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Se Hinnerups
velgørenheds-fodboldhold
HOG 35 på tur til London
i selskab med kendisser
og Arsenal-stjerner..!         - Side 5

Børne kræmmermarked/
bagagerumsmarked
Lørdag 17. juni 
kl. 10.00 til 13.00 

Grati s ti lmelding på mail: 
hss@lokalavisen.dk

Favrskov
Gavekortet
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- tak fordi du handler lokalt

BYfest i Hinnerup 

Foreløbige program 
Grati s kaff e og rundstykker  
Live musik i teltet 
Hoppeborg og sandkasse for de små 
Et væld af akti veter fra byens foreninger 
Damefrokost 

Foreløbige program 
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Med næsten tre måneder 
”på pinden” som formand for 
HOG er det tid til en lille kort 
status. 
I den forbindelse er det første 
der falder mig ind, at takke for 
den fine modtagelse, de mange 
positive tilkendegivelser, tilbud 
om en hjælpende hånd osv., 
som jeg er blevet mødt alle 
steder fra. 
Det har gjort det både nemmere 
og sjovere at træde ind i rollen 
som ny formand for HOG.
Indrømmet at det var med en 
smule ærefrygt, at jeg sagde ja 
til formandsposten. 
HOG er en stor forening med 
over 2600 medlemmer, fordelt på 
mange aktiviteter/idrætsgrene, 
med hundredvis af frivillige, og 
et stort antal sponsorer - altså i 
den grad en ”Forening i Samspil” 
med byen. 

Set udefra blev opgaven heller ikke 
nemmere af, at det var den længst 
siddende formand i HOG’s 118-årige 
historie, der skulle efterfølges. 
Heldigvis har der været en helt enestå-
ende overdragelse, og der skal lyde en 
kæmpe tak til Søren Eriksen, for hans 
enorme indsats for en god og seriøs 
overlevering, og som jeg til stadighed 
drager nytte af.
 
Genopførelse af Hal 1 i RIC
En af de ting der har fyldt allermest i 
min første tid, har været Hal 1 i RIC. 
Eller rettere den manglende hal! 
Historien omkring kollapset er vist de 
fleste velkendt, men det er tankevæk-
kende hvor stor betydning den ”nye” 
hal, og dermed øgede halkapacitet, 
har for ikke alene HOG men for alle 
foreninger og brugere af hallerne. 
RIC 1 har på bare fem år fået en helt 
central position i Hinnerup og omegns 
idrætsliv, og dens store betydning 
for os alle er, desværre med megen 
tydelighed, blevet demonstreret ved at 

hallen pludselig er væk. 
Det kan være svært at forstå, at det 
tager over et år at få hallen genopført, 
men det skyldes de mange komplekse 
forhold både i forhold til jura, forsikring, 
placering af ansvar osv., som også skal 
afklares. 
Vi har fra HOG’s side brugt enhver 
lejlighed til at skubbe på genopførel-
sesprocessen, da vi ved hvor stor be-
tydning den har for idrætslivet i mange 
af vores afdelinger.
Favrskov Kommune har ikke tøvet med 
at sikre, at de nødvendige bevillinger er 
kommet på plads. I den sammenhæng 
har kommunen ligeledes bevilliget 
penge til færdiggørelse af lokale i RIC1 
som, med medfinansiering af HOG, 
gør at vi i fremtiden kommer til at 
kunne tilbyde Fitness til vores medlem-
mer. HOG Fitness bliver en del af det 
nuværende Indoor Cycling, se omtale 
herunder. - I skrivende stund tør vi 
ikke sætte tidspunkt for genåbning af 
hallen, men håber meget, det bliver i 
indeværende år. 

Sommer på vej….
Sommeren står for døren, og der er 
fuld gang i de mange udendørs aktivi-
teter i HOG. En af årets store begiven-
heder er fodbolds årlige Hinnerup Cup 
og Hinnerup Mini Cup, som afvikles i 
Pinsen. 
Det er altid nogle gode og hyggelige 
dage, hvor det summer af liv - både på 
fodboldbanerne ved HH og Rønbæk-
ken. Håber rigtig mange vil kigge forbi, 
og selvfølgelig også at rigtig mange 
kan finde et par timer til at give en 
hjælpende hånd– der er opgaver nok 
til alle – og din indsats bliver meget 
påskønnet.

Med ønsket om 
en god sommer

Peter Bager 
formand

Mange tak for
den positive modtagelse

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

Af Henrik Hedegaard

Egentlig stod Spinning over for 
en stille periode indtil højsæso-
nen står for døren i uge 43, men 
sådan skal det ikke være: Vi skal 
nemlig formere os. Fitness bliver 
den nye dreng i klassen, og sam-
men med spinning bliver vi på 
sigt til “Foreningsfitness”.

Rummet det skal være i, er bag 
haluret på første sal i Rønbæk 
Idrætscenter, Hal 1. 
Der bliver adgang fra hallen via 
separat indgang, og samtidig bliver 
det muligt for gangbesværede og 
rullestolsbrugere at få adgang via 
en trappebetjent sæde/platform

Booking-delen er også tiltænkt et 
markant løft, så det kan stå mål 
med de to afdelinger. 
Det skulle gerne udmønte sig i et 
medlemskort, som samtidig bliver 
adgangsgivende til den aktivitet, 
man ønsker og har betalt for.

Udvider og bliver til Foreningsfitness

FORMANDEN MENER:

Peter Bager,
hovedformand

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 in-

teresse, eller kender 
du en, som kunne 
have det ,så skriv 

endelig til vores 
formand Henrik 

Hedegaard.

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….



3 Kom til BYFEST i Hinnerup 17. juni

Lørdag den 17. juni er der byfest på torvet i Hinnerup..!
 

Som sædvanlig gratis rundstykker og kaffe
med med live musik i teltet foran Brugsen fra kl. 9.00 – 11.00

 
Bagagerumsmarked med deltagelse af mange af byens foreninger

Mange aktiviteter for børnene bl.a. hoppeborg, stor sandkasse med mere

- Se forsiden og et par glimt fra tidligere byfest i Hinnerup her på siden

Sæt allerede nu kryds i
kalenderen ved 17. juni

Hinnerup byfest 2017:

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.

Børne kræmmermarked/
bagagerumsmarked
Lørdag 17. juni 
kl. 10.00 til 13.00 

Grati s ti lmelding på mail: 
hss@lokalavisen.dk

Favrskov
Gavekortet
Favrskov
GavekortetGavekortet

- tak fordi du handler lokalt

BYfest i Hinnerup 

Foreløbige program 
Grati s kaff e og rundstykker  
Live musik i teltet 
Hoppeborg og sandkasse for de små 
Et væld af akti veter fra byens foreninger 
Damefrokost 

Foreløbige program 

Hele byen trækker i festtøjet 

GRATIS 

tilmelding!
- Vær den første 

og sikre dig 

en plads

SætX 
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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

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

Fantastisk Fodboldstart 
– leg med bold for de mindste fødder
Så er Fantastisk Fodboldstart skudt godt 
i gang i HOG Fodbold. Fantastisk Fod-
boldstart er for de 3- 5 årige, hvor det 
handler om at have det sjovt, i form af leg 
og boldspil. Det handler om at få et skægt 
og spændende møde med fodbolden, og 
vi leger derfor mere end vi spiller ”rigtig 
fodbold”.

Der er startet op i februar i Haldum Hinne-
rup-Hallen, hvor der fra start har været stort 
fremmøde. Nu er vi gået på græs, og leger 
og spiller hver lørdag kl. 10.00-11.00 foran 
containere på HH anlægget.
Kom evt. forbi en gang eller to og se om det 
er noget for dig og far eller mor inden du 
beslutter dig. Vi kan sagtens være mange 
flere!

Fed Fodbold
Fredag for piger

HOGs U10 vandt stævnet og modtog flotte pokaler.
Foto: Pia Kornum Pilgaard

Fredag aften d. 21. april var 
den sidste fodboldaften i en 
serie af stævner, som HOG 
Hinnerups 2006 piger har 
afviklet i samarbejde med 
Djurslands Bank.

- Vi har endnu engang vist, 
hvordan vi kan lave et stævne 
som passer til pigerne. Det 
har vi fundet med et koncep-
tet, hvor man spiller 3 korte 
kampe i træk fredag aften, 
fortæller HOGs holdleder for 
2006 pigerne Anne Krøger og 
fortsætter: - Det passer bedre 
til både piger og forældre.

Stor tilslutning
Der har været stor tilslutning til 
stævnet, som har haft besøg af 
klubber så lang væk som Strib 
og Romalt, men også lokale 
hold som Lyseng har været på 
besøg flere gange. 
Der kan kun deltage 4 hold i 
hver række, så derfor har der 
været rift om pladserne. 
- Vi er meget glade for at 

Djurslands Bank har støttet det 
spændende tiltag for fodbold-
piger i lokalområdet, så alle 
piger har fået en pokal med 
hjem denne gang, understre-
ger Anne Krøger.

Overvejer om Fed Fredag 
skal gentages næste år
Hinnerups piger overvejer om 
succesen skal gentages næste 
år: - Nu skal vi have en god 
lang og varm sommersæson, 
og så ser vi frem til fodbold 
i sne, kulde og mørke på 
kunstgræsbanerne. Om Fed 
Fodbold Fredag fortsætter må 
vi se til den tid.
HOGs piger vandt iøvrigt 
U11A-rækken og U10B-
rækken.
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De velgørende drenge fra 
HOGs OB35 hold var i april 
måned på velgørende tur 
til London. Turen er et led i 
holdets arbejde på at skaffe 
midler til at levere 25 mill-
lioner liter renset vand til 
udsatte områder i Afrika i 
samarbejde med UNICEF.

Holdets aktiviteter, der har 
til formål at skaffe midler til 
den velgørende aftale med 
UNICEF, spænder bredt fra 
fodbold, børne-tri, skater-dag, 
jagt, fest, vinsmagninger mv.
 
HOGs OB 35 hold var i Lon-
don, hvor der var arrangeret 
en velgørende fodboldkamp 
mod Arsenal – En kamp der 
har været længe undervejs 
i planlægningen, da de ikke 
bare sådan stiller op til hvad 
som helst. 
Den engelske kontakt ville 
forsøge, at få Arsenal Legends 
med på banen, hvilket skulle 
vise sig ikke at lykkedes. 
Derimod kom Arsenal med 
et flok ”drenge” på 18-25 år, 
der alle spillede fodbold med 
henblik på at få en kontrakt 
med Arsenal eller andre klub-
ber i England. Så det blev 
ikke Arsenal Legends, men 
derimod et hold af kommende 
stjerner!
 
Umiddelbart en stor mund-
fuld, men HOG havde inden  
kampen aldrig tabt til Arsenal 
– Så det var med stor tro på 

tingene, at HOG gik ind til 
kampen.
 
Arsenal viste sig ret hurtigt, at 
være gode – RIGTIG gode….. 
De var hurtige, enormt sikre 
med bolden og så lavede de 
næsten ingen fejl. HOG kæm-
pede det bedste de havde 
lært og fik også et par chancer 
i løbet af første halvleg. Ved 
pausen var Arsenal kun foran 
3-0.
 
De mange tilskuere fik noget 
for pengene denne eftermid-
dag i London. Arsenal var helt 
med på at de stillede op i den 
velgørende sags tjeneste og 
måske var det derfor de var 
knap så skarpe i 2. halvleg. 
Arsenal bragte sig foran 4-0, 
men derfra stod der HOG på 
resten af halvlegen. 
De sidste 25 minutter scorede 
HOG 5 gange og de sidste 
par minutter blev ren over-
levelse for at får sejren i hus. 
Det lykkedes at holde stand 
og HOG slog Arsenal med 
5-4……..
 
En stor oplevelse, at spille 
mod så stærke spillere og en 
stor oplevelse, at vinde over 
så stærke spillere.
 
Hele lørdagen var sat af til en 
velgørende eftermiddag, hvor 
holdets nye hovedsponsor 
blev ”afsløret”. Et dansk firma 
med base i London havde 
inviteret til ”launch” på et 

landsted lidt udenfor London. 
Her blev der hygget, snakket 
om gårsdagens detaljer fra 
kampen mod Arsenal og vi 
blev mindet om, hvorfor vi var 
i London – Og der blev løftet 
sløret for en 2-årig aftale, for 
at skaffe midler til 25 millioner 
liter renset vand i samarbejde 
med UNICEF.
 
Vores musikalske ambassa-
dør Poul Krebs spillede en lille 
intimkoncert i solen i haven. 
Det er 2. gang at Poul Krebs 
er med på velgørende tur med 
HOG.
 
Holdets humoristiske ambas-
sadør Carsten Bang lavede 
en omgang ”intim-stand-up”, 
hvilket bragte de store grin 
frem i haven.
 
Søndag var hele truppen af 
de velgørende ildsjæle en 
tur på Wembley, for at se 
FA-Cup semifinalen mellem 
Arsenal-Manchester City. Et 
imponerende stadion med 
87.000 mennesker skabte en 
fantastisk ramme og stemning 
– Og vi var så ”heldige” at få 
en halv times ekstra spilletid 
med.
 
Søndag aften var der aftens-
mad og ”el-classico” på hotel-
let inden vi mandag morgen 
kl. 0500 drog mod lufthavnen. 
Med en stor oplevelse i ryg-
sækken!!!

HOG’s
OB 35 i 
London                                                                        

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

Jamen er det ikke...?
Jo, det er Poul Krebs og Carsten Bang

i front for nogle af de lokale fodboldhelte
fra HOG’s OB 35 velgørenhedshold,

ambassadører på henholdsvis musik-
og  humorist-fronten.

FOTO:  Otto Motzfeldt

Fed Fodbold
Fredag for piger

Børnetriathlon 
i Hinnerup 10. juni
arrangeret af OB 35
- til vandrensning
Den 10. juni afholder HOG 
OB 35 børnetriathlon. Igen i 
år afholdes der velgørende 
børnetriathlon, hvor alle 
børn kan prøve kræfter med 
svømning, cykling og løb.

Det er HOG OB 35 spilleren 
Peder Soelberg, der er initia-
tivtager og løbsleder sammen 
med en håndfuld spillere fra 
holdet.

Overskuddet fra løbet doneres 
til HOG OB 35 årlige ind-
samling, som I år vil donere 
tabletter, der kan lave 25 mio 
liter renset vand til udsatte 
områder i Afrika.

Peder Soelberg glæder sig til 
årets løb, der bliver med hjælp 
fra Hinnerup Badet. 
Peder håber på at der i år vil 
blive sat deltagerrekord. 

Se mere om løbet og delta-
gelse på HOG FODBOLD 
facebookside.
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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

 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

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
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HOG - en klub i vækst ..!

- vi ønsker alle vore læsere
en rigtig god sommer!
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HOG Dance til
Kaufmann Cup 2. runde
Dette indslag fra HOG 
Dance kommer udeluk-
kende til at stå i Kauf-
mann Cup turneringens 
tegn, da denne turnering 
har fyldt det meste af 
dette forår.

I anden indledende runde 
af Kaufmann Cup, som var 
den 1. april i Forum Horsens, 
deltog begge HOG Dances 
to tilmeldte hold, ligesom de 
også deltog i første indle-
dende runde. 
Kaufmann Cup er Danmarks 
største danseturnering i Hip 
Hop og Showdance, ar-
rangeret af Marianne Eihilt og 
Brian Eriksen fra Let’s Dance. 
I alt er der seks kategorier, 
man kan tilmelde sig: Hip 
Hop børn, Showdance børn, 
Hip Hop junior, Showdance 
junior, Hip Hop voksen og 
Showdance voksen. I alt var 
96 hold tilmeldt til at dyste i 
Hip Hop og Showdance.

Kamp mod
Danmarks bedste
Begge hold var oppe imod 
meget dygtige hold der i 
blandt Danmarks bedste, 
men både ”The Bratz” og 
”Schoolin’ life” gik på scenen 
og gav den max gas. Pigerne 
nød at danse foran publikum 
og dommerpanelet og nervø-
siteten fra første indledende 
runde var væk.
 Pigerne viste flotte koreogra-
fier og stort engagement og 
havde lært fra første runde at 
finde de store smil frem. 
Point fra begge runder blev 
lagt sammen, hvor dom-
merne bedømmer med to 
karakterer – teknik og stage 
performance. 
Disse tal bliver lagt sammen 
og derved finder man finale 
deltagerne. Spændingen var 
stor i forhold til, hvilke hold 
der fik de meget eftertragtede 
finalepladser til den store fi-
nale på Det Kongelige Teater 
den 29. april. ”Schoolin’ life” 
som er vores piger i alderen 
10-12 år kom blandt de ni 
bedste, som gik videre til 
finalen, men desværre måtte 
vi se os slået i kategorien Hip 
Hop junior, hvor ”The Bratz” 
ikke fik nok point til at gå 
videre. 
Jublen var derfor meget stor 
hos ”Schoolin’ life” og den 
store planlægning i forhold til 
finalerunden gik i gang.

The Grand finale
på Det Kongelige Teater
Kl. 8.30 kørte vi samlet dan-
sepiger, forældre, søskende 
og bedsteforældre fra Hinne-
rup i en stor bus til Køben-
havn til den store finale. 
Pigerne var spændte og 
stemningen var høj. Dette var 
dagen, vi alle havde glædet 
os til. Pigerne havde klaret 
sig på flotteste vis igennem 
to indledende runder og 
dermed klar til dette års finale 
i de smukkeste rammer på 
Det Kongelige Teaters Gamle 
Scene. 
Vi ramte bestemmelsesstedet 
kl. 12.30 kun kort tid før start 
kl. 13. 
Emma Ginge, vores dansein-
struktør, stod klar og ventede 
på os. Pigerne blev samlet og 
den sidste vigtige styling med 
hår og påklædning igangsat. 
Vi var ikke klar over, at en fra 
hver klub skulle på scenen i 
åbningsshowet sammen med 
dommerpræsentationen og 
repræsentere klubben, så 
hurtigt blev en af vores dan-
sere sendt afsted sammen 
med repræsentanter fra alle 
de andre klubber. 
Heldigvis gav dette ikke 
anledning til uro og for megen 
nervøsitet.

Fantastiske omgivelser
Og så var vi i gang i disse 
fantastiske omgivelser, hvor 

vores danser til åbningsshow-
et på flot vis repræsenterede 
HOG på Den Gamle Scene. 
”Shoolin’ life” var allerede på 
som det femte hold og sikke 
en fornøjelse at se pigerne på 
scenen. Hold nu fast hvor var 
de super seje og dygtige. 
De var alle klar og fokuserede 
og vidste, at det var nu, de 
skulle præstere. Som et rigtig 
godt eksempel på, hvor me-
get pigerne virkelig ville denne 
dag, var en af pigerne kun 
en uge før blevet opereret for 
blindtarmsbetændelse, men 
med stor fighter vilje stod hun 
på scenen sammen med alle 
de andre og havde en fest. 

En flot fjerdeplads
I vores første optræden blev 
pigerne bedømt på deres 
tekniske formåen, og de fik 
dommerkaraktererne 9 7 8 8 
8 8 8, hvor 10 er bedst. Dette 
rakte til en flot fjerde plads 
blandt de ni deltagende hold i 
Showdance børn.
I løbet af eftermiddagen 
fremviste alle hold deres 
danse og først igen lidt i kl. 
17 skulle pigerne fra HOG på 
scenen igen. Ligesom første 
gang var pigerne bare klar til 
at indtage scenen, og dom-
merkaraktererne gik denne 
gang på performance, energi, 
udstråling og show. 
Igen gjorde pigerne det bare 
super godt og fik karakterer-

ne 9 7 8 8 8 8 8. Dette rakte 
i denne omgang til en femte 
plads. 
Uforglemmelig dansedag
Samlet rakte vores karak-
terer til en meget flot femte 
plads, og alle piger fik en flot 
medalje, og man kunne høre 
i hele salen, at vi var mange 
med til at juble og klappe fra 
Hinnerup. 

Dette var første gang, at vi 
i HOG Dance havde hold 
med til en danseturnering 
og sikke en oplevelse både 
for danserne, men også for 
alle forældre, søskende og 
bedsteforældre. Super skønt 
at så mange havde lyst til at 
tage med til først Horsens og 
derefter København og støtte 
pigerne. 

Vi glæder os allerede til næste 
år, hvor vi er klar til at deltage 
igen i Kaufmann Cup.

Dance

Lone Fischer
Formand 

Jeanne Gabriel
Bestyrelsesmedlem

Annette Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Kontaktpersoner dance:

Jeanette 
Juhl Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Heidi Pedersen
Bestyrelsesmedlem
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God grund til at være stolte af vore svømmere
Så var HOG-svømnings 
talent-, og konkurrencehold 
til det sidste DGI-stævne for 
denne sæson og vi kan være 
ganske stolt over vores 
svømmere. 
Sidste år fik vi en 3. plads, 
den er i år udskiftet med en 
2. plads. Rigtig flot svøm-
met.

Søndag den 2. april 2017 var 
der svømmefest til den helt 
store guldmedalje i Solbjerg. 

Solbjerg Idrætsforening 
åbnede dørene til sæsonens 
sidste holdturneringsstævne, 
hvor 241 svømmere, fra 9 
klubber i Østjylland, der hver 
især kæmpede for personlige 
rekorder og ikke mindst point 
til deres klub.

Flot 2.-plads til holdet
HOG-svømning fik en rigtig 
flot 2. plads i holdturneringen 
og en hel pose personlige 
rekorder til rigtig mange af 

svømmerne. 
Der er blevet trænet hård og 
koncentreret, så fortjenesten 
var tydelig og trænerne var 
stolte. Vi har til hver turnering 
haft mellem 30 og 35 svøm-
mere med, så det er dejligt 
med så stor opbakning.
Efter stævnets sidste løb blev 
der uddelt medaljer til alle 
deltagere og til de svømmere 
der havde været med til alle 4. 
holdturneringer fik en lille pokal 
med sig hjem. HOG havde 30 

af disse svømmere. 
Til sidst blev de store pokaler 
uddelt og 2. pladsen gik her til 
HOG-Svømning.

Pokalen kan ses i skabet!
Tak til alle der har været med 
til at gøre dette muligt, så godt 
svømmet.
Pokalen kan ses i vores nyind-
købte pokalskab, der hænger i 
Hinnerup Badets cafeteria.

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.

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

Specialfabrik for vægte til landbrug og industri

Lise Kaa  
Kasserer

Marianne Johansen
Sekretær

Kontaktpersoner svømning:

Jan-Henrik
Wienke

Kåre Kirkegaard
Formand

Anne Wulff Petersen
Udvalgsmedlem

Eva Christensen Mette Jespersen FOTO: Kåre Kirkegåd

Til venstre
ses Anders
Sanggaard
og Caroline 
Christensen 
med de vund-
ne medaljer,
til højre HOG-
svømmere og 
trænere til DGI 
Landsmester-
skab 2017.
FOTO:
Mette Work
Jespersen

Flyvende svømmere til
Landsmesterskab 2017
HOG Svømning har deltaget 
i årets Landsmesterskab 
i Ikast 10 -12. marts 2017. 
Landsmesterskabet er DGI’s 
landsstævne for svømmere. 
Der er over 800 svømmere 
med fra hele landet. Både 
breddeidrætsklubber og 
deciderede konkurrence-
klubber.

Det gik fantastisk godt for 
alle 31 svømmere fra svøm-
meklubben i Hinnerup. 7 ud 
af 10 gange svømmerne var i 
vandet, resulterede det i nye 
personlige rekorder for svøm-
merne.

 Medaljer til hold
og individuelt
HOG Svømning vandt medal-
jer i holdkapper i samarbejde 
med andre klubber fra Østjyl-
land. Hinnerup vandt også 
nogle meget imponerende 
individuelle medaljer.
 
Guld til Anders Sanggaard
Anders Sanggard gik helt til 
tops og vandt guld og blev 
dermed Landsmester årgang 
2005/06 i 50m fri og 100m 
individuel medley. Han vandt 
Sølv i 50m butterfly og 100m 
butterfly. Anders fik medalje 
i alt hvad han rørte ved. En 

utrolig bedrift til et så vigtigt og 
stort stævne som Landsme-
sterskabet. 
Caroline Christensen vandt 
Sølv årgang 2003/2004 i 
50m bryst og 200m bryst, i 
en meget svær årgang med 
mange dygtige konkurrenter. 
Caroline var flyvende, ligesom 
Anders og resten af Hinnerup 
svømmerne.

Tlf. 97 82 31 62 / 20 47 95 30

KIMS FISKEVOGN
Torvet i Hinnerup
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Resultater af
distancesvømning 
uge 17 2017
Vi er netop blevet færdige med årets optælling af antal svømmede 
meter ved distance/mærke-svømning i HOG Hinnerup 2017. Der 
blev igen i år svømmet langt, svømmet fra ”kant til kant”, talt baner 
og talt svømmede meter i flere timer i sidste uge i svømmehallen i 
Hinnerup.

Og det samlede resultat var nok til at slå sidste års rekort.

Mandag blev det til: 153.025 km
Tirsdag blev det til:190.025 km
Torsdag blev det til:180.075 km

Det blev i alt til: 523.125 km

Der deltog i alt ca. 467 svømmere, der virkelig gjorde det rigtig godt, de 
svømmede langt over rekorden fra 2016, som er på 474.675 km, så flot 
gået, der blev kæmpet og svømmet på bedste vis.
Det var stolte og trætte børn, der glade fik et mærke der matchede til 
den tilbagelagte distance, et flot diplom, hvorpå der var påtrykt navn og 
antal meter de havde svømmet.
Trænere og hjælpetrænere fornemmede en stor succes blandt børnene 
og deres forældre, der glædeligt satte streger og talte antal svømmede 
meter for børnene. Alle 3 dage var der en rigtig god stemning i hallen.

Tak til alle for en god oplevelse.
Venlig hilsen

Eventudvalget HOG-Svømning

Flyvende svømmere til
Landsmesterskab 2017

utrolig bedrift til et så vigtigt og 
stort stævne som Landsme-
sterskabet. 
Caroline Christensen vandt 
Sølv årgang 2003/2004 i 
50m bryst og 200m bryst, i 
en meget svær årgang med 
mange dygtige konkurrenter. 
Caroline var flyvende, ligesom 
Anders og resten af Hinnerup 
svømmerne.

Beskrivelse af fridykker kursus ved Innerdive 
med Jesper Stechmann og Rune Halloum
Af Jens Nørgaard Klausen

Onsdag den 25. januar 2017 havde 
vi på vores svømmehold fået 
besøg af Jesper Stechmann, der 
er en verdensklasse fridykker har 
flere mesterskaber og fornemme 
præstationer inden for fridykning, 
der i blandt dybde dyk på mere 
end 100 m.

Jesper havde taget yderligere en 
instruktør med, Rune Hallum, der 
ligesom Jesper er en verdensklasse 
fridykker, og også han har fornemme 
præstationer og mesterskaber inden-
for fridykning, blandt andet kan det 
nævnes at Rune har dykket 200 m 
uden finner i længde dyk i pool, med 
finner 236 m.
Jesper og Rune udgjorde desuden 
2/3 af det danske landshold der i 
2010 vandt guld ved hold VM.
Vi mødte 21 håbefulde kursister op, 
og håbede på en uforglemmelig 
aften, vi blev ikke skuffede, derimod 
overrasket, sikke en aften..!

Teori og praksis
Vi startede med ca. 1 times teori, 
hvor vi blev præsenteret for hvad 
fridykning var for en størrelse, samt 
hvilke fysiologiske reaktioner og farer, 
der var en del af fridykning. Sikker-
hed er noget, der vægtes meget højt 
indenfor fridykning, da det selvsagt 
ikke er ufarligt at presse kroppen til 
at arbejde på grænsen af det mulige. 
Dog er sikkerheden så meget i høj-
sædet, at vi under hele kurset følte os 
meget trygge.
Efter teori, var der omklædning og ca. 
45 min. åndedrætsøvelser på land, 
simple øvelser, der fik det til at snurre 
og dreje rundt, samt øgede bevidst-
heden omkring selve det at trække 
vejret. 
Vi mente, at det havde vi styr på in-
den, men måtte sande, at ja alle i live 
kan trække vejret, men der er utroligt 
meget mere til vejrtrækning end blot 
at trække vejret ind og puste ud igen, 
når man arbejder med fridykning. 
Mange af øvelserne var ”lånt” fra 
Yoga, og puha de virkede. Øvelserne 

blev gennemgået, vist af Jesper og 
Rune, hvorefter vi selv prøvede dem. 
Vi blev hurtigt bevidste om, at der var 
en vis (læs meget stor) niveau forskel 
mellem instruktørerne og kursisterne. 
Vi gik i vandet og startede øvelser ret-
tet mod dynamiske dyk, længde dyk. 
Vi startede med at svømme kort tem-
po svømning og direkte til vejrhold-
ning, en øvelse, der viste, hvad CO2 
indholdet gjorde ved ens ønske om 
at trække vejret, vi lavede også div. 
statiske øvelser og bundøvelser og 
sluttede af med et maks. længde dyk, 
hvis man ønskede at prøve dette. Su-
per oplevelse, hvor jeg fornemmede, 
at alle overgik egne forventninger. 
Under disse øvelser blev teorien, der 
blev gennemgået i starten omsat til 
praksis, det passede sammen og gav 
mening, fed oplevelse.

I varmtvandsbassinet
Vi sluttede af i det dejligt varme 
terapibassin, hvor vi prøvede kræfter 
med statisk dyk, det vil sige at man 
ligger stille i vandoverfladen og holder 

vejret med hovedet ned af. Jesper og 
Rune gik rundt mellem kursisterne 
og hjalp med at rette til, indtil vi alle lå 
helt afslappede i overfladen og kun 
øverste det af ryggen brød overfla-
den. 
Da alle hang i overfladen, lignede vi 
mest af alt noget fra en SIFI film. Vi 
kørte fælles dyk op til ca. 3 minutter, 
ja der står 3 minutters vejrholdning, 
hvorefter der var mulighed for at 
prøve et maks. Statisk dyk, hvor der 
igen var mange, der overgik egne for-
ventninger. Jeg ville ønske, jeg kunne 
få det på skrift, hvordan stemningen 
var under den statiske del, men den 
var helt ubeskrivelig, meditativ og 
fantastisk. 
Da kurset var overstået var alle helt 

høje af oplevelsen, og jeg kan kun på 
det varmeste anbefale at prøve et så-
dant kursus, hvis muligheden byder 
sig, det var virkelig en oplevelse, der 
gav stof til eftertanke. 
Sikke en aften.
Jesper og Rune var i deres instruktion 
fantastiske, og vi flyttedes os milevidt 
fra vores udgangspunkt, de formid-
lede stoffet på en fantastisk måde og 
havde en udstråling, der gjorde, at vi 
hele vejen igennem følte os trygge, 
hvilket gjorde oplevelsen kæmpestor, 
og at vi alle på en enkelt aften flyttede 
os milevidt.
Mange tak for en fantastisk aften til 
alle deltagere og de to instruktører.

Link til video fra kursus: 
https://m.youtube.com/watch?v=DVxwbkxI5F8&sns=fb

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00
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Danmarks-
mesterskaberne
for ungdomshold 2017

- maj 2017

HOG Hinnerup har haft 12 hold med 
i ungdomsholdturneringen i badmin-
ton i Sæson 2016/17. Alle hold mel-
der om spændende og gode kampe 
og hyggelige dage i hallerne. 
Af de 12 hold har 6 kvalificeret sig 
til slutspillet om at blive Danmarks- 
Mester for hold. 
De seks hold er: 3 x U17/19 hold, 2 x 
U15 hold samt 1 x U13 hold. Det er et 
utrolig flot resultat.
Den 8. og 9. april 2017 blev der så 
holdt DM for Ungdomshold flere 
steder i landet. 

U13
U13 holdene spillede i Frederikshavn. 
Her var U13C pigeholdet med Louise Riis Go-
sch, Karoline Holmboe, Lea Skjødeberg Almind 
og Lea Eriksen (Sofie Stenbroen var skadet men 
er også på holdet).
Om lørdagen spillede pigerne 2 kampe som 
begge endte med golden set. Den første taber 
vi desværre til Kjellerup men vinder nr 2 mod 
Brørup. Det var 2 meget gode hold vi mødte, og 
da vi går til ro lørdag aften, ligger vi på en 4 plads 
ud af 5 hold. 
Søndag vinder vi sikker begge kampe 6-0 mod 
Esbjerg og Skive-Resen. Kampen om medaljer-
ne er tæt og er først afgjort da den sidste kamp 
mellem Kjellerup og Brørup er spillet. Kjellerup 
taber her i golden set og det betyder, at vores 
piger går hele vejen og sikrer DM Guld. Super 
god weekend og godt gået af alle spillere. Stort 
tillykke piger.

U15
U15 M hold med 4 deltagere har hele sæsonen 
bestået af de samme fire unge gutter, Anders 
“The Iceman” Riis Gosch, Rasmus “hardhitter” 
Lauenborg, Andreas “The Tall dropper” Ryevad 
og ikke mindst Benjamin “The Cool Boy” Ve-
stergaard. Der har ikke været reserver på holdet, 
hvilket har betydet, at de gennem hele kvalifika-
tionen til DMU har måttet spille samtlige kampe. 
Alle andre modstandere har haft mellem 5 og 8 
spillere tilknyttet sine hold. 
Dette forhindrede dog ikke drengene i at kvali-
ficere sig til DMU, som blev spillet i Middelfart. 
Der var 5 kvalificerede hold fra hele landet, som 
skulle kæmpe om titlen. Modstanderne var 
Odense, Horsens, Esbjerg og Farum. På forhånd 
var målet en placering i top 3, men vi kendte ikke 
til Farums styrke. Vi var tæt på at måtte melde 
afbud, da Anders blev skadet til den sidste træ-
ning inden turneringen. Med hjælp fra de højere 
magter og en masse varmecreme, blev han dog 
klar til lørdag morgen, hvor de fire spillere og de 
to holdledere kørte mod Fyn.
På førstedagen var modstanderne Esbjerg og 
Horsens. Vi havde tidligere på sæsonen vundet 
over begge hold, hvorfor vi var positive inden 
kampen. Desværre blev det til nederlag på 4-2 
til Esbjerg. De havde i den grad hentet forstærk-
ning til DMU i forhold til kvalifikationen, hvorfor 
deres styrkeforhold var helt anderledes. 
Til gengæld vandt drengene sikkert 4-2 over 
Horsens. En fornuftig start på førstedagen. Efter 
en hyggelig aften på den skole, hvor vi skulle 
overnatte, var alle klar til dag to, hvor modstan-
derne hed frygtindgydende Odense og ukendte 
Farum. Odense var første modstander på dag 
to. Der blev kæmpet godt af HOG gutterne, og 
de spillede 3-3, hvorefter det hele skulle afgøres 

i et såkaldt Golden Set. Her var overmagten 
dog for stor og Rasmus og Andreas måtte se 
sig slået af de to fynboer. Dermed en knebent 
nederlag til Odense, men stadig ét point til kon-
toen. Drengene fra HOG blev faktisk de eneste, 
som formåede at tage point fra Odense. 
I den sidste kamp mod Farum var vi meget 
usikre på, hvordan det ville gå. De stillede op 
med flere piger på holdet, men det var vel og 
mærke piger fra Mester- og Eliterækken, hvorfor 
der på ingen måde var tale om en walkover. 
Heldigvis holdt HOG hovedet koldt og sejrede 
sikkert med 4-2.

Målsætningen opfyldt
Dermed var målsætningen opfyldt og drengene 
kunne sidst søndag eftermiddag hænge en flot 
bronzemedalje om halsen. Vi vil faktisk gå så 
langt, at de reelt burde have haft en sølvmedalje, 
hvis Esbjerg havde brugt de spillere, som havde 
været med på deres hold i løbet af sæsonen. En 
U17 M dreng, som ligger højt på ranglisten, slår 
altså hårdt og spiller godt, når man “kun” er U15 
spiller. 
De to stolte holdledere vil gerne takke drengene 
for en god sæson med hyggeligt samvær og 
god stemning. Tillykke med medaljerne, det var i 
den grad fortjent. 
Holdledere Per “The Candyman” Lauenborg og 
Michael “The Bad Dad” Ryevad
 Som ubesejret i den indledende runde havde 
Hinnerups U15C hold kvalificeret sig til DM i 
holdkamp i Nr. Åby. Holdet bestod af Mathias 
Hauge, Jeppe Godiksen, Emma Jønsson og 
Emma Dubery, og herudover så havde vi også 
vores faste reserve Emil Neve, fra Søften, med 
på holdet. Stævnet blev spillet over 2 dage med 
indledende pulje om lørdagen og finaler om 
søndagen. Der var mulighed for at overnatte på 
en lokal skole, men  i truppen var der mest stem-
ning for at sove i egen seng, og vi kørte derfor til 
Nr. Åby  fra Hinnerup begge dage. 

En fin lørdagsstart
I den indledende pulje om lørdagen mødte 
vi først et hold fra Rosendal, og denne hold-
kamp vandt vi overbevisende 6-0. Den næste 
holdkamp var mere udfordrende, og vi mødte 
her en flok ”store” drenge fra Hørsholm. Efter de 

ordinære kampe var stillingen 3-3, og vi skulle 
derfor ud i golden set. Golden set  var tæt, men 
vi tabte desværre knebent 18-21. I betragtning 
af at Hørsholm endte med at vinde DM-titlen, og 
endda med cifrene mindst 5-1 i alle andre hold-
kampe, så var det alligevel en rigtig flot præsta-
tion af vores hold. I lørdagens sidste holdkamp 
skulle vi møde Næsby, og da denne blev vundet 
4-2 i vores favør, så var vi klar til at spille om 
5.-8.-pladsen om søndagen. 
Søndagens kampe bestod af to holdkampe. I 
første omgang en semifinale mod Brørup og 
herefter en finale (om 5.-pladsen) mod Balle-
rup. Begge holdkampe var tætte, men vi trak i 
begge tilfælde det længste strå, og vandt begge 
holdkampe med 4-2. Dermed var 5. pladsen i 
hus, hvilket alt i alt var flot men også helt fortjent. 
Omkring kl. 16 var det nogle trætte spillere og 
forældre, der kunne pakke sammen og tage 
hjem. Trætheden var dog ikke mere udtalt, end 
at vi kunne overkomme at fejre 5.-pladsen med 
en is på vejen hjem. 

U17/19
U17/19 holdene spillede i Rønde. Her havde 
vi hele 3 hold med. U17/19 holdet i B rækken 
med Gustav Lorenzen, Alexander Tikiøb, Zenia 
Helbo, Laura Skjødeberg Almind og Sarah Kjær. 
Vi er i en hård pulje men spiller spændende og 
gode kampe. På første dagen vinder vi 4-2 over 
Nr. Åby der stiller med et rent U19 drengehold. 
Ret flot. Desværre taber vi 4-2 til Solrød og 
Rønde der begge stiller med rigtig gode hold. 
Solrød ender med at vinde DM guld og Rønde 
vinder 2-er puljen. Vi går videre som 3-er og 
vinder vores 2 kampe om søndagen. Dermed 
en 9. plads ud af 14 hold. Der var ellers lavet fine 
forberedelser med banner og alting og forvent-
ningerne var der også til en bedre placering. 
Men det var en super hyggelig weekend.
U17/19 A holdet har været et holdsamarbejde 
med Skåde Elite og Hammel. Spillerne: Joachim 
Wædeled (Skaade) Anders Schaiffel-Nielsen 
(Hammel, men næsten HOG ), Alex Poulsen og 
fast reserve Gustav Lorenzen (HOG).
Holdet har flot vundet deres række men til DM 
var der desværre afbud fra Alex og Gustav skulle 
spille på sit eget hold. Heldigvis fik holdet fin as-
sistance fra Kasper Krupsdahl og Celina Ander-

Herover
opbakning
med HOG-

banner i 
U117/19

- til højre stude-
res kampplan.

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

U15-spillere i aktion.

U13 på 
sejrs-
skamlen

U13  piger hygger

Opbakning
og sejrsglæde
hos U15

sen fra HOG og Nikolaj Søndberg fra Hammel. 
Der var rigtig mange gode hold med og det lyk-
kedes deværre ikke for holdet at gå videre til at 
spille om en endelig placering. 
U17/19 M fik spillet nogle meget tætte kampe 
mod Team SGF/Søften og Aars. De 3 hold vandt 
1 kamp hver i den indledende pulje mens det 
ikke lykkedes for nogen at slå Skælskør, der stil-
lede med et meget stærk hold. Skælskør løber 
med DM Guld og vi endte med en 4 plads.  
Alt i alt en super weekend for HOG med 1 Guld 
og 1 Bronze medalje og masser af gode kampe 
og hygge.
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Team Favrskov
Senior 
- Status over
sæson 2016/17
Flere flotte præstatio-
ner førte til 1 nedryk-
ning, 1 oprykning, en 
ligeved og næsten.

Sæsonen er netop afsluttet, 
og det er nu tid til at gøre 
status over årets præstatio-
ner. I forrige sæson rykkede 
både 1. og 2. holdet op i 
henholdsvis 3. Division og 
Kredsserien. 
Vi var meget bevidste om, at 
begge hold ville få det svært, 
og det helt klare mål var 
overlevelse for begge hold: 
Lad os bare sige at det ene 
hold klarede det fremra-
gende og lykkedes, og det 
gjorde det andet ikke. 
1. holdet lagde fantastisk ud 
og slog, hvad der senere blev 
et af topholdene i grundspil-
let, Aarhus AB 9-4. 
Det gav mod på 3. Divi-
sion, men i de efterfølgende 
kampe kom holdet ned på 
jorden igen og gik en stribe 
nederlag i møde. Faktisk 
kom der kun én sejr yderlige 
på kontoen resten af året, og 
det har derved resulteret i en 
tilbagevenden i Danmarks-
serien. 
Men de kan se stolt tilbage 
på året, hvor der har været 
en række gode individuelle 
præstationer, men holdet 
ramte ikke topniveauet 
samme dag ret ofte. 
Klubben kan være stolt, og 
der er helt sikkert forhåbnin-
ger om, at Team Favrskov en 
gang i fremtiden kan konsoli-
dere sig som 3. divisionsklub. 

Succes for 2.holdet
2. holdet havde et anderle-
des succesfuldt år. De fik 
en hård start med nederlag 
til grundspillets tophold 
Langhøj og Højbjerg, som 
begge senere blev opryk-
kere til Danmarksserien. Men 
herefter kom der ikke mange 
nederlag, og holdet sluttede 
på en flot 3. plads i grund-
spillet. 
I oprykningsspillet til Dan-
marksserien endte holdet 
på en 5 plads, hvilket gav 
en kval. Kamp til Danmarks-
serien. Her stillede Team 
Favrskov med 6 spillere 
under 22. De leverede en 
fremragende præstation og 
var kun få bolde og 2 vundne 
kampe fra en oprykning til 
Danmarksserien. 
Virkelig en flot sæson!

En flot oprykning
3. holdet var det hold, hvor 
på der var mest optimisme 
inden sæsonstart. Målet var 

klart, oprykning fra Serie 2, 
og det leverede holdet helt 
suverænt, og et hold med 
ung stamme sikrede sig 
adskillige runder inden sidste 
kamp, oprykning. Sådan! 

4. holdet
4. holdet leverede en meget 
blandet sæson og var plaget 
af afbud. Det resulterede i en 
placering som nr. 7 i puljen, 
og derved fortsætter holdet i 
Serie 2 til næste sæson.

En god sæson
Alt i alt har Team Favrskov 
leveret en god sæson. 
Flere spillere har leveret rigtig 
gode præstationer, unge 
spillere kommer tættere på 
1. og 2. holdet, klubben er 
helt sikkert i en god udvikling. 
Kommende Sæson vil byde 
på hold i Serie 2, Serie 1, 
Kredsserien og Danmarks-
serien.
 
Goddag og farvel
Farvel til Søren B. Nielsen, og 
Goddag til Brian Jørgensen
Efter den sæson afslutter 
samarbejdet med træner 
Søren B. Nielsen. Søren har 
leveret en god træning, og 
vi har været meget glade for 
Søren, som har ført klubbens 
udvikling videre i en positiv 
retning. 
To rigtig gode sæsoner, som 
samlet for alle hold har budt 
3 oprykninger, Tusind tak til 
Søren.

Det har betydet at Team 
Favrskov skulle finde en ny 
træner. Her har vi kigget 
internt i truppen og valget er 
faldet på Brian Jørgensen, 
som efter denne sæson lig-
ger ketcherne på hylden for 
at tage fat i trænergerning. 
Brian har tidligere været træ-
ner for adskillige divisions-
klubber. Han får til opgave at 
videreføre den talentudvikling 
som er påbegyndt og samt 
fastholde og udvikler den 
gode træningskultur, som 
klubben har haft de seneste 
år. Vi byder velkommen til 
Brian og håber at kommende 
sæson bliver mindst ligeså 
spændende som denne.

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

sen fra HOG og Nikolaj Søndberg fra Hammel. 
Der var rigtig mange gode hold med og det lyk-
kedes deværre ikke for holdet at gå videre til at 
spille om en endelig placering. 
U17/19 M fik spillet nogle meget tætte kampe 
mod Team SGF/Søften og Aars. De 3 hold vandt 
1 kamp hver i den indledende pulje mens det 
ikke lykkedes for nogen at slå Skælskør, der stil-
lede med et meget stærk hold. Skælskør løber 
med DM Guld og vi endte med en 4 plads.  
Alt i alt en super weekend for HOG med 1 Guld 
og 1 Bronze medalje og masser af gode kampe 
og hygge.

HOG Badminton Stævne 
lørdag den 3. juni 2017

Lørdag d. 3. juni 2017
holder HOG Badminton et af 

området største ungdomsstævner 

Stævnet er for U9-U11ABC-U13MABC-U15MABC-U17/19AB. 

Vi har lånt Hammel Idrætscenter til stævnet, da hallerne i Hinnerup er optaget af Hinnerup Cup. 
Så alle stævnerækker afvikles i Hammel Idrætscenter. 

Med 240 deltagere sidste år har vi en forventning om et stort stævne igen i år. 
Vi håber selvfølgelig at se rigtig mange HOG spillere som deltagere sammen med ikke bare spillere fra 

øvrige klubber i Favrskov Kommune, men også spillere fra det meste af Danmark.
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Turneringen blev afsluttet i 
Team Favrskov Håndbold 
med flere kredsvindere og 
oprykninger til følge så et år 
er afsluttet med stor sports-
lig succes. 
Vi har været 33 turnerings-
hold tilmeldt efter jul så det 
er også super flot. 

5 sejre og én 2. plads er det 
blevet til ved stævner de 
seneste 18 måneder.
Senest blev det til en 3. plads 
ved de Jyske Mesterskaber.

Favrskov-Mesterskaberne
18. og 19. marts afholdt 
vi den nye tradition i kom-
munen, hvor vi gennemførte 
Favrskov-Mesterskaberne i  
Håndbold. 

Det blev en rigtig god week-
end med rigtig mange kampe 
og masser af lokalpatroisme i 
hallerne. 
Det blev en rigtig god dag 
i det nye SKIC center med 
masser af håndbold og kamp 
om æren og vandrepokaler-
ne.  TFH hev 3 pokaler hjem 
til mesterskabet. 

- fortsættes næste side

Tusind tak til alle frivillige
- I er afgørende for succes
i Team Favrskov Håndbold



Af Ole Henriksen

For næsten 2 år siden lagde trænerne 
til en gruppe talentfulde 1. års drenge 
en plan om at kvalificere sig til DM for 
U10 drenge i 2017.
For 1½ år siden fremlagde trænerne 
planerne for forældregruppen.
I den mellem liggende periode er holdet 
blevet kredsvindere som 1.års , vindere 
af A-rækken som 2. års og nr. 2 i AA-
rækken.

5 sejre og én 2. plads er det blevet til ved 
stævner de seneste 18 måneder.
Senest blev det til en 3. plads ved de 
Jyske Mesterskaber.
Så de sidste mange uger er der blevet 
trænet hårdt i træningslokalet og der er 
blevet opbygget en god kondi med løb på 
cykelstierne etc. der kunne holde kaden-
cen til et DM.
Dm startede ud med nr. 2 på sjælland 
HMH Maribo. Vi valgte at lægge max. på 
fra starten af kampen, og det gav pote 
med en 22-10 sejr. Herefter fulgte en 
meget hård kamp mod Skanderborg, som 
blev vundet 16-14.

I sidste puljekamp ventede Holte If som 
også blev besejret 20-14.

En god start på DM
og videre som puljevinder
I kvartfinalen søndag morgen ventede 
Ribe/Esbjerg. Det blev til en sikker sejr på 
19-10.
I semifinalen ventede NordThy som vi 
tabte til i finalen i Svane Cup. Så det var tid 
til revanche. En meget spændende kamp 
endte uafgjort. Efter forlænget spilletid var 
det stadig uafgjort. Herefter gik kampen i 
Golden Goal – vi tabte lodtrækningen og 
NordThy fik lov til at starte med bolden…..
Vi valgte at satse hele butikken og lægge 
pres på dem, og det lykkedes  - da de 
kastede bolden direkte i armene på én af 
vore spillere. Vi lagde med det samme fuld 
pres op ad banen hvilket resulterede i et 
sikkert mål fra højre fløj og finalebilletten 
var dermed sikret.
Her ventede ubesejrede Mejdal IF som 
vandt både Aa-rækken og de Jyske 
Mesterskaber.
Drengene VILLE bare have revanche så i 
finalen var alle spillere utrolig fokuserede. 
Efter en hurtig scoring fra Mejdal overtog 
TFH overtaget i kampen og så sig aldrig 
tilbage.

En stensikker sejr på 17-10 i finalen til DM 
var en realitet.

Danske Mestre 2017
 for U10 drenge er hermed Team Favr-
skov Håndbold.
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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

Forrygende udvikling
og Danmarksmesterskab
til TFH U10 drengeholdet

...fortsat fra side 12

Håndbold for Sjov
Vi har afholder stadig  Hånd-
bold  for Sjov for 3-5 årige, 
og det kan nåes at være med 
lørdag den 27. maj og lørdag 
den 10. juni. Så kom endelig 
forbi og se om det ikke er 
noget for dig/jer. 

Flotte TFH-resultater
ved den store Svane Cup
I weekenden 21.-23. april var vi 
22 hold til det store Svane Cup 
i Ålborg med 3500 deltagere. 
Vi fik en skole for os selv at 
overnatte på og det var helt 
forrygende at se hvorledes 
spillerne hyggede sig og 
blandede sig med hinanden 
igennem hele weekenden. 
Sportsligt gik det over al 
forventning med utrolig mange 
puljevindere og TFH hold i 
finalerne, U10 drenge spillede 
sig i A.finalen. U12 piger vandt 
A-finalen over Kjellerup. U12 
drenge vandt B-finalen. U14 
piger var både I A-finalen hvor 
det blev et nederlag og i C-
finalen hvor det blev til en sejr. 
U14 drenge vandt A-finalen. 
U16 piger tabte B-finalen. U16 
drenge tabte B-finalen. 
Det er rigtig godt kæmpet at 
så mange hold fik sig markeret 

til Danmarks største stævne. 

Nu gælder det
sommersæsonen
Nu starter sommersæsonen 
med Beachhåndbold og 
sommertræning, hvor de nye 
årgange skal lære hinanden 
at kende, så det bliver super 
hyggeligt at lære nogle nye 
kammerater at kende.

Masser af
aktivitetsmuligheder
Det kan også være der bliver 
tid til andre aktiviteter såsom 
feks. Børnetriatlon i Hinnerup, 
løb hver onsdag i samarbejde 
med Hinnerup Løberne kunne 
også være en mulighed. 
Der er også flere pladser 
for motionsivrige voksne til 
håndboldfitness – en virkelig 
sjov aktivitet ,hvor man ikke 
behøver håndbold evner, men 
derimod lyst til at møde nye 
mennesker samtidig med at 
man rørt sig lidt og får pulsen 
lidt op.

Uundværlige frivillige
bag KÆMPE-arbejde
Vi vil gerne sige 1000 tak til alle 
de frivillige som igen i år har 
lagt et kæmpe stykke arbejde 
som trænere, holdledere, koor-
dinaterer, udvalgsmedlem

mer, forældre og andre der er 
medvirkende til at få det store 
aktivitetshjul til at dreje rundt. 

Hold øje med opdateringer 
på vores Facebookside  og 
hjemmeside – for der er stadig 
masser af aktivitet i de kom-
mende måneder. 

www.Teamfh.dk el. https://
es-es.facebook.com/teamfavr-
skovhaandbold/

På vegne af styregruppen
Ole Busk Henriksen

Formand
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Martin Olesen
Bestyrelsesmedlem

Pia Mikol Burmeister
Kasserer

Torben Øre,
Bestyrelsesmedlem

Kontaktpersoner cykling:

Michael Schmidt
Bestyrelsesmedlem

Hinnerup  
Blomster

Storegade 11, 8382 Hinnerup

Telefon 86 98 83 11
www.hinnerupblomster.dk
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Hinnerup  
Blomster

Storegade 11, 8382 Hinnerup

Telefon 86 98 83 11
www.hinnerupblomster.dk

Storegade 11, 8382 Hinnerup

Telefon 86 98 83 11

Annonce 6x2.indd   1 10-08-2009   12:08:02

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

2017 blev et stort succes-år
Sæsonen 2016 i Hinnerup 
tennisklub var intet mindre 
end en succes. Medlemstal-
let steg med 24, og vi kom 
dermed op på 143 medlem-
mer. Det er enormt impone-
rende, når vi tænker på, at 
mange af de andre tennis-
klubber kæmper med ned-
gang på medlemsfronten. 

I 2016 havde vi tre turnerings-
hold i aktion. Førsteholdet blev 
nr. 2 og var tæt på en plads i 
Jyllandsserien. Endnu en ska-
desplaget sæson satte dog 
en stopper for oprykningen. 
Andetholdet i serie 3 fik en 
sekundær placering, men fik 
spillet en masse gode kampe.
 
Som noget nyt stillede vi også 
med et ungdomshold (u16), 
som måtte rejse land og rige 
rundt for, at få spillet nogle 
svære, men lærerige kampe! 

Vores u16 hold havde en god 
oplevelse, og det rygtes, at de 
har mod på mere.

Klubmester 2016
blev Ulrik – tillykke til ham.

Tennis-
klubben
i år 2017
Tennisbanerne: Allerede 
d. 22 april åbnede vores 
baneansvarlige vores flotte 
baner, som dermed var klar 
til spil ved standerhejsning d. 
29 April

To nye i bestyrelsen:
HOG Tennis siger velkom-
men til Jan og Nicklas, som 
indtræder i bestyrelsen. 
Ud er gået Charlotte. 
En stor tak til hende for det 
fine arbejde.

Ungdomsudvalg:
Den store tilgang af ungdoms-
spillere har været en positiv 
overraskelse, men også en 
udfordring. I år 2017 stiller vi 
derfor med et ungdomsudvalg 
bestående af Thorkil Lund, 
Lars Nysten, Lars Larsen.
Dette udvalg har til opgave, 
at koordinere træningen af 
ungdomsspillere, få spillerne 
til turneringer, uddannelse af 
trænere.

Ungdomsudvalg:
Langt om længe har vi fået 
lagt ny asfalt foran vores 
slagmur. 
Slagmuren er en vigtig del af 
mange af vores medlemmers 
opvarmning, og vi er derfor 
fuldt ud tilfreds med, at det 
hele nu spiller. 
Banen har også fået malet nye 
streger.

Aktiviteter
og træningshold i 2017
Skoletennis: I samar-
bejde med Rønbækskolen 
forsøger vi, at vække 5-6 
klassernes tennisinteresse. 
Vi har sat et par instruktører 
og redskaber til rådighed, 
og modtager eleverne på 
banerne et par gange inden 
sommerferien. Forhåbentlig 
kan det give børnene en 
god oplevelse, og et par nye 
medlemmer til klubben.

Turneringshold: Vi har i år 
valgt at melde os til i serie 2, 
da vi har mistet et par spillere. 
Vi planlægger at melde et 
ekstra hold til, hvis alt går som 
det skal

Tennisskole: 2017 byder 
også velkommen til endnu en 
tennisskole, hvor mange af 
vores egne medlemmer igen 
forventes at deltage
 I år ligger tennisskolen fra den 

26.-28. juni

Klubmesterskaberne: 
Forventes afviklet start Sep-
tember.

Doublearrangement: Ib 
stabler vores velkendte dou-
blearrangement på benene. 
Følg med på hjemmesiden for 
dato. 

Træningshold:

Turneringsspillere: 
Mandag aften kl 19.00

Motionist voksne 1:  
Torsdage fra 19.00 – 20.00

Motionist voksne 2: 
Onsdag fra 19.00-20.15

Senior 60+: 
Tirsdag og fredage 9-12

Unge 1: 
Mandag og onsdag 
16.35 til 17.45

Unge 2:
Mandag og onsdag 17.45 til 
19.00

Kontingent-
satser 2017:

Seniorspillere 800 kr. pr. 
sæson 

Juniorspillere 400 kr. pr. sæ-
son + 200 for juniortræning

Elsebeth Nielsen
Ide binderiet

Skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40
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Sommersæsonen i Senioridræt byder på spændende nyhe-
der og skønne gåture i det østjyske – og så siger vi tak for 
en god vintersæson.

Senioridræts indendørsaktiviteter er ved at være klar til at gå 
på sommerferie. Vi har haft en rigtig dejlig sæson med masser 
af gymnastik, cykling og forskellige aktiviteter i hallen, og vi har 
spillet curling, petanque, 4-bold, badminton og hockey. Vores 
instruktører har gjort et fantastisk stykke arbejde for at holde os i 
gang – ja, vi er nærmest blevet helt afhængig af gymnastikken. 

Ud at se Østjylland
Det betyder jo så heldigvis, at det er blevet tid til vores uden-
dørsaktiviteter. Der er planlagt fire dejlige og meget forskellige 
ture rundt i Østjylland; vi skal gå tur langs Gudenåen og op på 

Sukkertoppen, og vi skal en tur til Mols og gå i de bølgende bak-
ker med den smukke natur og slutte af med at se Knebel kirke. 
Vi skal også en tur til Ebeltoft for at se fregatten Jylland og ikke 
mindst de skibe, der blev lavet til kulturhovedstadens åbning. 
Sidst, men ikke mindst skal vi også en tur rundt om Årslev 
Engsø. Alle gode og spændende oplevelser, som vi glæder os 
til – stor tak til dem, der har tilrettelagt turene.

Gymnastik under åben himmel
Som noget nyt i år vi forsøge med udendørs gymnastik og fit-
ness, som forhåbentlig kan være med til at forlænge sæsonen – 
så vi håber på stor opbakning. Hver mandag og onsdag mødes 
vi ved Rønbækcentret, og her vil Bodil sætte gang i aktiviteterne. 
Det er meningen, at vi skal bruge både arealet ved hallen og sko-
ven. Alle deltagere er meget velkomne til at komme med gode 

ideer til aktiviteter, vi kan lave.

Ny sæson starter til september
Efter sommerferien begynder den nye sæson i starten af 
september. Til den tid håber vi på, at alle I medlemmer har fået 
tilmeldt jer nogenlunde problemfrit gennem HOG’s klubmodul. Vi 
i bestyrelsen er rigtig glade for den nye tilmeldingskanal, for det 
er et stort arbejde at holde styr på alle 300 medlemmer. 

Med venlig hilsen
Kirsten Høeg

Er du klar til
Senioridræts
sommersæson..?

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
• Tømrermester Jens Rasmussen
• Vibe Huse
• VVS Flemming Sørensen
• 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 
• 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
• 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  
Elcon Hadsten-Hinnerup 
Entreprenør Morten Balle    
Frode Laursen 
Hair Fair
Handelsbanken 

Hinnerup Blik og VVS Aps
Hinnerup Container Service 
Hinnerup Hvidevarer og Belysning
Hinnerup Optik
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 
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
Via Biler   
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
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-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:

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
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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
Marts måneds vindere udtrukket af
Din Tøjmand Claus Hvass

www.storegade3.dk

Vi støtter lokalsporten i Hinnerup

Enkelte afdelinger i HOG har desværre 
oplevet hærværk i den seneste tid, hvilket vi 
er rigtig kede af.  Sidst er det gået ud over 
tennis-afdelingen. 

Vi vil derfor gerne opfordre vores medlemmer 
til at være ekstra opmærksomme på grupper af 
unge, som tager ophold steder, hvor HOG har 
ejendom, og hvor de åbenlyst ikke opholder sig 
for at dyrke sport. 
Samtidig er vi en frivillig forening og stiller natur-
ligvis vores faciliteter til rådighed for byen i det 

omfang, de enkelte afdelinger kan acceptere 
det. Vi opfordrer derfor til at spørge ind,, hvis du 
er i tvivl.
Derudover er vores klubhus på HH nu åbnet, 
så der er mulighed for adgang til dette i hallens 
åbningstid. Vi ser gerne byens unge benytte det 
så lang tid de rydder op efter sig.
 

Venlig hilsen
Kristian Hasager

Forretningsudvalget HOG

NEJ TAK TIL HÆRVÆRK
- hjælp os med at holde øje
så ødelæggelser hos blandt andet
tennis-afdelingen ikke breder sig

Vi
siger NEJ

til hærværk
men JA
til sport

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

HOG-FODBOLD

PRÆMIEAKTIER
April måneds vindere 

Kr.:        Aktie nr.:         Navn:
1000                  98          Henrik Jeppesen, Fusagervej 10, Hinnerup

500                  477          Morten Bang, Højager 74, Hinnerup

500                 375           Carsten Clausen, Birkhøjen 46, Hinnerup

300                 214           Matti Kvistgård Hvilsted, Skovbrynet 6, Mørke 

200                 261           Knud Thomsen, Storegade 7, 1.-2, Hinnerup

200                   24           Morten Toftkær, Egevænget 101, Hinnerup

200                 333           Aage Kudsk, Tingvej 5, Grundfør, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass

                       118           Hans J. Hansen, Nørrevangen 40, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass 

                       421           Martin Løber, Nørregade 66 A, Hinnerup

200                                  Gavekort - Bagergården i Hinnerup                         

                      126            Anja Rafn, Nygade 2, Hinnerup

150                                  Gavekort - Hinnerup Blomster

                        55            Walther Simonsen, Rønvangen 15, Hinnerup
          

Kr.:        Aktie nr.:         Navn:
1000                311          Henrik Ludvigsen, Rønvangen 124, Hinnerup

500                      8          Morten Toftkær, Egevænget 101, Hinnerup

500                 112           Leif Christensen, Fasanlunden 39, Hinnerup

300                 151           Yvonne Bendtsen, Fredensgade 3,1., Hinnerup 

200                   40           Thore H. Jacobsen, Kildevangen 51, Hinnerup

200                 329           Anne Erenbjerg, Lærkevej 3, Hinnerup

200                   14           Familien Vester, Vibevej 2, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass

                       177           Marianne Thomsen, Skovsangervej 39, Hinnerup

250                                  Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass 

                       357           Günther Hansen, Ringshøj 9, Hinnerup

200                                  Gavekort - Bagergården i Hinnerup                         

                      260            Helge Nielsen, Svalevej 18, Hinnerup

150                                  Gavekort - Hinnerup Blomster

                      380            Erna Hougaard, Nørregade 12, Hinnerup

2500                                Kvartalspræmie: Montra Hotel Sabro Kro                         

                      458            Kenneth Johansen, Møllevangen 5, Hinnerup

1000                                Betalingspræmie pr. 15.04.2017

                        84            Carsten Bach, Rønvangen 65, , Hinnerup


