
TENNEGAARDENS

www.tennegaarden.dk
Tennegaardens Køkken  |  Hovvej 5, Grundfør  |  8382 Hinnerup  |  Telefon: 86 98 83 30  |  Mobil: 40 79 70 97  |  tennegaarden@forum.dk

TENNEGAARDENS

www.tennegaarden.dk
Tennegaardens Køkken  |  Hovvej 5, Grundfør  |  8382 Hinnerup  |  Telefon: 86 98 83 30  |  Mobil: 40 79 70 97  |  tennegaarden@forum.dk

TENNEGAARDENS

www.tennegaarden.dk
Tennegaardens Køkken  |  Hovvej 5, Grundfør  |  8382 Hinnerup  |  Telefon: 86 98 83 30  |  Mobil: 40 79 70 97  |  tennegaarden@forum.dk

TENNEGAARDENS

www.tennegaarden.dk
Tennegaardens Køkken  |  Hovvej 5, Grundfør  |  8382 Hinnerup  |  Telefon: 86 98 83 30  |  Mobil: 40 79 70 97  |  tennegaarden@forum.dk

TENNEGAARDENSkøkken

www.tennegaarden.dk

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

To populære HOG-succes’er

Glædelig Jul
&

Godt Nytår

PETER GADE
MØD 

I RØNBÆKCENTRET

Træning af inviterede ungdomsspillere

Peter fortæller om sin karriere og svarer på 
spørgsmål fra publikum

Pause

Peter spiller double med ungdomsspillere 
mod træner Thomas Søe og ungdomsspillere

Peter skriver autografer

16.00-17.45:

17.45-18.00: 

18.00-18.30: 

18.30-19.30: 

19.30-20.00: 

PROGRAM

HOG Badminton får besøg af en af verdens bedste badmintonspillere,

når Peter Gade kommer i Rønbækcentret i Hinnerup torsdag 28. november 2013.

Du er også velkommen!

www.facebook.com/HOGBadmintonfanside

2811
HOG Hinnerup har haft et forrygende 2013,

og vi benytter lejligheden til at sige
TAK TiL ALLe sAMArBeJdsPArTNere,

herunder sponsorer, medlemmer, ledere, trænere
og alle andre frivillige, som har gjort det muligt

at tilbyde gode fritidsmuligheder for stadig flere!

- HOG Hinnerup gentager iøvrigt sidste års succes
med salg af FesTLiGT FYrVÆrKeri. - se side 15..!

Med 78 stande og omkring 1.500 betalende gæster plus mange børn og 
unge med gratis adgang, blev Hinnerup Messen igen en stor succes, og 
gentages i 2014 i yderligere forbedret form. Også Oktoberfesten i samar-
bejde med Lions Club var populær hos de 230 deltagere, som dog gerne 
skulle vokse i antal i 2014-udgaven.

- Læs og se masser af fotos fra de to begivenheder på siderne  12-13-16 

Et glimt fra Hinnerup Messen. Tyrolerstemning ved Oktoberfesten..!



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 LokalAvisen Hinnerup 
26.-27. november 2013 til samtlige husstande i post-
nummerområderne 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:

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:

Velkommen 
i HOG-familien til senioridræt

Kristian Hasager 
Forretningsudvalg
krh@hog-hinnerup.dk

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

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

Specialfabrik for vægte til landbrug og industri

den 23. oktober var der årsmøde i senior-idræt.

igennem en lang årrække har HOG og HsG samar-
bejdet med senioridræt på en lang række områder. 
Både HOG og HGs henviste interesserede seniorer til 
senioridræt. senioridræt var en selvstændig forening, 
som var associeret med HOG og HsG.

Leif rasch, som havde været formand igennem en 
årrække, ønskede at andre skulle tage over. den nye 
bestyrelse var på plads. Men senioridræt løb ind i en 
række formelle udfordringer om vedtægter, CVr-
nummer, digitalpostkasse osv.

derfor ønskede senioridræt at blive en afdeling under 

HOG. Vi har fundet en løsning, hvor senioridræt 
drager fordel af at være en del af HOG, 
samtidig med at de bevarer deres autonomi.
Årsmødet i senioridræt godkendte bestyrelsens 
forslag om, at senioridræt fremover skal være en 
afdeling under HOG.

På vegne af HOG vil jeg gerne byde senioridræt vel-
kommen i HOG. Vi glæder os til samarbejdet med jer.

samtidig vil jeg gerne takke Leif rasch for et godt 
samarbejde igennem mange år, og det arbejde du har 
udført til fordel for senioridrætten i Hinnerup.

søren eriksen

Hinnerup
Storegade 13
70 33 33 33
nordea.dk

Bliv kunde i 
en bank som 
kommer rundt 
om hele din 
økonomi
Gør det muligt

Bliv kunde 
Bliv kunde 
Bliv kunde 

på nordea.dk/
på nordea.dk/
på nordea.dk/

nykundenykundenykunde

Nyt fra bestyrelsen  - november 20132

Kultur og Fritidsudvalget udsendte kort før som-
merferien høringsmateriale med forslag til harmo-
nisering af svømmehalsområdet. Foreningerne fik 
sommerferien til at udarbejde høringssvar. 

Harmoniseringen skulle vedtages i god tid inden kom-
munalvalget. - efter høringsfristens udløb forkastede 
Favrskov Kommune de oprindelige tre modeller og 
har nu udsendt et nyt forslag, men denne gang med 
en høringsfrist, så de politisk ansvarlige belejligt først 
træffer beslutning efter valget.

det lugter! det er ikke fair! 
Vi må forvente, at politikere vedgår sig deres hold-
ninger. de skal vedstå sig deres politiske lederskab.

det nye høringsmateriale er stærkt problematisk, idet 
det ikke tager høje for, at Hinnerupbadet har tilbud, 
som kun kan tilbydes her, at 60 % af kommunens 
børn og unge bor i Favrskov øst, samt at tilflyttere 
primært ønsker at bosætte sig i Favrskov øst.

Harmoniseringen skal sikre, at alle børn og unge får 
samme muligheder for at modtage svømmeundervis-
ning. 
det er vigtigt, at vores børn og unge lærer at svømme. 
HOG skal kunne udbyde flere timer i badet. 
det understreges af de lange ventelister, vi har. 
samtidig skal Favrskov Aftenskoles attraktive tilbud 
til voksne, med gigt og problemer med bevæge-
apparatet, kunne forsætte. det tjener os alle bedst. 

det er brugerne, der skal have lige muligheder. 
Vi skal skabe rammerne.

derfor kan en 50/50-model, som foreslået, ikke bru-
ges til harmonisering af svømmehalsområdet.

det er en ommer!

søren eriksen

Formanden mener:

Harmonisering af
svømmehalsområdet lugter

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

Hinnerup senioridræt 
er en forening for 
personer over 60, som 
gerne vil dyrke gym-
nastik og idræt i dagti-
merne.

Hinnerup Senioridræt blev 
startet i 1997 af Kirsten 
og Leif Rasch Petersen. 
Foreningen blev da tilknyttet 
både HOG og HSG. 
På daværende tidspunkt 
var der godt 20 medlem-
mer.
I foråret 2013 opstod 
der et ønske i HSI om at 
oprette en bestyrelse, da 
formanden gennem alle 



Hinnerup senioridræt
er et nyt udvalg under HOG

3 Senioridræt

 JULETILBUD   
  HOG  HINNERUP

BESTIL INDEN 
D. 08/12/13 
og få leveret 

inden jul

CLASSIC BEE 
HOODIE

38-472-7607
MARINE/NEON YELLOW

PRIS BØRN 300,- 
Inkl HOG logo bryst og navn på bryst

PRIS VOKSEN 350,- 
Inkl HOG logo og navn på bryst

Fåes i str. 6/8år - 10/12år - 14/16år - 
S-M-L-XL-XXL-XXXL

Bestilling skal ske via mail MNI@hog-hinnerup.dk
HUSK OPLYS STØRRELSE OG NAVN (MAX 12 BOGSTAVER)
Evt. se mere på www.hog-hinnerup.dk

HUSK AT HOG KLUBDRAGTEN OGSÅ KAN BESTILLES PÅ MAIL TIL MAGNUS PÅ:
mni@hog-hinnerup.dk
MRK klubdragt.

Hinnerup senioridræt 
er en forening for 
personer over 60, som 
gerne vil dyrke gym-
nastik og idræt i dagti-
merne.

Hinnerup Senioridræt blev 
startet i 1997 af Kirsten 
og Leif Rasch Petersen. 
Foreningen blev da tilknyttet 
både HOG og HSG. 
På daværende tidspunkt 
var der godt 20 medlem-
mer.
I foråret 2013 opstod 
der et ønske i HSI om at 
oprette en bestyrelse, da 
formanden gennem alle 

årene ønskede at fratræde. 
Man besluttede at arbejde 
på at få udpeget/valgt en 
bestyrelse for at få arbejdet 
i foreningen delt ud på flere 
hænder. Der blev udpeget 
fire personer, som var villige 
til at påtage sig arbejdet. 
Den 15. april 2013 blev 
der afholdt et møde for at 
orientere medlemmerne for 
forslaget og for at få deres 
godkendelse af de fire per-
soner. Det blev godkendt af 
medlemmerne, og besty-
relsen skulle tiltræde den 1. 
august 2013.

Medlemstal 10-doblet
I dag er der 200 medlem-
mer i foreningen fordelt på 
to hold, som dyrker idræt 
godt 2 timer hver mandag 
og onsdag formiddag i 
Rønbæk Idrætscenter.  
Dels er der gymnastik i en 
time og et kvarter, og dels 
er der en time med forskelli-
ge aktiviteter, f.eks. badmin-
ton, boldspil, bordtennis, 
petangue, tæppecurling, 
m.v. 
Klokken 12 mødes de, 
der har lyst, i caféen med 
medbragt madpakke, og vi 
synger et par sange fra DGI 
sangbogen.

Også busrejser
I en del år har der været en 
årlig busrejse til udlandet 
samt tre mindre udflugter i 
det jyske.
Desuden hjælper forening-
ens medlemmer til ved 
afvikling af Store-gå-dag 
samt ved sommerfesten på 
Hinneruplund.
Der er ligeledes et indoor 
cycling hold hver tirsdag 
formiddag med plads til 20 
personer.
Foreningen afholdt sit første 
årsmøde d. 23. oktober 
2013 med deltagelse af 70 
medlemmer.
Det blev besluttet, at for-

eningen fremover skal være 
et underudvalg under HOG 
og fungere efter HOG’s 
vedtægter. HOG-formand 
Søren Eriksen deltog i 
årsmødet.

Der er valgt 4 personer 
til seniorudvalget samt 1 
revisor og suppleanter.

Formand Jens Boesen, 
kasserer Laila Møldrup 
samt udvalgsmedlemmer 
Karen Ravn Nielsen 
og Inge-Lise Dueholm.

Jens Boesen 
Formand 
duebo@oncable.dk

Laila Møldrup
Kasserer
johnmoeldrup@mail.dk

Inge-Lise Dueholm 
Udvalgsmedlem
duebo@oncable.dk

Kontaktpersoner senioridræt:

Karen Ravn Nielsen
Udvalgsmedlem
Karen.Ravn@al2mail.dk

Bankospil
På Hinnerup Kro 

hver mandag kl. 19.30



Badminton  - november 20134

Hinnerup
Samsøvej 13 · 8382 Hinnerup

86 98 76 22

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:

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

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
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Bliv fan af HOG Badminton
HOG Badminton har fået sin 
egen fanside på facebook, 
så er du nysgerrig efter at 
vide mere om, hvad det er 
der trækker ved den der 
fjerbold, så kig ind. 

Badmintonspillere og forældre 
sørger for at holde siden i live 
med små og store kommentarer 
fra stævner og holdkampe – og 
selvfølgelig fotos af glade spillere 
med medaljer og pokaler. 

Herudover kan du også læse om 
HOG Badmintons særlige arran-
gementer og aktiviteter.

Klik ind på www.facebook.com/
HOGBadmintonfanside

Er du også fan af HOG Badminton...?

så er det igen ved at være tid til en 
lille update på den nye sammenlæg-
ning med søften Badminton.
det har indtil nu været en fantastisk 
start. 

da begge klubber kommer med mange 
jævnbyrdige spillere, giver dette rigtig 
god træning for alle, og alle spillere er 
enige om, at sammenlægningen har 
været en stor succes. 
Hvad angår vores turneringshold, er det 
gået lidt op og ned. 

1. holdet i jyllandsserien er kommet 
fantastisk fra start, og ligger nummer 2 
med 11 point for 4 rigtig gode kampe, 
hvor modstanderne ikke har haft meget 
at gøre. dermed har holdet stadig mu-
ligheden for at opfylde sæsonens mål, 
som er oprykning til danmarksserien 
i næste sæson. det kræver dog flere 
sejre i de næste 3 kampe, som er mod 
de andre tophold i puljen.

de andre hold i sammenlægningen 
ligger derimod i den anden ende af ta-

bellen, men begge hold har også været 
hårdt ramt af utallige afbud i stort set 
hver holdrunde. 
2. holdet i serie 1, ligger efter 4 runder 
nummer 7 af 8 hold, og har kun 1 point, 
men har været meget uheldige med 
ikke at have fået point i flere kampe.
Vores 3 hold i serie 2 havde en rigtig 
god start, med 3 point i den første 
kamp, men er siden gået lidt i stå, og 
har kun fået 2 point siden, og har efter 
4 runder nu 5 point. dog er der kun 4 
point op til 1. pladsen, så intet er afgjort. 

en ting er dog sikkert, og det er, at hvis 
vi i de næste runder kan slippe for de 
mange afbud, ligger der mange point 
og venter til alle holdene.

skulle du være interesseret i at følge 
holdene i de sidste kampe, kan datoer-
ne findes på badmintonpeople.dk, eller 
ved at kontakte Martin Glad på mail 
mgj@hog-hinnerup.dk. 

Vi har brug for alt den støtte, 
vi kan få i hallen..!

FOTO t.v.: Team Favrskov Badmintons Jyllandsseriehold 
efter 11-2 sejr over Aarhus Akademisk.

Nyt fra Team Favrskov Badminton:

sammenlægning med søften en succes fra starten
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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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Af rebecca Vestergaard

Vi var 11 spillere fra HOG Bad-
minton, 2 trænere, en masse 
forældre og et par mindre piger 
fra Hadsten, som vi sov sammen 
med. Vi var af sted i tre dage 
med en masse badminton og en 
masse hygge. 

Fredag morgen kørte vi til Fredericia. 
Vi startede med at køre ned på skolen, 
hvor vi skulle overnatte, for at sætte 
vores ting. Vi overnattede i et klasse-

værelse på en skole i Fredericia. Der-
efter kørte vi ud i de forskellige haller. 
De to trænere, Thomas Søe og Jakob 
Mørk, skiftede imellem hallerne de 
forskellige dage. En træner gik rundt i 
Fredericia centeret, der har seks haller. 
En anden træner kørte rundt mellem 
de små haller uden for Fredericia. Da 
kampene var spillet færdige, kørte 
vi tilbage til Fredericia centeret. Efter 
aftensmad var der så høvdingebold.
Både fredag og lørdag aften havde vi 
et HOG-hold med i høvdingeboldtu-
neringen. Fredag aften var der udover 
høvdingebold også en træner badmin-

tonturnering. Trænerturneringen slut-
tede af med, at de to trænere spillede 
en badmintonkamp mod hinanden 
– resultatet kan ses på vores fanside 
på facebook.
Lørdag morgen stod vi tidligt op, 
så var det ud i hallerne, og til sidst 
sluttede vi dagen af med en omgang 
høvdingebold. Så hjem på skolen hvor 
der var købt en masse slik. 
Søndag morgen stod vi tidligt op, 
spillede de sidste kampe og kørte så 
trætte hjem med ømme kroppe. Alt i 
alt var det en super god og hyggelig 
weekend. 

FOTO t.h.:
Usain Bang… 

præcis som 
til træning.

FOTO t.v.:
Jakob Mørk 
coacher U15 Her-
redouble med Alex 
Poulsen og Kasper 
Krupsdahl.

FOTO t.v.:
Høvdingebold var ikke 
vores stærkeste side 
– men flotte ser vi ud.

FOTO t.v.:
Coach fight – Søe versus Mørk.
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Nordea Fonden
støtter HOG Fodbold

 - november 2013

René Johansen, 
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

Advisory Board:

Kristen Engelbrecht,
ke@hog-hinnerup.dk

Magnus Nielsen,
mni@hog-hinnerup.dk

Peter Breiner Larsen,
pbl@hog-hinnerup.dk

Nordea Fonden har støttet fodbold-
afdelingen med beløb til rekvisitcon-
tainer og fliser

Filialdirektør Mette Dam fra Nordea i 
Hinnerup overrakte i starten af novem-
ber en check på 10.000 kr. til fodboldaf-
delingen i HOG. 
Beløbet er øremærket til en container til 
fodboldafdelingens rekvisitter og til fliser 
foran containeren. 
Kampfordeler i fodbold og sponsorkon-
taktperson i HOG, Magnus Nielsen, tog 
imod checken på klubbens vegne. 

Opfyldelse af et stort ønske
Magnus Nielsen fortæller, at det længe 
har været et stort ønske fra fodboldspil-

lerne, at de får en container mere til 
opbevaring af alle de rekvisitter, som 
spillere og trænere bruger i forbindelse 
med træningen. 
Samtidig har det været et stort ønske, 
at der blev lagt fliser fra stien og ind til 
containerne, så spillere og trænere kan 
komme ind for at hente rekvisitterne 
uden at vade i en større mudderpøl. 
Det har pengene fra Nordea Fonden 
været med til at afhjælpe og Magnus 
Nielsen takkede for beløbet på vegne af 
fodboldafdelingen. 

Magnus Nielsen, HOG Fodbolds kampfordeler og sponsor-
kontaktperson, modtager her de kærkomne støttekroner fra 
Nordea-filialdirektør Mette Dam.

Foto: Michael Hejlskov Jacobsen

At FAVrsKOVsBANeNs støtteforening er vin-
der af initiativprisen 2013, er en stor glæde hos 
os alle der har stået bagved dette sværdslag.

Vinder-argumenterne var:
- etableringen af økonomien bag banen
- banen umiddelbare formål: at udvikle flere 
   teknisk dygtige talenter
- et aktiv for alle i både Hinnerup og Favrskov
- og tilmed tænkt til ende, således driften sikres
  ved anvendelse af en web-butik
- der gør en forskel 
- der bidrager med nye tanker og idéer 
- og indirekte er med til at fremme det lokale 
  erhvervsliv
- opfylder alle de krav, vi i rotary Hinnerup
  med rimelighed kan stille. 
Alt i alt et kæmpe aktivt og flot initiativ.

Til Lykke!
Benny svane Pedersen.

erhvervstjenesten, Hinnerup rotaryklub

Favrskovbanen
har fået Hinnerup
rotary Klubs
initiativpris 2013

Hinnerup Cup udvalget er 
allerede godt i gang med for-
beredelserne til Hinnerup Cup 
2014. 
Cuppen gennemføres igen i 
2014 i Kr. Himmelfarts ferien – 
fra torsdag den 29. maj 
til lørdag den 31. maj. 

Stævneudvalget håber på mindst lige 
så stor opbakning til stævnet i 2014, 
som de seneste år, hvor omkring 
250 hold har deltaget i stævnet i de 3 
stævnedage. 
- Vi stiler altid efter at gøre det hele lidt 
bedre hvert år, og det er ingen undta-
gelse i 2014, siger stævnets formand 

Per Bach Sørensen.

efterlyser flere frivillige
Han og stævneledelsen har de første 
aftaler om hjælpere på plads, men vil 
da gerne opfordre endnu flere frivillige 
til at melde sig som hjælpere. 
- Vi kan sagtens bruge flere frivillige 
til opgaver som: Indkvartering på 
skolerne, bespisningen, rengøring og 
service, nattevagter og opstilling og 
oprydning, siger formanden. 
- Så skulle du have lyst til at give en 
hånd med og hjælpe til med de man-
ge opgaver og have det sjovt sammen 
med de mange andre frivillige, så meld 
dig endelig hos stævneledelsen, lyder 
opfordringen.

Formand: Per Bach Sørensen
PBS@hog-hinnerup.dk 

Stævneleder Magnus Nielsen
                          MNI@hog-hinnerup.dk 

Stævnelederassistent
Margit Kjær Pedersen

MKP@hog-hinnerup.dk 

Hjælperkoordinator Torben Qvist
TQ@hog-hinnerup.dk 

FOTO: richard skovby

Hinnerup Cup 2014:

Forberedelserne er godt i gang
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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

Hele vinteren træner vi 
på banerne ved 
HH Hallen hver onsdag 
kl. 19 og søndag kl. 10. 
Omklædning foregår i 
HH-Hallen.
Vi hygger os utrolig 
meget, får en god snak 
og spiller til to mål i en 
time.
Var det ikke noget for 
dig? 

Alle kan være med uan-
set niveau, så mød op til 
træning - vi glæder os til at 
se dig. 

Plads til flere
Til den kommende sæson 
står vi og mangler spillere til 
vores OB45 og OB50 hold. 
Så har du alderen og lysten, 
så kom og vær med.

Mange hilsner
Gert Dremark 

– aktiv på OB50

Kom og leg med – vi har 
brug for dig
HOG Oldboys har i 2013 
haft følgende 5 hold med 
Østjysk Oldboys turnering: 
OB30, OB40, OB45, OB50 
og OB55 

- Jeg formoder, at der 
også I 2014 vil blive tilmeldt 
samme antal hold og med 
de samme aldersinddelin-
ger, siger oldboys formand 
Bjarne Wiese. 
-Der holdes et møde kort 
efter deadline på sportsavi-
sen INDSIGT, og her vil det 
blive drøftet, hvordan til-

meldingen bliver, men 
umiddelbart ser det ud til 
holdene fortsætter. Vi kan 
dog altid bruge flere spillere 
på holdene, så er der blandt 
læserne spillere, som kunne 
tænke sig at motionere 
med en fodbold, skal ingen 
holde sig tilbage. Vi hygger 
os rigtig godt hver onsdag 
og søndag, så kom endelig 
og vær med, slutter oldboys 
formanden.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

11	  mands	  kampfordeler.	  
	  

HOG	  FODBOLD	  søger	  en	  11	  mandskamp	  fordeler,	  til	  at	  overtage	  funktionen	  som	  
kampfordeler	  for	  alle	  vores	  11	  mands	  kampe.	  

	  

Du	  vil	  blive	  undervist	  i	  brugen	  af	  kluboffice,	  kamp	  flytninger	  og	  bookinger.	  Du	  vil	  
være	  med	  som	  ”føl”	  under	  forårssæsonen,	  for	  så	  at	  overtage	  funktionen	  helt	  til	  

efterårs	  sæsonen.	  Der	  er	  altid	  erfarne	  folk,	  at	  spørge	  til	  råds,	  så	  man	  er	  aldrig	  alene.	  

	  

Der	  er	  sæsonstart	  forår	  og	  efterår.	  I	  den	  måned	  vil	  der	  være	  et	  forventet	  tidsforbrug	  
på	  5-‐10	  timer	  pr.	  sæsonstart.,	  og	  i	  mellemperioden	  mellem	  2-‐4	  timer.	  	  

Der	  ydes	  et	  vederlag	  per	  sæson.	  

Ansøgningen	  sendes	  senest	  15.	  december	  2013	  til	  formand	  René	  Johansen	  på	  mail	  
rj@hog-‐hinnerup.dk	  .	  

Har	  du	  spørgsmål	  om	  funktionen,	  er	  du	  meget	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  René	  på	  
tlf.	  30214002.	  

HOG	  FODBOLD	  	  	  

Hej - ”er du oldboys”? - så se her:
Alle kan være med, uanset niveau..!

Kims Fiskevogn
Tlf.: 97823162 / 20479530
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Tennis-sæsonen
vel overstået

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

så er tennissæsonen vel overstået. 
Med mange solrige dage, er der 
blevet spillet en masse tennis, nogle 
dage endda for varmt til fysisk aktivi-
titet. Banerne har været rigtig fine, da 
der har været knap så meget vind, 
som det foregående år. 

Der har i år været et medlemstal i HOG 
tennis på 109 (36 unge/under 25 år, samt 
73 seniorer), hvilket desværre er en ned-
gang fra sidste år. Nedgangen ses især på 
ungdomssiden. Men vi har et godt tilbud 
med mange aktiviteter, som forhåbentlig 
på sigt tiltrækker nogle flere interesserede 
for tennisspillet, og for de gode faciliteter 
tennisklubben råder over. Både banerne og 
de lokaler vi har til rådighed er god kvalitet, 
og er til fri afbenyttelse, når først man er 
medlem.

Næste sæson vil tennisklubben blive 
tilmeldt JTU, da dette forhåbentlig vil give 
vores juniorer bedre muligheder for, at 
komme ud, og spille mod andre.

Klubmesterskaber
Klubmesterskaber i HOG Tennis single-
rækkerne blev i år afholdt i fantastisk 
sensommer vejr den 14. september. 

Det gode vejr kunne dog ikke ændre på, at 
resultatet blev det samme som sidste år i 
både dame og herrerækken.

Ulrik Svendsen vandt ligesom sidste år 
mesterskabet for mænd, hvor han i finalen 
slog Mathias Thomsen, som ligeledes var 
den tabende finalist sidste år. Bemærkel-
sesværdigt var det at nummer 3 blev den 
kun 11-årige pigespiller Cecillia Gisella, som 
er et af Danmarks største tennistalenter. 
Hun havde modigt tilmeldt sig herresingle 
rækken og klarede denne udfordring så fint 
at hun fik en tredje plads. Imponerende.
I damesinglerækken gik førstepladsen til 
Lone Møller med Margrete Godballe Olesen 
som nummer 2.

Sideløbende med den ordinære klubturne-
ring, blev der afviklet en turnering i 60+ regi 
(mindre hardcore spillere over og under 60 
år)

Vejret var godt og det blev en hyggelig 
eftermiddag med gode dueller. Placering 
blev som følger:

1. plads: Lars Karlsen - Günter Kiehl
2. plads: Finn Bluhm - Lars Norengaard
3. plads: Dorte Bluhm - Ib Hesselberg

Stort tillykke til alle vinderne.

Vi glæder os allerede til at se Jer alle 
igen på banerne til næste år.

Forfatter: Charlotte Henriksen

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

Alle ugens dage

8-21
Købmand
Christian Møller

Meget mere discount!
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Indoor Cycling 9

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

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

Vi er nu kommet godt ind i 
november måned og vejret 
byder på regn, blæst og kulde 
– så nu er det virkelig tid til 
indoor Cycling. 

Vi er kommet godt i gang med 
efterårssæsonen og flere af holdene 
er booket godt op. Men der er sta-
dig ledige cykler på flere af holdene 
og det vil vi naturligvis gerne lave 
om på. Vi håber på at få fat i flere 
nye medlemmer hen over vinteren, 
så vi kan køre med fuldt bookede 
hold – det er bare sjovere for alle.

Ny instruktør
Vi er glade for at kunne sige vel-
kommen til vores nye instruktør, 

Jesper Øgendahl. Jesper startede 
op med sin første time d. 7/11 og er 
nu en fast del af instruktørteamet.

Ny i bestyrelsen
Det er også en stor glæde at byde 
velkommen til vores nye bestyrel-
sesmedlem, Pelle Andersen.
Pelle meldte sig på banen, da vi 
efterlyste flere kræfter i udvalget og 
er indtrådt i bestyrelsen i november. 
Vi sætter stor pris på at få flere og 
nye kræfter med ind i arbejdet.
Pelle er 45 år, gift og bor i Hinnerup 
og arbejder som sværvognsredder 
hos Falck.
I fritiden er Pelle deltidsbrandmand 
hos Falck i Hinnerup. 
Derudover cykler han på landevejen 

og i skoven og naturligvis også i IC 
lokalet.
Vi har, i bestyrelsen, mange ideer 
og mange ting i støbeskeen, men 
har desværre for få ressourcer. 
Så vi kan stadig godt bruge et en-
kelt bestyrelsesmedlem mere, som 
vil afsætte tid til at indgå i arbejdet 
med at udvikle IC afdelingen i HOG.

Har du lyst? 
Vil du gerne vide mere om hvad 
arbejdet som frivillig indebærer?

Så kontakt Tina eller Henrik

HOG indoor Cycling
er aktiv på Facebook
Vi opfordrer alle til at følge godt 
med på vores hjemmeside og også 
til at melde sig ind i vores gruppe 
på Facebook. Her er løbende 
opdateringer på hold, nye tiltag og 
aktiviteter. 
Vores instruktører er rigtig gode til 
at lave forskellige nye tiltag og sjove 
aktiviteter og mon ikke der også 
sker lidt i julemåneden og til nytår.
På facebook finder du os ved at 
søge på HOG Indoor Cycling.

Forfatter: Pia Henriksen

INDOOR
cycling 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

Pelle Andersen
Udvalgsmedlem

endelig højsæson i indoor Cycling



Svømning  - november 201310

HINNERUP
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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

Af Annette Kjærgaard

Optimismen hos HOG svømning var stor, da vi 
i midten af august sendte vores høringssvar om 
harmonisering af svømmehallerne i Favrskov 
Kommune af sted.

Høringsmaterialet indeholdt tre modeller, som vi ganske 
vist forkastede, fordi de på mange punkter var mangelfulde, 
men fælles for dem var, at de stillede svømmeklubben i 
udsigt, at vi ENDELIG langt om længe kunne få flere timer i 
Hinnerupbadet. 
Vi var begejstrede ved udsigten til at komme af med vores 
ventelister, udvide fitness- og motionstilbudet og måske 
også få flere timer til dem, der gerne vil svømme konkur-
rence. 
Udvalget har bunker af idéer, og ønsker i høj grad mulig-
hed for at udvikle svømmeklubben i takt med, at antallet af 
borgere stiger, og i takt med at der dukker nye aktiviteter 
og spændende vandaktiviteter op. 
Hvorfor ikke også tilbyde udspring, synkronsvømning eller 

noget helt tredje? 
Slut med opkald og mails fra skuffede og ind imellem også 
sure forældre, som ikke fik plads til deres barn i svømme-
skolen, og som trækker så meget energi ud af svømme-
klubbens frivillige! 

en stor skuffelse
Tilsvarende stor var skuffelsen, da vi fra Favrskov Kom-
mune modtog et notat vedrørende en ny model 4.
I notat anerkender Teknik og Kultur-sekretariatet facts som, 
at befolkningsgrundlaget og andelen af børn og unge er 
større i Hinnerupbadets område end det er i Hammelba-
dets. Trods dette mener kommunen, at de timer, der købes 
i de to svømmehaller, skal fordeles 50/50. Model 4 tildeler 
dermed foreningerne i Hinnerup og Hammel lige mange 
timer – nemlig 1.350 timer om året. 
I Hammel tilfalder langt størsteparten af de timer HGF, 
mens vi her i Hinnerup må dele med Favrskov Aftenskole, 
som også er en forening. Da Favrskov Aftenskole udeluk-
kende bruger varmtvandsbassinet og primært gør dette i 
dagtimerne, har HOG Svømning ingen interesse i, 

at ”kannibalisere” på Favrskov Aftensskoles timer, – men vi 
har da et kæmpeproblem med, at vi, fordi vi skal dele, en-
der med kun at få 110 timer mere årligt. Det svarer til, at vi i 
næste sæson vil kunne udbyde sølle 3 timers svømme- og 
vandaktivitet mere om ugen. For at sætte det lidt i perspek-
tiv: HOG Svømning vil altså, hvis model 4 bliver en realitet, 
have 500 timer til rådighed årligt – HGF vil have 1.237 timer.
Det synes vi ikke er harmonisering. 
Da vi på den verserende debat kan se, at Favrskov Aften-
skole nyder politisk velvilje, ser vi gerne en model 5, som 
trækker Favrskov Aftensskole ud af regnestykket, INDEN 
timerne mellem Favrskov Kommunes idrætsforeninger 
fordeles. 
Det synes vi nemlig er harmonisering!

Annette Kjærgård  
Formand 
ak@hog-hinnerup.dk  

Lise Kaa  
Kasserer
lka@hog-hinnerup.dk 

Marianne Johansen
Sekretær
mnj@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner svømning: svømmeklubben har desuden en hot-line, 
som bør anvendes ved henvendelse 

til svømmeklubben. 
det er en fordel at benytte dén, da der 

sidder en person og fordeler henvendel-
serne, så de havner hos den i udvalget, 

som kan besvare spørgsmålet. 
Anvendes de andre mailadresser, 
risikerer man at svaret forsinkes, 

fordi mailen skal videresendes. 
Vores hot-line findes på hjemmesiden 
under ”Kontakt”. (http://hogsvomning.

klub-modul.dk/cms/showContentPage.
aspx?ContentPageid=7)

Steen Trampedach
Træneransvarlig
str@hog-hinnerup.dk 

Kåre Kirkegaard
IT og til/afmelding
kjk@hog-hinnerup.dk 

Foto herunder:
Vandpolo! En aktivitet 
HOG Svømning måske – 
måske ikke - kan tilbyde.
Foto: Annette Kjærgaard

Harmonisering..?

svømmeudvalget
vil gerne være flere



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

vI sTØTTer
lokAlsporTeN

Af Steen Trampedach

HOG svømnings Ud-
valg består i dag af 5 
medlemmer. det er for 
få.
 især fordi HOG svøm-
ning svinger mellem at 
være den HOG afdeling 
med flest medlemmer - 
i stærk duel med HOG 
fodbold.
 
Når vi gerne vil udvikle og 
skabe nye tilbud, samtidig 
med at vi bliver nødt til at 
presse politikerne og kom-
munen for mere ”vandtid”, 
er det vigtigt, at vi er flere til 
at løfte opgaven.
 
Kære forældre og andre 
interesserede – tag nu 
springet og svøm med!

 Helt konkret er der (projekt) 
opgaver så som udvikling 
af en Adventurehold, som 
primært henvender sig til de 
unge i 14 - 18 års alderen. 
Til sommer skal vores store 
succes med Aqua Camp 
gentages og videreudvikles. 
Derudover vil vi udvikle af-
delingen med, hvad svøm-
ning og vand ellers kan 
bruges til. Så kom nu og 
vær med til at bestemme, 
hvordan vi anvender vores 
midler bedst muligt.

Hvis du er interesseret i, at 
lægge et stykke arbejde 
i Udvalget, som består af 
fem meget engageret med-
lemmer, kan du kontakte 
formanden på ak@hog-
hinnerup.dk.

Forældre bank 
Et andet tiltag til at aflaste 
det nuværende svøm-
meudvalg er, at vi vil have 
en forældrebank op at stå 
- et sted, hvor vi har nogle 
hænder, som vi kan trække 
på til forskellige konkrete of 
afgrænsede opgaver. Det 
kan være opgaver omkring 
mad i forbindelse med Aqua 
Camp, hjælpe i forbindelse 
med stævner, tidtagning 
ved stævner eller reserve-
trænere, hvis vores faste 
trænere er forhindret pga. 
eksamen, eller lignende.
 
SÅ - Har du lyst til at blive 
spurgt om at hjælpe til med 
at løse en konkret op-
gave, så meld dig til vores 
forældrebank - den med de 
ekstra hænder.
 

Send udvalget en mail med 
en kort beskrivelse af, hvem 
du er, og evt. hvilke spids-
kompetencer du kan byde 
ind med. Vi kan f.eks. godt 
bruge folk der kan gå ind 
og hjælpe 3 - 4 gange med 
f.eks. Dykning, synkron 
svømning eller udspring.

Af Annette Kjærgaard

HOG svømning har ca. 650 med-
lemmer, og vi håber på politikernes 
velvilje, så vi kan blive endnu flere!  - 
derFOr er vi konstant på jagt efter 
gode trænere og hjælpetrænere.

Er du vild med vand og vandets mulighe-
der, kan svømme og lide at være sammen 
med børn, kan vi bruge dig som træner eller 
hjælpetræner i svømmeskolen. Hvis du har 
erfaring med og lyst til konkurrencesvøm-
ning får vi snart behov for endnu en træner 
for vores Talenthold.

Mange muligheder
Er du mere til jogging, spinning, yoga eller 

zumba i vand kan vi bruge dig i vores enga-
gerede team af aqua fitness instruktører.
Udover nogle dejlige timer med skønne 
børn og unge tilbyder vi kurser indenfor 
svømning og livredning. Vi holder i løbet af 
sæsonen møder med mange gode traditio-
ner ligesom vi jævnligt arrangerer events for 
trænere og udvalg.
Hvis du er interesseret skal du sende en 
mail til ak@hog-hinnerup.dk.
Vi glæder os til, at høre fra dig.

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

svømmeudvalget
vil gerne være flere

FOTO: Valdemar Kjærgaard

HOG svømning
søger trænere
og hjælpetrænere!
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Foto-kavalkade fra to af HOG Hinnerups
Oktoberfesten…..
den bedste af 
slagsen indtil 
videre.
 
Årets oktoberfest 
havde næsten alt:
spidskålssalat, søm 
og store Øl, men sav-
nede dig….

de godt 230 deltagere 
havde en fantastisk 
fest. 
der var en god stem-
ning, dejlig mad fra 
Kok Omega i søften, 
tyrolermusik af Hin-
nerup Tyrolerband og 
dansemusik af det lo-
kale band Headeggs.
 
en rigtig god cocktail 
med højt humør og 
glade mennesker, 
hvoraf rigtig mange 
var i tyrolertøj. 
- det er ikke nød-
vendigt med tyroler-
tøj, men det sætter 
nu alligevel et godt 
præg på festen, at så 
mange har gjort lidt 
ekstra ud af det, siger 
Lene Hauge fra HOGs 
sponsorgruppe, der 
sammen med Lions 
Club Hinnerup arran-
gerer festen. 

- Vi forventer at kom-
me igen til næste år, 
selv om Tyrolerfesten i 
år ikke har givet over-
skud til ungdomsar-
bejdet i HOG og Lions 
humanitære arbejde. 
siger Lene Hauge.

- Vi giver det en 
chance mere og 
håber virkelig på en 
noget større opbak-
ning i 2014, siger hun 
på vegne af arrangø-
rerne. 
- Med dén stemning 
og de fest- og dan-
seglade mennesker, 
der deltog i år, er det 
svært at stoppe nu, 
slutter Lene Hauge, 
og hun kommer med 
en kraftig opfordring 
til alle i Hinnerup om 
at bakke op om de 
arrangementer, der 
bliver lavet her i Hin-
nerup, så den gode 
tradition kan fort-
sætte. 

Til højre ses
en række festlige
glimt fra Oktober-

festen 2013.
Fotograf: 

Marianne Johansen.
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succes-arrangementer i efteråret 2013
Hinnerup Messen 
- for hele familien 
Hinnerup Messen blev 
en stor succes for 
udstillerne og HOG 

Hinnerup Messen den sidste søn-
dag i september havde besøg af 
rigtig mange mennesker fra både 
Hinnerup og de omkringliggende 
byer. 
Med 78 stande var der også meget 
at se på, og med de tilbagemel-
dinger, messeudvalget har fået, 
var udstillerne rigtig godt tilfredse 
med antallet af besøgende. Knapt 
1500 gæster var forbi standene på 
dagen, og dertil kommer en masse 
børn og unge, som kom gratis ind 
og dermed ikke blev registreret. 

Messeudvalget har evalueret mes-
sen, og de svar der er kommet ind 
fra udstillere, viser samlet, at der er 
tale om en stor succes. 
- der er nogle ting, som skal gøres 
bedre, fortæller messeformand 
Magnus Nielsen til iNdsiGT, og det 
skal der naturligvis gøres noget 
ved, men det kan ikke ødelægge 
helhedsindtrykket, at det var en stor 
succes for langt de fleste udstillere. 
den respons vi har fået fra publi-
kum er også meget positiv, 
så hvorfor skulle vi ikke prøve igen, 
siger messeformanden. 

Hinnerup Messe
igen i 2014
- Med den succes vi oplevede på 
Hinnerup Messen i år, har messe-
udvalget besluttet, at der igen i 2014 
afholdes Hinnerup Messe. 
Messeudvalget har allerede hørt fra 
nye udstillere, som kunne tænke 
sig at deltage i Hinnerup Messen 
i 2014, så selv om enkelte måske 
føler, at de ikke har overskud til at 
deltage i 2014, kommer der helt 
sikkert nye til, så Hinnerup Mes-
sen kan blive en lige så stor succes 
som i 2013, fortæller messefor-
mand Magnus Nielsen.  

stor støtte til HOG
Hinnerup Messen gav et pænt 
overskud – et overskud, som går til 
støtte for ungdomsarbejdet i HOG 
Hinnerups sportslige afdelinger. 
- det er dejligt, at forretninger og 
firmaer i og omkring Hinnerup vil 
være med til at støtte sporten i Hin-
nerup på denne måde, siger HOG´s 
formand søren eriksen. Med godt 
1800 medlemmer, heraf over 1200 
ungdomsmedlemmer i de 6 afde-
linger i HOG, kommer et beløb til 
støtte for klubbens ungdomsarbej-
de meget belejligt. det er vi meget 
taknemlige for, siger formanden.

Til højre samt på bagsiden
ses en række festlige glimt
fra Hinnerup Messen 2013.

Fotograf: Michael Hejlskov Jacobsen

- se flere fotos fra
Hinnerup Messen 2013 på bagsiden..!
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skynd jer:
Vi har et lille lager
af HOG klubdragter

SAMMEN SKABER VI LØSNINGER
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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

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432
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KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj
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eller på tlf. 40844310/40544432

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

HOGs klubdragter kan købes nu. 
Lille lager haves til børn og unge. 

Kontakt:  
Magnus Nielsen

Møllevangen 10, Hinnerup
Mobil 21 74 75 52

Mail: MNi@hog-hinnerup.dk

- se også info-annonce herunder ;-)

      HOG KLUBDRAGT     
ALLE AFDELINGER

JEG BESTILLER HERMED 1 STK. KLUBDRAGT STR. 
_____________________

Klubbens sponsorer på dragterne er: 
Sportmaster Storcenter Nord, Bagergården i Hinnerup, 
Tandlæge Hedegaard, Fermacell, Rema 1000 i Søften 
og XL Byg – Gadeberg Hadsten. 

PRIS FOR DRAGT INKL. TRYK

STR 4-16 ÅR            KLUBPRIS    360.-     KR

STR  s-xxxl              KLUBPRIS    440.-      KR

NAVNETRYK KOSTER 50,-

PÅ TRÆNINGSDRAGTEN ØNSKER JEG FLG. NAVN: 

_____________________________________________________
Navnetryk på front, trøje og buks. ( MAX. 14 BOGSTAVER )

MEDLEM _____________________________  TLF.NR._____________

Mail: __________________________________________________

BESTILLINGS D._____________ BETALT KR. ________________

EKSP. ___________________________



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

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
• Kok Omega
• Murermester Orla Kragelund
• Profil Optik
• Tandlægerne v/
   Thomas Hedegaard Aps
• XL - Byg & Mal - søften 
• Århus Charter

reklameskilte:
rønbæk stadion - HH Hallen -
rønbæk idrætscenter hal 1 og hal 2
 
Bagergården i Hinnerup  
Blue Water shipping  
Bridgestone danmark A/s 
Bytømreren i skejby 
Carlsberg  
de Grønne Busser 
dK Totalbyg A/s
el Plus - Hinnerup
elcon - Århus  
elcon Hadsten-Hinnerup  
elektrikeren i Hinnerup    
Frode Laursen 
GF Forsikring
Hair Fair
Handelsbanken 

Hinnerup Blikkenslagerforretning 
Hinnerup Container service 
Hinnerup VVs 
Home
Hummel
intersport
Jacobs Tømrerfirma
JH Anlæg  
Jyske Bank 
Kirkens Korshær  
LB skilte - Norring  
Malermester Haugaard
MB Anlæg & Teknik Aps 
MB Autocenter   
Murermester 
Karl Johan Hvid  Tønnesen
OK Benzin 
OK Fyringsolie   
rafn el 
rafn Tømrer og snedker Aps 
rema 1000  - søften 
ren Velvære 
ret & råd i Hinnerup 
scanex  
sparekassen Kronjylland 
sportmaster storcenter Nord
statoil servicenter - søften
Tennegården 
Via Biler   
Vibe Huse 
VVs  Flemming sørensen 
XL Byg og Mal - søften 
XL Byg - Gadeberg Hadsten

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..!

HOG’s
reklamepartnere:
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4 FEDE SORTIMENTER

KS1000

999,-
VEJL. INCL. MOMS

KS299

299,-
VEJL. INCL. MOMS

SP40

1499,-
VEJL. INCL. MOMS

TS42

499,-
VEJL. INCL. MOMS

Godt Nytår..!

salg af fyrværkeri på grusbanen ved 
HH-Hallen 27.-31. december.

Sidste år havde HOG Fodbold salg af fyr-
værkeri med det formål at støtte opførelsen 
af en kunstgræsbane i Hinnerup. Salget var 
så stor en succes, at vi har valgt at gentage 
dette tilbud til byens borgere igen i år.
I år går overskuddet fra salg til HOG 
Fodbold, HOG Badminton og HOG Indoor 
Cycling.
Vi har igen i år et stort udvalg af fyrværkeri 
til gode og konkurrence dygtige priser.  
Der er familiepakker, samt masser af 

forskellige enkelte dele, så alle der ønsker 
at fejre nytåret med lidt krudt og farver kan 
finde dette hos os og samtidigt støtte den 
lokale idrætsklub.
Som sidste år har vi valgt at af-
grænse salget til få dage mellem 
jul og nytår. Nærmere bestemt 
bliver det muligt at købe fyrvær-
keri hos HOG fra fredag 27.12 til/
med mandag 30.12 kl. 12-18. Tirs-
dag 31.12 er der åbent kl. 10-14.

se eksempler på fyrværkeri og priser 
i den grå blok over denne artikel..!

HOG sælger fyrværkeri
til støtte for idrætten

samtidig med ønsket om Glædelig 
Julæ & Godt Nytår siger vi tak for 
støtten til klubbens arbejde i 2013.

HOGs sponsorudvalg takker klubbens 
mange sponsorer for deres hjælp til 
klubben i 2013. Uden denne hjælp havde 
det ikke været muligt at gennemføre de 
mange opgaver, som klubben har stået 
for i løbet af året. 

Mange former for støtte
Det er sponsorater i form af annoncer i 
klubavisen INDSIGT, reklameskilte i hal-

lerne og på Rønbæk Stadion, reklametryk 
på sportstøj til klubbens mange spillere 
i håndbold, badminton, fodbold, tennis, 
svømning og indoor cycling, samt beløb i 
forbindelse med anlæg af kunstgræsba-
nen – Vibe Arena. 
Der er også støttet utrolig flot op omkring 
Hinnerup Messen, HOG Tour, Hinnerup 
Cup, Oktoberfesten og de mange andre 
arrangementer, som HOG har gennem-
ført i løbet af året. 

- Vi håber, at denne fantastiske støtte 
til klubbens arbejde med de godt 1800 

medlemmer vil fortsætte de kommende 
år, lyder det fra sponsorkontaktperson 
Magnus Nielsen.
- Det er vigtigt, at klubben får hjælp fra 
sponsorer for at holde det høje niveau, 
som klubben har, og derfor er hver ene-
ste krone meget velkommen, understre-
ger han på vegne af HELE foreningen.

HOG Hinnerup 
sponsorafdelingen

- Klubben i samspil med byen

HOG Hinnerup ønsker alle
sponsorer Glædelig Jul & Godt Nytår
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Alletidershunde  dk
...hvis din hund skal ha’ det bedste
* Hundepension
  KUN 4 bokse, så der er plads
   og tid til den enkelte hund med
   aktivering, træning, gåture osv.

* Salg af hunde-
KUN 4 bokse, så der er plads

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

* Salg af hundefoder
  100% kornfrit kvalitetsfoder
     fra Oliver’s Petfood

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

alletidershunde@live.dk  -  facebook: alletidershunde.dk

* Hundeprodukter
Salg af guffer, kødben, flexliner,
læderhalsbånd, shampoo osv.
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