænsede 
opgaver som skal løses.

Vi glæder os i øvrigt til at møde jer ude i byen, når 
vi snart går i gang med salget af vores skrabejule-
kalender – og selvom der er lidt tid til, så ønskes I 
alle en glædelig jul.

På vegne af hovedbestyrelsen
Mikkel og Henrik

HIF bliver 100 årHIF bliver 100 år
Sæt kryds i Sæt kryds i 
kalenderenkalenderen

23. april 202323. april 2023

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 014 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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Nyt fra

Sommeren er gået på hæld og efteråret er over os.
Vi har haft en hele fantastisk sommer i Hornslet Hallen. 

Der har været godt gang i den udenfor på banerne og vi har haft mange gæster i cafeen og på terrassen.

Fodboldafdelings Oldboys hold har været rigtig god til at benytte sig af vores holdmenu efter alle hjem-
mekampe. Det har været hyggeligt at have besøg af jer gennem hele sæsonen.
Vi har også ved at par lejligheder haft tændt op i grillen på terrassen. Her har virkelig mange været forbi 
og støtte op og der har været en skøn stemning, både på terrassen og ned af skrænten.

1/10 afholdte vi igen STORE Legedag. Der var en liflig summen i alle hallens lokaler. 
Rytmetrolden Ann sparkede festen i gang allerede 9:30 og fik gang i både børn og voksne. I hal 1 var der 
vanen tro et stort hoppeland, med diverse hoppeborge, desuden havde Hornslet Kirke et fint arrange-
ment i hallen. I det lille multirum havde Leg og lær med Bold sat motorikskum frem til de allermindste. 
I hal 2 havde håndbold, fodbold, badminton og gymnastik sat diverse udstyr op, så man kunne prøve 
kræfter med lidt af hvert.

Spjæt underholdte flere gange i løbet af dagen. Både med opvisning men bød også op til fællesdans.
En KÆMPE tak skal lyde til alle de frivillige der mødte op fra foreningerne i byen og fik hallen til at 
summe hele dagen.
Vi er naturligvis klar med STORE Legedag igen til næste år.

Nu starter den mørke tid og indendørs idrætten er i gang igen. 
Der er igen lidt mere liv om formiddagen i hallen, hvor badminton, dans og motion holder gang i både 
haller og cafe.
Om aftenen er hallens lokaler fyldt op af hif-motion, gymnastik, badminton, KropAmok og håndbold. 
Weekenderne er igen fyldt med fodboldtræning, håndboldstævner, fodboldstævner osv.

I tråd med de arrangementer vi lavede i forbindelse med udvalgte fodboldkampe, vil vi også i cafeen 
forsøge med arrangementer til håndboldsøndage, fodboldstævner, badmintonstævner osv. 

Så giv gerne lyd, hvis I har et stævne eller andet i hallerne, hvor vi kan lave lidt sjov ud af det.

I starten af november kører vi igen stort indendørs loppemarked i hallen. Vi håber ligesom sidste år at vi 
kan samle mange til en hyggelig kræmmerdag.
Eller vil der løbende komme forskellige arrangementer i hallens lokaler.

Der er ikke så meget nyt ang. den kommende skole, men med det samme der kommer noget materiale 
vil det blive hængt op i hallen.

Vi står meget gerne til rådighed for alle hallens brugere, dog en lille bøn til jer alle, kontakt os gerne i god 
tid. Hallen er lejet ud til mange formål, derfor kan det være svært at hjælpe, hvis I kontakter os angående 
lokaler, mad eller lignende med kort varsel.

Tak til jer alle for en skøn sommer - Nu ser vi frem til et hyggeligt efterår og vinter.
Hallen
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

Kom og vær med
Skal du spille med i Hornslet volleyklub?
Vi har brug for flere spillere. Kom og vær med - 
prøv det.

Volleyball er et spil, hvor ALLE kan være med, og 
der er helt sikkert plads til dig i vores hyggelige 
klub i Hornslet. 

Vi hygger os i hinandens selskab i Hornslet 
volleyklub, hvor samspil og god stemning er det 
vigtigste. Samtidig er volley en god måde at få rørt 
sig på. Vi spiller hver torsdag kl. 18:30 i den nye 
gymnastiksal på skolen. Nogle gange tager en af 
spillerne en forfriskning med, som vi nyder efter 
spillet. 

Måske tænker du: Hvad hvis jeg overhovedet ikke 
kan finde ud af at spille volleyball? 
Alle over 16 år - uanset niveau - kan være med, og 
vi vil lære dig spillet og de grundlæggende slag. 

Det vigtigste er at have det sjovt, og at vi får noget 
spil og motion. Vi har brug for flere spillere – det er 
sjovere når vi er mindst 10 spillere. 

Motions Volleyball er en afdeling under Hornslet 
Idrætsforening.  Klubstørrelse for sæson 2022-
2023: 9 spillere. Så vi mangler DIG

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 
skrive en mail til mig birthekrag@gmail.dk.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen 
Birthe fra volleyklubben
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Så er gymnastik sæsonen godt i gang. Der er fyldt godt op på de fleste hold og gymnasterne 
flyver der ud ad. 

Til den store legedag i halle havde gymnastik sat 2 baner op som var velbesøgt. Det er skønt at se 
så mange børn boltre sig i redskaberne og så er det dejligt at støtte op om lokale arrangementer 
som den store legedag. 

Derudover har vores udtagelseshold Showmix allerede været ude og opvise for første gang i 
denne sæson. Det var til frivillig dag i Kolind hvor de lavede en super opvisning. Det var i Kolind+, 
hvor de opviste for alle dem som var mødt op til frivillig dag.
Opvisningen gik rigtig godt, og det var helt fantastisk at se så mange galde ansigter rundt i salen, 
både fra gymnasterne og de fremmødte. 

Vi glæder os til endnu flere timer i hallen med skønne gymnaster og til forårets store opvisning. 

Showmix i Kolind
GymnastikGymnastik
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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 850 kr. inkl. boldgebyr

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

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

Tirsdagsholdet Tirsdage 20-22 1250 kr. inkl. boldgebyr

Sæsonen 2021/22 forløb rigtig godt. 
Corona spillede ikke den store rolle for at kunne gå 
til badminton vi var 175 medlemmer, næsten det 
samme som forrige sæson. 
Vi halverede kontingent for gamle spillere og fuld 
kontingent for nye spillere pga aflysningen i sæson 
2020/21.
22 spillere mødte op til ungdomstræningen og 
de blev trænet af Asger og BS (afløser Henning)   
Mange af medlemmerne tilmeldte sig til stævner 
rundt omkring. Herved fik de meget kamptræning.  

Motionisterne er meget stabile. Næsten ingen der 
stoppede mens der kom nogle nye. Dejligt.

50 medlemmer over 65 mødte troligt op mandag 
formiddag og de fik en rigtig god motion og som 
sædvanlig en dejlig julekomsammen i cafeen. 

De voksne fyldte godt i hal 2 med enkelte 
udskiftninger i løbet af sæsonen. Enkelte ledige 
timer især mandag 20-21. Den blev så brugt til 
booking og ellers kunne man spille videre hvis der 
ikke kom nogen..

Vi havde 3 hold tilmeldt turnering og de klarede 
sig meget fint , dog ikke nogle puljevindere denne 
gang. Kampe blev afviklet i træningstiden torsdag 
og tirsdag.

Klubmesterskabet blev afviklet i april en lørdag 
eftermiddag. En rigtig spændende dag med 24 
gode kampe som gav 4 nye klubmestre samt en 
dejlig aften i cafeen bagefter.

Vi forlængede sæsonen lidt maj måned på 
tirsdage. Det var rigtig godt med god tilslutning.
Nu ser vi frem til en ny sæson.
Som jo er startet og det ser OK ud på nuværende 
tidspunkt.

Dog har både Asger og Mathias sagt fra som 
træner. Chris er trådt til men vi vil gerne flere 
emner.

Henning

Formandens beretning
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Meget mere discount!

Dalgårdsparken 4 - Hornslet

ÅBEN ALLE DAGE
8 - 21

Badminton

Er du en ældre herre eller dame det gerne vil spille badminton, så er der ledige pladser mandage 
kl. 09:00 i hal 2 - kontakt Henning 23458025.

Ældre

Formandens kontaktdata
Tlf.: 23458025

Mail: hifbadminton@privat.dk

Bestyrelsen 
Henning Kristiansen   (formand/kasserer)

Mathias Thyrre (næstformand)

Asger Pedersen (ungdom mm)

Sponsoraftale med:

Referat fra medlemsmødet

Pkt 1:  Valg af dirigent: Formanden blev tildelt dirigentrollen.

Pkt 2:  Formandens beretning: blev godkendt

Pkt 3: Regnskab og budget ved kasseren: Renskabet blev forelagt og herefter godkendt. 
  Budget 2022/23 godkendt

Pkt 4:  Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indgået forslag

Pkt 5: Valg af bestyrelsen: Henning er på valg. Han blev genvalgt

Pkt 6: Eventuelt
  Møde med DGI. Opstart på fællestræning med omegnsklubberne.
  Mangler stadig en ungdomstræner på fredage (skal være 2)
  Bestyrelsesmedlemmer til næste år da der kommer udskiftning 
  (Asger og Mathias er en nødløsning)
  Padelbane mulighed blev kort drøftet. En anden afdeling end badminton bør styre den.

Medlemsmøde
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Efter ti år som redaktør på vores klubblad har Kathrine Hovesen valgt at stoppe og fokusere på 
andre ting.
Vi har været rigtig glade for indsatsen, som Kathrine har ydetsom redaktør, herunder præsen-
tation af alle artikler og billeder flot og levende samt gjort et stort arbejde med at få historier fra 
afdelingerne og lavet aftaler med vores trykkeri.

Vi er så heldige, at der er fundet en god aftager af den store opgave, der er med til at sikre 
formidlingen af de gode historier fra vores idrætsliv.

Den nye redaktør, Tina L. Sørensen, glæder sig til at være med til at løfte denne opgave for 
Hornslet IF og håber at alle afdelinger fortsat vil gøre en stor indsats.

Bladet har fået sin helt egen e-mail, blad@hornsletif.dk, som alle fremadrettet gerne må 
anvende. Den nye redaktør vil, så snart det er på plads, melde ud med deadlines og udgivelser for 
2023.

Hovedbestyrelsen vil gerne takke Kathrine mange gange for indsatsen – godt arbejde.

Mikkel/Henrik

HIF Bladet skifter hænder
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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.

TennisTennis

I efteråret 2021 blev der afviklet klubmesterskab på 
en god septemberdag. Der blev afviklet 6 kampe 
på dagen førend mesterne var fundet.
Vi fortsatte herefter med at spille på grusbanerne 
indtil frosten satte ind. 

Så startede vi på vinterbanen. Vi fik udskiftet san-
det til 6-kantet sand og det var en god udskiftning. 
Vinteret forløb med god tilslutning på bane 1. 

Enkelte dage hvor vi ikke kunne spille på banen 
pga sne mens ellers godt besøgt.

Klargøring af banerne ved hjælp af Jan i januar 
kvartal og så var der standerhejsning (hvor var 
medlemmerne henne).

Vi tilmeldte 3 hold i DTU/JTU samt 3 hold i DGI 
rækkerne. Alle hold fik spillet nogle gode kampe, 
dog med aflysninger pga trukne hold.

Vores ungdomstræning er vel udført af Gunnar i år 
dog med en minimun af medlemmer (en del frafald 
ift 2021).

Voksen medlemmer 67 medlemmer et stort fald ift 
til året 2021, Hvorfor kan vi godt gisne lidt om. En 
del har jeg talt med. Det var skader, der spillede 
ind.    Ellers er træning om tirsdagene og drop in 
om onsdagene forløbet godt. Tirsdagene har vi 
været nødt til at tage bane 1 i brug pga antallet.  

Drop in er gået lidt tilbage med antallet men spillet 
er blevet bedre. Og det forsætter et par måneder 
endnu på tirs/onsdage.

Henning

Formandens beretning 21/22

Referat af medlemsmøde 21. september 2022
Velkomst ved Formanden. Fremmødte bestyrelsen, 3 medlemmer og repræsentatnt fra HIF

Pkt 1:  Valg af dirigent: Valget faldt på representanten fra hovedbestyrelsen.
Pkt 2:  Formandens beretning:  Blev godkendt.
Pkt 3:  Regnskab og budget ved kasseren: Regnskabet blev fremlagt og gennemgået. 
  Budget 2022/23 fremlagt. Regnskab og budget blev godkendt.
Pkt 4:  Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indgået forslag
Pkt 5:  Valg af bestyrelsen: Charles er på valg.  Han blev genvalgt.
Pkt 6:  Eventuelt: Lyset skal efterses. Pærer er langsommelig og/eller defekt.
  Nye tiltag for at skaffe nye medlemmer. Bruge facebook. Bruge torvedagen. 
  Mere info i lokalsamfunder via foldere eller lignende.
  Info om skoleplacering kontra nye tennisbaner. 
  Det  vi ved på nuværende tidspunkt (ikke meget).

Referat af medlemsmøde

Bestyrelsen 
Henning Kristiansen (formand/kasserer) 

Ahmed Basim Abduljabar (medlem) 
 Charles Soulam (medlem
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Lørdag den 17. september 2022 blev årets klubmesterskab afviklet. Hele sommeren har der 
været afviklet kampe for at finde finalister. Der var mange gode kampe med ganske få over-
raskelser. Finalerne foregik i strålende solskin og spændende kampe og efter 5 timer kunne årets 
klubmestre kåres.

A-rækken:
Klubmester Rasmus Langballe og nr 2 Anders Mogensen

B-rækken:
Klubmester Gunnar Fischer-Kjelmann og nr 2 Frederik Thayssen

C-rækken:  
Klubmester Thomas Borg og nr 2 Ahmed Abduljabar

Double:
Klubmestre Søren Krabbe og Anders Mogensen og nr 2 Thomas Borg og Jørgen Jacobsen

+65 rækken:
Klubmester Henning Kristiansen, nr 2  Charles Soulam, nr 3 Steen Friis, nr 4 Arne Høstrup

Klubmesterskabet
TennisTennis
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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

TennisTennis
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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

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

A/S
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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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HIF BLADETS STØTTER

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

Leg og Lær med Bold har denne sæson holdt flyttedag.
Da vi i trænerteamet efterhånden havde problemer med at få familielivet til at gå hånd i hånd med 
Leg og Lær med Bold, besluttede vi at rykke til fredag eftermiddag.

Der kører et enkelt hold med skønne Leg og Lær børn. Vi leger hver fredag fra kl. 16:15 - 17:00

Vi har fået både positive og negative tilbagemeldinger på dette.
Vi har fået nye med, som ikke ønskede at starte lørdag ud så tidligt, men syntes det er en dejlig 
måde at afslutte ugen på. Desværre er nogen også røget fra, da nogle børn er for trætte fredag 
eftermiddag.

Vi skifter mellem at være i Hal 1 og Hal 2. Når vi er i Hal 1 vil det som udgangspunkt være motorik-
baner af større eller mindre slags.
Når vi er Hal 2 vil det være andre lege der ikke kræver så meget udstyr, da alt udstyr er placeret 
ved Hal 1 og det kræver en del at flytte det op til Hal 2 for at lave store baner.

Vi pusler lidt med en ide om at kunne tilbyde en form for fællesspisning en fredag om måneden i 
samarbejde med cafeen.

Første lørdag var vi med i hallen til Store Legedag. 
Det var dejligt at se så mange børn i hallen. Skønt at se dem slå sig løs og udfordre sig selv.
Vi fik selvfølgelig også besøg af klubbens maskot.

Der er stadig plads på holdet, så har man lyst, så kom forbi og prøv det af.
Trænerteamet.

Leg og lær om fredagen!
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HIF BLADETS STØTTER

JS Smede- & 
Maskinforretning

Hornslet
www.jssmed.dk

40783880

Som       PARkunde får du 
mange fordele 

SVARER HURTIGT
PERSONLIGE
ANSVARLIGE
REALISTISKE

www.spardjurs.dk

Bliv      PARkunde i

Så blev sæsonen også skudt i gang for U11 / U13 
Drenge.

Et par stykker er faldet fra, men der er heldigvis 
også kommet nye til.

Vi havde til sæsonstart vurderet at vi skulle have et 
hold i A rækken og et i D rækken.

Desværre var der kun to tilmeldte hold i A-rækken i 
vores egen kreds.
Til for-turneringen fik vi bekræftet at vi ikke hørte til 
i den B/C række der er i vores egen kreds.
Her vandt drengene efter 2 X 15 min spil med 
henholdsvis 10 og 14 mål.
Vi søgte derfor om at rykke kreds og komme med i 
A- rækken i Kreds 5.
Derfor spiller vi i denne sæson mod hold inde mod 
Århus.
Drengene spillede i deres første kamp mod 
Hørning som var en meget lige og velspillet kamp. 
Vi hev en kneben sejr hjem på 24-23.

D-rækken starter med deres første stævne i 
slutningen af oktober. Vi glæder os til at komme i 
gang i denne række også.
D-rækken spilles i stævneform, så her spilles der 
tre lørdage før jul, hvor holdet så spiller to kampe 
hver gang de er afsted.

Der er en rigtig rar tone på holdet. Drengene har 
nået en alder hvor tollerancen er højere og alle er 
gode til at omfavne hinanden. Der er et godt socialt 
miljø på holdet og vi i trænergruppen arrangerer 
gerne aktiviteter udenfor håndboldbanen, så vi får 
set hinanden i andre perspektiver.

Sæsonens første arrangement er midt i november 
hvor vi tager ud og spiller en omgang padel og 
tager derefter hjem og spiser pizza.

Vi glæder os til endnu en sæson med en flok 
veloplagte og skønne drenge.

Trænerteamet

Mere end 
håndbold



23

Som       PARkunde får du 
mange fordele 

SVARER HURTIGT
PERSONLIGE
ANSVARLIGE
REALISTISKE

www.spardjurs.dk

Bliv      PARkunde i

HåndboldHåndbold

Nyt fra bestyrelsen
I HIF Håndbold er sæsonen startet godt op, i år har 
vi hold til stort set alle årgange, men som det også 
tidligere har været, savner vi et U15 drengehold 
samt U17 hold for både drenge og piger.

Alle disse hold skal jo også have trænere, men vi 
har heldigvis oplevet en rigtig stor opbakning og 
hjælp fra en masse forældre, der har meldt sig som 
trænere. Nogle skulle prikkes lidt mere end andre, 
men I skal alle vide at bestyrelsen sætter utrolig 
stor pris på jeres indsats, så tusind tak for det.

Det går godt for vores damer i 2. division – der er 
i år mandet op på trænerteamet, med flere erfarne 
kræfter. Det lover godt for de gode håndboldsøn-
dage i Hornslet Hallen og udebanekampene.

Vores dameseniorspillere er blevet så mange, at 
holdene nu er delt op. Så er der både plads til 
albuer og ambitioner, men også til at man kan tage 
lidt hensyn til de gamle skader som flere spillere 
har. Det skal jo stadig være sjovt at spille med!

Vores allermindste spillere får vi – igen i år – intro-
duceret til sporten gemme Leg & Lær med bold. 
Det er et fedt koncept, hvor det ikke gør noget at 
man bare leger løs. Det er gennem legen at det 
med sport bliver sjovt for de mindste.

Midt t september afholdt vi et trænerkursus i 
samarbejde med JHF, kreds 4. Vi havde fået lokket 
Morten Arvidsson, en meget erfaren og dygtig 
håndboldtræner, til at komme til Hornslet og dele 
ud af siden viden og give inspiration omkring 
børne- og ungdomshåndbold. Vores børne- og 
ungdomshold var prøvekaniner og fik lært lidt nye 
finter og små tricks under træningen. Man kunne 
undervejs og bagefter stille spørgsmål til Morten.

Vi har i oktober afholdt håndboldskole sammen 
med DGI – læs mere om det i særskilt indlæg.

Sammen med fodbold vil vi igen op til jul sælge 
vores helt egen HIF skrabejulekalender, hvor alt 
overskud går til de to afdelinger. Oven på succesen 
sidste år, har vi selvfølgelig igen selv stået for 
det hele og kan afsløre at der i år er endnu flere 
flotte præmier end sidste år. Vi lægger selv nogle 
gavekort til Hornslet Handelsstandsforening og et 
gavekort til HIF Motion i puljen, og sammen med 
de præmier som vores gavmilde butikker her i byen 
bidrager med, er der lige nu en samlet præmiepulje 
på mere end 16.000 kr. 

I år vil vi prøve at sælge skrabelodder et par steder 
i byen i november, så hold udkig efter os! Vi glæder 
os til at møde jer, når vi sælger skrabelodderne og 
til at uddele præmierne til de heldige vindere.

Bestyrelsen
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24 Salg  ·  Service  ·  Reperation

22. september 2022 holdt HIF Håndbold medlems-
møde i Hornslet Hallen. 
De fremmødte fik fremlagt formandskabets 
beretning, der blev godkendt årsregnskab og talt 
om budget for sæsonen.

Endelig fik vi en nogenlunde normal håndbold-
sæson. Dejligt med stævner, kampe og sociale 
aktiviteter for holdene, dog afbrudt af enkelte 
corona-udbrud og en kortvarig nedlukning hen over 
julen. Det blev også muligt for trænerne at deltage i 
kursusaktiviteter, hvilket flere takkede ja til.

I foråret fik vores Serie 3 damer og herrer sikret 
sig en oprykning til Serie 2. Det er dejligt at der 
er gode tilbud til vores seniorspillere, så det ikke 
”kun” er vores børn og unge der kan komme på 
banen.

Vil blev i april måned indstillet som årets forening 
2022 – det blev ikke os der løb med sejren, men 
det viser at vores arbejde påskønnes. Og det 
varmer. Samme måned var mange af klubbens 
spillere afsted til Soldal Cup, noget som vi havde 
set frem til efter flere aflysninger. Der var mange 
fede kampe og oplevelser i Nordjylland, afsluttet 
med flotte guldmedaljer for flere af holdene.

I maj afholdt afdelingen trænerfest for nye og 
nuværende trænere. Vi fik skudt nogle udendørs 
aktiviteter af og rykkede indendørs til god mad, øl 
og hygge bagefter. Det tåler en gentagelse!

Håndboldskolen i juni blev en succes – vi havde 
udsolgt med 80 børn og unge tilmeldt.

Økonomisk har sæsonen samlet været god og vi 
ser lyst på den igangværende sæson, hvor vi håber 
at kunne lave mange fede arrangementer for vores 
medlemmer. Og takket været penge fra flere fonde 
kan det blive med god lyd i musikanlæggene, der 
blev udskiftet i begge haller.

Årets udadgående aktiviteter
Vi har i sæsonen 2021-22 igen været på stikkerne 
for at tjene penge til foreningen. Vi lavede sammen 
med fodboldafdelingen vores egen julekalender, 
flot bakket op af Hornslet Handel, der gav et flot 
overskud til begge afdelinger.

Vi har igen solgt fyrværkeri op til nytår, i år var 
det vores 2. divisions kvinder, der med Max som 
tovholder sørgede for alt det praktiske, med hjælp 
fra resten af afdelingen.

Det er fortsat håndbold der uddeler HIF Bladet, 
som giver gode penge til holdkontoen.

Vi fortsætter i denne sæson samarbejdet med 
fodboldafdelingen om ”Leg og Lær med Bold”. Det 
er fortsat et stort hit blandt de helt små og deres 
forældre og er med til at skabe en grundlæggende 
interesse for både fodbold og håndbold.

Her til sidst vil vi i bestyrelsen gerne sende en tak 
til alle vores dygtige trænere og bestyrelsesmed-
lemmer, både nye og gamle, der lægger en meget 
vigtig indsats i klubben. For uden de frivillige ville 
vi ikke have en håndboldafdeling med så mange 
glade medlemmer.

Bestyrelsen, HIF Håndbold

Medlemsmøde
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Hornslet IF Håndbold står igen for årets 
fyrværkerisalg ved Rema1000 i Hornslet. 

Vi får som sædvanligt sprudlende batterier 
og flotte raketter fra bl.a. Nordic, AFAC og 
Turbo – til både børn og voksne.

Kom og støt os - overskuddet går igen i 
år til bolde, harpiks, spillertøj etc. til vores 
dygtige damehold i 2. division og Jyllands-
serien. 

Køb dit fyrværkeri i teltet ved Rema1000 – 
vi har åbent:
Onsdag 29/12  kl. 10 - 18
Torsdag 30/12  kl. 10 - 18
Fredag 31/12  kl. 10 - 14

Følg os på instagram
Hornsletifhaandbolddamer

Fyrværkeri- 
salg 2022

HåndboldHåndbold

Medlemsmøde

RESTERENDE HÅNDBOLDKAMPE
KOM OG SE ÅRETS RESTERENDE HJEMMEKAMPE I HORNSLET HALLERNE:
D2D: 20/11 KL. 16:30 OG 11/12 KL. 15:00
DJS: 20/11 KL. 17:50, 24/11 KL. 19:15 OG 11/12 KL. 16:20TIL AT SPILLE MED.
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I løbet af tre dage i uge 42 afholdt HIF Håndbold håndboldskole for børn og unge på vores U7, 
U8, U9, U11 og U13 pige- og drengehold. Vi havde knap 50 tilmeldte, hvor de yngste af vores hold 
havde to dage på håndboldskolen, mens de ældste tog hele tre dage.

Vi havde i år valgt at koble os på DGI’s håndboldskole, hvor DGI sørger for trænere, program, 
forplejning og en bold og t-shirt til alle deltagere – vi bidrog så selv med seks hjælpetrænere, alle 
fra vores U15 pigehold, samt bolde, udstyr og lidt hjælp til opstart.

Der blev i alle tre dage trænet, spillet, øvet finter og leget i stor stil. Frokosten var heldigvis i 
Hornslet Hallens cafeteria, så der var ikke langt til en tiltrængt pause midt på dagen. Det var 
trætte, men glade børn der kom hjem til familien efter håndboldskolen. Det kræver meget at 
være i gang fra 9-15 hver dag, men samværet børnene imellem er klart det hele værd. Og så kan 
man bare se på dem, at det giver så meget mere føling med bolden, at knokle på med træning i så 
lang tid ad gangen.

Tusind tak til DGI’s Katrine Sommer og til vores seje U15 piger, der brugte tre dage af efterårsfe-
rien på at give børnene en fed oplevelse.

Bestyrelsen, HIF Håndbold

DGI håndboldskole
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A/S

HåndboldHåndbold



HIF BLADETS STØTTER

28

Kage skal der til!
Hvordan får man børn og unge til at møde op til fælles foto - så julekalenderen kan blive en 
realitet?
Kage - kage og saft blev løsningen. Tak til alle, der mødte op for at være med på billedet.
Tak fordi I gjorde det muligt!
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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

Før vi ved af det, banker julen på døren!

Igen i år, har Hornslet IF Håndbold og Fodbold valgt at gå sammen om at få lavet en lokal skrabe-
julekalender. Vi har ligesom sidste år rakt ud til byens erhvervsdrivende og bedt om støtte i form 
af præmier til kalenderen. Vi var overvældet over den flotte støtte vi fik sidste år - men sørme om 
gevinstpuljen ikke er vokset i år!

Vi er både ydmyge og taknemmelige over den støtte de erhvervsdrivende viser os i byen.

Skrabejulekalenderen gav sidste år et overskud på ca. 63.000 kr. Det er penge der har gjort det 
sjovere at gå til håndbold og fodbold i Hornslet IF! Pengene er blandt andet gået til stævnetilskud, 
nyt udstyr mv.

Snart sender vi igen vores spillere afsted med skrabejulekalendere. Vi håber, at I vil tage godt 
imod dem, og at I støtter os ved at købe en eller flere skrabejulekalendere. Desuden vil vi være 
at finde til banko et par torsdage og til håndboldsøndag d. 20/11 i Hornslet Hallen, hvor det altså 
også vil være muligt at købe årets skrabekalender.

Vi håber, at vi kan melde udsolgt af kalendere og slå vores flotte salg fra sidste år.

Køb din kalender før din nabo!
FodboldFodbold

Kage skal der til!
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ADVOKATFIRMAET
SØLGAARD & KNUDSEN

MØDERET FOR HØJESTERET

FodboldFodbold

Ny bestyrelse hos fodbold
Efter næsten 4 år som formand for HIF Fodbold træder Maja Aaquist nu tilbage. Vi vil gerne 
benytte denne lejlighed til at takke Maja mange gange for et stort og flot arbejde for HIF Fodbold. 
Heldigvis har Maja lovet at hjælpe den nye bestyrelse på vej, så hun har ikke sluppet det helt 
endnu.

Den nye bestyrelse inklusive suppleanter ser ud som følger:

Formand: Jacob Winther
Næstformand: Klaus Schmidt
Kasserer: Henrik Madsen
Sekretær: Jakob Christiansen.
Medlem: Henrik Lindskov

Suppleanter:
Thomas Urban
Martin Winther
Henrik Dueholm
Anders Fensbæk
Stig Larsen

Det var et ønske fra den nye bestyrelses side, at man skulle konstituere sig bredt, således der 
er mange hænder til at dele de mange opgaver. Alle, både bestyrelse og suppleanter, deltager 
på lige fod og der er allerede lavet en arbejdsfordeling, der gerne skulle sikre at alle bidrager 
men ikke bliver overbelastede. Ønsket er naturligvis, at der bliver overskud til ikke bare at drifte 
afdelingen men også at udvikle den.

Der er i skrivende stund 530 medlemmer af HIF Fodbold, så det er en god og sund afdeling Maja 
og den tidligere bestyrelse har afleveret.

Vi håber, vi kan løfte opgaven lige så godt som den tidligere bestyrelse og har flere tanker 
omkring afdelingens fremtid. 
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

FodboldFodbold

Herunder afvikling af JM i indendørs fodbold, et årligt tilbagevendende fodboldstævne og så 
har vi stor fokus på vores opvisningsbane (bane 1), som vi jo meget gerne ser udskiftet med en 
kunstgræsbane, så den kan holde til belastningen, når Hornslet Skole flytter hele udskolingen 
ned til os og gerne vil have adgang til frit brug af banen. 

En sådan belastning vil den nuværende bane bestemt ikke kunne holde til, men kunne det 
lykkedes at få en kunstgræsbane i stedet, så vil banen jo sagtens kunne bruges af udskolingen 
ligesom en kunstgræsbane vil løse de pladsproblemer, vi, som en stor afdeling i vækst, er løbet 
ind i, nu vi pludseligt bliver lukket inde midt i mellem et parcelhuskvarter og en skole.

Vi afholder også DBU fodboldskole i Hornslet i uge 32 næste år (sidste uge i skolernes sommer-
ferie) og billetterne er allerede sat til salg, så få nu købt før der bliver udsolgt. Måske den perfekte 
julegave til ungerne? Og er man for gammel til at deltage på selve fodboldskolen, så mangler 
vi altid trænere og assistenter (man får et lille honorar samt en tøjpakke for at være træner/
assistent). Lyder det som noget for dig, så tag fat i os.

Så der er nok at tage fat i for den nye bestyrelse.

Ta’ endelig fat i os fra bestyrelsen, hvis I har gode idéer eller spørgsmål.

På bestyrelsens vegne
Jacob Winther
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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.

FodboldFodbold

Fodboldskole 2022
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apotek
Hornslet   Auning   Løgten

Fortsættes næste side...

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

• Nybygning
• Ombygning
• Tilbygning
• Tagarbejde

• Reparation
• Vinduer og døre
• Glasarbejde
• Ejendomsservice

FodboldFodbold
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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

FodboldFodbold

Fortsættes næste side...
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EJENDOMSSERVICE
BILLE OLSEN

HORNSLET

FodboldFodbold
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Vidste du, at det største hold i Hornslet IF Fodbold er et pigehold? 
Knap 40 piger fra årgang 2011 og 2012 samler sig om fodbolden på tværs af klasser og årgange. 

Engang imellem samles vi uden for fodboldbanen. Senest var vi i Viborg og se kvindelandsholdet 
mod Montenegro. 

Pigerne havde fået sponsoreret billetter af GF Forsikring og selv betalt for bussen, som kørte til 
og fra stadion. Der blev sunget  og hygget, og vi så en sikker sejr til Danmark. 

Hvis jeres pige vil være en del af en fantastisk gruppe, træner vi udendørs hver tirsdag hele 
vinteren og indendørs om lørdagen.

Tak for en endnu en god oplevelse piger. 
Hilsen Ida, Martin og Bo.   

Klubbens største hold til landskamp
FodboldFodbold

Fortsættes næste side...
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HIF BLADETS STØTTER

FodboldFodbold

www.gamlekro.dk
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FodboldFodbold
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40 Landevejen 87 ● 8543 Hornslet ● mikaellange@outlook.dk ● www.mikaellange.dk

Til foreningens ordinære generalforsamling 27. 
oktober 2022, var der indkommet et forslag 
om at ”hovedbestyrelsen tager initiativ til 
hurtigst muligt at etablere en afdelingsbesty-
relse for HIF Motion”.

På generalforsamlingen blev forslaget 
diskuteret og der var samlet set bred enighed 
om, at det skal vi gå videre med.

HIF Motion er i god stand og de frivillige i 
HIF Motion lægger en kæmpe indsats i både 
administrativt arbejde og som instruktører. 
En afdelingsbestyrelse kan f.eks. aflaste de 
frivillige med det administrative, arbejde for at 
gøre HIF Motion mere synlig samt hverve nye 
medlemmer og frivillige instruktører.

En bestyrelse handler på ingen måde om at 
gør de frivillige instruktørers arbejde mindre 
værd – tværtimod. Det handler om at bakke op 
og hjælpe hvor vi kan. Det er jo det, man gør i 
en forening!

Men inden vi starter arbejdet med at etablere 
en afdelingsbestyrelse, vil vi gerne have input 
og meninger fra vores medlemmer – og meget 
gerne alle der har en stor eller lille del i det 
frivillige arbejde i HIF Motion.

Hovedbestyrelsen vil derfor i nær fremtid 
kontakte alle de frivillige for at indkalde til et 
møde, hvor vi kan drøfte afdelingsbestyrel-
sens etablering, og hvor I kan få ordet. Hvis du 
ikke får en invitation direkte, så kig ind på HIF’s 
Facebook-side eller kontakt kasserer Mikkel 
Pilehave Jensen på mj@cm3.dk eller telefon 22 
43 86 28.

Vi hører ved samme lejlighed meget gerne fra 
de af jer, der kunne tænke sig at være med i 
en afdelingsbestyrelse. Det er godt at have en 
liste med navne klar til mødet hvor vi stifter 
afdelingen.

Hovedbestyrelsen

HIF 
M o t i o n

Motion en selvstændig afdeling?
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A/S

HIF 
M o t i o n

Tabata
Vi mødes i multi rummet hver lørdag fra 8-9 til en masse sved på panden, i form af puls 
og styrke som vi laver i intervaller. Nyt program hver uge, hvor både håndvægte, , step 
bænke, store bolde, bokse puder, trx seler  og kettelbel kan være i brug. Der kan også 
være øvelser hvor kun egen krops vægt er på programmet. Vi har det sjovt, god musik, 
højt humør og den bedste start på dagen.

Tabata er for alle , og kan garantere at hele kroppen bliver brugt, og det er stærkt 
vanedannende. Hop på en prøve time, det vil du ikke fortryde

Jeg glæder mig til at se dig
Gitte
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HORNSLET AUTOVÆRKSTED

Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

HIF 
M o t i o n

Har du lyst til at blive 
stærkere og gøre det til god 
musik og på et hold?
Så kom med til pump !

Vi træner hver mandag fra 
19.30-20.30 og alle kan 
være med. Man bestemmer 
selv hvor meget vægt man 
vil træne med. 

Håber vi ses

Pump

Mandag: Indoor cycling m/Keld  kl.  09.00 – 10.00
 Step/styrke m/Christina  kl.  17.00 – 18.00
 Indoor cycling m/Brian  kl.  17.30 – 18.30 

Tirsdag: Bøj & stræk m/Aase  kl.  10.00 – 11.00
 Indoor cycling m/Bettina kl.  17.30 – 18.30

Onsdag: Pump m/Rebecca  kl.  19.30 – 20.30
 Indoor cycling m/Dorte fra. 2.11 kl.  16.30 – 17.30

Torsdag: Indoor cycling m/Anette  kl.  18.00 - 19.00

Fredag:  Bøj & stræk m/Aase  kl.  10.00 – 11.00

Lørdag: Tabata m/Gitte  kl.  08.00 – 09.00

Holdoversigt



43

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-upHORNSLET AUTOVÆRKSTED

Løgtenvej 3  •  Hornslet  •  8699 4956  •  hornsletauto.dk

HIF 
M o t i o n

Fitnesscenteret er åbent 
Alle hverdage kl. 05.00 – 22.00 
Lørdag kl. 05.00 - 19.00
Søndag kl. 05.00 – 22.00
Der er åbent alle søn- og helligdage. 

Fast bemandingsplan (bemandingen er ikke gældende i skolernes ferier og helligdage)
Mandage: kl. 08.30 – 10.30 v/ Bodil/Jørgen – kl. 10.00-12.00 v/ Charles
Onsdag: kl. 18.00 – 19.30 v/AG’
Fredage: kl. 08.00 – 10.00 v/ Bent

Ønsker du instruktion i brug af maskinerne? Skriv en mail til hifmotion@gmail.com eller send en 
sms til Mia på 50708206, og vi finder et tidspunkt, som passer dig.

Bemanding
Det er vores frivillige team, som hjælper i centeret. Har du lyst til at være frivillig hjælper, har vi 
også brug for dig. Skriv en mail til hifmotion@gmail.com, vi vil være så taknemlige.

 Fri træning + hold abonnement
• 1 måned 199 kr. ( mindste binding er 3 måneder)
• 3 måneder 575 kr.
• 6 måneder 1.095 kr.
• 12 måneder 2.000 kr.
Du kan træne i centeret i hele åbningstiden og deltage på alle hold.

Formiddagstræning + hold abonnement, hverdag
• 1 måned 125 kr. ( mindste binding er 3 måneder)
• 3 måneder 360 kr.
• 6 måneder 680 kr.
• 12 måneder 1250 kr.
Du kan træne i centeret og deltage på hold fra kl. 05.00-14.00 mandag til fredag.

Klippekort, gælder kun til holdtræning
Du kan vælge at købe et klippekort, det koster 400 kr. (ubrugte klip refunderes ikke). Der 
udleveres ikke nøglekort ved køb af klippekort.

Et klippekort indeholder 10 klip. En holdtræning koster et klip.

Åbningstider

Priser for medlemsskab
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PetanquePetanque

Før sommerferien fik vi et økonomisk tilskud fra 
Syddjurs Kommune til istandsættelse af banerne.
Det siger vi mange tak for.

Vi turde ikke bruge pengene straks, idet der var 
usikkerhed om, hvad skolebyggeriet ved hallerne 
ville komme til at betyde for petanquebanerne.

Da tegningerne forelå, og der ikke var tegn på, at 
skolebyggeriet ville få indflydelse på petanqueba-
nernes placering, gik vi i gang med at undersøge, 
hvad og hvor meget vi kunne få råd til at investere.

Vi fik indkøbt 12 tons petanquegrus med ler, som vi 
havde fået anbefalet fra andre klubber, der havde 
god erfaring med den slags belægning.

Vi har 13 baner og var af den overbevisning at de 
12 tons ville række til alle baner, MEN da entre-
prenør Jesper Schroll Jensen kom for at fordele 
gruset, stod det hurtigt klar, at der overhovedet 
ikke rakte, så vi måtte nøjes med at få de øverste 7 
baner renoveret.
Vi havde god hjælp af medlemmer til udjævning og 
tromling. Tak for det.

Vi må nu se, hvad vore medlemmer synes om 
den nye belægning, og hvis det viser sig, at det er 

tilfredsstillende og vi til foråret får mulighed for det, 
vil vi også få de resterende baner renoveret. Det 
hele afhænger af, hvad der bliver økonomi til.

Fællestræninger og hyggeturneringer
Igen i sommer havde vi fællestræninger med klub-
berne i den gamle Rosenholm kommune, ligesom 
vi havde hyggeturneringer med Rodskov, både i 
Rodskov og i Hornslet.

Disse turneringer har heldigvis overlevet corona-
nedlukningerne. Vi håbe alle, at medlemmerne i 
klubberne fortsat vil bakke op om disse turneringer, 
idet der altid er god stemning og vi får gode 
kontakter i de øvrige klubber.

Klubmesterskab
Klubmesterskab 2022 blev afholdt den 28.8.2022
I år prøvede vi en ny turneringsform, idet turnerin-
gen blev afholdt som singleturnering, i lighed med 
princippet fra flasketurneringen.

Klubmester 2022  Kurt Laursen
Delt andenplads  Vagn Petersen og Tove Bargisen
Tredie plads  Jens Kjeldsen

Bestyrelsen

Nye baner og sommerhygge
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PetanquePetanque

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

Der var 23 medlemmer til medlemsmøde den 
4. oktober 2022 i Hallens mødelokale. 

Grethe indledte mødet med, at alle holdt et minute 
stilhed for Ove Larsen og Thomas Poulsen, der 
begge er døde i det forgangne år.
Grethe fremlagde beretningen, der blev godkendt 
uden bemærknnger og Tove fremlagde regnskab 
og budget, der ligeledes blev godkendt uden 
bemærkninger.

Grethe ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslog Lars som nyt bestyrelses-
medlem, der var ikke andre forslag.

Bestyrelsen består herefter af
Bent Petersen, Svend Bargisen, Kurt Laursen, 
Lars Foersom og Tove Høstrup
Suppleant Vagn Petersen.

Afgående formand
Grethe ønskede at udtræde af bestyrelsen. Vi vil 
gerne sige Grethe mange tak for den store indsats 
du har ydet for HIF Petanque gennem flere år.

Præmier
Medlemsmødet blev afsluttet med præmieud-
deling i de løbende sommerturneringer.

Supermelee
1. Arne Høstrup
2. Tove Pilgaard
3. Kurt Laursen
4. Tove Bargisen
5. Svend Bargisen

Flasketurnering:
1. Bent Petersen

Flittige spillere: Margit Troelsen og Tove Bargisen

Medlemsmøde og præmier
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HIF BankospilHIF 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.soelgaardknudsen.dk

Amanda  Byens Grill Byvej 6 8543 Hornslet 8699 4999 www.restaurantamanda.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.bogide.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.elconhornslet.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.hornsletapotek.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.havepark.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.skovrevision.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 Krogh A/S Sletten 2C, Hornslet 2033 4976 www.kurtkrogh.dk

HIF 
M o t i o n


