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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

Tina Salling-Thomsen fra arbejdsgruppen bag 
touren fangede kort før avisens deadline borg-
mesteren  og stillede ham følgende spørgsmål: 

Du cykler sammen med børn-/unge fra HOG fodbold og 
badminton i årets HOG Tour - hvad betyder det for dig?

- Som lærer gennem mange år, er samværet med børn, noget jeg holder 
af. Som borgmester er det også vigtigt at vise børnene, at de prioriteres 
på samme niveau som de voksne, og børnenes impulsive kommentarer 
og reaktioner er guld værd. Når jeg kommer rundt i børnehaver og i 
skoler sker det af og til, at jeg ligefrem må skrive autografer, og det har 
jeg dog aldrig prøvet i min tid som lærer; - men jeg er klar over, at de 
tæver mig i cykelløbet.

Dyrker du motion?

- Før jeg blev borgmester var jeg i mit livs form, og trænede..

- Se resten af interviewet på bagsiden side 16..!

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

Borgmester Nils Borring
deltager i HOG Tour 2013
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Kl. 10.00, d. 1/6 lyder startskuddet til årets HOG 
Tour. inden da vil der være opstillet 25 spinningcyk-
ler i et stort telt på p-pladsen ud for superBrugsen. 

Først Børn-/unge og borgmester Nils Borring
Touren indledes med 24 friske børn/unge på cyklerne 
– alle med tilknytning til ungdomsafdelingerne i enten 
fodbold eller badminton. På den sidste cykel vil borg-
mester Nils Borring være at finde. Og borgmesteren 
skal cykle hurtigt, hvis han vil gøre sig forhåbninger om 
at erobre 1. pladsen. 
Alle børn/unge har, via eget netværk, fået et væld af 
private sponsorer i ryggen. Alle som én, har de tak-
ket ja til at sponsorere mellem 5 og 25 kr. pr. km. den 
enkelte rytter cykler. Overskuddet går ubeskåret til den 
enkelte ungdomsafdeling, som rytteren stiller op for. 
Forud for starten og mens børnene og de unge cykler, 

vil det fortsat være muligt at tegne et sponsorat på din 
favorit-rytter.
Kig forbi og hjælp med at give dem, den klapsalve de 
fortjener. 

Og så hopper seniorerne på sadlerne
Når børn/unge og borgmesteren igen er hoppet af 
cyklerne, træder gruppen af seniorer til. Det er lykkes 
at sammensætte et virkelig stærkt felt i år. Feltet byder 
på lokale og ikke-lokale erhvervsdrivende, politikere og 
repræsentanter for de arrangerende afdelinger.
De fleste af rytterne har det til fælles, at de kommer for 
at vinde. Og flere har givet udtryk for, at målet er, at slå 
rekorden på 47,3 km fra sidste års tour. Rammerne er 
sat for et heftigt cykelløb.
Ligesom børnene og de unge har seniorerne hver især 
en hær af sponsorer i ryggen. Rytterne har arbejdet 

hårdt på at skaffe sponsorer og det må siges at de har 
gjort det godt. 
Repræsentanter fra HOG håndbold, fodbold, badmin-
ton og Indoor Cycling har de seneste måneder arbej-
det på højtryk for at få rammerne på plads for årets 
tour. Arbejdsgruppen glæder sig til at se resultatet af 
anstrengelserne på lørdag.

Tak til rytterne
Fra arbejdsgruppen skal der lyde
en stor tak til alle ryttere: børn, unge og seniorer.

Også tak til sponsorerne (se listen herover) 
- STØT DEM, DE STØTTER OS!

HOG håndbold,
fodbold, badminton

og Indoor Cycling

GiV AGT! - på lørdag køres der stærkt i Hinnerup midtby

Borgmester Nils Borring 
har konditionen i orden, 

bl.a. takket være 
havkajak-sejlads og 

regelmæssige løbeture.

Alletidershunde.dk v/Pernille Hinrichsen
Anders Petersen Automobiler, Hadsten

Bakkegårdens Møbler, Trige
Byg og Mal Byggemarked, Søften

Café Sløjfen, Hadsten
Citroën, Århus N

Danbolig, Hinnerup
DanDomain

Dansk Computer Center
Det Gyldne Brød, Lystrup/Skanderborg

EDC, Hinnerup
El-Sal

Euro-Vent ApS
Exact Invest A/S

Fru Nielsens Bageri, Trøjborg/Frydenlund
GE Fibernet

HairFair
Hinnerup Boghandel

Hinnerup Containerservice I/S
Hummel

Ejendomsmægler John Frandsen

Joannas Skønhedsklinik
Klinik for Fodterapi v/ Helle Holmberg

K.P. Tours
Lystrup Slagteren
MADBODEN I/S

Montra Hotel Sabro Kro
PVR Montage
Rafn El ApS

Rafn Tømrer og Snedker ApS
Riisfort A/S

Slagter Lund Gårdbutik
Spar Nord, Århus

Sparekassen Kronjyland, Hinnerup
Statoil, Søften
Søften Auto

Søftendalens Kødkvæg
Tandlægerne Skou

Trasborg A/S
Trøjborg Cykelcenter

- Endelig sponsorliste
bringes i INDSIGT nr. 10

TAK TIL FØLGENDE SPONSORER:

Kunstgræsbanen = Vibe Arena
efter et imponerende 
stykke indsamlingsar-
bejde er finansieringen 
af den nye kunstgræs-
bane i Favrskov næsten 
på plads. Ved en højti-
delighed 19. april blev 
første spadestik taget, 
og kunstgræsbanen, 
som får navnet Vibe 
Arena efter hovedspon-
soren Vibe Huse, ventes 
færdig i sensommeren.

Kunstgræsbanen er et 
stort skridt fremad for 
fodbolden i HOG og 
Favrskov, og mange gode 
kræfter har stået sammen 
for at få projektet til at 
lykkes.

Læs og se billederne
fra begivenheden
på side 11-12-13 

i denne udgave af 
INDSIGT fra HOG



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
redaktionel koordinator: Tina Salling-Thomsen
Annoncer: Magnus Nielsen

design, layout og repro: 
Hans Henrik Borup Laugesen · Tlf.: 4063 9277

distribution: Omdeles med FavrskovPosten 28.-29.
maj til samtlige husstande i postnummerområderne
Hinnerup, Søften, Trige og Sabro.

Søren Eriksen 
Hovedformand
ser@hog-hinnerup.dk 

Magnus Nielsen 
Forretningsudvalg
MNI@hog-hinnerup.dk

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

Kontaktpersoner forretningsudvalget:

Nyt fra bestyrelsen  - maj 20132

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

Kontaktpersoner sponsorudvalget:

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

Formanden mener:

HOG skal lytte
til efterspørgslen

Kristian Hasager 
Forretningsudvalg
krh@hog-hinnerup.dk

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

Den lange vinter og den megen kulde har holdt godt 
gang i de indendørs halaktiviteter. Men nu er halaktivi-
teterne ved at lukke ned, og udendørsaktiviteterne er, 
tilsvarende forsinket, ved at starte.

I HOG har halaktiviteterne i høj grad været præget af 
opstart af Indoor Cycling, som blev en stor succes 
med rigtig mange nye medlemmer.
I HOG troede vi på ideen, og valgte at satse. 
Vi valgte rigtigt.

Og her ligger måske noget af strategien for den fremti-
dige udvikling af HOG. De traditionelle halaktiviteter er 
pressede. 
På landsplan er der en negativ udvikling inden for 
både badminton og håndbold. Der bliver færre spillere 
inden for begge områder. Ved en fokuseret indsats, 
kan vi prøve at modvirke, at den generelle udvikling 
rammer HOG, eller kun i begrænset omfang rammer 
HOG. I begge afdelinger gør man meget for at fasthol-
de de unge, give dem gode rammer og spændende 
tilbud. Og det ser bestemt ud til at have en effekt.

Men i HOG skal vi have fokus på, hvad der efter-
spørges. Hvilke aktiviteter ønsker børnene og de 
voksne at dyrke? Og hvordan?
Måske ligger svaret i Indoor Cycling. Vi skal aflæse 
behovet, vi skal satse og vi skal kunne investere.
Det tror jeg vi er klar til i HOG. Lad os få ideerne og 
de bærende kræfter frem. Så kan vi også i fællesskab 
knække nødden.

Søren Eriksen

Kan det passe..?
Det lykkedes desværre ikke at få fundet en ny kasse-
rer til HOG som afløser for Benny Nielsen, der valgte 
at træde ud af forretningsudvalget.

Kan det virkelig passe, at der blandt vore 1.800 med-
lemmer ikke er en, som vil påtage sig opgaven?

Ifølge vedtægterne hedder det en kasserer. Men vi 
søger ikke en traditionel foreningskasserer. I HOG 
forestås bogføringen af en ansat medarbejder, godt 
støttet af vore professionelle revisorer. Samtlige afde-
linger har egen kasserer.

Vi søger et nyt medlem til vores bestyrelse, som sam-
tidig har økonomisk forståelse og som kan bidrage 
med økonomisk viden og indsigt og samtidig får en 
stor mulighed for at være med til at præge en temme-
lig stor idrætsforening både med hensyn til daglig-
dagen, men også med hensyn til at udvikle vores 
finanssystem og vores afrapportering. 

Giver dette dig lyst til at høre mere, så tag fat i Søren 
Eriksen snarest; - vi er klar til at samarbejde!

Søren Eriksen

der er på nuværende tidspunkt reserveret knapt 50 stande 
til messen den 29. september 2013 i tidsrummet kl. 10 – 16

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432
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- Hinnerup Messen bliver et tilløbs-
stykke, fortæller Magnus Nielsen fra 
styregruppen. 

Arrangørerne har på nuværende 
tidspunkt i starten af maj allerede fået 
reservation på 50 stande af de i alt 
76 stande i de to haller ved Rønbæk 
Idrætscenter, selv om der fortsat er 
fem måneder til messen. 
Et par af standene er udendørs, mens 
resten er pænt fordelt i de to haller. 
Der var i 2011 knap 60 stande på 
messen på Rønbækskolen, og denne 
gang bliver det meget bedre for 

udstillerne, med mere plads på stan-
dene, og også for publikum, der kan 
bevæge sig på brede gange mellem 
standene. Det bliver en anderledes 
positiv oplevelse. 

- Det ser meget lovende ud, siger 
Magnus Nielsen, som forventer, at 
samtlige stande bliver udsolgt. 
Der er flere firmaer og forretninger, 
som i øjeblikket er i tænkeboks for at 
bestille en stand til messen, og det 
kan da anbefales, at firmaerne får 
reserveret en stand inden sommerfe-
rien, så de er sikre på at komme med. 

Der kommer biler ind i hallen, og der 
bliver også en stor konkurrence om 
rejsegavekort på indgangsbilletterne. 

Der bliver også lavet et fint underhold-
ningsprogram, og der er også kræfter, 
som arbejder på en modeopvisning 
med deltagelse af nogle af butikkerne 
i Hinnerup.

Stande kan reserveres hos: Magnus 
Nielsen – mail: mni@hog-hinnerup.

dk 

Hinnerup messen - for hele familien
Søndag den 29. september kl. 10-16 i Rønbæk Idrætscenter Hal 1 og 2

MEDIEPARTNER:

ARRANGØR:

Vil du vise � aget, vise hvad du kan, 
fokusere på dine varer eller sælge det 
bedste du har lært ?

Så book en stand på Favrskovs største 
messe for hele familien

Forskellige størrelser af stande både 
inden og udendørs. 

Forhåndsinteressen er allerede meget 
stor så book allerede en stand nu.

Bestilling af stand eller yderligere info:
Magnus Nielsen
mni@hog-hinnerup.dk
tlf. 21 74 75 52

Overskuddet går til 

ungdomsarbejdet 

i HOG

Hinnerup Messen
- for hele familien..!

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

Specialfabrik for vægte til landbrug og industri



Tennis 3

Tennissæsonen er endelig star-
tet igen. det er vi mange, der har 
ventet på. 

Lørdag d. 20. april kl. 10.00 blev der 
afholdt standerhejsning, hvor flere 
medlemmer mødte op i dejligt solskin 
til et rundstykke og en kop kaffe. 
Formanden Lars Hauer Larsen gen-
nemgik årets beretning, og fortalte om 
den sæson vi nu starter. 

Banerne var d. 20. april ikke helt spil-
leklar på grund af frosten, men blev 
meldt klar få dage senere. 
I HOG tennis vil der blive tilbudt det 
samme træningstilbud som sidste 
sæson. Altså om mandagen og 
onsdagen for unge (9-16 år). Unge er 
yderligere delt op i 3 grupper, alt efter 
niveau og alder, og vi har mange gode 
trænere, som står klar til at hjælpe.
Onsdag aften er der træning fra kl. 19-
20 for letøvede senior. 
Ligeledes onsdag fra kl. 20-22 træner 
Senior ”elite”. Her er dog ingen fast 
træner tilknyttet, men man må skiftes 
til at stå for træningen.  
Tirsdag og fredag fra kl. 10-12 spiller 
+60. (PS: Man behøver ikke være 60). 
Her spilles også på flere niveauer. 
Øvede og mere øvede, både mænd 
og kvinder.

Vi har plads til alle!
Som I kan se, er der plads til alle aldre 
og alle niveauer. 

Så gå ind på vores hjemmeside 
www.hogtennis.klub-modul.dk, og se 
nærmere vedrørende træningstider, 
priser mv. 
Når først du er tilmeldt og har betalt, 
kan du bruge banerne, så meget du 
har lyst.
Du behøver ikke tilmelde dig til træ-
ningshold, men blot som medlem, for 
at kunne benytte banerne.
Der vil også i løbet af sæsonen blive 
afholdt forskellige arangementer. 
Blandt andet et doublearrangement, 
kvinde turnering i single og klubme-
sterskab.
Søndag d. 5. maj havde vi et arrange-
ment, hvor alle havde mulighed for at 
komme og prøve at spille tennis. 

HOG tennis var klar med lidt forfrisk-
ning og trænere til 15 fremmødte. Det 
var en god dag, med dejligt vejr, hvor 
10 børn og 5 voksne fik prøvet kræfter 
på tennisbanerne. 
Hvis I ikke lige nåede at komme d. 5 
maj, er I altid velkommen til at komme 
ned på banerne i ovennævnte tidsrum, 
og prøve at slå til en bold. 

MVH
HOG-TENNIS 

Kunne du tænke dig
at spille tennis?
eller kunne dit barn?
så er vi klar med mange
gode tilbud til dig i HOG Tennis

Lars Hauer Larsen 
Tennis - 
Formand 
lhl@hog-hinnerup.dk 

Hans Ulrich Knudsen
Tennis - 
Udvalgsmedlem
huk@hog-hinnerup.dk 

Ib Hesselberg  
Tennis - 
Udvalgsmedlem
hes@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner tennis:

Charlotte Henriksen
Tennis-
Udvalgsmedlem
chhe@hog-hinnerup.dk

Hinnerup  
Blomster

Storegade 11, 8382 Hinnerup

Telefon 86 98 83 11
www.hinnerupblomster.dk
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Dit lokale alternativ...
Fokus på kundens vækst og udvikling
Vi betjener et bredt udsnit af mindre og mellemstore
virksomheder, foreninger og institutioner. Vores 
målsætning om en tæt kundekontakt og effektivitet, 
sikrer vi gennem en decentral og flad organisation.

Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Tlf. 86 98 71 99 • hinnerup@rgdrevision.dk • www.rgdrevision.dk

Hinnerup messen - for hele familien
Søndag den 29. september kl. 10-16 i Rønbæk Idrætscenter Hal 1 og 2

MEDIEPARTNER:

ARRANGØR:

Vil du vise � aget, vise hvad du kan, 
fokusere på dine varer eller sælge det 
bedste du har lært ?

Så book en stand på Favrskovs største 
messe for hele familien

Forskellige størrelser af stande både 
inden og udendørs. 

Forhåndsinteressen er allerede meget 
stor så book allerede en stand nu.

Bestilling af stand eller yderligere info:
Magnus Nielsen
mni@hog-hinnerup.dk
tlf. 21 74 75 52

Overskuddet går til 

ungdomsarbejdet 

i HOG



Indoor Cycling  - maj 20134

Vi er i skrivende stund i gang 
med at udarbejde et tilbud til 
de øvrige afdelinger i HOG 
om brug af vores lokale, cyk-
ler og instruktører. 
dette i særdeleshed med 
henblik på ungdommen og 
på at få de unge mennesker 
med op på cyklen.

Det vil naturligvis også være muligt 
for seniorerne i de øvrige afdelin-
ger at benytte tilbuddet. 

Når foråret og 
sommeren kommer, 
kalder landevejen
Det er jo super dejligt, at somme-
ren er over os, og at vejret endelig 
er begyndt at arte sig. 
For Indoor Cycling betyder det, 
at der er flere der snupper en 
cykeltur på landevejen i stedet for i 
cykellokalet.

Det er vi naturligvis ikke så glade 
for, så vi vil gerne slå et slag for, at 
I stadig fortsætter med at bruge 
vores faciliteter, selv om det er 
varmt udenfor. 
Vi tror godt, vi kan prale af at have 
Favrskovs – ja måske endda hele 
Østjyllands – bedste aircondition 
anlæg. Så der skal trædes godt 
til i pedalerne for at få sved på 
panden.

I sommerperioden vil der være 
færre hold – men fortsat mulighed 
for at få kørt nogle kilometer.

Check hjemmesiden 
www.hog-hinnerup.dk 
– vi opdaterer løbende 

med gældende hold.

Vi ønsker alle en god 
og varm cykelsommer.

Af: Pia Henriksen

Nyt men kendt ansigt i bestyrelsen

Henrik Hedegaard 
Formand 
hhe@hog-hinnerup.dk  

Tina Salling-Thomsen
Kasserer
tst@hog-hinnerup.dk

Michael Haugaard
Udvalgsmedlem
mha@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner Indoor cycling:

Pia Henriksen
Udvalgsmedlem
phe@hog-hinnerup.dk
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Hinnerup
Samsøvej 13 · 8382 Hinnerup

86 98 76 22

Jesper Stenbroen
Kontaktperson
jss@hog-hinnerup.dk

i afdelingens udvalg beslut-
tede vi at takke ja til tilbud-
det fra HOGs sponsorud-
valg om at være med til at 
arrangere og stå for touren 
i år. Faktisk blev det til 4 
afdelinger, som i et samar-
bejde, ville stå for opgaven.

Fra Indoor Cycling har vi haft 
Tina Salling-Thomsen med i 
arbejdsgruppen. 
Vi spurgte hende, hvordan hun 
oplever at være med i planlæg-
ningen af et sådan stort arran-
gement: 
”Det har været utroligt spæn-
dende og givtigt at arbejde sam-
men på tværs af afdelingerne i 
HOG. Jeg har fået indsigt i flere 
af de andre afdelinger og lært 
nye personer at kende. Jeg har 
brugt meget af min fritid på at 
være med i planlægningen af 
touren de sidste par måneder. 
Nu hvor det er på lørdag, arran-
gementet løber af stablen, kigger 
jeg tilbage og har en oplevelse 
af, at det har været det hele 
værd. Jeg inspireres af at være 
med til at skabe og iværksætte 
nye tiltag – ja faktisk vil jeg med 
en vis ydmyghed tillade mig at 
sige, jeg er stolt over på frivillig 
basis, at have en finger med i 
dette”. 

stor velvilje..!
Da det jo handler om at cykle 
var det naturligt at lede blandt 
vores medlemmer i afdelingen, 
efter ryttere som ville være med 
i feltet.

Men hvordan finder man frivil-
lige, der vil sidde til offentligt 
skue på en cykel i Hinnerup 
Midtby, ”primetime” lørdag for-
middag? ”Pyha, en udfordring af 
de større” tænkte vi umiddelbart.
Dette blev dog hurtigt manet til 
jorden. 
De ryttere vi valgte at spørge, 
takkede uden betænkning ja 
til tilbuddet, og således er vi 
stolte over at kunne præsentere 
følgende ryttere med tilknytning 
til Indoor Cycling i feltet til den 
del af touren, der omhandler 
seniorerne:

Klaus Gissel
Helle Holmberg

Pernille Hinrichsen
Pelle Andersen
Ulrik Hasager
Martin Olesen

Henrik Hedegaard

Tak til jer alle for at ville være 
med i feltet, og samtidig også 
tak for jeres arbejde med at finde 
sponsorer.
Vi glæder os til at heppe på jer 
lørdag d. 1. juni 2013, kl. 11 – 12.
Vi tror naturligvis på, at én af jer 
løber med sejren – og så har vi 
håneretten...!

Af: Pia Henriksen

indoor Cycling
har flere ryttere
med i feltet til
HOG Tour 2013

INDOOR
cycling

Vi er i iC bestyrelsen meget 
glade for at kunne byde vel-
kommen til et nyt medlem, et 
i forvejen kendt ansigt i HOG, 
Jesper stenbroen.

Jesper er formand for badminton 
afdelingen men har også sagt ja til 
at hjælpe og byde ind hos os og 
det er vi rigtig glade for. 
Jesper har masser af erfaring med 

bestyrelsesarbejdet og med HOG 
i helhed, så vi ser frem til samar-
bejdet med Jesper.

Af: Pia Henriksen

4 er blevet til 5
Vi har også fået et nyt ansigt 
i instruktørgruppen: et stort 
velkommen til Vibeke Buch-
have. 

Vi har nu i alt 5 super gode instruk-
tører, som på hver deres måde 

gør IC timerne sjove, hårde og 
udfordrende for alle. Vibeke vil 
køre sene aftenhold – så nu er det 
muligt at få spist børnene af, inden 
du fokuserer på motion til dig selv.

Vi vil gerne have flere instruktører i 

gang med tiden, så er du interes-
seret i at blive instruktør hos os, er 
du velkommen til at kontakte IC 
formand, Henrik Hedegaard for at 
høre om mulighederne.

Af: Pia Henriksen

Kan vi få ungdommen
med på ”jernhesten”?
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kåret til Danmarks bedste 

charterselskab - valgt af 

danske ferierejsende.

Nomineret i 2010.
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Direkte fra Aarhus 
og Aalborg lufthavn 
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Henny sørensen
blev årets leder
Håndboldafdelingen har tradition for 
ved årets HOG generalforsamling at 
uddele ”Årets Leder” pokal, og den-
ne tradition har vi tænkt os at holde 
liv i lige så længe, der er mennesker 
ude i den store verden, som synes 
det er sjovt at uddele en meget lidt 
køn statuette ved navn OsCAr.

Vores titel er mindst lige så værdifuld, da 
den gives til en person, som uden nogen 
form for vederlag eller anden økonomisk 
vinding gør en stor indsats for en masse 
unge mennesker, samt gør en betydelig 
forskel for disse.

Som ”Årets Leder” skal man have ”tjent” 
HOG håndbold igennem længere tid, og 
på en måde som er kommet andre (gerne 
mange) til gavn og glæde.

Dette er netop hvad ”Årets Leder” har ud-
mærket sig ved, nemlig ved ALTID at være 
klar til springe til med en hjælpende hånd, 
når det kniber hist og pist.

ingen store armbevægelser
”Årets Leder” er ikke kendt for at føre sig 
frem med de store armbevægelser, og der-
for er hun nok ikke så berømt andre steder 
end der, hvor hun har sin gang i det daglige. 
Her er hun til gengæld både kendt, populær 
og berømt/berygtet for sit let genkendelige 
og meget smittende, samt HØRBARE grin.

”Årets Leder” har en funktion på de hold, 
hun fungerer omkring, som en kombina-
tion af holdleder, ”lynafleder” (for lettere 
ophidsede trænere), samt diverse andre 
”småjobs” – samlet i en titel, som perso-
nen det drejer sig om selv har opfundet: 
HOLDMOR… 

En titel som er meget beskrivende for den 
omsorgsfulde, og ind i mellem nødvendigt 
bestemte rolle, som ”Årets Leder” udfylder 
omkring sine hold. 

Titlen som ”Årets Leder” går helt fortjent til: 
HENNY SØRENSEN
- og så håber vi, at Henny har lyst og energi 
til at fortsætte sit virke i mange og år frem.
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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

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

Årets træner 2013
Vi har i HOG’s håndboldudvalg 
tradition for at udvælge en ”Årets 
Træner”, når en sæson er ved at gå 
på hæld.

Der er selvfølgelig nogle helt indlysende 
kriterier, som skal være opfyldt. Vedkom-
mende skal være engageret, motiveret, 
positiv og selvfølgelig både villig til og i 
stand til at lære sine spillere lidt nyt om 
håndbold. – Sådanne trænere har vi 
faktisk mange af både i HOG og i vores 
efterhånden talrige holdfællesskaber, og 
derfor er det nærmest at sammenligne 
med at skulle udvælge det bedste stykke 
slik fra skålen med lørdagsslik, når vi skal 
udvælge en ”Årets Træner”. 

ikke de letteste betingelser
I år er valget faldet på en træner, som 
ikke har haft de letteste betingelser for at 
udføre sit hverv, men trods det har hun 
bevaret både humør og gejst, samt ikke 
mindst har hun formået at holde sammen 
på holdet. 

Der er naturligvis hold og trænere, der 
har hjembragt flere sejre i år end 3 Stars 
U-10 pige B (i hvert fald før jul), men netop 
evnen til at holde fanen højt og fastholde 
de unge spilleres håndboldlyst OGSÅ, 
når man ikke vinder hver gang – DET er 
sådan noget, der er med til at holde liv i en 
idrætsforening baseret på frivillig arbejds-
kraft og netop DERFOR var det naturligt 
for håndboldudvalget at vælge 3 Stars 
U-10 pige B’s træner til ”Årets Træner 
2013”.

Et STORT og velfortjent tillykke herfra 
Håndboldudvalget til:

3-Stars U-10 pigetræner – Majken Eliasen

3-Stars er et holdfællesskab
mellem GUI, KIF og HOG 

elsebeth Nielsen
ide binderiet

skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40

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 !
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Kims Fiskevogn
Tlf.: 97823162 / 20479530

Tilmelding
til næste sæson

 - maj 2013

HOG svømning siger, efter en forrygende 
første sæson med den nye svømmeskole, 
tak til alle svømmere og deres forældre, – vi 
håber at se jer alle sammen til næste sæson. 

HOG svømning arbejder i skrivende stund på, at 
kunne tilbyde flere hold og flere tider i svømmehallen 
og for første gang ser det ud til, at kunne lykkes.

Tilmelding til næste sæson for eksisterende med-
lemmer åbner den 12. august. Ikke – medlemmer vil 
kunne tilmelde sig fra den 19. august.
Den endelige time- og hold fordeling forventes at 
være på plads omkring slutningen af juni måned, 
hvorefter den vil fremgå af hjemmesiden.

Annette Kjærgaard

Annette Kjærgård  
Formand 
annette.kjaergaard@jubii.dk  

Lise Kaa  
Udvalgsmedlem
svoem@kaa-staehr.dk 

Marianne Johansen
Udvalgsmedlem
MNJ@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner svømning:

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
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i skolernes sommerferie tilbyder ”HOG svømning” 
en ”vandvittig” uge for børn og unge i alderen syv 
– tolv år. 
Aqua Camp, som sommertilbuddet hedder, forlø-
ber, ligesom de mere kendte fodboldskoler, over 
fem hverdage i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00. HOG 
svømning har valgt at tilbyde Aqua Camp i uge 32.

Fokus på både leg og livredning 
De fem dage er fyldt ud med masser af aktiviteter både på 
land, som i vand. 
Udover at svømme, dykke, lære udspring og mange andre 
sjove vandaktiviteter, bliver der sat fokus på livredning, 
førstehjælp og sikre baderåd. 

På landjorden bliver der også rig lejlighed til at lege, spille 
bold og eksempelvis komme på skattejagt.

Fem kulørte dage sammen med nye venner
”HOG Svømning” er glad for at kunne tilbyde den nye form 
for sommerskole, hvor der bliver mulighed for at opleve 
en bred vifte af både kendte og anderledes vandaktiviteter 
og håber, at det nye tiltag vil blive taget godt imod i lokal-
området.
Formand Annette Kjærgaard ser flere gode grunde til at 
tilbyde børn fem dages Aqua Camp:
- Vi håber, at flest mulige forældre vil tage tilbuddet til sig og 
dermed give deres børn muligheden for at få en unik ople-
velse af vandets mange facetter. Samtidig er det så også et 
godt tilbud til de børn, som måske ellers går en lang som-

merferie i møde, uden udsigt til at have noget at tage sig til. 
På Aqua Campen fylder vi aktiv kulør på, og skaber samti-
dig rammerne for nye venskaber.
 
Aqua Camp ledes af nogle af klubbens udvalg, trænere og 
hjælpetrænere. 
Læs mere på HOG Svømnings hjemmeside: 
http://www.hogsvomning.klub-modul.dk.

”HOG Svømning”” afholder Aqua Camp i samarbejde med 
Dansk Svømmeunion,som har udviklet konceptet takket være 
økonomisk støtte fra REMA 1000.

HOG svømning er HOG’s 
største afdeling med 
ca. 650 medlemmer, og vi 
vil gerne være endnu flere!

DERFOR søger vi trænere og 
hjælpetrænere til den kommende 
sæson.
Er du vild med vand og vandets 
muligheder, kan svømme og lide 
at være sammen med børn, 
kan vi bruge dig som træner 
eller hjælpetræner i svømme-
skolen eller på vores Delfin hold.
Er du mere til jogging,  spinning, yoga eller 
zumba i vand, kan vi bruge dig i vores en-
gagerede team af aqua fitness instruktører.
Hvis du er interesseret skal du sende en 
mail til ak@hog-hinnerup.dk.
Vi glæder os til, at høre fra dig. Forfatter og fotograf: Annette Kjærgaard

HOG svømning lancerer et nyt sommer-
tilbud til alle vandglade børn

HOG svømning søger
trænere og hjælpetrænere!
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Navn: Tobias Boutrup, U11A, 
og Alexander Boutrup, U15B

Tilknytning: Badmintonspillere

Periode: Tobias har spillet i to 
år siden 2. klasse. 
Alexander har spillet i 6 år 
siden 0. klasse

Hvornår holder I allermest af 
badminton?
Alexander: Når jeg er til stæv-
ne og spiller kamp
Tobias: Når jeg vinder

Hvor meget tid bruger I 
på badminton i HOG-regi?
Tobias: Jeg træner tirsdag 
og onsdag, og så har jeg 
været med til alle 6-timers 
træningerne, mens lærerne 
var lock-outet. 
Jeg spiller nok stævner et 
par gange om måneden. 
Der kommer mange nye 
ting, hvor min mor hele ti-
den melder mig til. Jeg skal 
på sommerlejr, og så vil jeg 
gerne med på Vibylejr.
Alexander: Jeg træner tre 
gange om ugen, tirsdag-
onsdag-torsdag, og kom-
mer til stort set alt ekstra 
træning. Jeg går nok til 
stævner en gang om må-
neden. Men jeg har været 
skadet i seks måneder, så 
jeg har ikke spillet så me-
get. Vi har snakket om Viby-
lejr, men da skal vi på ferie. 

Hvad driver jer? – hvad gør jer 
glade for at spille badminton?
Tobias: Det er sjovt at spille. 
Og så har jeg fået to nye 
venner; Benjamin og Ras-
mus.
Alexander: Man bliver glad, 
når man spiller kamp og har 
vundet en bold eller slået et 
godt slag, hvor man ram-
mer bolden ordentligt. Det 
giver en god følelse. Vi har 
en god træning, og så giver 
det mange kammeratska-
ber.

Hvor og hvornår stiftede I be-
kendtskab med badminton?
Alexander: Jeg begyndte til 
badminton i 0. klasse sam-
men med en veninde, mest 
fordi badminton var en 
sport, hvor piger og drenge 
kunne spille sammen. Hun 
stoppede igen, og jeg fort-
satte.
Tobias: Jeg begyndte, fordi 
jeg gerne ville spille sam-
men med Matthias Hauge 
fra klassen. Han er stoppet 
nu, men jeg stopper ikke.

Går I til andre fritidsaktiviteter? 
og hvilke?
Tobias: Jeg har spillet fod-
bold i to år og håndbold i et 
år.
Alexander: Jeg spiller kun 
badminton nu. Jeg har spil-
let fodbold og musik, men 
badminton var det, jeg var 
bedst til.

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:

HOG Badminton og sGF Badminton 
indgår holdsamarbejde for seniorer-
ne – målet er at nå 3. division i løbet 
af to-tre år

En fælles drøm om at spille badminton i 3. 
division – eller i hvert fald toppen af Dan-
marksserien – i løbet af de næste to til tre år 
resulterer nu i et formelt seniorsamarbejde 
mellem HOG Badminton og SGF Badmin-
ton.

Fra næste sæson etablerer de to naboklub-
ber tre fælles turneringshold for seniorspil-
lerne i henholdsvis Jyllandsserien, Kvalifi-
kationsserien og i Serie 1 under Badminton 
Danmark. Hver mandag vil turneringsspil-
lerne træne sammen i Rønbækhallen, hvor 
ligatræner Thomas Damgaard igen står 
i spidsen for seniortræningen. De øvrige 
ugedage træner seniorerne i deres moder-
klubber.

De to badmintonformænd, Jesper Stenbro-
en (HOG) og Svend Hansen (SGF), glæder 
sig over samarbejdet, der vil styrke senior-
badminton i området markant.
- Vi kan mærke, at det er begyndt at sprede 
sig, at vi har sat et ambitiøst mål. I HOG har 
vi samtidig en af landets bedste seniortræ-
nere, ligatræner Thomas Damgaard, så det 
begynder at blive rigtig interessant at spille 

badminton i området, siger Jesper Sten-
broen og suppleres af Svend Hansen:
- Det kræver en tilgang af spillere at nå i 
mål. Forhåbentlig vil seniorsatsningen også 
tiltrække flere af de dygtige badmintonspil-
lere, som vi ved bor lokalt men træner i 
Aarhus, siger Svend Hansen.

Også sociale arrangementer
Ud over fælles træning og blandede 
turneringshold vil seniorsamarbejdet også 
indeholde fælles sociale arrangementer. 
I september planlægger HOG og SGF en 
seniorweekend for alle seniorer i de to klub-
ber med spil, konkurrencer og en god mid-
dag. Derudover vil alle holdkampe så vidt 
muligt blive placeret på de samme dag og 
i samme hal, for på den måde at skabe lidt 
ekstra opmærksomhed omkring kampene.

HOG og SGF har aftalt i første omgang at 
koncentrere kræfterne om at få holdsam-
arbejdet godt i gang. Derfor vil seniorerne 
også i den kommende sæson spille i to for-
skellige trøjer. Og hjemmebanen bliver på 
skift i Rønbækhallen og Præstemarkhallen.

Men et fælles navn for holdsamarbejdet lå 
snublende nært: Team Favrskov Badmin-
ton – stærkt inspireret af holdsamarbejdet i 
håndboldafdelingerne.

Fem 
spørgs-

mål til 
brødrene 
Boutrup

Team Favrskov 
Badminton
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Tobias (tv) og Alexander 
Boutrup spiller badmin-

ton flere gange om ugen.

Ét håndtryk og to brede smil – seniorsamarbejdet mellem HOG og SGF er en realitet og 
badmintonformændene Jesper Stenbroen, HOG (tv) og Svend Hansen, SGF, er glade
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Tre HOG-
badmin-
tonspillere
til træning
med lands-
træner
HOG Badminton havde hele tre 
spillere med, da landstræner for 
U13, Thomas Nielsen, holdt træ-
ningssamling på Fyn.

Formålet med dagen var at screene U11 
og U13 spillere til en eventuel udtagelse til 
Landsholdsgruppen.

De tre udtagne spillere er:
Anders Riis Gosh, U13M førsteårs spiller
Caroline Lemming, U13M førsteårs spiller
Olivia Vestergaard, U13E andetårs spiller

Caroline Lemming (tv) og Anders Riis Gosh 
har som U11A-spillere spillet sig til 
en sikker plads i U13M.

Olivia Vestergaard kvalificerede sig 
i begyn-delsen af maj til U13E-rækken 
i næste sæson.
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Bankospil
På Hinnerup Kro 

hver mandag kl. 19.30
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Per Bach sørensen valgte som tidligere omtalt at 
takke af ved årsmødet efter mange år på posten 
som formand for bestyrelsen i fodboldafdelingen. 

René Johansen er blevet valgt som ny formand. René har 
været tilknyttet HOG-fodbold i en lang årrække og har 
derfor et indgående kendskab til klubben. René startede 
som træner i sin tid, og har blandt andet også siddet som 

indkøber i afdelingen. René ser frem til at komme igang 
med arbejdet som formand. 

Peter Rasmussen, som også er et kendt ansigt i fodboldaf-
delingen, er blevet valgt som ny formand for team ungdom, 
og Rasmus Saugmann, som selv er tidligere fodboldspiller 
i HOG og nu også fungerer som assistenttræner for serie 3. 
herrer, er blevet konstitueret formand for seniorafdelingen. 

Susanne Stenkær Ravnkilde er indtrådt som nyt medlem af 
afdelingsbestyrelsen. Susanne har selv spillet fodbold siden 
1988, men en fodboldskade og titlen som nybagt mor har 
gjort, at fodbolden for en tid er stillet på hylden. Hun har 
derfor fundet tid til at give en hjælpende hånd med besty-
relsesarbejdet i stedet. 

René Johansensen, 
Formand
rj@hog-hinnerup.dk

Ole Okholm, 
næstformand
okh@hog-hinnerup.dk

Rasmus Saugmann,
Team Senior (konst.)
Saugmann76@hotmail.com

Peter Rasmussen, 
Team Unge
pra@hog-hinnerup.dk

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

Kontaktpersoner fodbold:

Per Andreasen
Mdl af afd.best.
pea@hog-hinnerup.dk

Susanne Stenkær Ravnkilde, 
Mdl. af afd.best.
Stenkaer@gmail.com

seniorafdelingens tre hold i HOG Fod-
bold er i vidt forskellige situationer før 
sæsonafslutningen.

Mens HOGs førstehold i serie 3 kæmper side 
om side med FC Royal om oprykning til serie 
2, ligger anden og tredje holdet og kæmper 
om at undgå nedrykning. Det er dog ikke no-
get nyt for nogen af disse to hold med en svag 
opstart. Så begge holds trænere Kristian Friis 
og Bjarke Christensen er fuld af fortrøstning.

HOGs flagskib i serie 3 kan med en sejr over 
TST nu på lørdag komme oprykningen noget 
nærmere

Vi bringer her et lille referat af den seneste 
topkamp mod den anden oprykningskandidat 
fra FC Royal Viby:
HOG Hinnerup – FC Royal 2-2(1-1) 
17 min: 0-1: Ronny Vester på hovedstød, 28 
min. 1-1 Thomas Dyrborg efter hjørne spark, 
49 min: 2-1 Thomas Dyrborg på straffespark 
mod Thomas Benzen, 61 min: 2-2: Mikkel 

Eltved  efter hjørnespark. 
Efter 4 sejre på stribe måtte HOG i tirsdagens 
kamp på Rønbæk afgive point til FC Royal, 
der helt fortjent løb med det ene point. Med to 
stærke forsvar var der ikke mange målchancer 
i den ellers udmærket spillede kamp, hvor 
såvel flydende spil som højt tempo og flot 
positionsspil var i højsædet. Alle 4 mål blev 
scoret efter dødboldsituationer.
HOG er hermed stadig favorit til oprykning.

Af Jan Andersen

Advisory Board:

Kristen Engelbrecht,
ke@hog-hinnerup.dk

Magnus Nielsen,
mni@hog-hinnerup.dk

Peter Breiner Larsen,
pbl@hog-hinnerup.dk

Blandede bolcher hos HOG Fodbold

Nye ansigter i bestyrelsen
i fodboldafdelingen hos HOG
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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

dBU’s Pigeraket 2013
kommer til HOG Hinnerup

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 fod-
boldspillet på en hylende morsom og total 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, 
når ”Pigeraketten” letter, så du er sikker på 
at nå at få prøvet alle de sjove og spændende aktiviteter.

Pigeraketten afvikles på banerne ved HH Hallen, svinget 6, 8382 Hinnerup

Mandag den 10. juni (uge 24)
kl. 17.00 – 20.00 

Med sportslig hilsen
HOG Børn og Unge udvalget

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
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NYHed..!
dBU’s fodboldcamp 2013
kommer til HOG Hinnerup 

Fodboldcampen i 2013 
er for unge født i perioden

1. januar 1997 - 31. december 2000

For deltagere på dBU’s Fodboldcamps er det vigtigt, 
at man er indstillet på at bo sammen med nye kammera-
ter og trænere under hele camp-forløbet - i alt 3 dage.

HOG Hinnerup afvikler dBU’s fodboldcamp 2013 

den 29 Juli.- 1. august  (uge 31)
dBU’s fodboldcamp i HOG Hinnerup

er sat til 48 deltagere.

Afviklingsted: rønbæk stadion Ådalsvej 94  
8382  Hinnerup

Fra mandag kl. 11.00 til torsdag kl.13.00 
i afviklingsugen. deltagerne overnatter 

på afviklingsstedet.

Ud  over spændende og lærerige dage på Fodbold-
campen får du også:

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

Vi inddeler deltagerne i grupper med 12 piger/dren-
ge i hver. det foregår efter alder og køn.
Træneren tilgodeser, at undervisningen foregår på 
en sjov og udviklende måde med børnenes fysiske, 
psykiske og sociale udvikling i centrum.

Billetsalget er allerede startet: Billetterne kan købes 
på posthusene eller via billet nets hjemmeside: 

www.billetnet.dk
Prisen for dBU’s fodboldcamp er i 2013 
kr. 1130,- pr. deltager (gebyr udgør kr. 30,-)

Med sportslig hilsen
HOG Børn & Unge udvalget

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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Kunstgræsbanen fik i 
forbindelse med første 
spadestik et nyt navn – 

Vibe Arena
Fredag den 19. april 2013 
blev første spadestik til 
kunstgræsbanen ved Hal-
dum-Hinnerup idrætsan-
lægget taget af formanden 
for kultur- og fritidsudval-
get i Favrskov Kommune, 
Anders Nørgaard. 

Anders Nørgaard svang 
først spaden, og efterfølgen-
de tog han første spadestik 
med gravemaskinen, som 
Visti Gertsen fra Vibe Huse 
havde kørt frem i dagens 
anledning. 
HOG´s formand Søren Erik-
sen og formand for fodbold-
afdelingen René Johansen 
tog også et spadestik for 
at markere HOG´s engage-
ment i kunstgræsbanens 
tilblivelse. 

en stor dag for
kunstgræsudvalget
Aksel Daugbjerg, formand 
for kunstgræsudvalget, talte 
om arbejdet forud for anlæg 
af banen. En lang proces, 

der nu endelig lykkedes. 

Mangler kun 100.000 kr.
Næsten hele anlægsbeløbet 
er i hus: Der mangler kun 
knapt 100.000 kr., og det 
beløb kan jo nå at komme 
ind endnu inden anlægget 
af banen er til ende. Banen 
forventes færdig efter som-
merferien.  
- Mange kræfter har arbej-
det hårdt for at nå så langt, 
som vi er nået nu, fortalte 
Aksel Daugbjerg, - men 
kampen har ikke været for-
gæves. Nu glæder vi os til at 
se alle de mange børn, unge 
og voksne fra Favrskov  
Kommune på banen. 

Vibe Huse 
= banesponsor
Visti Gertsen fra Vibe Huse 
har støttet anlægget af 
kunstgræsbanen med et 
stort beløb. 
Hvor stort et beløb ønsker 
han ikke at oplyse, men han 
glæder sig over, at han efter 
at have bygget rigtig mange 
huse i Hinnerup, nu på 
denne måde kan være med 
til at give noget tilbage til 
byen og idrætsforeningen. 
Efter spadestik og taler blev 
der budt på pølser, brød og 
håndbajere i klubhuset. 

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.

11Fodbold

HINNERUP

DIN TØJMAND, Cl Aus HvAss ·  sToregADe 11 ·  8382 HINNerup ·  Tlf. 87 64 09 63

Å bNINgs T IDer : 
M A NDAg-T orsDAg . . . . 9.30-17.30
freDAg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-18 .00
l ØrDAg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-13 .00

vI sTØTTer
lokAlsporTeN
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Favrskovbanen
bliver til Vibe Arena

kinesiotape –  bandager –  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

Health
for all ages

InterLINE_A5_NY_v1.indd   2 09/06/11   21.34



Altid en elektriker i 
nærheden af dig

Hos EL:CON Hadsten udfører vi  
alle typer elopgaver fra små  

serviceopgaver til store projekter. 

Vi er altid klar til at hjælpe dig.

Elinstallation InfrastrukturIndeklima Automation CNC og maskinerSikringKlima og energi Kommunikation Termografering

Et univers af elløsninger

EL:CON Hadsten A/S

Tlf. 8761 0233
hadsten@elcon-as.dk

www.elcon-as.dk

Kompetent service 
- døgnet rundt

Tel 8761 0233
Reperation og salg af

hvidevarer
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Formand for Kultur og Fritids-
udvalget Anders Nørgaard tog 
det 1. spadestik. Formanden 
for HOG Søren Eriksen tog 
2. spadestik. Formanden for 
HOG Fodbold Renè Johan-
sen tog det sidste spadestik. 
Gravkoen fra Vibe-Huse A/S 
var herefter klar til at tage fat 
med det grove arbejde.  

Alle, som har deltaget i 
arbejdet med at finde pen-
gene, vælge dem der skulle 
levere kunstgræsset, hvem 
der skulle lave gravearbejdet, 
el-arbejdet og hegnet, kunne 
nu  trække vejret lettet og 
ønske hinanden tillykke. 
Hvis du besøger banen ved 
H.H.-Hallen kan du se, at 
Vibe-Huse A/S er i fuld gang 
med gravearbejdet. 
Der er fjernet meget muld, og 
firmaet er ved at lægge dræn.
Det er meget vigtigt, at jordar-
bejdet udføres omhyggeligt, 
og vi er sikre på,  at det er i de 
bedste hænder.  At Vibe-Huse 
A/S så er et lokalt byggefirma, 
er yderst positivt.   
Når jordarbejdet er færdigt, 
fortsætter Unisport, som er 
ansvarlig for hele anlægget, 
med kunstgræstæppet, Rafn-
el med el-arbejdet og KIBO 

med at etablere det hegn, 
som skal omkranse banen.  
Lars Lindgaard, rådgivende 
ingeniør i Hinnerup, har ydet 
rådgivning i forbindelse med 
licitation, kontraktforhandlin-
ger m.v., og fortsætter nu med 
at kontrollere, at anlægsarbej-
der bliver udført som aftalt. 
På www.favrskovbanen.dk 
kan du følge, hvordan arbejdet 
skrider frem. 
Vi vil hver uge bringe billeder 
fra banearbejdet.

Anlægsarbejdet med Favrskovbanen
Vibe Arena er nu påbegyndt
den 19. april blev første spadestik taget 
til den nye bane, som skal bruges af 
fodboldspillerne i Favrskov Kommune. 
HOG fik opgaven med at anlægge 
banen og stå for udlejningen, 
og vi kan nu skimte målet. 

Kulturudvalgsformand Anders 
Nørgaard tager første spadestik.

Som fotoet viser, var det ikke kun de lette håndredskaber, der 
deltog i det rituelle ”første spadestik” til Vibe Arena.

HOG-hovedformand Søren Erik-
sen med et godt greb om spaden.

HOG-fodboldformand René 
Johansen går i dybden...!

Meget mere discount!

Alle ugens dage

8-21
Købmand
Jørgen
Christiansen

Ekkovej • Søften
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Oktoberfest 

Oktoberfesten holdes i Haldum-Hinnerup Hallen. Dørene åbnes kl. 17:30. 
Pris pr. person 225,- kr. inkl.  buffet, musikalsk underholdning med ”HinnerupTyroler og 

Partyorkester” og dans  ved danseorkesteret ”Headeggs” indtil festen lukker. 
(Ikke-spisende gæster har adgang efter kl. 20. Pris 75,- pr. person betales ved indgangen. Festen lukker kl 01:00.)  

Oktoberfesten 2013: 
 Buffet med forskellige kødretter, frisk salat, 

tilbehør og flûtes. 

 Hinnerup Tyroler og Partyorkester underholder  

 Dans ved danseorkesteret Headeggs 

 Barer med tyske fadøl i store krus 

 Der kan købes øl-kort med rabat 

 Slå-søm-i konkurrence og dart 
 Natmad fra kl. 22 

Billetsalg starter den 15. august. Pladserne er 
unummererede, men der kan reserveres bord ved samlet 
billetkøb hos: 

Din Tøjmand - Claus Hvass 
Hinnerup Boghandel 

2013 
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de mange beløb, vi 
allerede har modtaget, 
samt den garanti, som 
HOG så villigt har stillet, 
har gjort os i stand til 
allerede nu at begynde 
anlæggelsen af kunst-
græsbanen ved H.H.-
Hallen. 

I kunstgræsudvalget er vi 
taknemmelige for den ga-
ranti, som HOG så velvilligt 
har stillet. 
Vi håber dog ikke, at vi 
behøver at trække på 
garantien, fordi det generelt 
formindsker HOG`s mulig-
heder for andre aktiviteter.   
Vi håber derfor meget på 
DIN indbetaling. 

Indsamlingsaftalen med DGI 
gælder indtil 1. juni 2013. 
Du kan derfor stadig give dit 
bidrag med skatterabat via 
kunstgræsudvalgets hjem-
meside: 
www.favrskovbanen.dk – 
gaveindsamling 
og følge vejledningen. 

Med venlig hilsen
Kunstgræsudvalget

indsam-
lings-
aftalen
med dGi
udløber
1. juni 2013



Fodbold  - maj 201314
A

N
N

O
N

C
E
T
IL

L
Æ

G

Hinnerup Cup 2013 er veloverstået og arrangører-
ne kan igen puste ud og begynde forberedelserne 
til næste års udgave - Hinnerup Cup 2014. 

I Hinnerup Cup - Danmarks hyggeligste fodbold-
stævne – deltog der i år 90 hold små fodboldspillere, 
der om torsdagen – Kr. Himmelfartsdag, spillede 3- og 
5-mands fodbold på små baner på idrætsanlægget 
ved Haldum-Hinnerup Hallen.  De små spillere kom så 
langt væk fra som Kolding, Viborg, Stoholm, Randers 
og Rødkærsbro. 
Alle spillede 3-4 kampe og fik overrakt guldmedaljer af 
repræsentanter fra Danske Bank, der var sponsor for 
kampene for de små spillere. 
En rigtig god dag, hvor der var store roser til arrangø-
rerne for et veltilrettelagt stævne. 

Hinnerup Cup for de 10 – 17 årige drenge og piger 
gik i gang med kampe allerede torsdag eftermiddag 
og aften. 120 fodboldhold havde tilmeldt sig stævnet. 
Desværre var der i dagene lige op til stævnet afbud fra 

en 3-4 hold. 
Kampene for de mange hold fortsatte hele fredagen 
med indledende kampe og slutspilskampe. Der var 
rigtig mange lige kampe, hvor holdene stod godt til 
hinanden, men desværre også kampe, hvor niveaufor-
skellen var for stor. 

Lørdag stod den på de afsluttende kampe i slutspil-
lene og på semi- og finalekampe, inden de mange 
vindende hold kunne modtage deres medaljer og 
personlige præmier. 

Formand for Hinnerup Cup Per Bach Sørensen, stod 
sammen med næstformand i fodboldafdelingen Ole 
Okholm for præmieoverrækkelsen. Begge var meget 
tilfredse med stævnets afvikling. 
- Der sker naturligvis fejl, når så stort et arrangement 
kører af stablen, udtaler Per Bach Sørensen, - men når 
det holdes op mod alle de roser, de fleste deltagere 
har til stævnets afvikling, til indkvartering og ikke 
mindst til bespisningen, der er helt i top, så glemmer 

man helt, at der er noget, der er gået skævt. 
- Der er heldigvis hold, der kommer med ting, der 
kunne gøres bedre, og det tager vi med på det kom-
mende evalueringsmøde og forsøger så at rette til, 
så samme problematik ikke gentager til næste års 
udgave af Hinnerup Cup.

Formanden vil også gerne rose de mange hjælpere for 
en utrolig stor indsats: - Smil hele vejen rundt til trods 
for, at mange ind imellem var godt trætte. Flot gået alle 
sammen!
- Vi er efterhånden ved at blive én stor familie, hvor 
vi trods hårdt arbejde hygger os sammen, og får 
skabt nye bekendtskaber med de nye hjælpere, der 
heldigvis hvert år kommer til. Så går man derhjemme 
og savner selskab, så skal man bare melde sig som 
hjælper ved Hinnerup Cup, så kommer man hurtig til 
at kende det halve 
af Hinnerup, 
siger Per Bach 
Sørensen. 

Fra Carsten De Place, træner U-10 
drenge If Alliancen, har vi modtaget 
følgende: 

Hej stævneledelse – Hinnerup Cup 
 
Først tak for et rigtig godt stævne, som 
vi netop har været deltagere i her i week-
enden. Vi kom hjem med en flok glade 
U10 drenge, som med garanti vil snakke 
om det stævne længe.
 
Desværre glemte vi en klapvogn ved 
banerne ved Hinnerup/Haldum hallen. 
Jeg kørte forbi lørdag aften for at tjekke 
om klapvognen eventuel skulle stå der 
endnu, men der havde I pakket alt ned, 
(faktisk imponerende når man tænker 
på, at stævnet næsten lige var slut.)
 
Nu er mit spørgsmål, hvem jeg skal 
kontakte få at finde ud af, om der står en 
klapvogn et sted og savner sin ejer.
 

Med venlig Hilsen
Carsten 

Svar: 
Hej Carsten – vi har din klapvogn 
stående, hvornår kommer du forbi Hin-
nerup, så du kan få den med hjem. 

Mvh.
Magnus Nielsen, 

stævneleder Hinnerup Cup

Fra Karsten Holm, Stilling IF, U8 og 
U11 drenge, har vi modtaget følgende:

Super stævne for de små om torsda-
gen, hvor jeg deltog med den yngste af 
drengene. 
Flot at blive modtaget af parkeringsvag-
ter og anvist plads. 
Det var stolte drenge, der kom hjem 
med medalje om halsen. 
Fredag og lørdag har jeg deltaget med 
et hold U11 drenge. Også her forløb alt 
perfekt. At vi så kun vandt én kamp, kan 
I jo ikke gøre for. 
Stor service på stævnekontoret. 
Smil og glade ansigter overalt. 

Træner for Bredballe IF U13 drenge 
Jesper Hansen fortalte under stævnet, 
at det var første gang, de deltog i Hin-
nerup Cup, men bestemt ikke sidste 
gang:

Det har været rigtig godt. 
Alt har fungeret godt. Vi møder venlige 
stævneledere overalt, og maden er et 
kapitel for sig selv. 
Det er bare rigtig godt. 

Torben Quist, koordinator 
af hjælpere til Hinnerup 
Cup har skrevet til alle 
hjælpere:

Hej Alle
Jeg vil på vegne af styre-
gruppen gerne sige tak 
til alle jer der har gjort det 
muligt at gennemføre 
Hinnerup CUP 2013.
Vi fik på stævnekontoret 
mange positive tilbage-
meldinger på alt fra maden, 
dommerne og samaritter, 
men først og fremmest den 
store imødekommenhed fra 
alle hjælpere.
Personligt vil jeg også gerne 
have lov til at takke alle, der 
har udført nogle af de mere 
skjulte og praktiske opgaver, 
som har været en forudsæt-
ning for, at alt andet kunne 
lade sig gøre.
Hvis I går med nogle overve-
jelser om, hvordan vi kan gøre 
stævnet bedre for deltagerne 
og/eller jer som hjælpere, så 
vil vi meget gerne vide det, så 
vi kan gøre noget ved det.
Vi håber, at I også har haft et 
god stævneoplevelse, og at vi 
ser jer igen næste år.

Med venlig hilsen
Torben Quist

ingen parke-
ring eller
aflæsning
af børn på
rørsangervej
Fodboldafdelingen 
henstiller til alle spillere 
og forældre i klubben, 
at de iKKe parkerer 
eller sætter børn af på 
rørsangervej. 

Fodboldafdelingen har 
modtaget henvendelse 
fra beboerne på Rør-
sangervej i det nordlige 
Hinnerup om, at de er 
kede af, at flere har 
benyttet deres private vej 
til parkering og aflæsning 
af børn, der skal træne og 
spille fodbold på de nye 
fodboldbaner deroppe. 

Derfor har fodbold-
udvalget skrevet ud til 
alle medlemmer med 
følgende: 

Kære Alle
 
Vi skal venligst henstille til at 
man ved brug af de nyetab-
lerede baner ved HH-hallen 
benytter sig af stisystemet fra 
hallen, da dette er eneste kor-
rekte adgang til banerne.
 
Rørsangervej må ikke benyt-
tes til dette formål, da det 
er en privatvej, som HOGs 
medlemmer ikke har adgang 
til at benytte.
 
Vi ser gerne, at dette 
efterleves af både 
trænere, spillere og 
forældre, da det ellers kan få 
konsekvenser 
for klubben.
 

Med venlig hilsen 
HOG FODBOLD

Foto: Magnus Nielsen

Vinderne ved Hinnerup CUP  2013:
11-mands-
rækkerne:

U13 drenge 
11-mands - A-slutspil
Nr. 1 – Åstrup/Ham-
melev/Grenå IF
Nr. 2 – Brande IF

U13 drenge 
11-mands – B-slutspil
Nr. 1 – HOG Hinnerup
Nr. 2 – Bjerringbro IF

U13 drenge 
11-mands – C-slutspil
Nr. 1 – Jyllinge FC
Nr. 2 – Spjald IF 

U14 drenge 

11-mands – A-slutspil 
Nr. 1 – GUI/HOG Hin-
nerup 2
Nr. 2 – Vejlby IK
Nr. 3 – GUI/HOG Hin-
nerup 1

U15 drenge 
11-mands – A-spilspil
Nr. 1 – Hornslet IF
Nr. 2 – AGF
Nr. 3 – HOG Hinnerup 

U15 piger 
11-mands – A-slutspil
Nr. 1 – Spjald IF 1
Nr. 2 – IF Alliancen 

7-mands-
rækkerne:

U17 drenge  
7-mands – A-slutspil
Nr. 1 – Four Stars 8382 1
Nr. 2 – Four Stars 8382 2

U15 piger 
7-mands – A-slutspil
Nr. 1 – Rødkærsbro IF 
Nr. 2 – ST 70 Trige 

U15 drenge 
7-mands – A-slutspil 
Nr. 1 – HOG / GUI
Nr. 2 – ST 70 

U13 piger 
7-mands – A-slutspil
Nr. 1 – Stautrup IF
Nr. 2 – Middelfart G&BK

U13 piger 
7-mands – B-slutspil
Nr. 1 – Spjald IF 2
Nr. 2 – Doense / Veb-
bestrup IF 

U13 piger 
7-mands – C-slutspil
Nr. 1 – Dianalund IF
Nr. 2 – Bindslev/Tver-
sted IF

U13 drenge 
7-mands – A Finale 
Nr. 1 – Dianalund IF
Nr. 2 – Vodskov IF 

U13 drenge 
7-mands – B Finale 
Nr. 1 – Søften GF

Nr. 2 – Lynge Broby IF

U12 piger 
7-mands – A-slutspil
Nr. 1 – Lynge Broby IF
Nr. 2 – IF Lyseng
Nr. 3 – Asaa/Agersted

U12 drenge 
7-mands – A-slutspil 
Nr. 1 – HOG Hinnerup 1
Nr. 2 – Søften GF

U12 drenge 
7-mands – B-slutspil 
Nr. 1 – Bindslev/Tver-
sted IF
Nr. 2 – Vodskov IF

U12 drenge 
7-mands – C-slutspil
Nr. 1 – Stautrup IF
Nr. 2 – Brande IF

U11 piger 
7-mands – A Finale
Nr. 1 – HOG Hinnerup 1
Nr. 2 – HOG Hinnerup 2 

U11 drenge 7-mands 
A hold - A-slutspil 
Nr. 1 – Kolding IF 1
Nr. 2 – GUI/HOG 1
Nr. 3 – Brande IF 

U11 drenge 7-mands 
B/C hold – A-slutspil 
Nr. 1 – Kolding IF 2
Nr. 2 – Lynge Broby IF 2

U11 drenge 7-mands 
B/C hold – B-slutspil 
Nr. 1 – Vejlby IK 2
Nr.2 – Vejlby IK 3

U11 drenge 7-mands 
B/C hold – C-slutspil 
Nr. 1 – Hadsten SK
Nr. 2 – Rødkærsbro IF

U10 drenge 7-mands 
A/B hold – A-slutspil 
Nr. 1 – Vejlby IK 1
Nr. 2 – Vorup FB 1

U10 drenge 7-mands 
A/B hold – B-slutspil 
Nr. 1 – Ubberud IF
Nr.2 – HOG Hinnerup 1

U10 drenge 7-mands 
A/B hold – C-slutspil 
Nr. 1 – Alliancen IF
Nr. 2 – Grundfør UI

U10 drenge 7-mands 
B/C hold – A-slutspil 
Nr. 1 – HOG Hinnerup 3
Nr. 2 – Vorup FB 2

U10 drenge 7-mands 
B/C hold – B-slutspil 
Nr. 1 – IF Lyseng
Nr.2 – Vejlby IK 2

U10 drenge 7-mands 
B/C hold – C-slutspil 
Nr. 1 – Viby IF 2
Nr. 2 – Søften GF

Hinnerup Cup 2013 - danmarks hyggeligste fodboldstævne

Tak til
ALLe
hjælpere!

Fotos af de fem situationer fra Hinnerup Cup 
2013 herover venligst stillet til rådighed af:
Richard Skovby, dk sportsfoto

Kommentarer til Hinnerup CUP  2013:



Hovedsponsorer:
• Hummel
• sportmaster storcenter Nord

Guldsponsorer:
• Bagergården i Hinnerup 
• rema 1000 i søften
• scan Choko

sølvsponsorer:
• Blue Water shipping 
• dansk Computer Center
• Hinnerup Container service
• Vibe Huse
• XL Byg - Gadeberg Hadsten
• Tømrer & snedker-
   firmaet Jens rasmussen

Bronzesponsorer:
• Bridgestone danmark A/s
• de Grønne Busser
• el Plus - Hinnerup
• elcon  Hadsten-Hinnerup 
• Frode Laursen
• Gepa Auto
• Hair Fair
• Hinnerup Blikkenslagerforretning 
• Hinnerup Boghandel
• Hinnerup VVs
• JH Anlæg
• Murermester Orla Kragelund
• Profil Optik
• Tandlægerne v/
   Thomas Hedegaard Aps
• VVs installatør Flemming sørensen
• XL - Byg & Mal - søften 
• Århus Charter

reklameskilte:
rønbæk stadion - HH-Hallen -
rønbæk idrætscentret
 
Bagergården i Hinnerup  
Blikkenslagerfirma
Per Bundgaard sørensen
Blue Water shipping  
Bridgestone danmark A/s 
Bytømreren i skejby 
Carlsberg  
de Grønne Busser 
din Tøjmand i Hinnerup
dK Totalbyg A/s
el Plus - Hinnerup
elcon - Århus  
elcon Hadsten-Hinnerup  
elektrikeren i Hinnerup    
Frode Laursen 

GF Forsikring
Hair Fair 
Hinnerup Blikkenslagerforretning 
Hinnerup Container service 
Hinnerup VVs 
Home
Hummel
intersport
Jacobs Tømrerfirma
JH Anlæg 
Jydsk Flytteforretning 
Jyske Bank 
Kirkens Korshær  
LB skilte - Norring  
Malermester Haugaard
MB Anlæg & Teknik Aps 
MB Autocenter   
Murermester 
Karl Johan Hvid  Tønnesen
Nygaard VVs.dk
OK Benzin 
OK Fyringsolie   
rafn el 
rafn Tømrer og snedker Aps 
rema 1000  - søften  
ret & råd i Hinnerup  
sparbank Vest 
sparekassen Kronjylland 
sportmaster storcenter Nord
statoil servicenter - søften 
Via Biler   
Vibe Huse 
VVs  Flemming sørensen 
XL Byg og Mal - søften 
XL Byg - Gadeberg Hadsten
Tømrer & snedkerfirmaet
Jens rasmussen

Tøj sponsorer 

Bagergården i Hinnerup 
Blue Water
debel
elcon Hadsten-Hinnerup 
Hummel
Murermester Orla Kragelund
rema 1000 - søften
sportmaster storcenter Nord
statoil servicenter søften
Tandlægerne v/ Thomas Hedegaard
Vibe Huse
XL Byg - Gadeberg Hadsten
Fermacell

- Vi siger tak
til ALLe vore 
samarbejds-

partnere..!

reklamepartnere:

H
ov

ed
sp

on
so

re
r:

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
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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

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

* salg af kvalitets-
  foder-
* salg af kvalitets-
  foder

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

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

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.webapoteket.dk

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

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

SOLBESKYTTELSE TIL HELE FAMILIEN

CAPITAL SOLEIL

Få det billigste med i købet

KØB 3 BETAL FOR 2

KOM IND OG
FÅ RÅD OG
VEJLEDNING
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Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

...fortsat fra forsiden

næsten fem timer om ugen. Resultaterne var derefter, 
og selv om jeg aldrig har været hurtig, så nåede jeg mine 
hidtil bedste resultater på samtlige distancer – det vil sige 
fra 5 km. til maraton.
I dag kniber det lidt med fritiden, men jeg prioriterer 
højt, at jeg kan komme i min løbeklub Hammel GF Løb 
& motion hver søndag, hvor jeg plejer at løbe 10 – 15 
km. Jeg har også købt mig en havkajak, og det bliver til 
nogle ture i årets løb, men jeg slider bestemt ikke hårdt 
på materiellet. Det er ellers en smuk og yderst fredfyldt 
motionsform. 

Hvilke tanker gør du dig om børn og motion i Favr-
skov?

- Jeg kan ikke rose alle de mange frivillige idrætsledere 
nok. Den indsats, der ydes i vores mange idrætsklubber, 
er helt enestående. Vores børn får ud over motionen og 
den sunde levevis del i et socialt fællesskab, der er vigtig 

i dannelsen af ”det hele menneske”. Samtidig modvir-
ker motion den stigende tendens til et voksende antal 
overvægtige børn, og det er vigtigt, da det er svært at 
komme til livs senere i livet.

Er der punkter du mener klubberne kunne have 
fokus på i fremtiden?

- Vi har meget dygtige ledere allerede. Ud over at have 
fokus på det rent idrætsfaglige, så er det også vigtig at 
fokusere på idrættens sociale funktion. Derfor glæder 
det mig også, at man i klubberne er så rummelige, at 
man tager hånd om mere udsatte børn og unge. Det 
er lige præcis det, vi i Favrskov Kommune forsøger os 
med i skoler og institutioner, hvor vi tilstræber en større 
inklusion.

Rygtet lyder, at Liberal Alliance skulle have udfor-
dret dig på at ”køre om borgmesterposten”? Hvad 
tænker du om den udfordring?

- Borgmesterposten vindes ikke på en cykel, så det har 
jeg ikke problemer med. Jeg tror mere på ordentlighed, 
hårdt arbejde, viljen til at nå sine mål – og så noget erfa-
ring med det politiske liv. Jeg vil ikke have det dårligt med 
at tabe i HOG Tour, men jeg vil virkelig arbejde hårdt for 
at beholde den gule førertrøje i Byrådet efter valget.

Borgmester Nils Borring deltager i HOG Tour 2013

Borgmester Nils Borring i en afslappet stund efter en motionstur.


