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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

lys for enden 
af tunnelen for 
kunstgræsbane

Specialsektion til FavrskovPosten 8.-9. maj 2012 - Uge 19

oktoberfest
med sømmet i bund!

I samarbejde med Lions Club Hinnerup er 
HOG’s sponsorudvalg som tidligere omtalt 

klar til en ny omgang festlig, forrygende 
OKTOBERFEST i Haldum-Hinnerup Hallen, i 

år lørdag den 6. oktober.

Se flere fotos fra sidste års premiere-succes på 
bagsiden, hvor der også kan læses meget mere 

om den kommende OKTOBERFEST..!

Af Hans Ole Hauge

HoG tour 2012 – 
forberedelserne er i 
fuld gang.
Holdet til årets HoG 
tour er ved at være sat. 
ca. 2/3 af rytterne er 
på plads og de første 
sponsorer har allerede 
meldt sig på banen.  
HoG tour’en for børn 
og unge finder sted i 
Hinnerup midtby lørdag 
d. 9. juni i forbindelse 
med favrskov Bør-
nefestival. Der køres 
2 etaper i årets tour. 
først kører de 11-17 
årige i en børne/unge-
etape på 45 minutter 
med start kl. 10.00. 
og umiddelbart efter 
kører seniorerne og de 
kendte favrskov bor-
gere deres etape, som 
varer 60 minutter. 

HOG Tour’en er et 
cykelløb, hvor der køres 
på spinning-cykler. Her 

gælder det ikke om at 
komme først, - men 
det gælder om at køre 
længst på den afsatte 
tid. Idéen er, at rytterne 
laver aftaler med nogle 
sponsorer om at be-
tale en fast pris pr. kørt 
kilometer. 
Rytteren kan på den 
måde tjene penge ved 
at køre, - jo flere km jo 
flere penge. 

- Fortsættes side 13
hvor du også kan se

listen over de fore-
løbige sponsorer..!

De mange lokale fodboldtalenter i HOG - nu Jyllands 
22.-største fodboldklub! - kan se frem til muligheden 
for snart at spille året rundt på kunstgræs.                                  
                                              FOTO: Magnus Nielsen

www.orlakragelund.aps - Tlf: 86987161/40728812 - info@orlakragelund.dk

HoG tour 2012
en succes med
stor sponsor-
opbakning

til stor glæde for alle i HoG i almindelighed og 
HoG fodbold i særdeleshed indstillede et enigt 
kultur- og fritidsudvalg i favrskov kommune 
på sit møde den 11. april, at der gives tilskud til 
HoG’s kunstgræsbaneprojekt og dermed place-
ring af banen i Hinnerup.
Det skete på baggrund af en indstilling fra 
favrskov idrætssamvirke, den demokratiske 
sammenslutning af alle idrætsforeninger i kom-
munen.

Banen vil være et tiltrængt bidrag til banekapa-
citeten, da kunstgræsbanen vil kunne anvendes 
hele året. 

- Læs meget mere om projektet på side 5
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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

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

Kontaktpersoner forretningsudvalget:

Nyt fra bestyrelsen + Svømning  - maj 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 
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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.
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HOG har i 2011 mistet enkelte medlemmer 
inden for flere idrætsgrene.  
Det er udtryk for en forkert udvikling. Især i 
lyset af, at andre foreninger samtidig er inde i 
en positiv udvikling.

Denne udvikling skal vendes. 
Derfor har bestyrelsen besluttet at sætte fokus 
på vore tilbud.

Tilbagemeldingerne på en artikel i INDSIGT 
fra Tina Salling-Thomsen er så positive, at der 
er ønske om at starte en afdeling med spinning. 
Bestyrelsen har opfordret Tina Salling-Thom-
sen til at arbejde videre med planen.

Samtidig har afdelingerne – sportsgrenene – 
fokus på de tilbud, vi giver vore medlemmer.

Afhængig af hvilken afdeling du er medlem af, 
vil du i det kommende år i HOG se nye tiltag.

Trænerne er omdrejningspunktet for HOG ‘s 
succes. Derfor vil der være fokus på træner-
siden i det kommende år, både ved rekruttering 
af trænerne, og i høj grad også ved at tilbyde 
trænerne efteruddannelse.

Samtidig vil vi have mere fokus på den oplev-
else børn og unge har ved at deltage i stævner. 
Nogle afdelinger vil have øget fokus på egne 
stævner. Andre afdelinger vil have fokus på 
at sende vore børn og unge ud til stævner. 
Stævner giver mange gode oplevelser, nye rela-
tioner, og så udvikler det vore børn og unge.

Endelig vil vi, ved et styrket samarbejde med 
vore naboforeninger, arbejde på at styrke 
tilbuddene til børn og unge i de årgange, hvor 
vi ikke selv har medlemmer nok til at give det 
rigtige tilbud.

HOG skal forsat være stedet, hvor man dyrker 
idræt i Hinnerup.

Søren Eriksen

formanden mener:

HOG Svømning er nu ved at være klar til at 
skifte vores nuværende undervisningskoncept 
ud med et nyt. 
Det nye koncept hedder ”Moderne svømning” 
og er udviklet af Aalborg Svømmeklub, som 
med succes har brugt konceptet i en årrække.

Svømmeskolen består i dag af holdene Delfin, 
Begynder 1, Begynder 2, Øvede og Talent. 
Delfin-holdene er til de yngste børn, som gennem leg 
og tilvænning skal blive fortolige med vandet. Delfin- 
holdene forbliver uændret. 
Begynder 1, Begynder 2 og Øvede vil blive en del af det 
nye svømmeskole koncept, og derfor får de nye navne, 
som starter med Krabber (begynder), Blæksprutter (let 
øvede), Laks (øvede) og Hajer (viderekomne). 
Hajerne vil blive introduceret til konkurrencesvøm-
ning, og kan barnet lide at svømme konkurence, 
fortsætter han/hun på svømmeklubbens Talenthold. 
Svømmeklubbens Talenthold og hold for vok-
sne påvirkes umiddelbart ikke af omlægningen af 
svømmeskolen.

Fire grundfærdigheder skal læres
Moderne svømning er rettet mod børn, der skal lære at 
svømme, og undervisningen er baseret på fire grund-
færdigheder. 
Børnene lærer, at der er mange forskellige måder at 
omgås vand på. 
“Glade børn lærer bedst”, er et grundlæggende prin-
cip for os. Øvelserne er bygget op som diverse lege, så 
børnene oplever svømmeundervisningen som leg.

Metoden er bygget op om 4 forskellige niveauer: Beg-
ynder, Let øvede, Øvede og Viderekomne. 
Lektionsplanerne er sammensat, så der er en kontinu-
erlig udvikling fra lektion til lektion. 
Langt de fleste øvelser er udformet som lege, og har 
altid en eller flere af de fire grundlæggende fær-
digheder indbygget. 
De fire grundlæggende færdigheder er: Elementskifte, 
Vejrtrækning, Balance og Bevægelse. 
Børn, som følger undervisningen flittigt i to år, vil 
kunne ryg- og brystsvømning, og nogle også crawl. 
Derudover vil de have en række andre færdigheder i 
vand til sikkerhed og fornøjelse resten af livet.

Svømmeprøve med individuel svømmebog
I april har nuværende svømmere været igennem en 
svømmeprøve, hvor børnene fik deres egen svømme-
bog, og klistermærker svarende til de færdigheder, de 
har. 
Ideen med bogen er at motivere og belønne svømme-
ren. Bogen er også tænkt som en hjælp til forældre, når 
de, efter sommerferien, skal melde deres barn på hold 
til næste sæson. 
Til alle de nye svømmere, som ikke har været igennem 
vores svømmeprøve, vil der d. 16. august blive arran-
geret en eftermiddag, hvor jeres barn kan aflægge en 
svømmeprøve og få besked om hvilket hold, de skal 
melde sig på. 
Følg med på HOG Svømnings hjemmeside for mere 
information.

overgang til den
nye svømmeskole

Svømme-
afdelingen
er klar til
den nye
svømme-
skole.fokus på

HoG’s mange
tilbud i 2012 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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nyvalg i HoG fodbold
- 22.-største i jylland
HOG Fodbold  bare vokser og vokser, 
og er nu Jyllands 22. største fodboldklub.

Den seneste opgørelse fra DBU viser, at HOG Fodbold med 
sine 700 medlemmer er blandt Jyllands 25 største klubber 
målt på medlemstal ( helt præcist nummer 22.). 
Det er vi naturligvis stolte over. 
Med et godt stykke over 100 frivillige, engageret i løbende 
aktiviteter og ved større arrangementer, er det samtidig en 
større organisation at holde sammen på. 

Struktur og nye navne i HOG Fodbold
På Fodbolds årsmøde i februar blev der derfor præsenteret 
ændringer til organisationen i Fodbold. Den tidligere struktur 
har ”levet” i 3 år, og er løbende blevet evaluret. Det er lyk-
kedes at få flere og nye navne ind ligesom personrokader 
har muliggjort at fordele opgaver mere bredt på tværs af 
personer. Samtidig har det til stadighed vist sig vanskeligt, at 
sikre tid og kræfter til de mere langsigtede opgaver. 

På den baggrund sammensmeltes den tidligere afdelingsbe-
styrelse og fodboldudvalget i én samlet afdelingsbestyrelse, 
og samtidig oprettes et ”Advisory Board”. 

Strukturen i HOG Fodbold udgøres således fremover af:
Afdelingsbestyrelse. Udgøres af Formand, næstformand, de 
tre teamledere af børn, unge og senior samt 1-2 yderligere 
valgte medlemmer. Varetager overordnet koordinering af 
aktiviteter samt beslutter fælles rammer på tværs i Fodbold. 
Er på valg hvert 2. år forskudt.

Team Børn, Team Unge og Team Senior. Ledes af 3 team-
ledere henholdsvis, som vælges på årsmøde. Varetager drift 
af aktiviteter indenfor de respektive målgrupper samt sikrer 
daglig koordinering af aktiviteter og samarbejde på tværs

Advisory Board. Udgøres af 3-5 personer og nedsættes af af-
delingsbestyrelsen. Har ingen formel beslutningskompetence 
i relation til afdelingsbestyrelsen. Har til opgave at håndtere 
eller organisere strategiske opgaver af presserende eller mere 
langsigtet karakter og aflaste/give input til afdelingsbesty-
relse/formandsskab.

Tværgående støttefunktioner og udvalg. Er permanente 
eller midlertidige funktioner/udvalg af mere administrativ 
karakterer som varetager og/eller understøtter vigtige støtte-
funktioner for Fodbolds virke og aktiviteter såsom økonomi, 
kommunikation, stævner, børneattester etc.  

Selvom der er styr på den overordnede organisering og 
rammerne, så overlever en fodboldklub og forening på vores 
vilkår kun i kraft af de mange frivillige, som hver dag og i 
forbindelse med arrangementer vælger et bruge tid på dét, 
det handler om: Socialt og sportsligt fællesskab med fodbol-
den som ramme. 

Kan et medlemskab indebære mere end ”blot” at betale 
kontingent?
For fortsat kunne være et godt og udviklende tilbud til vores 
medlemmer, kommer vi på sigt derfor også til at have lidt 
flere forventninger til, hvad et medlemskab kan indebære i 
HOG Fodbold. 

Som spiller indebærer det, det som er naturligt for langt de 
fleste af vores medlemmer, at være behjælpelig omkring 
holdet med de ting, der nu måtte være samt fra tid til anden 
hjælpe i en svæver vending andre steder i klubben, der hvor 
man nu kan. Det er der heldigvis mange der gør. Som for-
ælder til et medlem kan det også betyde, at vi kan bede dig 
om at give et nap med, der hvor tiden, kræfterne og lysten 
rækker til det. Og uden at man føler sig ”stavnsbundet” for 
tid og evighed!

Generelt har vi rigtig god opbakning, og vi håber, at DU 
derfor også ser med både forståelse og velvilje, når vi finder 
på at spørge dig.  
En forening er et sted, hvor man har noget at ”for-enes” om. 
Og dermed også noget at være fælles om og tage vare på, 
støtte og udvikle. Det har vi som fodboldklub i hvert fald 
brug for, for at overleve som den klub vi er – og gerne vil 
være. Vi har og vil have et højt ambitionsniveau – alt sam-
men til gavn for vores medlemmer og lokalsamfund!

Kristen Engelbrecht
Medlem af afdelingsbestyrelsen

3

Hinnerup
Samsøvej 13 · 8382 Hinnerup

86 98 76 22

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

Specialfabrik for vægte til landbrug og industri

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

Per Bach Sørensen, 
Formand
pbs@hog-hinnerup.dk

Ole Okholm, 
næstformand
okh@hog-hinnerup.dk

Kim D. Hansen
Team Senior
kim_hansen@sol.dk

Rene Johansen, 
Team Unge
rj@hog-hinnerup.dk

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

Kontaktpersoner fodbold:

Per Andreasen
Mdl af afd.best.
pea@hog-hinnerup.dk
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Der er i den kommende tid rigtig mange aktiviteter på vej fra HOG Fodbold, og der 
kommer af den grund også mange gæster til Hinnerup. Det bliver både sjovt, spæn-
dende og kommer til at sætte Hinnerup og HOG Fodbold på landkortet!

Som deltager, tilskuer eller hjælper vil du blandt andet kunne komme til at opleve:

18. april: Pigeraketten
Uforpligtende tilbud til piger i alderen 6-12 år, som kunne være nysgerrige på fodbolden og 
drible på mælkevejen eller køre i månehjulet. Gratis at deltage – medlem eller ikke medlem.

14.april: Fantastisk Fodboldstart
Forældre/barn fodbold også kaldet ”Fantastisk Fodboldstart” er for de 3-4 årige (U4 og U5). 
Der er sjov og leg med bolde hver lørdag kl. 10:00-11:00 på HH-banerne. 

27.-29. april: Mikrofodboldskole
Weekendaktivitet for de 6- 8 årige tilpasset deltagernes alder, udvikling og fysiske formåen 
helt i tråd med DBUs Holdninger og handlinger om børnefodbold. 

17.-19. maj: Danske Bank Cup / Hinnerup Cup
Fodbolds og Hinnerups største idrætsarrangement! 
Et væld af hold gæster byen. Masser af liv på og udenfor banerne ved HH og Rønbæk.

18. juni: ”KOM UD AF pomFRITTEN”
Et nyt og spændende DBU initiativ for rekruttering af fodboldspillere med fokus på motion 
og sundhed i samarbejde med SFO.

2.-6. juli: Fodboldskole
Fantastisk fodbolduge for alle drenge og piger født 1994-2004 med plads til over 220 delta-
gere. Aktiviteterne løber hver dag fra 9.00.-15.00.

19. august: ”Store Teknikdag”
Et arrangement for U8-U12, hvor der arbejdes med den tekniske del af fodbolden.

8. september:  ”Jyske 3-bold” stævne. 
Vi regner med, at 200-250 hold af de mindste årgange gæster byen.

For nærmere oplysninger:  Kontakt HOG Fodbold eller læs mere på
www.hog-hinnerup.dk
www.hinnerupcup.dk

www.dbu.dk
www.storeteknikdag.dk
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Bolden ruller i HoG fodbold...
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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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Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.

Trine Larni Nielsen
87 64 63 04

- masser af kommende aktiviteter og tilbud

to HoG U13-spillere på aGf talentholdet
nikolaj Hansen og christian
schmidt er udtaget til aGf talent-
hold ud af ca. 270 spillere! 
Talentholdet, der er sammensat af 
spillere fra AGF´s samarbejdsklubber, 
mødes jævnligt til træningssamlinger 
og testes også i kamp. 
Formålet med Talentholdet er, 
at spillerne får mulighed for at snuse 
til ungdomsfodbold på eliteplan. 
Niveauet har været højt i år, hvilket jo 
kun er positivt og et tegn på, at der 
bliver udført et kompetent ungdoms-
arbejde i vores samarbejdsklubber.” 

Kilde: AGF Talentfodbold

STORT til lykke med udtagelsen, 
drenge!  

Hilsen trænerteamet U13
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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 

Affaldscontainere
Sand - Sten - Grus

Krankørsel

86 98 52 22 
www.hincon.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

til stor glæde for alle 
i HoG og HoG fod-
bold i særdeleshed 
indstillede et enigt 
kultur- og fritidsud-
valg på møde den 11. 
april, at der gives til-
skud til HoG’s kunst-
græsbaneprojekt og 
dermed placering af 
banen i Hinnerup.

Banen vil være et til-
trængt bidrag til bane-
kapaciteten, da kunst-
græsbanen vil kunne 
anvendes hele året. Og 
da fodbold nu om dage 
spilles stort set hele året, 
forventer vi, at det vil 
være et attraktivt tilbud 
til vores og kommunens 
øvrige fodboldspillere. 
Dermed også et godt 
skub til den sportslige 
udvikling, da træning 
m.m. kan foregå på et 
højere teknisk niveau i de 
kolde måneder, og når 
der ikke kan spilles på 
almindeligt græs.

skal kunne benyttes
af alle kommunens 
fodboldklubber
Banen skal kunne benyt-
tes af alle klubber i Favr-
skov Kommune, og HOG 
Fodbold vil derfor tage 
kontakt til potentielle bru-
gere af banen i Favrskov 
mhp. bedst muligt at til-
godese eventuelle ønsker 
til brug af banen. Brug af 
banen vil for os selv og 
andre koste at benytte, 

da der rent driftsmæs-
sigt skal sikres indtægter 
årligt for 140.000,- for at 
have midler til at udskifte 
græstæppet om 10-12 
år.

Vi forventer, at byrådet 
på baggrund af indstil-
lingen (besluttes/besluttet 
på møde den 2. maj), 
frigiver de 2 mio. kr., som 
er afsat i budgettet. I 
runde tal betyder det, at 
HOG og HOG Fodbold 
skal finde en egenfinan-
siering på omkring 1 mio. 
kr. til projektet, når et 
eventuelt bidrag fra DBU 
er medregnet.

en demokratisk 
proces og beslutning
Favrskov Idrætssam-
virke, en demokratisk 
sammenslutning af alle 
idrætsforeninger i kom-
munen, har indstillet til 
kommunen, at banen 
anlægges i Hinnerup. 
Vi er glade for at Idræts-
samvirket har muliggjort 
en demokratisk proces 
og dialog på tværs af 
fodboldklubberne om-
kring placeringen af den 
første bane i Favrskov 
Kommune. 
Vi ser derfor også Kul-
tur- og Fritidsudvalgets 
indstilling, som en 
anerkendelse af netop 
idrætssamvirket som 
et demokratisk organ 
og en vej til at inddrage 
klubberne og de frivillige 
i den kommunale beslut-

ningsproces - dels i dette 
spørgsmål, men også i 
en række fremtidige.

Generelt har der været 
god opbakning fra de 
omkringliggende klub-
ber til placeringen af den 
første bane i Hinnerup. 
HOG Fodbold ser derfor 
frem til dialogen omkring 
placeringen af den næste 
kunstgræsbane i kom-
munen, da der stadigvæk 
vil være behov for yder-
ligere baner i Favrskov 
Kommune.

nu skal der arbejdes 
med samlet finan-
siering af projektet
Kunstgræsudvalget vil 
på baggrund af ovenstå-
ende meget gerne høre, 
om der er forældre eller 
andre interesserede, der 

vil tage en tørn i ud-
valget, eller på anden 
måde give en hånd med 
i forhold til, at vi får landet 
kunstgræsbanen sik-
kert, og specielt gerne fra 
personer med erfaring 
eller energi på at arbejde 
med fundraising, da det 
at få egenfinansieringen 
på plads kommer til at 
kræve en indsats. Kunst-
græsudvalgets formand 
i HOG Fodbold, Aksel 
Daugbjerg, kan kontak-
tes på aksel.daugbjerg@
webspeed.dk, eller ringes 
til på tlf. 86 98 55 09 og 
vil meget gerne høre fra 
interesserede.

Per Bach Sørensen
Formand

kunstgræsbane måske snart en realitet i Hinnerup
enigt kultur- og fritidsudvalg indstiller placering af en kunstgræsbane i Hinnerup
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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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Høje ambitioner og 
stærke ambassadører
Ambitionen var derfor i 
2012 at skaffe midler, så 
OB 30 og HOG Fodbold 
i samarbejde med Røde 
Kors kunne sende sportstøj 
og fodbolde til de hårdest 
ramte områder af Afrika. 
Røde Kors fik således en 
garanti om, at der leveres 
tøj til en samlet værdi af 
1.250.000 kr.
Altid energiske og uku-
elige Sportsdirektør Simon 
Schiølin havde sammen 

med holdets Marketingdi-
rektør Anders Lunde sikret 
tidligere danske landsholds-
spiller og vicepræsident 
for Kræftens Bekæmpelse 
(gennem 9 ni år), selveste 
Ebbe Sand, som ambas-
sadør for det velgørende 
projekt, ”støtafrika”. I år 
skulle turen gå til Dubai.
Siden 1. januar har samtlige 
30 spillere og Ebbe Sand 
således knoklet for at skaffe 
velgørende sponsorer, så vi 
kan holde vores velgørende 
løfte overfor Røde Kors. I 
skrivende stund har vi fun-
det næsten 70 velgørende 
sponsorer i både ind og 
udland – Målet er 100 spon-
sorer, så vi er godt på vej, 
og mange virksomheder 
har øget deres velgørende 
sponsorat, grundet den 
gode sag.
Derudover havde Simon 
personligt skaffet kontakt 
til den Danske General 
Konsul i Dubai og haft 
møde med ham i Dubai i 
foråret 2011, hvor Simon i 
forvejen befandt sig i Dubai 
på ferie. Han blev præsen-
teret for vores velgørende 
koncept og fik fortalt om 
vores velgørende historie. 
Generalkonsulen var straks 
imponeret, og han ville gøre 
alt, hvad han kunne for at 
hjælpe os med den vel-
gørende tur til Dubai (som 
ifølge generalkonsulen ville 
kunne kaste rigtig mange 
velgørende sponsorkroner 
af sig med de ideer han blev 
præsenteret for på mødet). 
Så Generalkonsulen i Dubai 
var i den grad klar til at 
hjælpe og stille medarbej-
dere til rådighed, og HOG er 
nu særdeles godt kendt på 
Generalkonsulatet i Dubai.

Glade børn, ørkensand og 
møde mellem mennesker 
og forskellige kulturer
21. marts tog holdet af 
sted, og i løbet af dagene 
dernede stod programmet 
blandt andet på den sidste 
planlægning af de velgø-
rende aktiviteter og 

træning for danske børn i 
Dubai - bogstaveligtal midt i 
ørkenen, men på fuldgyldigt 
fodboldanlæg med græs! 
– en træning som med 
god hjælp fra det Danske 
Generalkonsulat samlede 
50 børn og 100 forældre, 
som var sammen omkring 
fodbolden, men også det at 
være dansk. 
Børnene var mellem 1 år 
og 15 år, så der var stor 
spredning. Vi lavede en 
masse forskellige lege sam-
men. Det var et herligt syn, 
at stå på en græsplæne 
midt i Dubais ørken og se 
50 glade børn og 30 glade 
OB30 spillere løbe rundt i 
velgørenhedens tjeneste. 
Efter den fælles opvarmning 
blev børnene delt ind i 4 
grupper, så de rent alders-
mæssigt passede sammen. 
Hver af de 4 grupper havde 
tilknyttet 6-7 OB 30 spillere, 
hvor de så blev guidet igen-
nem flere øvelser. Der var 
ca. 30 grader, så der blev 
holdt en del vandpauser. 
Den sidste time blev brugt 
på 4 forskellige stationer, 
hvor der blev spillet kamp, 
straffespark, ”kæde-kamp” 
og en station, hvor børnene 
kunne få målt hastigheden 
af deres spark. Under sta-
tionstræningen stod Ebbe 
Sand klar, så alle børn og 
forældre fik taget billeder og 
skrevet autografer – herligt 
at have en ambassadør 
med, der var med hele 
vejen.
Senere samme dag (efter 
45 min. pause!) en kamp 
mod udstationerede 
danskere, som HOG med 
god hjælp fra Ebbe Sand 
(hattrick) vandt 7-1.
Dagen efter en kamp mod 
særligt udvalgte lokale – 

ikke på græs (eller kunst-
græs), men på sand! 
Ja, ordspillet er her svært at 
overse… I stegende hede, 
med kameler som hjørne-
flag og med bøn i halvlegen, 
blev der spillet fodbold.
Det var samtidig et fan-
tastisk møde mellem to 
kulturer for alle parter. 
Alt i alt nogle rigtig gode 
dage, som var med til at 
generere midler til tøjdona-
tion til børn i Afrika.

prikken over i’et…
Mandagen var hjemrej-
sedag, men ikke for alle. 
Rygtet svirrede, at det var 
muligt at møde ”10’eren” 
over dem alle – ”El Dies” 
aka Diego Maradona, som 
træner et hold i Dubai (og 
bliver fløjet ind til det hver 
gang). 
Og sådan blev det så 
for tre heldige og meget 
vedholdende fyre (og med 
hjælp fra Generalkonsulen): 
Simon, Anders og Ulrich. Et 
personligt møde med Mara-
dona, som kvitterede med 
at profilere projektet og 
skrive autografer på trøjer. 
En stor ros til Simon og An-
ders for et brag af en tur!!! 
Med børnedag, Maradona 
og velgørende indsamling 
som absolutte højdepunk-
ter.    
På vegne af en flok glade 
og stolte HOG OB 30-spil-
lere fra Hinnerup, som 
udgør ”Danmarks mest 
velgørende oldboyshold”.

Morten Bang

Læs mere om projektet på:
www.støtafrika.dk

www.fodboldtilforskel.dk

HoG, ebbe sand, Dubai,
røde kors og maradona

Det er efterhånden svært at finde en passende overskrift efter, at HoG´s oB 30 hold, også 
kendt som ”Danmarks mest velgørende oldboyshold”, startede på sit velgørende koncept for 
2012. efter at have leveret sportstøj for mere end 2 mio. kr. i samarbejde med røde kors, leve-
ret 25.000 vacciner til Unicef og bygget 32 huse i Burundi i sammen med adra m.m. de senere 
år, har det i år været svært at hæve overliggeren. men hvo intet vover…
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Kims Fiskevogn
Tlf.: 97823162 / 20479530

torsdag den 17. maj – kr. Himmelfartsdag – 
tager HoG imod spillere og ledere fra stort 
set hele Danmark, der skal deltage i Dan-
marks hyggeligste fodboldstævne – Hinne-
rup cUp.

I skrivende stund er der tilmeldt 80 hold til stævnet, 
og det er stævneledelsens håb, at der kommer yder-
ligere 20-25 hold til, så stævnet igen i år kan komme 
op på 100 hold – ja gerne flere, siger stævneleder 
Magnus Nielsen. Det er lettere at lave gode puljer, 

når der er mange hold at tage af i alle kategorier. Så 
er det nemmere at blande kortene, så der komme 
en masse lige kampe ud af det. 
I flere rækker er der rigtig mange hold med, medens 
der er rækker, hvor der foreløbig desværre kun er 
ganske få hold. Her må vi nok slå nogle grupper 
sammen for at få nogle kampe til alle, men det plejer 
alle også at tage med godt humør, siger stævnele-
deren.
Der vil blive arrangeret enkelte kampe allerede 
torsdag aften og ellers kører det løs hele fredagen og 

lørdagen. Præmieoverrækkelsen finder sted løbende 
i løbet af lørdagen – startende omkring middagstid. 
Stævneledelsen vil gerne opfordre byens borgere 
til at bakke op om Hinnerup CUP og kikke forbi 
såvel fodboldbanerne ved Rønbæk Stadion som 
idrætsanlægget ved Haldum-Hinnerup Hallen, hvor 
kampene for 7- og 11-mands holdene afvikles. 

VELKOMMEN TIL HINNERUP CUP 
– Danmarks hyggeligste fodboldstævne. 

OK

Hinnerup cup 2012
- Danmarks hyggeligste fodboldstævne

elsebeth nielsen
ide binderiet

skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
tlf.: 8698 75 40

fodboldafdelingen er klar med 
Danske Bank cUp Hinnerup kr. 
Himmelfartdag torsdag den 17. 
maj 2012, hvortil der i øjeblikket er 
tilmeldt 110 fodboldhold bestående 
af 3-mands og 5-mands hold fra det 
meste af jylland.

Torsdagens kampe for de små spillere 
foregår på idrætsanlægget ved Hal-
dum-Hinnerup Hallen. Det er drenge 
og piger fra U6 – U10 der kæmper 
om medaljer skænket af Danske Bank 
Hinnerup. Danske Bank vil være til 
stede på dagen og sørge for overræk-
kelse af medaljerne til de mange små 
spiller. 

Stævneleder Magnus Nielsen håber, 
at der inden den 1. maj, hvor tilmeldin-
gen udløber, kan komme yderligere 
hold, så sidste års deltagerantal på 
139 hold bliver nået og gerne slået 
med nogle hold. 
Stævnelederen opfordrer byens bor-
gere til at kikke forbi idrætsanlægget 
og se de mange små spillere i aktion. 
Det er fantastisk at se de mange børn 
og den glæde, de har, når de kommer 
på podiet og modtager deres medal-
jer, udtaler stævnelederen. Danske 
Bank har sørget for medaljer til alle 
deltagere, så ingen går tomhændet 
hjem. 

OK

Billederne viser nogle situationer fra Hinnerup 
Cup 2011. - Forhåbentlig er der lige så mange 
glade timer og oplevelser i vente i år, 
- med godt vejr!!

Danske Bank cup i Hinnerup

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

Bestil en gratis 
og uforpligtende vurdering.
Ring allerede i dag!

En god ejendomsmægler er guld værd!

Jette Eriksen
Indehaver, statsaut. ejendomsmægler, MDE
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U 10 pigerne
på besøg hos aGf
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AGF sendte endvidere ca. 50 fribilletter med som 
kunne fordeles til forældre og søskende.
Der blev trukket lod om de 11 pladser og pigerne glæd-
ede sig rigtig meget. På dagen mødtes vi foran søjlehal-
len ved stadion, hvor en repræsentant for AGF mødtes 
med piger, trænere, forældre og søskende. Pigerne blev 
fulgt ind på stadion og startede rundvisningen. Resten 
af forældregruppen og søskende måtte vente på, at por-
tene ind til familietribunen blev åbnet for publikum.
Da portene blev åbnet, var pigerne færdige med rund-
visningen. De havde allerede ”holdt” nogle pladser, så 

vi alle kunne sidde samlet på tribunen. Forud for det 
havde pigerne ”tabt” lodtrækningen og skulle følges 
med Horsensspillerne ind på banen. Det var et stort 
øjeblik for dem, da de stod i spillertunnellen og kunne 
høre publikum inde på tribunerne.
Efter indløbet på banen kom alle pigerne tilbage til os 
andre på familietribunen og kampen kunne begynde. 
Pigerne var helt euforiske og fik taget nogle billeder til 
scrapbogen.
YOUSEE var lige blevet sponsor for AGF og lavede i 
den forbindelse nogle ”happenings” før kampen og i 

halvlegen. Det gik bl.a. ud på uddeling af bolcher, nø-
gleringe og der blev skudt læderbolde ud til publikum. 
Nogle af pigerne var heldige og kom hjem med en ny 
læderbold.
Kampen faldt desværre ikke ud til AGF´s fordel, men 
vi havde alle en rigtig god dag på stadion. Det er helt 
sikkert en dag, som de deltagende piger vil huske 
tilbage på.

Med venlig hilsen
Trænerteamet U10 piger

Jacob, Jacob, Thomas, Jesper og Claus

U 10 træner Jacob Westerdahl havde taget initiativ til 
en udflugt med U 10 piger, trænerteam, forældre og 
søskende. Han tog derfor kontakt til AGF og en aftale kom 
i stand. Pigerne skulle løbe på banen til kampen mel-
lem AGF og Horsens lørdag den 17. marts 2012. Inden 
kampen skulle spillere og trænere på rundvisning på 
NRGI Park inden kampen.

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
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HoG U8’s møde
med håndboldstjernerne

86 911 777
www.hairfair.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 også hjemmesiden !

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

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

Mellisa, Derma, Cosborg, Essential care, John Masters, Logona

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

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

Mellisa, Derma, Cosborg, Essential care, John Masters, Logona
Se vores store udvalg af behandlinger på
www.ren-velvaere.dk eller ring på 8698 8375
Se vores store udvalg af produkter på 
www.ren-velvaereshop.dk
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Formand for 
håndboldudvalget: 
Kim Vester 
kve@hog-hinnerup.dk

Medlemsregistrator/
kontaktperson: 
Margit Kjær 
mkp@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

”skal vi ikke snart møde mikkel...?”

Skyline Arenaen var næsten fyldt (4000 
tilskuere) og stemningen var i top, da 
32 spillere fra HOG’s U8 hold klædt i 
gult og blåt var med til at løbe ind med 
AG København og Århus Håndbold før 
kampen d. 28/3 i Randers.
Den halve time vi skulle vente i omklæd-
ningsrummet, indtil vi skulle ud og møde 
stjernerne, føltes godt nok lang, når man 
er mellem 6-8 år. Men det var det hele 

værd. Øjnene var store, da vi endelig 
kom ud til Mikkel Hansen, Rene Toft 
Hansen, Kasper Hvidt, Joakim Boldsen 
og de andre.. Det var en fantastisk ople-
velse at få lov til at løbe ind med stjer-
nerne fra AGK og Aarhus. Meget større 
bliver det ikke – så skulle det da være at 
løbe ind med landsholdet.

Tekstforfattere: Bente Walsted & Henrik Reimer
Fotografer: U8 forældre

Som billederne 
viser, var det 32 
begejstrede U8-
håndboldspillere 
fra HOG, som fik 
lejlighed til at trykke 
hånd og være i 
nærkontakt med 
Kasper Hvidt, Mikkel 
Hansen og de andre 
kæmpe-idoler..!
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svane cup 2012

Ungdomsafslutning
i håndboldafdelingen hos HoG

Ungdomsafslutning i håndboldafdelingen
fredag d. 30. marts sluttede endnu en håndboldsæson 
i HoG for U8, U10 og U12 årgangene med forældre og 
søskende – ca. 170 festglade børn og voksne var mødt 
op i gymnastiksalen på rønbækskolen.
Traditionen tro startede formanden med at fortælle om det 
forgangne år. Han brugte herefter lidt tid på at forklare, at klub-
ben kun består pga. den frivillige arbejdskraft, der ligger bag og 
efterlyste nye hjælpere som, i et eller andet omfang, efter eget 
ønske, kunne tænke sig at give et nap med. Denne invitation står 
altid åben – det er som bekendt altid nemmere at løfte i flok.
Årets trænere blev i år ikke kåret til HOG’s afslutningsfest, men 
i stedet til Four Stars’ afslutningsarrangement: Årets trænere er 
Morten Skeldrup Andersen og Claus Møller Andersen.
Four Stars U16 piger har i denne sæson, udover de sædvanlige 
tre klubber fra SGF, KIF og HOG, også bestået af piger fra Lyngå/
Lerbjerg, som således har fyldt den 4. stjerne ud i Four Stars 
logoet. Det er helt sikkert de to træneres fortjeneste at det har gået 
rigtig godt for holdet både socialt og resultatmæssigt – endda så 
godt at pigerne endte i semifinalen til ØM, hvor de desværre måtte 
se sig slået af nogle stærke hold.
Årets ledere i håndbold blev kåret, det vil sige det blev de egentlig 
på HOG’s årsmøde, men god gerning kan ikke gøres for tit, så de 
blev også hyldet til HOG´s afslutningsfest. - Årets ledere er Bente 
Walsted og Henrik Reimer. Henrik Reimer har trænet minimix, 
eller U8 som det hedder i dag, i over 10 år og de sidste år i parløb 
med Bente Walsted – de trænger nu til en velfortjent pause fra 
håndbolden, men vi håber alligevel vi i et eller andet omfang kan 
trække på deres store ressourcer i fremtiden også. 
Dernæst fik de kommende stjerner i HOG i form af alle U8 
minimix-spillerne, overrakt en T-shirt som tak for en flot trænings-
indsats henover vinteren.

Derefter blev der uddelt sportsboller, sodavand, øl, slikposer, mv.
Så kom turen til kåringen af Årets kammerater på de forskellige 
hold. Årets kammerater får udover æren også overrakt en t-shirt 
med teksten ”Årets Kammerat 2012” og en lille pokal med deres 
navn til ejendom.
Årets Kammerater er:
U10 piger:   Julie Hasager Lindhof
U12 piger:  Emilia Mikkelsen
U10 drenge:  Oliver Mundt Mikkelsen
U12 drenge 1:   Christian Magnus Kragh Thomsen
U12 drenge 2:   Tobias Brandt Larsen 
Til Four Stars afslutningsarrangementet er følgende udpeget til 
Årets kammerater:
U14 piger 1:  Sara Laigaard Miltersen
U14 piger 2:  Anne Andreasen Jensen
U16 piger:  Christine Pedersen
U14 drenge 1:  Jesper Zimmermann
U14 drenge 2:  Jacob Lehn Petersen
U16 drenge:  Frederik ”P” Petersen

Tillykke til dem alle!!
Så var det trænere og lederes tur til at blive takket. På skift blev de 
kaldt på scenen af deres spillertrup for at få overrakt en erkendtlig-
hed for deres frivillige arbejde gennem sæsonen.
Til sidst takkede formanden af for året der gik.
Her skal igen lyde en stor tak til alle som hjalp til med at få af-
slutningen til at blive endnu en succesrig en af slagsen. Der blev 
smurt sportsboller til den helt store medalje i køkkenet.
Og den hjælp der var med oprydningen, -  som aldrig er gået 
hurtigere -, var helt uovertruffen.

Tak for i år - vi glæder os til næste sæson!
/Håndboldudvalget

Vi blev indlogeret på skolen i Storvorde lidt 
uden for Aalborg, og derfra kørte holdene 
rundt til andre haller og spillede i løbet af 
weekenden.
De første kampe startede kl. 8.00 både 
lørdag og søndag, så mon ikke de fleste 
spillere kom op lidt før, end de ellers plejer 
i weekenden, når der også skulle tages 
højde for morgenmad, madpakkefremstil-
ling, transport til spillestedet og opvarm-
ning inden kampstart.

Mange hold nåede langt
U10 piger spillede så godt, at de kvalifi-
cerede sig til A-slutspillet, hvor de dog fik 
kamp til stregen, men sluttede alligevel i 
den bedste halvdel af 33 hold.
U10 drenge spillede også godt og kvali-
ficerede sig flot til B-finalen, som de dog 
desværre tabte knebent til et norsk hold.
U12 piger spillede også godt, men des-
værre ikke helt nok til andet end at være 
meget tæt på sejr i to af deres kampe.
U12 drenge, som består af to hold med 
spillere fra både HOG og SGF, spillede helt 
forrygende. 
De blev begge ubesejrede vindere af 
grundspillet, begge ubesejrede vindere af 
mellemrunden og kvalificerede sig således 
begge til A-semifinalerne. Der blev krydset 
fingre for, at begge skulle vinde disse og 
således møde hinanden i FINALEN, men 
det lykkedes kun for hold 2 at hive stikket 
hjem. De skulle så møde hold 1´s bane-

mand i finalen, Visse IF, i Gigantium Arena 
med masser af tilskuere og stemning. 
Desværre lykkedes det heller ikke for hold 
2 at slå Visse IF, men de blev en flot nr. 2 
og fik medaljer og præmie. De to hold blev 
således begge blandt de 4 bedste hold af 
28 – SUPERFLOT.

U14 piger, som også består af to hold, 
med spillere fra GUI, KIF, SGF og HOG, 
klarede sig næsten lige så godt. Hold 2 
hev kun ét point hjem i grundspillet, 
og sluttede senere som nr. 3 i deres mel-
lemrundepulje efter en flot sejr i sidste 
kamp på 14-3 over Brønderslev.
Hold 1 nåede til gengæld hele vejen til 
A-finalen, uden pointtab, men måtte i en 
hektisk kamp i Gigantium Arena se sig 
slået med 14-12 af Kristrup. En finale, 
hvor bølgerne gik højt, og hvor trænerne 
ikke kunne råbe spillerne på banen op på 
grund af larmen fra tilskuerrækkerne. 
U14 drenge, igen to hold, kvalificerede sig 
begge til A-slutspillet, hvilket i sig selv er 
flot, men her fik de det svært, og kom ikke 
videre. De sluttede dog således begge i 
den bedste halvdel.
U16 drenge gik gennem grundspillets tre 
kampe med maksimum points, og gik så-
ledes i A-slutspillet. Her slog de først Vorup 
med 13-8, og var nu kun én sejr fra finalen. 
De skulle møde Brønderslev, men her 
kunne man godt se, at alle vores drenge er 
førsteårs U16 spillere. Brønderslevspillerne 

var lige 5-10 kg tungere og 5 cm bredere, 
og var fysisk stærkere end vores drenge. 
De kæmpede dog bravt til sidste fløjt, men 
måtte desværre se sig slået med 15-11 og 
sluttede således på en 3-4. plads.

God tur med flotte resultater
Alt i alt nogle meget flotte resultater, men 
mindst ligeså vigtigt: Vi havde en rigtig god 
tur som afslutning på sæsonen, og jeg er 
sikker på alle gik ekstra trætte i seng søn-
dag aften , fyldt med masser af indtryk og 
oplevelser fra en begivenhedsrig weekend. 
Nu flyttes fokus så til den nye sæson, som 
starter efter sommerferien, men allerede 
fra ugen efter Svane Cup startede nogle 
hold op, for at være bedst muligt forberedt 
til den nye sæson.

Årets ledere i HOG 
Håndbold,
Bente Walsted 
og Henrik Riemer, 
blev hyldet
en ekstra gang..!

fredag d. 13/4 drog 133 spillere og ledere fra HoG 
og four stars til håndboldstævne i aalborg. De fleste 
hold nåede at spille en enkelt kamp fredag aften, og 
ellers stod den på kampe både lørdag og søndag. 
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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.

Jesper Stenbroen
Formand
jss@hog-hinnerup.dk

Martin Glad Jørgensen
Formand for 
senior
mgj@hog-hinnerup.dk

Lars Poulsen
Formand for 
ungdom
lp@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner badminton:

så skete det igen.  efter en 
rigtig god sæson for kvalifi-
kationsrække holdet, hvor 
det kun er blevet til to neder-
lag, er HoG Badminton en-
delig tilbage i jyllandsserien.

Den endelige oprykning skete 
lørdag den 24-3 i Rønbækhal-
len, hvor Hinnerup tog imod 
det suveræne tophold fra 
Kolding - et hold, der var gået 
ubesejret gennem hele sæ-
sonen. Der ventede en meget 
svær opgave. Det startede 
skidt for hjemmeholdet, de før-
ste 4 kampe blev til nederlag. 
Men med god holdånd og 
fantastisk opbakning i hallen 
lykkedes det at vende kampen, 
og de næste 4 kampe blev 
vundet. Stillingen var nu fuld-
stændig lige, inden de sidste 5 
kampe, hvor HOG skulle bruge 
minimum 2 sejre for at være 
fuldstændig sikre på opryknin-
gen.
De første to kampe blev tabt, 
og holdet var nu igen presset. 
Dette slog ikke de rutinerede 
spillere ud, og de sidste 3 

kampe blev vundet i overlegen 
stil. HOG vandt samlet med 
7-6 og sikrede altså opryknin-
gen til Jyllandsserien.

Vinderholdet mod Kolding. 
Fra venstre mod højre er det: 
Træner Jesper Skau Mad-
sen, Casper Friis, Peter Horn 
Lauritsen, Mads Christiansen, 
Martin Hammershøj, Peter 
Thiele. Martin Glad Jørgensen, 
Karen Buch Lauridsen, Anita 
Primdal, Anne Cecilie Gernyx 
og Susanne Berg.

2. holdet i serie 2 har også haft 
en rigtig god sæson –tæt på 
oprykning til serie 1. Holdet 
endte på 2. pladsen i en meget 
lige pulje. Med lidt held havde 
Hinnerups unge spillere vundet 
puljen.

Disse to gode resultater kan vi 
takke træner Jesper Skau for. 
Jesper har gennem de sidste 
3 år gjort et fantastisk arbejde 
i klubben. Vi ønsker ham held 
og lykke med hans nye udfor-
dring som træner for Randers 
Badmintonklubs 1. divisions-
hold.

Seniortræningen varetages i 
sæsonen 2012/2013 af endnu 
en trænerkapacitet: Vi har til 
næste sæson skrevet kontrakt 
med nuværende Team Århus 
træner Thomas Damgaard. Det 
bliver en meget spændende 
sæson

Tekst: Martin Glad Jørgensen.
Foto: Privatfoto

HoG Badminton i jyllandsserien

sæsonen 2011/12 sluttede i 
april, men for dem, som ikke 
kan få nok,  er der sommer-
badminton i maj-juni.

Vores ungdomsspillere har haft en fanta-
stisk sæson med mange flotte resultater 
til stævner og arrangementer, og igen i 
år har vi haft elite-spillere blandt de 50 
bedste i deres årgang.

Sæsonen har været præget af rigtig 
mange arrangementer i Hinnerup. 
De gentages til næste år, så glæd jer.
Vi har bl.a. afholdt STOR klubdag med 
overnatning og tur i svømmehallen, 
double-generationsstævne, Team Aarhus 
Event med 3 af Danmarks bedste spil-

lere, VI-Piger og Boys Only, masser af 
træningssamlinger og trænerkursus, så 
vi til stadighed har dygtige trænere til at 
udfordre jeres børn.

Den nye Rønbækhal har lagt gulv til 
store stævner, med stor deltagelse af 
vores egne spillere på hjemmebane. Det 
gentages til næste år.
Vi har lige afholdt det afsluttende stævne 
for U11 og U13 spillere med 130 delta-
gere fra hele Østjylland.

Vi beholder vores dygtige trænere til næ-
ste sæson, og træningstiderne forbliver 
uændrede. Og der er ikke længe til juni, 
med mulighed for tilmelding til næste 
sæson.

Ungdomsafdelingen
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Hvad kommer efter tyve?
- Det gør morten med point nr. 21

Morten Bang og Mikkel Stilling-Petersen.

Bankospil
  på Hinnerup kro 
        hver mandag 
                  kl. 19.30

Interview af en dansk mester
Tekst: Jesper Stenbroen

i HoG Badminton har 
vi en vaskeægte dansk 
mester gående! 
morten Bang har netop 
vundet sit 3. danske 
mesterskab i herredou-
ble sammen med sin 
faste makker mikkel 
stilling-petersen.  

De er dog ikke registreret i 
Dansk Badminton Forbund, 
men Det Danske Politi-
mesterskab i badminton. 
Morten har været politibe-
tjent i 5 år og har deltaget i 

De Danske Politimesterskab 
4 gange. 3 gange er det 
blevet til Dansk mester i 
herredouble.

Morten udtaler: ”Jeg er 
naturligvis glad og stolt over, at vi 
har vundet Det Danske Politimester-
skab i herredouble i mesterrækken 
3 gange. Det er ikke sket tidligere, at 
et par har vundet 3 gange. Spillerni-
veauet i mesterrækken svarer vel til 
kvalrække / jyllandsserie niveau, så 
vi er ikke kommet sovende til de tre 
mesterskaber. 
Det er skægt at møde betjentene fra 
andre dele af landet, og vi hygger 
os, som man gør, når man er til 
badminton-stævne. Men når vi går 
på banen, så er det for at vinde! 

På spørgsmålet om ikke 
Morten og Mikkel har over-
vejet at stille op i eliteræk-
ken, svarer Morten meget 
klart: ”NEJ!! Det har vi ikke. Der 
får vi ikke et ben til jorden. Spillerne 
er alle sammen divisionsspillere og 
flere af dem har spillet i Elitedivi-
sionen”. 

Morten har hele sin barn-
dom og ungdom spillet 
i HOG Badminton og er 
som voksen vendt tilbage 
til HOG, hvor han også har 
fået kampe på klubbens 1. 
hold. Vi har spurgt Morten, 
hvad han har lært af bad-
minton i HOG: ”Jamen jeg skyl-
der alt til HOG, der har en rigtig stor 

aktie i mine 3 danske mesterskaber. 
Jeg er fra den gyldne generation, 
der har haft glæde af træner-kapa-
citeter som Lars Nysten, Torben 
Mikkelsen, Mads Mikkelsen, Pia 
Kristensen, Morten Stenbroen Sø-
rensen, Mikkel Jessen, Per Haulund 
og mange flere. Trænerne og HOG 
har alle sammen bidraget positivt til 
min badminton karriere.  Og med 
samme  positive tiltag, som HOG 
Badminton præsenterer for vores 
ungdomsspillere. Jeg ikke i tvivl 
om, at HOG får mange flere danske 
mestre i årene, der kommer”. 

HOG ønsker Morten tillykke 
med mesterskaberne og 
håber han kan vinde flere 
titler i årene der kommer.

med rønbækcentret 
er det mindst blevet 
dobbelt så godt at 
afholde stævner i 
Hinnerup.

Vi havde begynder-
stævne den 12. novem-
ber 2011, som er en 
fantastisk måde at prøve 
stævnedeltagelse. Grib 
chancen, hvis du er ny 
spiller.

Det blev efterfulgt af 
stævne den 27. novem-
ber 2011 for U9+U13 
spillere, vinterstævne 
den 11. februar 2012 
for U9-U11-U13 samt 
stævne den 15. april 
2012 for U11+U13.

Til det sidste stævne 
med deltagelse af 130 
spillere fra hele Østjyl-

land, var der mange flotte 
resultater fra vores egne 
spillere. Caroline Lysdahl 
vandt alle hendes kampe 
i U11D rækken, fik en flot 
1. plads og rykkede op i 
U11C rækken. 

I U11B gjorde Caroline 
Lemming rent bord og 
vandt både 1. plads i 
single og 1. plads i dou-
ble sammen med en an-
den HOG spiller, Caroline 
Nymark Grønbech. 

Det var helt klart ”Caroli-
nernes” dag til stævnet. 
Derudover fik Eva Lund 
Skovgaard en 2. plads i 
U11C single, og Seba-
stian Kragh fik en 3. plads 
i U13D.

klubmesterskabet for sæson 2011-12 blev afholdt lørdag d. 3. marts 2012 
med en masse spændende kampe i rønbækcenteret. 
Der var lækre lodtrækningspræmier fra scan choko i form af påskeæg og lignende. 
så børnene hyggede sig selvom de måske ikke vandt så mange kampe.

klubmestre 2012: 
U9-Hs: 1. peter skovgaard lund   2. mattias Bang rasmussen
U9-HD: 1. peter skovgaard lund / magnus naldal   2. mattias Bang rasmussen / nikolaj naldal
U9-Ds: 1. sarah stenbroen   2. sidsel Hedegaard
U11-Hs: 1. mads langballe   2. Benjamin vestergaard
U11-HD: 1. Benjamin vestergaard / simon Didriksen   2. Benjamin ruby Østergaard / mathias 
Hauge
U11-Ds: 1. caroline lemming   2. eva skovgaard lund
U11-DD: 1. amalie schjødt-pedersen / caroline lemming   
2. ann poulsen / sofie steen Holmboe
U13-Hs: 1. simon percy teglskoven   2. sebastian kragh
U13-HD: 1.  joachim riisgaard / simon percy teglskoven   
2. rasmus laursen / nicky torp
U15/17-Hs: 1. oskar langballe Dahl   2. kasper mark søndergaard
U15/17-HD: 1. oskar langballe Dahl / Daniel rønde rasmussen   
2. felix lindholst / kasper mark søndergaard
U15/17-Ds: 1. mathilde krogsgaard vester   2. mira morsø
meget øvet-Hs: 1. peter thomsen   2. anders riis Gosch
meget øvet-HD: 1. frederik Buch Hauge / anders riis Gosch   
2. alexander Hein Boutrup / peter riis Gosch
meget øvet-Ds: 1. olivia vestergaard   2. rebecca vestergaard
meget øvet-mD: 1. olivia vestergaard / peter riis Gosch   
2. rebecca vestergaard / anders riis Gosch
senior-Hs: 1. martin Glad jørgensen   2. casper friis
senior-HD: 1. casper friis / jesper stenbroen   
2. martin Hansen / Daniel stenbroen
senior-mD: 1. susanne Berg / martin Glad jørgensen   
2. anne muurholm / peter thiele

Klubmesterskab HOG Badminton 2012

Til venstre Caroline Lemming/Caroline Nymark Grønbech.  
Foto: Helene Lemming

Til højre Caroline Lysdahl.     Foto: Marianne Lysdahl

super-stævner
i Hinnerup med
rønbækcentret
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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

støtte til 
HoG’s ungdomsarbejde
Det beløb, som børne/unge-rytterne 
kan køre ind på løbets første etape 
går ubeskåret til rytterens egen 
ungdomsafdeling. Sponsoraftalerne 
er meget fleksible, så der er mulighed 
for at støtte de unge ryttere med både 
mindre og lidt større beløb pr. kørt 
km.
Sponsoraftalerne starter ved 5 kr. pr. 
km. HOG håber, at rigtig mange for-
ældre, bedsteforældre og måske en 
rig onkel i Amerika vil støtte rytterne 
og dermed arbejdet i ungdomsafde-
lingerne.  
Indtjeningen fra løbets 2. etape går 
også til ungdomsarbejdet i HOG. Her 
kører rytterne dog ikke for en bestemt 
afdeling. Når udgifterne til afholdelse 
af arrangementet er afholdt fordeles 
overskudet fra 2. etape mellem de 5 
ungdomsafdelinger. 

Der er stadig brug
for flere ryttere og sponsorer...
rytterne til børne/unge-etapen 
bliver alle fundet i HoG’s ung-
domsafdelinger. ”Derimod bliver 
feltet til 2. etape sammensat af 
flere forskellige ryttere,” fortæller 
initiativtager magnus nielsen fra 
HoG’s sponsorudvalg. Her er der 
allerede fundet 17 stærke ryttere, 
som bl.a tæller borgmester niels 
Borring og flere lokale erhversfolk. 
Der er plads til 25 ryttere på holdet 
og HoG’s sponsorudvalg satser på 

at få de sidste 8 ryttere på holdet 
inden 9. juni. ”alle der vil hoppe i 
sadlen for HoG og kan skaffe en 
sponsoraftale – eller måske flere, er 
velkomne til at kontakte os,” lyder 
opfordringen fra magnus nielsen. 
man kan selvfølgelig også støtte 
arrangementet uden selv at stille 
med en rytter. interesserede spon-
sorer kan støtte en af de mange 
ryttere, der allerede er skrevet ind 
på holdet. 

for yderligere information om 
muligheder og udbytte ved at være 
sponsor kan magnus nielsen kon-
taktes på tlf. 21 74 75 52 eller send 

en mail – mni@hog-hinnerup.dk 

Bliv sponsor ved HoG tour 2012
og støt det lokale sports- og fritidsliv

følgende sponsorer har allerede indgået en 
aftale med toUr ledelsen:

ankerhus
sander Design

DanBolig Hinnerup
carlsberg Danmark a/s

Byg & mal - søften
sportmaster storcenter nord

Hair fair
rafn el

rafn tømrer og snedker
Hinnerup Bilcenter

Hinnerup container service
Hummel

køreskolen jeG rUller
lemvig-müller aps

ejendomsmægler john frandsen
Din tøjmand i Hinnerup

schulstad Brød
kavli

toms chokolade
rådg. ingeniør lars lindgaard

fysic 

fortsat fra forsiden....:

Badminton

Sommer-
lejr

For 16. år i træk holder vi 
sommerlejr i Hinnerup i 
samarbejde med DGI

Det er efter en stil- og 
successikker skabelon. 
En ”lille” lejr for U11+U13 
og en  ”stor lejr” for 
U15+U17+U19 -  begge i 
uge 27. 
Med Rønbækcenteret 
kan vi nu afholde begge 
lejre i samme område – 
så både store og små 
kan mixes sammen i 
forskellige sammen-
hænge – det bliver rigtig 
sjovt. Rasmus Thomsen 
er lejrleder sammen med 
vores egne 2 Hinnerup 
drenge Peter Thiele og 
Kristoffer Møberg.

Tilmelding og mere info 
på vores hjemmeside.

Tekst: Malene Sørensen

Badmintonspillerne på 
HoG Badmintons senior 
1 hold kommer i kyndige 
trænerhænder, når de 
efter sommerferien ryk-
ker op i jyllandsserien i 
badminton. HoG Bad-
minton har netop skrevet 
kontrakt med thomas 
Damgaard, som de 
seneste 13 år har været 
elitetræner i henholdsvis 
viby Badmintonklub og 
team aarhus Badminton.

Aftalen med Thomas 
Damgaard er en bevidst 
satsning på seniorsiden, 
fortæller seniorformand 
Martin Glad Jørgensen.
- Senior 1 holdet er netop 
rykket op i Jyllandsserien 
efter en fantastisk sæson, 
og vi har derfor valgt at 
satse yderligere på senior-
siden til næste år. Thomas 
Damgaard er en trænerka-
pacitet i badmintonkredse. 
Vi er rigtig glade for aftalen 
og glæder os til samar-
bejdet, som gerne skal 
skubbe yderligere på den 
gode udvikling, seniorerne 
er inde i, siger Martin Glad 
Jørgensen.

Glæder sig til opgaven
For Thomas Damgaards 
betyder skiftet til HOG 

Hinnerup, at begreber som 
holdånd og klubmenneske 
kommer i centrum, og det 
glæder han sig til at prøve 
kræfter med.
- Det bliver sjovt at prøve at 
være klubmenneske igen 
efter 13 år som elitetræner, 
men det bliver også noget 
helt andet. I HOG Hinnerup 
skal jeg bygge et hold op 
frem for at udvikle indivi-
dualister, og jeg bliver en 
del af en klub med en stor 
flot ungdomsafdeling, siger 
Thomas Damgaard og 
fortsætter:
- Det her handler også om, 
at jeg gerne vil have mere 
fritid. De seneste år har jeg 
brugt omkring 20 timer om 
ugen på badminton – nu 
får jeg mulighed for at gøre 
andre ting også, siger han.
Formand for badmintonaf-
delingen i HOG Hinnerup, 
Jesper Stenbroen, lægger 
ikke skjul på, at det er lidt 
af et scoop at få en træner 
som Thomas Damgaard til 
en lille klub i Hinnerup.
- Vi er inde i en rigtig god 
udvikling i HOG Badmin-
ton. Vores seniorspillere har 
vist, at de både kan og vil, 
og på ungdomssiden har 
vi spillere i både elite- og 
mesterrækken, ligesom der 
er flere gode spillere på vej. 
Med Thomas Damgaard 

ombord bliver vi kun endnu 
stærkere, siger Jesper 
Stenbroen.
HOG Badmintons se-
niortræner gennem tre år, 
Jesper Skau Madsen, skal 
fremover være 1. divisions-
træner i Randers.

ligatræner i spidsen for
HoG Badmintons seniorer

om thomas Damgaard
Thomas Damgaard har de seneste 13 år været elitetræner 
for først Viby Badmintonklub og de seneste tre år for liga-
holdet i Team Aarhus Badminton, som er et samarbejde mel-
lem Højbjerg Badminton Klub og Viby Badmintonklub.
Som aktiv badmintonspiller vandt Thomas Damgaard flere 
danske, nordiske og europæiske titler. Han var fast inventar 
på det danske ungdomslandshold og blev i 1992 ungdoms-
verdensmester i mixdouble sammen med Rikke Olsen.
Thomas Damgaard var også med helt fremme som senior-
spiller, men måtte i 1996 indstille karrieren på grund af en 
rygskade. Thomas Damgaard er 37 år, og arbejder som lærer 
på Elsted Skole.
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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:
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Instruktion-træningshold
Vore 10 instruktører er klar til at instru-
ere i det dejlige, men også svære, tennis-
spil. 

De seneste års satsning på ungdommen har 
resulteret i, at vi nu har en gruppe af unge, 
som har gennemgået DGI´s instruktør ud-
dannelsesprogram og som er gode til at lære 
fra sig.  For en lille klub som HOG tennis, 
er det en meget privilegeret situation, som vi 
glæder os meget over.

Ungdom
Ungdomstræningen er delt op i 3 grupper. 

Gruppe 1:
Yngste/nybegynder har træningstid mandag 
og onsdag fra 16.30 til 17.45. Yngste 
årgang der kan tilmelde sig er dem der er 
født i 2003. 

Gruppe 2:
Mellemste gruppe er for dem der har spillet 
et par år og er i alderen 12-14.  Disse har 
træningstid mandag og onsdag fra 17.45 til 
19. 

Gruppe 3:
De største/mest øvede har træningstid om 
mandagen fra 19-20 og om onsdagen fra 20 
til 22 (sammen med voksen ”elitetræning”).
Tilmelding sker via hjemmesiden: 

http://hogtennis.klub-modul.dk under hold 
tilmelding. 
Kontakt gerne Lars Larsen, 23639995, hvis 
i er i tvivl om hvilket hold i hører til.

Voksne
Vokseninstruktionen er ligeledes delt op i 3 
grupper.

Nybegyndere og let øvede har træningstid 
onsdag fra 19-20. Instruktør: Lone Møller

”Elite”-træning for de bedste af klubbens 
spillere, har mulighed for at få afpudset 
færdighederne om onsdagen fra 20-22 sam-
men med de mest øvede af juniorgruppen. 
Instruktør: Ingen fast instruktør. Trænings-
forløb aftales indbyrdes i gruppen fra gang 
til gang.
Tilmelding sker via hjemmesiden: http://
hogtennis.klub-modul.dk under hold tilmel-
ding.
Første træningssession er onsdag den 2 maj.

Senior+
Den ældre del af medlemsskaren har anlæg-
get til rådighed fast hver tirsdag og fredag 
fra 10-12. Man behøver ikke en fast makker 
for at være med. 
Man spiller med dem der kommer, og der 
er fokus på motion og godt samvær, som 
slutter af med kaffe/brød eller øl/sodavand.

velkommen til en ny sæson på tennisbanerne
Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og 
nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Banerne 
er nu klargjort og klar til mange timers god motion 
og fornøjelse indtil vinteren igen banker på døren.

Her følger lidt information om den kommende sæson:

Nyt medlem af bestyrelsen
Vi har fået et nyt medlem af bestyrelsen. Christian Gram-
kow Pedersen, har afløst Martin, som er flyttet til Fyn (nyt 
job). 

Bestyrelsen består således af:
Lars Larsen: Formand og ansvarlig for ungdomstræning
Lars Norengaard: Kasserer
Hans Knudsen: Bane ansvarlig
Ib Hesselberg: It, banebooking og arrangementer
Christian Gramkow Pedersen: Pr, ansøgninger til fonde

Tennisskole
HOG tennis lægger igen i år 
baner til en tennisskole for børn 
fra 9 år og op. 
Tilmelding sker på DGI´s hjem-
meside.  
Det kommer til at foregå uge 32, 
fra onsdag til fredag.

God fornøjelse på banerne.
Bestyrelsen

Et nyt tiltag i år er et tilbud for børn, som godt kunne tænke sig 
at lære at spille tennis, men som endnu ikke er gamle nok til at 
deltage på et af juniorholdene. 

For at deltage skal børnene komme sammen med en voksen/storebror/storesø-
ster, som er medlem af HOG tennis, samt være tilmeldt som Minispiller (100 
kr). 
Det kræver mange instruktører at instruere små børn i tennisspillet (1 til 1), og 
derfor er det en forudsætning for at deltage, at man er ifølge med et ældre med-
lem af HOG tennis som man kan spille med.  
Til sommerferien vil vi evaluere forløbet og tage stilling til, om det er et tilbud 
der skal fortsætte. 
Som forældre behøver man ikke være øvet tennisspiller. Øvelserne vil foregå 
med blødere bolde for at få tennisslagene indarbejdet.

Det kommer til at foregå på 4 lørdage inden sommerferien. 
Tidspunkt:  Kl. 10-11.30. 

Lørdag den 12 maj, lørdag den 26. maj, lørdag den 9. juni, lørdag den 23 juni.
..
Tilmelding til forældre/barn tennis også på vores hjemmeside helst inden 5. maj, 
så  vi har en mulighed for at fornemme interessen.

Bestyrelsen

Forældre/barn tennis
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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

Hovedsponsorer:
• sportmaster storcenter nord
• Hummel

Guldsponsor:
• Bagergården i Hinnerup 
• rema 1000 i søften
• scan choko

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

Bronzesponsor:
• Bridgestone Danmark a/s
• De Grønne Busser
• elcon  Hadsten-Hinnerup 
• frode laursen
• Gepa auto
• Hinnerup Blikkenslagerforretning 
• Hinnerup Boghandel
• Hinnerup vvs
• jH anlæg
• murermester orla kragelund
• oluf Bahn isolering
• profil optik
• el plus - Hinnerup 
• tandlægerne v/
   thomas Hedegaard aps
• tømrerfirma netopil
• vvs installatør flemming sørensen
• Xl - Byg & mal - søften 
• Århus charter
• Hair fair

reklameskilte:
rønbæk stadion - HH-Hallen -
rønbæk centret hal 1 & 2
 
Bagergården i Hinnerup  
Blue Water shipping  
Bridgestone Danmark a/s 
Bytømreren i skejby 
carlsberg  
De Grønne Busser 
Dk totalbyg a/s  
elcon Hadsten-Hinnerup  
elektrikeren i Hinnerup    
frode laursen  
Hinnerup Blikkenslagerforretning 
Hinnerup container service 
Hinnerup vvs 
jH anlæg  
jydsk flytteforretning 
jyske Bank 
kirkens korshær  
lB skilte - norring  
m.B. autocenter  
malermester Haugaard 
mB anlæg & teknik aps 
murermesterfirmaet 
karl johan Hvid  tønnesen 
ok fyringsolie 
oluf Bahn isolering 
elplus - Hinnerup  
rafn el 
rafn tømrer og snedker aps 
rema 1000  - søften  
ret & råd i Hinnerup  
sparbank vest 
sparekassen Østjylland 
Home  
elcon - Århus  
intersport 

Hummel 
via Biler  
ok Benzin 
nygaard vvs.dk  
Gf forsikning  
jacobs tømrerfirma 
sportmaster storcenter nord 
statoil servicenter - søften 
vibe Huse 
vvs  flemming sørensen 
Xl Byg og mal - søften 
Xl Byg - Gadeberg Hadsten
Hair fair
 
tøj sponsorer - 2011

Bagergården - Hinnerup 
Blue Water
elcon Hadsten-Hinnerup 
Hummel
murermester orla kragelund
oluf Bahn isolering
sportmaster storcenter nord
statoil servicenter søften
rema 1000 - søften 
vibe Huse
Bagergården Hinnerup
Hummel
sportmaster storcenter nord
rema 1000 - søften
tandlægerne v/
thomas Hedegaard aps
Xl Byg - Gadeberg Hadsten
Debel

- vi siger tak
til alle vore samarbejdspartnere..!

reklamepartnere:



HoGs sponsorgruppe og lions club Hinnerup er gået i gang med 
arbejdet med planlægningen af årets brag af en oktoBerfest.

Den musikalske del er på plads. aftenens første musikalske indslag bliver 
Hot´s omkring 20 mands store tyrolerband, der vil underholde under 
middagen og sætte skub i festen med tyrolermusik og tyske ølviser, som 
alle kan synge med på. 
efter middagen spiller det lokale band Head eggs op til dans, så alle kan 
få rørt benene. Der bliver også i år en ”legeplads for smukke kvinder og 
drengerøve, hvor der kan slås søm i til den helt store guldmedalje”. 
målet er en endnu større fest med deltagelse af medarbejdere fra områ-
dets virksomheder
vi håber, vi kan slå sidste års deltager rekord på 325 deltagere.
i år går vi efter 400, udtaler formand for HoG´s 
sponsorgruppe lene Hauge, der glæder sig 
over, at de første reservationer af billetter alle-
rede blev foretaget umiddelbart efter udsen-
delse af det seneste eksemplar af HoG´s 
nyhedsavis inDsiGt.  
Det lover godt, og vi er da også klar til at reser-
vere endnu flere pladser, og hører da gerne fra 
virksomheder og firmaer, som kunne tænke sig 
at holde en fest for deres medarbejdere. 
Det kunne da være sjovt, hvis hele hallen bliver 
fyldt. vi skal nok gøre alt for, at virksomhederne 
og deres medarbejdere får en god fest med god
mad, masser af spændende øl i store krus, men 
der vil også være mulighed for et glas vin og en 
kop kaffe, så ingen skal holde sig tilbage. 
vi vil bare gerne feste med hele området, 
slutter lene Hauge.

reservation af billetter
Hvis DU allerede nu har lyst til at reservere 
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

Billetpris: 210 kr.

forberedelserne
til oktoberfesten
er godt i gang..!

Alletidershunde  dk
...hvis din hund skal ha’ det bedste
* Hundepension
  max. 4 hunde, så der er plads
   og tid til den enkelte hund med
   aktivering, træning, gåture osv.

* salg af hunde-
  produkter, fx. guffer, kødben, 
   flexliner, shampoo osv.

* Hundeluftning/
  hundedagpleje
  og du kommer hjem til en glad
   og aktiveret hund

* salg af kvalitets-
  foder til hunde og katte til meget
   favorable priser

* salg af kvalitets-
  foder til hunde og katte til
   meget favorable priser

Jordemodervej 6 - 8382 Hinnerup - Tlf. 2324 4510
www.alletidershunde.dk

alletidershunde@live.dk  -  facebook: alletidershunde


