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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 6. sep. 2011 NR.2

INdsIgt

HoG står bag stor oktober Ølfestival

Specialsektion til FavrskovPosten 6. september 2011 - uge 36

kom med i den 
eventyrlige 

win-win-aftale
mellem HoG

og statoil
I sportens verden hører det til sjældenhederne, 
at alle er vindere, men dén situation er netop 

en realitet i sponsor-rabataftalen, HOG 
har indgået med Statoil-tanken i Søften:

Hver gang DU tanker en liter benzin eller diesel 
hos Statoil i Søften, udløser det en fin personlig 

rabat til DIG, og samtidig udløser det et sponsorbi-
drag på 10 øre til HOG for hver liter.

Nu skal der jo ikke gå ”Konen med æggene” 
i beregningerne, men det er da et interessant 

tankeeksperiment, at hvis bare én bilist i hver 
tiende husstand, som modtager HOG’s sportsblad 

INDSIGT, tilmelder sig rabatordningen, vil det 
give HOG en indtægt på mindst 50.000 kr. årligt.

- Se hvordan og læs eventyret side 6

festival-
facts:
Hvor..?

Haldum-Hinnerup Hallen

HvaD..?
oktober Ølfestival

HvornÅr..?
lørdag den 8. oktober

HveM..?
HoG’s sponsorgruppe

HvorDan..?
Billeter kan købes i 

Hinnerup Boghandel, 
hos Din tøjmand i Hin-
nerup, hos rema 1000 i 

søften og hos 
købmanden i foldby.

Hvilken MUsik..?
tonica tyroleres

17 mands-orkester

Det bliver festligt, folkeligt, for-
nøjeligt, hyggeligt og gennem-
musikalsk, når Heidi og de øvrige 
servitriver svinger de store ølkrus 
ved HOG’s Oktober-Ølfestival..!

HOG’s Sponsorgruppe kan med stolthed præsentere 
en vaskeægte nyhed: En stor Oktober-Ølfestival for 
såvel medlemmer som ikke-medlemmer, for såvel fir-
maer som private, for såvel singler som par og større 
grupper, - med musik af det 17 mand store Tonica 
Tyrolere, som er garanter for, at stemningen bliver 
banket helt op under tagspærene, når der bydes op til 
spisning, ølsmagning og dans.

Hele herligheden kan opleves i Haldum-Hinnerup 
Hallen lørdag den 8. oktober: ”Vi er meget glade for, 
at det er lykkedes at banke så stort et program på 
plads, og håber nu på stor opbakning fra lokalområ-
dets beboere”, siger Magnus Nielsen fra sponsorgrup-
pen, og understreger at der ikke alene er behov for 
betalende deltagere i festlighederne, men også for 
endnu flere frivillige, som vil give en hånd med.
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Søren Eriksen 
Hovedformand
ser@hog-hinnerup.dk 

Benny Nielsen  
Forretningsudvalg
BSN@hog-hinnerup.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  - september 20112

formanden  
mener
Den 1. september indvies den nye hal i Rønbæk 
Idrætscenter. Det bliver en glædens dag for HOG og  
de andre brugere af hallerne.
Et idrætscenter skal i dag også tilbyde faciliteter til 
motion og styrketræning. På den måde vil der i idræts-
centeret samtidig være aktiviteter for hele familien. 
HOG har valgt at afstå det gamle klublokale for på den 
måde at medvirke til, at den nye hal kunne få et rum til 
motion – fx spinning.
Motion kan enten dyrkes i foreningsregi eller som en del 
af hallens aktiviteter. Favrskov Kommune har tidligere 
meldt ud, at der som led i halharmoniseringen skal etab-
leres bestyrelser for alle kommunens haller.
Udgangspunktet har været, at den nye bestyrelse skal 
afklare, om motion skal være en halaktivitet eller en  
foreningsaktivitet. Investeringen er høj, og driften kan 
være dyr. Der er fordele og ulemper ved begge modeller.
Desværre er harmoniseringsprojektet forsinket. En 
bestyrelse vil tidligst være på plads sommeren 2012.  
Det betyder også, at vi ikke kan tilbyde fx spinning i 
den nye hal før en gang i 2012.
I HOG vil vi holde fast i, at klublokalerne er afgivet 
med det formål, at der skal etableres motion i rummet.
Idrætsforeninger oplever ofte, at medlemmerne har 
behov for styrketræning, enten i forbindelse med genop-
træning efter en skade eller som led i grundtræningen.
HOG samarbejder med KIF, GUI, SGF og HGS om at 
indrette et rum til styrketræning i den nye hal til gavn 
for alle vore medlemmer. Vi håber, at vi snart kan præ-
sentere et konkret forslag.

Den nye hal skal være et aktiv, som vi skal medvirke til 
at udnytte.

                                                                  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 
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ansvarshavende redaktør: Søren Eriksen
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En kreds af erhvervsfolk 
har udviklet en ide om  
en familiemesse, som skal 
præsentere forskellige 
erhverv og forretninger  
fra lokalområdet.
Overskuddet fra messen 
går til HOG, der såle-
des får gavn af de for-
håbentlig mange penge 
til foreningens arbejde.
Formand for Hinnerup 
Handelsstandsforening 
boghandler, Elisa Spørring 
fortæller om stor interesse 
for messen.

stor interesse fra 
erhvervslivet
Således er der allerede meldt 
mere end 40 virksomheder, 
og andre deltagere til messen, 
som afvikles søndag den 30. 
oktober på Rønbækskolen.
Deltagerne er et bredt udsnit 
af erhvervene fra lokalområ-
det: Håndværkere, forretnin-
ger, aviser, banker, ejendoms-
mæglere,  sundhedsklinikker, 
og meget mere.
Udover udstillingerne arbej-
der man på at få arrangeret 
underholdning og musik på 
messen.
Det er et større arbejde at 
arrangere en sådan messe, og 
derfor er der brug for mange 
hænder til at hjælpe.
Elisa Spørring fortæller, at 
gruppen, der arrangerer tæller 
14 personer. Blandt deltager-
ne i forberedelserne er bl.a. 
repræsentanter for Favrskov 
Erhvervsråd og HOG.

Hvert år?
Blandt Hinnerup folk er der 
sikkert mange, der husker 
forårsmesserne for en del 

år tilbage, og derfor er det 
nærliggende at spørge Elisa 
Spørring, om det er menin-
gen, at messen måske skal 
være en årlig tilbagevendende 
begivenhed, og måske i én af 
de store haller i Hinnerup.
Her er svaret ikke helt klart, 
spørgsmålet har måske været 
nævnt, men man er nok mere 
indstillet på at få afviklet den 
aktuelle messe, og få vendt 
erfaringerne med den, inden 
der drøftes fremtid.

en udstillers  
forventninger
Indsigt har talt med Caroline 
Korsgaard fra firmaet 
Otherwine, som får en stand 
på messen. Det er et specielt 
produkt der præsenteres for 
de besøgende: Vin på dåser!
Caroline Korsgård fortæller, 
at man er begyndt markedsfø-
ringen af produkterne, hvid-, 
rosé- og rødvin på dåse. 
4-5 måneder er der gået  
siden starten, og indtil  
videre arbejdes med  
forskellige muligheder  
for distribution. Én dåse  

vin svarer til 2 genstande,  
og man kan nemt forestille sig 
en madkurv eller andre mulig-
heder, hvor man kan nyde en 
dåse kold rosé, hvid eller en 
tempereret rødvin f.eks. ved 
stranden. Caroline Korsgaard 
glæder sig til at præsen-
tere nyheden for Hinnerup-
borgerne.

Win-win!
Man kan roligt sige med en 
moderne frase, at der er tale 
om en win-win situation, med 
fordel for både de handlende, 
som får præsenteret produk-
ter, viden og evner, imens 
HOG nyder godt af overskud-
det.  Med den store deltagelse 
kunne man fristes til at tro, 
og næsten være sikker på, at 
HOG har mange venner. 

     -ding

familiemesse

Elisa Spørring, formand for 
Hinnerup Handelstandsforening.

kunst i den nye rønbækhal

Kunstværker fra den nye hal.

Rønbæk Idrætscenters nye hal 
indvies i september. Et meget 
spændende kunstværk præger 
den nye hal.
Kunstnerne Line Frøslev og 
Allan Stochholm har sammen 
med 6 unge fra Billedskolen 
lavet kunstværket.
Processen ved udførelsen er 
først at tegne de enkelte fi-

gurer med blyant, og derefter 
at ”kaste” tegningerne op på 
væggene via en projektor. 
Derefter kan der males på 
væggene.
Et resultat der skal give en 
fornemmelse af bevægelse 
og rytme, som kommer til at 
præge hallen i fremtiden.
     -ding

Døm selv, hallen bliver indviet torsdag 
den 1. september kl. 16.30

familie-
messe: 

rønbækskolen, 
søndag den 30. oktober 

kl. 10.00 - 16.00

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

Sponsorgruppen i HOG 
arrangerer i samarbejde 
med Lions Club Hinnerup 
en rigtig Oktoberfest a la 
München.

Sponsorgruppens formand 
Lene Hauge og Lions præ-
sident Kurt Overbye håber, 
at initiativet bliver godt 
modtaget af alle i Hinnerup 
og omegn, så HH-hallen den 
aften bliver fyldt med glade 
mennesker. Alle er velkomne, 
og vi kan da opfordre firmaer, 
grundejerforeninger, strik-
keklubber m.v. til at benytte 
dette tilbud som en firma-
fest, udtaler de 2 formænd. 
Samtidig skal alle i Hinnerup 
og byerne her omkring også 
opfordres til at deltage. 
Kurt Overbye mener ikke, at 
man behøver at bevæge sig til 
Århus for at more sig, vi kan 
selv i Hinnerup.
Kurt Overbye forventer, at 
barpersonale og medhjælpere 
optræder i udklædt stand, som 
det ses i de originale omgivel-
ser i de store haller, og telte 
sydpå!

flere ølsorter
Der vil i løbet af aftenen kun-
ne smages forskellige ølsorter 
på fad og flasker. Og når det 
hele går mod slutningen, kan 
man få en pølse at gå hjem på.
Der vil blive arrangeret et 
hygge-område for damer, som 
således bliver en lille smule 
forkælede, men det kan ingen 
mænd vel have noget imod.

kendt orkester
Arrangementet byder på wie-
nerschnitzel med tilbehør, og 
selvfølgelig med det gode øl, 
vin eller vand til. 
Alle sejl bliver sat til for, 
at man kan få en rigtig god 
oplevelse. Således har man 
engageret Tonica´s Tyrolere, 
som igennem 37 år har under-
holdt tusinder på Klostertorv 
i Århus.

Mon ikke mange Hinnerup 
borgere har været der, de får 
nu mulighed for et gensyn og 
genhør med orkestret.

Tonica´s Tyrolere blev stiftet 
i 1951 og har udover aktivite-
terne på Klostertorv i Århus 

optrådt ved mange lejlighe-
der i Danmark, og man har 
endog dristet sig til at rejse til 
Østrig, Tyskland, Frankrig og 
Tjekkiet for at spille tyroler-
musik, og med stor succes!

HoG initiativ i samar-
bejde med lions  
Sponsorgruppen i HOG har 
taget initiativet til festen 
og Kurt Overbye fra Lions 
Hinnerup glæder sig over det 
gode samarbejde med HOG.  
Når de mange kræfter i de 2 
foreninger samles, er der basis 
for et så stort arrangement 
lykkes. Overskuddet deles 
imellem Lions og HOG. En 
del af de midler, som Lions 
får ind, går bl.a. til Lions 

ungdomsudvekslingspro-
gram, som indeholder et 
3 ugers ophold i udlandet 
for 2 unge 
mennesker fra området. 
1 uge i privat indkvar-
tering, og 2 uger på en 
lejr sammen med andre 
europæiske unge.
Når talen er om måske 
at gentage arrange-
mentet med faste 
intervaller, er både 
Lene Hauge og 
Kurt Overbye bestemt 
ikke afvisende. 
Det skal evalueres 
og diskuteres efter 
det første 
arrangement. 
     -ding

Nielsen & Partner
Hadsten Søndergade 13 · Tlf. 86 98 36 00 · E-mail: 837@edc.dk
Hinnerup Storegade 6 · Tlf: 86 98 77 77 · E-mail: 838@edc.dk

STØT 2.000med

For hvert salg, køb eller lån der formidles gennem 
EDC Nielsen & Partner, støtter vi HOG med 2.000,- 

Tilbuddet er kun gældende for medlemmer i HOG.

Støtten udbetales ved udlevering af sponsorkort, 
som kan rekvireres hos Magnus Nielsen, HOG 
Sponsorudvalg.

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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oktoberfest i Hinnerup lørdag den 8. oktober kl. 17.30

oktoberfest 
i Haldum -Hinnerup Hallen, 

lørdag den 8. oktober kl.17.30
wienerschnitzel med tilbehør, 198 kr. 

adgang efter kl. 20.00 uden mad 75 kr.
Billetter kan købes hos Hinnerup 

Boghandel, Din tøjmand claus Hvass, 
rema 1000 i søften, 

og købmanden i foldby 

Oktober Ølfesten holdes i Haldum-Hinnerup Hallen. Dørene åbnes kl. 17.30 Pris pr. person 198,- kr. incl. buffet og musikalsk underholdning og dans ved det 17 mands store tyrolerband “TONICA’s Tyrolere” fra Aarhus.(ikke spisende gæster har adgang efter kl. 20.00 pris 75,- pr. person betales ved indgangen) 

Lørdag den 8. oktober kl. 18-24

Oktober-ølfest  i Hinnerup

Billetsalg starter den 15. august Pladserne er unummererede, men der kan reserveres bord ved samlet billetkøb hos:
Hinnerup Boghandel
Din Tøjmand – Claus Hvass
Rema 1000 i Søften
Købmanden i Foldby

Ølfest menu 
• Wienerschnitzel med tilbehør 
• Musikalsk underholdning og dans ved det 17 mands   store tyrolerband ”Tonica´s Tyrolere” fra Aarhus.   Læs om Tonica på hjemmesiden:   http://tonica-aarhus.dk/group.php
• Barer med store fadbamser, specialøl, vin og sodavand• Der kan købes ølkuponer med rabat 
• Events legeplads for stærke mænd og barnlige sjæle • Womens Corner med plads til en god snak
• Fra kl. 21.00 pølsevogn med diverse fristelser 

Oktoberfest.indd   1

12/08/11   16.25
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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
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Annette Kjærgård  
Formand 
annette.kjaergaard@jubii.dk  

Lise Kaa  
Udvalgsmedlem
svoem@kaa-staehr.dk 

Marianne Johansen
Udvalgsmedlem
MNJ@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner svømning:

...har trænere og ass.  
trænere samt medlem-
merne fra svømmeudvalget 
været på teambuilding  
tur til sprækkebjerg.

HOG svømnings teambuilding tur 
startede med, at vi mødtes ude ved 
Friluftscenter Sprækkebjerg.
Det var super lækkert vejr på en 
pragtfuld forårsdag i maj, så det 
kunne kun blive en rigtig god team-
building dag. Vi skulle igennem to 
discipliner i løbet af dagen, forhin-
dringsbane og fodboldgolf.  
Vi startede med forhindringsbanen, 
hvor vi blev inddelt i to hold, som 
skulle kæmpe mod hinanden, men 
individuelt, skulle man på holdene 

hjælpe hinanden igennem forhin-
dringerne. Inden vi blev sluppet løs 
på forhindringerne, fik vi en grundig 
instruktion i hvordan man skulle for-
cere de enkelte forhindringer, af en 
meget bestemt instruktør.

Turen gennem forhindringsbanen var 
en udfordring for de fleste, da man 
bruger stort set alle muskler i krop-
pen. Men ved fælles hjælp kom begge 
hold godt igennem banen. 
Efter holdløbet, var der mulighed for 
individuelt at udfordre sig selv på 
forhindringsbanen, hvilket enkelte 
gjorde. Efter forhindringsbanen 
holdte vi en lille pause, hvor vi fik 
lidt frugt og noget at drikke, inden 
vi skulle videre til fodboldgolf. Her 

blev vi igen inddelt i hold, men denne 
gang i flere små hold, hvorefter vi 
igen fik en instruktion til banen, som 
er en slags minigolf, men hvor man 
bruger en fodbold og sine fødder til at 
skyde bolden i hul. Det var for nogle 
svært at ramme hullerne men også 
rigtigt sjovt.

Efter en rigtig aktiv og hyggelig dag, 
sluttede vi af med at grille koteletter 
og pølser og spise jubilæumskage-
mand som afslutning på en rigtig god 
dag.

     Lise Kaa

ny svømmeskole
Når svømmesæsonen starter i 2012 har HOG Svømning skiftet 
vores nuværende undervisningskoncept ud med et nyt. 
Det nye koncept hedder ”Moderne svømning” og er udviklet af 
Aalborg Svømmeklub, som også, med succes, har brugt konceptet  
i en årrække.
Konceptet skal bruges i vores svømmeskole. Svømmeskolen 
består i dag af holdene: Delfin, Begynder 1, Begynder 2 og Øvede. 
Moderne svømning er rettet mod børn, der skal lære at svømme  
og undervisningen er baseret på fire grundfærdigheder. 
Børnene lærer at der er mange forskellige måder at omgås vand på.  
De fire grundfærdigheder, som er med i alle lektioner, er:

elementskifte:  
Alt, fra at komme ned i vandet og slippe bunden, til at springe fra 
vipper og selvredning fra vand til land eller båd. En grundlæggende 
færdighed i et land, der som Danmark, er omgivet af vand.

vejrtrækning:  
Kontrolleret vejrtrækning ved vandoverfladen. Tryghed ved dyk 
under vandet.

Balance:  
Fuld kontrol af balancen i vandet er en forudsætning for en god, 
afslappet og effektiv svømmeteknik.

Bevægelse:  
De fire forskellige svømmearter samt dykning, livredning, boldspil 
og lege i vandet.

I ”Moderne svømning” er der fire hold eller niveauer ”Begynder”, 
”Let øvede”, ”Øvede” og ”Viderekomne”. 
På holdet ”Viderekomne” introduceres konkurrencesvømning for 
dem, der har lyst til dette. Hvis svømmeren kan lide at svømme 
konkurrence fortsætter han/hun på svømmeklubbens Talenthold, 
som bibeholdes.
Børn, som følger undervisningen flittigt i to år vil kunne ryg- og 
brystsvømning og nogle også crawl. Derudover vil de have en ræk-
ke andre færdigheder i vand til sikkerhed og fornøjelse resten  
af livet.

Glade børn lærer bedst.
Langt de fleste øvelser er udformet som lege og har altid en  
eller flere af de fire grundlæggende færdigheder indbygget.
Svømmeklubbens Talenthold og hold for voksne påvirkes  
umiddelbart ikke af omlægningen af svømmeskolen.
Vi vil skrive mere om ”Moderne svømning” i de kommende  
HOG Indsigt. Hvis du er nysgerrig er du velkommen til at  
kontakte et af udvalgsmedlemmerne. 
 

i anledning af HoG svømnings  
20 års jubilæum... 

Klar til at fejre dagen med jubilæumskagemand. Tore, Lise og Ann Sophie samarbejder.



Kims Fiskevogn
Tlf.: 97823162 / 20479530

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

xxxxwww.hog-hinnerup.dk 0Svømningwww.hog-hinnerup.dk 5

triathlon i Hinnerup 

ny massør 
i Hinnerup
Dan Koch, lægeeksamineret fysiurgisk massør i 
april 2011 ved massageskolen i Århus, er flyttet til 
Hinnerup.  Han har pr. 1/5 åbnet egen klinik i privaten 
på Bogfinkevej i Hinnerup. Han er derudover i gang med 
en videreuddannelse som massageterapeut med speciale 
i blandt andet skadesbehandling. Indgangsvinklen til 
massøruddannelsen er hans egen interesse som aktiv i 
sportsverdenen, herunder som mange års aktiv løber i 
løbeklubben Århus 1900. Dan Koch tilbyder alle HOG´s 
medlemmer 20% på alle behandlinger resten af dette år, 
både akutte og forebyggende behandlinger. På nuværende 
tidspunkt er jobbet som massør et bijob, derfor har han 
primært åben eftermiddage, aftener eller i weekenderne  
– ring og bestil tid, så finder i et tidspunkt der passer 
både dig og ham. Telefon 30 74 37 03. 
     
     OK
Se mere på:

www.dk-massage.dk

• Sportsskader                 
• Overbelastningsskader 
• Spændinger i ryg/skulder
• Problemer med lænden
	 ½	time	kr.	200	–	45	min.	Kr.	250	–	
	 1	time	kr.	300	–	Helkropsmassage	kr.	400

v/lægeeksamineret fysiurgisk massør Dan Koch 
Telefon	30	74	37	03	–	Bogfinkevej	51A	–	8382	Hinnerup		

Mail:	dan.koch@dk-massage.dk			–www.dk-massage.dk

DK-MASSAGE
DIN MASSØR I HINNERUP 

Det nystartede tri-
hold i HoG har fået en 
rigtig god start, med 
flere medlemmer end 
forventet og et godt 
socialt sammenhold. 

Efter fast at have trænet svøm-
ning 2 gange om ugen siden 
januar og fået pudset både tek-
nikken og formen af, startede 
træningen i maj op med svøm-
ning i åbent vand.
Svømningen udendørs foregår 
i de specielle svømme våd-
dragter, som både hjælper med 
at holde varmen, samt giver 
noget opdrift, hvilket optime-
rer positionen i vandet.
 
Jens Nørgaard Klausen for-
tæller, at fem svømmere den 
18. juni deltog i Randers 
Open Water, hvor en svøm-
mer stillede til start på den 
korte distance (1200 m) og 
fire svømmere på den lange 
distance (5400 m). Det var en 
spændende oplevelse, hvor 
vi svømmede i de smukke 
omgivelser langs Gudenåen, 
dog hjalp omgivelserne os 
ikke gennem svømmeturen. Vi 

havde en forventning om, at 
vi ville blive hjulpet af strøm-
men, det gjorde vi også, dog 
nok ikke helt så meget som 

om til normalt tøj igen, var 
vi alle enige om, at det havde 
været en rigtig god oplevelse 
og ikke mindst et godt arran-

vi havde forventet, der skulle 
altså arbejdes for at komme 
igennem turen.
Da målet var nået kom den 
næste udfordring, at rejse sig 
op efter at have ligget vandret 
og arbejdet hårdt i over en 
time, nemlig at holde balancen, 
et par af os måtte sande at det 
ikke var nemt.
Da vi stod i regnen og klædte 

gement. Vi var alle klar på at 
prøve det igen i 2012.

Jens Nørgaard Klausen oply-
ser, at der også var deltagelse i 
Challenge Aarhus søndag den 
3. juli med 2 deltagere.

Challenge Aarhus bestod af 
1,9 km. Open water svømning, 
90 km. cykelløb og 1/2 mara-

tonløb (21,1 km). Svømningen 
blev dog kortet ned til 1000 
meter grundet den lave vand-
temperatur.
Det var et rigtig godt arrange-
ment, og en stor oplevelse for 
deltagerne.
 
Vi har desuden hen over som-
meren startet fælles træning 
indenfor både løb og cykling. 
Løbet foregår umiddelbart 
forud for svømningen mandag 
aften, mens cyklingen aftales

løbende. Vores mål for den nye 
sæson er, at fortsætte i samme 
ånd, som vi er startet op i. 
            OK

Triatleterne klar til start.

Gudenåens stille rolige vand.

Svømmere i Gudenåen ved Randers Open Water.
Alle fotos er fra Randers Triatlonafdeling.



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:

Håndbold  - september 20116

Overskriften, ”Så er vi i gang 
igen” er i skrivende stund 
lidt af en tilsnigelse, men når 
”Indsigt” kommer på gaden 
så er det faktisk en realitet.
Vi er i øjeblikket ved at 
finpudse alle de praktiske 
”småting”, der skal klargøres 
til en sæsonstart. Det skulle 
gerne forløbe så diskret og 
problemfrit, at hverken træ-
nere eller spillere bemærker, 
at der rent faktisk ligger et 
stort og relativt tidskrævende 
forarbejde til grund for, at en 
ny håndboldsæson kan sky-
des i gang. 

Vi har i år nogle nye ”ube-
kendte” at arbejde med, 
da vi jo skal have den nye 
Rønbækhal implementeret i 
den daglige drift. Det bliver 
givetvis en udfordring her 
i starten, men heldigvis en 
behagelig én af slagsen.
Så vi glæder os i håndboldaf-

delingen til endnu en spæn-
dende og sjov sæson med en 
masse håndbold på mange 
forskellige niveauer. – Vi er, 
når vi medregner vores hold-
fællesskab - Four Stars, igen 
i år repræsenteret i samtlige 
årgange med undtagelse af 
U-18. D.v.s. at vi rent fak-
tisk har U-16 hold på både 
dame og herresiden, hvilket 
bestemt ikke er en selvfølge 
nu om dage. 
Når man starter en ny sæson 
op, og det underordnet hvil-
ken idrætsgren der er tale 
om, så starter man ikke i lavt 
gear (i hvert fald ikke ret 
længe) –nej der er fuld fart 
på fra start, så det er bare om 
at have fået ladet batterierne 
op i ferien. 
Det er nemlig begrænset hvor 
længe man som ansvarlig 
leder vil møde forståelse for 
manglende bolde, kegler, 
spilletøj og andre ”livsvig-

tige” ting, som skal bruges 
i hverdagen. Derfor skal 
den slags være på fra start, 
og dertil kommer så de rent 
organisatoriske ting som til-
melding af hold til turnering, 
til diverse stævner og kvali-
fikationsturneringer – samt 
betaling af disse.
I HOG har vi så også valgt 
i samme periode at tilbyde 
ALLE vores ungdomshold 
fra U-10 og opefter, hvil-
ket også indbefatter vores 
Four Stars hold (fra U-14 
og opefter) at deltage i en 
”Håndboldtræningsweekend” 
i Hinnerup. 

Vi plejer at være i HH Hallen 
og Rønbækhallen, men som 
noget nyt i år har vi valgt 
at benytte os af muligheden 
for at blive et sted, nemlig i 
vores nye Rønbækcenter.  
Det frigiver en masse foræl-
drehjælp fra transport mel-

lem hallerne, både transport 
af mad og spillere, så i år 
forudser vi nærmest et boom 
i ”overtilmelding” til de for-
skellige funktioner, som vi  
er afhængige af forældre-
hjælp til.
Træningsweekenden ligger i 
år i weekenden d. 23. – 25. 
september – når I læser dette 
har i formentlig fået en til-
meldingsseddel/mail omkring 
arrangementet.
Jeg vil ikke trætte ”Indsigt”’s 
læsere med flere fra min 
hånd sammensatte ord i den-
ne omgang, men blot ønske 
alle en god Sensommer, og 
alle håndboldspillere en 
SUPER SJOV & LÆRERIG 
SÆSON.

     Kim Vester, 
     formand HOG     
     håndbold & mdl. af Four    
     Stars Ungdom 
     styregruppen. 

oversigt over holdene
Den nye sæson er godt i gang for de fleste hold og her følger en lille gennemgang over alle 
aktive hold i håndboldafdelingen for den nye sæson:

så er vi i gang igen….

Hold Årgang træningstid træningssted

U8 2003-2004 Torsdage kl. 16.00-18.00 Haldum-Hinnerup hallen

U8-holdet starter først torsdag d. 22/9 kl. 16

U10 Piger 2001-2002 Mandage kl. 17.00-18.00 Gl. Rønbækhal

  Fredage kl. 17.00-18.00 Haldum-Hinnerup hallen

U10 Drenge 2001-2002 Mandage kl. 18.00-19.00 Gl. Rønbækhal

  Fredage kl. 16.00-17.00 Haldum-Hinnerup hallen  

U12 Piger 1999-2000 Mandage kl. 17.00-18.00 Gl. Rønbækhal

  Fredage kl. 17.00-18.00 Haldum-Hinnerup hallen

U12 Drenge (HOG/SGF) 1999-2000 Mandage kl. 19.00-20.00 Gl. Rønbækhal

  Tirsdage kl. 18.00-20.00 Præstemarkhallen

  Onsdage kl. 17.00-18.30 Ny Rønbækhal

U14 Piger (Four Stars) 1997-1998 Tirsdage kl. 20.00-21.00 Gl. Rønbækhal

  Fredage kl. 19.00-20.00 Ny Rønbækhal

U14 Drenge (Four Stars) 1997-1998 Mandage kl. 19.30-20.30 Præstemarkhallen

  Tirsdage kl. 20.00-21.00 Gl. Rønbækhal

  Onsdage kl. 15.00-17.00 Gl. Rønbækhal

  Onsdage kl. 18.30-20.00 Ny Rønbækhal

  Torsdage kl. 17.30-18.30 Præstemarkhallen

U16 Piger (Four Stars) 1995-1996 Onsdage kl. 20.00-21.00 Ny Rønbækhal

  Fredage kl. 19.00-20.00 Ny Rønbækhal

U16 Drenge (Four Stars) 1995-1996 Mandage kl. 20.00-21.00 Gl. Rønbækhal

  Onsdage kl. 20.00-21.00 Gl. Rønbækhal

  Torsdage kl. 18.30-19.45 Præstemarkhallen

Dame Senior (Four Stars)  Tirsdage kl. 21.00-23.00 Gl. Rønbækhal

  Torsdage kl. 21.15-23.00 Præstemarkhallen

Herre Senior  Tirsdage kl. 21.00-22.30 Præstemarkhallen

  Torsdage kl. 19.45-21.15 Præstemarkhallen   

veJrUDsiGten:

Guldregn
over HoG
”Der var engang...”
Sådan begynder de 
fleste klassiske eventyr, 
og om nogle år kan 
vi sammen med alle 
HOG’s venner forhå-
bentlig indlede even-
tyret om vores samar-
bejde med vores lokale 
Statoil-tank i Søften på 
samme måde: 

”Der var engang, da 
HOG blev enig med 
Statoil om, at tanken 
ville give en fin person-
lig rabat til alle bilister, 
som fik et HOG/Statoil-
kundekort. Og oven 
i den fine personlige 
rabat lovede Statoil 
at betale et sponsor-
bidrag til HOG på 10 
øre pr. liter benzin eller 
diesel til bilerne.

Det var just på dén 
måde, en sand guldregn 
tog sin begyndelse, 
og inden længe kunne 
HOG tilbyde endnu 
flere og endnu bedre 
sunde fritidsaktiviteter 
til områdets børn, unge 
og voksne”.

DU kan være med 
til at gøre eventyret 
til virkelighed, og 
samtidig spare penge 
på benzin eller die-
sel til din bil ved 
at få dig et Statoil-
rabatkort, som fås 
ved henvendelse til 
HOG’s sponsorkon-
takt Magnus Nielsen 
på tlf. 21 74 75 52
eller 
mni@hog-hinnerup.dk

Tak for hjælpen!!
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Jubiiii.. så er det ombyggede 
klubhus færdigt, eller i hvert 
fald klar til brug. Nu kan 
man således tage et bad efter 
veloverstået gerning på ten-
nisbanerne i vores eget bad og 
bruge køkkenet til at servere 
en let anretning for sine tennis-
makkere eller modstandere. 
Vi har overtaget meget af det 
udstyr som fandtes i det gamle 
fælleskøkken og vi (bestyrel-
sen) vil inden ferien slutter få 
de sidste ting på plads. Vi skal 
have mere skabsplads og der 
mangler en række småting for 
at gøre det fuldt funktionelt. 
Sig gerne til hvis der er noget 
i synes der mangler. Nu har vi 
langt om længe fået vore egne 
faciliteter, så skal det også fun-

gere. Brug det, det er vores og 
vær med til at holde det pænt 
og indbydende. Det er vores 
intention at købe/finde et skab 
hvor der blandt andet vil være 
rengøringsartikler, således at 
der ingen undskyldning er for 
ikke at efterlade rummet ind-
bydende til de næste der kom-
mer.Vi har søgt fondsmidler 
til indretningen, men endnu 
ikke fået svar. Derfor har vi 
indtil videre brugt møbler fra 
det nu nedlagte mødelokale i 
Rønbækhallen, men vi håber, 
at kunne indrette med noget 
mere komfortabelt på et senere 
tidspunkt.Klub-computeren 
er nu igen oppe at køre og der 
kan bookes baner fra klub-
huset.

Åbent klubhus
Søndag d. 14. august var alle 
medlemmer og venner af ten-
nisklubben inviteret til indvi-
else af det nye klubhus. Der 
var kaffe og lidt godt til ganen 
samt mulighed for at bruge 
tennisketsjeren og efterfølgen-
de de nye badefaciliteter.

Bliv medlem resten af 
året for reduceret pris
Nye medlemmer vil fra nu af 
få rabat på medlemskab for 
resten af sæsonen. 400 kr. for 
voksne og 250 kr. for børn og 
unge (under 25). Kender du 
nogen der kunne være interes-
seret, så må du gerne opfordre 
dem til at komme og prøve et 
af vores tilbud. Der er plads til 

flere på banerne.

tennisskole
I lighed med tidligere år har 
vi i år lagt baner til en DGI 
tennisskole. Skolen er afholdt 
onsdag, torsdag og fredag i 
den sidste uge af skolernes 
sommerferie. Det er en popu-
lær skole med plads til 24 børn 
og skolen var allerede overteg-
net i juni.

instruktion
Træningen er startet op efter 
sommerferien. Såvel børne- 
som voksenhold har kunnet 
fortsætte med de samme tider 
og instruktører. Der har været 
rigtig god interesse for den 
instruktion af både børn og 

voksne som klubben tilbyder. 
Der er næsten 50 unge der 
deltager på et af vore 3 hold, 
og det er vi meget fornøjede 
over, også set i lyset af, at 
mange andre tennisklubber 
har svært ved at få ungdoms-
træningen til at fungere. Også 
voksentræningen er delt i 3 
niveauer.  
Det er vores indtryk, at det 
generelt har fungeret godt  
hos Lone, Ulrik og Kim. 
En foreløbig STOR tak til 
alle instruktører, som gør 
det fremragende med at lære 
klubbens unge medlemmer 
det svære, men dejlige spil, og 
også at holde god stemning  
på banerne.

senior-tennis
Som noget nyt har seniorgrup-
pen fået tildelt faste spilletider, 
tirsdag og fredag fra klokken 
10 til klokken 12. Alle kan 
være med, man behøver ikke 
en makker for at deltage, blot 
skal man have passeret sin 
bedste alder…..med hensyn til 
fysikken.

klubmesterskaber
Mesterskaberne er afvik-
let d. 3. september under 
ledelse af Ulrik og Niclas. 
Mesterskaberne blev afsluttet 
med lidt godt at spise.

       Lars Hauer Laursen

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:

elisabeth nielsen
ide binderiet

skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
tlf.: 8698 75 40

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.

Affaldscontainere
Sand - Sten - Grus

Krankørsel

86 98 52 22 
www.hincon.dk
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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
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nyhedsbrev fra HoG-tennis

klubhus klar til brug!!!

Hold Årgang træningstid træningssted

U8 2003-2004 Torsdage kl. 16.00-18.00 Haldum-Hinnerup hallen

U8-holdet starter først torsdag d. 22/9 kl. 16

U10 Piger 2001-2002 Mandage kl. 17.00-18.00 Gl. Rønbækhal

  Fredage kl. 17.00-18.00 Haldum-Hinnerup hallen

U10 Drenge 2001-2002 Mandage kl. 18.00-19.00 Gl. Rønbækhal

  Fredage kl. 16.00-17.00 Haldum-Hinnerup hallen  

U12 Piger 1999-2000 Mandage kl. 17.00-18.00 Gl. Rønbækhal

  Fredage kl. 17.00-18.00 Haldum-Hinnerup hallen

U12 Drenge (HOG/SGF) 1999-2000 Mandage kl. 19.00-20.00 Gl. Rønbækhal

  Tirsdage kl. 18.00-20.00 Præstemarkhallen

  Onsdage kl. 17.00-18.30 Ny Rønbækhal

U14 Piger (Four Stars) 1997-1998 Tirsdage kl. 20.00-21.00 Gl. Rønbækhal

  Fredage kl. 19.00-20.00 Ny Rønbækhal

U14 Drenge (Four Stars) 1997-1998 Mandage kl. 19.30-20.30 Præstemarkhallen

  Tirsdage kl. 20.00-21.00 Gl. Rønbækhal

  Onsdage kl. 15.00-17.00 Gl. Rønbækhal

  Onsdage kl. 18.30-20.00 Ny Rønbækhal

  Torsdage kl. 17.30-18.30 Præstemarkhallen

U16 Piger (Four Stars) 1995-1996 Onsdage kl. 20.00-21.00 Ny Rønbækhal

  Fredage kl. 19.00-20.00 Ny Rønbækhal

U16 Drenge (Four Stars) 1995-1996 Mandage kl. 20.00-21.00 Gl. Rønbækhal

  Onsdage kl. 20.00-21.00 Gl. Rønbækhal

  Torsdage kl. 18.30-19.45 Præstemarkhallen

Dame Senior (Four Stars)  Tirsdage kl. 21.00-23.00 Gl. Rønbækhal

  Torsdage kl. 21.15-23.00 Præstemarkhallen

Herre Senior  Tirsdage kl. 21.00-22.30 Præstemarkhallen

  Torsdage kl. 19.45-21.15 Præstemarkhallen   
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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:

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

HoG cUp
Forventningens glæde havde 
længe lyst ud af alle spillere i 
ugerne op til HOG-CUP. Flere 
af drengene havde problemer 
med at sove op til stævnet, 
de glædede sig simpelthen så 
meget!! Og ingen gik skuffede 
derfra!!!
Vi startede forberedelserne 

blev pludseligt meget store.
Det var MEGET stort for dem, 
at komme på HH, hvor der 
var fyldt med mennesker og 
der var linet 3-mands baner 
op med net. De glædede sig til 
at komme på banen. Selvom 
de stillede op i rækken med 
årgang 2005, så holdt de sig 
ikke tilbage! Med både foræl-
dre, søskende og bedsteforæl-
dre på sidelinjen, så kæmpede 
de bravt. De var på hjemme-
bane og trommerne gjaldede 
ud over anlægget hver gang 
de scorede eller lavede en 
tackling.
De knoklede og kæmpede sig 
igennem 4 kampe. I pauserne 
blev der tanket op med slik, 
kager, is og sodavand.
Det var 5 trætte, glade og 
stolte drenge der fik en stor 
guldmedalje om halsen. De fik 
en uforglemmelig oplevelse 

aftenen før, hvor vi var på 
loftet og finde tre store trom-
mer frem. Der skulle være 
fest og stemning på anlægget! 
Desværre var der ikke nogen 
trommestikker, så med et par 
malerpinde, to gamle sokker 
og en masse gaffatape fik vi 
lavet to store trommestikker. 
Min gode træner kollega Keld, 
havde sammen med flere af 
børnene lavet bannerne, hvor 
de flot havde skrevet ”HOG 
U8” i gul og blå. Så kunne vi 
lave en god base, så drengene 
altid kunne gå efter bannerne 
eller lyden af trommerne!
Vi mødtes på anlægget kl. 
0900 og fik sat bannerne op, 
så det hele var klappet og klar 
til drengene skulle mødes kl. 
1200.
Jeg er også træner for årgang 
2006 og har en søn på holdet. 
De aller mindste på anlægget 

og de praler stadig med at de 
vandt alle kampene!
Så blev det middag og alle 
HOG U8 holdene skulle 
mødes til fælles omklædning. 
De fleste af drengene havde 
dog været på anlægget hele 
formiddagen og de var klædt 
om og klar!
Vi fik alle mand klædt på i gul 
og blå og gik op på banerne til 
vores bannere. De tre hold var 
inddelt og klar til at spille og 
heppe på hinanden.
Stemningen var super god 
og der var masser forældre, 
søskende og bedsteforældre  
på sidelinjen.
De tre hold kæmpede bravt. 
Der blev spillet, der blev 
trommet og der blev heppet. 
Imellem kampene blev der tan-
ket op både i slik boden og alle 
mand nød godt af de kager, 
som flere mødre havde bagt!
Ud over at maverne blev 
tanket op, så blev pauserne 
også brugt på at…….. spille 
fodbold. Både med hinanden 
og med nogen af de mindre 
årgange, der havde genvundet 
kræfter oven på deres kampe 
om formiddagen.
Et herligt syn, at alle drengene 
hurtigt fandt ud af det sam-
men. Ligegyldig om man var 
stor eller lille, alle var der for 
at spille fodbold.
Holdene fik kæmpet sig gen-
nem 4 kampe hver. Alle var 
glade og tilfredse ved overræk-
kelsen af medaljerne.
Alt i alt en stor oplevelse for 
børnene, at spille på ”hjemme-
bane” til sådan et stort stævne!
Omkring kl. 1700 fik vi klædt 
om igen og alle børnene kunne 
tage hjem fra HH, med en 
guldmedalje og en god ople-
velse rigere. Vi fik pakket 
trommer og bannere sammen 

igen og kunne tage hjem med 
et stort smil på læben, efter at 
have tilbragt en hel dag på HH 
med lutter glade drenge!!!
En stor tak til alle spillere, for-
ældre og medtrænere for den 
store opbakning til HOG-CUP!
Og en stor tak til alle de fri-
villige i HOG, der fik stablet 
HOG-CUPPEN på benene 
igen, til STOR glæde for alle 
drengene.
Hjemme hos os bliver der 
stadig talt om HOG-CUP og 
forventningen til næste års 

stævne er stor. Drengene spil-
ler jo mange stævner i løbet af 
året, men det er noget specielt 
for dem, at spille på ”hjem-
mebane” med så mange men-
nesker!!

En STOR tak til alle for en 
fremragende dag!

     Morten Bang
     Forældre og træner
     HOG 2003 og 2006

En rigtig HOG-fan klar på 
trommen...Foto Morten Bang. En HOG-kage skulle der til...

HOG årgang 2006 klar til kamp.

HOG årgang 2003, det ene af de tre hold, der glade og stolte havde modtaget deres medalje. 
Foto Morten Bang.

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



Fodboldwww.hog-hinnerup.dk 9
kommentarer 
fra deltagerne:
næsby Bk – U11 drenge a
SUPER FLOTTE FACILITETER. Kanon god mad –  
og masser af frugt! Verdensklasse. Det er noget af det  
bedste, vi nogensinde har prøvet til et stævne!
Ønsker bedre niveauopdeling af holdene,  
så det giver flere lige kampe. 

Bjerregrav Boldklub – U13 og U14 drenge
UG. Det bedste stævne vi nogensinde har været med til. 
Klap jer selv på skuldrene. Tak for en fantastisk oplevelse. 
Vi vil overtale hele ungdomsafdelingen til at deltage næste 
år.  

lynge Broby - U13 drenge
Bare rigtigt godt!!! Har aldrig fået så fantastisk mad og 
frugt i lange baner…PROF!!
Om vi deltager igen i 2012 ved vi endnu ikke, men vi har 
allerede fortalt alle, vi har mødt på Sjælland, om stævnet 
og dets kvalitet. 

Brande if – U10 drenge
Hej Magnus! 
Vi vil igen godt lige takke for et godt stævne.
Som vi sagde, da vi mødtes ved stævnet, var alt i  
topkvalitet, god forplejning, gode busforbindelser, 
godt vejr! 

God dommerstandard – kun et lille problem med tvivl om, 
hvorvidt målmanden måtte sparke over midten –  
men ellers intet.  

Vi endte jo med at vinde stævnet, og fik den flotte pokal 
og de fine præmier og medaljer med hjem, efter en sejr 
over værtsklubben i sidste kamp. 

     Med venlig hilsen
     Thomas Jahn og Bøje Pedersen, Brande IF. 

Navervej 24
8382 Hinnerup
Tlf: 86 98 87 77

Fax: 86 98 57 70
Mail: flemming@flemming-vvs.dk

Døgnservice: Tlf.: 20 20 86 40

Vi udfører en lang række forskelllige opgaver 
- altid til din tilfredshed
• VVS-arbejde
• Fjernvarme
• Badeværelser
• Solvarme

• Jordvarme
• Gasinstallationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

VVS-INSTALLATØR

GARANTI

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 !

Hinnerup cup – en kæmpe succes
Med deltagelse af 239 fod-
boldhold kom Hinnerup 
Cup igen for alvor ind på 
Danmarkskortet. Deltagerne 
kom fra store dele af 
Danmark, og der var endda 
gode kontakter til hold i 
Norge og Tyskland, der med 
fortsat god kontakt forhåbent-
lig besøger stævnet i 2012. 
Torsdag var forbeholdt de små 
spillere der spiller 3x3 og 5x5 
fodbold. 139 hold deltog på 
banerne ved HH og i løbet af 
dagen var der ikke under 3000 
mennesker på fodboldanlæg-
get. Der var biler og glade 
fodboldspillere, trænere, for-
ældre og bedsteforældre over 
alt. En fantastisk dag med lut-
ter smil om munden. 
Fredag og lørdag var det 
7-mands og 11-mands hol-
denes tur. Her var der 100 

deltagende hold, og de spil-
lede på både HH-anlægget og 
Rønbæk Stadion. 
Ud fra de evalueringsskemaer 
og tilbagemeldinger der er 

kommet fra deltagerne kan 
fremhæves: 
• Fantastisk god mad
• God og servicemindet 
   ledelse af stævnet

• God indkvartering 
   på Rønbækskolen
• Bedre niveau opdeling 
   af puljerne. Det kræver 
   flere hold i visse årgange
• Der skal være mere tid 
  i svømmehallen
• Generelt en super god 
   oplevelse
• De fleste hold forventer 
   at komme igen til næste år

Stævneleder Magnus Nielsen 
vil på vegne af stævneledelsen 
benytte lejligheden til at sige 
tak til alle de mange trofaste 
og nye hjælpere, der har hjul-
pet til med Hinnerup Cup. 
Uden jeres hjælp – intet stæv-
ne. Jeg håber, I har haft det så 
sjovt, at I også har lyst til at 
hjælpe igen i 2012.

     OK

Jubel over scoring ved Hinnerup CUP.

Hinnerup Cup 2012
afvikles igen i kr. Himmel-fartsferien – fra torsdag den 17. maj til søndag den 20. maj. 

Glade Hinnerup CUP deltagere sammen med U21 Europamesterskabs maskotten - ANDY.



Fodbold  - september 201110

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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fodboldskoler og –camps afviklet med stor deltagelse

HOG fodbold har som tidli-
gere afholdt flere arrangemen-
ter indenfor rammen af DBU 
rettet mod børn og unge. Det 
har været et fælles kendetegn, 
at arrangementer har været 
godt afviklet og der har været 
særdeles stor interesse for 
deltagelse.

Mikrofoldboldskolen 
I det sene forår blev 
mikrofodboldskolen afvik-
let.  Mikrofodboldskolen 
er et weekendarrange-

ment, som retter sig mod 
årgangene 2003, 2004 og 
2005. Programmet for 
Mikrofodboldskolen er tilpas-
set deltagernes alder, udvik-
ling og fysiske formåen helt 
i tråd med DBU’s holdninger 
og handlinger. Modulerne 
veksler imellem fodboldtræ-
ning gennem lette tekniske 
øvelser og decideret leg.  
I en meget stor del af legene 
og træningsøvelserne er 
forældrene aktivt inddraget 
som makkere, målstolper, 

dommer, målmænd m.m. 
Mikrofodboldskolen havde i 
år deltagelse af 39 børn.  For 
nogle af børnene og forældre-
ne var det deres første møde 
med ”organiseret” fodbold. 
Vejret viste sig i år fra sin 
bedste side, det var nogle rig-
tig gode dage, hvor både børn 
og forældre lærte en masse 
om fodbold.

Skolen og trænerne fik rigtig 
megen ros af både forældre 
og børn, og børnene tilkende-
gav højlydt, at de i hvert fald 
rigtig gerne vil deltage igen 
næste år! Der var også ros til 
cafeteriet for deres rigtig fine 
betjening og meget fornemme 
mad. Det faldt i rigtig god 
jord. Mikrofodboldskolen 
var ledet af Skoleleder Anne-
Birgitte Vogelsang.

fodboldskolen
For de ældre børn og unge var 
der i uge 26 Fodboldskole på 
banerne ved HH. Interessen 
for fodboldskolen har i år 
været historisk stor. Således 
deltog 224 på Fodboldskolen 
i Hinnerup, hvilket er et godt 
stykke over tidligere års 192 
deltagere, og en smule over, 

hvad der rent faktisk er kapa-
citet til. Den helt udsolgte 
fodboldskole betød derfor 
også, at det for flere ikke var 
muligt at få plads. Næste år 
udvides fodboldskolen således 
med tre hold til 250 deltagere 
for at imødekomme den store 
interesse.

Fodboldskolen blev igen i 
år ledet af Claus Halvorsen, 
som dog have allieret sig med 
Peter Rasmussen og ca. 40 fri-
villige hjælpere og assistenter. 

Det er nemlig et større set-
up, der skal til, når 224 børn 
og unge mellem 8 og 14 år 
skal aktiveres fra morgen til 
eftermiddag med bespisning 
undervejs. Så stor ros til de 
ansvarlige og mange hjælpere 
for at få alt til at klappe.

De 224 børn og unge havde 
en forrygende uge med både 
masser af sol og regn, og ikke 
mindst: masser af foldbold og 
godt kammeratskab!

fodboldcamp
I uge 32 afholdte HOG sin 
første fodboldcamp i regi 
af DBU. 48 unge deltog i 4 
dages intensiv fodboldtræning 
i Hinnerup. Det blev til dob-
belt så mange trætte ben og 
samtidig et fokus på sund mad 
til de  unge. ”Vi har fokuseret 
meget på kosten. Der har ikke 
været så meget slik og sukker, 
men frugt og sunde sandwich, 
som de har fået imellem de 
forskellige træningsmodu-

ler”, siger Campleder Peter 
Rasmussen. Han var rigtig 
godt tilfreds, for det er første 
gang HOG arrangerer denne 
fodboldcamp.
”Det gør vi igen. Spillerne er 
kommet fra Fredericia, Vejle, 
Hammel, Stjær, Ebeltoft, ja, 
de er kommet mange steder 
fra. Det er i hvert fald ikke 
sidste gang, vi arrangerer den-
ne camp,” lyder det fra Peter 
Rasmussen.
    Kristen Engelbrecht

Deltagerne på DBU´s fodboldskole får kyndigt instruktion af de 
mange trænere. Trænere,forældre og børn samlet ved DBU´s Mikrofodboldskole i Hinnerup.

Stor deltagelse af piger ved DBU´s fodboldskole i Hinnerup.

Stævneleder Claus Halvorsen (tv) sammen med ungdoms-
formand Peter Rasmussen, der deltog som assistent for  
stævnelederen.
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Hinnerup
Samsøvej 13 · 8382 Hinnerup

86 98 76 22

U11 drenge på tur til pårup kro cup

De nye fodbold-
baner ved HH
favrskov kommune er færdig med anlæg 
af fodboldbaner 

De nye fodboldbaner ved HH er færdiganlagt. Der er sået 
græs og de første klipninger af græsset er foretaget. 
Der er opsat hegn, så boldene ikke umiddelbart kan spar-
kes ned på de eksisterende baner i ”gryden” og ligeledes 
ud i hegnet vest for banerne. 
Det nye fodboldareal er drænet og anlagt som rigtige fod-
boldbaner. Arealet giver plads til 1 stk. 11 mands bane og 
1 stk. 7 mands bane eller 3 stk. 7 mands baner. 
Fodboldafdelingen glæder sig til at kunne tage banerne i 
brug i 2012.  

     OK

Fredag d. 5. august tog 10 af 
HOG´s U11 drenge til Pårup 
Kro Cup. Med erindring om 
sidste års succes var de meget 
opsatte på en fantastisk fod-
boldweekend og drog af sted 
med et stort ønske om igen at 
hjemtage pokalen, som vinder 
af A-finalen.
Drengene og deres trænere 
flyttede ind på Bording Skole. 
Forældre og søskende til de 
10 drenge alias HOG sup-
port havde lejr på cuppens 
campingplads. Fast samlings-
punkt var hele weekenden et 
langbord i et stort partytelt. 
Stemningen var lagt til en 
super fodboldweekend.
Fredag eftermiddag blev den 
første kamp spillet. Drengene 
var meget opsatte og top moti-
verede stod de overfor værts-
byen Bording. Supporten var 
klar på sidelinjen med klap-
salver, skralder og kompres-
sorhorn. Bording, der havde 
vundet Gråsten Cup, lagde ud 
med en fin fodbold. Drengene 
sank lige en gang, men med 
fokus på sammenspil og tyde-

lig melding fra trænerne om 
”vi spiller vores spil, drenge” 
vandt drengene kampen 6-1. 
Tilbage i HOG lejren blev det-
te fejret med ”Champagne”, 
højt humør og en enkelt cho-
koladekiks. 
Lørdag skulle drengene spille 
første kamp mod Kvik 70 fra 

Roager. I HOG lejren blev 
alle i klædt mørkeblå HOG 
support T-shirt fremstillet spe-
cielt til lejligheden. 
Ved kampens start klappede 
spillere, trænere og HOG sup-
port på sidelinjen kampen i 
gang – stemningen var i top. 
Drengene viste igen flot sam-
menspil og vandt 8-0. Med 
højt humør så de nu frem til 
eftermiddagens kamp, der 
ville afgøre hvilket slutspil de 
ville ende i.
Eftermiddagens sidste kamp 
var mod Tåsinge. Igen var alle 
klar og kampen blev den mest 
spændende af de tre. Holdene 

stod godt til hinanden og spil-
lede lige op. Resultatet 2-2 
lå en tid og lurede, men igen 
stod HOG drengene sammen. 
Efter et flot samarbejde slut-
tede kampen med en sejr på 
4-2. 
Tilbage i HOG lejren blev sej-
ren fejret med ”Champagne” 

og spændt venten på hvilket 
hold de skulle møde tidligt 
søndag morgen. 

Søndag morgen kl. 8 blev 
semifinalen mod Kolind-
Perstrup fløjtet i gang på 
en meget regnvåd bane. 
Drengene kæmpede og havde 
overtaget i store dele af kam-
pen, men Kolind-Perstrups 
mål var som fortryllet, intet 
ville lykkedes i afslutnin-
gerne. Den ordinære kamp 
endte 0-0, på sidelinjen var 
der spænding om holdet igen 
som sidste år, i 2010 finalen 
mod Kolind-Perstrup, skulle 

ud i ekstra spilletid eller om 
det skulle afgøres med en ner-
vepirrende straffesparkskon-
kurrence. Og det endte med 
det sidste, hvert hold havde 
3 spark…..Kolind-Perstrup 
starter med at sparke, HOG´s 
målmand har fingrene på, men 
den stryger forbi. HOG udlig-
ner til 1-1. Kolind scorer til 
2-1, desværre brænder HOG 
efterfølgende. Kolind skyder 
over og brænder, hvorefter 
HOG scorer til 2-2. Kolind 
skyder igen og her redder 
HOG´s målmand, fortsat 2-2. 
HOG slutter af med en sco-
ring til 3-2 og er for andet år i 
træk i finalen…

Nu var ventetiden lang og 
spændingen var stor – hvem 
blev finale modstanderen….
Søndag middag blev finalen 
fløjtet i gang, HOG mod 
Tåsinge. Drengene kæmper 
fra første fløjt, de vil vinde. 
HOG support er på plads på 
sidelinjen med taktfaste klap-
salver. Drengene spiller flot 
fodbold og sammen slår de 
sejren fast, med resultatet 4-0 
til HOG. 

Pokalen er i hus – drengene 
har nået deres mål….og dog.. 
nu drømmer de om at lave 
hattrick…….Godt gået drenge 
og trænere…..HOG support 
ser frem til næste gang !!

 
     Marianne JohansenChampagneproppen sprang.

Super seje U11 drenge sammen med trænerteamet Flemming 
Jensen og Michael Nordestgaard.

Græsset på de nye fodboldbaner har godt fat. Foto: OK.
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Kristoffer Møberg
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Formand for 
ungdomsafdelingen
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» Elinstallation
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» Automation til industrien
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aktiviteter i  
støbeskeen:
• 17/18. september  
   Klubtur/sportsdag 
   med overnatning
•  8. oktober       
   Generationsstævne 
   (double med ungdoms-    
   spiller + far/mor/bedste)
• 12. november 
   Begynderstævne U9, 
   U11, U13
• 27. november 
   Stævne for U9,   
   U13ABCD, U15ABCD 
• 10. december 
   Julesjov for U9, 
   U11, U13
• 11/12. februar 2012
   Stævne for U9,   
   U11ABCD, U13MABCD 
• 3. marts 2012      
   Klubmesterskab for alle   
   (senior + ungdom)

Generationsstævne 
den 8. oktober
Nu har du som ungdoms-
spiller mulighed for at tage 

din far, mor eller bedstemor 
med slag i og rydde et helt 
doublestævne.
Et generationsstævne er et 
stævne, hvor 2 generationer 
spiller double sammen. Det 
eneste krav er at den ene 
spiller er ungdomsspiller i 
HOG Hinnerup. Der kom-
mer nærmere oplysninger 
på hjemmesiden.

Ungdom – målsæt-
ning i 2011 / 2012 
sæsonen 
Alle ungdomsspillere skal 
have det helt rigtige tilbud. 
Helt konkret er det ekstra 
træning til de spillere, 
der både kan og vil mere 
end 2 træninger om ugen. 
Vi kalder det ”Øvet U9, 
U11, U13” - og den ekstra 
træning er for at udfordre 
spillerne og for at gøre dem 
endnu mere spilleklar til 
mange af de gode stævner i 
nærheden af Hinnerup. Det 

er vores erfaring, at stævne-
deltagelse gør det sjovere at 
spille badminton, samtidig 
med at man bliver bedre – 
meget bedre. 
Hvis medlemstallet fortsæt-
ter med at stige, opretter vi 
2 hold ”øvede” – der skal 
være træningspas til de spil-
lere, som vil mere.
Holdet med ”Meget øvede” 
for spillere i U11, U13 og 
U15 fortsætter naturligvis. 
Det er spillere, som tænker 
meget badminton, og bru-
ger meget tid til stævner.

seniorer – målsæt-
ning i 2011 / 2012 
sæsonen
Sæsonen blev skudt i gang 
i uge 33 og er allerede nu 
i fulde omdrejninger. Det 
bliver på mange områder en 
rigtig spændende sæson.
Jesper Skau, som træner 
Senior 1 hver torsdag, har 
en helt klar målsætning: 
1. holdet skal rykke op 

i Jyllandsserien! Sidste 
sæson missede 1. holdet 
oprykningen, så med til-
gang af nye spillere i sæso-
nen, ser det lovende ud for 
både 1. og 2. holdet. Og det 
lykkes hvis seniorspillerne 
deltager i 2 ugentlige træ-
ninger samt holdkampene.

Hinnerup Badminton har 
de seneste år været i en 
enorm positiv udvikling 
på ungdomssiden. Det har 
resulteret i mange dygtige 
ungdomsspillere i mester-
rækken og eliterækken. For 
at fastholde de dygtige spil-
lere i klubben, skal vores to 
seniorhold gøre det godt, så 
de unge spillere ser udfor-
dringer i at blive i klubben. 

Er du tilflytter eller bare 
har lyst til at komme i gang 
igen -  så kig forbi til et par 
prøvetræninger.

     Badmintonudvalget

træningstider for 
HoG Badminton
Miniton, 4-7 år Onsdag kl. 17-18, søndag kl. 16-17
U9 Mandag kl. 15-16, onsdag kl. 15-16
U11 Onsdag kl. 16-17, torsdag kl. 14.30-15.30
U13 Tirsdag kl. 18-19, torsdag  kl. 17-18
U15, U17 Tirsdag kl. 19-20, torsdag kl. 18-19
Øvet U9, U11, U13 Tirsdag kl. 15- 16.30 
Meget øvet Tirsdag kl. 16.30-18, torsdag kl. 15.30-17
Seniorer 1 Mandag kl. 21-23, torsdag kl. 19 – 21
Senior 2 Torsdag kl. 21- 23
Motion Onsdag kl. 18-23, torsdag kl. 21-23 
 (få baner)

træning i rønbækhallen: 
mandag og torsdag

træning i HH-hallen: 
tirsdag, onsdag og søndag

ny sæson i HoG Badminton
En ny sæson er begyndt med mere spilletid i hallerne og flere medlemmer. Det er meget positivt. Uanset om du er ny 
eller erfaren, spiller for sjov eller seriøst, har HOG Badminton derfor et godt tilbud til dig. I den nye sæson har vi endda 
ekstra baner til motionister – hver onsdag aften. Så var det ikke noget med en fast aftale hver onsdag? 
Eller et andet tidspunkt, hvis du vil mere end motion. 
Tag det første skridt og kom på banen via www.hog-hinnerup.dk / badminton. 



HH-Hallen og Rønbækhallen 
var i uge 27 igen rammen for 
en sommersucces.
For 15. gang gennemførte 
HOG Badminton i samar-
bejde med DGI Østjylland de 
berømmede sommerlejre og 
humøret blandt de 67 delta-
gerne var helt i top. 
I løbet af ugen blev der spil-
let en masse badminton. Det 
var tilsat en masse udendørs 
og alternative aktiviteter. Fra 
traditionelle morgen-løbeture 
til boldspil, body bowling og 
flere andre kuriøse tiltag. 

Hos de yngste i HH-hallen er 
overnatningen i hallen og en 
uge uden mor og far en del af 
udfordringen og rejsen. Og 
det klarede deltagerne i væl-
dig fin stil, dygtig coachet af 
et stærkt hold af kompetente 
instruktører, både HOGs egne 
og DGIs instruktører. 

Blandt de lidt ældre i 
Rønbækhallen var det mere 
”den lyserøde sky” – en tavle 
med dagens kærestepar, en 

grim gul dumme-trøje til 
dagens dummernik og andet, 
der fyldte socialt blandt de 
glade deltagere.
Under evalueringerne på 
sidste-dagen både på ”lille” 
og ”stor” lejr, gav deltagerne 

udtryk for en stor tilfredshed 
med lejrene og flere af dem 
svor at vende tilbage næste år. 

Det ser vi frem til.

     Kim Vestergaard
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www.hairfair.dk

Storegade 13 · 8382 Hinnerup

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
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sommer på spil

Body bowling på lille lejr

Poseringer fra stor og lille lejr

Work out på stor lejr
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Bankospil
på Hinnerup kro 
hver mandag 
kl. 19.30

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.

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



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

Bronzesponsor:
• 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
• el-plus - 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

reklameskilte:
Rønbæk Stadion - Haldum-Hinnerup Hallen 
- Rønbæk Idrætscenter hal 1 & hal 2 

Bagergården i Hinnerup 
Blikkenslagerfirmaet per Bundgaard 
sørensen 
Blue Water shipping  
Bridgestone Danmark a/s 
Bytømreren i skejby 
carlsberg  
De Grønne Busser  
Din tøjmand i Hinneurp  
Dk totalbyg a/s
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 
elplus - 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 tømrerfirma 
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
rema 1000 - søften 

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

reklamepartnere:
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.

Storegade 11 · 8382  Hinnerup · tel: 86 98 50 99
www.profiloptik.dk

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup



HINNERUP

DIN TØJMAND, Cl Aus HvAss ·  sToregADe 11 ·  8382 HINNerup ·  Tlf. 87 64 09 63
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Hvorfor kØre lANgT efTer De goDe 
TIlbuD, Når vI HAr TØJeT Der pAsser?
koM IND og se vores Nye oMgIvelser

  
 
 
 

vI HAr flyTTeT ruNDT på eT MesTe, MeN ADresseN er DeN sAMMe

vI ses …

Ny sTor buTIk  
MeD eNDNu Mere
plADs TIl De  
keNDTe Mærker!

å bNINgs T IDer : 
M A NDAg-T orsDAg . . . . 9.30-17.30
fr eDAg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-18 .00
l Ør DAg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-13 .00

Vi har flyttet rundt på det meste, men adressen er den samme 


