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I Favrskov Kommune 
er der et ønske om at 
harmonisere driften af 
bl.a. hallerne i kommu-
nen. Modellen er selv-
ejende haller, som vel 
mere rettelig kan kaldes 
selvstyrende haller. Dvs. 
at det er de forskellige 
foreninger/brugergrupper 
der organiserer sig med 
en fælles bestyrelse, som 
herefter varetager driften 
og det økonomiske an-
svar for driften af hallerne 
i kommunen.

Modellen bruges allerede 
i langt de fleste af Favr-
skov Kommunes haller og 

idrætscentre, og ser ud til 
at fungere ganske fornuf-
tigt. 
Lige pt. mangler RIC og HH 
Hallen at overgå til selvsty-
re, og for at imødekomme 
det ønske har der igennem 
en længere periode været 
nedsat en arbejdsgruppe 
som, på tværs af idræts-
grene og foreninger, har 
udarbejdet et visionsnotat, 
som blev offentliggjort i maj 
2017 (hele visionsnotatet 
kan læses på HOG’s hjem-
meside).

HOG har været repræsen-
teret i arbejdsgruppen ved 
Søren Eriksen og under-

tegnede, og en af styrkerne 
har været en meget bred 
repræsentation og opbak-
ning fra alle foreningerne 
der har deltaget. Derud-
over er der mange gode 
erfaringer at trække på bl.a. 
fra Søften Kultur og Idræts 
Center (SKIC) og Hinnerup 
Badet.

Ud over de fremlagte visio-
ner, var der også et ønske 
om at få etableret et stærkt 
center omkring Rønbæk 
idrætscenter, konkret er 
forslaget at bygge hallerne 
sammen med Hinnerup 
Badet og også inkludere 
de lokaler der i dag rummer 

HOG’s klubhus bag ved 
svømmehallen, til et stort 
fælles center.

Til gavn for mange
Det er et stort og ambitiøst 
projekt (se illustrationer), 
som også på nuværende 
tidspunkt vi kræve en yder-
ligere konkretisering både 
i forhold til økonomi, stør-
relse mm, og måske mest 
af alt også en kortlægning 
af hvilke andre aktiviteter 
centeret vil kunne have 
inden for f.eks. folkeoplys-
ning, kultur, foredrag og 
lignende. 
Måske kunne det også 
kombineres med andre 

kommunale aktiviteter som 
f.eks. skoler, dagtilbud, 
klubber, eller måske nogle 
aktiviteter for vores ældre 
borgere?? Mulighederne 
er mange, og vi ønsker 
kort og godt et sted for 
alle borgere i Hinnerup og 
omegn, og som skal gøre 
Favrskov til et endnu bedre 
sted at bo. 

Næste fase er bl.a. en 
konkretisering af netop 
disse planer, som vi utroligt 
gerne vil videre med, og 
håber derfor at byrådet for 
budget 2018, vil vise velvilje 
og opbakning således der 
kan skabes et budget for 

det videre arbejde med 
projektet. 

Peter Bager 
formand

Bevægelsesramblaen
- Meget mere end ”bare” et bygge projekt    

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

Vagn Frandsen
Økønomi
VFR@hog-hinnerup.dk

86 911 777
www.hairfair.dk

FORMANDEN MENER:

FØLG HOG på Facebook 
Næsten alle HOGs afdelinger har én eller flere Facebook grupper. Men vidste du at du også 
kan følge HOG på vores generelle Facebook side? 
På ”HOG Hinnerup” finder du løbende opdateringer omkring hvad der sker i foreningen……… 
og hvem ved måske en lille overraskelse engang imellem….

Poul Tang
Forretningsudvalg

AF: Morten Bang

Der har den seneste tid været 
en del indlæg i den offent-
lige debat, hvor blandt andet 
DBU opfordrer alle klubber til 
at kæmpe en kamp for at få 
børn/unge til at gå i bad efter 
træning og kamp.

Jeg har selv spillet fodbold og 
dyrket mange andre idræts-
grene, siden jeg var dreng, og 
derfor kender jeg ”omklæd-
ningsrummet”. Jeg spiller 
stadig selv fodbold og har de 
seneste mange år været træner 
for en flok drenge.

En stor del af fællesskabet 
findes i omklædningsrum-
met. Her bliver der skabt et 
særligt værdifuldt fællesskab. I 
omklædningsrummet bliver der 
skabt stærke sociale relationer. 
Et fællesskab, hvor det ikke er 
det sportslige, der er i fokus, 
men derimod blot det at ”være 
sammen”. Og det gælder i 
både individuelle sportsgrene 
og holdsportsgrene.

Fællesskab og klubliv er meget 
vigtige faktorer, når vi snakker 
om, at børn, unge, voksne og 
ældre deltagere i forenings-
livet. Idræt er mere end bare 

DEBAT:
Gå glad i bad   
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Djurslands Bank i Hinnerup
Vi glæder os til at tage godt imod dig!

Ring eller skriv

• 8630 3350
• hinnerup@djurslandsbank.dk

Jernbanegade 18A • 8382 Hinnerup

Signe GitteJan

MortenHeidi Gert

8630 3356

8630 3355 8630 3353 8630 3354

8630 3352

Helle

8630 33578630 3351

AF: Morten Bang

Der har den seneste tid været 
en del indlæg i den offent-
lige debat, hvor blandt andet 
DBU opfordrer alle klubber til 
at kæmpe en kamp for at få 
børn/unge til at gå i bad efter 
træning og kamp.

Jeg har selv spillet fodbold og 
dyrket mange andre idræts-
grene, siden jeg var dreng, og 
derfor kender jeg ”omklæd-
ningsrummet”. Jeg spiller 
stadig selv fodbold og har de 
seneste mange år været træner 
for en flok drenge.

En stor del af fællesskabet 
findes i omklædningsrum-
met. Her bliver der skabt et 
særligt værdifuldt fællesskab. I 
omklædningsrummet bliver der 
skabt stærke sociale relationer. 
Et fællesskab, hvor det ikke er 
det sportslige, der er i fokus, 
men derimod blot det at ”være 
sammen”. Og det gælder i 
både individuelle sportsgrene 
og holdsportsgrene.

Fællesskab og klubliv er meget 
vigtige faktorer, når vi snakker 
om, at børn, unge, voksne og 
ældre deltagere i forenings-
livet. Idræt er mere end bare 

det, der foregår på banen. Det 
handler om sociale relationer, 
fællesskab, passion og store 
oplevelser. Og der er ”omklæd-
ningsrummet” en uundværlig 
del af den samlede pakke.

Vi lever i en tid, hvor mange 
har rigtig travlt. Vi bør lære vore 
børn og unge, at lige præcis 
denne del af foreningslivet skal 
de tage sig god tid til. Og alle 
voksne og ældre har måske 
også brug for et pusterum i 
en travl hverdag, og der kan 
”omklædningsrummet” være 
en fremragende ventil, hvor 
man bare kan være sammen 
og nyde selskabet.

Jeg har været i mange om-
klædningsrum både i vores 
egen kommune og i andre 
kommuner. For at vi, kan få 
vore børn, unge, voksne, ældre 
til at gå med i ”omklædnings-
rummet”, så skal faciliteterne 
være indbydende og up-to 
date. Kommunen bør støtte op 
om denne del af foreningslivet 
ved at sikre, at disse faciliteter 
ikke er en stopklods for, at 
nogen ikke får glæde af fæl-
lesskabet i ”omklædningsrum-
met”.

DEBAT:
Gå glad i bad   

AF: Magnus Nielsen 

Jeg har gennem 35 år været 
en del af HOG og ikke mindst 
HOG Fodbold. De omklæd-
ningsfaciliteter som Favrskov 
Kommune (tidligere Hinnerup 
Kommune) gennem de mange 
år har stillet til rådighed for os, 
er i dag de samme gennem 
årene. Altså er der ikke sket 
noget som helst fornyelse. 

Dengang for 30-35 år siden var 
der 220 fodboldspillere. I dag 
er der 600-650 fodboldspillere 

og trænere, der benytter eller 
burde benytte omklædnings-
rummene og være en del af det 
sociale fællesskab som Morten 
Bang skriver om i sit indlæg. 
Det har bestemt ikke gjort 
det mere attraktivt, at benytte 
omklædningsfaciliteterne ved 
Haldum-Hinnerup Hallen efter 
at Vibe Arena – Kunstgræsba-
nen er kommet til, og hvor der 
i hvert fald i vinterhalvåret er 
utrolig stor aktivitet.

Hvis det skal lykkes at få flere 
til at gå i omklædningsrummet 

og få del i det sociale liv, hvilket 
jeg bestemt håber, er det me-
get vigtigt, at der bliver skabt 
de nødvendige rammer for at 
der stilles det antal omklæd-
ningsrum til rådighed, og i en 
kvalitet, hvor det er attraktivt at 
komme. 

Jeg forstår godt de forskellige 
børn, unge og ældres proble-
mer med omklædningsrum-
mene, hvor de stort set, uanset 
alder, skal klæde om i samme 
omklædningsrum. Det er be-
stemt ikke tidssvarende anno 

2017, det er en levn fra 1990. 

Det ville være glædeligt, hvis et 
hold af f.eks. U12 drenge/piger 
kunne henvises til omklæd-
ningsrum 7 og at holdet så var 
dem, der i det pågældende 
tidsrum havde rådighed over 
rummet, uden at de må ”fryg-
te”, at der lige pludselig står 
endnu et hold, måske endda 
et hold seniorer eller oldboys 
spillere i samme rum. 

HOG Fodbold omklædningsfaciliteter   
Kommentar til Morten Bangs indlæg:

HOG Hinnerup planlægger at afholde Hinnerup 
Messe i 2018. I den forbindelse ønsker klubben 
at finde én eller flere personer, som vil indgå i 
arbejdsgruppen med planlægning af messen 
sammen med Magnus Nielsen, der har stået 
for de seneste mange års Hinnerup Messe. 
Opgaven er at udfærdige og udsende invitati-
onsmateriale til firmaer og forretninger og ko-
ordinere udlejning af standene, og i forbindelse 
med selve messen at planlægge og gennem-
føre messen til glæde for både udstillere og de 
mange besøgende. 
Interesserede kan rette henvendelse til Magnus 
Nielsen for yderligere information. MNI@hog-
hinnerup.dk eller 21747552. 
T.V. Bagergårdens stand på 
Hinnerup Messen 2016. Foto: Magnus Nielsen 

HOG Hinnerup 
søger hjælpere til 
Hinnerup Messen 2018
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Århusvej 60, Søften, 8382 Hinnerup

Dekal 747x277mm (CV)
Skala 1:10

3Dekal 547x213mm (CV+LV)
Skala 1:10
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Dekal 770x700mm(CV)
Skala 1:10

4 Dekal 1235x575mm (CV)
Skala 1:10
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Dekal 395x153mm (LV)
Skala 1:10

Lej på CircleK.dk/trailer

Dekal 680x315mm (LV)
Skala 1:10

6 Dekal 907x430mm (LV)
Skala 1:10
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Lej på CircleK.dk/trailer

2

Lej på
CircleK.dk/trailer

Lej på CircleK.dk/trailer

Släpvagnsdekor Circle K, Danmark, CV+LV

Kontaktpersoner fodboldudvalget:

Kristian Snoghøj
Formand
KFS@hog-hinnerup.dk

Kristen Engelbrecht
Næstfmd./sekretær
KE@hog-hinnerup.dk

Magnus Nielsen
Udvalgsmedlem
MNI@hog-hinnerup.dk

Benny Stougaard
Nielsen - Økonomi
BSN@hog-hinnerup.dk

Bjarke Christiansen
Senior herrer
BCH@hog-hinnerup.dk

Morten Bang
Udvalgsmedlem
MOB@hog-hinnerup.dk

Claus Møller Pedersen 
Senior oldboys
CMP@hog-hinnerup.dk

Susanne Stenkær Ravn-
kilde - Senior kvinder
SSR@hog-hinnerup.dk

Linda Skyttehave
Mortensen - Børn. fmd.
LSM@hog-hinnerup.dk

Anne Krøger Pedersen
 Børn
AKP@hog-hinnerup.dk

René Hougaard
Ungdom
RH@hog-hinnerup.dk

Majken Eliassen
Børn
MAE@hog-hinnup.dk

Niels Christian Jönsson
Ungdom - formand
NCJ@hog-hinnerup.dk

AF: Magnus Nielsen 

Fantastisk fodbold for de 3-5 
årige drenge og piger er i fuld 
gang her i efteråret. 

Der har flere gange været op 
mod 20 små spillere og deres 
forældre til lørdagstræningen 
– eller rettere lørdagslegen på 
fodboldbanerne ved Haldum-
Hinnerup Hallen, fortæller Anne 
Krøger fra børneudvalget i 
HOG Fodbold. 
De mange børn og forældre 
leger med de mange rekvisitter 
fodboldafdelingen råder over 
og har det rigtigt sjovt. 
Børn og forældre 
møder op hver lørdag 
kl. 10.00 og leger i en
 times tid afbrudt af 
drikkepauser. 
- Det er bare så fan-
tastisk at opleve, 
siger Anne Krøger.
- Vi håber, at vi kan 
videreføre legen i 
Haldum-Hinnerup 
Hallen, når efteråret 
kommer og gerne 
hele vinteren igennem.
- Det arbejder vi på og 
skal nok sørge for at 
få informeret ud om 
det via Facebook og 
på HOG´s hjemme-

side, siger hun.
- Det bliver nok ikke lørdag 
formiddag, men nærmere en 
fredag eftermiddag, hvor vi 
formentlig kan få en tid i hallens 
gymnastiksal. Men det melder 
vi mere ud om, når vi har over-
blik over mulighederne, slutter 
Anne Krøger. 

Fotos: Anne KrøgerFodboldafdelingens
historie gennem tiderne
- tilbage fra dengang slagter-
mester Iversen kørte spillerne
til udekampe i grisebilen...!
AF: Magnus Nielsen 

Fodboldafdelingens historie helt 
tilbage til starten i 1909 til sommeren 
2017 kan nu læses på HOG Hinnerups 
hjemmeside under fodbold. 

Kik ind på hjemmesiden og se den store 
udvikling fodboldafdelingen har været 
igennem fra den gang, hvor slagtemester 
Mikkelsen kørte spillerne ud til kampe i 

grisebilen, til nu, hvor seniorafdelingen 
ligger lidt underdrejet, medens ungdoms-
afdelingen blomstrer i vildt flor. 

Det er meget spændende at følge den 
udvikling fodboldafdelingen har været 
igennem. 
Desværre er der ikke kommet billeder ind 
på historiesiderne endnu.
Billederne ligger i arkiv, men opgaven 
med at få dem ind i artiklerne på de for-

skellige årstal er ret omfattende. 
Det ville dog være dejligt, hvis det skete, 
så hvis der blandt læserne er en eller 
flere, der kunne tænke sig at hjælpe med 
opgaven, så kontakt venligst Magnus 
Nielsen. 

Fodboldafdelingens historie kan læses 
på: HOG-Hinnerup.dk/hogfodbold/
HOG Fodbold Historie.

Fantastisk Fodbold
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34 veloplagte børn plus forældre deltog 2.-3. 
september i Mikrofodboldskole i HOG. Under 
kompetent skoleledelse af rutinerede og ”i-al-
tid-godt-humør” Peter Rasmussen flankeret 
af engagerede og dygtige ungetrænere, blev 
det en god oplevelse for alle. 

Der var bestilt godt vejr, faktisk så godt at Peter 
måtte hente is til store og små undervejs. 
- Det mest fantastiske er altså at se alle de glade 
børn som hygger sig med bolden som omdrej-
ningspunkt og bare er skægge, griner og laver 
lidt fis undervejs. Og så er konceptet med at 
mor og far deltager med barnet altså rigtig godt 
i forhold til at børnenes forældre også bliver en-
gageret og kan dele oplevelsen med deres barn. 
Det betyder meget for lille Signe eller Mads, at de 
på den måde over en hel weekend får mor eller 
fars fulde opmærksomhed for deres fortsatte 

motivation og lyst til at spille, siger Peter Ras-
mussen. 
HOG Fodbold forventer også i 2018, at afvikle 
Mikrofodboldskolen. Mikrofodboldskolen er ar-
rangeret i samarbejde med DGI.

5

 Member of:

Viborgvej 780 · 8471 Sabro · Tlf. 86 94 89 22 · Læs mere på sabrokro.dk

ü Koncert og middag

ü Overnatning i dobbeltvær.

ü Morgenbuffet

 Pris pr. pers. fra 1.050,-

LAD BILEN STÅ
Ta’ en overnatning

ü Koncert og middag

ü Juniorsuite med spa

ü Morgenbuffet

 Pris pr. pers. fra 1.250,-

LUKSUSPAKKE
Suite med spa

Mads Langer
16. september

Anne Linnet
3. november

Dúné
4. november

Tim Christensen
11. november

Montra Hotel Sabro Kro byder velkommen til en 
perlerække af intime koncerter med store navne.
Vi varmer op til en fantastisk aften med en lækker 
3-retters middag. Efter maden kommer du helt 
tæt på kunstnerne og får en intens koncert. 

Se hele koncertkalenderen 
og køb billet på 

sabrokro.dk

KONCERTER
 – kom helt tæt på

625,-
Koncert og

 3-retters menu
Pris pr. pers. fra

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

Mikrofodbold-
skole I Hinnerup 

”Der blev gået til den”

Der skal også forklares og lyttes efter...

Til højre: Det unge trænerteam 
får også en is efter to dage på banerne.
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Affaldscontainere
Sand - Sten - Grus

Krankørsel

86 98 52 22 
www.hincon.dk

Affaldscontainere
Sand - Sten - Grus

Krankørsel

86 98 52 22 
www.hincon.dk

Affaldscontainere
Sand - Sten - Grus

Krankørsel

86 98 52 22 
www.hincon.dk

Hovedsponsorer i HOG

Aarhus Storcenter Nord: Finlandsgade 17 · Tlf. 86 78 68 00

HOG Hinnerup & SPORTMASTER 
har lavet nyt samarbejde 
med             og

I uge 26 var der igen flere 
end 200 børn, som var 
til DBU´s fodboldskole i 
HOG.
 
Banerne var fyldt godt op 
af glade drenge og piger fra 
U8-U16. Det blev fem dage 
med højt humør, masser 
af fodbold og hygge på 
banerne.

Det regnede en del et par 
af dagene, men det blev 
løst med kreative løsninger 
og hjælp fra HH-skolen, 
som var meget fleksibel, så 
vi kunne benytte skolens 
gymnastiksal.
Badmintonlejren, som blev 
gennemført i samme uge 
og havde base på Rønbæk, 
var også fleksible, hvilket 

gav lidt timer i hallen.
 
Alt i alt var det en god uge 
og en herlig start på som-
merferien for de mange 
drenge og piger, der var 
med på fodboldskolen.
 
 

Morten og Peter

Endnu en succes
med over 200 børn
på DBU-fodboldskole

Haldum-Hinnerup Skolens 
baner lagde tirsdag aften 
den 29. august græs til 
DBUs Pigeraketten. 60 piger 
i alderen 5-11 år tog på rejse 
i universet, hvor de under-
vejs igennem forskellige 
fodboldøvelser skulle samle 
en nøgle. 

DBUs instruktør førte pi-
gerne sikkert forbi alle planeter 
sammen med HOGs egne 
U15/16-piger, der agerede 
hjælpere. Pigeraketten er 
en årlig tilbagevendende 
begivenhed, der giver nye 
piger mulighed for at møde 
fodbolden i spændende 

rammer sammen med deres 
venner og HOG ser allerede 
nu frem til at modtage raketten 
næste år.

Tekst & fotos: Anne Krøger 

DBU Jyllands Pigeraket
landede ved HH-skolen



Lidt om den kommende sæson
Vi starter en ny sæson i 
september, hvor vi ligesom 
i sidste sæson vil danse om 
mandagen og torsdagen i 
HH-skolens gymnastiksal. 

Vi er glade for, at rigtig mange 
har valgt at fortsætte med 
at danse i denne sæson, 
hvor Emma Ginge (mandag) 
og Olivia Lundorff (torsdag) 
fortsætter som instruktører. 
Emma underviser også ved 
Lets Dance og Olivia ved VM 

Dans, som begge er to store 
danseinstitutter i Århus.
Vi har i denne sæson oprettet 
et nyt hold for børn, der gerne 
vil danse selskabsdans, hvor 
Olivia vil stå for undervisnin-
gen. Vi vil ligesom sidste år 
deltage i Kaufmann Cup med 
2 hold. Vi havde en fantastisk 
oplevelse sidste år, hvor vi 
blandt andet kvalificerede 
os til finalen med et af vores 
hold. Finalen var i Det konge-
lige teater, og vi fik en meget 

flot 5. plads. Kaufmann Cup 
er Danmarks største danse-
turnering i Hip Hop og Show-
dance arrangeret af Marianne 
Eihilt og Brian Eriksen.

Fodbold & Dance

Emma Ginge i hvid til 
Kaufmann Cup

Lone Fischer
Formand 

Jeanne Gabriel
Bestyrelsesmedlem

Annette Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Kontaktpersoner dance:

Jeanette 
Juhl Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Heidi Pedersen
Bestyrelsesmedlem

7

gav lidt timer i hallen.
 
Alt i alt var det en god uge 
og en herlig start på som-
merferien for de mange 
drenge og piger, der var 
med på fodboldskolen.
 
 

Morten og Peter

Stor præstation af HOGs U12 piger
HOG’s U12 piger var sidst 
i august til talentstævne 
i Stensballe, et stævne 
der regnes for at være de 
uofficielle danmarksme-
sterskaber.

Fodboldmæssigt var det 
en stor oplevelse for HOGs 
piger at spille mod nogle af 
Danmarks bedste hold, hvor 
både det tekniske og taktiske 
niveau var højere, end piger-
ne er vant til.

I den indledende pulje vandt 
HOG over FC Horsens, mens 
de tabte til Fortuna Hjørring 
i en regulær fodboldlektion 
i, hvad effektivitet foran mål 
betyder! 
Pigernes bedste kamp var 
mod pigerne fra eliteklubben 
BSF, hvor de tabte 3-5.  
Resultaterne betød, at HOG 
gik i B-slutspillet, som de 
vandt sikkert med tre stærke 
sejre over FC Horsens, Sund-
by og Stensballe. 
Pigerne kæmpede forbilledligt 

i B-slutspillet, selv om træt-
heden efter en lang weekend 
satte ind.

HOGs piger kom fra stævnet 
med en flot 5. plads og en 
masse gode oplevelser både 
på og uden for banen. 
Og i HOG er vi stolte over, 
at en lille klub som HOG har 
nogle piger, som kan klare sig 
i det fine selskab.

Tekst & fotos: Anne Krøger 

Ledige pladser og gratis prøvetime!
Vi vil gerne fremhæve vores 
Dance Mania hold, der inde-
holder mange genrer såsom 
Hip Hop, Disco, Ballet, Street 
og Funk, hvor danserne vir-
kelig får afprøvet en masse 
forskellig dans til fed musik. 
Især var Ballet sidste år en 
favorit blandt danserne, og 
ifølge Emma Ginge er ballet 
træning med til virkelig at 
dygtiggøre en danser, hvor-
for professionelle dansere 
ofte danser ballet ved siden 
af deres favorit dans.

HitFit er igen på vores danse-
program, hvor teens og mere 
modne kvinder giver den gas 
til en masse hits fra de sidste 
årtier. Koreografierne er simple 
og efter en HitFit time er man 
bare i super godt humør efter 
at have danset og sunget med 
på mange fede musiknumre.
Hvis du har lyst til at kunne 
danse som i ”Vild med dans”, 
så har vi nu selskabsdans for 
både børn og voksne. Man kan 
komme som nybegynder eller 
mere øvet, hvor Olivia blandt 

andet vil have fokus på teknik, 
performance og koreografi.
Så hvis dit barn/unge teenager 
eller du selv har lyst til at prøve 
at danse, så kan I stadig nå at 
tilmelde jer. Læs mere på vores 
hjemmeside, hvor der er åben 
for tilmelding. Tilmelding kan 
ske på www.hog-hinnerup.dk 
under ”Dance” og ”Holdtilmel-
ding”.

Vores optræden 
på Det kongelige 
teater i foråret.

Olivia
Lundorff

med partner.

Henrik Hedegaard 
Formand 
hhe@hog-hinnerup.dk  

Michael Haugaard
Udvalgsmedlem
mha@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner Indoor Cycling:

Claus Bøje Borup-Hansen
Udvalgsmedlem
clausboje@hotmail.com

EFTERLYSNING:

Da vores udvalgs-medlem 
Pelle har valgt at træde ud, 

søger vi et nyt medlem. Har 
du interesse, eller kender du 
en, som kunne have det ,så 

skriv endelig til vores formand 
Henrik Hedegaard.

Af Henrik Hedegaard

Spinning sæsonen står 
overfor at begynde igen. 
Højsæsonen begynder i 
uge 43, men allerede inden 
forventer vi at slå dørene 
op og tilbyde et lukket hold 
for overvægtige, hvis BMI 
er alt for højt.

Planen er ikke, at det udeluk-
kende skal være baseret på 
vægttab, men i endnu højere 
grad skal det være værdi-
skabende for det enkelte 
menneske at finde glæden 
ved at dyrke motion med 
ligesindede. 
Først bagefter kommer 
bonussen ved vægttabet - 
forhåbentlig. 
Forhåbningen er, at det lige 
så stille starter en kædereak-
tion ved den enkelte

Planen er en opstart ultimo 
september med Pernille Hin-
richsen i instruktørrollen.

Vi starter
med et
lukket hold
for over-
vægtige 
med for
højt BMI
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Af Anne Wulff Petersen

Ønsker du at blive fortrolig 
med vand?
Ikke alle er trygge ved at være i 
vandet, men fortvivl ikke: 

Vandtilvænning er holdet for 
dig. Undervisningen foregår 
i varmvandsbassinet og det 
er et lille hold på max 5-7 
personer.

Kan du svømme 200 m?
Vil du lære at svømme, så er 
Voksensvømning  et hold for 
dig. På dette hold kan du lære 
en eller flere svømmediscipli-
ner, eller du kan få en bedre 
teknik.
Aktiviter i vand har den fordel, 
at vandets opdrift medvirker 
til, at du får mulighed for at 
kunne udføre øvelser, som du 
ikke ville kunne på land. HOG 
svømning tilbyder også hold, 
der henvender sig til voksne, 
der ønsker motion, hvor du 

kan få pulsen op. Det drejer 
sig om Aquajogging, Aquafit-
ness og Aquaspinning. 
Vi har netop købt nye 
aquaspinnings cykler, så meld 
dig til Aquaspinning og prøv 
de nye cykler.

Tilmelding til 
alle hold foregår på HOG 
svømnings hjemmeside: 

http://www.hogsvomning.
klub-modul.dk 

via holdtilmelding

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.

Lise Kaa  
Kasserer

Marianne Johansen
Sekretær

Kontaktpersoner svømning:

Jan-Henrik
Wienke

Kåre Kirkegaard
Formand

Anne Wulff Petersen
Udvalgsmedlem

Eva Christensen Mette Jespersen

Her ses en af de ny-
indkøbte specialcykler 

til aquaspinning.HOG svømning
tilbyder også hold for voksne

Tlf. 97 82 31 62 / 20 47 95 30

KIMS FISKEVOGN
Torvet i Hinnerup

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432

Martin Olesen
Bestyrelsesmedlem

Pia Mikol Burmeister
Kasserer

Torben Øre,
Bestyrelsesmedlem

Kontaktpersoner cykling:

Michael Schmidt
Bestyrelsesmedlem
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Af Magnus Nielsen

Om små seks uger åbnes 
dørene til årets Oktoberfest 
i Haldum-Hinnerup Hallen 
i Hinnerup, og der bydes 
velkommen til såvel nye som 
trofaste gengangere blandt 
de udklædte gæster. Med de 
seneste års store tilstrømning 
til festen var 
udvalget godt klar over, at 
der i år kunne komme ekstra 
run på køb af billetter. 
Det slog da heller ikke fejl. - 
Allerede inden sommerferien 
kunne der meldes udsolgt 
af billetter, udtaler Hans Ole 
Hauge, som har koordineret 
salget af billetter til festen. 

Igen i år leverer KOK OMEGA 
mad til Oktoberfesten, Hinnerup 
Tyrolerband spiller under mid-
dagen, og efterfølgende tager 
en DJ over og giver den gas 
resten af aftenen. 
Der bliver stillet træstubbe op, 
så der kan slås søm i til den 
store guldmedalje. 

Garderobe og adgangs-
armbånd bliver i år klaret i gym-
nastiksalen, hvor der er meget 
mere plads til disse ting. 
Baren åbner allerede kl. 17.00, 
og festudvalget opfordrer til, at 
deltagerne møder op i god tid, 
så alle kan blive anvist plads 
og få foretaget indkøb i baren 
inden kl. 18.00. 
- Der er altid stort tryk på baren 
den første time, så hvis man vil 
undgå alt for stor kø, 
vil det være en god idé at 
komme i god tid, lyder rådet fra 
Hans Ole Hauge.

Du kan alligevel nå det:
Kom ind efter spisningen
Hvis man nu ikke nåede at få 
købt billet til Oktoberfesten, 
kan det godt lade sig gøre 
at komme ind til festen efter 
spisningen: - Det er omkring 
kl. 20.00, fortæller Hans Ole 
Hauge. Der kan købes billet til 
festen ved indgangen. Billetter 
til efter spisningen koster 75 kr. 
- Både Lions- og HOG-med-
lemmer leverer mange frivillige,

gratis arbejdstimer til planlæg-
ning og afholdelse af festen. 
- Det er nødvendigt, hvis der 
skal være nogen chance for 
et økonomisk overskud fra ar-
rangementet, og det er en klar 
målsætning for os, understreger 
Hans Ole Hauge.

Overskuddet går til
en række gode formål
Overskuddet deles ligeligt mel-
lem Lions og HOG. Lions forde-
ler deres andel til humanitære 
formål, og HOG fordeler deres 
andel på klubbens ungdomsak-
tiviteter i Hinnerup.
- Det sociale aspekt er også 
vigtigt for os, tilføjer Hans Ole 
Hauge.
- Det er rigtig vigtigt for os at 
kunne tilbyde Hinnerup et godt, 
lokalt arrangement, hvor man 
alene eller i samlet flok kan 
deltage og mødes med naboer 
og venner. Det giver fællesskab 
og synlighed om arrangørernes 
lokale arbejde.
- Så festen, der startede med 
øllet i centrum, har udviklet 
sig til et arrangement omkring 
lokale, gode formål, og så gør 
det jo selvfølgelig ikke noget, at 
øllet også smager godt, slutter 
Hans Ole Hauge. 

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

Af Marie-Louise Arnfast

Mens flere af de større, 
landsdækkende banker 
er rykket ud af Hinnerup 
centrum, så har Djurslands 
Bank valgt at åbne ny filial 
i byen.

- Jo mere, vi bruger banken 
via nettet, jo vigtigere er det 
for mange af os, at banken er 
i nærheden, når vi skal rådgi-
ves om de store investeringer 
som bolig, bil, forsikring og 
pension, siger Jan Labich, 
filialdirektør hos Djurslands 
Bank i Hinnerup.

I april 2016 valgte Djurslands 
Bank at åbne filial i det, som 
tidligere rummede Fakta i 
Hinnerup centrum. Og det er 
i al beskedenhed gået rigtig, 
rigtig godt med at få kunder, 
fortæller Labich. 

- Hinnerup er et fantastisk 
sted i forhold til bosætning. 
Her er en god infrastruktur, 
byen ligger tæt på Aarhus 
og har gode transportmulig-
heder. Mange familier flytter 

hertil, ikke mindst fordi Skejby 
Hospital er en stor arbejds-
plads, siger han.

- Vi vil være synlig
 i lokalsamfundet
Men kan Djurslands Bank 
noget, som andre banker ikke 
kan?

- Vi kan det samme som 
andre banker. Men vi er nok 
lidt mere gammeldags, hvad 
angår pengesager. Vi er fuld-
stændigt selvfinansierende og 
ligger markant over soliditets-
grænsen.

- Og samtidig gør vi meget ud 
af at være lokale og synlige 
i lokalsamfundet. Vi er en 
lille bank, men vi deltager i 
byfester og andre lokale tiltag. 
Det er en god anledning til at 
få snakket med folk, og vi er 
rigtig glade for, at kunderne 
har taget godt imod os i Hin-
nerup, fortæller Labich.

En af de ting, som Djurslands 
Bank har stor succes med 
i den sammenhæng, er en 
kaffebil. Fra den serveres god 

kaffe, når banken stiller op 
til forskellige lokale arrange-
menter.

- Vi har alle været på barrista-
kursus, så vi kan brygge en 
god kop kaffe og servere den 
med dekorative mønstre, 
griner Labich. Bilen er fælles 
for de 16 filialer på Djursland 
og i Aarhus, og den er tit ude 
at køre.

Godt match mellem 
HOG og Djurslands Bank
- Markedsføringskronerne 
trives bedst ude blandt de 
lokale. Det vurderer vi. Af 
samme grund har vi valgt at 
støtte HOG, hvor vi får en god 
synlighed via spillertøj, bander 
og skilte. Mange kunder siger, 
at de  har bemærket, at vi er 
sponsorer, fortæller Labich.

- Vi fornemmer, at trivsel og 
hårdt arbejde går hånd i hånd 
hos HOG - og det stræber vi 
også efter i Djurslands Bank. 
Så her er et godt match, siger 
Labich.

Der er 
fortsat 
brug for,
at banken
er tæt på

Portræt af en HOG-sponsor: Djurslands Bank
Vi er rigtig glade for, at kunderne har taget 

godt imod os i Hinnerup, fortæller filialdi-
rektør i Djurslands Bank, Jan Labich.

Djurslands Bank har egen kaffe-bil og personale, 
som kan brygge en god kop kaffe til lokale arrangementer

UDSOLGT: Oktoberfesten er 
blevet en stor succes i Hinnerup 

Oktoberfest-fotos: 
Max Hermann



Badminton10

Velkommen til 
en ny sæson i HOG Badminton

- september 2017

Den nye sæson er nu skudt 
i gang, og vi har åbnet for 
holdtilmelding via vores 
hjemmeside. 

I HOG Badminton har vi plads 
til alle, og der er fokus på det 
sociale, så alle spillere får en 
god oplevelse. Vi har tilbud til 
spillere på alle niveauer, såvel 
begyndere som øvede, og har 
fokus på, at alle skal sportsligt 

udfordres. 

Hvis du ikke allerede er 
tilmeldt, så skynd dig at få det 
gjort. Som ny spiller må du 
prøve at træne med tre gange 
før du tilmelder dig.

I denne sæson stiller såvel vores ungdomsspillere som seniorspil-
lere op i nye trøjemodeller. Ungdom vil spille i modellerne Pontiac/ 
Phoebe fra Forza (t.v.) Senior vil i Team Favrskov regi spille i 
modellerne Coventry/ Cardiff også fra Forza (t.h.)

Anders Andersen
Formand
fmd-badm@hog-
hinnerup.dk

Kontaktpersoner badminton:

Helle AlmindRikke Kjær
medl1-badm@hog-
hinnerup.dk

Peter Tiele
Seniorformand
senfmd@hog-
hinnerup.dk

Michael Krupsdahl
Kasserer
kas-badm@hog-
hinnerup.dk

Ungdomshold-turneringen
For ungdomsspiller har vi 
følgende hold:

• U9+U11 er for spillere i 
alderen 7-10 år pr. 31. de-
cember, og træner sædvan-
ligvis en gang ugentlig.

• U13+U15/U17 er for spil-
lere i alderen fra 11 til 16 år 
pr. 31/12 (for dig der går i 5., 
6., 7., 8., 9. eller 10. klasse).

• Talent er for de mere 
ambitiøse spillere, der er 
blevet inviteret til at deltage 

i denne træningsgruppe.
Ungdomsholdturneringen er 
en super måde at få nogle 
kampe på, og spillerne udvik-
ler sig meget via disse kampe. 
Holdkampene spilles i week-
enderne, og varer typisk 
2-3 timer afhængig af, hvor 
mange modstandere holdene 
er i pulje med. Hvert hold 
spiller typisk seks weekender 
fordelt henover efteråret og 
vinteren i perioden fra ultimo 
september til ultimo april (uge 
43, 46, 49, 2, 4, 8, 10). 
Efter de indledende runder 

går det bedst placerede hold 
i hver pulje videre til puljevin-
derkampe. 

De bedst placerede hold i 
puljevinderkampene, bliver 
inviteret til at deltage i den 
afsluttende spilleweekend 
kaldet ”Danmarks Bedste 
Ungdomshold” (en slags 
Danmarksmesterskab for 
ungdomshold).
I sidste sæson havde HOG 
Hinnerup flere hold der kom 
hjem med medaljer fra Dan-
marks Bedste Ungdomshold.

Lands Badminton Stævne, - ta’ med..!
Vi planlægger en fælles 
HOG Badminton klubtur 
til LBS (Lands Badminton 
Stævne). 

I år foregår LBS i dagene 
fra den 20.-22. oktober i 
Fredericia. 

Det er femte år vi tager 
afsted, og det plejer at 
være en super tur. 

Seniorhold
For senior har vi følgende hold tilbud:

• Senior 1 er for de ambitiøse spiller i alderen 17+, 
   og vi stiller 4 hold i DBF (Danmarksserien, Kredsserien, Serie 1 og Serie 2).

• Senior 2 er for de spillere, som tidligere har spillet motion eller på konkurrencehold. 
   Senior 2 spiller med i DGI’s holdturneringen. 

• Senior Begynder er et tilbud kun til voksne, på begynder- eller let øvet niveau. 
   Der er fokus på at have det sjovt, få motion og samtidig udvikle sig badmintonmæssigt, 
   og træningen vil typisk have fokus teknik, småspil og kampe.

• Senior Motion er for motionister, der selv medbringer bolde og spiller 
   enten med faste makkere eller efter aftale med de øvrige fremmødte. 

• Motion Senior+ (formiddag) er et hold er for pensionister og efterlønnere, 
   der ikke arbejder mere og kan træne onsdag formiddag fra kl. 09.30 til 11.30.

Sæsonen er skudt i gang
i Team Favrskov Badminton
”EN HÅRD OPSTART OG NY 
TRÆNER”: Sæsonen i Team 
Favrskov Badminton startede 
mandag den 7 august. 
Til første træning stod der 
22 spændte spillere klar til, 
at tage imod Team Favrskov 
badmintons nye træner. Træ-
neren hedder Brian Jørgen-
sen, og er en gammel kending 
i klubben. 
Brian har de seneste tre år 
været spiller i Team Favrskov, 
og var for 10 år siden træner i 
klubben. 
Han besluttede forrige sæson 
at lægge ketcheren endegyl-
digt på hylden.

Brian har på trods af en lang 
karriere som spiller en solid 
trænerkarriere, og har stået i 
spidsen for flere divisions- og 
Danmarksseriehold. 
Brian har skabt en rigtig god 
opstart, hvor der blandt andet 
har været fokus på løbe- og 
styrketræning for at få spillere i 
form igen efter en lang som-

merferie. 
Der har også været mere fokus 
på tekniske øvelser end spillerne 
de seneste par sæsoner har 
været vant til. 
Stemningen og gejsten i truppen 
er høj, og der er opnået konsen-
sus mellem træner og spillere 
om de sportslige mål for den 
kommende sæson.
I løbet af den første måned har 
35 forskellige spillere været 
til træning, hvilket betyder at 
truppen til denne sæson er 
bred, men også samtidig af god 
kvalitet.

Flere ungseniorer på vej
I år er der i truppen mange 
ungseniorer. Ungseniorer er spil-
lere over 15 år. 
Det er spillere, der har spillet i 
klubben lige siden de startede 
som helt unge. Den udvikling er 
vi rigtig stolte over. 
Vi har en stor tro på, at vores 
nye træner Brian er den rigtige 
mand til at sikre, at de unge 
spillere bliver godt integreret i 

truppen. På den måde bygger 
vi fundamentet for, at de unge 
spillere i de kommende år kan 
komme til spille en stor rolle for 
Team Favrskov Badminton. 
Vi forventer at flere af de unge 
seniorer i denne sæson vil bi-
drage og spille på de tre bedste 
seniorhold i Team Favrskov.

Tuneringsopstart
Den 9. september indledte 
Team Favrskov holdturneringen 
med et brag af en dobbelt hjem-
mekamp, hvor Team Favrskov 
1 og 2 tog imod Silkeborg BK 1 
og 2 i henholdsvis Danmarks-
serien og Kredsserien i Søften 
Hallen. 
- Mere om dén kamp i næste 
udgave af dette blad..!
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Hinnerup 
Børne-Triathlon 
støtter fattige 
børn i Afrika
Lørdag den 10. juni 
var Danmarks Mest 
Velgørende fodbold-
hold arrangør for Hin-
nerup Børne-triathlon. 
Det er andet år i træk, 
at holdet arrangerer 
dette velgørende løb, 
hvor alle deltager-
gebyrer går til holdets 
velgørende projekter i 
den fattige verden.

Morten Bang der er spon-
sordirektør for holdet fortæl-
ler, at med dette flotte event 
blev der igen samlet flere 
tusinde kroner ind til holdets 
projekt om at levere tabletter 
til at fattige børn i Afrika kan 
få renset deres drikkevand.
 
Peder Soelberg fra Dan-
marks mest velgørende 
fodboldhold var igen i år 
initiativtager og løbsleder på 
det flotte arrangement. Der 
var 4 distancer, så der var 
noget for alle de deltagende 
børn, der var fra 5-15 år.
 
Første del var svømning i 
Hinnerup-Badet, der velvilligt 
hjalp med arrangemen-

tet. Derfra var der hurtig 
omklædning til cykling, der 
foregik på en afmærket rute 
rundt om Rønbæksøen. Af-
slutningen var løb, der foregik 
på afmærket rute rundt 
om Rønbækskolen. Både 
cykel og løberute var meget 
publikumsvenlige, således 
at deltagere passerede alle 
tilskuerene foran skolen flere 
gange.
 
Løbsleder Peder Soelberg 
udtaler: ”Vi var spændte på 
om vi kunne slå deltager-
rekorden fra sidste år! Det 
lykkedes, og det er vi meget 
stolte af. Vejret var med os, 
og det er herligt, at vi kan 
skabe et event, hvor en 
masse børn og voksne får 
en god oplevelse, samtidig 
med at vi samler velgørende 
midler ind – Det er en WIN 
WIN! Vi har haft gæster fra 
Ikast Triathlon, som er kom-
met med mange gode råd 
til næste års løb. Det tager vi 
med til planlægningen næste 
år, hvor vi håber på igen at 
kunne slå deltagerrekorden!”

NMT EL-SERVICE
giver gode råd om
energioptimering
Ikke alle strømslugere er synlige, NMT EL-SERVICE ved,
hvornår det kan betale sig at udskifte en installation.

-

-

-

Man skifter vel ikke sit oliefyr og sine cir-
kulationspumper ud, hvis de stadig virker!
Eller gør man?
Spørger man installatør Niels Martin Thom-
sen, svarer han, at det er en god ide´ i det
mindste at få tjekket sine installationer. En
investering i nye og mere energirigtige in-
stallationer kan nemlig ofte tjenes ind på
få år.
”Der er en lang tradition for, at vi kun bliver
tilkaldt, når installationerne skal vedligehol-
des - eller når de ikke virker mere. Men vi er
en række installatører i BLUE INSTALL, der
nu også tager ud og rådgiver både private
og virksomhededskunder om energiopte-
mering” siger ejer af NMT EL-SERVICE,
Niels Martin Thomsen, der gerne giver ufor-
bindende tilbud.
”I vores tilbud ligger også en udredning
af tilbagebetalingstiden. Så er resten op til
kunden. I de fleste tilfælde kan det betale
sig at slå til”
Egå Rensningsanlæg sagde ja til et tilbud
fra NMT EL-SERVICE, der udskiftede cirku-
lationspumper for omkring 200.000 kroner.
”Den investering er tjent hjem på under tre
år”, siger Niels Martin Thomsen og tilføjer,
at der i dag bygges historisk få nye byg-
ninger.

Husk det usynlige forbrug
Vi udnytter i stedet den gamle boligmasse,
og så er der brug for et energitjek. En cirku
lationspumpe, der bare er fem år gammel,
bruger betydeligt mere strøm, end en ny.
”Olien er dyr, og fjernvarmen stiger langt de
fleste steder. Derfor betaler det sig også at
skifte det gamle oliefyr ud med en varme
pumpe. Den fungerer som et omvendt køle-
skab og skaber fire gange så meget energi,
som den bruger. En varmepumpe kan med
fordel kombineres med solceller, og skal der
alligevel lægges et nyt gulv, er gulvvarme
langt mere behageligt end radiatorer” siger
Niels Martin Thomsen og tilføjer, at der er
mange usynlige syndere i en bygning.
”De fleste husker at slukke lys, for lyset er
noget, vi kan se, de færreste bemærker til
gengæld ventilationsmotorerne, der bare
står og kører på taget af en virksomhed.
De bruger masser af unødig energi - ikke
mindst når de arbejder, mens medarbejderne
holder fri. Nye installationer, der holder fri,
med medarbejderne, er hurtigt betalt hjem,
og så er der penge at spare på el-regnin
gen” siger Niels Martin Thomsen.

Tlf. 86 98 64 74

NMT EL-service har erfarne
teknikere, der blandt kan
fortælle dig, hvis en af dine
elektriske installationer
er en stømsluger

truppen. På den måde bygger 
vi fundamentet for, at de unge 
spillere i de kommende år kan 
komme til spille en stor rolle for 
Team Favrskov Badminton. 
Vi forventer at flere af de unge 
seniorer i denne sæson vil bi-
drage og spille på de tre bedste 
seniorhold i Team Favrskov.

Tuneringsopstart
Den 9. september indledte 
Team Favrskov holdturneringen 
med et brag af en dobbelt hjem-
mekamp, hvor Team Favrskov 
1 og 2 tog imod Silkeborg BK 1 
og 2 i henholdsvis Danmarks-
serien og Kredsserien i Søften 
Hallen. 
- Mere om dén kamp i næste 
udgave af dette blad..!

Umiddelbart efter sommerferien havde Favrskov Kommune inviteret til orienteringsmøde vedrørende RIC1. 
Ingen tvivl om, at Hallen i de ca. 5 år den har været i brug har fået en kæmpe betydning for rigtig mange brugere. 
På mødet blev ovenstående tidsplan fremlagt: Det vil sige, at Hal 1 forventes klar til brug igen første uge af april 
2018. Der er aftalt ,at nuværende fordeling af Haltider fortsætter frem til da.

Peter Bager

Vi 
savner 
Hal 1 i 
Rønbæk 
Idræts-
center

Emne        Uge Ansvarlig

Juridisk proces
     Syn- og skønsforretning      22 Skønsmand
     Registrering af skadens omfang     23-26 Skønsmand
     Frigivelse af hallen      26 Skønsmand
     Endelig syn- og skønsrapport     27 Skønsmand
     Beslutning om sagsanlæg pba syn- og skønsrapportens konklusioner 28- Dir./BY

Byggeteknisk proces
     Kontrahering       25 EC/Rådgiver
     Byggestart       35 Rådg./entrep.
     Aflevering         8 Rådg./entrep.
     Indflytning og klargøring af løst inventar m.m.      9-13 EC
     Påske        13-14  
     Ibrugtagning       14
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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

Håndboldafdelingen er i fuld 
gang med forberedelserne til 
en ny sæson. 
Når man lige skal prøve at 
opsummere, hvad der er sket 
siden sidst, så bliver man 
hurtigt forpustet, for der er 
virkelig gang i det frivillige ar-
bejde i håndboldregi – så hvis 
vi glemmer at nævne noget, 
så beklager vi på forhånd. 

Rigtig mange hold har holdt 
formen ved lige i maj og juni, og 
efter en kort sommerferie i juli 
er alle hold efterhånden i fuld 
gang.  
Igen i år havde vi hold afsted 
til Ungarn til Balatoncup, hvor 
både pigerne og drengene kla-
rede det virkelig godt. Vejret var 
godt, og på billederne de lagde 
op på facebooksiden, kunne 
man også se ,at der blev hygget 
spillerne imellem. 

I den anden ende af aldersska-
laen deltog vores U48 damer 
til Landstævne i Ålborg, og de 
dygtige damer endte med at 
vinde det hele – godt gået. 
Mandag den 21. august holdt vi 
et stort møde for alle trænere, 
hvor vi vendte forskellige emner 
omkring den kommende sæ-
son. Der var pæn opbakning, 
og vi fik også en god dialog 
omkring klubbens værdier og 
fremtidsudsigter.

Til det store jubilæum i GUI 
passede medlemmer af styre-
gruppen baren – en vovet 
anerkendelse fra arrangørernes 
side – men det gik vist ok  ;-)
Til HOG Tour var det vores U14 
piger, der asede for at køre 
nogle sponsorkroner ind på de 
opstillede spinningscykler, - ind-
satsen var bestemt godkendt.
Til byfesten i Korsholm havde 
vi flere hold afsted til udendørs-
stævnet på græsbanerne, og de 
fik en super god oplevelse. 
Til byfesten I Søften stillede U12 
piger fuldtalligt op til sponsor 
cykelløbet, - det sætter vi stor 
pris på, - og vil gerne samtidig 
opfordre alle andre til at bakke 
op omkring dette, da det er en 
rigtig god anledning til at lære 
hinanden, at ”man skal yde for 
at kunne nyde”, – som jo er 
vores mantra i klubben.  

Vi har til denne sæson 2017/18 
jo desværre mistet 8 haltimer 
bl.a. grundet Rønbækhallen 
(som endnu ikke er blevet lavet). 
Det er helt sikkert noget, der vil 
påvirke vores sæson negativt, 
da alle hold er blevet skåret 
ned i træningstimer. (Det er 
rigtig ærgerligt at politikerne i en 
kommune som vores med så 
mange børn, der er aktive med 
sport, ikke prioriterer at finde 

løsninger i større grad, end det 
er sket). 
Flere hold har aftalt at dele hal-
len imellem sig, og flere hold har 
også fået lavet aftaler i andre 
haller i kommunen. Når alt er 
sagt, så må vi jo forsøge at få 
det bedste ud af det.

I denne sæson får vi igen hold 
i alle rækker, dog desværre 
med undtagelse af u16 drenge 
(8 drenge er taget på idræts-
efterskole), men der er stadig 
plads til alle, der gerne vil spille 
håndbold. 

Der er allerede afholdt flere 
opstartsweekends for både U14 
piger, U18 piger, U12 drenge 
etc. med masser af hygge og 
masser af træningskampe, hvor 
alle har lært hinanden bedre at 
kende. 

Den 22.-24. september del-
tager mange af vores hold til 
opstartsstævne i SUS-Ullerslev, 
- det kan også følges på vores 
facebookgruppe. Vi kører sam-
men afsted i busser fredag 
eftermiddag og vender trygt 
tilbage søndag med en masse 
oplevelser og forhåbentlig også 
nogle gode sportslige resultater. 

På seniorsiden fortsætter Søren 
Jensen og Jan Skov med vores 
3. Divisionsherrer, som gerne 
skulle fortsætte de flotte takter 
fra sidste år. 
På damesiden har vi fået ny 
cheftræner i skikkelse af Søren 
Fisker, og målet er oprykning. 
Det er vores lovende U18 piger, 
der overtager 1. holdet og 
som skal forsøge at rykke op. 
Så kom endelig i hallerne når 
sæsonen starter – der vil blive 
vist meget seværdigt håndbold 
på seniorplan i år.

Vi har i år 2 x U18 pige hold og 
1 x U18 drenge hold, – begge 
vil forsøge at kvalificerere sig i 
divisionsspillet. 

Håndboldfitness, hvor voksne 
leger, sveder og har det skide 
skægt, har stadig plads til flere 
medlemmer, så kom endelig 
forbi og se, om det ikke er noget 
for dig. (Der er mere info på 
www.teamfh.dk) 

”Håndbold for sjov” (2-6 år),  
hvor de helt små kan lege og 
hygge sig sammen med deres 
forældre eller bedsteforældre, er 
også lagt fast i kalenderen, - så 
tag de yngste med i hallen, – 
det er sjovt for både voksne og 
børn. Se tider på hjemmesiden/
kalenderen. 
Mimimix fra 5-8 år vil i år stadig 
foregå lokalt i både SKIC, RIC 
og HH-hallen men vi arrangerer 

i nu også flere ministævner i 
TFH regi ud over Kreds 5´s mini-
stævner rundt omkring i Århus.
(mere info på www.teamfh.dk)

Vi fortsætter vores samarbejde 
med trænerkonsulent Lennart 
Mogensen, der vil støtte og 
hjælpe trænere efter behov, 
samtidig med at han vil være 
tovholder på kurser og meget 
andet i klubben.
Vi har I år lavet en aftale med 
DGI og kommer til at rulle en 
masse spændende aktiviteter 
ud i denne sæson. Vi vil bl.a. 
kunne tilbyde MAXTOTAL 
håndbold i RIC, KLUB-
WEEKEND på Idrætsefter-
skole, Springtræning v/ÅRHUS 
SPRINGCENTER, 5 moduls 
kursuspakke og meget andet,
– så glæd jer til et forrygende år 
på aktivitetsfronten. Dette tiltag 
er kun lykkedes pga. tilskud fra 
LIONS i Hinnerup – så en stor 
tak til LIONS. 

Til vores store glæde kan vi
 langt om længe tilbyde mål-
mands/keepertræning fra 
U10-U18. Det er flere af vores 
dygtige målmænd, der har sagt
ja til at hjælpe med denne vig-
tige opgave at gøre mere ud 
af denne position på banen. 
Historisk er det desværre noget 
af det, vi ikke får gjort nok ved, 
når haltiden bliver reduceret. 
Vi tror på stor opbakning til 
dette, og glæder os til at se en 
masse TFH talenter vogte målet 
fremover.

På frivilligsiden har Rikke P. 
som styrmand fået sat skub på 
kedlerne, og vi havde først 50 
personer afsted til Justin Bieber 
koncert og senest 30 personer 
afsted til ”Vi elsker 90´erne”, 
hvor vi løser forskellige vagtop-
gaver. Det er gået rigtig godt, 
og der skal lyde en stor tak til 
alle de frivillige, der har givet en 
hånd med dette. Senere på året 
skal vi afsted til Oktoberfest i 
HH-hallen.

Hold øje med opdateringer 
på vores Facebookside  og 
hjemmeside – for der er masser 
af aktivitet i de kommende 
måneder. www.Teamfh.dk el. 
https://es-es.facebook.com/
teamfavrskovhaandbold/

Slutteligt vil jeg gerne takke alle 
trænere, ledere, holdkoordina-
torer, udvalgsmedlemmer osv. 
osv. for jeres utrættelige arbejde 
– I er for seje!

God fornøjelse
med den nye sæson,

på vegne af styregruppen
Ole Busk Henriksen

Formand

Team Favrskov Håndbold 
– TFH – Sæson 2017/18

Frivillige til Vi elsker 90´erne

HOG tour U14 piger.

U12 drenge opstartsweekend
               U16 piger  
         Balaton Cup 
 sølvmedaljer

Vi leger også

”Kaptajn og matroser & de farlige hajer”

hÅndBoLd
For SJoV

Team Favrskov Håndbold arrangerer håndbold for alle børn mellem 3 og 5 år.

Er du mellem 3 og 5 år..? - Så kom og vær med til ”Håndbold for Sjov” 
sammen med far/mor eller bedsteforældre. Vi står klar til at give jer en god oplevelse 
i hallen, hvor håndbold og leg er i centrum.

Følgende lørdage i SKIC (Søften) er programmet
kl. 11.00 - 12.00 Håndbold for Sjov for 3-5 år.

 Lørdag den 30. september
   4. november
   25. november
   16. december
   6. januar
   20. januar
   3. februar
   10. marts

U16 drenge Balaton Cup

U48 piger

U16 piger 
Aarsleitecup
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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, Navervej 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 83 75 - kontakt@ren-velvaere.dk

S

Vi udfører alt inden for:
♠ Vandinstallationer
♠ Afløbsinstallationer
♠ Fjernvarmeinstallationer
♠ Badeværelser (totalløsninger)

Aut. VVS-installatør / kloakmester

HINNERUP  VV

86 76 01 20   mobil: 26 35 02 20

Kontakt os og få et uforbindende tilbud  

      Hinnerup VVS Aps
      Martin Horn, Skovvej 4
      8382 Hinnerup

 86 76 01 20   mobil: 26 35 02 20
    e-mail: martinhorn@hinnerupvvs.dk. 

Badeværelse-installationer

Afkalkning

Varmepumper

Totalløsninger af badeværelser

Radiatorer og - ventiler

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

Specialfabrik for vægte til landbrug og industri

U14 piger Partillie Cup færge

U10 piger 

Korsholm Cup 

udendørs.

Trænermøde.

Justin Bieber koncert  hjælpere.

U12 piger 
Søften 

Sponsorcykelløb

Målmandstræning
Team Favrskov Håndbold tilbyder målmandstræning

 i SKIC for både piger og drenge.
Vi har nogle rigtig dygtige målmandstrænere, som vil lave og vise forskellige 
øvelser i hurtighed, smidighed, placering, udfald og meget andet.
Så det er både for keepere, trænere og spillere, som vil prøve det af.

For U10 / U12:
Lørdag den 30. september  kl. 12.00 - 13.00
Lørdag den   4. november  kl. 15.00 - 16.00
Lørdag den 16. december kl. 15.00 - 16.00
Lørdag den   6. januar  kl. 13.30 - 14.30
Lørdag den   3. februar  kl. 13.30 - 14.30
Lørdag den 10. marts kl. 10.00 - 11.00

For U10 / U12:
Lørdag den 28. oktober  kl. 11.30 - 13.00
Lørdag den 25. november  kl. 14.30 - 16.00
Lørdag den   6. januar  kl. 14.30 - 16.00
Lørdag den   3. februar kl. 14.30 - 16.00

Tilmelding foregår på denne doodle:
U14/U16: https://doodle.com/poll/9htekqy4sfrarzfu
U10/U12: https://doodle.com/poll/y23hd6z8qihzvdcc

I bedes skrive jeres fulde navn + årgang + mobil nr.
Tilmelding er bindende!

Har I spørgsmål, kan I kontakte Ole Henriksen på tlf. 40826339

U14 piger Partillie Cup

U14 piger Partillie Cup
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Lars Hauer Larsen 
Formand  og ansvar for
ungdomstræning
lhl@hog-hinnerup.dk 

Hans Ulrich Knudsen
Tennisudvalgsmedlem
og baneansvarlig
huk@hog-hinnerup.dk 

Ib Hesselberg  
Tennisudvalgsmedlem
IT, banebooking, arr.
hes@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner tennis:
Jan Hansen
Kasserer, børneattester

Nicklas Buch
PR, ansøgninger til fonde

FOTOGRAFEN
er på vej...!

Samsøvej 21-23 // 8382 Hinnerup // Tel: 30958191 // www.corpusbalance.dk

Få hjælp til
• Lænde-/ryg smerter
• Knæ smerter
• Lysken smerter
• Iskias smerter
• Skulder smerter
• Kinesiotape ved ustabile led,  

smerter og hævelser

Book tid på corpusbalance.dk

MASSAGE & KROPSTERAPI  
- MED ÅRSAGEN I FOKUS

ALLE MEDLEMMER 
AF HOG HINNERUP 
FÅR 10% RABAT

METTE HANSEN
Fysiurgisk massør & kropsterapeut

HOG Tour 2017
Af Tina Salling-Thomsen

Med stor succes lykkedes det igen i år at 
gennemføre HOG touren i forbindelse med 
Favrskov Festivallen. 

På en solrig dag med mange mennesker på 
Torvet i Hinnerup, var det først U14 piger fra 
Team Favrskov Håndbold, der under kyndig 
ledelse af instruktør Per Løkke Lindhøj, trådte 
alt hvad de kunne i pedalerne. Det er nogle seje 
piger, der med god opbakning fra tilskuere og 
forældre, gav alt hvad de havde i sig.
Bagefter var det seniorer, der tog over. 15 
mænd og 1 super sej kvinde havde meldt sig 
til at cykle sponsorater ind til fordel for HOGs 
sportslige afdelinger: håndbold, fodbold og 
badminton.
Jørgen Jørgensen vandt for 2. år i træk med im-
ponerende 31,6 km. cyklet på 60 minutter. Mon 
ikke vi får Jørgen og andre gengangere at se på 
cyklen igen i 2018. Der er i hvert fald flere, som 
har udtrykt ønske om, at give Jørgen ”baghjul”.
Kæmpe tak for støtten til sponsorerne:

GULD
EDC NIELSEN OG PARTNER
MONTRA HOTEL SABRO KRO
DCC

SØLV
MURERMESTER KARL-JOHAN HVID TØN-
NESEN A/S
FLEMMING SØRENSEN VVS

 BRONZE
CIRCLE K, SØFTEN
HINNERUP FODTERAPI V. GITTE TØNNESEN
ELSALG
HINNERUP FYSIOTERAPI OG TRÆNING
VOGNMAND MORTEN NØRGAARD
HINNNERUP CONTAINERSERVICE
E. TRASBORG A/S
DJURSLANDS BANK
SUPER BRUGSEN HINNERUP
AA MALERNE
LOUCON
RAFN TØMRER- OG SNEDKER APS
TRØJBORG CYKELCENTER
ÅRHUS OG OMEGNS TAGPAPDÆKNING A/S
EJENDOMSMÆGLER JOHN FRANDSEN
VITTEN GRAFISK

Også tak til Hinnerup Blomster,
som i flere år har spon-
soreret buketter.

Elsebeth Nielsen
Ide binderiet

Skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40

Vinder Jørgen Jørgensen

Veloplagt instruktør 

Per Løkke Lindhøj

Senior holder HOG tour 2017

Senior 2

Senior 1

Seje U14-piger

Seje U14-piger 2
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Af Kirsten Høeg

Efter en god sommer med mange 
gode udendørsoplevelser er vi nu 
klar til endnu en sæson i Senioridræt.

Selv om vejret ikke ligefrem har væ-
ret sommerligt, har vi i Senioridræt 
haft en forrygende sommer med 
masser af udendørsarrangementer. 
Under Bodils kyndige vejledning var 
vi rundt på stierne og inde i skoven, 
og vi har gået, løbet og lavet forskel-
lige skægge øvelser, så vi fik brugt 
alle muskler.
En enkelt gang mødte vi en skole-
klasse på tur, og de var friske på at 
deltage! Ellers var vi i gennemsnit 
otte personer per gang, så der er 

plads til flere, hvis I får lyst til at være 
med næste år.
 
Nyt betalingsmodul
Vi er nu i gang med overgangen fra 
bankoverførsel til betaling gennem 
klubmodulet. Vi ved godt, at det ikke 
er helt nemt for alle, men vi lover, 
at det bliver rigtigt godt for alle – 
både medlemmer og bestyrelsens 
arbejde. Vi forventer, at det vil køre 
uden problemer fra næste sæson.

Med venlig hilsen
Kirsten Høeg

Ny sæson
med Senioridræt 

Hovedsponsorer:
• Djurslands Bank
• Forza
• Hummel
• Sportmaster Storcenter Nord

Guldsponsorer:
• Bagergården I Hinnerup 
• Carlsberg
• Nordeafonden
• Scan Choco
• Sparekassen Kronjylland
• Tandlægerne Hedegaard og Kjærgaard

Sølvsponsorer:
• AC Malerfirma
• Dansk Computer Center
• Danvægt
• Din Tøjmand i Hinnerup
• E. Trasborg
• Hinnerup Container Service
• Hinnerup Hvidevarer & Belysning
• Klitte & Jensen
• NMT El-Service - Risskov
• OK Benzin
• Hinnerup Optik
• Restaurant La Luna
• Vibe Huse
• XL Byg - Gadeberg Hadsten

Bronzesponsorer:
• Blikkenslagerfirma 
   Per Bundgaard Sørensen
• Bridgestone Danmark A/S
• Circle K - Søften
• Corpus Balance
• De Grønne Busser
• EDC Mæglerne
• Entreprenør Morten Balle
• Eurosama Aps
• Frode Laursen 
• Hair Fair
• Hinnerup Blik og VVS Aps 
• Hinnerup Blomster

• Hinnerup Køreskole
• Hinnerup VVS
• Kims Fiskevogn
• Kok Omega
• Kolbjørn Huse
• LB Skilte - Norring
• Malerfirma Haugaard
• Montra Hotel Sabro Kro
• Murermester
   Karl Johan Hvid Tønnesen
• Murermester Orla Kragelund
• Nybolig Hinnerup
• Post EL
• Rafn El
• Rafn Tømrer og Snedker
• Riisfort
• Tennegården
• Trygsen Service & Udlejning
• Tømrerfirma Dyrborg & Winther
• Tømrerfirma Glud og Møller
• Tømrerfirma Mads Bisgaard
• XL -BYG og MAL - Søften

Reklameskilte:
Rønbæk Stadion - HH Hallen -
RIC hal 1 og hal 2
 
AC Malerfirma
Bagergården i Hinnerup  
Blikkenslagerfirma 
Per Bundgaard Sørensen
Blue Water Shipping 
Bridgestone Danmark A/S 
Carlsberg 
Circle K - Søften
Corpus Balance
Danvægt 
De Grønne Busser 
Din Tøjmand i Hinnerup
Djurslands Bank
E. Trasborg  
Entreprenør Morten Balle    
Frode Laursen 
Hair Fair
Handelsbanken 

Hinnerup Blik og VVS Aps
Hinnerup Container Service 
Hinnerup Optik
Hinnerup VVS 
Hummel
Kirkens Korshær 
Klitte & Jensen
Kolbjørn Huse
LB Skilte - Norring  
Malermester Haugaard
MB Anlæg & Teknik Aps  
Murermester 
Karl Johan Hvid Tønnesen
NMT El-Service - Risskov
OK Benzin 
Post EL 
Rafn El 
Rafn Tømrer og Snedker Aps 
Ren Velvære
Restaurant La Luna
Scan Choco 
Scanex  
Sparekassen Kronjylland 
Sportmaster Storcenter Nord
Tandlægerne Hedegaard og Kjærgaard
Tennegården
Trygsen Service & Udlejning
Tømrerfirma Dyrborg & Winther
Tømrerfirma Glud og Møller 
Tømrerfirma Mads Bisgaard
Vibe Huse 
VVS  Flemming Sørensen 
XL Byg og Mal - Søften 
XL Byg - Gadeberg Hadsten

Tøj sponsorer 
Bagergården i Hinnerup 
Blue Water Shipping
Carlsberg Sportsfond
Dansk Computer Center
Danvægt
Debel
Djurslands Bank
Hummel
Murermester Orla Kragelund

Murermester
Karl Johan Hvid Tønnesen
Nybolig Hinnerup
Riisfort
Sportmaster Storcenter Nord
Tandlægerne Hedegaard og Kjærgaard
Vibe Huse
XL Byg - Gadeberg Hadsten

Annoncører i INDSIGT:
Bagergården
Blue Water Shipping
Carlsberg
Circle K - Søften
Corpus Balance
Danvægt
Din Tøjmand i Hinnerup
Djurslands Bank
Forza
Hadsten / Hinnerup Apotek
Hinnerup Blomster
Hinnerup Containerservice
Hinnerup Hvidevarer og Belysning
Hinnerup Køreskole
Hinnerup VVS
Hummel
Idébinderiet
Kims Fiskevogn
Murermester Orla Kragelund
NMT El-Service
Ren Velvære
Montra Hotel Sabro Kro
Sportmaster Storcenter Nord
Tandlægerne Hedegaard og Kjærgaard
Vibe Huse
VVS-installatør Flemming Sørensen
XL Byg - Gadeberg

- Vi siger tak til ALLE vore 
samarbejdspartnere..!

HOG’s reklamepartnere:

Birgit S. Larsen
Udvalgsmedlem
birgit@beyerholm.com

Laila Møldrup
Kasserer
senioridraet.lm@gmail.com

Kontaktpersoner senioridræt:

Karen Ravn Nielsen
Udvalgsmedlem
Karen.Ravn@al2mail.dk

Torben Schach Møller
Næstformand
schach12@msn.com

Kirsten Høeg
Formand
kih@khoeg.dk

Årsmøde 2017
Når dette publiceres er Hinnerup Senior Idræt godt i gang med den 21. sæson.
Vi har nu ca. 315 medlemmer fordelt på 5 hold – et morgen-gymnastikhold, to formiddags gymnastik/idrætshold, samt to indoor 
cycling hold.
Hinnerup Senior Idræt holder Årsmøde 2017 den 24. oktober.
Dagsorden:
1. Velkomst v. formand Kirsten Høeg.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Udvalgets beretning v. formanden.
5. Godkendelse af regnskab 2016-2017.
6. Fremlæggelse af budget 2017-2018.
7. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 14 dag før Årsmødet.
8. Valg af udvalgsmedlemmer.
9. Valg af suppleanter.
10. Valg af revisor.
11. Valg af revisorsuppleant. 12. Eventuelt.
Udvalget for Hinnerup Senior Idræt under HOG
I øvrigt henvises til HOG’s hjemmeside: www.HOG-hinnerup.dk , hvor der er yderligere information fra Hinnerup Senior Idræt. 
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TANDLÆGERNE
Thomas Hedegaard & Mette Kjærgaard
Storegade 3, 
8382 Hinnerup

www.storegade3.dk

Vi støtter lokalsporten i Hinnerup

Alle kan deltage i HOG Fodbolds PRÆMIEAKTIERLOTTERI, hvor 
der hver måned udtrækkes 11 vindere af kontante beløb og gode 
gavekort til byen forretninger. 

Lotteriet består af 500 aktier, der fornyes en gang om året – i april 
måned og løber år efter år. Lotteriet er mere end 20 år gammel og 
har gjort mange vindere glade samtidig med, at lotteriet har givet et 
overskud til arbejdet med HOG´s ungdomsspillere. 

En PRÆMIEAKTIE koster kun 20 kr. pr. måned – måske kun en 

femtedel af en pose fredag/lørdags slik - , og her har du mulighed 
for at vinde flotte præmier.  - Vinder du en præmie, kommer den helt 
automatisk i din postkasse. Det sørger HOG for. 

Kontakt Magnus Nielsen, hvis du vil være med i lotteriet og vinde de 
store præmier, så kikker han gerne forbi, så du kan udvælge netop 
dit lykke nummer.

Magnus Nielsen
Mobil: 21 74 75 52

Mail: MNI@hog-hinnerup.dk 

Vind gode præmier – deltag i lotteriet PRÆMIEAKTIER

Præmierne sendes direkte til vinderne fra HOG’s kontor i løbet af måneden.

HOG-FODBOLD

PRÆMIEAKTIER
August måneds vindere 2017

Kr.:        Aktie nr.:         Navn:
1000                209          Katrine Gadegård, Ramsøvej 44, Hinnerup

500                  445          Anne Wulff Petersen, Fasanlunden 1, Hinnerup

500                  299          Helene Skau Madsen, Rønvangen 25, Hinnerup

300                      5           Ane Hejlskov Larsen, Kildevangen 51, Hinnerup 

200                  343          Jytte Sørensen, Rønvangen 24, Hinnerup

200                  105          Jørgen Gislum, Bøgevej 30, Hinnerup

200                    42          Jens Lind Jensen, Kildevangen 29, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass

      125   Jørgen Bust, Møllebakken 6, Hinnerup

250                                  Gavekort – Din Tøjmand Claus Hvass

                        192          Kim Rafn, Nygade 2, Hinnerup

200                                  Gavekort - Bagergården i Hinnerup                         

                          27          Anne Marie Mikkelsen, Lupinvej 8, Hinnerup

150                                  Gavekort - Hinnerup Blomster

                        224          Gitte Johansen, Rønvangen 282,  Hinnerup

Præmierne sendes direkte til vinderne fra HOG’s kontor i løbet af måneden.

HOG-FODBOLD

PRÆMIEAKTIER
Juni måneds vindere 2017

Kr.:        Aktie nr.:         Navn:
1000                  92          Thomas Gadegård, Ramsøvej 44, Hinnerup

500                  315          Connie Rasmussen, Skovsangervej 19, Hinner.

500                    88          Morten Toftkær, Egevænget 101, Hinnerup

300                  141           Elin Langberg, Fasanvej 6, Hinnerup 

200                  114           Anne Degn Hansen, Nørrevangen 40, Hinnerup

200                  163           Lisbeth Sørensen, Trigevej 54, Hinnerup

200                  231           Kirsten Jakobsen, Tranevej 11, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass

                          39           Visti Gertsen, Hovmarksvej 1, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass 

                        379          Carsten Lauridsen, Lærkevej 16, Hinnerup

200                                  Gavekort - Bagergården i Hinnerup                         

                        280          Søren Eriksen, Rønvangen 155, Hinnerup

150                                  Gavekort - Hinnerup Blomster

                        426          Tove Klug, Blåmejsevej 28, Hinnerup
          

Esport er lige på trapperne..!

HOG Hinnerup er godt på vej med Esport og en ny formand til afdelingen er fundet. Men vi kan sagtens bruge 2-3 bestyrelsesmed-
lemmer. Skulle du have lyst til at bringe foreningslivet og E-sport sammen, så vi kan udnytte de mange muligheder der ligger, så tag 
endelig fat i mig hurtigst muligt på krh@hog-hinnerup.dk så vi kan komme i gang.                                      Venlig hilsen Kristian Hasager

Præmierne sendes direkte til vinderne fra HOG’s kontor i løbet af måneden.

HOG-FODBOLD

PRÆMIEAKTIER
Juli måneds vindere 2017

Kr.:        Aktie nr.:         Navn:
1000                    9          Svend Aage Mikkelsen, Borgergade 3, Hinnerup

500                  383          Leif Rasch Petersen, Flinthøjen 7, Hinnerup

500                    43          Nicolai Bak Mortensen, Hejrevej 4, Hinnerup

300                  212          Flemming Sørensen VVS, Trigevej 54,  Hinnerup 

200                  174          Rita Berg, Rønvangen 314, Hinnerup

200                  339          Knud Thomsen, Storegade 7, 1.-2, Hinnerup

200                  181          Sofia Brokholm, Skovbrynet 6, Mørke

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass

                        286           Aksel Daugbjerg, Nørrevangen 23,  Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass 

                        319          Lars Andersen, Spovevej 3, Hinnerup

200                                  Gavekort - Bagergården i Hinnerup                         

                        113          Camilla K.Thomsen, Skovsangervej 39, Hinn.

150                                  Gavekort - Hinnerup Blomster

                          67          Else Poulsen, Fusagervej 1,  Hinnerup

1000    Kvartalspræmie: 

                                         Hinnerup Hvidevarer og belysning

                        264          Lisbet Jacobsen, Kildevangen 3, Hinnerup


