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Receptionsbuffet 1
Tortillawraps med laks og avocado•	
Mild chorizopølse med  •	
oliventapanade
Små frikadeller•	
Brunchpølser med bacon•	
Dansk emmentaler med druer•	
Chokoladekage med friske bær•	
Brød•	

Pris kr. ........................................... 108,-

Receptionsbuffet 6
Grillet kammusling på spyd•	
Varmrøget ørred med kold   •	
radissecreme
Roulade af unghane med   •	
balsamicoløg
Minitærte med forskelligt fyld•	
Carpaccio af kalveinderlår med •	
parmesan og pinjekerner
Ostebjælker med oliven•	
Mini crème brûlée•	
Brød•	

Pris kr. ...........................................  148,-

Buffet
Orangemarinerede laks med   •	
rørt creme fraiche
Carpaccio af tun med parmesan  •	
og olivenolie
Røget lammekølle med rosmarin, •	
persille, mandler og balsamicoløg
Helstegt kalvetyksteg med små •	
dampede	kartofler	med	safran	aioli	
hertil frisk salat med melon,   
chorizo og artiskokker.
2 slags økologiske danske oste   •	
med kompot af syltede abrikoser
Créme brûlée tærte med friske bær•	

Pris kr. ........................................... 198,-

Mad ud af huset på første klasse

Tennegaardens Køkken  |  Hovvej 5, Grundfør  |  8382 Hinnerup  |  Telefon: 86 98 83 30  |  Mobil: 40 79 70 97  |  tennegaarden@forum.dk

Finn Bluhm er tidligere 
ejer af Restaurant 
Kellers Gaard på 
Rådhuspladsen, og 
har ligeledes drevet 
Musikhuset Aarhus’ 
Restaurant Richter. Finn 
er sammen med sine 
dygtige medarbejdere 
garant for en på alle 
måder stor kulinarisk 
oplevelse.

Finn Bluhm

     FiRmaeR & eRhveRvsliv 
Tennegaarden	tilbyder	spændende	arrangementer	og	kulinariske	oplevelser	for	firmaer	og	erhvervsliv	

til	fx.	receptioner,	vinsmagninger,	firmafester	og	mødefrokoster.	Vi	tilbyder	også	frokostordning	med	fast	
levering. Det er muligt at afholde møder i lækre, lyse lokaler med moderne AV-udstyr, internet m.m.

God mad  
til enhver 
lejlighed! 
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specialsektion til favrskov posten 10. maj 2011 NR.1

INdsIgt

HOG´s sponsorgruppen arrangerer Oktober Ølfestival i 
Haldum-Hinnerup Hallen lørdag den 8. oktober. 
Magnus Nielsen fra sponsorgruppen fortæller, at festen 
gerne skal bringe minder hen i retning af en rigtig sydtysk 
ølfestival, hvor der bydes på øl i stride strømme i store 
glas og god underholdning med tyrolermusik, barmfagre 
kvinder i blomstrede kjoler og forklæder, mænd i læder-
bukser og tyrolerhatte. Vi har vilde planer og skal nok 
sørge for, at festen bliver super god. Det skal være noget, 
man ikke lige glemmer og gerne en årligt tilbagevendende 
begivenhed.   
Foreløbig er lokalerne reserveret og musikken er bestilt. 
Inden længe skal vi også have gang i den øvrige del af 
festen. Hvis der blandt læserne er personer, der kan tænke 
sig at hjælpe os med arrangementet, vil vi da blive glade, 
udtaler Magnus Nielsen. 
Festen er for alle – både firmaer og privatpersoner
Vi håber naturligvis på stor opbakning til arrangementet af 
firmaer og enkeltpersoner, og opfordrer til allerede nu at 
reservere lørdagen til fest i Hinnerup. 

Vi indleder festen med en buffet og der spilles op til dans 
med musik leveret af det 17 mands store tyroler band – 
Tonica Tyrolere – fra Århus.

salget af billetter starter i august,  
men allerede nu kan du reservere billetter 
ved at henvende dig til sponsorgruppen  
ved magnus nielsen  
mni@hog-hinnerup.dk

oktober ølfestival

sponsorgruppe i HoG er  
lørdag den 8. oktober arrangør  

af ølfestival i  
Haldum-Hinnerup Hallen 

velkommen til indsigt
efter mange års tale om et klubblad udkom det første nummer af HoG Bladet 
december 1982. igennem de 29 år er det blevet til i alt 125 numre. 

Bladudvalget bestod den-
gang af Torben Birch, 
Jørn Mundus-Pedersen 
og Claus Hemmingsen. 
Bladet blev udsendt til 
samtlige husstande i 
Hinnerup by, Haldum, 
Hår og Sandby.

Daværende formand Niels 
Berg bød bladet velkom-
men med ordene:
”Med klubbladet er der 
efter min opfattelse skabt 
mulighed for en bedre 
kontakt mellem afdelinger 
og deres medlemmer….
Endelig giver klubbladet 
større mulighed for forret-
ningsudvalg og bestyrelse 
at nå ud til medlemmerne 
og deres forældre…
Alt til styrkelse af kamme-
ratskabet og sammenhol-
det i foreningen”
HOGs nuværende besty-
relse fandt, at tiden var 
løbet fra HOG Bladet. 

Form og indhold var for 
stiv i forhold til nutidens 
krav til kommunikationen. 
Men holdninger er fortsat 
bærende. Derfor har HOG 
besluttet at erstatte HOG 
Bladet af Indsigt.
Indsigt er et mere levende 
medie - for HOG, for 
læserne. Bla. ved det 
ændrede layout, kor-
tere produktionstid og 
hurtigere distribution. 
Fremover omdeles Indsigt 
til samtlige husstande i 
hele 8382-området.
Et nyt bladudvalg med 
Tina Salling-Thomsen 
som koordinator og kon-

taktpersoner fra afdelin-
gerne har gjort det muligt 
at udgive Indsigt. Jørn 
Mundus-Pedersen slutter 
ringen ved også at være 
journalist på den nye avis.
Magnus Nielsen har ydet 
en stor indsats i forhold 
til at skaffe sponsorer. 
Uden sponsorerne var det 
ikke økonomisk muligt for 
HOG at udgive Indsigt. 
Tak til sponsorerne, husk 
at støtte vore sponsorer, de 
støtter os.
Med disse ord byder jeg 
Indsigt velkommen. Tag 
godt imod avisen.
          Søren Eriksen 

Specialsektion til FavrskovPosten 10. maj 2011 - uge 19
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Søren Eriksen 
Hovedformand
ser@hog-hinnerup.dk 

Benny Nielsen  
Forretningsudvalg
zitaogbenny@
yahoo.dk 

Magnus Nielsen 
Forretningsudvalg
MNI@hog-hinnerup.dk

Villy Nordkjær  
Forretningsudvalg
vno@hog-hinnerup.dk 

Peter Breiner Larsen 
Forretningsudvalg - IT
pbl@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner forretningsudvalget:

Nyt fra bestyrelsen  - maj 20112

formanden mener
Med indgangen til maj måned stopper vinterens 
indendørs aktiviteter. Fodbold har været igang et 
stykke tid. Tennis er netop startet.

Når vi vender tilbage fra sommerferien, indvies den nye 
hal. En ny verden åbner sig. Vi glæder os.

Desværre har vi ikke fået klarhed over den fremtidige 
driftsform. Vi har modtaget et nyhedsbrev med de  
forventede principper for den fremtidige ordning.  
Men ordningen er endnu ikke konsekvensberegnet og 
detailanalyseret. De økonomiske rammer er fortsat 
ukendte. Samtidig har Byrådet netop vedtaget yderligere 
besparelser på området, hvilket kan betyde at ordningen 
skal starte på et næsten ikke-eksisterende fundament. 
Det tegner ikke for godt.

En mindre del af vinteraktiviteterne fortsætter traditio-
nelt lidt endnu. Men Kommunen kræver denne gang,  
at vi selv åbner og lukker for hallen.  
I HOG er vi principielt ikke indstillet på at foreningerne 
skal overtage kommunens opgaver. Det er kommunens 
eget ansvar, at afsætte de ressourcer der skal til for, at 
kommunen kan løse sin opgave. Et tiltag der yderligere 
forringer rammerne for brugerne af de kommunale  
haller i forhold til brugerne af private haller.
 
I foreningerne har vi meget store udfordringer med at  
få ressourcerne til at hænge sammen.  
Vi kan ikke klare mere. Vi kan ikke påtage os ansvaret 
for hallerne. 

          Søren Eriksen

formålsparagraf:
1. Foreningens navn er Hinnerup og Omegns   
 Gymnastikforening (HOG indreg.).

2. Foreningens formål er gennem frivilligt arbejde 
 at fremme idræt for alle i det lokale samfund og 
 at skabe plads for enhver, der vil dyrke idræt i 
 et kammeratligt, personligt udviklende socialt 
 samvær på et plan, der tilgodeser både 
 konkurrence og bredde.

Magnus Nielsen 
Medlem, 
sponsorkontakt
mni@hog-hinnerup.dk

Peter Teglgaard  
Medlem, 
sponsorudvalg
teglgaard@
post1.dansknet.dk 

Kontaktpersoner sponsorudvalget:

Tina Salling-Thomsen  
Medlem, sponsorudvalg
Koordinator på 
avisen Indsigt
indsigt@hog-hinnerup.dk 

Lene Hauge  
Formand, 
sponsorudvalg
LHA@hog-hinnerup.dk 

Af Jørn Mundus

Det seneste nye skud på 
HOG-stammen er triathlon, 
der jo består af svømning, 
cykling og løb.
Det er et uhyre spændende 
og ambitiøst projekt, der 
er søsat, og initiativtagerne 
Nikolaj Strange Hansen, Jens 
Nørgaard Klausen og Chano 
Porse Sakskjær, hvor de to 
førstnævnte er svømmein-
struktører, har stor tiltro til 
fremtiden. Planen er at skabe 
et triathlon-hold på ca. 15 
– kapaciteten for to instruk-
tører – som udgangspunkt og 
bygge videre herfra.

to betingelser
”Vi vil indlede med at instru-
ere og træne i svømning, 

som i realiteten er den svære 
tekniske disciplin. Deltagerne 
vil senere få undervisning i 
begyndertræning i cykling og 
løb, så de er i stand til selv-
træning, når det passer dem. 
Alle interesserede kan møde 
op i svømmehallen i Hinnerup 
hver mandag aften kl. 20.45. 
De eneste betingelser er, at 
man minimum skal være 15 år 
og rent teknisk kan svømme 
1000 m crawl – dog uden 
tidsbegrænsning. 

Hvis man ikke kan klare 
sidstnævnte krav, men gerne 
alligevel vil være med, skal 
man blot begynde på et andet 
hold, for senere at blive til-
bageført”, oplyser initiativta-
gerne, der alle har gennemført 
en kvart Ironman.

En hel Ironman er 3,8 km 
svømning, 180 km cykling 
og en maraton, ca. 42 km løb. 
Triathlon bliver en mere og 
mere populær motionsform, 
og der bliver flere og flere 
konkurrencer i kvart- og halv 
Ironman. På det triathlonhold 
– 12 deltagere - som indledte 
træningen i januar, er der 
instruktører klar i cykling og 
løb. I dag er svømmetrænin-
gen delt op i to niveauer

fremragende motion
Det er af rent praktiske grun-
de, at holdet er startet i svøm-
mehallen. Det er nemmere 
at få plads i naturen til de to 
andre discipliner – og der er 
utroligt mange smukke mulig-
heder i Hinnerup og omegn. 
En væsentlig del af trænin-

gen er en forberedelse til, at 
atleterne kan svømme i åbent 
saltvand med bølger og strøm. 
Det kaldes ”vandtilvænning”, 
som skal gøre dem fortrolig 
med al slags vand.
”Triathlon er en fremragende 
motionsform, så vi håber, at 
mange tidligere motionister, 
der nu i en mere moden alder, 
da børnene ikke kræver så 
megen tid, får lyst til at  
arbejde med sig selv igen. 

Triathlon er selvfølgelig en 
individuel sport, men det er 
vores erfaring, at det samtidig 
giver et fantastisk sammen-
hold”, fastslår de tre initiativ-
tagere, der håber, at mange 
HOG’ere på sigt vil kunne 
gennemføre en hel Ironman.

ny spændende aktivitet
i tilknytning til svømmeafdelingen vil HoG forny sig med triathlon  
– de første er begyndt svømmetræningen

Der trænes i ”vandtilvænning”
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Design, layout og repro: 
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Distribution: 
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til alle husstande i postnr. området 8382 Hinnerup.
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Per Bach Sørensen, 
Formand
pbs@hog-hinnerup.dk
 

Ole Okholm, 
medlem afdelings-
bestyrelsen
okh@hog-hinnerup.dk

Kristen Engelbrecht, 
medlem afdelings-
bestyrelsen
ke@hog-hinnerup.dk

Lone Rasmussen, 
Kasserer
lor@hog-hinnerup.dk

Christian Lorenzen, 
Teamleder Senior
clo@hog-hinnerup.dk

Rene Johansen, 
Teamleder Ungdom
rj@hog-hinnerup.dk
 

Peter Rasmussen, 
Teamleder Børn
pra@hog-hinnerup.dk

Magnus Nielsen, 
Stævneleder  
Hinnerup Cup m.m.
mni@hog-hinnerup.dk

Peter Breiner Larsen, 
Web
pbl@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner fodbold:

Tina Salling-Thomsen  
Medlem, sponsorudvalg
Koordinator på 
avisen Indsigt
indsigt@hog-hinnerup.dk 

HOG fodbold afvikler igen i 
2011 DBU fodboldskole for 
børn og unge. Skolen afholdes 
i uge 26 fra den 27. juni til 
fredag den 1. juli. 

Tidligere år har det været 
max. 192 deltagere med på 
fodboldskolen, men i år er der 
blevet plads til 224 elever. 
Det skyldes ikke mindst en 
stor velvilje fra skoleleder 
Claus Halvorsens side. Det 

viste sig nemlig, at fodbold-
skolen igen i år var hurtigt 
udsolgt – efter blot 5 kvarter. 
Der var allerede samme dag 
24 deltagere på venteliste. 
Derfor fik HOGs leder af 
team børn – Peter Rasmussen 
DBU overbevist om, at skolen 
skulle udvides med yderligere 
2 hold med plads til yderli-
gere 32 deltagere.   
De resterende 8 pladser blev 
fyldt op efter få dage, og 

nu tæller fodboldskolen i 
Hinnerup 224 deltagere. 
Der bliver liv og trængsel på 
fodboldbanerne i uge 26 og 
skoleleder Claus Halvorsen 
og skolelederassistent Peter 
Rasmussen glæder sig til 
at byde de mange deltagere 
velkommen sammen med de 
over 20 trænere og træneras-
sistenter.  

          OK

Den ’gule’ tråd
et af fokuspunkterne for fod-
boldbestyrelsen i 2010/11 har 
været at få defineret og beskre-
vet de sportslige og sociale 
målsætninger - resultatet kan 
nu ses på vores hjemmeside 
www.hog-hinnerup.dk på forsi-
den under nyheder. 

Formålet med arbejdet har været at få etableret en ”gul” 
tråd i arbejdet med fodbolden, så der er fælles beskrevne 
linier og rammer for det sportslige og sociale område 
uanset om der spilles børne-, ungdoms-, senior- eller 
oldboys-fodbold. 
 
”En arbejdsgruppe på 4 personer har arbejdet med dette 
i 2010, og efter en præsentation for klubbens med-
lemmer i november 2010 er beskrivelsen nu klar i en 
endelig udgave”, udtaler næstformand Ole Okholm. ”Vi 
håber alle vil tage godt imod dette initiativ og at mange 
vil tage sig tid til at læse disse overordnede rammer”. 
 
Efter rammerne nu er på plads vil der blive arbejdet med 
implementering og igangsætning af retningslinierne. 
Det betyder blandt andet, at der for klubbens trænere i 
april vil blive afholdt fælles aktivitet for at få præciseret 
arbejdet omkring klubbens spillestil. Endvidere vil der i 
børneafdelingen i maj måned blive gennemført aktivite-
ter vedrørende stationstræning for trænerne. 
Herunder vil vi sikre, at rammerne bliver gennemgået 
for klubbens frivillige trænere og ledere, så vi sikrer, at 
der arbejdes i samme retning.

målsætningerne i den gule tråd er  
overordnet: 
Vi vil udvikle spillere både fodboldmæssigt og socialt. 
Vi tænker ikke i placeringsmæssige resultater, men vil 
forbedre os fra år til år. 
Vi vil kunne mere i morgen end vi kan i dag – derfor 
skal trænerne tilrettelægge træningen så spillerne lærer 
noget hver gang de kommer til træning i HOG. 
Vi spiller for at vinde, men i et udviklende koncept, et 
udviklende koncept for den enkelte spiller, hvor der 
samtidig er fokus på det sociale samt team ånden i 
sporten. 

De ovennævnte målsætninger er med behørig 
respekt for: 
•	 Klubben	før	holdet
•	 Holdet	før	spilleren
•		 Fodbold	er	et	forpligtigende	fællesskab	
•		 Alle	parter	i	HOG	fodbold	er	ligeværdige	
•		 Alle	behandles	respektfuldt	i	HOG	fodbold	
•		 HOG	går	ind	for	fairplay	–	både	i	relation	til	
 modstanderne og dommerstanden 
•		 Vi	ønsker	at	sikre	en	’gul’	tråd	i	det	sportslige	
 og sociale arbejde, som sikrer en naturlig 
 sammenhæng og overgang fra børn til unge til 
 senior og old boys fodbold
•	 Vi	ønsker	at	skabe	et	liv	i	HOG,	som	er	med	til	
 at sikre fastholdelse af spillerne og de 
 frivillige ledere

DBU fodboldskole i 
Hinnerup
fodboldskolen afholdes i uge 26 på idrætsanlægget 
ved Haldum-Hinnerup Hallen

Hinnerup cup  afholdes i kr. Himmelfartsferien 

Hinnerup Cuppen er nu flyttet til Kr. Himmelfartsferien med start torsdag den 2. juni og slut lørdag den 4. juni,  
dog således, at de hold, der kommer længere væk fra kan blive til søndag den 5. juni. 

Kampene kommer til at foregå på idrætsanlægget ved Haldum-Hinnerup Hallen og Rønbæk Stadion i Hinnerup. 
Indkvarteringen foregå primært på Rønbækskolen, men også Haldum-Hinnerup Skolen kan benyttes,  

hvis der bliver behov for det. Ved Rønbækskolen og bag den nye hal, vil de mange medrejsende forældre og  
søskende med campingvogne og telte blive placeret. 

Planen for de mange fodboldkampe kan i uge 21 ses på Hinnerup Cups hjemmeside: www.hinnerupcup.dk 
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aktie udvidelse 
i fodboldafdelingen 
fodboldafdelingen har udvidet antallet af aktier 
og præmier i deres lotteri - prÆmieaktier 

Fodboldafdelingen har gennem de seneste 13 år kørt et løbende  
lotteri – PRÆMIEAKTIER – med 400 aktier, og hver måned  
trukket fine præmier til aktieindehaverne. 

Mængden af aktier er fra 1. april 2011 udvidet til 500 aktier.  
Hver aktie koster kun 20 kr. pr. måned og afregnes én gang om året.

Præmiemængden er tilsvarende øget, så der nu er 11 faste præmier  
hver måned og yderligere kvartalspræmier, der trækkes lod om.  

Præmier sendes eller afleveres direkte til vinderne, så de heldige er  
sikre på, at de modtager deres præmier. Samtidig vil vinderne  
blive annonceret i Favrskov Posten. 

Har du lyst til at deltage i lotteriet og være  
én af de heldige, der løber med en af de  
mange gode præmier, så kan ledige aktier 
købes ved henvendelse til: 

Magnus Nielsen – 21 74 75 52  
Jørgen Bust – 86 98 66 00
 

mÅneDliGe 
prÆmier vÆrDi
1. præmie .............................................................................. 1000
2. præmie ................................................................................ 500
3. præmie ................................................................................ 500
4. præmie ................................................................................ 300
5. præmie ................................................................................ 200
6. præmie ................................................................................ 200
7. præmie ................................................................................ 200
8. præmie - gavekort Din Tøjmand - Claus Hvass ................. 250
9. præmie - gavekort Din Tøjmand - Claus Hvass ................. 250
10. præmie - Brød fra Bagergården Hinnerup ....................... 200
11. præmie - Blomster fra Hinnerup Blomster ...................... 100

kvartals-
prÆmier ..............
1. kvartalspr.: Gavekort Punkt 1 - Hinnerup ........................ 1000
2. kvartalspr.: Gavekort Århus Charter ................................ 3000
3. kvartalspr.: Gavekort Punkt 1 - Hinnerup ........................ 1000
4. kvartalspr.: Gavekort Århus Charter ................................ 3000

ekstra-
prÆmier
Ekstrapræmie ved betaling inden 15. april  ......................... 1000

Usandsynligt 

billigt

gadenavn nr. · Postnr. by · tlf. xx xx xx xx
www.ProfiloPtik.dk

*Samlede kreditomkostninger 0,- Samlet beløb, der skal betales tilbage for brille inkl. 
enkeltstyrke std. solglas: 498,- (v. 21,-/md. i 24 mdr.). Fast debitorrente 0,00%. ÅOP 0,0%

solbriller inkl. styrke

fra21,-
Mærkevarer På abonneMent fra kUn 21,-* Pr. Md.

Bakkegårdens møbler er en anderledes hyggelig møbelforretning, 
hvor service, faglig betjening og kunden i centrum, 

har været nøgleordene i mere end 30 år.

find os på parallelvej 57 i trige – tlf. 8623 1622  
 kør ad den gamle randers-Århus landevej, 

drej fra ved rema 1000 og følg skiltene.
vi glæder os til også at betjene dig på Bakkegårdens møbler

www.bakkegaardens-moebler.dk
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Tid til feriedrømme
TYRKIET

ZAKYNTHOS  
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YPERNC

MADEIRA

SANTORINI 

MALLORCA

FUERTEVENTURA

TENERIFE

Århus Charter blev i 2001, 

2005, 2006, 2008 og 2009 

kåret til Danmarks bedste 

charterselskab - valgt af 

danske ferierejsende.

Nomineret i 2010.

www.aarhuscharter.dk  -  Telefon  86 20 29 00

Direkte fra Aarhus 
og Aalborg lufthavn 

Se også       tekst-tv side 508

Miljø - Energi - Installation

Aut. VVS-installatør Henrik Hansen

8698 5550
www.hinnerupblik.dk

• Nybyggeri
• Stoker (pillefyr)
•  Badeværelses-

indretning
• Kobber- og blikarbejde
• Døgnvagt

 • VVS-arbejde
•  Fjernvarme-

anlæg
• Naturgas
• Solvarme
• Jordvarme
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REN velvære ApS, Fanøvej 10D, 8382 Hinnerup,
Tlf 86 98 83 75 • kontakt@ren-velvaere.dk

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

Bestil online med mulighed for afhentning
www.ren-velvaereshop.dk

Fysiurgisk massage · kranio sakral terapi ·
zoneterapi · kosmetologbehandlinger ·
hotstone massage · hårfjerning

Se vores store udvalg af behandlinger på
www.ren-velvaere.dk eller ring på 86 98 83 75

INTERNETBUTIK
Se vores store udvalg i skønheds-
og helseprodukter indenfor bl.a.

Hud- og hårpleje · økologi ·
vitaminer & mineraler · sund kost ·
slankeprodukter · sport & fitness

Vi har et bredt udvalg af populære mærker bl.a.
Beauté Pacifique, Dr. Hauschka, Jurlique, REN skincare, Weleda, Lavera,

Mellisa, Derma, Cosborg, Essential care, John Masters, Logona
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HoG’s velgørende oldboys 30+ i opvisningskamp mod 
tottenham Hotspur. 
igen i år har de gamle drenge fra Hinnerups oldboys 30+ arbejdet hårdt i kulissen for at samle sponsormidler ind 
til holdets velgørende projekt anno 2011. Denne gang drejer det sig om genopbygning af det borgerkrigshærge-
de land Burundi i central afrika. læs mere om projektet på www.oldboys30huse.dk.

Traditionen tro promoverer 
holdet det velgørende pro-
jekt ved bl.a. at spille en 
opvisningskamp mod en af 
Europas store traditions-
klubber. I år faldt valget 
på Tottenham Hotspur FC 
i London. At det netop 
endte med at blive Tottenham 
skyldtes til dels deltagelsen 
af tidligere landsholds- og 
Tottenham spiller Allan 
Nielsen, som er udnævnt til 
ambassadør for årets vel-
gørende projekt. Med bl.a. 
Allan Nielsen som kontakt-
person, lykkedes det at få sat 
denne spændende kamp op 
mod en af Englands største 
traditionsklubber. 

Allerede onsdag den 6. 
april, to dage før afrejsen til 
London, fik projektet og hol-
det prime time eksponering 
på TV i DR’s Aftenshowet, 
hvor Sportsdirektør Simon 
Schiølin sammen med Allan 
Nielsen blev interviewet 
omkring projektet. Derudover 
havde Aftenshowet samlet 
et ”udvalgt oldboyshold” 
bestående af TV værter, 
sportskommentatorer, mfl. 

var udover det velgørende 
aspekt lagt meget vægt på 
Allan Nielsens deltagelse, 
men også på de meritter hol-
det har fra tidligere år med 
kampene mod Espanyol, 
Celtic og Ajax Amsterdam. 
Med andre ord var Oldboys 
30+ fra Hinnerup lige plud-
selig blevet et trækplaster til 

Legends. Navne som Ian 
Walker, Darren Anderton, 
David Howells, Stuart 
Nethercott, Tony Galvin, 
Mark Falco, Clive Wilson, 
Garry Brooke og John Lacy 
ville tænde julelys i øjnene 
på de fleste Spurs fans over 
30 år. Tilsammen har disse 
spillere mere end 1500 kam-

som skulle spille en 5-a-side 
kamp mod et udpluk af vores 
spillere.

Fredag den 8. april drog trup-
pen af sted mod London, 
hvor der bl.a. lørdag ventede 
et besøg på Tottenhams hjem-
mebane, White Hart Lane, 
til Premier League kamp 
mellem Tottenham og Stoke, 
inden holdet søndag skulle 
spille den længe ventede 
kamp mod Spurs Legends, 
som Tottenhams oldboyshold 
hedder på de kanter. I mel-
lemtiden havde spillerne rig 
mulighed for at udforske den 
engelske hovedstads sevær-
digheder og butiksliv. Allan 
Nielsen stødte til holdet i 
løbet af fredagen, og var både 
i optakten til Premier League 
kampen lørdag og til opvis-
ningskampen søndag garant 
for et overflødighedshorn af 
anekdoter fra sin tid i engelsk 
fodbold. 

Til opvisningskampen søndag 
var der allerede tidligere på 
ugen blevet sat navne på en 
del af de spillere vi kunne 
vente at se i aktion for Spurs 

kampen, og havde nærmest 
overskygget klubbens egne 
legender.   

På kampdagen skinnede 
solen fra en skyfri himmel da 
vi ankom til spillestedet Ware 
Football Club i Hertfordshire 
(ca. en time udenfor 
London). Spillerne var 

pe i Tottenham trøjen, hvilket 
er en del mere end vi kan 
prale af i HOG trøjen.

Selve kampen havde fået stor 
eksponering på såvel klub-
ben officielle hjemmeside, 
samt en helsides artikel i 
kampprogrammet til Premier 
Leauge kampen lørdag. Der 

Åbningstider:
mandag – torsdag  kl. 14:00 – 18:00
fredag  kl. 14:00 – 19:00
lørdag kl. 09:00 – 13:00

Herstvej 88, Grundfør
8382 Hinnerup · telefon 86 13 02 40

Se vores store dvalg af behandlinger på
www.ren-velvaere.dk eller ring på 8698 8375
Se vores store udvalg af produkter på 
www.renvelvaereshop.dk
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Topkapper & Anlægsgartner

Jeg laver også alt i:
Beskæring - Træfældning - Belægning 
Havearbejde - Maskinarbejde

JH-Anlæg 
v.Jesper Hansgaard 

22981728
www.jh-anlaeg.com

jhanlaeg@live.dkTjek også hjemmesiden !

navervej 24 · 8382 Hinnerup
tlf: 86 98 87 77

spændte, og banen lignede en 
typisk britisk lower-league 
klubs anlæg. Stadion havde 
plads til godt 1500 tilskuere, 
men selve banen kunne kun 
slå jordbanen på HH anlæg-
get ved at den var en anelse 
grønnere. 

Kampen blev indledt ved at 
holdene i bedste Champions 
League stil (musikken 
manglede dog) gik på banen 
anført af hhv. Allan Nielsen 
(der spillede 1. halvleg for 
Tottenham) og HOG’s anfø-
rer på dagen, Jesper ”Store” 
Søndergaard, med hver deres 
maskot i hånden. Efter den 
traditionelle foto session, der 
normalt følger disse indmar-
cher til de ”store” kampe, 
var holdene klar til at sparke 
kampen i gang, foran de godt 
40 tilskuere der havde fundet 
vej til Ware denne eftermid-
dag. 

Der var i sidste øjeblik kom-
met afbud fra Ian Walker og 
Darren Anderton, men de 
resterende Spurs Legends 
viste sig at være en god 
matchning for de gamle 
Hinnerup drenge. Bl.a. Allan 
Nielsen gjorde hvad han 
kunne for at gøre livet surt 
for vores hårdarbejdende 
midtbanefolk, mens en flok 
snu Spurs forsvarer gjorde 
det svært for HOG at spille 
sig igennem til de helt store 
chancer i kampens første 20 
minutter. 

Med godt 10 minutter tilbage 
af første halvleg, fik de frem-
mødte tilskuere dog noget at 
juble over. Allan Nielsen fik 
noget tilfældigt bolden med 
sig på højrekanten, og med 
en præcis tværbold ind i fel-
tet lykkedes det ham at finde 
Mark Falco, som ikke havde 
glemt hvor farlig han engang 
var i feltet, og han udpla-
cerede en sagesløs Jesper  
”Smørhånd” Kjærskov i 
Hinnerup målet til 1-0.

Føringen skulle dog kun 
holde ganske få minutter. I et 
af mange forsøg på at spille 
bolden igennem Tottenhams 
forsvar, endte Martin Bille 
med at få tacklet sig selv 
igennem til lidt plads midt på 
hjemmeholdets banehalvdel. 
Da han ikke havde mange 
andre muligheder, tog Bille 
friskt chancen fra 20 meters 
afstand, og satte bolden op 
under overliggeren uden 
chance for den vikarierende 
målmand. Kampen var igen 
lige på måltavlen.

Spurs Legends skulle dog få 
scoret til 2-1 inden pausen, 
da Clive Wilson udfordrede 
HOG’s forsvar på egen hånd, 
og alt for let kunne drible 
sig igennem til en afslut-
ning tæt under mål. Igen var 
”Smørhånd” chanceløs.

Efter et velfortjent hvil i 
skyggen, foretog HOG en del 
udskiftninger til anden halv-
leg. Det var både et udtryk 

for at varmen havde tæret 
meget på kræfterne, men 
også at vi traditionen tro har 
alle spillere i aktion i disse 
kampe. De friske spillere lag-
de fra anden halvlegs start et 
godt pres på hjemmeholdet, 
og kombinerede sig efter bare 
få minutter frem til en god 
chance, hvor Jesper Lybye 
fra venstrekanten endte med 
at spille en hård og flad bold 
til bageste stolpe, hvor Jesper 
”Mini” Olesen stod klar og 
køligt sparkede bolden i net-
tet til 2-2. 

Herefter begyndte det at 
knibe lidt med det fremadret-
tede spil, samtidig med at 
Spurs Legends havde skif-
tet et par spillere ind som 
HOG’s bageste række havde 
svært ved at håndtere. Kun 
flere store refleksredninger 
fra Henrik Pilgaard og nogle 
fæle afbrændere tæt under 
mål midt i halvlegen, holdt 
liv i håbet om den første 
”Europa Cup” sejr til de 
gamle Hinnerup drenge. Det 
håb skulle dog hurtigt blegne 
da hjemmeholdet scorede 3 
mål på bare 5 minutter, og da 
et fjerde mål blev sat ind mod 
slutningen af kampen til 6-2, 
var det mere af kosmetiske 
årsager at HOG sendte fire 
angribere på toppen for at 
få scoret igen. Det lykkedes 
dog at få reduceret inden 
slutfløjtet, da Allan Nielsen 
bragte bolden frem ad banen, 
og med et fladt indlæg fandt 
Jakob Hansen fri i feltet. 

Hansen, der indtil det øjeblik 
ikke havde formået at score i 
nogen af de tidligere ”Europa 
Cup” kampe, genfandt sin 
effektivitet og bragede bol-
den i nettet til 6-3, med et 
lettelsens jubelbrøl til følge. 
Kampen sluttede 6-3 til Spurs 
Legends.

Efter kampen var der igen 
gang i kameraerne og auto-
graf bøgerne fra tilskuernes 
side, og det var ikke kun 
Tottenhams gamle legender 

man skulle fotograferes sam-
men med – også enkelte af 
Hinnerups gamle legender 
blev trukket til side. 

Hele turen til London, 
stemningen på White Hart 
Lane i selskab med nogle 
af Englands mest passio-
nerede fodboldfans og ikke 
mindst mødet med de gamle 
Tottenham legender, var en 
kæmpe oplevelse for alle 
spillere i truppen, og en fan-
tastisk afslutning på måne-

ders slid med at finde spon-
sorer til vores velgørende 
projekt. 

Der kommer tilmed et efter-
spil fra opvisningskampen, 
da arrangøren af kampen fra 
Ware FC skriver et indlæg til 
det officielle fan blad Spurs 
Magazine, der udkommer 
næste måned. Det er svært 
at være utilfreds med alt 
den eksponering vi har fået 
inden- og udenfor landets 
grænser på så kort tid.  
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DBU’s 
fodboldcamp 
2011 kommer til 
HoG Hinnerup 
Fodboldcampen i 2011 er for unge født i perioden 1. 
januar 1995 til 31. december 1998
Deltagerne i DBU´s Fodboldcamp i Hinnerup indkvarte-
res på Haldum-Hinnerup Skolen og campen afvikles på 
idrætsanlægget samme sted. 
Campen afvikles i uge 31 fra mandag den 1. august til 
torsdag den 4. august. Der er plads til 48 deltagere på 
campen. Der er solgt godt 30 billetter, så der er stadig 
ledige pladser. Hvis du endnu ikke har købt billet til 
campen, kan du lige nå det.  

Udover spændende og lærerige dage på 
fodboldcampen får du også:
• god træning og mulighed for personlig udvikling 
• vurdering af evner og forbedringsmuligheder
• nye venskaber
• morgen-, middags- og aftensmad på afviklingsstedet
• en landsholds t-shirt
• din egen fodboldcamp fodbold og drikkedunk
• et diplom for deltagelse på DBU Fodboldcamp

Billetterne vil kunne købes på posthusene eller via  
billetnets hjemmeside: www.billetnet.dk

prisen for DBU’s fodboldcamp er i 2011: 

kr.: 1045,- 
pr. deltager (gebyr udgør kr. 30,-)

          Med sportslig hilsen
          HOG Børn & Unge udvalget
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Peter Studstrup fra Favrskov 
Kommune har meddelt HOG 
fodbold, at kommunen i maj 
måned opsætter hegn omkring 
det nye fodboldanlæg ved 
Haldum-Hinnerup idrætsan-
lægget, og at der ligeledes i 
maj måned sås græs på area-
let. HOG fodbold glæder sig 
til at se græsset komme op og 

håber, at fodboldarealet kan 
tages i brug i foråret 2012. 
HOG fodbold er utrolig pres-
set på det oprindelige areal. 
De mange børn og unge gør, 
at pladsen bliver meget trang 
for det enkelte hold. 
Derfor glæder vi os til at 
få mulighed for at benytte 
det nye areal, udtaler 

lederne af Team Børn, Peter 
Rasmussen og Team Unge, 
René Johansen. Måske kan 
vi endda være så heldige, at 
vinterbanen kan få lov at hvile 
en måned eller to, så den har 
mulighed for at komme lidt 
til hægterne igen efter en lang 
vintertræning. 
Endelig kunne det jo være 

dejligt, hvis de nuværende 
baner kunne blive drænet, så 
vi kunne slippe for de mud-
derbaner vi forår og efterår 
bliver budt på, udtaler de to 
ledere. Men det kræver, at vi 
har andre steder, hvor træ-
ning og kampe så kan foregå, 
medens dræningen foregår. 
          OK 

De nye fodboldbaner ved HH
favrskov kommune har meddelt, at der nu bliver sået græs på det nye 
fodboldareal ved HH  

HinnerUp
Samsøvej 13

8382 Hinnerup
86 98 76 22



Annette Kjærgård  
Formand 
annette.kjaergaard@jubii.dk  

Lise Kaa  
Udvalgsmedlem
svoem@kaa-staehr.dk 

Marianne Johansen
Udvalgsmedlem
MNJ@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner svømning:
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ny svømmeskole

elisabeth nielsen
ide binderiet

skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
tlf.: 8698 75 40

Århus & Omegns
Tagpapdækning A/S
Tlf. 86 98 57 00

TAgpAp/ TAgfOlie

Nyt tag · Reparation · Listedækning

Efterisolering · Ovenlys · Membraner

Terrasse og altanbelægning · Service og vedligeholdelse

10 års garanti på tagdækning · 15 års produktgaranti 

Har du problemer med dit tag? Lad os hjælpe dig.

– på toppen siden 1969
Navervej 22  ·  8382 Hinnerup

Storegade 5 
8382 Hinnerup 
Tlf. 89 89 88 00 

Kig ind 
– og duft, smag og mærk

Jyske Bank er ikke helt som de andre.  
Faktisk ligner vi knap nok en bank.  
Kig selv forbi – og få en anderledes  
bankoplevelse.

lyst til frivilligt arbejde?
HOG Svømning har gang i mange spændende ting. For 
at vi kan lykkes med dem, har vi brug for hjælp. Sidder 
du med en svømmetræner i maven, eller har du lyst til at 
gøre et stykke arbejde i Svømmeudvalget, har vi plads til 
– og brug for dig. Vi er rigtig glade for den opbakning, 
der allerede er fra forældrene i forbindelse med stævner. 
Vi håber at I også stiller op, når vi gerne vil afsted til 
stævner eller andet i næste sæson. Hvis du er interes-
seret i at blive træner eller træner assistent kan klubbens 
træneransvarlig kontaktes. Er du interesseret i en plads i 
Udvalget eller blot i at give en hånd med er du velkom-
men til at kontakte formanden. Navne og kontakt info 
findes andetsteds i denne avis.

Sune og Alexander i fuld fart mod mål.

Svømmeklubben arbejder 
med planer om at ændre vores 
svømmeskole til et princip, 
hvor vandtilvænning og ægte 
glæde ved at være i vandet 
er de bærende elementer for 
børnenes tilegnelse af svøm-
mefærdigheder. Hensigten 
er, selvfølgelig, at børnene 
skal synes det er sjovt at gå 
til svømning, men også at 
ensrette undervisningen på 
de forskellige niveauer så 
forældre og børn får lettere 
ved at vælge det rigtige hold 
for det enkelte barn. Den nye 
svømmeskole lægger mere 
vægt på børnenes færdighe-
der end på deres alder. Som 
motivation får børnene deres 
egen svømmebog, hvor de 

kan sætte mærker i, hver gang 
de har nået endnu et mål frem 
mod at blive en god svøm-
mer. Princippet indarbejdes 
stille og roligt i løbet af den 
kommende sæson, hvor vores 
trænere og træner assisten-
ter uddannes og begynder 
at bruge det i træningen. 
Svømmebogen kommer først 
i brug i forbindelse med 
sæsonstarten i august 2012. 
Svømmeklubben bibeholder 
holdene for de 4 – 6 årige 
(Plask og Leg), som optakt til 
svømmeskolen. Herefter kan 
børnene gå i svømmeskolen 
indtil de er dygtige svømmere 
eller til de får lyst og er dygti-
ge nok, til at svømme på vores 
Talenthold. Vi er spændte på 

den nye spændende svømme-
skole og vil løbende informe-
re klubbens medlemmer om, 
hvad der kommer til at ske.
 
HoG svømnings 
første erfaringer med 
svømmestævner
Efter flere års pause har 
svømmeklubben igen svøm-
mere og trænere, der har 
lyst til at deltage i stævner. 
Klubbens Talenthold, til sidst 
i sæsonen suppleret med de 
bedste svømmere fra andre 
hold, har deltaget i DGI´s 
holdturnering, hvor vi fik 
en flot tredjeplads – bagfra! 
Hvilket er et resultat vi er 
godt tilfredse med, dels fordi 
vores svømmere er helt uruti-

nerede, dels fordi vi ikke har 
haft lige så mange svømmere 
med, som nogle af de andre 
klubber. Trods den manglende 
rutine, er der blevet svømmet 
hurtigt og godt af vores svøm-
mere. Klubben har også haft 
nogle af vores yngste svøm-
mere afsted til begynderstæv-
ne, som var en stor succes. 
En af fordelene ved at deltage 
i stævner er, at det bringer 
socialt samvær ind i en sport, 
som ellers er individuel. Store 
og små svømmere hygger sig 
med hinanden mellem heatene 
og hepper på deres kammera-
ter i vandet. Vi håber at endnu 
flere svømmere har lyst til at 
deltage i svømmestævner i 
næste sæson. 

Affaldscontainere
Sand - Sten - Grus

Krankørsel

86 98 52 22 
www.hincon.dk
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Hovedsponsor:
• sportmaster storcenter nord
• Hummel

Guldsponsor:
• Bagergården i Hinnerup 
• rema 1000
• scan choco
• sparekassen Østjylland
• carlsberg 

sølvsponsor:
• Blue Water shipping 
• Dansk computer center
• Din tøjmand i Hinnerup 
• Xl Byg - Gadeberg Hadsten
• vibe Huse
• Hinnerup containerservice

tøjsponsorer:

kims fiskevogn
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reklameskilte:
Rønbæk Stadion - Haldum-Hinnerup Hal-
len - Rønbæk Idrætscenter hal 1 & hal 2 

Bagergården i Hinnerup 
Blikkenslagerfirmaet per Bundgaard 
sørensen 
Blue Water shipping  
Bridgestone Danmark a/s 
Bytømreren i skejby 
carlsberg  
compudis a/s 
De Grønne Busser  
Din tøjmand i Hinneurp  
elcon Hadsten-Hinnerup  
elektrikeren i Hinnerup    
frode laursen 
Gepa auto - Hinnerup 
Gf forsikring - it og tele 
Hinnerup Blikkenslagerforretning 
Hinnerup containerservice 
Hinnerup vvs 
jH anlæg - Hinnerup  
jydsk flytteforretning 
jyske Bank - Hinnerup  
kirkens korshær - Hinnerup  
lB skilte - norring  
m.B. autocenter Hinnerup 
malermester Haugaard 
mB anlæg & teknik aps 
murermesterfirmaet karl johan Hvid 
tønnesen 
ok - fyringsolie 
oluf Bahn isolering 
punkt 1 - Hinnerup  
pvr montage 
rafn el 
rafn tømrer- og snedker aps 
rema 1000  - søften  
ret & råd Hinnerup  
sebastian seerups tømrerfirma 
sparbank vest 
sparekassen Østjylland 
Home  
elcon - Århus  
intersport 
Hummel 
via Biler  
ok Benzin 
nygaard-vvs.dk  
Gf forsikning  

jacob tømrerfrima 
sportmaster storcenter nord 
statoil servicenter søften 
søften auto 
tømrerfirma netopil - Hinnerup  
vibe Huse 
vvs installatør flemming sørensen 
Xl Byg  - søften 
Xl Byg - Gadeberg Hadsten 

tøj sponsorer  
- 2011
fodbold:
ankerhus
Bagergården - Hinnerup 
Blue Water
elcon - Hadsten-Hinnerup 
flora marketing
Hummel
murermester orla kragelund
oluf Bahn isolering
pvr montage
sparekassen Østjylland
sportmaster storcenter nord
statoil servicecenter søften
rema 1000 - søften 

Håndbold:
Dansk computer center
Hummel
sportmaster storcenter nord
vibe Huse

 Bagergården - Hinnerup
Hummel
sportmaster storcenter nord
rema 1000 - søften 

klubdragter:
Bagergården - Hinnerup
profil optik
rema 1000 - søften 
sportmaster storcenter nord
tandlægerne v/thomas Hedegaard 
aps
Xl Byg - Gadeberg Hadsten

reklamepartnere:Bronze-
sponsor:
• ankerhus
• Bridgestone Danmark a/s
• Bundgaard revision
• De Grønne Busser
• eDc nielsen & partner
• elcon - Hadsten-Hinnerup 
• frode laursen
• Ge energy
• Gepa auto
• Hinnerup 
 Blikkenslagerforretning 
• Hinnerup Bøger & papir
• Hinnerup Guld-sølv & Ure
• Hinnerup vvs
• inter line - Hinnerup  
• jH anlæg
• kaffeagenterne Dk
• murermester orla 
 kragelund
• oluf Bahn isolering
• profil optik
• punkt 1 - Hinnerup 
• pvr montage
• sebastian seerups 
 tømrerfirma
• spinning jewelry
• tandlægerne v/thomas 
 Hedegaard aps
• tømrerfirma netopil
• vvs installatør 
 flemming sørensen
• Xl - Byg & mal - søften 
• Århus charter
• Århus omegns 
 tagpapdækning
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SAMMEN SKABER VI LØSNINGER

Blue Water Shipping A/S  |  Gamma 3  |  P.O. Box 50  |  Tlf. 87 42 90 00  |  bwsaar@bws.dk  |  www.bws.dk

ny sæson – ny Hal…

Formand for 
håndboldudvalget: 
Kim Vester 
kve@hog-hinnerup.dk

Medlemsregistrator/
kontaktperson: 
Margit Kjær 
mkp@hog-hinnerup.dk

Børne- & 
Ungdoms-udvalg: 
Jan Holm 
jh@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner håndbold:

Så  er sæsonen 2010 – 2011 
forbi, og det er tid til at gøre 
en kort status. Jeg vil gøre det 
super kort ved at konstatere, 
at vi har haft en god sæson 
både sportsligt og socialt, 
og vi har haft en sæson fyldt 
med de udfordringer på alle 
plan og niveauer, som vi 
kunne ønske os.                   

Vi har traditionen tro vundet 
mere end vi har tabt, så vi 
kan med tilfredshed  (uden 
at være FOR selvfede) 
se tilbage på veloverstået 
sæson, og med spænding 
begynde at skue frem mod 
den næste, hvor vi oven i 
købet skal ”vænne” os til 
at være begunstiget med 
en splinterny Idrætshal…                                                                                            
Ja, man kniber sig selv lidt i 
armen, hver gang man kom-

mer til at tænke på – kan det 
virkeligt være sandt ??? JA, 
det kan det faktisk, og skulle 
nogen være i tvivl kan de 
bare cykle en tur ned langs 
Rønbæksøen og så dreje til 
venstre op langs svømmehal-
len – så kan de ved selvsyn 
konstatere, at Favrskov 
Kommune ikke kun kan skæ-
re ned, de kan faktisk også 
bygge op, for det er, hvad de 
har gjort på bagsiden af ”den 
gamle Rønbækhal”. 
Som man kan se på billeder-
ne, så er hallen ikke helt klar 
endnu, men mon ikke den når 
at blive det til den nye sæson 
starter.

Vi i HOG og Four Stars 
Håndbold glæder os rigtigt 
meget til at få et nyt spænd-
stigt halgulv under fødderne, 

så selvom vi som alle andre 
mennesker glæder os til sol 
og sommer, så gør det knapt 
så meget i år, når sommeren 
lakker mod enden, for det 
betyder, at vi kan komme i 
gang i den nye hal.  

Vi håber at den nye ”dobbelt-
hal” kan give aktivitetsni-
veauet og alsidigheden i 
samme et boost, så vi kan få 
endnu flere lokale borgere til 
at bruge en del af deres fritid 
med at fornøje sig ud i idræt-
tens (og da allerhelst i hånd-
boldens) verden.                   

De nye ”lokaler” giver i hvert 
fald nogle større og forbedre-
de fysiske rammer til flere og 
måske større arrangementer 
med rigtigt mange deltagere.                                                                                              
Det bliver rigtigt spændende 

at blive en del af opstart og 
udvikling af en ny hal, og 
livet i og omkring den i vores 
del af den geografisk set 
store, Favrskov kommune. 
Spændende bliver det også, 
hvilken driftsform hallen 
kommer til at fungere under, 
og hvorledes de fine nye 
Cafeteria lokaler vil blive 
udnyttet.

Under alle omstændigheder 
vil jeg på håndboldafdelin-
gens vegne byde velkommen 
til en ny spændende sæson 
efter sommerferien i den nye 
hal, og alle de muligheder 
den forhåbentlig åbner op for
GoD sommer        

          Kim Vester 
          – HOG, håndbold  

Hinnerup  
Blomster

Storegade 11, 8382 Hinnerup

Telefon 86 98 83 11
www.hinnerupblomster.dk
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WWW.lej-en-poelsevoGn.Dk
Natmad – Rejsegilde – Bryllup – Fødselsdag 

- Åben hus - Firmafest

Vi kan klare alle typer arrangementer.
Skriv ”HOG” når du udfylder en forespørgsel på vores hjemmeside  

og vi giver 500 kr. rabat til private og 1.000 kr. rabat til firmaer



Hinnerup Afdeling
Pakhusvej 1  tlf. 7026 8382  www.sparoj.dk

TRYGHED
Overvejer du at skifte penge-

institut? I Sparekassen Østjylland  

gør vi meget ud af at give dig 

den rigtige rådgivning, så vi 

sammen kan komme hele vejen 

rundt om din  økonomi.

•  Vi er et solidt pengeinstitut

•  Du kan ringe direkte til din 

rådgiver

•  Vi giver dig personlig 

rådgivning

•  Vi er en aktiv del af dit 

 lokal samfund

Din økonomiske 

vores forpligtelse

Bagergården

Hvorfor nøjes med 
brød fra bånd.

Når man kan få det, 
der er bagt

med hjerte og hånd

Bagergården Hinnerup,
Storegade 3, Tlf. 86 98 81 00

Læs mere på: www.elcon-as.dk

Totalleverandør af kvalitetsløsninger
     - vi tilbyder løsninger inden for:

» Elinstallation
» IHC intelligente bygningsinstallationer
» Comfort løsninger
» Automation til industrien
» Serviceløsninger til kontor - industri
» Ventilation, klimaanlæg og varmepumper
» Service til private - hvidevarer m.v.
» Tele- og datakommunikation

Kontakt os og vi finder ud af, hvad vi kan gøre for dig:
EL:CON Hadsten A/S
Mågevej 22        tlf.: 87 610 233
8370 Hadsten        hadsten@elcon-as.dk
Læs mere på: www.elcon-as.dk

Totalleverandør af kvalitetsløsninger
     - vi tilbyder løsninger inden for:

» Elinstallation
» IHC intelligente bygningsinstallationer
» Comfort løsninger
» Automation til industrien
» Serviceløsninger til kontor - industri
» Ventilation, klimaanlæg og varmepumper
» Service til private - hvidevarer m.v.
» Tele- og datakommunikation

Kontakt os og vi finder ud af, hvad vi kan gøre for dig:
EL:CON Hadsten A/S
Mågevej 22        tlf.: 87 610 233
8370 Hadsten        hadsten@elcon-as.dk
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HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432
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Ungdomsafslutning i håndboldafdelingen
Torsdag d. 7. april blev der sat 
punktum for endnu en hånd-
boldsæson i HOG i form af en 
afslutningsfest for U8, U10 og 
U12 årgangene med forældre 
og søskende, i gymnastiksalen 
på Rønbækskolen.
Ca. 250 gæster var mødt op 
for at få en hyggelig aften og 
salen var fyldt til bristepunk-
tet.
Traditionen tro startede for-
manden med at fortælle om 
det forgangne år.
Årets træner blev kåret og det 
blev i år Brian Møller. Brian 
har i år trænet U16 piger, hvil-
ket normalt får de fleste træ-

ord fra formanden og et efter-
følgende bifald. Nu leder vi 
med lys og lygte efter én som 
har lyst til at deltage i det 
arbejde som Bente deltog i.
Dernæst fik de kommende 
stjerner i HOG i form af alle 
minimix-spillerne, overrakt en 
t-shirt som tak for en flot træ-
ningsindsats henover vinteren.
Årets leder blev kåret, dvs. 
det var han allerede blevet til 
generalforsamlingen, men han 
blev hentet på scenen og fik 
overrakt en velfortjent vandre-
pokal. Navnet er Lind, Ulrik 
Lind, og titlen fik han for det 
store frivillige arbejde han har 

nere til at løbe skrigende bort. 
Teenagepiger i den alder kan 
godt være noget af en udfor-
dring, men Brian har gjort et 
stort arbejde med pigerne og 
jeg tror også pigerne synes de 
har haft en rigtig god sæson. 
Omend mere socialt end 
resultatmæssigt ;o)
Vi har i flere år haft æren 
og fornøjelsen af at arbejde 
sammen med Bente Walsted i 
håndboldafdelingen, som har 
lagt uanede mængder arbejds-
kraft i børne- og ungdoms-
udvalget. Derfor var det også 
fortjent, at hun blev kaldt på 
scenen for at få nogle rosende 

bidraget med i håndboldaf-
delingen gennem årene med 
flere forskellige kasketter, pt. 
som træner.
Derefter blev der uddelt 
sportsboller, sodavand, øl, 
slikposer, mv.
Så kom turen til kåringen 
af Årets kammerater på de 
forskellige hold. Årets kam-
merater får udover æren også 
overrakt en t-shirt med teksten 
”Årets Kammerat 2011”, et 
diplom og en vandrepokal 
med deres navn indgraveret.

86 911 777
www.hairfair.dk

Inter LIne Import/export ApS
Erhvervsparken, Samsøvej 30
8382 Hinnerup  –  tlf. 86 98 55 08
E-mail: interline@mail.dk  –  www.inter-line.dk

kvALItet – SportSbandagEr – SportStApe
éngangSiSpoSEr – StøttebInd – flExtapE

Inter LIne Import/export ApS
Erhvervsparken, Samsøvej 30
8382 Hinnerup  –  tlf. 86 98 55 08
E-mail: interline@mail.dk  –  www.inter-line.dk

kvALItet – SportSbandagEr – SportStApe
éngangSiSpoSEr – StøttebInd – flExtapE Bankospil

på Hinnerup 
kro hver 
mandag kl. 19.30

Vesselbjergvej 8 · 8370 Hadsten
Tlf. 86 98 11 22 · Fax 86 98 14 12 · hadsten@apoteket.dk

Storegade 5 · 8382 Hinnerup · Tlf. 86 98 75 55 · Fax 86 98 75 53
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Vi startede med at tage en 
bus fra Præstemarkshallen 
i Søften til Båndbyhallen 
i Storvorde. Bare bustu-
ren var starten på en god 
weekend !
Fredag da vi ankom star-
tede vi ud med at spille en 
kamp, hvorefter vi bare 
slappede af, fordi vi skulle 
utideligt tidligt op næste 
morgen. - Vi blev vækket 
med lille morgensang – 
det var lidt noget Bullshit!
Om lørdagen spillede vi 
3 kampe mere , bl.a. mod 
Norge.
Vi hyggede os med at 
prøve at snakke norsk, og 
med at overtegne hinan-
den. Vi tabte dog desværre 
A-slutspillet, eftersom vi 

svane cUp 2011

svane cup 2011
HOG U10 piger årgang 2000 
deltog i år sammen med 
HOG, Four Stars og SGF i 
Svane Cup og vi tog afsted 
i 3 busser fra Søften fredag 
eftermiddag. Vi kørte i en 
meget gammel bus der har 
kørt i Spanien, men vi nåede 
i god behold til Aalborg 
selvom den larmede.
De fleste hold skulle spille 
første kamp fredag aften 
kl. 20, og vi skulle heldig-
vis spille i den hal, hvor vi 
overnattede. Det var mod 

Vi kom efterfølgende i B  
mellemrunden, hvor vi i før-
ste kamp sikkert vandt over  
VRI 4 med 9-2. 
Vi tog trætte og glade ”hjem” 
til Toftehøjsskolen.
Om aftenen spiste vi i 
Gigantium, rigtig dejlig mad 
noget for enhver smag. 
I Gigantium var der legeland 
og lederlandskamp mellem 
Norge og Danmark.
Vi var i legeland, men der 
gik ikke lang tid før det ikke 
var sjovt mere. En af vores 
spillere faldt ned fra en hop-
peborg og brækkede hånden, 
øv. Holdlederen Mette kørte 

et af topholdene i vores 
pulje - vi kom derfra med et 
nederlag på kun 7- 6 til HK 
Båndbyerne. De var gode, så 
det føltes næsten som sejr, vi 
var kommet rigtig godt i gang 
med stævnet.
Lørdag spillede vi hele dagen 
i Mellervangshallen. Vi star-
tede med en sejr på 7-0 over  
Visse 2.
2. kamp tabte vi til Ebeltoft 
med 7-2. De var nogle store 
piger som det var svært at 
skyde uden om.

med Sarah på skadestuen, 
mens vi andre så lederhånd-
boldkampen. Efter kampen 
tog vi bussen tilbage til sko-
len for at sove og ventede 
spændte for at høre, hvordan 
det gik med Sarah, der des-
værre ikke kunne spille med 
mere.

Vi har været hårdt ramt med 
sygdom lige fra starten. Den 
første før afgang, en enkelt 
undervejs og nu med en 
brækket arm var vi nede på 
kun at være 7 spillere tilbage.
Søndag formiddag spillede vi 
mod Trojka og vi tabte 9-5. 

Vi ville gerne have vundet, 
men de var lige en tak for 
stærke til os – de fik senere 
en 2. plads i B-finalen. Vi 
synes selv vi har spillet nogle 
fantastiske kampe og vi fik 
vist og afprøvet noget af alt 
det vi har trænet. En rigtig 
god tur med god håndbold, 
god mad og masser af dejlige 
kammerater.
Resten af søndagen heppede 
vi på de andre HOG og Four 
Stars hold, der var gået i  
finalerne.
Bussen kom kl. 16.30 og vi 
var glade og trætte hjemme 
igen til kl. 18. 

endte på en andenplads i vores 
pulje. Da vi var færdige med 
aftensmaden i Gigantium, 
hvilket var noget bedre mad 
end i Flensborg sidste år 
(”madforgiftning”), tog vi 
hjem og fejrede det hele med 
en is.Vi var dødtrætte efter 
at have været tidligt oppe og 
kæmpe en vis legemsdel ud af 
bukserne i alle vores kampe! 

Om søndagen stod vi tidligt 
op og spillede en fantastisk 
kamp, som vi selvfølgelig 
vandt overlegent.
Alt i alt har det været en rig-
tig god og hyggelig tur...
PS! Kim vores træner er den 
mest temperamentsfulde 
mand vi har mødt ! 
- Men vi elsker ham alligevel.
     Hilsen Four Stars U-14   
     pigerne !

Årets Kammerater blev:
U10 piger 1:  
Anne Rosenvang Mathiesen
U10 piger 2:  
Emma Harbo Lisberg
U12 piger 1:  
Alberte Leth Ovesen
U12 piger 2:  
Louise Mogensen

U10 drenge 1:  
Jacob Munch
U12 drenge 1:  
Mathias Bangsgaard
U12 drenge 2:  
Jeppe Vilsøe Jensen
U12 drenge 3:  
Nikolaj Helmer Kristensen

Tillykke til dem alle!!
Så var det trænere og lederes 
tur til at blive takket.  
På skift blev de kaldt på sce-
nen af deres spillertrup for at 
få overrakt en erkendtlighed 
for deres frivillige arbejde 
gennem sæsonen. 

Til sidst takkede formanden  
af for året der gik.

Her skal igen lyde en stor tak 
til alle som hjalp til med at få 
afslutningen til at blive endnu 
en succesrig én af slagsen. 
Der blev smurt sportsboller  
til den helt store medalje i 
køkkenet.

          Tak for i år - vi glæder  
          os til næste sæson !
          /Håndboldudvalget
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17,3 millioner kroner er pri-
sen for den nye hal, der ind-
vies 1. september kl. 16.30., 
og netop nu udarbejdes pro-
gram for indvielsen.
I ovennævnte beløb er 
indeholdt omkostninger til 
ombygninger ved den gamle 
hal, som den nye hal er sam-
menbygget med.
Det kommer HOG Tennis 
til gavn, med nye omklæd-
nings- og badefaciliteter.
Allerede før kommunesam-
menlægningen, var behovet 
for en hal mere i Hinnerup 
stort.

Hallerne i favrskov 
har forskellige  
ejerskaber og  
økonomisk struktur
Ulla Egebjerg fortæller om 
arbejdet med at harmonisere 
den økonomiske baggrund 
for hallerne i kommunen.
Kommunen rummer 3 haller 
i Hadsten området, 3 hal-
ler i Hinnerup området, 4 
haller i Hammel området, 1 
hal i Tungelund, 2 haller i 
Ulstrup, 1 hal i Laurbjerg og 
1 hal i Voldum.

Det er i øvrigt specielt, og 
en af opgaverne for Kultur- 
og Fritidschefen i forbindel-
se med harmoniseringen af 
driftstilskuddene at arbejde 
med problematikken, at 
Hadsten - Hinnerup hallerne 
er kommunale, imens alle 
øvrige er private med kom-
munale tilskud.
Ulla Egebjerg fortæller, at 
de private haller er i bedre 
stand end hallerne i Hadsten 
og Hinnerup, og derudover 
holdes vedlige af frivilligt 
arbejde i stort omfang.
Som kuriosum kan nævnes, 
at inden kommunesammen-
lægningen, var de kommu-
nale tilskud pr. indbygger til 
området med variationer fra 
49 kr. pr. år til 400 kr. pr. år. 

synliggørelsen af 
behovet for ny hal  
i Hinnerup med stor 
spørgeundersøgelse 
med DGi som  
operatør.

En spørgeskemaundersøgel-
se af behovet for udvidelsen 
af halkapaciteten i Hadsten 
- og Hinnerup området med 

inddragelse af borgere, 
idrætsforeninger, og andre 
foreninger med interesse for 
området, blev gennemført og 
afsluttet i 2008.
Det fremgår meget tydeligt 
af undersøgelsen, at beho-
vet for mere kapacitet i 
Hinnerup er stort. 
Antal indbyggere pr. hal 
er i 2008 opgjort til 3.657 
for Hadsten, 4.240 for 
Hinnerup, og 2.444 for 
øvrige områder i Favrskov. 
Landsgennemsnittet er i 
2008, 3.433 indbyggere pr. 
hal.

projektforløbet har 
været intenst med  
10 møder i  
byggeudvalget.
Ulla Egebjerg har siddet 
med i byggeudvalget siden 
starten, og gennemført 10 
møder i udvalget med 1. 
møde i februar 2009.
Udvalget består af politi-
kere, folk fra idræt, repræ-
sentant fra Kommunale 
Ejendomme, repræsentant 
for halinspektører, sik-
kerhedsrepræsentant, samt 

direktøren for Teknik og 
Kultur.  
Skitseforslaget var klart 
maj 2009, budgetvedtagelse 
oktober 2009, projektering 
november-december-januar 
2009-10, licitation 29.marts 
2010, byggestart 2. septem-
ber 2010.
Indtil byggestart har afde-
lingen for Kultur og Fritid 
været tovholdere, hvorefter 
projektet er overgået til 
afdelingen for Kommunale 
Ejendomme. 

Ulla Egebjerg fortæller, 
at allerede 15.august, kan 
hallen anvendes, og endnu 
resterer beslutning om 
udsmykningen af hallen.
En udsmykning, som blandt 
andet den lokale Hinnerup 
kunstner Allan Stokholm, 
deltager i.
En lille tur ad stien bag 
Rønbækhallen giver et flot 
kik på de nye herligheder til 
brugerne af hallen. 

-ding

multihal i Hinnerup er født!
Det dyreste projekt til dato i favrskov kommunes teknik- og kultur 
afdeling, udtaler Ulla egebjerg, kultur- og fritidschef.



Lars Hauer Laursen 
Tennis - 
Formand 
larshauerlarsen@gmail.com 

Hans Ulrich Knudsen
Tennis - 
Udvalgsmedlem
hansknudsen@privat.dk 

Ib Hesselberg  
Tennis - 
Udvalgsmedlem
hesselberg@city.dk 

Kontaktpersoner tennis:
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Samtale med Martin Baltser
Martin Baltser, som er ten-
nisudvalgets Pr-ansvarlige 
har spillet tennis i 10 år, og de 
sidste 3 år været med i tennis-
udvalget.

standerhejsning og 
sæsonstart
Han ser frem til den nye 
sæson, hvor der i forbindelse 
med byggeri af den nye hal 
ved Rønbækskolen ligeledes 
bliver moderniseret badefor-
hold for tennisfolket i HOG.
Martin kan fortælle om afde-
lingen, at den er i god frem-
gang med 160 medlemmer, ca. 
120 herrer, og 40 damer.
Afdelingen er åben for alle 
med interesse, eneste krav er, 
at man er mere end 10 år.

Kontingentet kan ikke holde 
nogen væk, det er 700 kr. pr. 
sæson for seniorer, og 400 
kr. for 10-25 årige. Skal man 
i gang, som begynder, vil 
det blot kræve en ketsjer, et 
par sko, og kontingent - i alt 
12-1500 kr., afhængig af om 
man er junior eller senior. 
Der er standerhejsning og 
dermed sæsonstart 30. april kl. 
10.00.

sport og hygge  
med stil
Tennis er ifølge Martin en 
sport for gentlemen og ditto 
kvinder.  Den gode sportsånd 
hersker, selvfølgelig skal man 
vinde, men god stil, og godt 
kammeratskab er væsentlige 
faktorer.

Som et eksempel på den gode 
sportsånd, der faktisk hersker 
på en tennisbane, nævner 
han, at hvis bolden er ude, er 
der ingen diskussion, det er 
ikke modstanderen, hvis bold, 
der måske er tvivlsom, der 
dømmer den ude, men den 
part, der modtager, der afgør 
spørgsmålet!
I det hele taget er der lagt 
megen vægt på hyggen og 
samværet.
Der arrangeres hyggesammen-
komster med grill med mere, 
hvor man bruger klubhuset, 
som omdrejningspunkt for 
fællesskabet. 
Martin fremhæver, at det er 
det frivillige arbejde, sparsom-
meligheden, og nøjsomheden, 
der er baggrund for, at afdelin-

gen har en god økonomi.

Ungdommen er vigtig
De unge er vigtige for klub-
ben, således startes en tennis-
skole for 10-16 årige i maj 
måned med undervisning af 
klubbens egen leder, Lone 
Møller, hver mandag og ons-
dag fra kl. 17.00.
Derudover tilbydes for samme 
gruppe, tennisskole i 3 hele 
dage, i starten af august.
Der er ingen tvivl hos Martin, 
Wozniacki-effekten virker i 
klubben, det er blevet in at 
spille tennis, men den hygge, 
og det samvær som præger 
klubtennis, ses ikke rigtig 
blandt de professionelle.
Tennis er et elegant spil at 
se på, og netop holdningen, 

teknikken og stilen, er opdra-
gende elementer for de unge.
For at give de unge udfordrin-
ger, arrangeres der turneringer, 
og der samarbejdes med klub-
ber i Århus via DGI.
For alle er der naturligvis også 
klubmesterskaber, og turne-
ringer i både single og double, 
og Martin anbefaler, at man 
arrangerer grupper på 4 eller 
8 personer, med det formål at 
dyrke både sporten, og dialo-
gen i samværet.

faciliteterne  
er i orden
Tennisudvalget, som Martin 
er en del af, sørger for banerne 
er i god stand, fjerner ukrudt 
m.m., og det er helt i den 
gode ånd, at spillerne efter-

lader banerne i samme gode 
stand, som de fandt dem, da 
de startede spillet. Udvalget 
holder naturligvis også styr på 
medlemsregistrering, kontin-
gentindbetaling med videre. 
De tre baner er udstyret med 
lys, og kan således bruges sent 
i sæsonen. Tidsbestillingen vil 
formentlig blive digitaliseret 
i år, så man hjemmefra kan 
booke tider, og ikke som i dag 
er nødt til at møde op og flytte 
skilte! Klubben kunne bruge 
flere medlemmer, i alt ca. 100 
mere vil banernes kapacitet 
kunne rumme.
Som tidligere nævnt er det 
en forventningsfuld Martin 
Baltser, der er klar til at møde 
den nye sæson.
     -ding

HoG tennis er klar til sæsonstart

Lystrup IT-service
erhvervsparken fanøvej

fanøvej 10a - 8382 Hinnerup · tlf. 70 22 38 33

www.lystrupit.dk

OptagTyven.dk
Videoovervågning via internet

Verdens nemmeste løsning 
til videoovervågning



Martin Brandt-Madsen
Formand
MBM@hog-hinnerup.dk

Kristoffer Møberg
Formand for 
seniorafdelingen
KRM@hog-hinnerup.dk

Lars Poulsen
Formand for 
ungdomsafdelingen
LP@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner badminton:
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Mange indledende kampe blev spillet i løbet af ugen og 
lørdag den 9. april var den festlige finale.
Der blev svedt, kæmpet, råbt og hygget. Sport er sjovt - 
især hvis man vinder.
Der var præmier til de yngste spillere, til nr. 1 og 2  og 
kammeratskabspokaler på hver årgang.
Som sportsgren med fokus på den individuelle præstation 
skal fællesskabet og kammeratskabet altid huskes. 2011 
huskes også for et hyggeligt klubmesterskab.

De værdige klubmestre og de gode kammerater kan ses 
på HOG Badmintons hjemmeside.

Ungdomssiden har haft en 
pæn medlemsfremgang i 
2010/11. Derfor er det glæ-
deligt at få flere haltimer til 
næste år. Timerne bruges til 
at skabe endnu flere tilbud 
til ungdomsspillerne, her-
under træning på forskellige 
niveauer.
I de tidligere sæsoner har U11 
trænet 1 time pr. uge - fra 
næste sæson bliver der ekstra 
1½ times træning pr. uge. Et 
godt tilbud til de spillere, der 
vil have større udfordringer 
og som deltager i stævner.

22 spillere  
med X-faktor
For 2 år siden kom holdet 
”Meget øvede spillere” på 

banen. Der er nu 22 spillere 
på holdet og de har lavet det 
ene flotte resultat efter det 
andet. 

Det er også med stolthed vi 
kan annoncere 5 spillere i 
U13 ELITE. Det er ikke så 
ringe – i deres aldersgruppe 
er de blandt de 50-60 bedste 
badmintonspillere i Danmark.
Det er første gang i klubbens 
historie og det sker kun ved at 
have talentfulde spillere med 
viljen til træning og sejr, det 
rigtige træningstilbud samt 
den rigtige træner. Den rigtige 
træner er Jakob Mørk, som 
har gjort et superflot stykke 
arbejde med spændende og 
motiverende træning, en 

ordentlig spandfuld teknik og 
en masse sveddryppende kon-
ditionstræning. Og spillerne 
- de er ret vilde med ham.
Jakob er klar til endnu en 
sæson - så vi glæder os til at 
se hvad det kan udvikle sig 
til. Hvem ved, måske får vi 
endnu flere elite- og mester-
rækkespillere. 

miniton
MINIton er badminton for de 
4-7 årige sammen med deres 
forældre, de fleste søndage kl. 
16-17.
Med en god cocktail af pæda-
gogik og badmintonkunnen 
har Jesper Stenbroen et solidt 
tag i minierne.

Minierne får via leg en masse 
boldberøring – og med sup-
port fra forældrene på banen, 
er de godt på vej til X-factor-
status. Der er plads til masser 
af hygge og leg på holdet. Vi 
glæder os til næste sæson, 
hvor MINIton fortsætter 
søndage kl. 16-17 - hvorfor 
ændre på en succes?

klubmester-
skab 2011
85 spillere leverede 180  
tempofyldte kampe, en del  
af dem var lige til stregen

sæson 2010-11 i Ungdomsafdelingen:

Sommerlejr nr. 15 er nu klar. I samarbejde med DGI afholder HOG 
Badminton en sommerlejr fra d. 3 til 7. eller 8. juli. 

En stor lejr for U15+U17+U19 i Rønbækhallen og en lille lejr for U11+U13 
i HH-Hallen. Sommerlejren har det hele med overnatning, fuld kost, 

og masser af spændende aktiviteter. Hver lejr styres af kompetente trænere 
fra DGI og nogle af vores kendte trænere fra Hinnerup 

(Peter Thiele og Kristoffer Møberg), og der bliver spillet / 
trænet en hel masse badminton. Men bliv også overrasket over en fælles 

udflugt til et ”hemmeligt” sted og meget andet. Læs mere på hjemmesiden 
under ”Ungdom”.

I år giver HOG badminton et tilskud på 100 kr. pr. person 
som tilmelder sig senest d. 15. maj. Så hvad venter du på?

skal du ikke på sommerlejr i år?
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A. Gadeberg A/S · Gl. Sellingvej 3
8370 Hadsten · Tlf. 87 61 26 00 

www.gadeberg.dk

HJEMMEBANE...
• Vi holder med hjemmeholdet. 
 Vi støtter idrætten i nærområdet 
 og bakker op om et sundt idrætsliv 
 til glæde for den enkelte og for 
    byerne.

• Resultaterne tæller, men samværet 
 og glæden ved sport og idræt 
 tæller lige så meget.

Hos Team Gadeberg stiller vi hver 
dag i stærkeste opstilling. 
Du er således sikret kompetent 
rådgivning i alle vores afdelinger.

GUlDvinDer  
ved Østjyske  
mesterskaber 
i badminton  
for hold

Stort tillykke til de 6 drenge. Fra venstre: Casper Boje, Alexander Hein-Boutrup , Kasper B. Krupsdahl, Oliver Frøejk, Joachim 
Riisgaard, Lucas N. Johansen.

6 kampklare drenge i 
U11D vandt de Østjyske 
mesterskaber 
for hold i spektrum  
odder multihal, lørdag d. 
26. februar. 

Det	blev	en	tæt	finale	mod	
Stjær BK, hvor kampen om 
guldet blev afgjort ved et 
Golden Set. 

Holdturneringer i næste sæson
John Riisgaard er turnerings-
koordinator i den kommende 
sæson for at sætte mere fokus 
på holdturnering.

Holdturnering er en rigtig god 
måde at skabe sammenhold 
i klubben, fordi spillerne får 
nogle fælles oplevelser, og det 

påvirker interessen hos især 
de yngste spillere.
John opfordrer alle forældre 
til at overveje, om de vil være 
holdledere. Det er ikke så 
krævende at være holdleder, 
men drejer sig mest om at 
stille et hold, og skabe et sam-
arbejde mellem forældre med 
hensyn til transport til hold-
turneringerne. Tage med ud til 
kampene og udfylde holdkort, 
og ellers være der for spiller-
ne. Især de yngste spillere har 
glæde af, at der er en voksen 
at gå til, hvis ikke de har deres 
forældre med.
Man kan godt være 2 hold-
ledere til 1 hold, og på den 
måde gøre det mere fleksibelt.

Så find ketcheren frem og 
meld dit barn til holdturnering 
- sporten bliver sjovere og 
giver et bedre træningsmiljø.



VIND
JAKKE
1500,-

GARANT

WWW.DINTOJMAND.DK

POLO
MED STRETCH

300,-
2 STK.

500,-
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KRØLFRI

SKJORTE
MED SILKESLIPS

300,-
SPAR 300,-

HABIT
MED STRETCH

2000,-

WWW.DINTOJMAND.DK
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Å bNINgs T IDer : 
M A NDAg-T orsDAg . . . . 9.30-17.30
freDAg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-18 .00
l ØrDAg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-14 .00


