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Efter 19 år i ledelsen af HOG, 
heraf 15 år som formand, 
har jeg valgt at træde af som 
formand for HOG. Jeg kan 
mærke på mig selv, at tiden 
er kommet til, at HOG bør 
blive set på med andre øjne.

Det har været 19 spændende og 
lærerige år.

Det har været en spændende opga-
ve at være formand for en medlems-
styret forening, hvor opgaven er at 
give medlemmerne de aktiviteter, de 
ønsker. Jeg synes, at udviklingen i 
HOG viser, at vi er på rette vej.

Vi har i de seneste 10 år haft en 
tilgang på 1.100 medlemmer og en 
tilgang på 4 nye afdelinger samt én 
ny aktivitet. 
De nye afdelinger har bidraget med 

godt 600 medlemmer, og de gamle 
har i samme periode haft en tilgang 
på knap 500 medlemmer.  

Jeg giver hermed stafetten videre 
til den nye formand, og den nye 
ledelse i HOG. Tag godt imod Peter 
Bager, som ny formand, så HOG kan 
fortsætte den gode udvikling.

Jeg skal gøre mit til, at vi får en 
glidende og god overgang, samt at 

Peter får et godt afsæt til opgaven.

Jeg er ikke færdig med HOG, så der 
er sikkert også en opgave til mig i 
fremtiden.

Tak for denne gang.

Søren Eriksen

- Farvel og tak for denne gang

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

Det er med glæde Indoor Cycling kan byde Pernille H velkommen tilbage 
som instruktør. - Så nu kan vi igen tilbyde folk at cykle tidligere. Hun vil 
køre med holdstart fra ca. kl. 17. 

Holdplan kan ses på vores hjemmeside. 

Gammel kending
er tilbage som instruktør

FORMANDEN MENER:

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

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

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

Mellisa, Derma, Cosborg, Essential care, John Masters, Logona
Se vores store udvalg af behandlinger på
www.ren-velvaere.dk eller ring på 8698 8375
Se vores store udvalg af produkter på 
www.ren-velvaereshop.dk

www.webapoteket.dk

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

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

SOLBESKYTTELSE TIL HELE FAMILIEN

CAPITAL SOLEIL

Få det billigste med i købet

KØB 3 BETAL FOR 2
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Hadsten Apotek

Hinnerup Apotek

Peter Bager,
nyvalgt hoved-

formand i HOG.

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 en-
delig til vores formand 
Henrik Hedegaard.

- Vi kører videre selv om
taget er styrtet sammen
Selv om taget er styrtet sammen, kører vi hold som vanligt. 
Om tirsdagen køres der watt program, mens der om torsdagen køres på 
puls. Såfremt man ikke har et puls bælte, kan det købes på hjemmesiden 
til 370 kr. 
De andre dage køres almindelig spinning, men uanset niveau kan alle 
deltage. - Er du nybegynder, er du velkommen til at bestille en enkelt 
prøvetime, og vi har cykelsko, du kan låne.



3 En æra er forbi - en ny kan begynde

Banksnak glider bedre 
ned over en kop kaffe. 

ONLINE OFFLINE

Jernbanegade 18A • 8382 Hinnerup • 8630 3350 • hinnerup@djurslandsbank.dk.
Du kan også booke et møde med os på djurslandsbank.dk.

Af Kim Vester, HOG og TFH

Ordet ”æra” vil for nogen nok synes 
som et stort ord. - Det er det på sin 
vis også, men tager man den faktiske 
betydning af ordet : ”længere, 
afgrænset tidsperiode (i historien) 
med et bestemt særpræg”, så er 
det faktisk meget passende i denne 
sammenhæng.
Dette lille skriv drejer sig nemlig om 
HOG’s hovedformand gennem de 
seneste 15 år, Søren Eriksen, og hans 
fratræden fra netop denne post. 
Vi i HOG specielt, men efter min me-
ning også i vid udstrækning frivillige 
generelt i den tidligere ”8382” kom-
mune, har rigtigt meget at være Søren 
Eriksen taknemmelige for. Søren har 
stået op og ”på mål” for bedre vilkår 
for kommunens frivillige et utal af 
gange i de forløbne 15 år, og har taget 
”kampen” med/mod kommunen på 
vores vegne på bedste vis. 

Stort diplomatisk talent
Til trods for Sørens fortid som kom-
munalpolitiker, besidder han faktisk 
et betydeligt større diplomatisk talent 
end nogen af os andre gør.
Desuden kender han de for lægmand 
til tider kringlede kommunale regler 
og retningslinier, i nogle tilfælde bedre 
end de kommunalt ansatte, hvilket 
også er kommet HOG til gavn i mange 
situationer. 

Søren har i 15 år arbejdet for at bedre 
og udvikle vi frivilliges udfoldelsesmu-
ligheder, og han har på imponerende 
vis forstået på bedste håndbolddom-
mervis (eller måske rettere nogen 
håndbolddommere) internt i HOG at 
fordele sol og vind lige, hvilket jo ikke 
altid er en helt nem disciplin, når man 
sidder til bords med ”fanatiske” afde-
lingsformænd, som af og til nok har 
lidt svært ved at forstå, at de andre 
”sekundære” idrætsgrene også skal 
tilgodeses.

Vokseværk med succes
Igennem de 15 år HOG har været un-
derlagt Søren Eriksens ”regime”, har 
HOG udviklet sig fra at være en klub 
med forskellige idrætsgrene, der tålte 
hinanden, til at være en idrætsklub 
med endnu flere idrætsgrene end da 
Søren overtog formandsposten, og nu 
både taler og arbejder alle afdelinger 
sammen, deltager i diverse fælles 
arrangementer og udviser i udstrakt 
grad forståelse for de forskellige 
udfordringer, som vi i hver vores idræt 
rammes af i hverdagen.  
Denne forandring fra at VÆRE i SAM-
ME KLUB  til nu at VÆRE SAMME 
KLUB …  den har Søren en stor del af 
æren for. 
Det lille ”i” betyder faktisk en del.
Jeg vil slutte med at takke Søren 
for det han har gjort, det han har 
været med til at skabe, det han har 

været med til at igangsætte, og som 
håndboldformand vil jeg også gerne 
sige tak for den positive indgangsvin-
kel Søren antog, da vi for 4 år siden 
i de fire 8382 klubber SGF, KIF, GUI 
og HOG tog initiativ til at prøve at 
skabe nogle endnu bedre forhold for 
ALLE vores håndboldspillere i kom-
munen, ved at starte Team Favrskov 
Håndbold (TFH),  og det Søren har 
”afleveret” til vores nye formand, og 
alle os andre.

15 år med personligt (sær)præg
Overskriften  lyder jo : ”En æra er forbi 
– en ny kan begynde” –  og det mener 
jeg faktisk, da Søren i den grad har sat 
sit personlige (sær)præg på den ud-
vikling specielt HOG har gennemlevet 
gennem de sidste mange år, og at en 
ny æra kan begynde betyder for mig, 
at vores nye formand ikke på nogen 
måde skal ”leve op” til det Søren har 
udrettet, og ej heller måden hvorpå 
han valgte at gøre tingene.
Vores nye formand Peter Bager skal 
vide, at han nu er formand, og det skal 
han bare være på sin måde…
Så tak til Søren og god vind til Peter 
med at skabe sin egen æra (ja okay 
det var så et lille, men gemytligt pres), 
vi gør ikke længere tingene alene i 
HOG, så du får alt den hjælp du måtte 
behøve.

- Se fotokavalkaden fra
afskedsreceptionen på næste side

En æra er forbi
- en ny kan begynde

Formandsskifte i HOG:

Af Kristian Hasager

På HOG’s generalforsamling blev Rita 
Berg og Søren Eriksen udnævnt til 
æresmedlemmer i HOG.

Rita Berg har været aktiv i HOG siden 
70’erne. Rita har været medlem af 
badmintonudvalget i 8 – 10 år fra 
slutningen af 70’erne frem til 1985. Den 
gang var Rita med i beslutningsproces-
sen omkring opstart af HOG badmin-
tonsommerlejre og Rita har deltaget i 
afvikling af disse sommerlejre. Rita har 
været mangeårigt træner for badmintons 
ungdomshold. Anslået har Rita været 
ungdomstræner i 8 – 10 år.

Rita har fulgt med tiden, og Rita har 
senest været primus motor i opstart 
af én af badmintonafdelingens større 
succeser, nemlig opstart af badminton 
senior + 60. Rita er i dag koordinator for 

seniorerne.
Rita var også aktiv, da man skulle an-
lægge de nye tennisbaner i 1983/84.

Søren Eriksen har været aktiv i HOG i 
19 år. I 90’erne var Søren medlem af 
forretningsudvalget. I den periode havde 
han ansvaret for opførelsen af HOGs 
klubhus ved Haldum-Hinnerup Hallen 
samt renoveringen af klubhuset ved 
Rønbækhallen.

Søren har været formand for HOG fra 
2002 til i år, hvor han valgte at træde 
tilbage for at give plads til nye kræfter.

Søren har været en bærende kraft i 
udviklingen af HOG. Søren har med 
sine visioner og tilstedeværelse haft stor 
indflydelse på en væsentlig medlems- 
fremgang og antallet af afdelinger i 
HOG.

Rita Berg 
og Søren 

Eriksen
nye æres-

medlemmer
i HOG
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Århusvej 60, Søften, 8382 Hinnerup

Dekal 747x277mm (CV)
Skala 1:10

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

1

Dekal 770x700mm(CV)
Skala 1:10

4 Dekal 1235x575mm (CV)
Skala 1:10

5

Dekal 395x153mm (LV)
Skala 1:10

Lej på CircleK.dk/trailer

Dekal 680x315mm (LV)
Skala 1:10

6 Dekal 907x430mm (LV)
Skala 1:10

7

Lej på CircleK.dk/trailer

2

Lej på
CircleK.dk/trailer

Lej på CircleK.dk/trailer

Släpvagnsdekor Circle K, Danmark, CV+LV

Magnus Nielsen overrækker gave fra HOG.

Flot afsked med Søren Eriksen

Herover tre udsnit af gæsterne ved receptionen.

Peter Bager, Peter Rasmussen og Vagn Fransen.

Søren med Bodil og Jesper.

Formandsskifte: Søren Eriksen og Peter Bager.

FOTOS: Annete Henneberg og Magnus Nielsen

HOG havde lørdag den 25. februar 2017 
inviteret til afskeds reception for afgående formand 
Søren Eriksen. Godt 60 gæster kom i løbet af 
formiddagen forbi HOG’s klubhus ved 
Haldum-Hinnerup Hallen for at takke Søren 
for sit store arbejde for idrætsforeningen.
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AF: Marie-Louise Arnfast

Mange mennesker har et 
næsten personligt forhold til 
deres optiker. De kommer i 
den samme forretning hvert 
år, og de vil kun vejledes af 
den optiker, de kender. 
Det er Lars Enøs erfaring 
efter 16 år som indehaver af 
Hinnerup Optik i Storegade.

- At finde en brille, der passer 
til den enkelte person, kan 
tage lidt tid. Det drejer sig ikke 
kun om at vælge den rigtige 
facon og størrelse i forhold til 
ansigtsformen. Det er også 
et spørgsmål om at finde en 
brille, der passer til person-
ligheden. Er det en meget 
udadvendt person, som er 
vant til at være ”på”, så kan 
man for eksempel med fordel 
vælge en brille, der har meget 
karakter. Det gælder om at 
snakke med kunderne og 
lære at ”læse” dem, fortæller 
Lars Enø.

Lars Enøs kunder kommer 
primært fra Hinnerup, men 
der er også mange, som tager 
turen til hans forretning fra 
Sabro-Tilst og Spørring-Trige. 

- Vi har et godt, hyggeligt og 
samlet midtbyområde i Hin-
nerup, og det tror jeg trækker 
mange til. Foruden de gode 
parkeringsmuligheder, siger 
han.

Genvej til øjen-
lægen om nødvendigt
Sammen med sine fire an-
satte har han gennem årene 
udviklet forretningen, så den 
ikke kun omfatter salg af 
briller og kontaktlinser. I dag 
tilbyder Hinnerup Optik også 
fotografering af nethinde og 
hornhinde samt måling af tryk 
i øjet, hvis der er symptomer, 
som gør det relevant. Derved 
kan man få en indikation af, 
om der er forhold, som bør 
undersøges af en øjenlæge.

- Vi har mulighed for at booke 
en tid online hos øjenlæger for 
vores kunder og derved også 
give dem mulighed for at få 
en tid inden for få uger, hvis vi 
skønner, der er behov for det, 
fortæller Lars Enø. Det er en 
service, som mange sætter 
pris på, fortæller han.

Lars Enø har også været 
blandt ”first movers” på andre 

fronter. For eksempel var han 
en af de første i landet til at 
tilbyde dobbeltslebne kon-
taktlinser. Det betyder, at han 
i dag har kunder, der kommer 
helt fra Silkeborg og Kolding.

TV-værter er med
til at skabe brillemode
Hvor kontaktlinser er løsnin-
gen for mange, så er brillen 
for andre en slags mode-tilbe-
hør. Samtidig med, at brillen 
forbedrer synet, er den også 
med til at signalere modebe-
vidsthed, og det mærker man 
som optiker for eksempel, når 
en kendt tv-vært pludselig 
går på skærmen med en ny 
brille. Så kan der i dagene 
efter være stor efterspørgsel 
på netop den brille, fortæller 
Lars Enø.

Udover at drive forretningen i 
midtbyen, har Lars Enø også 
haft tid til i en årrække at være 
formand for Hinnerup Han-
delsstandsforening. Gennem 
alle årene har sponsoratet af 
HOG haft høj prioritet.

- Vores hjerte ligger lokalt 
forankret, siger Lars Enø.

Investering i
en brille er en tillidssag

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
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Hovedsponsorer i HOG

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

HOG Hinnerup & SPORTMASTER 
har lavet nyt samarbejde 
med             og

Portræt af en HOG-sponsor: Hinnerup Optik

Gennem 16 år har
Lars Enø drevet
Hinnerup Optik.

Her ses
Lars Enø
sammen
med sit
personale i
Hinnerup
Optik.
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HINNERUP

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

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

vI sTØTTer
lokAlsporTeN
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HOG Badminton:
Årsmøde 2016
Mandag den 20. februar afholdt HOG Badmin-
ton Årsmøde i henhold til foreningens vedtæg-
ter.

Generelt set har 2016 været et godt år for HOG 
Badminton. Sportsligt nåede vi i Team Favrskov 
en milepæl med 1. Seniors oprykning til 3. Division. 
Endvidere rykkede 2. Senior op i Kredsserien. For 
Sæson 2017/18 stiller Team Favrskov med i alt fire 
seniorhold i holdturneringen. 

For ungdom sluttede Sæson 2015/16 med tre hold 
kvalificeret til Danmarks Bedste Ungdomshold, og 
det blev til to bronzemedaljer. Ved udgangen af 
2016 havde vi i HOG Badminton én E-Række spil-
ler, ni M-Række spillere samt en række A-Række 

spillere. Vores medlemstal toppede i april måned 
2016 med 334 medlemmer. Et historisk højt niveau. 
Medlemsantallet er dog faldet en smule henover 
efteråret 2016, og er nu på vores normale niveau 
lige i underkanten af 300 medlemmer. 

En stor tak til alle spillere, trænere, forældre samt 
øvrige frivillige for indsatsen i 2016. 

Det er fortsat en stor fornøjelse 
at være en del af vores fællesskab. 

Lad os stå endnu tættere sammen i 2017 
for i fællesskab at nå vores 

sportslige og sociale mål.

Lars Poulsen har efter man-
ge års fantastisk arbejde 
ønsket at stoppe som 
Ungdomsformand. Lars 
har trukket et enormt læs, 
som motoren, der har fået 
såvel de små som de store 
tandhjul til at løbe rundt.

Lars har ikke blot virket som 
Ungdomsformand, men har 
også sørget for, at alle mulige 
administrative og praktiske 
opgaver er blevet løst til 
perfektion. Han har været 
enorm innovativ, og løbende 

lanceret nye typer træning og 
aktiviteter for ungdomsspil-
lerne. Dette blot for at nævne 
nogle få eksempler. 

Vi er utrolig glade for, at Lars 
har tilbudt fortsat at bistå 
afdelingens arbejde fremover. 
Dog ikke i rollen som Ung-
domsformand, men blandt 
andet i forhold til ungdoms-
trænere, sommerlejr og HOG 
Spinning.

Tlf. 97 82 31 62 / 20 47 95 30

KIMS FISKEVOGN
Torvet i Hinnerup

Badminton

Tak til Lars Poulsen for
mange års fantastisk arbejde

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

HOG har 12 hold tilmeldt 
ungdomsholdturnering. 
I de fleste rækker er hol-
dene jævnbyrdige og der 
er spillet mange gode og 
spændende kampe. 

På nuværende tidspunkt 
ser vores U13C pige-
hold og U15C hold ud 
til at vinde deres række. 
Derudover har hele 6 
hold en realistisk chance 
for at blive nr. 1 eller 2, 
og dermed have chance 
for, at kvalificere sig til 
slutkampene om at blive 
Danmarks Bedste Ung-
domshold.

Anders Andersen

Ungdoms-
holdturne-
ringen
sæson 2016/17

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00
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Lone Fischer
Formand 

Jeanne Gabriel
Bestyrelsesmedlem

Annette Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Kontaktpersoner dance:

Jeanette 
Juhl Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Heidi Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Vores to dansehold
er klar til næste runde i
Kaufmann Cup den 1. april

I starten af februar deltog 
to hold fra HOG Dance i 
Kaufmann Cup, der blev 
afholdt i Forum Horsens. 
Kaufmann Cup er Dan-
marks største danse-
turnering i Hip Hop og 
Showdance arrangeret 
af Marianne Eihilt og 
Brian Eriksen. I alt er der 
6 kategorier, man kan 
tilmelde sig til: Hip Hop 
børn, Hip Hop Junior, Hip 
Hop voksen, Showdance 
børn, Showdance Junior 
og Showdance Voksen. 

Turneringen har to ind-
ledende runder i Forum 
Horsens og slutter med 
finalerunde i det Konge-
lige Teater, København,
i april måned. 

Første hold vi havde på sce-
nen var ”The Bratz”, som 
er vores dansere i alderen 
13-17 år. Pigerne stillede 
op i kategorien ”Hip Hop 
Junior”, hvor der i alt var 31 
deltagende hold. 

...fortsættes næste side

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.

 

Member of:

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

MICHAEL LEARNS TO ROCK 
Fredag 17. marts 2017 

MICHAEL LEARNS TO ROCK 
Fredag 17. marts 2017 

BIG FAT SNAKE 
Fredag 28. april 2017 

KONCERT OG
3-RETTERS MENU

795,-
Pris pr. person

KONCERT OG
3-RETTERS MENU

895,-
Pris pr. person

Kom helt tæt på ved vores intimkoncterter. Vi varmer op til en fantastisk aften 

med en lækker 3-retters middag. Så er stemningen og scenen sat! 

Læs mere og se vores gode tilbud på overnatning på sabrokro.dk

INTIMKONCERTER
På Montra Hotel Sabro Kro

 

4 -STJERNEDE

BESTIL INDEN 21/12 
– så giver vi kransekagen

 

4 -STJERNET

NYTÅRSMENU
Ud af huset

3-RETTERS MENU

325,-
Pris pr. person

Den lækre 3-retters menu er pakket og 
klar – lige til at varme. Der er mulighed 
for tilkøb af snacks, oste og lignende. 
Se menuen på sabrokro.dk

Vi sørger for middagen, så I 
kan nyde hinandens selskab 
og ha’ en festlig aften.

Elsebeth Nielsen
Ide binderiet

Skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40

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

Specialfabrik for vægte til landbrug og industri

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

Bliv sponsor i HOG og vær med til at sikre gode fritidsaktiviteter for ALLE aldersgrupper ;-)
De indtog scenen som var de 
vant hertil, de var super seje og 
gav den max gas. Der var rigtig 
mange dygtige hold i denne 
kategori, pigerne dansede r….. 
ud af bukserne og endte med 
en flot 2. plads i C-finalen. 

...vi er klar til næste runde
Andet hold vi havde på scenen 
var ”Schoolin’ Life”, som er vo-
res piger i alderen 10-12 år. De 
stillede op i kategorien ”Show-
dance børn”. De var lidt ner-
vøse inden start, men ligesom 
de lidt ældre piger fra HOG 
Dance gav ”Schoolin’ Life” 
den også max gas og indtog 
scenen med stort engagement 
og flot koreografi. Ligeledes var 
de oppe imod meget dygtige 
hold fra hele Danmark, men de 
formåede med en fantastisk 
indsats at blive nr. 5 i Mester-
række finalen.
Vores første optræden til en 
danseturnering må siges at 
være en succes, og pigerne 
var ellevilde og meget begej-
strede over at blive bedømt 
af professionelle dommere fra 
blandt andet programmet ”Vild 
med dans”.
Vi glæder os allerede til næste 
runde, som er den 1. april i 
Horsens, hvor det bliver afgjort, 
om vi går videre til finalen i Det 
Kongelige Teater den 29. april.  
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Turneringen har to ind-
ledende runder i Forum 
Horsens og slutter med 
finalerunde i det Konge-
lige Teater, København,
i april måned. 

Første hold vi havde på sce-
nen var ”The Bratz”, som 
er vores dansere i alderen 
13-17 år. Pigerne stillede 
op i kategorien ”Hip Hop 
Junior”, hvor der i alt var 31 
deltagende hold. 

...fortsættes næste side

Se vores udendørs tagudstilling

Tagprofiler og vinduesmontør

Se vores udendørs tagudstilling
Dygtige snedkere og tømrere sørger for at løse opgaven i bedste ”Klitte og Jensen-ånd”
Et moderne værksted, hvor alle former for moderne snedkeri udføres
Medlem af Dansk Byggeri og BYG GARANTI

De indtog scenen som var de 
vant hertil, de var super seje og 
gav den max gas. Der var rigtig 
mange dygtige hold i denne 
kategori, pigerne dansede r….. 
ud af bukserne og endte med 
en flot 2. plads i C-finalen. 

...vi er klar til næste runde
Andet hold vi havde på scenen 
var ”Schoolin’ Life”, som er vo-
res piger i alderen 10-12 år. De 
stillede op i kategorien ”Show-
dance børn”. De var lidt ner-
vøse inden start, men ligesom 
de lidt ældre piger fra HOG 
Dance gav ”Schoolin’ Life” 
den også max gas og indtog 
scenen med stort engagement 
og flot koreografi. Ligeledes var 
de oppe imod meget dygtige 
hold fra hele Danmark, men de 
formåede med en fantastisk 
indsats at blive nr. 5 i Mester-
række finalen.
Vores første optræden til en 
danseturnering må siges at 
være en succes, og pigerne 
var ellevilde og meget begej-
strede over at blive bedømt 
af professionelle dommere fra 
blandt andet programmet ”Vild 
med dans”.
Vi glæder os allerede til næste 
runde, som er den 1. april i 
Horsens, hvor det bliver afgjort, 
om vi går videre til finalen i Det 
Kongelige Teater den 29. april.  

På fotoet 
ses Årets

Inspire-
rende-
Idræts-
leder i

Favrskov
Kommune

Emma
Ginge

 i midten 
til højre.

Guldfesten
– og vinderen er…
HOG Dances professionelle instruk-
tør Emma Ginge var for nylig indstillet 
til Favrskovposten Guldfesten – en 
prisuddeling for Årets Unge Talent, 
Årets Guldvinder og Årets Inspireren-
de Idrætsleder i Favrskov kommune. 

Emma var indstillet i kategorien 
”Årets Inspirerende Idrætsleder” 
sammen med fire andre idrætsledere 
fra Favrskov. 
Hun var med til at starte HOG Dance 
op for tre år siden og har lige siden 
undervist i HOG Dance, og hun har 

været en afgørende faktor til, at vi i 
HOG Dance har så mange medlem-
mer og dygtige dansere.

Fortjent pokal og 10.000 kr.
Emma blev tildelt prisen som ”Årets 
Inspirerende Idrætsleder” i Favrskov, 
hvor hun fik overrakt pokal og 10.000 
kr. af HR direktør Jesper Clausen og 
formand for Favrskov Idrætssamvirke 
Charlotte Green - stort tillykke og tak 
til Emma for det flotte stykke arbejde, 
hun udøver for HOG Dance.

Har du også lyst til at danse..?
Vi har stadig ledige pladser, 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 www.hog-hinnerup.dk under ”Dance”, hvor der er åben for tilmelding eller kom og få en gratis prøvetime.

Dette foto
og fotoet
herunder
viser en
del af de
dygtige
dansere
fra HOG
Dance
i aktion
i Forum
Horsens.
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Fodbold-
udvalg med
mange nye

ansigter

- marts 2017

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@gmail.com

Majken Eliassen
Børn
MAE@hog-hinnup.dk

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

Fire udvalgsmedlemmer 
har forladt fodboldudvalget, 
og seks nye er kommet til. 
Fodboldudvalget har i 2016 taget 
afsked med René Johansen, Mor-
ten Mørk, Michael Hejlskov og Ole 
Okholm. 

Samtidig er de tidligere underudvalg 
(Børn, Unge og Senior) sammenlagt i ét 
samlet fodboldudvalg. Ønsket har været at finde 
en mere fleksibel og samtidig koordineret ar-
bejdsform til udvalgsstrukturen i HOG Fodbold. 

Fælles beslutninger lettes
- Vi kan allerede nu mærke, at vi i langt højere 
grad får samstemt fælles beslutninger. Det 
giver os en endnu større sammenhængskraft 
på tværs i fodbold, som vi håber kommer vores 
medlemmer og andre frivillige til gode, fordi vi 
på den måde bedre kan fokusere på udvikling af 
klub og rammer, når vi sidder om samme bord, 
siger næstformand Kristen Engelbrecht.

Seks nye ansigter i udvalget
I forlængelse af sammenlægning af udvalg og 
udskiftning, er hele seks nye personer kommet 

ind i udvalget, som skal løfte opgaverne for HOG 
Fodbold, herunder mere fokuserede opgaver 
omkring børneårgange, unge og voksne.  
De nye er: Kristian Snoghøj, Anne Krøger 
Pedersen, Linda Skyttehave Mortensen, Niels 
Christian Jönsson, Majken Højsgaard Eliassen 
og Benny Nielsen.

Ny i formandsstolen
Ny formand i HOG Fodbold er Kristian Snoghøj. 
- Jeg glæder mig til opgaven, men går til den 
med en vis ydmyghed, da jeg ”næsten” intet ved 
om fodbold, siger han med et glimt i øjet.

- Til gengæld håber jeg at jeg kan være med 
til at udvikle selve samarbejdet for dem, som 
ved noget om fodbold, og hvad der skal til 
for at børn, unge og voksne oplever et stærkt 
foreningstilbud. Jeg har stor tillid ti, at vi med de 
mange erfarne kræfter i udvalget, har det helt 
rigtige ”hold” til at udvikle HOG Fodbold yderli-
gere, siger han. 

Fodboldudvalget har i februar konstitueret sig, 
som det fremgår af ovenstående oversigt.

Den
neutrale
fodbold-
kommentator
HOG Fodbold, Røde Kors i 
Hinnerup, Hinnerup Biblio-
tek og DGI afholdt torsdag 
den 9. februar et integrati-
ons arrangement i Uhresa-
len i Hinnerup Bibliotek.
Arrangørerne Frederik 
Schøler og Michael Møller 
Sørensen fra Hinnerup Bib-
liotek, Ingrid Degn fra Røde 
Kors i Hinnerup, de 2 syriske 
flygtninge Ali og Hassan, 
samt Magnus Nielsen havde 

skruet et underholdende 
program sammen.
Magnus Nielsen, HOG 
Hinnerup Fodbold, bød vel-
kommen og kunne ikke lade 
være med at kalde aftenen 
for ”Mortens aften”, da alle 
tre foredragsholdere hed 
Morten...!

18:00 Kampstart
I Uhresalen på Hinnerup Bib-
liotek & Kulturhus er stem-

ningen forventningsfuld som 
før kampstart på stadion. 
Denne torsdag aften den 9. 
februar hænger der fodbold-
trøjer i flere farver ned fra 
loftet, der er kolde øl og vand 
i baren, og fodboldsnakken 
spreder sig ved bordene. 
Arrangementet ”Fodbold, 
Mandehørm og Premier Lea-
gue” har tiltrukket flest mænd, 
men nogle fodboldinteresse-
rede børn og kvinder sidder 

også klar til en aften med fod-
boldnørderi for fuld skrue.

3 X Morten
”Det er Mortensaften i aften”, 
siger bestyrelsesmedlem i 
HOG og medarrangør Mag-
nus Nielsen muntert, da han 
byder velkommen. 
Arrangementets tre oplæg 
har alle tre en Morten som 
oplægsholder; Morten Graff 
(DGI), Morten Bang (”Dan-

marks mest velgørende 
fodboldhold”) og hovednavnet 
Morten Bruun (Fodboldkom-
mentator og tidligere lands-
holdsspiller). 

At puffe til hinanden
og være et hold
Morten Graff fra DGI indleder 
med at fortælle om, hvordan 
sport og integration komple-
menterer hinanden. 
”Fodbold er et godt eksempel 
på en sport, hvor mennesker 
både samles som et hold og 
har lov til at puffe til hinanden. 
Det tror jeg, kan bringe mange 
mennesker tættere sammen”, 
fortæller han. 

Et kig rundt i Uhresalen 
bekræfter fodboldens evne 
til at samle: 63 personer sid-
der sammen. En blanding af 
etnisk danskere og flygtninge 
bosat i Favrskov Kommune er 
samlet for at dele deres fælles 
interesse, fodbolden! 
En del af gæsterne kom-
mer fra HOG’s fodboldhold 
”Mandehørm”, hvor sprogbar-
rierer og andre udfordringer 

i kommunikationen, som 
ellers opleves uden for banen 
ophæves, når kampene fløjtes 
i gang hver mandag aften. 

Fodbold redder liv
Aftenens anden taler Morten 
Bang, er sponsordirektør 
for holdet ”Danmarks mest 
velgørende fodboldhold”. 
Siden 2009 har holdet gjort 
fodbold til en velgørende 
mission. Både i Danmark og 
i en stor del af verden, lige fra 
Grønland til Saudi Arabien og 
Afrika, har de spillet fodbold 
for at samle penge til gode 
formål, og i samarbejde med 
store hjælpeorganisationer 
har holdet hjulpet med midler 
til fodboldtøj og -udstyr, mulig-
hed for skolegang, boliger til 
hjemvendte flygtninge og vac-
ciner rundt om i verden. 

...fortsættes næste side

Herover ses fra venstre Morten Bang, Morten Bruun og Morten Graff, 
som tilsammen gav tilhørerne en dejlig ”MORTENS AFTEN”

i Uhresalen i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus.
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Træner for U15-U16-U18 piger, 
René Hougaard, blev også hædret på årsmødet 

René Hougaard har i 8 år været træner i 
HOG Fodbold, primært omkring pigeafdelingen. 

Han har i 2016 været træner for U15-U16 
pigerne og har derudover løbende haft kontakt 

til piger, der har været på efterskole, og som 
nu kommer hjem til HOG Fodbold for at spille 

U18 pige fodbold. 
Det er et stort og flot arbejde, René har 

udført for pigerne, og det blev på fodbold-
afdelingens årsmøde hædret med titlen som 

ÅRETS TRÆNER i HOG Fodbold. 
Der skal lyde et STORT TILLYKKE TIL René 

med æren og tak for den store arbejdsindsats.  

Foto: René Hougaard (tv) får pokalen 
overrakt af Kristen Engelbrecht 

fra fodboldudvalget. 
Fotograf: Magnus Nielsen 

Fodbold-
afdelingens
årsmøde

Formand for Hinnerup Cup, Torben Quist, blev 
på årsmødet hædret som årets leder i HOG Fodbold. 

Torben Quist kom for 4 år siden ind i Hinnerup Cup 
udvalget, og da Magnus Nielsen for 2 år siden valgte 
at  stoppe i Hinnerup Cup udvalget efter 24 års virke, 

og Per Bach Sørensen, samtidig trådte tilbage 
som formand for cuppen, var Torben Quist 

en god og værdig afløser på opgaven.
Torben går til opgaven med stor ildhu 
og engagement, og det lover godt for 

de kommende års Hinnerup Cup 
og Hinnerup Mini Cup. 

Hinnerup Cup er en stor opgave, 
og ingen kan klare det alene, men med 

Torben på toppen og med gode hjælpere 
i udvalget, så kører Hinnerup Cup på bedste vis. 

Der skal lyde et STORT TILLYKKE 
til Torben med æren og tak for 

den store arbejdsindsats.  

Foto: Torben Quist (tv) får pokalen 
overrakt af René Johansen fra fodboldudvalget. 

Fotograf: Magnus Nielsen 

Rigtige mænd
går til
MANDEHØRM

Årets leder i HOG Fodbold

Årets træner i HOG Fodbold

Med TV udsendelsen om “De 
rigtige mænd” i erindring starter 
HOG Fodbold igen i april med 
Mandehørm. 
Mandehørm for ”Rigtige mænd” 
er et motionstilbud til alle mænd i 
Hinnerup fra +18 til ??? 
Ingen er for gamle, alle kan være 
med, det er god motion, pulsen 
kommer op, alle griner og har det 
sjovt. Om det er hårdt, ja, men det 
skal det jo være for at det ryk-
ker noget på konditallet, fortæller 
initiativtageren Magnus Nielsen 
fra HOG Fodbold, som fortæller, 
at han allerede i 2016 satte gang i 
Mandehørm – motion for mænd, 
der gerne vil lege med en fodbold 
og ikke lige er til de mange lange 
løbeture i skoven. 

Legen med en fodbold gør altså noget ved 
langt de fleste, om det er unge på 18 eller 
mænd på 45 eller 60,  så kan man jo ikke lade 
være at bevæge sig hen mod bolden. Dansk 
Idræt For Legemsøvelser har offentliggjort 

forskningsmateriale der viser, at netop fod-
boldspillet med sine mange stop, vendinger, 
spurter, baglænsløb m.v. er den sportsgren, 
der giver den allerbedste kondi og kredsløb. 

Allerede over 40 deltagere i 2016
I 2016 var der deltagelse af langt over 40 
mænd og flere af dem er nu kommet så godt 
i gang med boldspillet, at de har meldt sig ind 
på flere af klubbens oldboyshold, og det er jo 
stort, når de er kommet over den første fase, 
og får lyst til at komme med ud for at spille 
fodboldkampe. Det er bestemt ikke alle, der 
har lyst til kampe, og det er heller ikke hen-
sigten med klubbens tilbud, men et både og, 
hvor de, der har lyst til motion, kan komme og 
deltage i MANDEHØRM for RIGTIGE MÆND 
en gang om ugen og de, der har lyst til at 
spille oldboys fodbold (+30 – 70) eller senior-
fodbold (+18 – 30), kan spille med på de hold, 
hvor de har lyst. 
Træningen starter på fodboldbanerne ved 
Haldum-Hinnerup Idrætsanlægget torsdag 
den 6. april kl. 19.30 og kører derefter hver 
torsdag kl. 19.30 - dog med undtagelse af 
den 13. april (Skærtorsdag). 

Alle er velkomne...! 

Faktaboks:
Samarbejdspartnere + økonomiske bidragydere:
HOG, Røde Kors,DGI, Skafferiet, Hinnerup Bibliotek & Kulturhus og 
Favrskov Kommune (KFU).

”Danmarks mest velgørende (oldboys)fodboldhold” 
er 30 spillere i deres absolut bedste alder, som spiller fodbold for at 
vinde og for at hjælpe med at forbedre levevilkårene og skabe glæde 
hos hos børn og deres familier overalt i verden.

Halvleg
I pausen er der tid til en kort 
snak med aftenens hovedtaler 
Morten Bruun. Den garvede 
fodboldkommentator behøver 
normalt ikke at forholde sig til 
den velgørende vinkel på fod-
bold, men Morten Bruun deler 
de øvrige tilhøreres oplevelse 
af HOG’s super velgørende 
fodboldhold: ”Det er et virkelig 
imponerende arbejde!”.
Tidligere professionel
fodboldboldspiller på banen 
– eller var han..?
Morten Bruun er i dag bedst 
er kendt som ekspertkom-
mentatoren fra tv. Dog vil en 
af gæsterne i salen lige have 
opklaret, om Morten var på 
banen ved EM i 1992. Svaret 

falder kort og klart ”Nej!”. Mor-
ten Bruun takker, med et glimt 
i øjet, deltageren for at tage 
emnet op og dermed minde 
ham om pladsen på bænken 
under EM. Men der er mange 
andre gode fortællinger 
om Mortens øvrige tid som 
professionel fodboldspiller, om 
ikke at have fået muligheden 
for at spille i udlandet, og om 
glæden for hans tid i dansk 
fodbold bl.a. i hjemmeklubben 
Silkeborg IF og på landholdet. 

Den neutrale kommentator
For at imødekomme et hyp-
pigt spørgsmål om, hvem 
Morten holder med, når har 
er kommentator, fremviser 
han en lang række fotos af de 

mange stadions, han arbejder 
på i løbet af et år. En profes-
sionel kommentator skal 
lægge sine egne interesser 
på hylden, inden han træder 
ind i kommentatorboksen. 
De mange fotos skal illu-
strere hans upartiskhed. En 
opmærksom tilhører spørger 
tørt, hvorfor han så ikke har 
billeder af Chelsea stadion? 
Morten Bruun sukker, idet han 
tilkendegiver, at han sjældent 
har held med at overbevise 
seerne om, at han virkelig er 
neutral på skærmen.
Morten fortsætter med at 
svare på de mange spørgsmål 
fra salen. Han har ikke travlt 
med at komme hjem fra Hin-
nerup i aften. 

Foredraget overskrider 
programmet med et kvarter, 
da et hold mænd rejser sig fra 
deres bord. De går ud, imens 
de nikker taknemmeligt og an-
erkendende til Morten Bruun. 
Selvom foredrag om fodbold 
er vigtige for dem, har de en 
træningsaftale denne torsdag 
aften på HOGs kunstgræs. 

De mange tilhørere klapper, 
da foredraget er slut. 
Flere begejstrede gæster be-
der om, at Hinnerup Bibliotek 
og Kulturhus fremover vil lave 
flere arrangementer fra spor-
tens verden.
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Hvert år uddeles Karen og Henning Baks legat til 
”et ungt menneske, som gør en forskel”. 

Valget faldt i år på 13-årige Mikkel Petersen, 
som er ungetræner for fodboldårgangen 2007. 

Mikkel tildeles legatet for at være et godt forbillede for både drengene, 
han træner, og sine jævnaldrende. I tildelingen af legatet fremhæves blandt andet, 

at Mikkel udviser både mod og ansvarlighed til at stille sig op over for en gruppe yngre drenge 
samt med humor, forberedte øvelser og god instruktion er med til at gøre træningen 

god og udbytterig for de yngre drenge. Mikkel har gennemgået DGI kurset ”Trænerspiren” 
og også animeret andre unge til samme og tjansen som ungetræner.

Fodboldafdelingen ønsker Mikkel 
et stort tillykke og bifalder anerkendelsen.

Med legatet følger 1.000,- kr.

Et ungt menneske
der gør en forskel...
- er en ungetræner
fra HOG Fodbold

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

Det ser ud til endnu en 
fantastisk sæson med 
imponerende præstationer i 
de grønne TFH trøjer.   Vi er 
30 turneringshold. Det skal vi 
være stolte af netop  i en tid, 
hvor rigtig mange klubber 
har svært ved at få tingene til 
at hænge sammen. Yderli-
gere har vi hold i samtlige 
årgange på både pige og 
drengesiden og det er rigtig 
positivt. 

18. og 19. marts gennemfø-
rer vi igen den nye tradition i 
kommunen hvor vi afholder 
Favrskov mesterskaberne i  
Håndbold.
Vi håber på nogle rigtig gode 
dage i de lokale haller med 
masser af håndbold og ikke 

mindst en kamp om æren i 
kommunen og vandrepokaler 
til vinderne. (Man kan læse 
mere på Facebooksiden Favr-
skov Mesterskaber Håndbold)

Vi har rigtig fint fat i ”Håndbold  
for sjov” for de aller mindste 
3-5 årige og det er virkelig en 
oplevelse at se de små kom-
mende stjerner udfolde sig 
med skumbolde og stort enga-
gement og højt energiniveau. 

Senior
Herrerne i 3.division ser ud til at 
klare sig endnu en sæson og 
de har spillet sig i 5. runde af 
pokalen Santander Cup hvor 
de 2. Marts kl. 19.00 i SKIC 
møder Danmarks pt. Stær-
keste hold Aalborg Håndbold 

med flere VM sølvvindere på 
holdet. 
På damesiden har vi stadig 
muligheden for at rykke op 
til Serie 1 for 1. holdet, imens 
at 2. holdet ser ud til at blive i 
serie 3. 
3. holdet er dog allerede rykket 
tilbage i serie 3. 

Ungdom
Vores U18 piger spiller i 1. 
Division og får virkelig hård 
modstand men de kæmper 
for opgaven og hænger godt i. 
U18 drengene spiller i 2. Divi-
sion og ligger i øjeblikket nr. 2. 
 

... fortsættes på næste side

I fuld gang med 
2. halvdel af turne-
ringen i Team 
Favrskov Håndbold

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

VILD MEDSport

BEMÆRK: Tøjet kan kun bestilles i SPORTMASTER Storcenter Nord.

KLUB DRAGT 
Voksen og Junior str.  

Inkl tryk. sponsorlogoer 
 og navn på overdel + buks

NAVN NAVN PÅ TRYK TLF. NR VOKSEN STR. BETALT  
(sæt kryds)

JUNIOR/VOKSEN 
325,-/425,-

Kunde: SM/N | Opgave: HOG Dragt

Korrektur | Version I | Dato: 2016-10-26 Side 1/1

HOG KLUBDRAGT 

Vis klub-ansigtet og vær lækkert klædt på:
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...Team Favrskov Håndbold, fortsat
Vores U16 piger ligger pt. Nr. 1 
i 2. Division og drengene ligger 
midt i rækken i A-rækken. 

Vores U14 piger har klaret sig 
rigtig flot og har spillet sig i 1. 
Division A trods det at de fleste 
spillere er 1. års. Hold 2 spiller i 
2. division og ligger pt. På en 3. 
plads. Hold 3 spiller i B-rækken 
og ligger pt. Nr. 4.Vores U14 
drenge har kæmpet forbilledligt 
i 2. division og trods en smal 
trup ligger de nr. 1 i rækken, 2. 
holdet spiller i B-rækken.

På U12 siden  har vi 4 pige 
hold og 3 drenge hold. Vi har 
hold i A, B og C-rækken og alle 
hold klarer sig flot.

På U10 årgangen har vi 3 
pige hold i B og C række. På 
drenge siden har vi 4 hold i AA, 
A og C-rækken. U10 drengene 

1. hold har kvalificeret sig til 
både JM og DM så det bliver 
spændende at følge dem. 

Vi har I år haft ansat en træner-
konsulent i Lennart Mogensen 
der har afholdt trænerkurser 
og hjulpet flere trænere i hallen. 
Det håber vi at kunne fortsætte 
med. 

Søndag den 26. februar var 
der ”Klubdag” hvilket betød 
at der var musik og speak til 
alle kampene i hallerne. Der 
blev kåret Kampens spillere 
og der var mange besøgende i 
hallerne – tak for opbakningen 
og hjælpen ved dommerborde 
etc. 

Beachhåndbold i sigte
Inden sommersæsonen starter 
med Beachhåndbold og som-
mertræning skal der afholdes 

afslutningsarrangementer for 

ungdoms- og afslutnings-
stævne i Ålborg d. 21.-23. April 
(Svane Cup) Vi tager 22 hold 
afsted – ca. 250 deltagere. 

Tak til vore mange frivillige
Vi vil gerne benytte lejligheden 
til at sige tak til alle de frivillige 
som uge efter uge lægger et 
kæmpe stykke arbejde som 
trænere, holdledere, koordi-
natorer, udvalgsmedlemmer, 
forældre og andre der er 
medvirkende til at få det store 
aktivitetshjul til at dreje rundt. 
Vi har i TFH blandt andet haft 
seniorer og andre frivillige til at 
hjælpe med forskellige opgaver 
omkring ; Hinnerup Messe, 

Lions Oktoberfest, 90´er fest på 
Cykelbanen,  Søften byfest og 
meget andet. 

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

På vegne af styregruppen
Ole Busk Henriksen

Formand

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

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



 - marts 201714
Kort fra HOG’s generalforsamling
HOG holdt den 22. februar en 
velbesøgt generalforsamling 
med små 40 deltagere.
På HOGs generalforsamling 
udtrådte Søren Eriksen af 
forretningsudvalget.

Vagn Fransen genvalgtes til 
Forretningsudvalget, hvortil 
også nyvalgtes Peter Bager og 
Peter Rasmussen.  
Forretningsudvalget består 
nu af Peter Bager, Kristian 
Hasager, Vagn Fransen og 
Peter Rasmussen.

Som afdelingsformænd, og 
dermed mellem af HOGs 
bestyrelse, var der genvalg af 
Anders Andersen (badminton), 
Kim Vester (håndbold), Lars 
Hauer Larsen (tennis), Kåre 
Juul Kirkegaard (svømning), 
Henrik Hedegaard (Indoor 
Cycling), Lone Fischer (Dance), 
Bo Woetmann (Cykling) og 

En dramatisk begyndelse
2016 begyndte med et tag, der styrtede ned, men bød 
heldigvis også på masser af dejlige dage for Senio-
ridræts flere end 300 medlemmer.

Årsmødet i Senioridræt var netop overstået, og bestyrelsen 
havde i den forbindelse fået nye medlemmer. 
Men det, som skulle have været en stille og rolig introduk-
tion til arbejdet, blev til noget helt andet. For pludselig faldt 
taget på Rønbækhallen ned.

Ny bestyrelse i arbejdstøjet, - TAK for opbakningen!
Jeg skal love for, at den nye bestyrelse kom på arbejde. 
Vi havde dog ikke engang nået at have vores første møde, 
og derfor havde vi heller ikke fået aftalt, hvem der gjorde 
hvad. 
Det betød, at vi gjorde alting så godt, vi kunne – især med 
at få sendt informationer ud til de aktive, til instruktørerne 
og til hinanden. Og jo, der var mails der røg af sted til de 

forkerte i forvirringen, men vi oplevede også stor opbakning 
fra både instruktører og de aktive medlemmer – virkelig 
dejligt.
Jeg tror vi fik lang snor – stor tak for det. 
Også tak for alle informationer om, hvordan det gik med 
hallen. Den største tak til dem, der sørgede for, at vi fik tider 
i den gamle hal så hurtigt, at vi kun missede  én gang.

Flere end 300 aktive holder sig friske!
Personligt er jeg glad for at være gået ind i bestyrelsesar-
bejdet – det er rigtig gode personer, der vil gøre et stykke 
arbejde for senioridræt i vores del af Favrskov. 
Med over 300 aktive seniorer, som hver uge møder op til 
både aktiviteter og socialt samvær, kan vi sige at der bliver 
gjort meget for, at vi ældre holder os friske.

Med venlig hilsen Kirsten Høeg

Petanque-spillerne
vil gerne have selskab
Rigtige mænd og kvinder spiller 
petanque i HOG.

HOG senioridræts petanque 
afdeling vil gerne være mange flere. 
De hygger sig med petanque spil 
på banerne mellem fodboldom-
klædningen ved Rønbæk Stadion 
og Hinnerupbadet en gang eller to 
om ugen, og der er plads til mange 
flere, både de formiddage, hvor der 
allerede nu trilles kugler, men også 
på andre dage, hvor banerne er 

klar til fri afbenyttelse, så der må da 
gerne komme mange flere spillere, 
på andre dage og tidspunkter.
Det er ikke et spil med indviklede 
regler. Alle kan være med uanset 
færdigheder. Petanque er absolut 
et socialt spil, så kom ud af busken, 
nyd det gode selskab og få lidt frisk 
luft. 

Kontakt bestyrelsen i senioridrætten 
for yderligere information. 

Senioridræt

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

Foto: Magnus Nielsen

Martin Olesen
Bestyrelsesmedlem

Pia Mikol Burmeister
Kasserer

Torben Øre,
Bestyrelsesmedlem

Bo Woetmann
Formand

Kontaktpersoner cykling:

Michael Schmidt
Bestyrelsesmedlem

Sæsonstart med nyt cykeltøj!
- tak til alle vore sponsorer
Vi nærmer os nu den udendørs sæson 2017, 
som starter søndag den 26. marts, hvor vi 
mødes i klubhuset bag svømmehallen i Røn-
bæk Idræts Center (RIC).

Cykelskolen starter den 25. april, hvor vi mødes 
ved RIC kl. 17:30. Tilmelding og nærmere 
information ved Bo Woetmann, mobil 4098 9998 
eller e-mail: bo@woetmann.dk - Prisen er 100 
kr. for 8 tirsdage.

Nyt cykeltøj er på plads..!
Vi glæder os sikkert alle til at komme ud i vores 
nye cykeltøj, men må nok lige se vejret an inden 
beslutningen tages: Skal det være i korte bukser 
og kortærmet trøje til sæsonstart, eller venter vi 
lige nogle uger.
Her er et billede af 
det nye tøj, hvor jeg 
samtidig gerne vil 
rette en stor tak til 
samtlige vore tøj-
sponsorer, som har 
været med til at gøre 
dette muligt.

Tirsdage kl. 17:30 vil samlinger i foråret gælde 
for Begynderskolen og de øvrige hold 1-2-3 har 
teknisk træning i fællesskab. 

Torsdage kl. 17:30 vil være holdkørsel. 
Hold 1-2-3 med forskellige distancer og gen-

nemsnitshastigheder.

Søndage kl. 09:00 vil være holdkørsel. Hold 
1-2-3 med forskellige længere distancer end om 
torsdagen og samme gennemsnits-hastigheder.

Få dage før de forskellige holdkørsler vil geografi, 
distance og gennemsnitlig hastighed samt kap-
tajnen være oplyst på vores 
Facebookside, så alle kan orientere sig på 
forhånd og dermed også vælge det rigtige hold, 
som tilgodeser den enkeltes træningstilstand.

Er du interesseret, så mød gerne op en søndag 
til en snak.

Mere information følger om ind- og udland
Der vil komme mere information senere til dem, 
som gerne vil ud på længere motionscykelløb. 
Der er både arrangementer her i Danmark og i 
udlandet. 
Alle vil derfor kunne få tilfredsstillet ønsker og 
behov for at prøve kræfter med de helt store 
udfordringer.

På gensyn derude
Bo Woetmann

Hinnerup  
Blomster

Storegade 11, 8382 Hinnerup

Telefon 86 98 83 11
www.hinnerupblomster.dk
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HOG - en klub i vækst..!
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Kort fra HOG’s generalforsamling
HOG holdt den 22. februar en 
velbesøgt generalforsamling 
med små 40 deltagere.
På HOGs generalforsamling 
udtrådte Søren Eriksen af 
forretningsudvalget.

Vagn Fransen genvalgtes til 
Forretningsudvalget, hvortil 
også nyvalgtes Peter Bager og 
Peter Rasmussen.  
Forretningsudvalget består 
nu af Peter Bager, Kristian 
Hasager, Vagn Fransen og 
Peter Rasmussen.

Som afdelingsformænd, og 
dermed mellem af HOGs 
bestyrelse, var der genvalg af 
Anders Andersen (badminton), 
Kim Vester (håndbold), Lars 
Hauer Larsen (tennis), Kåre 
Juul Kirkegaard (svømning), 
Henrik Hedegaard (Indoor 
Cycling), Lone Fischer (Dance), 
Bo Woetmann (Cykling) og 

Kirsten Høeg (senioridræt).

Kristian Snoghøj blev valgt 
som afdelingsformand for 

fodbold, til erstatning for Rene 
Johansen, som ikke ønskede 
genvalg.

Søren Eriksen

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
• Profil Optik
• Restaurant La Luna
• Tømrermester Jens Rasmussen
• Vibe Huse
• VVS Flemming Sørensen
• XL Byg - Gadeberg Hadsten

Bronzesponsorer:
• Blikkenslagerfirma 
   Per Bundgaard Sørensen
• Blue Water Shipping
• Bridgestone Danmark A/S
• Circle K - Søften
• Corpus Balance
• De Grønne Busser
• EDC Mæglerne
• Entreprenør Morten Balle
• Eurosama Aps
• Frode Laursen 
• Gepa Auto
• 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
• Ren Velvære
• 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  
Blikkenslagerfirmaet 
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  
Elcon Hadsten-Hinnerup 
Entreprenør Morten Balle    
Frode Laursen 
Hair Fair
Handelsbanken 

Hinnerup Blik og VVS Aps
Hinnerup Container Service 
Hinnerup Hvidevarer og Belysning
Hinnerup VVS 
Home
Hummel
Intersport
Jacobs Tømrerfirma  
Jyske Bank 
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 
OK Fyringsolie
Post EL
Profil Optik 
Rafn El 
Rafn Tømrer og Snedker Aps 
Ren Velvære
Restaurant La Luna 
Scanex  
Sparekassen Kronjylland 
Sportmaster Storcenter Nord
Tandlægerne Hedegaard og Kjærgaard
Tennegården
Trygsen Service & Udlejning
Tømrerfirma Dyrborg & Winther
Tømrerfirma Glud og Møller 
Tømrerfirma Mads Bisgaard
Via Biler   
Vibe Huse 
VVS  Flemming Sørensen 
XL Byg og Mal - Søften 
XL Byg - Gadeberg Hadsten

Tøj sponsorer 
Bagergården i Hinnerup 
Blue Water
Carlsberg Sportsfond
Dansk Computer Center
Danvægt

Debel
Djurslands Bank
Hummel
Murermester Orla Kragelund
Nybolig Hinnerup
Sportmaster Storcenter Nord
Statoil Servicenter Søften
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
EDC
Forza
Hadsten / Hinnerup Apotek
Hinnerup Blomster
Hinnerup Containerservice
Hinnerup Hvidevarer og Belysning
Hinnerup Køreskole
Hinnerup VVS
Hummel
Idébinderiet
Kims Fiskevogn
Klitte og Jensen
Murermester Orla Kragelund
NMT El-Servica
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:

Borgmester Nils Borring deltog i generalforsamlingen, 
dels for at bringe en tak til de mange frivillige i Favrskov Kommu-
ne, i HOG og ikke mindst til Søren Eriksen, for hans indsats for 
HOG og de mange medlemmer af HOG.

Esport - en ny HOG-aktivitet
HOG har en stor ambition 
om, at vi skal have endnu 
en ny afdeling i år nemlig 
Esport.

- Dette gør vi, fordi vi føler, at 
vi som forening kan være med 
til at give børnene et større 
socialt aspekt omkring deres 
fritidsinteresser. Kan vi kombi-
nere det med den aktive del, 

så er vi nået et langt stykke 
hen af vejen, udtaler Kristian 
Hasager næstformand i HOG.
 
Skulle du have lyst til at 
være en del af Esport i HOG 
Hinnerup, i første omgang 
på bestyrelsesniveau, så tag 
kontakt til Kristian Hasager på 
mail krh@hog-hinnerup.dk

Du vil få en stor mulighed 
for at være med til at påvirke 
udviklingen både af Esport i 
såvel Hinnerup som Favrskov 
og samtidig få tilgang til de 
muligheder, som ligger ved 
at være en del af et stort fæl-
lesskab.

Kristian Hasager



Præmieaktier - Tennis - Svømning  - marts 201716

TANDLÆGERNE
Thomas Hedegaard & Mette Kjærgaard
Storegade 3, 
8382 Hinnerup

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

HOG-FODBOLD

PRÆMIEAKTIER

Kr.:        Aktie nr.:         Navn:
1000                217          Else Juhl, Nørreskovvej 239, Hinnerup

500                  319          Lars Andersen, Spovevej 3, Hinnerup

500                 256           Gitte T. Løwenstein, Hindhøjen 37, Hinnerup

300                   30           Bjarke H. Jacobsen, Kildevangen 51, Hinnerup 

200                   11           Anna Erenbjerg, Lærkevej 3, Hinnerup

200                 483           Mario Riewerts, Husumgaardsvej 8, Trige

200                   65           Anita Nielsen, Fuglebakken 86, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass

                       185           Peter Andersen, Rønvangen 8, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass 

                       137           Claus Duch, Skovvej 7, Hinnerup

200                                  Gavekort - Bagergården i Hinnerup                         

                      302            Margit Kjær Pedersen, Bogfinkevej 33, Hinnerup

150                                  Gavekort - Hinnerup Blomster

                      336            Søren Øland, Rønvangen 103, Hinnerup
          

Februar måneds vindere udtrukket af
Hinnerup Blomster

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

HOG-FODBOLD

PRÆMIEAKTIER

Kr.:        Aktie nr.:         Navn:
1000                238          Jonna Pedersen, Hindhøjen 43, Hinnerup

500                  394          Jørgen Rasmussen, Bogøvej 4,, Hinnerup

500                      3          Poul Danielsen, Rønvangen 100 , Hinnerup

300                  140          Knud Thomsen, Storegade 7-2, Hinnerup 

200                  440          Magnus Nielsen, Møllevangen 10, Hinnerup

200                    71          Maria Rasmussen, Haarvej 28, Hinnerup

200                  159          Lars Kristian Krog, Bjerget 11, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass

                         407         Caspar S. Madsen, Rønvangen 133, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass 

                        324          Anders Nørgaard, Rønvangen 52, Hinnerup

200                                  Gavekort - Bagergården i Hinnerup                         

                        283          Lars Lindgaard, Storegade 1, Hinnerup

150                                  Gavekort - Hinnerup Blomster

                           96         Lis H. Pedersen, Rønvangen 268,  Hinnerup

December måneds vindere - 2016

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

Kr.:        Aktie nr.:         Navn:
1000                370          Gert Jørgensen, Navervej 9, Hinnerup

500                  499          Familien Andersen, Tranevej 2 Hinnerup

500                  136          Peter Westergaard, Vagtelvej 2, Hinnerup

300                  116          Erik Mølgaard, Hindhøjen 31, Hinnerup 

200                    66          Kim Johansen, Rønvangen 282, Hinnerup

200                  170          Keld Grønning, Tranevej 11, Hinnerup

200                  232          Knud Thomsen, Storegade 7-2, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass

                       368           Birgit Nielsen, Højgårdshaven 9, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass 

                        202          Flemming Sørensen VVS, Trigevej 54, Hinnerup

200                                  Gavekort - Bagergården i Hinnerup                         

                        183          Eva Terkelsen, Engvej 6, Hinnerup

150                                  Gavekort - Hinnerup Blomster

                        387          Lars Olsen, Smedebakken 16, Hadsten

1000               Kvartalspræmie:  Hinnerup Hvidevarer og Belysning

                       255          Claus Bøje-Hansen, Teglhøjen 62, Hinnerup

HOG-FODBOLD

PRÆMIEAKTIER
September måneds vindere udtrukket af
Hinnerup Hvidevarer og Belysning

www.storegade3.dk

Vi støtter lokalsporten i Hinnerup

Lise Kaa  
Kasserer

Marianne Johansen
Sekretær

Kontaktpersoner svømning:

Jan-Henrik
Wienke

Kåre Kirkegaard
Formand

Anne Wulff Petersen
Udvalgsmedlem

Eva Christensen Mette Jespersen

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


