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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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INdsIgt

Årets ildsjæl i 
DGi Østjylland

er fra HoG
Hinnerup 

Badminton

Specialsektion til FavrskovPosten 6. marts 2012 - Uge 10

tag med på
tour de HoG
og støt det

lokale sports-
og fritidsliv

HOG’s sponsorudvalg er klar til at ”give den 
endnu mere gas”, når der lørdag den 9. juni 

indkaldes til et spændende spinning-arrange-
ment, hvor alle bliver vindere og målet er at 

skaffe penge til HOG’s mange sports- og fritids-
tilbud til børn og unge mennesker i området.

Læs mere på SIDE 2,
hvor vi også afslører, at sidste års succes

med OKTOBER-FESTIVAL
gentages her i 2012..!

Traditionen tro har DGI 
Østjylland Badminton 
kåret Årets Ildsjæl 
ved det nyligt afholdte 
årsmøde i starten af 
februar. Det er 6. gang, 
at landsdelsforeningens 
badmintonudvalg kårer 
en østjysk ildsjæl, der har 
gjort en særlig indsats for 
badmintonsporten.

Dette år faldt valget på Lars 
Poulsen, som er ungdoms-

leder i HOG Hinnerup 
Badminton, og i øvrigt 
har været en del af det 
frivillige arbejde omkring 
badminton i foreningen 
siden starten af 2008. 
Valget faldt blandt andet 
på Lars Poulsen, fordi han 
med hans store entusiasme 
har udviklet ungdomsafde-
lingen til at være en af de 
største i Østjylland, hvad 
angår spillere i de yngste 
rækker.

Indstillingen af Lars be-
grundes med, at Lars Poul-
sen igennem hans virke har 
vist, at badmintonlivet kan 
og skal være sjovt – især 
for børnene. Herudover 
har han også formået at 
tiltrække dygtige trænere, 
som har ført til fastholdelse 
af medlemmer og udvik-
ling af flere elitespillere.
”Det er bestemt en aner-
kendelse og påskønnelse, 
der giver mod på mere. 

Derudover betyder det 
også meget, at det er en fra 
foreningen, der har indstil-
let mig. Det viser jo, at folk 
i Hinnerup værdsætter det 
stykke arbejde, jeg udfører. 
Det er jeg meget glad for”, 
udtaler Lars Poulsen.

HOG ønsker Lars
 til lykke med prisen.

Søren Eriksen

Lars Poulsen med det 
synlige bevis på 
det velfortjente 
skulderklap fra 

DGI Østjylland: 
Kåring som 

Årets Ildsjæl.



xxxxxx  - maj 2011

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  - marts 20122

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 

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

2. Foreningens formål er gennem frivilligt arbej-
 de at fremme idræt for alle i det lokale sam-
 fund og at skabe plads for enhver, der vil dyr-
 ke idræt i et kammeratligt, personligt udvik-
 lende socialt samvær på et plan, der tilgodeser
 både konkurrence og bredde.

kolofon:
ansvarshavende redaktør: Søren Eriksen
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annoncer: Magnus Nielsen

Design, layout og repro: 
Hans Henrik Borup Laugesen,
Idé & Kommunikation, Over Hadstenvej 38, 
8370 Hadsten · Tlf.: 4063 9277
Distribution: Omdeles som indstik i 
FavrskovPosten 6.-7. marts 2012, til alle 
husstande i postnr. området 8382 Hinnerup.

 … sådan lyder opfordringen fra HOG’s Sponsorudvalg, 
der til sommer arrangerer sponsor-eventet Tour 
de HOG. Turen går dog hverken til Frankrig eller 
Fasanlunden for cyklisterne...  

Det er nemlig helt stillestående spinningcykler, der er 
tale om i denne tour. ”Konceptet er helt enkelt,” fortæller 
Lene Hauge, som er formand for HOG’s sponsorudvalg. 
”Vi skal have fundet et lokalt hold bestående af 15-20 
energiske ryttere, der er klar på at cykle for HOG i en 
time. Hver rytter skal på forhånd have fundet en spon-
sor – og meget gerne flere, som aflønner rytteren med 
en aftalt pris pr kørt kilometer. Med mange sponsorer og 
gode aftaler, kan en enkelt rytter komme til at køre rigtig 
mange penge ind i løbet af en time på spinningcyklen,” 
forklarer Lene.

Første gang i Hinnerup
Arrangementet bliver det første af sin slags i Hinnerup, 
men det er ikke en uprøvet idé. HOG arrangerer spin-
ning-eventet i samarbejde med eventbureauet Upfront 
fra Horsens. De har stor erfaring med arrangementer af 
denne slags. Alene sidste år samarbejdede Upfront med 
14 forskellige sportsklubber landet over om at arran-
gere et spinningevent af samme slags som det, HOG 
Sponsorudvalg ønsker at lave.  

Til fordel for børn og unge
Tour de HOG bliver kørt om formiddagen lørdag d. 
9. juni, - samme dag som Handelsstandsforeningen 
arrangerer den årlige børnefestival i byen. ”Vi talte med 
Handelsstandsforeningen og blev enige om, at der var 
god sammenhæng i at afvikle det samme dag,” fortæller 
Magnus Nielsen, initiativtager og medlem af sponsorud-
valget. ”Dels bliver det helt sikkert underholdende for 
både børn og voksne at se de ivrige ryttere konkurrere 
om at køre flest kilometer på den time, der er til rådig-
hed, - og dels har vi i sponsorudvalget besluttet, at hele 
overskuddet fra dette arrangementet skal gå til HOG’s 
ungdomsafdelinger,” fortsætter Magnus.  

HOG ønsker på denne måde at kunne give en ekstra 
støtte til det gode arbejde, som hver dag varetages af ung-
domsudvalgene og øvrige frivillige hjælpere for fodbold, 
badminton, håndbold, svømning og tennis i HOG.  ”Vi er 
sikre på, at der vil være rigtig god opbakning til et arran-
gement af denne slags,” forudser Magnus Nielsen. ”Det 
bliver især spændende og anderledes, fordi så mange 
forskellige skal involveres for at det bliver en succes. Vi 
har brug for cyklisterne, som skal køre og trække spon-
sorerne til. Og så har vi brug for mange sponsorer – og 
her håber vi, at både lokale erhvervsdrivende og private 
har lyst at sponsorere cyklisterne. Den mest indbringende 
cyklist vil naturligvis blive præmieret som vinder. Det 
bliver et godt arrangement at være med i, og vi får mulig-
hed for at eksponere vore sponsorer på en ny og sjov 
måde ved dette event, ”slutter Magnus.

Vær med – bliv sponsor
Indgåelse af aftaler med både cyklister og sponsorer er 
allerede godt i gang. Men der er fortsat masser af mulig-
heder for at deltage og blive eksponeret i forbindelse med 
arrangementet i Hinnerup midtby den 9. juni. Yderligere 
information omkring mulighederne kan fås ved henven-
delse til Magnus Nielsen på mni@hog-hinnerup.dk eller 
på mobil 21 74 75 52.

 Af Hans Ole Hauge

Hop på cyklen
for HoG...

OKTOBERFESTEN fortsætter i et samarbejde 
mellem Lions Club Hinnerup og HOG´s sponsor-
gruppe. 

De to foreninger er allerede nu  i gang med at arran-
gere en gentagelse af  OKTOBERFESTEN i Haldum-
Hinnerup Hallen lørdag den 6. oktober 2012. 
”Vi indledte samarbejdet sidste sommer, da HOG 
spurgte os, om vi ville være med til at arrangere en 
oktoberfest i Hinnerup,” fortæller Kurt Overbye, præ-
sident for Lions Club Hinnerup. 
”Sidste år havde vi ikke så lang tid til at arrangere 
festen,  men i år er vi allerede godt i gang. Det giver os 
mulighed for at få endnu flere detaljer på plads, så vi 
tør godt love en fest af format også igen i år.” 

Målet er en endnu større fest
Formand for HOG´s sponsorgruppe Lene Hauge udta-
ler, at hun er meget glad for, at samarbejdet kan fort-
sætte.  ”Det er rigtig sjovt at være med til at arrangere 
OKTOBERFESTEN, men det er også en krævende 
opgave. Derfor er det godt, at vi kan trække på kræfter 
fra begge foreninger.” Der er mange praktiske ting, der 
skal være på plads, for at de 400 gæster, som er målet 
for 2012, får en god aften. ”Heldigvis har vi erfarin-
gerne fra sidste år,” fortsætter Lene. 
”Der var mange gode ting, som vi helt sikkert skal 
gentage og have mere af. Selvfølgelig er der også ting, 
som vi kan ændre lidt på og gøre endnu bedre. – Men 
én ting her helt sikkert: Vi kommer ikke til at gå tør 
for Tysk øl i år,” tilføjer Lene Hauge med et smil om 
munden.    

Erfaringerne tages med i planlægningen
En vigtig erfaring er gæsternes danselyst. Igen vil 
festen naturligvis få en autentisk ramme med tyro-
lermusik og kostumer, - men denne gang mere dan-
semusik efter maden. Derimod bliver menuen i år 
mindre autentisk – i hvert fald set med tyrolerbriller. 
Festudvalget kan allerede nu afsløre, at winerschnitz-
len kommer til at vige pladsen for en buffet med 
forskellige retter, salater og brød. ”Kunsten er selv-
følgelig at finde den rigtige balance mellem de ting, 
man forventer, når rammen er en oktoberfest, - og så 
de ting, der holder gang i en god fest. Vort mål er at få 
det hele med,” slutter de to ledere, Kurt Overbye og 
Lene Hauge, fra henholdsvis Lions Club Hinnerup og 
HOG´s sponsorgruppe. 

Hvis DU allerede nu har lyst til at sikre dig pladser til 
OKTOBERFESTEN lørdag den 6. oktober 2012, 
kan du reservere pladser hos:
Magnus Nielsen – HOG Sponsorgruppe – Mobil: 21 74 75 52
Kim Beyer – Lions Club Hinnerup – Mobil: 29 20 94 46

oktoberfest igen i år..!
Billederne her på siden viser nogle få 

glimt fra Oktoberfest-premieren i 2011.
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nyt udvalgs-
medlem i
HoG tennisDu behøver ikke være uddannet fotograf eller journalist!!

Måske har du en drøm om at blive det!
Måske arbejder du med fotografering (og redigering) i dit job eller i din fritid!

Måske er du god til at sælge budskaber,
eller har blot interesse for at kommunikere på skrift! 

I hvert fald har du her en enestående mulighed for helt gratis
at få tilføjet kompetencer på dit CV.

HOG søger kontakt til to (eller flere) personer, som på frivillig basis vil bistå
afdelinger og udvalg med artikler og/eller fotos til www.hog-hinnerup.dk og Indsigt.

Interesseret? - Få flere oplysninger ved at kontakte Tina Salling-Thomsen på:
indsigt@hog-hinnerup.dk

Ledige stillinger:

Få ekstra skyts
på dit CV

Hinnerup Tennisklub gennemførte sit 
årsmøde den 2. februar. Martin Balzer 
genopstillede ikke til udvalget, eftersom 
han er fraflyttet området. Martin har 
gennem mange år været en af de store 
drivkræfter i HOG tennis og var i en 
periode formand. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstil-
lede og blev genvalgt. 
Nyvalgt medlem i udvalget blev Christian 
Gramkow Pedersen. 

Udvalget består således for kommende 
sæson af:
Ib Hesselberg
Lars Nordengård
Hans Knudsen
Christian Gramkow Pedersen
Lars Hauer Larsen
Årsmødet genvalgte Lars Hauer Larsen som 
udvalgsformand.

Formandens beretning og referat fra års-
mødet kan læses på HOG Tennis  ́website.

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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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.

Lars Hauer Larsen 
Tennis - 
Formand 
larshauerlarsen@gmail.com 

Hans Ulrich Knudsen
Tennis - 
Udvalgsmedlem
hansknudsen@privat.dk 

Ib Hesselberg  
Tennis - 
Udvalgsmedlem
hesselberg@city.dk 

Kontaktpersoner tennis:



Vi har i Gammel Hinnerup kom-
mune efterhånden en del sæsoner 
praktiseret et holdsamarbejde med 
navnet Four Stars for ungdomshånd-
boldspillere fra U-14 og opefter. 
Navnet Four Stars indikerer helt 
simpelt de fire klubber, som var og 
er i Gammel Hinnerup kommune, 
nemlig KIF, SGF, GUI og HOG. 

Indtil i år har vi desværre ikke kun-
net udfylde den sidste stjerne, da vi 
ikke har haft GUI med i vores lille 
håndbold”familie”.  
Det ændrede sig imidlertid i år, da vi 
kort før sæsonstart måtte konstatere, at 
vi risikerede at miste muligheden for at 
være håndboldmæssigt repræsenteret 
på U-14 pige årgangen, hvis ikke vi tog 
affære omgående. GUI have 9 -10 piger 
løbende rundt i hallen og Four Stars 
havde et tilsvarende antal. Altså lige få 
nok til at kunne køre en sæson igennem, 
når man indregner sygdom og skades-
perioder, hvilket man jo er nødt til.
Derfor satte de to trænere for GUI og 
Four Stars U-14 pigerne sig ned for at 
finde en løsning, så alle de håndbold-
glade piger i nævnte årgang fortsat 
kunne få et attraktivt tilbud om at spille 
håndbold i hjemlige omgivelser. 
Løsningen blev, at GUI meldte deres 
U-14 piger ind under Four Stars ”para-
plyen”,  og dermed fik vi så fyldt den 
fjerde og sidste stjerne ud.

Det var den første del af missionen, og 
nu begyndte den rigtige udfordring. 
Beslutningen skulle ”sælges” til spil-
lerne og forældregruppen.  Det foregik 
nu relativt udramatisk, da de fleste godt 
kunne se, at alternativet til Four Stars 
løsningsmodellen var ”ikke-eksisteren-
de”…
Så vi gik i gang med at sammensmelte 
to grupper af unge mennesker, som på 
godt og ondt var meget forskellige, og 
for manges vedkommende var det en 
helt ny verden at skulle indordne sig 
under så stort et fællesskab, og samar-
bejde med helt nye mennesker med helt 
nye tanker og ideer.
Men pigerne har været meget positive 
over for sammenlægningen, og for-
ældregruppen, som tit og ofte er den 
sværeste at få til at ”se lyset” i store 
forandringer, har også bakket op om 
konceptet, så vi i dag står med en enhed 
og ikke to grupperinger i samme hal, 
både når det gælder pigespillerne og når 
det gælder forældregruppen.
Så rent organisatorisk er vi nu tæt på at 
være i mål med at få GUI fuldt integre-
ret i Four Stars på U-14 årgangen, og 

tak for indsatsen og det åbne positive 
sind som både spillere og forældre har 
mødt dette tiltag med.
Sportsligt er vi i skrivende stund i en 
situation, hvor vi grundet vores succes 
med den sociale integration kan sige, 
at vi bygger stille og roligt på uge efter 
uge, og det gælder både hold 1 & hold 
2. - (Læs : Vi bliver bedre og bedre uge 
for uge)

Træning med stor motivation
Det skyldes naturligvis, at pigerne, når 
de ellers er skadesfri, er rigtigt flinke 
til at passe deres træning, til trods for 
at træningsmængden er blevet skruet 
op fra to til tre gange om ugen i år. Det 
ekstra træningspas ”scorede” vi i forbin-
delse med den sene ”nød”-sammenlæg-
ning, og det lukrerer vi meget på i vores 
bestræbelser på at give pigerne en så 
alsidig og varieret træning som overho-
vedet muligt. 
GUI’s indtræden i Four Stars på U-14 
pigeårgangen har efter min bedste 
overbevisning givet os trænere mulig-
hed for at skabe langt bedre rammer for 
pigerne, ligegyldigt hvilket sportsligt 
niveau de befinder sig på. Det er meget 
glædeligt og giver os trænere både en 
større udfordring, da der er flere ni-
veauer at tage hensyn til, og så sandelig 
også en større motivation og tilfredsstil-
lelse når tingene lykkes, som de i vid 
udstrækning gør i år.

Holdene klarer sig fantastisk
I skrivende stund ligger begge hold i 
den bedste tredjedel i deres respektive 
rækker, og hold 1 er i semifinalen i 
Kreds Cuppen. 
Hvis nogen havde spået det for tre 
måneder siden, ville jeg nok have bedt 
vedkommende tage den lidt med ro, 
men heldigvis lykkes tingene nogle 
gange hurtigere og bedre, end man 
havde turdet håbe på.
Så jeg vil slutte mit lille skriv med en 
opfordring til de sidste tvivlere i vores 
lille hyggelige plet på landkortet : Lad 
nu være med at modarbejde positive 
tiltag, af grunde som hører fortiden til, - 
lad os nu skabe nogle gode rammer for 
ALLE de unge mennesker, som ønsker 
at dyrke den idrætsgren, vi værdsætter 
så højt.
Farven på trøjen er ligegyldig: Det er 
dét indenunder, der tæller, og så de 
fælles smil og gode oplevelser vi kan 
frembringe ved at være åbentsindede…

Kim  Vester HåndboldGAL/GLAD
 (vælg selv) Hinnerup borger
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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:

Senior-udvalg: 
Karin Mogensen
km@hog-hinnerup.dk

Kasserer: 
Helle Miltersen
hm@hog-hinnerup.dk

(Fotografen er på vej!)

Materiale-udvalg: 
Bjarne Nielsen
bni@hog-hinnerup.dk

(Fotografen er på vej!)

Som overskriften antyder, er dette ment som 
en opfordring til ALLE, som har en eller 
anden interesse i, at vores lokale unge men-
nesker får nogle attraktive rammer at dyrke 
deres idræt indenfor.
I dette tilfælde gælder det håndbold…

Vi har i HOG håndbold i de senere år nok haft 
en lidt for afslappet holdning til det at hverve 
nye medlemmer til vores hyggelige og (synes 
vi selv) velfungerende, samt energiske hånd-
boldudvalg. Det er gået rigtigt godt, vi har 
haft et super godt og velfungerende Børne & 
Ungdomsudvalg, som har taget sig af stort set 
alt vedrørende Børn og Unge håndbolden i 
HOG, og vores mere driftsorienterede del har 
der været - og er der stadig - fint styr på. 
Vores senior afdeling har været varetaget af én 
person, og selv om hun har haft nok at se til, så 
er det ikke her vi nu beder om hjælp…
Vi vil rigtig gerne fortsat være en AKTIV del 
af Hinnerup/Favrskovs idrætsliv også ud i den 
herlige sport, som kaldes håndbold. Men for at 
vi kan realisere bare en del af de mange krea-
tive og visionære tanker, som vi gør os selv 
og som vi bliver begavet med fra mennesker 
i og omkring klubben, og derved fortsat kan 
udvikle både HOG Håndbold og Four Stars, så 
er vi nødt til at være nogle flere både hænder 
og hjerner.

For at man ikke bare skal melde ind med en 
”tids-blanko-check”, vil jeg her give nogle 
eksempler på opgaver, man kan byde inde på:

1. Koordinator for vores årlige
træningsweekend sidst i September
Opgaven vil bestå i at deltage i møder i løbet 
af september, hjælpe med at koordinere de fri-
villige weekendhjælpere, som melder sig via 
tilmeldingseventen på HOG’s Hjemmeside. 
Opgaven kan, i hvert fald det første år, udføres 
i tæt samarbejde med nogle af de mere gar-
vede. (Skønnet tidsforbrug en gang årligt: 10 
– 15 timer)

2. Kontaktperson 
for vores klubavis ”Indsigt” 
Opgaven består i pr. mail at videreformidle 
håndboldafdelingens materiale til HOG’s over-
ordnede avisansvarlige. Det vil nok også være 
nødvendigt at sende en eller to remindere pr. 
mail til afdelingsformændene, når deadline 
nærmer sig… 
Kan vedkommende evt. selv kreere input til 
klubavisen eller aktivere de aktive medlemmer 
til at kreere noget, er dette selvfølgelig også en 
mulighed.
En ikke særligt krævende opgave tidsmæssigt 
(1 -2 timer hver anden måned)

3. Organisator af 
vores årlige ungdomsafslutning
Fastsætte dato, lave tilmelding og få den lagt 
på hjemmesiden, samt udsendt med klubmodul 
(De sidste to ting kan man få vores hjemmeside 

ansvarlige til). Planlægge arrangementsplan, 
sætte hjælpere på til diverse opgaver (som selv 
har tilmeldt sig via eventen på hjemmesiden), 
booke gymnastiksalen på Rønbækskolen, orga-
nisere indkøb, opstilling af borde, samt opryd-
ning efterfølgende. Alt sammen i fællesskab 
med en som har prøvet det før. (anslået tidsfor-
brug en gang årligt: 4 – 5 timer i marts/april).

4. Hjemmesideansvarlig for håndbolddelen
Sørge for at håndbold-delen af hjemmesiden 
bliver jævnligt ajourført, og lægge ting på 
hjemmesiden for trænere eller andre, som har 
håndboldrelateret materiale, som de gerne vil 
have delagtiggjort afdelingen (og andre besø-
gende) i. 
Evt. oprette events i forbindelse med arrange-
menter, stævner o.l. 
(Anslået tidsforbrug: Svært at fastsætte, men 
for en som har interessen for det, er denne 
opgave ikke specielt tidskrævende - 1 time om 
måneden?)

5. Medlem(mer) til
vores Børne & Ungdomsudvalg
Opgaverne her er af meget forskellig karakter, 
både m.h.t. tidsforbrug og m.h.t indhold. B&U 
står for en stor del af kontakten til vores træner/
lederstab, de står for en stor del af ”headhunt-
ningen” af samme (fra januar til marts – ønske-
scenariet), de står for fintænkning når det 
gælder forbedringer, ændringer af rutiner og 
”arbejdsgange” i Ungdomsafdelingen. Tanken 
er, at B&U skal være et selvstændig underud-
valg til Håndboldudvalget med egne møder, 
og så kan mdl. af B&U nøjes med at deltage i 
Håndboldudvalgsmøderne med en repræsen-
tant (på skift om de vil). Der afholdes i reglen 
Håndboldudvalgsmøde engang om måneden af 
cirka 3 timers varighed. (Anslået tidsforbrug 
for et mdl. af B&U 5 timer pr. måned) 

Dette var nogle (næsten) konkrete opgavebe-
skrivelser, som forhåbentlig har givet nogle 
flere mod på at give en hånd med i det arbejde, 
som er med til at skabe nogle gode rammer for 
vores unge idrætsudøvere i Hinnerup.
Det skal lige siges, at man behøver ikke være 
hverken ”frelst”, superidealist eller håndbold-
freak for at yde et stykke ulønnet, frivilligt 
arbejde i det lokale idrætsliv – det er faktisk 
både sjovt og givende at arbejde med de unge 
mennesker, så en form for ”løn” får man fak-
tisk alligevel.
Jeg håber dette lille indlæg om ikke andet så 
har gjort nogle mennesker nysgerrige omkring, 
hvad der ”kræves” for, at man kan få tid til at 
”være til gavn og glæde” for nogle af de friske 
unge mennesker i vores lokalsamfund.

Har I spørgsmål så kan I eventuelt 
kontakte mig via min HOG mail, 
som I finder på www.hog-hinnerup.dk 

Kim Vester, formand HOG Håndbold

investér nogle få timer
i unge idrætsudøvere

four stars U-14 piger
- nu med alle fire stjerner udfyldt...

Nogle af Four Stars U14-pigerne; - desværre var 
en del af pigerne til konfirmationsforberedelse, 
da fotografen var forbi.               Foto: Jan Holm



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

fornem DGi-hæder
til ildsjæl fra HoG
Hinnerup Badminton

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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• 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 
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Jesper Stenbroen
Formand

Martin Glad Jørgensen
Formand for 
seniorafdelingen

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

Kontaktpersoner badminton: formandsskifte på årsmødet i HoG Badminton
På årsmødet i HOG Badminton var der formands-
skifte og valg af flere nye udvalgsmedlemmer.

Ny formand er Jesper Stenbroen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Lars Poulsen, 
Niels Petersen, Marianne Kirkegaard, Kim Vestergaard, 
Peter Thiele, Martin Glad og Kristoffer Møberg.

Lars Poulsen modtager pokalen af DGI Østjyllands repræsen-
tant. Foto: Jakob Mørk

DGI Østjylland har en pris til en 
person eller forening, som har gjort 
en særlig indsats for badminton i 
Østjylland.
DGI har i år tildelt hædersprisen 
til Lars Poulsen, Ungdomsleder i 
HOG badminton. Prisen ledsages af 
følgende begrundelse:

Tekst: Niels Petersen

Lars har med stor entusiasme ledet 
ungdomsafdelingen i en række år og i 
den periode udviklet klubben til at have 
en af de største ungdomsafdelinger 
i Østjylland hvad angår spillere i de 
yngste rækker. 

Han har formået at gøre Hinnerup bad-
minton synlig og aktiv i DGI Østjyl-
land ved bl.a. at afvikle såvel begyn-
derstævne i de seneste 2 sæsoner, som 
V.I.Piger, Boys Only og Badminton i 
skolen, og at sørge for at sikre rammer-
ne for at DGI - Hinnerup sommerlejren 
kunne fortsætte – en lejr som har ca. 30 
år på bagen.

Ved sit virke har han vist, at det også 
uden for hovedbyerne i Østjylland er 
muligt at tiltrække gode trænere – og 
sammen har de skabt tilbud til de spil-
lere, som vil noget mere.  De er derved 
blevet fastholdt i klubben, hvilket i 
sidste sæson førte til flere elitespillere.
Sammen med trænerne er der stor 

fokus på at få høj kvalitet ind i trænin-
gen for alle og stor bevidsthed om at 
uddanne ungdomsspillere til trænere i 
klubben.
Der er skabt samarbejde med lokale 
naboklubber om træningssamlinger og 
helt konkret etableret træningssamar-
bejde med Viby.

Udover stor entusiasme og dialog i 
øjenhøjde med ungdomsspillerne synes 
Lars, at badmintonlivet skal være sjovt. 
Det skal være sjovt for børnene i klub-
ben, så Lars har også været initiativta-
ger til at stable en event med spillere fra 
Team Århus på benene ude i klubben 
og arrangere en klubdag med overnat-
ning m.v., samt generationsstævne.
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HoG scorede 15 præmier ved stævne

Bankospil
  på Hinnerup kro 
        hver mandag 
                  kl. 19.30

Af Inge Kellberg Thomsen

Julesjov i badmintonafdelingen er præget af mange 
traditioner. 50 børn fra U9-U13 samt 7 hjælpere og 
selvfølgelig nissemor og nissefar deltog i dette års 
julesjov. 
Traditionen tro startede showet kl. 12, hvor de før-
ste børn kom og tegnede på det store papir, som 
blev hængt op på nettene. Så kunne modspillerne 
ikke kan ses under de første kampe. Børnene blev 
som sædvanligt parret ”en stor og lille” spiller - og 
der blev spillet badminton på en meget anderledes 
måde end til daglig.
Børnene skulle spille med nissehue på hele tiden og 
der blev lavet snevejr, spillet med balloner og skum-
bolde, og hvis den ”store” spiller var lidt for dygtig 
- så skulle der spilles med venstre arm. 
Efter turneringen var der præmieuddeling samt kage 
og saftevand i cafeteriet. Connie og Lone havde 
bagt nogle dejlige kager, og børnene var sultne. 
Eftermiddagen blev rundet af med ”Biler 2”på stor-
skærm og en stor godtepose. 
Det var en rigtig dejlig og hyggelig eftermiddag for 
både store og små. 1000 tak til Lene og Mogens 
Christensen for endnu engang at have været nisse-
mor og –far.

Det er jul
- sjov og hygge

træner-
uddannelse
sikrer fremtiden
Af Lars Poulsen

I HOG badminton uddanner vi både unge medlem-
mer og seniorspillere til trænere, så vi altid har en 
dygtig trænerstab. 
Sidste år tilbød vi internt kursus for spillere, der var 
interesseret i at blive badmintontræner. Det følger vi 
op i år med K1, et DGI certificeret trænerkursus. Vi 
afholder kurset den 18. og 19. februar med  2 DGI-
instruktørerer, som styrer deltagerne sikkert gennem 
kurset. Der deltager 5-7 spillere fra HOG badminton 
og det samme antal fra andre klubber. Deltagerne 
bliver klogere på teknik, benarbejde, doublespil, 
kroppens udvikling, ledelsesformer og badmin-
tonøvelser – så de kan udvikle medlemmernes spil. 
Kurset er det første af 3 kurser og grundlæggende 
for at kunne gå videre på de næste kurser. I næste 
sæson håber vi at kunne tilbyde vores trænere det 
næste kursus i rækken for at have en konstant træ-
nerudvikling. Vi ser frem til at trænerne efterfølgen-
de bruger deres nye færdigheder, så det bliver endnu 
mere udfordrende, spændende og motiverende at gå 
til badminton i Hinnerup.

Det store foto 
viser Peter Thomsen 
og Frederik Hauge, 

som vandt herre-
doublen i U13A.

Foto: Inge Thomsen

Det lille indsatte 
foto nederst til højre 
i det store foto viser 
Jacob Vestergaard 

Andersen, som vandt 
finalen i herre-

single U15C over 
Martin Stenbroen, 
- begge fra HOG.

Foto: 
Marianne Jensen

Af Marianne Kirkegaard

Søndag den 27. novem-
ber blev der afholdt 
badmintonstævne i 
Rønbækhallerne for U9, 
U13 og U15-spillere. 

Der deltog omkring 90 
spillere, hvoraf de 28 var 
fra HOG. 
Både spillere og arran-
gører var meget tilfredse 
med at råde over to haller, 
da der kunne spilles på 11 

baner samtidig. 
er var en god stemning, 
med mange spændende 
kampe, så både forældre, 
spillere og søskende hyg-
gede sig. 
En dag med mange vin-

dere, mange præmier og 
ikke mindre end 15 af 
dem, blev vundet af vores 
egne spillere fra HOG – 
flot spillet.

Jakob V. Andersen     Oprykning til U15 B
Rebecca Vestergaard    Oprykning til U13 A
Alexander Hein Boutrup    Oprykning til U13 B
Maja Bundgaard     Oprykning til U11 A
Caroline Lemming     Oprykning til U11 B
Caroline Nymark Grønbech    Oprykning til U11 B
Anders Riis Gosch     Oprykning til U11 B
Sofie Steen Holmboe    Oprykning til U11 C
Eva Skovgaard Lund     Oprykning til U11 C
Benjamin Vestergaard    Oprykning til U11 C

Andreas Søndergaard    258 points i U15 M
Anne Muurholm     161 points i U15 M
Mads Muurholm     Nr. 20 i U13 E

Desuden præsterede følgende badmintontalenter fra HOG at blive 
udtaget til deltagelse i DGI’s Landsmesterskab: Andreas Sønderga-
ard, Anne og Mads Muurholm, Rebecca Vestergaard, Alexander Hein 
Boutrup, Kasper B. Krupsdal, Nicki Torp og Martin Pinholt Hansen.

resultater i efteråret 2011
Op-
ryk-

ning..!
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REJS TIL

Tid til feriedrømme
TYRKIET

ZAKYNTHOS  

KRETA

YPERNC

MADEIRA

SANTORINI 

MALLORCA

FUERTEVENTURA

TENERIFE

Århus Charter blev i 2001, 

2005, 2006, 2008 og 2009 

kåret til Danmarks bedste 

charterselskab - valgt af 

danske ferierejsende.

Nomineret i 2010.

www.aarhuscharter.dk  -  Telefon  86 20 29 00

Direkte fra Aarhus 
og Aalborg lufthavn 

Se også       tekst-tv side 508
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seniorerne er
på oprykningskurs

Af Lars Poulsen

HOG badminton gennemfører løbende trænings-
samlinger for ungdomsspillerne i weekender. 
Træningssamlingerne på 3-6 timer bruger træneren 
til de lidt sværere øvelser, der ikke kan nås i den 
ugentlige træning.

I denne sæson har vi samarbejdet med Søften og 
Lisbjerg badminton om træningssamlinger for vores 
U9 spillere.

Det har været en stor succes, hvor vores egne U9 træ-
nere, Morten Bang og Jesper Stenbroen har deltaget 
med DGI trænere. Spillerne har lært en masse badmin-
ton, haft det sjovt og mødt spillere fra naboklubben.

Der er også DGI-træningssamlinger for U11 med del-
tagelse af Søften og andre naboklubber – igen med stor 
spillerinteresse, nye bekendtskaber fra naboklubberne 
og trænerne har kvitteret med gode udfordringer og høj 
motivation.

Vi når mere end 15 træningssamlinger  i sæsonen - en 
forpustende række tilbud udover den ugentlige træ-
ning. DGI har også afholdt VI Piger og Boys Only i 
Hinnerup – det er nu en fast tradition i byen, hvor alle 
aldersgrupper fra 10 år til 18 år kan deltage.

Vi samarbejder med naboklubberne - både for at være 
nok deltagere til træningssamlingerne, og i lige så høj 
grad for at spillerne kender de andre klubber. Det gør 
det meget mere ”hyggeligt” at deltage i stævner.

Af Jesper Skau

Ud fra holdenes placering er badmintonsæsonen i 
Hinnerup startet helt fantastisk. Både kvalifikati-
onsholdet og serie 2 holdet fører begge deres puljer 
i skrivende stund.

Kvalifikationsholdet har været suverænt: Det 
har siden første kamp indtaget puljens 1. plads. 
Førstepladsen sikrer maksimum point med over til de 

sidste 4 oprykningskampe. Serie 2 holdet havde en 
svær start på grund af manglende damer, hvilket til 
tider også har været en udfordring for 1. holdet i kva-
lifikationsrækken. På trods af disse udfordringer er 
det alligevel lykkedes at fremskaffe værdifulde sejre, 
hvilket giver gunstige muligheder for oprykning.

De gode resultater skyldes bl.a. spillernes trænings-
indsats samt deres vilje til at sikre opnåelse af klub-
bens ambitioner: - OPRYKNING.

træningssamlinger for ungdomsspillerne i weekenderne

Op-
ryk-

ning..?
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Årsmøde gav flere fri-
villige til at trække læsset
Svømning holdt årsmøde den 1. februar. 
Det blev besluttet at regulere kontingentsatserne op med ca. 20 kr. pr. 
medlem. Mødets vigtigste punkt var at få flere medlemmer i udvalget. 
Det lykkedes heldigvis: Velkommen til Kåre Kirkegaard og Steen 
Trampedach. 
Referatet af mødet og Formandens beretning kan læses på svømnings 
hjemmeside.

På en af de første dage i 
januar havde svømning 
besøg af Dag Stormark, 
som er en af idé-mændene 
bag vores nye svømmesko-
le. Dag havde planlagt et 
spændende introduktions-
kursus for os, som star-
tede med en gennemgang 
ved tavlen og sluttede med 
et par sjove timer i svøm-
mehallen.

Svømmeskolen bliver for 
de medlemmer, der i dag 
går på holdene: Begynder 1 
og 2 og øvede. Svømmere 
på Delfinholdene og 
Talentholdene er ikke en del 
af svømmeskolen.  

Svømmeskolens pæda-
gogik bygger på ”Glade 
børn lærer bedst”. 
Undervisningen er byg-
get op omkring fire fær-
digheder: Elementskifte, 
vejrtrækning, balance og 
bevægelse. 
Alle fire færdigheder ind-
går i undervisningen hver 
gang, men på forskellig 
måde fra gang til gang. 
Færdighederne indøves som 
lege, og forældre, som kig-
ger på, vil opleve svømme-
undervisningen som en lang 
række lege. 
Der vil ikke udelukkende 
blive svømmet ”baner”, 
som der ellers ofte gør i 
svømmeundervisningen. 

Svømmeskolen er et færdigt 
koncept med lektionsplaner 
til fire års undervisning. 
Dette sikrer en rød tråd i 
undervisningen. 
Erfaringer fra andre svøm-
meklubber viser, at børn, 
som følger undervisningen 
flittigt i to år, vil kunne 
svømme rygcrawl og bryst-
svømning, og nogle vil 
kunne svømme crawl. 

Udover svømmefærdighe-
derne vil deltagerne også 
have stiftet bekendtskab 
med simpel livredning. 

Inden den nye svømme-
skole starter, tilbydes alle 
nuværende og kommende 

medlemmer at aflægge 
svømmeprøve. Dette for at 
sikre at svømmerne kom-
mer på det rigtige hold. 
For medlemmer vil svøm-
meprøven ligge i slutningen 
af sæsonen, lige som den 
traditionelle distance svøm-
meprøve.

Udvalget planlægger at 
afholde informationsmøde 
om vores nye svømme-
skole. Dato og sted vil blive 
annonceret på hjemmesiden 
og sendt ud på mail.

Svømning  - marts 2012

kursus for trænere
og hjælpetrænere
i den nye svømmeskole

Annette Kjærgård  
Formand 
annette.kjaergaard@jubii.dk  

Lise Kaa  
Udvalgsmedlem
svoem@kaa-staehr.dk 

Marianne Johansen
Udvalgsmedlem
MNJ@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner svømning:

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

kvALItet – SportSbandagEr – SportStApe
éngangSiSpoSEr – StøttebInd – flExtapE

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

kvALItet – SportSbandagEr – SportStApe
éngangSiSpoSEr – StøttebInd – flExtapE

talentholdet
er flot placeret
HOG Svømnings talenthold deltager i stævner i regi af 
DGI Svømning, bl.a. holdturneringen, som afvikles med 
fire stævner hen over sæsonen.

Der er i skrivende stund afholdt to stævner og HOG ligger 
på en flot 10. plads. Imponerende især fordi vi er blandt de 
små klubber i turneringen. Turneringen føres af Neptun, 
som er Randers store svømmeklub. Udover Neptun og 
HOG deltager klubber som Skovbakken, Ebeltoft, Odder 
og Grenå svømmeklub.
De dygtigste øvede svømmere vil, i løbet af foråret, blive 
tilbudt deltagelse i et begynderstævne.

Billedet herover viser talentsvømmerne og træner til Julestævne i Grenå 
Svømmehal.
Foto: Annette Kjærgaard

Dag Stormark er en engageret underviser!
Foto: Marianne Johansen

Alle er klar 
til at skifte element 

fra land til vand.
Foto: 

Marianne Johansen

Træner og hjælpetrænere kædesvømmer.
Foto: Marianne Johansen
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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

Kim D. Hansen
Teamleder Senior
kim_hansen@sol.dk

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

Heinrich Frausing, 
Teamleder Børn
hf@hog-hinnerup.dk

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

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

Kontaktpersoner fodbold:

flot indsats af fire
U13 HoG-spillere

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

Dag Stormark er en engageret underviser!
Foto: Marianne Johansen

HOG U-13 drenge (årgang 1999) har 
fået fire af deres holdkammerater 
videre til 3. step AGF talentstævne. 

Tekst og foto: Peter Schmidt

Peter Schjønning, Nikolaj Hansen, 
Christian Schmidt og Magnus Rønberg 
er udtaget blandt de sidste 48 spillere 
ud af ca. 400 spillere !!!!

De skal den 1. april 2012 kæmpe med/
mod andre drenge i Østjylland om en 
plads på AGF Talenthold (18 spillere).
Stort tillykke med det opnåede resultat 
og pøj-pøj til jer alle fire i april 2012.

De fire HOG-talenter 
ses på billedet til højre.

Hilsen trænerteamet U13.

Fodboldafdelingen i HOG har 
kåret Årets Trænerprofil 2011.
 
Årets trænerprofil blev Dennis Ben-
diktsen, træner for U15 drenge. 
Dennis har været træner i HOG i 
et par år , og har i årene fulgt de 
samme drenge, som spiller i A-

rækken i DBU Jyllands turnering for 
15 drenge. 

Dennis har gennemgået DBU´s B1 
kursus og møder altid velforberedt 
op til træning og kamp. Dennis har 
udviklet sig meget det seneste år til 
stor glæde for såvel drengene som 

forældre og ledelsen i HOG´s Team 
Børn & Unge, der håber på mange 
flere års god træning af ham i årene 
fremover. 

Et stort tillykke til Dennis
med hæderen.

Årets trænerprofil
2011 er kåret

Foto: Ole Okholm
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Fodboldafdelingen har 
kåret Årets Træner 2011.
 
Hæderen tilfaldt Tobias 
Jensen, som de seneste år 
har været træner for 
3. holdet i seniorherrer i 
serie 5. 

Det er ikke altid sjovt at 
være træner for et 3. hold, 
hvorfra der altid vil sive 
spillere, når der opstår ska-
der og afbud til holdene på 
højere niveau i serie 2 og 
3, men Tobias har med sit 
udadvendte væsen fået sat 
sit hold op til kamp. 
Endda så flot, at han har 
formået at opnå flotte resul-
tater med holdet til trods for 
svære odds en gang imel-
lem. 

Tobias Jensen skal i den 
kommende sæson være 
assistenttræner for 2. holdet 
i serie 4, hvor han skal støt-
te Jesper Lysholm i arbejdet 
med holdet. 

Tobias Jensen har også de 
seneste mange år været 

stævneleder i forbindelse 
med HINNERUP CUP. 
Selv om det engang imel-
lem kan være meget hektisk 
på stævnekontoret, har 
Tobias altid holdt hovedet 
koldt og på en venlig måde 
serviceret både spillere, 
trænere, holdledere og dom-
mere, når de mødte op med 
deres mange spørgsmål. 

Tobias er også at finde som 
stævneleder ved årets udga-
ve af HINNERUP CUP. 

Et stort tillykke 
til Tobias med hæderen. 

OK

Årsmødet klappede formanden
frem til at tage et år mere i stolen
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fodboldafdelingen i 
HoG holdt årsmøde 
med deltagelse af 
knapt et halvt hun-
drede medlemmer.

Fodboldafdelingen 
holdt 9. februar sit års-
møde i klublokalerne 
ved HH. 
Her aflagde formand 
Per Bach Sørensen 
beretning og vendte 
også blikket mod 2012. 

I beretningen fremhæ-
vede formanden bl.a.:

* Fodbold havde i 2011 
knapt 700 medlemmer, 
heraf 623 aktive spil-
lere.

* Hinnerup Cup med 
sin store deltagelse, 
som i 2012 også vil 
favne Danske Bank Cup 
Hinnerup.

* Arbejdet med den 
”gule tråd” som middel 
til at sikre sportslig og 
social sammenhæng.

* Oktoberfest med 
350 deltagere og 
Fodboldfest med 85 
deltagere som stærke 
sociale tiltag for frivil-
lige og hjælpere.

* Forpagtning af HH 
cafeteriet og eksempla-
risk samarbejde med 
HH Skolen om skole-
bod.

* Behovet for at udvikle 
Four Stars samarbejdet 
og kadot til GUI for 
deres positive indstil-
ling til samme.

* De mange stævner 
og aktiviteter i 2011 
afviklet af fodbold, som 
Mikrofodboldskole, 
Fodboldcamp, 

Fodboldskole, 
Pigeraketten og som 
også vil løbe af stablen 
i år. Dertil kommer i 
år tiltaget ”Kom ud af 
pomfritten” - et tiltag 
for 6-10 årige i samar-
bejde med HH Skolen 
og SFO.

* Forventningerne til 
ibrugtagning af de nye 
græsbaner ved HH, 
sommeren 2012.

* De positive for-
ventninger til anlæg-
gelse af kunstgræs-
bane i Hinnerup efter 
demokratisk indstil-
ling fra Favrskov 
Idrætssamvirke til 
byrådet.

* En stor tak til ledere, 
trænere og frivillige, 
som er med til at oven-
stående kan lade sig 
gøre samt til forvaltning 
og Idrætssamvirket for 
god dialog og samar-
bejde.

Økonomi
og kontingenter
Regnskab for 2011 med 
et lille overskud blev 
godkendt, såvel som 
budget for 2012. I bud-
gettet ligger en moderat 
kontingentstigning, 
som eneste mulighed 
for at få økonomien til 

at hænge samme bl.a. i 
lyset af faldende spon-
sorindtægter og tilskud, 
øgede vinteraktiviteter 
samt stigning stævne- 
og holdgebyrer.

På valg
På valg var formand 
Per Bach Sørensen, 
som til klapsalver ind-
villigede i at tage et år 
yderligere end planlagt 
til der kan findes en ny 
formand for fodbold. 
Der var også valg til 
Per Andreasen til fod-
boldudvalget – også til 
klapsalver.

Organisationsændring
Fodbold har i 3 år kørt 
med en ny struktur, som 
har været evalueret. 
Det er lykkes at få flere 
opgaver spredt ud, selv 
om der stadig er brug 
for flere kræfter. I den 
forbindelse nedlægges 
fodboldbestyrelsen, 
således at drift og ledel-
se af Fodboldafdelingen 
fremover alene vareta-
ges af Fodboldudvalget. 
Yderligere oprettes et 
Advisory Board med 
henblik på at sikre støt-
te, sparring og aflast-
ning til fodboldudvalg 
og formandskab.

OK

tobias Jensen
kåret som
Årets træner 2011

Tobias Jensen med 
trænerpokalen.

Foto: Ole Okholm

Årets leder i fodboldafdelingen 2011
Bjarne Nielsen blev Årets Leder i fodboldaf-
delingen  2011.

Bjarne Nielsen, som de seneste mange år har 
stået i spidsen for camping i forbindelse med 
HINNERUP CUP, er i 2011 kåret som Årets 
Leder i fodboldafdelingen. Bjarne var et oplagt 
emne som Årets Leder udtaler fodboldformand 
Per Bach Sørensen. Bjarne har altid klaret opga-
ven som ”campingfatter” til UG. Hans rolige, 
venlige og hjælpsomme væsen gør, at alle vore 
gæster i forbindelse med HINNERUP CUP føler 
sig hjemme, og så er Bjarne aldrig bange for at 

give en hånd med ved de mange andre opga-
ver, der følger af et så stort arrangement som 
HINNERUP CUP.
Bjarne har en fortid som træner og holdleder i 
fodboldafdelingen og nu bruger han meget tid 
som materialemand for håndboldafdelingen, så 
det er helt klart en aktiv mand, der her får hæder 
for sit store arbejde i HOG.

Tillykke til
                                Bjarne Nielsen med hæderen.  
   

OK

Fodboldformand Per Bach 
Sørensen havde en lang 
række positive ting med i 
sin årsberetning, og lod sig 
overtale til at tage endnu et 
år på formandsposten.
Foto: Kresten Engelbrecht
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fodbold
camps

NYHED
DBU’s fodboldcamp 2012 kommer til HoG Hinnerup 

fodboldcampen i 2012 er for unge født i perioden 1. januar 1996 til 31. 
december 1999.

for deltagere på DBU’s fodboldcamps er det vigtigt, 
at man er indstillet på at bo sammen med nye kammerater og trænere 
under hele camp-forløbet - i alt 3 dage.

HoG Hinnerup afvikler DBU’s fodboldcamp 2012 
den 30 Juli.- 2. august  (uge 31)

DBU’s fodboldcamp i HoG Hinnerup er sat til 48 deltagere.

afviklingsted:        HH hallen / baner   svinget 6    8382  Hinnerup

fra mandag kl. 11.00 til torsdag kl.13.00 i afviklingsugen. 
Deltagerne overnatter på afviklingsstedet.

Udover spændende og lærerige dage 
på Fodboldcampen får du også:

- god træning og mulighed for personlig udvikling 
- vurdering af evner og forbedringsmuligheder
- nye venskaber
- morgen-middag og aftensmad på afviklingsstedet
- en landsholds T-shirt
- din egen Fodboldcamp fodbold og drikkedunk
- et diplom for deltagelse på DBU Fodboldscamp

vi inddeler deltagerne i grupper med 12 piger/drenge i hver. 
Det foregår efter alder og køn.

træneren tilgodeser, at undervisningen foregår på en sjov og udvik-
lende måde med børnenes fysiske, psykiske og sociale udvikling i 
centrum.

Billetsalget starter:    
tirsdag den 13. marts kl. 10.00 (uge 11)

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

prisen for DBU’s fodboldcamp er i 2012 kr. 1055,- pr. deltager
(gebyr udgør kr. 30,-)

med sportslig hilsen

HoG Børn & Unge udvalget

Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.

Trine Larni Nielsen
87 64 63 04

Læs mere på: www.elcon-as.dk

Totalleverandør af kvalitetsløsninger
     - vi tilbyder løsninger inden for:

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

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

Totalleverandør af kvalitetsløsninger
     - vi tilbyder løsninger inden for:

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

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

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

savner du
også

spinning 
i HoG.?

vi er nogle personer, 
som gerne vil lægge 
kræfter i at få startet 

en afdeling med 
spinning (og evt. 

fitness). 
men vi skal være 

flere for at det kan 
lykkes. 

kunne det have din 
interesse så kontakt 
tina salling-thom-

sen på: 
indsigt@hog-hinne-

rup.dk
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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.

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

seniorafdelingen
melder klar til kamp

I den øverste billedrække ses de fire 
HOG-udvalgsmedlemmer, som 

fra venstre mod højre er formand Kim 
Hansen, Andreas Dyrborg, Thomas 

Dyrborg og Henrik Gertz.

Fotos: Magnus Nielsen

Den nederste billedrække viser 
HOG Fodbolds fem seniortræ-

nere til sæson 2012, og de er 
fra venstre mod højre:

Dennis Hyldgaard, Rasmus 
Saugmann, Jesper Lysholm, 

Tobias Jensen samt Christian 
Lorentzen.

Fotos: Magnus Nielsen

I Team Senior i fodbold er både trænere, holdledere og 
udvalg på plads .

Formand for Team Senior, Kim Hansen, kunne ved se-
niorafdelingens start den 28. januar 2012 fortælle, at Team 
Senior var klar til kamp, idet både udvalg, trænere og holdle-
dere var på plads. 
Udvalget i Team Senior består af formand Kim Hansen og 
udvalgsmedlemmerne, Thomas Dyrborg, Andreas Dyrborg 
og Henrik Gertz.

Serie 2 fortsætter med samme træner- og lederstab som 
sidste år. I spidsen står cheftræner Dennis Hyldgaard og han 
suppleres af assistenttræner Rasmus Saugmann og holdle-
derne Max Hermann og Sofus Kaalund. 
Serie 4 trænes af Jesper Lysholm, som er ny på posten.. 
Han får hjælp af assistenttræner Tobias Jensen, som sidste år 
var træner for HOG´s 3. hold i serie 5. Holdleder for serie 4 
er Henrik Gertz. 
Serie 5 trænes i 2012 af Christian Lorenzen og han får hjælp 
af Team Senior formand Kim Hansen. 

Selv om Team Senior var pænt repræsenteret allerede på 
første træningsdag, så er såvel nye som gamle spillere fortsat 
velkommen til at møde op til træning og komme med på de 
3 hold i serie 2, serie 4 og serie 5. 

Træningen foregår hver tirsdag og torsdag aften fra kl. 
19.00 på banerne ved Haldum-Hinnerup Hallen. 

OK



86 911 777
www.hairfair.dk

tre stærke fodboldkort: 13

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

elsebeth nielsen
ide binderiet

skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
tlf.: 8698 75 40

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 !

DBU´s fodboldskole er den originale danske ”fodbold-
skole”.

Fodboldskolerne er for alle drenge og piger født 1998 - 
2004 Skolerne afvikles ugevis i dagtimerne fra mandag 
til fredag.

Principperne for aktiviteterne på fodboldskolerne er 
”leg”, underholdende træningsøvelser og spil med 
bolden i ”centrum”

Tilbudet er åbent for tilmelding for børn og unge, der 
såvel i forvejen spiller fodbold i klub, som dem der 
bare gerne vil være med til en sjov fodbold-uge i som-
merferien.

HOG afvikler fodboldskolen 2012  den  2. juli  – 6.juli  
(uge 27) - DBU’s fodboldskole i HOG Hinnerup er sat 
til 256 deltagere.

Billetsalget starter tirsdag den 06. marts kl. 10.00 2012 
( uge 10) - Billetterne vil kunne købes på posthusene 
eller via billetnets hjemmeside: www.billetnet.dk
   
Prisen for ugens fodboldskole er i 2012 kr. 730,- pr. 
deltagere (gebyr udgør kr. 30,-)

Med sportslig hilsen
HOG Børn og Unge udvalget

DBU’s originale fodboldskole
i Hinnerup 2.-6. juli 2012

DBU satser i fællesskab med forskellige værtsklubber 
på at gøre fodbold mere attraktivt for piger

Derfor turnerer PIGERAKETTEN rundt i hele Danmark. 
Alle piger i alderen 6 – 12 år får hermed muligheden 
for at stifte bekendtskab med fodboldspillet på en 
hylende morsom og totalt uforpligtende måde.

På Pigeraketten kan du prøve at....

... spille fodbold på Saturn.
... køre rundt i det store månehjul.

... drible på mælkevejen.
... få varmen på solen.

... og meget meget mere. 

Det er helt uforpligtende at møde op! Det er ”GRATIS” 
og du må meget gerne tage en eller flere veninder 
med. - Du skal bare møde op fra starten af, når ”Pige-
raketten” letter, så du er sikker på at nå at få prøvet 
alle de sjove og spændende aktiviteter.

Pigeraketten afvikles på banerne ved HH Hallen, Svin-
get 6 8382 Hinnerup på følgende tidspunkt:
Onsdag den 18 april (uge 16)  kl. 17.00 – 20.00 

Med sportslig hilsen
HOG Børn og Unge udvalget

DBU’s pigeraket 2012 til
Hinnerup d. 18. april 2012

Mikrofodboldskolen er de yngste børns pendant til 
den ”rigtige” fodboldskole, og er samtidig DBU’s 
oplæg til, hvad god fodboldtræning er for de yngste 
spillere.

I 2012 er Mikrofodboldskolen for tre årgange: 2004, 
2005 og 2006: Det betyder, at ældste årgang 2004 
også kan deltage på Fodboldskolen 2012 

Programmet for Mikrofodboldskolen er tilpasset del-
tagernes alder, udvikling og fysiske formåen helt i tråd 
med DBU’s ’holdninger og handlinger.
Modulerne veksler imellem fodboldtræning 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.
Ved tilmelding forpligter forældrene sig til, at en af dem 
deltager under hele afviklingen sammen med sit barn.

Temaet i år bliver ”Pirater”.
HOG afvikler Mikrofodboldskolen d. 27. – 29. april (uge 
17) Fredag kl. 16.30-18.30  Lør-Søndag kl. 10.00-15.00

DBU’s mikrofodboldskole i HOG Hinnerup er sat til 84 
deltagere. Billetsalg starter tirsdag d. 6 marts kl. 10.00.
Billetterne vil kunne købes på posthusene med billet-
net eller via billetnets hjemmeside: www.billetnet.dk
Prisen pr. deltager er i 2012 kr. 450, hvoraf kr. 30 er 
gebyr til billetnet og far eller mor deltager gratis.

Med sportslig hilsen
HOG Børn og Unge udvalget

DBU’s mikrofodboldskole
i Hinnerup 27.-29. april 2012
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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

HOG er klar til HINNERUP CUP 
– Danmarks hyggeligste fodboldstævne.

HINNERUP CUP starter i år med kampe 
for 7- og 11-mands hold allerede Kr. Him-
melfartsdag - torsdag den 17. maj 2012. 
Stævnets deltagere ankommer i løbet af 
torsdagen til Hinnerup og bliver indkvarte-
ret på Rønbækskolen og Haldum-Hinne-
rup skolen. 
Kampene starter kl. 16.00 og kører lige så 
længe man kan se hen på aftenen. 

Fredag fortsætter de indledende kampe, 
og lørdag spilles slutspils- og finalekampe 
på idrætsanlæggene ved Haldum-Hinne-
rup Hallen og Rønbæk Stadion. 

Præmieoverrækkelse foregår lørdag,
 og stævnet forventes afsluttet lørdag kl. 
ca. 17. 

HINNERUP CUP er for drenge og piger, 7- 
og 11-mandshold i alderen fra U10 til U15. 

HINNERUP CUP et er FAIR PLAY stævne 
med støtte fra DBU, og derfor tilbyder ar-
rangørerne i år som noget nyt U13 piger at 

spille 9x9 mands. 
- Det er netop besluttet på DBU Jyllands 
delegeret møde i januar, at U13 piger 
fremover skal spille 9x9, og naturligvis øn-
sker vi som stævnearrangør at leve op til 
DBU Jyllands regler, fortæller stævneleder 
Magnus Nielsen.

- I 2011 deltog der 100 hold i denne del 
af HINNERUP CUP, og vi håber da, at 
der kommer lidt flere hold til. Vi kan godt 
rumme 20-25 hold mere end sidste år, så 
ingen skal holde sig tilbage, udtaler Mag-
nus Nielsen og fortsætter:
-  Det ville være dejligt, hvis vi i alle ræk-
ker har tilpas med antal af hold, så vi kan 
planlægge nogle meget lige kampe; det 
får alle den største oplevelse ud af. Under 
alle omstændigheder skal vi nok sørge for, 
at alle vore gæster får en stor oplevelse. Vi 
lægger i hvert fald mange kræfter i stæv-
net, slutter stævnelederen. 

Tilmelding til stævnet kan ske via stæv-
nets hjemmeside: www.hinnerupcup.dk.
Der er åben for tilmelding. 

OK

Hinnerup cup 2012

Fodboldafdelingen i samarbejde
med DANSKE BANK HINNERUP om fodboldstævne

Kr. Himmelfartsdag - torsdag den 17. maj 2012 - gennemfører HOG fodbold 
DANSKE BANK CUP HINNERUP som en del af HINNERUP CUP 2012. 

DANSKE BANK CUP HINNERUP er for drenge og piger fra U6 til U10. 
U6 og U7 spiller 3x3mands fodbold og U8-10 spiller 5x5mands fodbold. 

Kampene spilles på idrætsanlægget ved Haldum-Hinnerup Hallen. 

DANSKE BANK er sponsor for stævnet for de små fødder og sørger for medaljer
til ALLE spillere, og samtidig er stævnet et FAIR PLAY stævne, 

hvor spillerne fra DBU vil modtage en erindringsgave.

Formand for HINNERUP stævnerne, Per Bach Sørensen, er meget glad 
for samarbejdet med DANSKE BANK omkring stævnet for de mange små spillere.

 Sidste år deltog 139 hold i stævnet, 
og formanden håber på mindst lige så mange hold i 2012. 

Holdene betaler et mindre gebyr for at deltage, og kan tilmelde sig 
via HINNERUP CUP´S hjemmeside: www.hinnerupcup.dk. Tilmeldingen er åben.

Holdene inddeles i puljer og spiller alle mod alle i puljerne, hvorefter der er medalje-
overrækkelse, som Danske Bank står for. Alle hold bliver fotograferet under stævnet, 

og billederne sendes efterfølgende til holdenes kontaktpersoner.
OK

Danske Bank cup Hinnerup
kr. Himmelfartsdag

torsdag d. 17. maj 2012

ANDY, den officielle mascot for slutrunden om Europamesterskabet for 
U21-landshold i Danmark, kiggede forbi Hinnerup Cup 2011. - Også i 
2012 har arrangørerne en række sjove overraskelser i ærmet til deltagerne.



Hovedsponsor:
• sportmaster storcenter nord
• Hummel

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

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

Bronzesponsor:
• Bridgestone Danmark a/s
• Bundgaard revision
• De Grønne Busser
• eDc nielsen & partner
• elcon - Hadsten-Hinnerup 
• frode laursen
• Gepa auto
• Hinnerup Blikkenslagerforretning 
• Hinnerup Bøger & papir
• Hinnerup vvs
• inter line - Hinnerup  
• JH anlæg
• murermester orla kragelund
• oluf Bahn isolering
• profil optik
• el-plus - Hinnerup 
• pvr montage
• tandlægerne v/
   thomas Hedegaard aps
• tømrerfirma netopil
• vvs installatør flemming sørensen
• Xl - Byg & mal - søften 
• Århus charter

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  
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  
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:
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

Badminton:
Bagergården Hinnerup
Hummel
sportmaster storcenter nord
rema 1000 - søften

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

- vi siger tak
til alle vore samarbejdspartnere..!

reklamepartnere:

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



WWW.WW DINTOJMAND.DK

KRONER

KRONERRR

KRONER

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
FR EDAG .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-18 .00
L ØRDAG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-13 .00


