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Mad ud af huset på første kla/e

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

SPECIALSEKTION TIL FAVRSKOV POSTEN 29. NOV. 2011 NR.3

INDSIGT

En masse til messe

Specialsektion til FavrskovPosten 29. november 2011 - uge 48

Svømme-
undervisning
i HOG i fare
uden flere
frivillige

Skal der også fremover være tilbud 
om svømmeundervisning i HOG-regi..?

Spørgsmålet er top-aktuelt, fordi den lille  
gruppe på kun tre personer i udvalget er ved at 

køre træt og længe har efterlyst flere  
”kolleger”. - men desværre hidtil uden held..!

SE OPRÅBET OM HJÆLP SIDE 5

Det blev en uventet stor 
succes, da interesserede 
i tusindvis strømmede 
til familiemessen i 
Rønbækskolens aula, 
med HOG og Hinnerup 
Handelsstandsforening 
som arrangører.

De 56 udstillerede 
skabte en hyggelig og 
imødekommende ramme 
om begivenheden, som 
tiltrak folk fra både nær 
og fjern, og med et kon-
tant overskud på over 
30.000 kr. bliver der et 

klækkeligt tilskud til 
arbejdet i HOG’s  
ungdomsafdelinger.
Der var trængsel i loka-
lerne hele dagen igen-
nem, og planen er nu at 
lave en familiemesse  
i hallen næste gang.

HOG glæder sig over 
at være en stadig mere 
integreret del af lokal-
samfundet, og ser frem 
til nye udfordringer!

Se borgmesterens
velkomsttale og reportagen

fra messen side 2-3

320 spisende gæster til wienerschnitzel, tyroler-
musik fra Tonicas Tyrolere, øl i stride strømme 
og sjov hygge havde en skøn oktoberfest i 
Haldum-Hinnerup Hallen. - Se reportagen side 7 
fra Oktoberfesten, som Lions og HOG stod bag..!

Der vises glimt fra  
familiemessen som  
blev et fantastisk  
tilløbsstykke i 
Rønbækskolens aula,  
og næste gang  
formentlig må  
flyttes til hallen.
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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  - november 20112

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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Formanden mener
Cafebetjeningen i Rønbæk Idrætscenter og Haldum-
Hinnerup Hallen undergår store omlægninger.
Det har været svært for HOG at få driften af cafeen i  
HH til at balancere. Men i løbet af 2011 er det ved en 
stor indsats lykkedes søstrene Connie og Lone Hougaard 
Rasmussen at skabe en velfungerende cafe med en sund 
økonomi. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for i HOG.
Connie og Lone har derfor ønsket at forpagte cafeen, 
hvilket HOGs bestyrelse bakker op om.

Først når halharmoniseringen er på plads, kan der  
tages stilling til, hvorledes cafeen skal drives fremover. 
Connie og Lone har også tilbudt at servicere cafeen i 
Rønbæk Idrætscenter indtil en permanent løsning er  
på plads. 

HOG har beredvilligt udlånt porcelæn mv. til  
Rønbæk Idrætscenter.

I HOG håber vi, at brugerne af hallerne og fodbold- 
banerne vil tage godt imod tilbuddet fra Connie og Lone. 
Cafeerne er til for Jer. Cafeerne er ramme for den sociale 
dimension ved at dyrke idræt. En velfungerende cafe kan 
kun fastholdes ved at I bruger den.

Haldum-Hinnerup Skolen ønsker at etablere en skole- 
bod, hvor skolebørnene kan købe mad. Der foregår i  
øjeblikket drøftelser mellem Haldum Hinnerup Skolen, 
HOG og Connie og Lone. Kan Haldum-Hinnerup 
Skolens skolebod oprettes med udgangspunkt i HOGs 
cafe i Haldum-Hinnerup Hallen?

Det håber vi alle. En sådan løsning vil igen understrege, 
at HOG, som anført i jubilæumsskriftet, vil være en aktiv 
medspiller i samspil med ”byen”.

En stor tak til Conni og Lone for indsatsen. 
Vi håber alle, at projektet lykkes.
                                                                  Søren Eriksen

Velkomsttale  af borgmester 
Nils Borring
I forbindelse  
med Familie-messe  
i Hinnerup bød  
borgmesteren  
velkommen 

Det er spøjst som noget kan 
ligge i dvale eller måske helt 
gå i glemmebogen for så plud-
selig at være højeste mode. 

Nu er 60’ernes porcelæn på 
bordet igen, storspraglede 
stoffer fra 70’erne er også 
okay at bruge, og hvem ken-
der ikke den rappe udgave af 
den gamle Fiat 500. Hvis vi 
venter længe nok, så kommer 
fortiden på mode igen.

Sådan er det også med  
messen her – den har også 
ligget i dvale. Tidligere holdt 
Hinnerup en forårsmesse,  
men det navn går så ikke i 
oktober. I stedet hedder den 
nu familiemesse. 

Det er et bredt og hyggeligt 
navn, fordi det favner mange: 
kæledyret, mor og far, bedste-
forældre, små børn, teenagere 
og alle dem vi er i familie 

med –  og ikke mindst haven, 
huset, lejligheden, ja selv 
campingvognen er også en  
del af familien.  
Arrangørerne starter forsigtigt 
op ved at kalde til samling i 
aulaen her på Rønbækskolen, 
da hallen virkede for stor at 
fylde. 
Det er altid godt at sætte sig 
et mål, og 30 stande var målet 
for arrangørerne. 56 solgte 
stande viser, at I har ramt en 
interesse hos udstillerne og 
præsenteret det så godt, at de 
gerne ville være med. Så I er 
allerede i mål, før messen går 
i gang.

Nu skal søndagen så vise, om 
borgerne også er messetil-
hængere. Det er en god start, 
at der er gratis entre, konkur-
rencer, musik og trylleshow. 
Og bokseklubben byder på 
alternativ børnepasning i 
gymnastiksalen.

Hinnerup Handelsstands-
forening og HOG står bag 
messen. Hermed viser I, at  
I sammen kan stable noget på 
benene. I har engagement og 

lyst til at udvikle nye tiltag i 
lokalsamfundet. Det kræver 
mod og mange timers indsats. 
Det fortjener I stor ros og tak 
for. Og så gør I det endda for 

ungdommen – helt præcist går 
overskuddet fra udlejningen 
af stande til ungdomsarbejdet 
i HOG.

Det bobler i Hinnerup og 
omegn. Der er kommet en 
ny flot hal, der er en børne-
festival, et aktivt bibliotek 
og kulturhus og byen bliver 
udbygget med nye boligområ-
der. Det betyder flere familier 
til byen – og dermed flere 
”kunder” til familiemessen og 
livet i byen.

Og hvem er det så, I alle kan 
møde på familiemessen – alt-
så ud over naboen, klassekam-
meraten eller løbemakkeren?

Håndværkerne har stande, det 
samme har frisøren, tøjbutik-
kerne, apoteket, dagligvare-
butikker, banker, biblioteket, 
vinhandleren og mange, 
mange flere. 
Velkommen til alle – håber  
I på alle måder får en god 
oplevelse.
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HOG´ sponsorudvalg 
stolte af resultatet af 
Familiemessen

Overskud til 
ungdoms-
arbejdet i HOG   

Klokken var ikke 
meget over 10.00 
søndag den 30. 
oktober før der var 
trængsel i Rønbæk-
skolens aula.

56 udstillere havde meldt 
sig med stande efter 
opfordring fra Hinnerup 
Handelstandsforening og 
HOG´s sponsorudvalg.
Hele projektet er opstået i 
et samarbejde imellem de 
to organisationer repræsen-
teret ved Elisa Spørring fra 
Handelsstandsforeningen og 
Magnus Nielsen fra HOG.

Overskuddet går til 
ungdomsarbejde.
Overskuddet fra salget af 
standene på messen går til 
ungdomsarbejdet i HOG, som 
kan bruge flere midler idet det 
kommunale tilskud er reduce-
ret. Spekulationerne har været 
mange blandt arrangørerne: 
”Kan vi sælge standene?” 
Kommer der besøgende?
Det må blive et rungende ja. 
Der var trængsel hele dagen, 
og de 56 stande fyldte godt op 
i aulaen.
Alle mulige kategorier af for-
retninger var repræsenteret: 
Kroer, madleverandører, 
bank og sparekasser, forskel-
lige former for sundheds- og 
behandlingsterapeuter, vin-
leverandører, håndværkere, 
køreskole, blomsterforretning, 
apotek, boghandel og meget 
mere!

Sikker succes lover 
godt for fremtiden!
Til forskel fra de store messer 
i f.eks. Århus, var det rigtig 
hyggeligt at gå rundt, for du 
mødte dine genboer, naboer, 
og alle dem du er ”på hat 
med” i hverdagens Hinnerup.
Favrskovs borgmester, Nils 
Borring, bød velkommen, og 
glædede sig over den store til-
slutning messen havde fået.
Ved den kommende evalue-
ring kan der næppe være tvivl 
om succesen, og er de hand-
lende tilfredse med interessen 
fra publikum, kan der ikke 
være tvivl om gennemførelse 
af lignende arrangementer 
i de kommende år. Der må 
bestemt være basis for endnu 
mere plads og endnu flere 
udstillere.
                                        -ding

Familiemessen i Hinnerup 
blev et tilløbsstykke!

Elisa Spørring fra Hinnerup 
Handelsstandsforening 
har, sammen med Magnus 
Nielsen fra HOG´s spon-
sorudvalg, stået i spidsen 
for Familie Messen. De 
har i messeudvalget haft 
hjælp af en række hand-
lende fra Hinnerup og fra 
Favrskov Erhvervs Center 
i Hinnerup, samt en flok 
pensionister fra HOG´s 
medlemskreds, der har 
givet en hånd med i for-
bindelse med opstilling til 
messen og oprydning da 
det hele var overstået.
Magnus Nielsen udtaler til 
INDSIGT, at det har været 
en stor og positiv oplevelse 
at arbejde sammen med 
Handelsstandsforeningen 

og de øvrige i messeudval-
get. Det sammenhold og 
det arbejde, vi her sammen 
har udført, lover godt for 
fremtiden, hvor vi gerne 
skulle have Hinnerup end-
nu mere på landskortet. 
Samtidig glæder Magnus 
Nielsen sig også over, at 
messen har kastet et over-
skud af sig på godt 30.000 
kr. Det er en kærkommen 
hjælp til det store ung-
domsarbejde, der bliver 
udført af HOG´s sportslige 
afdelinger. På den måde er 
messen også med til at give 
områdets mange børn og 
unge en god oplevelse. 

OK  

Små notitser 
fra messe-
udstillere
Hinnerup 
Container Service
Claus Nielsen
Familie Messen vakte 
gamle minder. Jeg kan 
huske Forårsmesserne 
i Hinnerup for 20 år 
siden. Dejligt at der igen 
er messe i Hinnerup. 
Vi var vældig glade 
for at deltage i Familie 
Messen, og kommer helt 
sikkert igen, når næste 
messe skal afholdes.

 
Hinnerup Bilcenter
Henrik Pilgaard 
Fantastisk ide med 
Familie Messen – mange 
udstillere, mange gæster, 
glade smil over alt, kort 
sagt alt, hvad der skal til 
for at give en god stem-
ning. Stor ros til dem 
der tog initiativet. Vi har 
været utrolig glade for 
at deltage, og kommer 
bestemt igen næste gang.  

Ren Velvære – 
Hinnerup Maj-Britt 
& Michael Brandi 
Det var første gang, vi 
deltog i en messe, og var 
meget positivt overrasket 
over Familie Messen. 
Utrolig mange men-
nesker. En god måde at 
vise vores firma frem på. 
Der er ingen tvivl om, at 
mange flere nu kender 
til os, så jo vi er meget 
glade – og med stor 
sandsynlighed klar 
igen næste gang, der 
er messe i Hinnerup. 
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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
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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:

Tak for i år
2011 var året hvor tennis fik nye klublokaler 

med badefaciliteter. Begge dele fungerer 

godt og er blevet benyttet flittigt.

Nu hvor frosten har været på spil, bliver 

banerne bløde, og derfor var 30. oktober 

sidste mulighed for et slag tennis i 2011.

Traditionen tro afholdes der årsmøde 

i tennis i løbet af vinteren. 

Vi håber mange vil deltage. 

Dato vil blive udmeldt i god 

tid – følg med under 

tennisafdelingen på 

www.hog-hinnerup.dk
Tak for i år - på gensyn i 2012. 

Bestyrelsen

Klubmester-
skaber 2011 
En rigtig god dag så sin begyndelse lørdag  
den 3. september. I år var der 11 deltagere fordelt  
på 4 rækker; herresingle, herredouble og damesingle, 
og som en ekstra dimension var der indsat en 
taberturnering pga. de mange deltagende i herresingle.

Vinderne i år var som følger:
Herresingle: Nicklas Buch
Damesingle: Lone Møller
Herredouble: Nicklas Buch/
  Christian Gramkow Pedersen

Herresingle taberturnering: 
Christian Gramkow Pedersen

Tillykke til alle vinderne!!

Dobbeltsejr til 
HOG ved DGI lands-
mesterskaber
Som vindere af DGI Østjyllands mesterrækketurnering sidste år, deltog 
Nicklas og Ulrik i DGI´s landsmesterskab. Mesterskabet blev afviklet i 
Kolding i slutningen af september med imponerende flotte resultater. 
Nicklas løb med titlen i single turneringen og sammen vandt de to 
herrer doubleturneringen.

Stort tillykke - Godt gået.



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
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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:
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Affaldscontainere

Sand - Sten - Grus

Krankørsel

86 98 52 22 
www.hincon.dk

Vi tilbyder: 
!" #$%&%'(')'"*%"+$,'('--'.
 rede trænere og hjælpe- 
 trænere
!" /&--'("&0"%1&)'"
 vandhunde
!" /21+%3')'("0*("&,"45('"
 med til at implementere 
 en ny og spændende 
 svømmeskole

!" #$"6127"+"2)4+61+$%8"
 som både byder på  
 næsten alt fra traditionel 
 svømmeundervisning 
 til Triatlon
!" #$"-29'(%*)"-4:;;'3&1

Udvalget løser 
følgende opgave:
!" <'6(2,,'(+$%"&0",(5$'('"
 og hjælpetrænere
!" =1&$15%$+$%"&0"-4:;;'.
 sæsonen
!" >+1;'1)+$%"?"3*1)-6+0,'

!" @+&1*%'(";')",(5$'('"
 og hjælpetrænere  
 omkring svømmeunder-
 visningen
!" A:(-,'3B519-."*%"
 livredningsuddannelse
!" C6*$*;+"
!" D*;;2$+6&,+*$";')"
 forældre, medlemmer, 
 Hinnerupbadet og 
 kommunen
!" E*F+&1'"&((&$%';'$,'("
 for trænerne og 
 hjælpetrænerne

Vi kunne tænke 
os fl ere hænder, 
så vi kan blive 
afl astet og 
måske også kan:
!" G03*1)'"-,54$'(
!" H'$$';0:('"',"
 klubmesterskab
!" H:('")+$'"%*)'"
 svømmerelaterede 
 ideer til virkelighed

Medlemmer til Svømmeudvalget søges:

Svømning er en af HOGs største afdelinger 
med ca. 550 medlemmer. Udvalget, der sørger 
for alt det praktiske omkring svømmeunder-
visningen og de andre vandaktiviteter, består i 
øjeblikket KUN af tre mand. 
Der er gjort mange forsøg på at rekruttere nye 
udvalgsmedlemmer – desværre uden held. 
De tre udvalgsmedlemmer, der sidder lige nu 
er ved at køre træt, hvilket er meget hurtigere 
end nødvendigt, hvis der var flere at dele 
opgaverne mellem. 

Hvis udvalget ikke får flere medlemmer NU, 
er der reel risiko for at udvalget efter næste 
generalforsamling kun består af et eller to 
medlemmer. 

Hvis vi kommer i den situation, kan det let blive 
enden på svømmeundervisning i regi af HOG. 
DERFOR – hvis du er interesseret i svømning 
og har lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde 
er her en fantastisk mulighed.

Kontakt formand Annette Kjærgaard ved at 
skrive en mail til: annette.kjaergaard@jubii.dk. 
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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  - november 20116

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.

BUNDGAARD REVISION
HINNERUP

Registrerede Revisorer FRR

REGISTREREDE REVISORER

LENE NOES

BRUNO PILGÅRD

FINN BOE NIELSEN

JØRGEN AAQUIST NIELSEN

TORBEN BRUUN MADSEN

TAGE BUNDGAARD

Samsøvej 16 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 8698 7199

Normalt starter sam-
arbejdet i Four Stars 
regi når man skal 
spille U14, men for en 
fl ok drenge årgang 
99 og 2000 er det i 
år startet op som et 
holdfællesskab mel-
lem SGF og HOG.

I HOG havde vi efter sidste 
sæson fundamentet på plads 
til den kommende sæson. 
Vi var på det tidspunkt 18 
spillere fra årgang 99 og 
forventede, at der rykkede 
4 spillere op fra årgang 
2000. 

Trænerteamet var også på 
plads: Ulrik Lind, Allan 
Gregersen og Vagn Hansen 
var klar til at føre drengene 
videre. 
Vi havde netop afsluttet 
2010/11 sæsonen med at bli-
ve puljevindere i B rækken, 
efter i den sidste kamp at 
have slået SGF 18-17 i deres 
hule Præstemarkhallen. 
Godt gået af et rent årgang 
99 hold i en 98/99 pulje. 
Samtidig havde de resteren-
de spillere spillet stævner, 
så alle fik spillet en masse 
kampe.
I løbet af foråret fik vi en 
henvendelse fra SGF, om 

vi ville indgå et holdsamar-
bejde med dem, da de kun er 
8 spillere til den kommende 
sæson. Trænere og spillere 
fra de to klubber kender hin-
anden i forvejen og har spil-
let nogle gode kampe mod 
hinanden, og vi har også 
afviklet fællestræning for 
drengene med henblik på det 
fremtidige samarbejde i Four 
Stars. Så vi accepterede at 
gå ind i samarbejdet. Det er 
vigtigt her at påpege, at sam-
arbejdet i den nu-værende 
form ikke er skabt for at 
kunne skabe nogle stærke 
hold, men fordi SGF ikke 
kunne stille hold med kun 
8 mand, og derfor 
havde et akut problem.

Hvad er der så sket 
sidenhen:
De tre HOG trænere aftaler 
med de to SGF trænere Sten 
Laier og Ole Henriksen, 
hvordan vi kan lave et sam-
arbejde som tilgodeser alle 
parter bedst muligt. Vi har 
nu været i gang med træning 
siden midt i august, og har 
nu 24 spillere til 2 hold. 
Antallet af spillere er blevet 
mindre end vi regnede med 
i foråret, og det er der flere 
forklaringer på.
HOG fodbold har i år lavet 

en satsning på et mester-
række hold i 99 årgangen, og 
det har meget naturligt gjort, 
at nogle spillere har valgt 
håndbold fra, da der skal 
trænes meget for at være 
med på det niveau.
Det er også vores indtryk, 
at det for nogle drenge har 
været lidt overvældende med 
de nye tiltag, med at skulle 
træne i Søften en gang om 
ugen, nye trænere og nye 
spillere plus at der er stor 
forskel på størrelsen, når de 
er to årgange.
Der er dog også kommet til-
gang af 5 spillere fra årgang 
2000, som vi ikke regnede 
med, så vi ser meget frem til 
at få nogle gode oplevelser 
sammen med drengene.

Vi har været til trænings-
stævne på Fyn, hvor næsten 
alle spillere var med. Det 
var rigtig godt for drengene, 
som har det godt sammen på 
kryds og tværs.
Hold 1 vandt i øvrigt stæv-
net efter finalesejr over 
Skanderborg.
Hold 2 vandt deres indleden-
de pulje og kvalificerede sig 
til A slutspillet, hvor holdet 
dog måtte bøje sig for Køge 
og Skanderborg 2. Men flot 
indsats af holdet med mange 

nye spillere fra både SGF og 
HOG.
 
Hold 1, som nu spiller i A- 
rækken, startede sæsonen ud 
med et nederlag. Holdet var 
ikke på det niveau, hvor vi 
gerne ville have haft dem, 
men det er der arbejdet på, 
og nu hvor avisen her er på 
gaden, har de helt sikkert 
fået nogle sejre hjem. Hold 
2 spiller i B rækken. Ved 
deadline havde de allerede 
vundet to kampe i turne-
ringen og den første kamp 
i pokalturneringen, så mon 
ikke også der er kommet fle-
re sejre til efter deadline...? 

Alt i alt en god 
sæsonstart, som 
lover godt for 
resten af sæsonen!

God håndboldsæson, 
håber at se jer alle i 
hallerne.

                For Trænerteamet 
                på U12 Drenge 
                Vagn og Ulrik

Holdfællesskab 
mellem SGF og HOG på U12 drenge

Bankospil
På Hinnerup Kro 

hver mandag 
kl. 19.30
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www.aarhuscharter.dk  -  Telefon  86 20 29 00

Århus Charter blev i 2001, 

2005, 2006, 2008 og 2009 

kåret til Danmarks bedste 

charterselskab - valgt af 

danske ferierejsende.

Nomineret i 2010.

Se også       tekst-tv side 508

Tid til feriedrømme

Kims Fiskevogn
Tlf.: 97823162 / 20479530

Oktoberfest i Haldum-Hinnerup Hallen
Festlige kustymer, 
und guter laune.
Mange havde virkelig gjort 
sig umage med at give for-
nemmelse for tyrolerkustyme,
og således bidrog de til at 
forhøje stemningen i hallen, 
der genlød af tyrolermusik og 
almindelig morskab.
Det var tydeligt, at flere større 
selskaber satte sit præg på 
morskaben.
Det hele begyndte med spis-
ning, og det betød, at ca. 320 
personer fik stillet sulten i 
wienerschnitzel med det hele!
Samarbejdet imellem Lions 
og HOG fungerede, der var 
mange hjælpende hænder fra 
de to arrangører.
De mange hjælpere sørgede 
for at alt fungerede.

Tonicas Tyrolere, kendt fra  
bl. a. Århus Festuge, sørgede 
for musik til dans og fælles-
sang, og mange fik sig en 
svingom til den ægte vare!
I et hjørne af hallen var der 

trængsel af bredskuldrede 
mænd, der svingede hamme-
ren, og fik søm til at forsvinde 
i et stykke træ. Det var dog 
tydeligt, at som aftenen skred 
frem, syntes det at blive van-

skeligere og vanskeligere ”at 
slå hovedet på sømmet”!

Evaluering, skal vi 
gentage?
Det er nu meningen at Lions 
og HOG skal evaluere afte-
nens forløb, og derefter 
beslutte om arrangemen-
tet skal gentages næste år. 
Selvom der i omegnen af 
Århus og i Århus var flere lig-
nende arrangementer i samme 
og tidligere uge, var der en 
flot opbakning til oktoberafte-
nen i Hinnerup. 
Mon ikke aftenens delagere 
vil være positivt stemt for en 
gentagelse...? 
                                       -ding



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

Kim D. Hansen

Teamleder Senior

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:

Fodbold  - november 20118

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

HOG  
Fodbold har 
brug for dig
Fodboldafdelingen i HOG udgør i antal medlemmer 
Jyllands 20. største fodboldklub.  Samtidig har fodbold-
aktiviteten udviklet sig fra at være en halvårlig aktivitet 
(udendørs aktivitet forår og efterår) til at være en helårlig 
aktivitet (udendørs plus indendørs og kunstgræsbane- 
aktivitet i vintersæsonen). Samlet set har vi således over 
en årrække oplevet et øget aktivitetsniveau som følge af 
medlemsvækst og et stigende fokus på fodbolden som 
helårlig aktivitet. 

Heldigvis har vi også mange engagerede forældre og 
trænere, som bidrager til, at vi løbende afvikler masser af 
træning, kampe, stævner m.v. for særligt børn og unge. 
Det vi til gengæld ikke har nok af, er frivillige som kan 
være med til at løfte de administrative opgaver i klubben, 
som er med til at sikre og udvikle gode rammer for afvik-
lingen af de sportslige og sociale aktiviteter i Fodbold. 
Vi savner blandt andet frivillige, som kan være med til at 
tage opgaver indenfor drift, administration og klubudvik-
ling, eksempelvis:

!" @'1,&%'1-'"+")',"-&;1')'"0*)7*1)2)4&1%"
 (6-8 møder årligt)
!" I)4&1%-&(7'B)'"+$)'$0*("&6,+4+,','("(',,',";*)"7:($8""
 unge eller seniorspillere (6-8 møder årligt)
!" A*('0&1)'$)'"*9%&4'("+$)'$0*(";&,'(+&1'(8"
 indkøb heraf, optælling m.m. (materialeansvarlig)
!" G);+$+-,(&,+4"6**()+$&,*(J'(K"*;6(+$%":6*$*;+8"
 medlemsopgørelser, stamdata på trænere og 
 frivillige m.m.
!" D&;90*()'1+$%"LL";&$)-"3*1)"JM.LN",+;'("
 omkring sæsonstart + 1 time ugentligt i sæson ifm. 
 flytning af kampe)
!" O'-,P('1-'-&(7'B)'"'11'(")'1,&%'1-'"+""&)4+-*(P"
 board (4-6 møder årligt)

Tænker du, at det er det rigtige tidspunkt for dig til at yde 
et stykke frivilligt arbejde, så hører afdelingsbestyrelsen 
naturligvis gerne fra dig. Opgaven og din rolle afstemmer 
vi med den tid, du synes du vil anvende.

                                        På vegne af afdelingsbestyrelsen, 
                                        HOG Fodbold
                                        Kristen Engelbrecht

I Four Stars regi 
har vi i fodbold 
hold i U18 piger 
(2 hold), U17 drenge 
(2 hold) og U19 
drenge (1 hold). 

Det betyder, at vi i forhold til 
tidligere år har en fremgang 
på antallet af spillere (i alt ca. 

90 spillere i denne gruppe), 
hvilket er fantastisk glædeligt, 
da det jo generelt er svært at 
fastholde netop denne alders-
gruppe i sportsaktiviteter.

Der var desværre en lidt kao-
tisk start efter sommerferien, 
hvor trænerstaben ikke var 
helt på plads på alle holdene. 

Dette kom på plads, og hol-
dene har haft et godt efterår 
med masser af sportslige 
udfordringer, udvikling af 
holdene og spillerne samt 
socialt samvær.

Sportsligt sluttede 3 af hol-
dene på 2. pladsen i rækken 
mens 2 af holdene sluttede i 

den nederste halvdel af ræk-
ken. Der er U17 hold tilmeldt 
vinterturneringen og U18 
hold, som skal spille inde-
fodbold. Når holdene starter 
forårssæsonen, vil trænersta-
ben for alle holdene være på 
plads.
       
                             Ole Okholm

fotografen 
er på vej

HOG Oldboys fodbold

Hele vinteren er der træning 
for oldboys spillere på tværs 

af årgangene på idræts-
anlægget ved Haldum-Hinnerup 

Hallen – hver onsdag 
kl. 19.00-20.20 og 

søndag kl. 10.00-11.30

HOG´s 5 hold i  
oldboys har igen  
deltaget i ØOB´s  
turnering i 2011 

Igen i år har HOG fodbold 
haft 5 hold med i Østjysk 
Oldboys turnering. Alle har 
deltaget i 11-mands fodbold. 

OB55 sluttede på en 7. plads.
OB50 sluttede på en 6. plads.
OB45 sluttede på en 6. plads.
OB35 sluttede på en 5. plads.
OB30 sluttede på en 8. plads. 

Ingen af holdene spillede sig 
op på medaljepladserne, men 
alle har gennemført turnerin-
gen, dog med et enkelt afbud.
For de ældste - OB55 er gen-
nemsnitsalderen efterhånden 
blevet i slutningen af 60´erne. 

Flere spillere er endda blevet 
70 år, men har stadig stor for-
nøjelse af den ugentlige moti-
on og gode kammeratskab.  
OB50, hvor hovedparten er 
tæt på 60 eller derover, hyg-
ger sig også fortsat med den 
ugentlige motion. 
For alle 5 oldboys holds 
vedkommende er der fortsat 

plads til flere fodboldmo-
tionister. Så hvis DU kunne 
tænke dig at motionere sam-
men med en flok glade fod-
boldspillere med åreknuder 
og vigende hårpragt med grå 
stænk, så kom ud af busken 
og kontakt oldboys kon-
taktperson: Bjarne Wiese – 
21463020.

Østjysk Oldboys
Østjysk Oldboys tilbyder i 
2012 hold i følgende rækker:
7-mands fodbold i 60 års,  
55 års og 50 års rækker. 
11-mands fodbold i 55 års,  
50 års, 45 års, 40 års, 35 års 
og 30 års rækker.

Det er således kun dåbsat-
testen, der fortæller, hvilken 
række DU skal deltage i. 
Kampene afvikles på hverda-
ge – mandag (tirsdage, hvor 
de kolliderer med helligdage) 
eller onsdag. Kampe fra star-
ten af april til sommerferien 
og igen i august og september 
måned. Se mere om Østjysk 
Oldboys på hjemmesiden: 
www.oob.dk 

                     Magnus Nielsen

Four-Stars efterårssæson 
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Et turbulent efterår for seniorfodbolden i HOG
Senior fodbold står (i skrivende stund og før denne 
avis udkom) på tærsklen til sæsonafslutningen på dette 
efterår og kan gøre resultatmæssig status. Det har været 
en sæson præget af bl.a. mange skader i trupperne, 
hvilket har vanskeliggjort forudsætningerne for de gode 
resultater. Status er p.t.:

1. holdet ligger i den forkerte ende af tabellen, men 
klarer formentlig frisag. Vi har mange dygtige spillere i 
truppen, som er ved at finde hinanden i et nyt spille-
system. Når det er ordentligt implementeret i truppen, 
skal vi nok finde vej til toppen af Serie 2.

2. holdet må efter blot en enkelt sæson i Serie 3 en 
tur tilbage til Serie 4. Vi har måttet sande, at holdet ikke 
var helt klar til at spille i en højere rangerende række. 
Men vi er fortrøstningsfulde og håber i den kommende 
sæson at være med til at præge den pulje, som vi bliver 
placeret i.

3. holdet blev placeret midt i rækken. Vi spillede 
mange tætte kampe, hvor nogle faldt ud til vores fordel 
og andre til modstanderne. Men målsætningen blev 
opfyldt.

Vi ser derfor frem til foråret og en god lang opstarts-
fase, hvor vi kan få bygget op omkring alle holdene og 
være klar til et spændende forår.

Vores trænerteam i seniorafdelingen 
fortjener stor ros for et kæmpe stykke 
arbejde for at få holdene til at fungere, 
så godt som muligt, under de givne 
rammer. Også en stor tak til tilskuere og 
besøgende på Rønbæk for støtte 
og opbakning.

                                                                 Kim D. Hansen

Et turbulent 
efterår for 
seniorfodbolden 
i HOG

Udlandsturen 2011
En gruppe ildsjæle, 
alle forældre til 
fodboldspillere i HOG, 
har arrangeret en 
udlandstur for drenge 
og piger fra årgang 
97 til 00. 
Dette koncept går 
adskillige år tilbage, 
hvor ideen blev født, 
om at lave et rejse-
arrangement for 
HOG-fodboldspillere 
i privat regi.

Konceptet går på at børnene, 
som skal være fodboldspillere 
i HOG, melder sig til turen, 
som finder sted hver andet år, 
i efterårsferien. Herefter skal 
de ved eget arbejde (og for-
ældrenes) optjene 30 timer på 
opgaver som ildsjælene skaf-
fer, samt betale kr. 950.

Til gengæld for 
dette beløb og 
arbejdsindsats får 
børnene:
1. Et spillersæt og strømper 
med sponsor-, navne- og 
nummertryk
2. En træningsdragt med 
sponsor-, og navnetryk
3. En sportstaske med spon-
sor-, og navnetryk

4. Drikkedunk
5. Bustur til/fra Veronello 
CUP ved Gardasøen
6. Indgang til Gardaland søn-
dag (med express-kort)
7. Logi i bungalows på cam-
pingpladsen Bella Italia
8. Deltagelse i Veronello 
CUP med både danske og 
udenlandske hold
9. Champions-league kamp 
(Milan –vs– Bate)

I uge 42 i år var det således 
tid til at realisere udlandsturen 
2011, hvor de 115 børn som 
havde tilmeldt sig, og optjent 
timer gennem de sidste 2 år, 
skulle afsted til Veronello 
CUP – sammen med de 28 
frontløbere og 4 ildsjæle, som 
havde til formål at sikre en 
tryg, succesfuld tur og fanta-
stisk oplevelse for børnene.

Lørdag morgen blev der såle-
des vinket farvel til de 3 bus-
ser fra Centrum Turist, som 
skulle fragte alle rejsedelta-
gerne syd på.

Søndag morgen, efter en god 
lang bustur, var der frit slag i 
Gardaland – en stor forlystel-
sespark ved Gardasøen. Her 
havde alle en sjov dag – og 

da man havde bestilt express-
kort, fik man virkelig prøvet 
mange forlystelser i løbet af 
dagen. Herefter gik turen de 
sidste kilometer til camping-
pladsen Bella Italia, hvor alle 
blev indkvarteret i bungalows 
og fik aftensmad (pasta-ret-
ter.....) på pladsens restaurant.

Mandag morgen var der stor 
indmarch på Veronello fod-
bold-anlægget, med deltagelse 
af HOG, andre danske klub-
ber, samt nogle enkelte uden-
landske klubber. Mandagen 
og tirsdagen gik således med 
fodbold til den store guldme-
dalje på det fine sportsanlæg 
hvor alle kampe blev spillet 
disse dage.

Onsdag var der enkelte hold 
tilbage som havde kampe – de 
fleste på Veronello, men 2 
kampe blev dog afviklet på 
nabo-baner i området. Onsdag 
var også finale-kamps dag, så 
flere af holdene var i kamp, 
og fik flotte placeringer og 
vandt flotte pokaler og medal-
jer.

Onsdag aften drog alle ind for 
at se Milan – BATE på San 
Siro stadion i Milano.

Det var en stor oplevelse for 
alle, såvel børn som voksne. 
En god kamp, som endte 2-0 
til Milan – til stor tilfredshed 
for de mange tændte Tifosis 
(hardcore fans).

Torsdag stod i afslapningens 
og shoppingens tegn. 
De fleste var ude at shoppe 
lidt – enten i Lazise eller 
Verona. Enkelte hold valgte 
også at drage tilbage til 
Veronello for lige at træne/
spille lidt mere fodbold. 
Fredag morgen blev der gjort 
rent, pakket og sadlet op, 
inden busserne satte kursen 
mod Danmark, som blev nået 
lørdag morgen kl. 9.30, efter 
et kort morgenstop ved græn-
sekiosken.

Alt i alt en super fantastisk 
tur, som varmt kan anbefales 
for alle potentielle deltagere i 
2013-turen (årgang 99-02). 

               På ildsjælenes vegne
                 Simon Christiansen

Navervej 26, Hinnerup, Tlf. 8698 5577
www.danvaegt.dk

Specialfabrik for vægte til landbrug og industri

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-INSTALLATØR

GARANTI



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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For første gang i flere år har 
vi 4 hold i DGI holdturne-
ringen for ungdomsspillere. 
1 pigehold i U11 (9-10 år), 
1 drengehold i U11, 1 dren-
gehold i U13 (11-12 år) og 
1 mixhold i U13 (blandet 
piger/drenge).
Holdturneringen er et fan-
tastisk sted at starte bad-
mintonkarrieren. Og et godt 
sted at slutte som senior 

med holdturneringer.
Som ungdomspiller er hold-
turneringer en god mulig-
hed for at få holdånden 
frem i klubben - noget som 
klubben vægter højt.
Når vi deltager i DGI’s 
holdturnering ligger alle 
kampene i Østjylland, der 
er aldrig langt at køre, og vi 
spiller også hjemmekampe i 
vores egen haller.

Vores hold er kommet godt 
fra start - du kan følge dem 
på hjemmesiden under 
”holdturnering”. 
De to 
første i hver pulje går vide-
re til landsmesterskabet - vi 
håber naturligvis at mindst 
et af holdene når så langt.
 
 
                       Lars Poulsen

HOG Badminton har ledige baner i  

HH-hallen og Rønbækhallen, til alle aldre og niveauer.  

Og ekstra motionsbaner om onsdagen.

Det første skridt er ikke engang svært  

– tilmeld dig på www.hog-hinnerup.dk / badminton. 

TRÆNINGSTIDER:

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)

Badminton er sjov motion

HOG Badminton klubdage 
17-18 septemberSæt ! 

i kalenderen 
Badmintonsæsonen er i fuld gang med mange træninger og kampe. 
Her er 3 kommende højdepunkter.

Julesjov den 10. december for U9-U13
Eftermiddagssjov med nissefar og nissemor, doubler med store og 
små, film, slikposer, kage, saft, balloner – det er 21-0 til Rudolf.  

Lokalt pointgivende stævne den 
11. og 12. februar 2012 for U9-U13
Det er nu, du kan score nogle billige point med total hjemmebane 
opbakning.

Klubmesterskab den 3. marts 2012 
for alle i klubben
Det SKAL du bare med til. Vi garanterer en dejlig, tempofyldt 
og sjov dag med mange deltagere og gode kampe. 
Der spilles indledende kampe i ugen op til 
den 3. marts.

Telefon 86 98 83 11

Hinnerup  
Blomster

Storegade 11, 8382 Hinnerup

Telefon 86 98 83 11
www.hinnerupblomster.dk

55 ungdomsmed-
lemmer deltog i 
HOG Badmintons 
klubdage den 17. og 
18. september.

Det blev skudt i gang lør-
dag kl. 13.00 med godt 
vejr, badminton, udendørs 
og indendørs fodbold, 

rundbold, hockey på luft 
guitar, lege i hallen, svøm-
mehallen og meget andet. 
Forældre og søskende var 
gratis med i svømmehallen. 
Eftermiddagen blev afslut-
tet med aftensmad i hallen 
og en kort orientering om 
den nye sæson i badminton.
Om aftenen var der bad-

minton til kl. 22.00 hvoref-
ter det var go´ nat. Alle var 
mere end hal(v)-trætte.
Næste morgen var det tid-
ligt op, morgenmad, en god 
gang badmintontræning og 
slut kl. 11.
 En STOR tak til vores 
fantastiske trænere: Jakob 
Mørk, Jette Fogelberg, 

Esben Andersen, Cecilia 
Grønbech, Jesper 
Stenbroen, Morten Bang og 
Peter Thiele for et superflot 
arrangementet
På vores hjemmeside er 
der flere billeder under 
”Galleri”.

                       Lars Poulsen 

Ungdoms holdturnering

U11 drengeholdet (Benjamin Vestergaard, Emil Barsøe Andersen, Jeppe H. Nielsen og 
Rasmus Lauenborg), efter en hård dyst i Rønbækhallen.
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23 doubler med deltagere fra 
9-74 år løftede badminton-
sporten i Hinnerup og lavede 
generations-stævnet til en stor 
succes. Med opfindsomme, 
nogle lidt tvivlsomme double-
navne og insisterende kampe.  

Der var ingen bedstemor med 
slag i – men en bedstefar i 
topform og mange unge spil-
lere, der viste store badmin-
tonfærdigheder. Vi så også, 
at flere af ungdomsspillerne 
havde talentfulde forældre.

A-Finalen blev vundet af 
Mammas Boys over Power 
Poulsen, i B-finalen vandt 
Team Hansen over Skønheden 
og Udyret, C-finalen blev 
vundet af Peter og den gamle 
Champ mod Team Gernyx og 

D-finalen fik Team Boutrup 
som sejrherre over Riisgaards. 
Stævnet sendte et klart bud-
skab: Hold formen vedlige  
- succesen gentages til  
næste år.

Godt begyndt er...
Begynderstævnet den 12. november for kommende  
badmintonstjerner var mere end godkendt.  
Det var særdeles vellykket med 73 spillere i rækkerne 
U9-U11-U13.
De havde alle en rigtig hyggelig dag, hvor mange 
nybegyndere og deres forældre fik prøvet et real-life- 
badmintonstævne. Og 160 kampe gav mange gode og  
spændende dueller. Alle spillere fik en medalje   
- det gjorde stor lykke hos dem, der ikke fik præmie  
med hjem.

                                                                      Inge Thomsen

U9HD 1. og 2. plads. 
De 2 til venstre er Mattias Bang Rasmussen  og  
Jacob Zylber Madsen fra HOG på 2. pladsen.

U13 finalisterne, med HOG’s Rasmus Thomsen som  
vinder (i den grønne bluse) i en rigtig spændende finale.

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

Bedstefar med slag i. Fotograf: Niels Petersen Koncentrerede doublekampe. Fotograf: Niels Petersen

Generationsstævne den 8. oktober
Holdfoto. Fotograf: Niels Petersen
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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.

STOREGADE 11 · 8382  HINNERUP · TEL: 86 98 50 99

WWW.PROFILOPTIK.DK

Stjernetræf den 24. november
!" Q&(")',"7&);+$,*$-,B'($'($'"0(&">'&;"R(32-8")'("6*;8"-9+11')'"*%"-'B(')'S
!" D*;"TUHV-"-'$+*(-9+11'('"9W"3W(),"&(7'B)'S
!" O1'4")'(",&%',"$*%1'"%*)'"7+11')'(S
!" Q&(")',"-B*4,8"-95$)'$)'"'11'("$'(4'9+(('$)'S
Det kan du læse på vores hjemmeside, www.hog-hinnerup.dk/badminton

Billeder udlånt fra Team Århus



86 911 777
www.hairfair.dk
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 Sportsskader                 
 Overbelastningsskader 
 Spændinger i ryg/skulder
 Problemer med lænden
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v/lægeeksamineret fysiurgisk massør Dan Koch 
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D8.4E!F8/(&5GHIF&J$87789%(F&!!!+www.dk-massage.dk

DK-MASSAGE
DIN MASSØR I HINNERUP 

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

Elisabeth Nielsen
Ide binderiet

Skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40

Glædelig 
   Jul

HOG sponsorafdeling ønsker

Alle sponsorer, annoncører, 
messeudstillere og 
samarbejdspartnere ønskes 
alle en glædelig jul og tak for 
et godt samarbejde i 2011.
 
                  Sponsorafdelingen
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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

www.webapoteket.dk

Vesselbjergve
Tlf. 86 98 11 22 · Fax 86 98 14 12 · hadsten@apoteket.dk

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

Storegade 5 · 8382 Hinnerup · Tlf. 86 98 75 55 · Fax 86 98 75 53

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

Hinnerup Afdeling
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Din økonomiske 

vores forpligtelse

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

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 o
gså h

jem
m

esid
en !



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:

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45



HINNERUP

DIN TØJMAND, CL AUS HVASS ·  STOREGADE 11 ·  8382 HINNERUP ·  TLF. 87 64 09 63

Å BNINGS T IDER : 
M A NDAG-T ORSDAG . . . . 9.30-17.30
FREDAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-18 .00
L ØR DAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-13 .00


