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INDSIGT
Glædelig jul og godt nytår
til vore sponsorer

Tænd
krudtet i en
god sags tjeneste
Igen i år sælger HOG
kvalitetsfyrværkeri til fornuftige priser.
Salget giver et pænt bidrag til alle de
sports- og fritidstilbud, HOG året rundt
tilbyder alle medlemmer.
I år kan alle købere - oven i købet! modtage en gratis gave.
- SE SIDE 3

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

HOG Hinnerup ønsker alle
sponsorer og bidragsydere
en glædelig jul og et godt nytår.
Vi er som idrætsforening utrolig glade
for den støtte vore mange sponsorer bidrager
med til det gode arbejde med klubbens mange
børne- og ungdomsmedlemmer.
Uden denne støtte kunne klubben
ikke give medlemmerne de oplevelser,
som de gennem årene bliver budt.
Endnu engang tak for støtten
og på gensyn i det nye år.

Magnus Nielsen
Sponsorkontaktperson
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Nyt fra bestyrelsen

- november 2017

Kontaktpersoner forretningsudvalget:

Peter Bager
Hovedformand
pba@auxi.dk

Peter Rasmussen
Vagn Frandsen
Forretningsudvalg
Økønomi
VFR@hog-hinnerup.dk pra@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner sponsorudvalget:

Kristian Hasager
Forretningsudvalg
krh@hog-hinnerup.dk

Poul Tang
Forretningsudvalg

Marie-Louise Arnfast
Forretningsudvalg

Jan-Henrik Wienke
Formand,
sponsorudvalg
jhw@hog-hinnerup.dk

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

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

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….

FORMANDEN MENER:

Tillykke til de 25 valgte byrådsmedlemmer
- vi glæder os til et godt samarbejde med jer
Velkommen til Årets sidste
udgave af INDSIGT
I skrivende stund kører den
kommunale valgkamp på sit
højeste, men når dette nummer af INDSIGT bliver udgivet,
kender vi navnene på de 25
byrådsmedlemmer, der fra
1. januar skal ”sidde” de næste
fire år.
I HOG er vi rigtig glade for at
være idrætsforening, og fokusere på vores medlemmer og
frivillige. Men vi er selvfølgelig
en del af det kommunalpoliti-

ske system, og et godt samarbejde med både forvaltning og
politikere i kommunen er helt
essentielt for at drive en god
forening.
Heldigvis, mener jeg, at vi helt
generelt har et godt samarbejde Favrskov Kommune.
Og selv om vi ikke nødvendigvis er enige om alt, og HOG
måske sommetider har flere eller større ønsker end der lader
sig gøre, synes jeg vi har et godt
konstruktivt samarbejde med
Favrskov Kommune.

Vi mener i øvrigt også (i al ubeskedenhed) at HOG har nogle
fantastiske tilbud til borgerne
i kommunen og dermed også
bidrager til, at Hinnerup er et
godt sted at bo, så vi har en stor
fælles interesse i at fortsætte
det gode samarbejde.
Herfra skal lyde et kæmpe
tillykke med valget til de 25 byrådsmedlemmer som er blevet
valgt, eller genvalgt, til de kommende fire år i byrådet. HOG
glæder sig til at samarbejde
med jer, og vi er aldrig længere
væk end et telefonopkald.

Året 2017 nærmer sig sin
afslutning, og jeg vil også gerne
benytte denne lejlighed til at
sige tak for i år.
Det har på mange måder været
et rigtig godt år, såvel sportsligt
som socialt for HOG.
Den 21. februar 2018 runder vi
året af med generalforsamling.
Der vil jeg give en beretning
om året der gik, så det vil jeg
ikke bruge så meget spalteplads på her, men derimod
benytte lejligheden til at ”løfte
sløret” for et par af de ting vi
kan se frem til i 2018:

- Genåbning af hallen i RIC
umiddelbart efter påske.
- Etablering af HOG foreningsfitness i RIC1.
- ESport som afdeling i HOG.
Og så er der også et par andre
ting undervejs, som vi glæder
os til at kunne informere om i
løbet af året.
Tak for 2017
Peter Bager

HOG styrker kommunikationen

Hinnerup
Hinnerup
Blomster
Blomster

Storegade 11, 8382 Hinnerup

Telefon
86 98 83 11
Storegade
11,
www.hinnerupblomster.dk

8382 Hinnerup

Marie-Louise har boet i Hinnerup i mere end 30 år og var i
en periode tilknyttet Ugebladet
i Hinnerup som journalist.
Efter i en årrække at have
været kommunikationschef
hos henholdsvis LEC, Mærsk
Data og IBM, besluttede hun
for fire år siden at få foden
under eget bord. Marie-Louise
driver i dag bureauet Kontekst
Kommunikation sammen med
3 partnere.

Telefon 86 98 83 11
Annonce 6x2.indd 1

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening ønsker at styrke
kommunikationen internt blandt
de mere end 2500 medlemmer
- men også eksternt i forhold
10-08-2009 12:08:02
til lokalsamfundet. Med det for
øje er Marie-Louise Arnfast
indtrådt i HOG’s forretningsudvalg og bestyrelse.

www.hinnerupblomster.dk
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og politikere i kommunen.
Derfor er jeg glad for, at vi i
HOG fremover kan gøre brug
af Marie-Louises erfaringer og
kompetencer inden for kommunikation, fortæller formanden for HOG, Peter Bager.
Marie-Louise er medlem af
HOG’s tennisafdeling og bor
i bofællesskabet Overdrevet i
Hinnerup.

- Vi vil gerne gøre HOG mere
synlig i lokalsamfundet. Der
sker meget i og omkring vores
organisation, som vi tror har
interesse ikke blot for vores
medlemmer men også for
forældre, naboer, erhvervsliv

VVS-INSTALLATØR

Vi udfører en lang række forskelllige opgaver
- altid til din tilfredshed
• VVS-arbejde
• Fjernvarme
• Badeværelser
• Solvarme
Navervej 24
8382 Hinnerup
Tlf: 86 98 87 77

• Jordvarme
• Gasinstallationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

GARANTI

Fax: 86 98 57 70
Mail: flemming@flemming-vvs.dk
Døgnservice: Tlf.: 20 20 86 40

10-08-2009 12:08:02

86 911 777
www.hairfair.dk
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Køb fyrværkeri og støt HOG

KLIP artiklen ud og medbring den, når du køber fyrværkeri fra et af vores salgssteder.

- Så vil du modtage en GAVE..!
Køb fyrværkeri
hos HOG og støt
gode fritidsaktiviteter
for ALLE i området
Igen i år har HOG Hinnerup og SuperBrugsen Hinnerup etableret
et samarbejde omkring fyrværkerisalg i Hinnerup.
Salget vil foregå i perioden fra den 28. til 31. december fra såvel SuperBrugsens Markedsplads samt HOG salgssteder med udgangspunkt i grusbanen ved Haldum-Hinnerup Hallen.
Vi vil på det kraftigste opfordre alle i Hinnerup til at støtte vores
lokale idrætsliv ved at købe fyrværkeri lokalt. Sidste års salg gav et
meget væsentligt bidrag til driften af de enkelte afdelinger i HOG.
Dette ubeskåret til gavn og glæde for børn og unge i lokalområdet.
Yderligere information om fyrværkerisalget vil følge i sidste halvdel
af december via lokalannoncering samt Facebook.

Djurslands Bank i Hinnerup
Vi glæder os til at tage godt imod dig!
Ring eller skriv
• 8630 3350
• hinnerup@djurslandsbank.dk

Jan

Signe

Gitte

Helle

8630 3351

8630 3356

8630 3352

8630 3357

Heidi

Morten

Gert

8630 3355

8630 3353

8630 3354

Jernbanegade 18A • 8382 Hinnerup
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Sommer- og sportsfest
- EN NY TRADITION i HOG
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Sommer- og sportsfest i HOG / En helt OK sponsorcheck!

Af Magnus Nielsen
sponsorudvalget

HOGs sponsorudvalg er gået
i gang med at planlægge en
sommer- og sportsfest i Hinnerup i uge 23, i starten af
sommeren 2018, som vi håber
vil blive en fremtidig årlig tilbagevendende begivenhed.

Det bliver området omkring
Rønbæk Idrætscenter, der
gennem en hel uge kommer til
at danne rammen for sommer- og sportsfesten, dog med
en enkelt undtagelse, nemlig et
sponsorcykelløb, som påtænkes at skulle afvikles i industrikvarteret i Hinnerup – Samsøvej, Læsøvej m.v.
Der vil være aktiviteter hele
ugen fra mandag den 4. juni til
søndag den 10. juni.
Fodboldafdelingens 2 store

telte vil blive stillet op på pladsen foran omklædningsbygningen ved Rønbæk Stadion og vil
være omdrejningspunktet for
festen.
Aktiviteterne:
De aktiviteter, der allerede nu
bliver tale om, er:
• Fodboldkampe på
Rønbæk Stadion
• Sponsorcykelløb
• Jyske Bank løbet
• Alkohol fri diskotek
for børn og unge
• Kræmmer- og
bagagerumsmarked
• Mini OL for børn
• Hoppepuder og oppustelige fodboldbane m.v.
• Hinnerup Mini
Fodbold Cup for drenge
og piger fra U6-U10.

Derudover håber styregruppen,
som foreløbig består af Anders
Andersen fra badminton, Ali
Jedari og Kristian Snoghøj fra
fodbold, Jan-Henrik Wienke
fra svømning og Magnus Nielsen fra sponsorudvalget, at der
også kommer sportslige indslag
med petanque- og krolfturnering, gymnastik- og danseopvisning, tennisturnering m.v.
Håber på stor opbakning
Hen over ugen vil der være en
række fodboldkampe og andre
sportslige indslag. Torsdag
er det Jyske Bank Løbet, der
afvikles, og fredag aften bliver
der alkoholfri diskotek for
byens børn og unge.
Lørdag sættes alle sejl, og der
satses der på kræmmermarked
og bagagerumssalg, Mini OL
for børn, underholdning på
Rønbæk Stadion og om aftenen

hygge i teltene på pladsen
foran omklædningsbygningen
med grill og musik.
Sommer- og Sportsfesten slutter søndag den 10. juni, hvor
fodboldafdelingen afholder
Hinnerup Mini Fodbold Cup
for drenge og piger fra U6 til
U10 på banerne ved Rønbæk
Idrætscenter.
Styregruppen håber på stor opbakning fra HOG´s sportslige
afdelinger og også gerne fra de
andre idrætsgrene i Hinnerup,
så der kan blive afholdt en
Sommer- og Sportsfest, der vil
give genlyd i Hinnerup.
Flere idéer modtages gerne
Hvis DU går med en idé til festen, er DU meget velkommen
til at kontakte styregruppen, så
også DINE idéer og ønsker kan
komme med i programmet.

15.005,29
kr. K,
tilDanmark,
HOG
Släpvagnsdekor
Circle
CV+L
fra SuperBrugsens salg af
1 Dekal 547x213mm (CV+LV)
2 Dekal 395x153mm (LV)
Skala 1:10
1:10
brændstof på Skala
OK-tanken
OK og Super Brugsen i Hinnerup
har støttet HOG Hinnerup med et flot beløb
i forbindelse med salg af benzin- og dieselbrændstof fra OK tanken I Hinnerup.

Check på 15.005,29 kr. blev med glæde modtaget af fra venstre: Magnus Nielsen, HOG
Sponsor, Louise Riis Gosch, badminton, Victoria Henneberg Hasager, fodbold og uddeler Keld Berg Hansen, Super Brugsen.
Fotograf: Kristian Hasager / HOG

Keld Berg Hansen fra Super Brugsen overrakte
en check på 15.005,29 kr. til Magnus Nielsen fra

4 Dekal 770x700mm(CV)
Skala 1:10

Lej på
CircleK.dk/trailer

6 Dekal 680x315mm (LV)
Skala 1:10

Århusvej 60, Søften,
8382
Hinnerup
Lej på
CircleK.dk/trailer

sponsorafdelingen i HOG Hinnerup.
- Pengene vil blive givet videre til vore mange
børne- og ungdomsmedlemmer i klubbens
sportslige afdelinger, udtaler Magnus Nielsen,
der samtidig håber, at endnu flere vil støtte op om
klubbens arbejde ved at købe deres brændstof hos
OK, så checken næste gang bliver endnu større.

5 Dekal 1235x575mm (CV)
Skala 1:10

Lej på Circ

7 Dekal 907x430mm (LV)
Skala 1:10

Lej på CircleK.dk
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Indoor Cycling
xxxx
www.hog-hinnerup.dk
EFTERLYSNING:

Kontaktpersoner Indoor Cycling:

Har du mulighed for at give et
nap med i bestyrelsen, eller
kender du en, som kunne have
det, kontakt vores formand
Henrik Hedegaard.

Henrik Hedegaard
Formand
hhe@hog-hinnerup.dk

Michael Haugaard
Udvalgsmedlem
mha@hog-hinnerup.dk

Claus Bøje Borup-Hansen
Udvalgsmedlem
clausboje@hotmail.com

Vi har som noget helt nyt
startet et program op for
“store personer” hvis BMI er
større end gennemsnittets.
Holdets navn er Fatburner og som navnet antyder er det
fedtet, der skal forbrændes.
Holdet er blevet taget rigtigt
godt imod og i skrivende
stund er der seks tilmeldte
og aktive brugere. Fælles for
dem alle er, at de har størrelsen imod sig men drivet
til at gøre noget ved det.
Her hjælper vi dem på vej i
den rigtige retning med bl.a.
vejning, en god gang spinning til at øge forbrændingen
og lidt senere kobler vi en
kostvejleder på.
Allerede nu er der en god
stemning blandt deltagerne
og der er rigeligt plads til
flere.

Holdet startede op primo
oktober og lukker ned primo
april. Men vi er ikke afvisende overfor at forlænge, hvis
dette er et ønske fra flertallet. Vel mødt på Fatburner
holdet :-)

Uge 14 2018
Uge 14 2018 er lige pt sat
som skæringsdatoen for
rigtig mange ting i RIC.
Hallen åbner igen for offentligheden og alle dens brugere
,heriblandt HOG’s nye tiltag
- FITNESS!
Fitness bliver lagt sammen
med Indoor Cycling i RIC,
men i hver sin ende af hallen.
Spinning bliver hvor det er
nu, mens fitness kommer ind
i rummet bag hal-uret, hvor
der bliver mulighed for at
kigge ned i hallen og ud på
det grønne areal, mens der
trænes på maskinerne. Og

Oplev nogle af Danmarks store navne helt
tæt på. Aftenen starter med en lækker
3-retters middag, hvor alle sanserne vækkes.
Efter maden kommer du helt tæt på
kunstneren og får intens koncertoplevelse.
Se hele koncertkalenderen og køb billet på

sabrokro.dk

Indoor står over for en travl og
spændende efterår/vinter sæson
Af Henrik Hedegaard

KONCERTER
i øjenhøjde

hvad maskinerne angår kan
vi allerede nu oplyse, at der
ikke bliver gået på kompromis med kvaliteten eller
brugervenligheden.
Når disse to afdelinger smelter sammen, forventer vi at
skifte navn, men i hovedmenuerne holdes afdelingerne
adskilt, da det ikke er alle
der synes, at spinning er fedt
- og omvendt med fitness.
Det var den korte version for
nu. Vi vil følge op med mere,
jo længere vi kommer
i processen

Koncert og
3-retters menu

Kasper Winding
13. april

Pris pr. pers. fra

615,-

Hardinger Band

Rasmus Walter

26. januar

9. februar

Lis Sørensen
16. marts

LAD BILEN STÅ

LUKSUSPAKKE

ü Koncert og middag
ü Overnatning i dobbeltvær.
ü Morgenbuffet

ü Koncert og middag
ü Juniorsuite med spa
ü Morgenbuffet

Ta’ en overnatning

Pris pr. pers. fra

1.015,-

Juniorsuite med spa

Pris pr. pers. fra

1.215,-

Member of:

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

vI sTØTTer
lokAlsporTeN
HINNERUP
DIN TØJMAND, ClAus 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
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Portræt af en sponsor

- november 2017

Portræt af en HOG-sponsor: AC Malerfirma

Affaldscontainere
Affaldscontainere
Sand
Sand
- Sten
- Sten
- Grus
- Grus
Krankørsel
Krankørsel

8686
9898
5252
2222
www.hincon.dk
www.hincon.dk

HOG Hinnerup & SPORTMASTER
har lavet nyt samarbejde
med
og

Jeg har været aktiv i HOG som barn og har nu tre piger, der bruger HOG flittigt.
Mange lægger meget frivilligt arbejde i HOG, og det vil jeg gerne støtte op om,
siger Carsten Andersen, som har været sponsor i syv år.
FOTO: Magnus Nielsen

Kunsten ligger i
at få kunderne
til at ringe igen
Det er ingen kunst at få nye
kunder. Kunsten består i at
få dem til at ringe igen. Det
sker kun, hvis man leverer
kvalitet, overholder aftaler og
rydder op efter sig, fortæller
Carsten Andersen. Han driver
AC Malerfirma på Samsøvej
i Hinnerup og har i syv år
sponsoreret HOG.
De ni medarbejdere i AC Malerfirma har drønende travlt.
Og det har de haft, siden
krisen løjede af. Med opgaver
for både private og erhvervsvirksomheder – i Hinnerup
såvel som i hele oplandet til
Århus.
- Vi kunne godt beskæftige en
eller to mand mere til at klare
spidsbelastningerne. Men det
er svært at få fat i kvalificerede folk, fortæller Carsten
Andersen.

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

Hovedsponsorer i HOG

At male ser jo
let ud på You Tube
Travlheden skyldes ifølge
ham, at mange prioriterer tid
til familien frem for større ”gør
det selv” projekter.

Avis, til arvestykket i form af et
bornholmerur eller et afsyret
klædeskab.
Men travlheden skyldes nok
også, at AC Malerfirma har
fokus på kvalitet og en god
kundeoplevelse. Sådan at
kunderne kommer igen og
taler pænt om virksomheden,
mener Carsten Andersen.
- Vi skal levere et stykke
arbejde, der fagligt set er i
orden. Vi skal overholde vores
aftaler. Det kan selvfølgelig
smutte indimellem, hvis der
for eksempel er sygdom. Men
så skal vi sørge for at ringe,
så kunderne ikke sidder og
venter forgæves.
- En anden ting er at rydde
op efter sig. Når folk kommer
hjem fra arbejde med trætte
børn, så kan det ikke nytte,
at der står malerbøtter alle
vegne. De skal kunne være
der, selvom de har håndværkere, siger han, der ikke tøver
med at svinge en støvsuger,
når penslerne er sat til side.

-At male ser jo legende let
ud på en You Tube film. Det
svære – og besværlige - ligger
i forarbejdet. Der skal spartles
og måske sættes glasvæv
eller filter op for at få et pænt
resultat. Mange vil gerne købe
sig fra det, fortæller han.

Stor interesse for
hvad malingen indeholder
I øjeblikket er det de støvede
og douchede farver, kunderne
efterspørger. Mens pangfarverne er skubbet til side.
Farve-præferencerne skifter,
men det gør interessen for,
hvad malingen består af ikke.
Den er konstant stigende.

Derudover er det blevet moderne at få sprøjtemalet gamle
møbler. Lige fra Montanareolen, som er købt via den Blå

- Mange spørger ind til, hvad
malingen indeholder. Om den
er allergivenlig, om den indeholder giftstoffer, hvordan den

afdamper osv., siger han.
Carsten Andersen tager jævnligt tekniske konsulenter med
ud til kunder, som har allergiproblemer. Konsulenterne
kan rådgive om malingtyper
i forhold til forskellige former
for allergi. Og ofte hentes malingen op fra Tyskland. Her er
man nemlig længere fremme
med fremstilling af allergivenlige malinger end i Danmark.
- Jeg synes det er rart, at kunderne spørger ind. Og der er
sket forbavsende meget med
maling i årenes løb. Vi bruger
ikke længere giftige eller
terpentinbaserede malinger
indendørs og er meget opmærksomme på allergiudfordringer. I dag er der tit færre
problematiske stoffer i den
maling, vi ruller på væggene,
end den bodylotion, vi smører
på huden, fortæller Carsten
Andersen.

Annette Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Jeanette
Juhl Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Heidi Pedersen
Bestyrelsesmedlem

HOG Dance
med i Tog til Tiden
KLINIK

Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

I september blev HOG Dance
kontaktet af Lilje Windbirk,
skuespiller og dramatiker, som
forespurgte på dansere til en
event i Hadsten kaldet Tog til
Tiden. Sammen med Randers Egnsteater ville Sløjfen i
Hadsten opsætte stykket Tog til
Tiden, et projekt som de kaldte
spektakulært, musikalsk og
dramatisk. Med avanceret lys-,
lyd,- og 3D projektioner udviklet
og designet til huset ønskede
Sløjfen for en enkelt aften at
danne ramme for et musikdramatisk show.
10 piger fra HOG Dance meldte
sig til at ville deltage i dette
projekt, hvor deres rolle var at

HINNERUP
KØRESKOLE
HINNERUP
KØRESKOLE

Fysiurgisk
massage
· kranio
sakraltil
terapi
·
Hadsten,
bliver et par.
danse
en afrikansk
dans
eller en
zoneterapi · kosmetologbehandlinger ·
En historie fortalt uden ord,
geisha dans i showet.
hotstone massage · hårfjerning
men gennem billeder, musik,
Pigerne var til en hel del gendans, lyd og lys. Toget kører
nemprøvninger
over
flere
Se vores store udvalg af behandlinger på
andet gennem et afriuger,
hvor alle medvirkende
www.ren-velvaere.dk
eller ring påer86 98 83blandt
75
kansk land, hvor flere af pigerne
amatører, men et professionelt
fra HOG Dance på scenen foran
team, der sætter rammerne. INTERNETBUTIK
Se vores store
udvalg
i skønhedsSløjfen
opførte
en afrikansk
Det var koreograf Maria Anderindenfor
inspireret
dans. bl.a.
sen, der underviste pigerne.og helseprodukter
KLINIKEventen løb af stablen søndag
Hud- og hårpleje
økologi ·hvor rigtig
den 29.·oktober,
Handlingen
kort:
Vores behandlingsprogram
i klinikken inkluderer bl.a.
& mineraler
· sund kost
·
mennesker
var mødt
op
Kort fortalt er Tog til Tidenvitaminer mange
slankeprodukter
· sport &
fitness
foran Sløjfen,
hvor
scenen var
historien om en banebørste,
der
Fysiurgisk massage · kranio sakral terapi ·
sat op,
forelsker
sig i·en
smuk kvinde
zoneterapi
kosmetologbehandlinger
· for at se Tog til Tiden.
Vi har
af populære
mærker
bl.a. fik stor
Pigerne
fra HOG
Dance
ombord
på det
første·tog,
deret bredt udvalg
hotstone
massage
hårfjerning
Beauté Pacifique, Dr. Hauschka, Jurlique, REN skincare, Weleda, Lavera,
applaus
forJohn
deres
flotte
kommer til Hadsten. Mellisa, Derma, Cosborg,
Essential care,
Masters,
Logona danse,
Se vores store udvalg af behandlinger på
Se vores
udvalg
af behandlinger
og vi er i HOG Dance glade for,
Da
toget
og store
kvinden
www.ren-velvaere.dk
ellerkører
ring
på 8698 8375 på
Bestil
online
med
mulighed
afhentning
www.ren-velvaere.dk
ring
på
98 83at75for
Se
vores
store udvalg
af eller
produkter
på 86
piger
fra HOG Dance har
videre,
springer
han
om
bord.
www.ren-velvaereshop.dk www.ren-velvaereshop.dk
haft mulighed for at deltage i en
På togrejsen gennem en række
REN velvære ApS, Fanøvej
10D, 8382 Hinnerup,
INTERNETBUTIK
opsætning som denne.
lande, Rusland,
Afrika og Ja-• kontakt@ren-velvaere.dk
Tlf 86 98 83 75
Se vores store udvalg i skønhedspan, udvikles deres forhold inog helseprodukter indenfor bl.a.
den de, da toget vender tilbage








Af Jeanette Juhl

 
 

Jeanne Gabriel
Bestyrelsesmedlem






 


Lone Fischer
Formand





KOM IND OG
KOM IND OG
KOM
FÅ RÅD
OGIND OG
FÅ
RÅD
KOM
INDOG
OG
FÅ RÅD OG
VEJLEDNING
FÅ RÅD OGVEJLEDNING
VEJLEDNING VEJLEDNING


 


 


Kontaktpersoner dance:
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Dance



Få det billigste med i købet
Få det billigste med i købet

v/Jacob og Bjarne Hansen
Bagergården Hinnerup

Holdstart: 23.
maj
Storegade
3 - Tlf. 86 98 81 00
TilmeldingHINNERUP
på

Hud- og hårpleje · økologi ·

vitaminer & mineraler · sund kost ·
HOG
slankeprodukter · sport & fitness
Dance

ViApotek

 
 
Hadsten




har et bredt udvalg af populære mærker bl.a.
Vesselbjergvej
8
·
8370
Hadsten
Vesselbjergvej
8
·
8370
Hadsten
Vesselbjergvej
8 · 8370
Hadsten
tilbyder
Vesselbjergvej
8 · 8370
Hadsten
 
 
Vesselbjergvej
8
· 8370
Hadsten
Tlf.
86 98
98 11
11 22
22 ·· Fax
Fax 86
86Tlf.
98
14
12
hadsten@apoteket.dk
86
98··11
22
· Fax 86 98
14
12 · hadsten@apoteket.dk
Tlf.
86
98
14
12
hadsten@apoteket.dk



Vesselbjergvej
8 · 
8370 Hadsten v/Jacob og Bjarne Hansen
Fax
86
98
14
12
· hadsten@apoteket.dk
Bestil online med mulighed
for afhentning



”Vild
med

 
x
86
98
14
12
·
hadsten@apoteket.dk
Tlf.
86
98
11
22
·
Fax
86
98
14
12
·
hadsten@apoteket.dk
Vesselbjergvej
8
·
8370
Hadsten
www.ren-velvaereshop.dk
oregade 55 ·· 8382
8382 Hinnerup
Hinnerup
Tlf.Hinnerup
86
98 75
75Hinnerup
55 ·· Fax
FaxApotek
86
98
75
53 75 55 · Fax 86 98 75 53
Storegade
586
· 8382
· Tlf.
86
98
oregade
·· Tlf.
98
55
86
98
53
v/Jacob og Bjarne Hansen
 75


  Holdstart: 23. maj
Tlf. 86
98 voks11 22 · Fax
86
98 14 12 ·REN
hadsten@apoteket.dk
velvære ApS,
Fanøvej
10D, 8382 Hinnerup,
dans”
for



Tlf 86
98
83 75 • Hinnerup
kontakt@ren-velvaere.dk
Storegade
5
·
8382
·
Tlf.
86
98
75
55
·
Fax
86
98
75
53



rup
·
Tlf.
86
98
55
· Fax
86
75
Tilmelding på Holdstart: 23. maj




98


75

p
· Tlf.
86
98
75
55
· Fax
86
75
537553
toregade
5 ·børn
8382
Hinnerup
· Tlf.
86 98 75
5598
· Fax
86 98
53
ne
og
Tilmelding på
www.hinnerupkoreskole.dk
   

 




 

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne
Hansen
KØRESKOLE

www.hinnerupkoresk

Beauté Pacifique, Dr. Hauschka, Jurlique, REN skincare, Weleda, Lavera,
Mellisa, Derma, Cosborg, Essential care, John Masters, Logona

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

Af Jeanette Juhl

 
Dans


er sjovt og sundt og

 

man bliver i godt humør af
den gode musik. Hos os
kan du lære at danse i dit
helt eget tempo og med et
smil.
Begge vores hold er for
begyndere og let øvede.
Udover dansen er hygge og
det sociale også et vigtigt
element for os. Vi får en
masse grin, når fødderne
ikke altid gør helt, som
ønsket.
Olivia Lundorff, som underviser, er selv aktiv konkurrencedanser. Hun har flere
danske mesterskaber og er
en del af Team Danmark.
Få en GRATIS prøvetime
Vi tilbyder gratis prøvetime,
hvor det er muligt at prøve
kræfter med ”Vild med
dans”. Det hele foregår i
den gamle gymnastiksal
på HH-skolen i Hinnerup,
torsdag fra kl. 17.30-18.20
for børn og torsdag fra
kl. 18.30-19.20 for voksne.

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

www.webapoteket.dk
Tilmelding

på

eller på tlf. 40844310/40544432

www.hinnerupkoresk
eller på tlf. 40844310/40544432
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Cykling
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Kontaktpersoner cykling:

Pia Mikol Burmeister Torben Øre,
Kasserer
Bestyrelsesmedlem

Michael Schmidt
Bestyrelsesmedlem

Martin Olesen
Bestyrelsesmedlem

Hvordan får vi nye
motionscyklister i gang
med landevejscykling?

Af Peter Skafte

I foråret 2017 indledte HOG
cykelklub et samarbejde med
DGI med henblik på at få lavet
en cykelskole for motionscyklister med interesse i landevejscykling. Cykelskolen blev
afholdt for første gang i foråret.
Det gik over alt forventning og
hovedparten af deltagerne er efterfølgende fortsat med at cykle
i HOG cykelklub. I foråret 2018
gentages succesen.

Betingelser for at deltage i
kurset vil være at du er min. 18
år og har en racercykel (det er
muligt at leje en racercykel af
klubben)

På kurset vil du bl.a. lære:
indstilling af cykel og siddeposition, tekniske øvelser, teknik
og almindelig vedligehold af
racercykel, at cykle i grupper,
signaler i gruppen, trafiksikker
kørsel og adfærd og sidst men
ikke mindst, hvordan du kan
fortsætte med cykelmotion i
HOG Cykelklub.
Nærmere information vil følge
på HOG Cykelklubs facebook
side. Er du allerede nu blevet interesseret, må formand Torben
Øre også kontaktes på tlf. 20 80
00 80

Klubfoto fra Ejer Baunehøj, vores 100 km cykeltur.

Der var dækket op til 3 års fødselsdag, med flag og godt humør.
Så er der kagemand til alle..!
FOTO: Pia Burmeister
FOTO: Pia Burmeister

Søndagstur med
hold 3.
FOTO: Torben Øre

HOG CK holdt
sæsonafslutning
med cykeltur og
og fest på den høje klinge!
Af Torben Øre
Søndag den 1. oktober kl. 9:00
var kursen sat mod Ejer Bavnehøj. Mindst 2 ryttere var nok
lidt mere spændte end resten
af gruppen, som var på i alt
11 ryttere. Grunden var, at det
var første gang de skulle cykle
100+ km. Marianne og Kirsten
startede faktisk først på, at cykle
i HOG CK. i foråret. De var en
del af holdet med fire andre på
vores cykelskole.
Ved en målrettet og vedholden træningsindsats igennem
foråret, sommeren og efteråret
var turen til Ejer Bavnehøj

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.

A. Gadeberg A/S · Gl. Sellingvej 3
8370 Hadsten · Tlf. 87 61 26 00

www.gadeberg.dk

FOTO: Anne-Marie Øre

”bare” en lidt længere cykeltur,
som skulle overstås. Efter godt
4 timer i sadlen, kun afbrudt
af sandwich og kaffedepot på
Ejer Bavnehøj, kunne vi byde de
to friske kvinder velkommen i
”100 km klubben”. – Godt kørt!
Weekenden den 7. og 8. oktober
var noget særlig i HOG CK. Den
8. oktober var nemlig klubbens
3 års fødselsdag. Det blev fejret
med manér - med den obligatoriske cykeltur efterfulgt af kaffe
og kagemand i klubhuset.
Søndagen var også sæsonafslutning for den normale landevejstræning. Allerede nu ses flere af

klubbens medlemmer til spinningstimer hos HOG Indoor
Cycling, hvor klubben tilbyder
spinning til medlemmer i HOG
CK. igennem vinteren.
På nuværende tidspunkt er
der over 10 klubmedlemmer
tilmeldt spinning.
Vinterhalvåret byder på mange
spændende aktiviteter i HOG
CK. bl.a. vores månedlige klubaftner. Af emner kan nævnes
bikefit, træningsplanlægning og
foredrag/løbsberetninger.
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Svømning
Pointstilling for DGI's holdturnering 2017-18

Kontaktpersoner svømning:

Kåre Kirkegaard
Formand

Lise Kaa
Kasserer

Klub
HOG-Hinnerup

Marianne Johansen Jan-Henrik
Wienke
Sekretær

Anne Wulff Petersen Eva Christensen
Udvalgsmedlem

Mette Jespersen

1. stævne 2. stævne Point
3. stævne 4. stævne Point i alt Placering
558
1
558

Harlev Idrætsklub

527

527

H.g.f

213

213

Solbjerg Svømmeklub

133

133

Swim Team Neptun

127

127

Grenaa Svømmeklub

123

123

Ebeltoft Svømme Klub
Auning Svømmeklub

117
100

117
100

Hornslet Svømmeklub

62

62

Odder Svømmeklub

38

38

2
3
4
5
6
7
8
9
10

HOG Svømning bragte sig flot
på førstepladsen i holdturneringen
Af Mette Work Jespersen
Så blev det igen HOG Svømning, der fik lov til at åbne den
kommende svømmeturneringssæson med det første af fire
holdturneringer i Østjylland.

Hinnerupbadet dannede
rammen om et fantastisk godt
DGI-holdturneringsstævne
søndag den 30. september, med
235 svømmere, som kom fra
10 forskellige svømmeklubber i
Østjylland.
Der blev svømmet stærkt på de

seks baner, og det samlede resultat (øverst til højre på siden)
viser, at HOG Svømning i holdkampen bragte sig i spidsen for
turneringen, jubiii godt gået.
HOG Svømning havde 45
svømmere med, og det var
første gang vores nye hold Mini-

talent deltog.
Alle gjorde deres bedste, og det
blev til gode resultater, hvor
mange slog personlige rekorder.
Stævnet fik meget ros bagefter
og kunne ikke gennemføres
uden alt den forældrehjælp vi
fik den dag. TAK for det..!

HOG stiller hver gang op efter højde, med den
mindste forrest, på vej til præmieoverrækkelse,
- til venstre stolte HOG-svømmere med medaljer!
FOTO: Kåre Kirkegaard

12-timers-svømning
- fra Hinnerup til Hobro
For fjerde gang afholdt HOG
Svømning 12-timerssvømning i Hinnerupbadet.
Det skete fredag op til efterårsferien; samme dag som
alle svømmerne havde været til skolernes motionsdag.
Deltagerne var svømmere
fra konkurrenceholdene i
HOG Svømning.
Det er et socialt arrangement, hvor der ikke er lagt
op til konkurrence, men
mere til samvær og hygge
blandt svømmerne. Samtidigt er det lidt udfordrende
for nogen, idet der jo svømmes fra kl. 18:00 til 06:00,
dvs. der er svømmere i
vandet også midt om natten!
Hallen var natten igennem
oplyst af levende lys.
Idéen med 12-timers arrangementet er, at der hele
aftenen/natten igennem skal
være én svømmer i vandet.
I år foregik det ved, at fire
svømmere i en time skiftes
til at svømme 100 m.

Efter 1 time overtog fire nye
svømmere bassinet.
De to hold, som nåede
længst, nåede 4600 meter
på en time, svarende til 11-12
ture pr. svømmer. Det skete
første gang tidlig aften og
igen mellem 03:00-04:00,
altså midt om natten.
Når der ikke blev svømmet, var der mulighed for
hygge blandt svømmerne og
deltagelse i et par aktiviteter.
Svømmerne besvarede en
quiz, lavede fælles ”kahoot”
med spørgsmål, som på en
eller anden måde havde
noget med svømning at
gøre. Der var også et fotoløb,
hvor svømmerne var delt op
på tværs af alder og skulle
tage billeder af alle mulige
underlige ting.
Kl. 06:00 lørdag kunne vi
gøre status. Vi havde svømmet 46,2 km, svarende til
afstanden fra Hinnerup til

Hobro.
Alle kilometerne blev svømmet af 35 af HOG’s svømmere på Konkurrence-,
Talent- og MiniTalentholdet.
Imens svømmerne deltog i
fotoløb, var der fire forældre
som svømmede for os.
Det blev til 12 skønne timer,
hvor der blev spist, hygget,
snakket, svømmet og sovet
en lille bitte smule.
Vi håber at kunne gentage
succesen igen til næste år.
Tak til alle der hjalp til.

KIMS FISKEVOGN
Torvet i Hinnerup
Tlf. 97 82 31 62 / 20 47 95 30
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Badminton

FOTO: Hans Ole Hauge

Kontaktpersoner badminton:

God start for
Team Favrskov
Af Anders Andersen

Anders Andersen
Formand
fmd-badm@hoghinnerup.dk

Michael Krupsdahl
Kasserer
kas-badm@hoghinnerup.dk

Peter Tiele
Seniorformand
senfmd@hoghinnerup.dk

Rikke Kjær
medl1-badm@hoghinnerup.dk

Helle Almind

Motionsbadminton
Som motionist har du via
HOG Badminton mulighed
for at leje en bane på et
fast ugentligt tidspunkt. Det
er muligt at være op til 4
spillere pr. bane pr. time.
Du vil selv skulle medbringe
bolde, og der vil ikke være
en træner tilknyttet.
Badminton er super god
og sjov motion. Så tag fat
i gode venner, naboer og/
eller kollegaer, og få jer
tilmeldt.
Tilmelding foregår via HOG
Badmintons hjemmeside
under ”Holdtilmelding”.
Her kan du vælge et tidspunkt, der passer dig og
dem du ønsker at spille
sammen med.

Ledige pladser NU!
Alle spillere der deler en
bane, skal tilmelde sig og
være medlem af HOG Badminton. Dette gælder også
eventuelle reservespillere.
Skriv i kommentarfeltet,
hvem du spiller med. Vi har
plads til cirka 150 spillere,
og der er på nuværende
tidspunkt cirka 50 ledige
pladser.

Du er velkommen til at
hænge et opslag på vores
opslagstavler i de to haller,
hvis du er interesseret, men
mangler nogle at spille med.
Motionsbadminton
begynderhold ses
på fotoet herunder.
FOTO: Brian Jørgensen

Ungdomsholdturneringen
er skudt i gang
Af Anders Andersen
Et større puslespil er lagt,
og det har resulteret i, at
HOG stiller med 12 hold til
årets ungdomsholdturnering, med i alt 60 spillere.
Det er både nye og erfarne
spillere, der skal ud og
kæmpe mod andre klubhold.
Et ungdomshold består af
fire-seks spillere. Holdet
sammensættes efter niveau,
og drenge og piger spiller
sammen. Det betyder også,
at drenge kan komme til at
spille imod piger, og piger
imod drenge, når I er ude til
kampe. Turneringssystemet
sikrer via rangorden alle
hold ligebyrdige kampe.
Deltagelse giver spillerne
masser af kamperfaring og
er med til at styrke klubsammenhold.

Kampe i weekenden
Holdkampene spilles i
weekenderne, og varer typisk 2-3 timer afhængig af,
hvor mange modstandere
dit hold møder. Hvert hold
spiller typisk 6 weekender
(uge 43, 46, 49, 2, 4, 8, 10)
fordelt henover efteråret
og vinteren i perioden fra
ultimo september til ultimo
april.
Forældre er holdledere
Forældre er tilknyttet som
holdledere. Holdlederens
opgave er at sikre, at spillerne og deres forældre ved,
hvor og hvornår de skal
spille holdkampe. Desuden
koordinerer holdlederen
kampene med holdlederne
fra modstandernes hold ude
i hallerne.
HOG badminton takker de
forældre, der har sagt ja til
tjansen.

HOG’s hold har på nuværende tidspunkt spillet de
første kampe, og flere af
holdene er kommet godt fra
start med klare sejre, hvilket
har bragt dem i front i deres
pulje.
Efter det indledende puljespil, går det bedst placerede
hold i hver pulje i foråret
2018 videre til puljevinderkampe.
Herfra bliver de bedste hold
inviteret til at deltage i den
afsluttende spilleweekend
kaldet ”Danmarks Bedste
Ungdomshold” (én slags
Danmarks mesterskab for
ungdomshold).
HOG har de foregående år
haft adskillige hold med til
den afsluttende spilleweekend, og her er det blevet til
flere sæt medaljer.
Det håber vi også vil ske i
Sæson 2017/18.

Badminton for voksne
Af Anders Andersen

HOG Badminton tilbyder
badminton for voksne med
træner.
Holdet trænes af Bjarne
Frandsen, der i mange år
har spillet på højt niveau.
Træningen bliver tilpasset
den enkelte spillers niveau.
På den måde sikres, at alle
kan være med, både begynderne og de mere erfarne.
Der er fokus på at trænin-

- november 2017

gen skal være sjov, men
samtidig også spillemæssigt
og fysisk udfordrende.
Spillerne på holdet vil
kunne bekræfte, at badminton er super god motion.
Træning torsdag aften
Holdet træner i HaldumHinnerup Hallen hver
torsdag fra kl. 20-22. Der
er fortsat cirka 6 ledige
pladser på holdet. Disse vil
blive besat efter først-tilmølle-princippet. Hvis du

har lyst til at være med, kan
du tilmelde dig via HOG’s
hjemmeside.
GRATIS prøvetræning
Du kan deltage på prøve to
gange før du skal tilmelde
dig. Blot mød op.

HOG Badminton indgår i et
holdsamarbejde med SGF
Badminton, hvor vi i fællesskaber stiller med 4 hold til
seniorholdturneringen under
det fælles hold navn ”Team
Favrskov”.
Team Favrskov truppen
består i øjeblikket af ca. 35
spillere i alderen 15-50 år.
I truppen bliver seriøsitet
under træningen værdsat, og
der udvises godt engagement
og super indstilling under
holdkampe.
Samtidig er der en god kultur efter træning, hvor det
sociale samvær bliver vægtet
højt.
Vi har to fester som bliver
afholdt fast hvert år. Den ene
er julefrokost, som typisk
afholdes omkring december,
og den anden er afslutningsfest som afholdes omkring
start april.
Den sportslige målsætning
er at vende tilbage til 3. Division, hvor holdet spillede i
foregående sæson.
Målene for vores 2. og 3

hold er som minimum at
fastholde det nuværende
rækkeniveau (Kredsserien/
Serie 1).
En ligeså vigtig målsætning
er fastholdelse og integreringen af vores unge spillere.
Team Favrskov skal være en
klub, hvor de unge spillere
har lyst til at spille og engagere sig.
Team Favrskovs spillere træner meget seriøst
og målrettet 4-5 timer om
ugen under ledelse af vores
meget kompetente træner
Brian Jørgensen. Der har i
gennemsnit været 24 spillere
til træning siden sæsonstart
tidligt i august.
Sæson 2017/18 har efter de
første spillerunder budt på
følgende resultater:
1. Holdet: Danmarksserien:
Har tabt til henholdsvis
Silkeborg BK med 6-7 samt
Langhøj med 6-7. Holdet
har endvidere vundet over
Randers BK med 8-5 samt
Vejlby IK med 10-3. Samlet
set en rigtig fornuftig start
på sæsonen.

2. Holdet: Kredsserien:
Har tabt til henholdsvis Sabro med 6-7 samt Højbjerg
med 1-12. Holdet har vundet
over Silkeborg BK med 11-2
samt Broager Blans Sundeved med 7-6. En meget fornuftig start på sæsonen, der
placerer holdet i den bedste
halvdel af puljen.
3. Holdet: Serie 1: Holdet
er kommet i en stærk pulje,
og har fået en svær start på
sæsonen. Det er blevet til fire
nederlag til henholdsvis Lystrup/VRI, Herning, Hobro
og Thisted. To af kampene er
dog tabt med 5-6, hvilket er
mindst mulige marginal. Det
har samlet set ledt til 2 point
på puljekontoen.
4. Holdet: Har indtil videre
spillet én turneringskamp,
hvor holdet har tabt til Bispehaven BC med 1-5.
Grundet skader er Team
Favrskov på udkig efter flere
kvindespillere. Så hvis du
bor i vores lokalområde, og
har spillet badminton på et
fornuftigt højt niveau, må du
meget gerne give lyd fra dig.
Du finder kontaktinformationer på vores hjemmeside.

Åbne ungdomsturneringer
arrangeret af HOG Badminton
Af Anders Andersen
Hvis du som ungdomsspiller gerne vil spille en masse kampe mod spillere på dit eget niveau,
så har du mulighed for at deltage i de åbne ungdomsturneringer. Der er et væld af disse
turneringer hver weekend landet over.
Vi opfordrer alle ungdomsspillere til at deltage i disse ungdomsturneringer da det, udover at
være sjovt, også udvikler dit badmintonspil.
I sæson 2017/18 arrangerer HOG Badminton i samarbejde med DGI Østjylland følgende
åbne ungdomsturneringer:
Turnering for U9-U11BCD den 25. november 2017.
Turnering for U9-U11BCD-U13BCD-U15BCD-U17/U19BC den 10. februar 2018.
Turnering for U9-U11ABCD-U13ABCD den 28. april 2018.
Turnering for U9-U11ABC-U13MABC-U15MABC-U17/19MAB den 2. juni 2018.
Tilmelding foregår via BadmintonPeople (www.badmintonpeople.dk). Glæder os til at se dig.
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Tennis

Succesfuld nyhed:
TENNIS PÅ TVÆRS..!

Kontaktpersoner tennis:

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

Jan Hansen
Kasserer, børneattester

Nicklas Buch
PR, ansøgninger til fonde

Tennisbestyrelsen kan ikke
få armene ned - 2017 var et godt år!
Igen i år formåede tennisklubben at tiltrække flere
medlemmer til klubben. Vi
er nu oppe på 153 aktive
spillere, hvilket må siges,
at være mere end vi havde
kalkuleret med.

JTU-holdet
HOG Tennis sikrede i sidste
runde af turneringen en flot
oprykning til serie 1. Sejren
kom i hus efter at Risskov
blev sendt hjem med et 6-0
nederlag.

...og hvad skete der så i
HOG Tennis i 2017..?
• Standerhejsning
• Arbejdslørdag
• Ungdomsturnering
• Double-arrangement
• Tennis på tværs
• Skoletennis
• JTU/DGI-turneringshold
• Grillaftener
• Tennisskole

Holdet bestod
af følgende
- fra venstre side:
Rasmus Nissen, Ulrik
Fenger Svendsen, Søren
Hjørlund, Nicklas Buch samt Joachim Röhl som
desværre ikke er at finde på
billedet herunder.

Som noget nyt fik vi i bestyrelsen sat et nyt projekt i gang,
”tennis på tværs”. - Nicklas
Buch udtaler: - I løbet af en
sæson spiller man med de
samme folk, og man får måske
kun hilst på 1/10 af de folk der
spiller i klubben.
- Derfor besluttede vi at afholde et event hvert år, hvor folk i
alle aldersklasser er velkomne
til at komme og hyggespille
med hinanden. Vi lokkede med
kaffe, brunsviger, saftevand,
trænere og diverse havespil.
Eventet var en kæmpesucces.
Omtrent 50 personer mødte
op. Lige fra babyer til de
skarpe pensionister.

Ren kagemand: Nicklas og Ib ;-)

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 cirkulationspumper ud, hvis de stadig virker!
Eller gør man?
Spørger man installatør Niels Martin Thomsen, svarer han, at det er en god ide´ i det
mindste at få tjekket sine installationer. En
investering i nye og mere energirigtige installationer kan nemlig ofte tjenes ind på
få år.
”Der er en lang tradition for, at vi kun bliver
tilkaldt, når installationerne skal vedligeholdes - 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 energioptemering” siger ejer af NMT EL-SERVICE,
Niels Martin Thomsen, der gerne giver uforbindende 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 cirkulationspumper 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 bygninger.

Husk det usynlige forbrug
Vi udnytter i stedet den gamle boligmasse,
og så er der brug for et energitjek. En cirkulationspumpe, 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 varmepumpe. Den fungerer som et omvendt køleskab 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-regningen” siger Niels Martin Thomsen.

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

Tennisskolen igen en succes
Tennisskolen var igen booket helt op. Vi stillede med egne
instruktører, og havde en helt fantastisk uge. Der blev
spillet flere former for tennis, men også rundbold og fodbold. - Foto fra den sidste dag på tennisskolen 2017.

Tlf. 86 98 64 74
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Håndbold og Senioridræt

Kontaktpersoner håndbold:

Formand for
håndboldudvalget:
Kim Vester
kve@hog-hinnerup.dk

Medlemsregistrator/ Materiale-udvalg:
Senior-udvalg:
Kasserer:
kontaktperson:
Bjarne Nielsen
Karin Mogensen
Helle Miltersen
Margit Kjær
bni@hog-hinnerup.dk km@hog-hinnerup.dk hm@hog-hinnerup.dk
mkp@hog-hinnerup.dk

TFH MiniMix i fuld gang
med træningen..!

Sæsonen godt i gang
Af fmd. Ole Busk Henriksen
på vegne af styregruppen
Vi er i fuld gang med 1.
halvdel af turneringen i
Team Favrskov Håndbold.
Vores turneringshold er
kommet godt i gang med
turneringen og vores minimix er på vej ud til stævner i
de grønne TFH trøjer.
Vi er pt. 30 turneringshold
og oplever lige nu stor
tilstrømning til især de yngre
årgange hvilket er meget
glædeligt.
Vi har rigtig fint fat i ”Håndbold for sjov” for de mindste 3-5 årige og det er virkelig en oplevelse at se de små
kommende stjerner udfolde
sig med stort engagement og
højt energiniveau – det ser
også ud til at forældrene får
lidt sved på panden.
Senior
Herrerne i 3. division er
kommet godt i gang med
sæsonen og ligger i den øvre
ende af tabellen. På damesiden er målet at rykke op

og pt. er pigerne ubesejrede
med en positiv målscore på
+75 mål så det ser meget
positivt ud – hvis de fortsætter rykker de allerede op 2
kampe før tid.
Ungdom
Vores U16 piger rykkede i 1.
division og møder modstand fra nogle af jyllands
absolut bedste hold. Så der
skal kæmpes hårdt for at få
point.
Vores U14 piger har også
klaret sig rigtig flot og har
spillet sig i 1. division og
møder her også rigtig god
modstand – pt- ligger holdet
nr. 4. Pigernes hold 2 spillede sig i 2. division og ligger
også pt. Nr. 4. 3. holdet ligger nr. 1 i A-rækken. Vores
U14 drenge har kæmpet
forbilledligt i 1. division og
trods en smal trup ligger
de nr. 3 i rækken, 2. holdet
spiller i A-rækken og kommer tættere på point hver
weekend.
På U12 siden har vi bl.a. et
2. hold i B-rækken der ligger
nr. 2 og et 1. hold der har
spillet sig i A-rækken og er
flot med.

Vi har 4 drenge hold. Vi har
hold i A, B og C-rækken og
alle hold klarer sig flot.
På U10 årgangen har vi 5
pige hold i B og C række.
På drenge siden har vi 3
hold i B og C-rækken og der
strømmer flere spillere til.
Ekstra ordinært er det at
vores 2009´ere som reelt
er minimix spillere - klarer sig forrygende på den
store bane og de fører pt.
C-rækken.
Vi har igen i år ansat en
trænerkonsulent i Lennart
Mogensen der hjælper flere
trænere i hallen. Det håber
vi at kunne fortsætte med.

gange. Der er stor tilslutning
og alle giver den max gas til
de velforberedte øvelser. Så
indtil videre er det er en stor
succes.
Samarbejde med SFO
Vi har aftalt samarbejde
med skolernes SFO´er i
efteråret og håber at vi kan
vise hvor sjovt det er at
spille håndbold så nogle
måske får lyst til melde sig
ind i klubben.
Vi afholder stort JHF Minimixstævne i SKIC lørdag
den 11/11 hele dagen så der
bliver der liv og glade dage.

Laila Møldrup
Birgit S. Larsen
Vibeke Staack
Kasserer
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
senioridraet.lm@gmail.com birgit@beyerholm.com

Tak til Karen Ravn Nielsen
Til senioridræts årsmøde
mødte ca. 50 medlemmer.
Det er dejlig med en god
opbakning til mødet. Mødet
forløb fint med opbakning til
udvalget. Det første år med
nye medlemmer i udvalget
og formand har været en
travl periode. Både halkollaps, nyt registreringssystem og alt det, som vi
plejer at lave.
Men efter et stort arbejde
med klubmodul er alle nu
registreret og ventelisten er

åben for tilmeldinger. Alle
hold er næsten besat på nær
det ene cyclinghold, hvor
der er 4 ledige pladser.
Vi har fået 2 nye instruktører til start i år. Gert Carlsen
på cyclingholdene og John
Sørensen som afløser på
gymnastikholdene. Det betyder, vi nu har 8 rigtig gode
instruktører.
Årsmødet er også anledningen til at takke alle der
har gjort en særlig indsats
for sociale arrangementer
i senioridræt. Det være sig

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

forårsturene, jule og sommerferiefrokosterne, store
gå dag og sommerfest på
Hinneruplund. Rejsen til
Holland og Belgien.
Efter indendørs gymnastikken var slut, lavede
Bodil, en af vore instruktører udendørs gymnastik
i foråret. Vi mødtes hver
mandag og onsdag ved Rønbækhallen og var så rundt i
området og lavede forskellige aktiviteter.
Vi sluttede af med oplysningen om at udvalget vil

arbejde med at få samme
regnskabsår som de øvrige
udvalg i HOG.
Ved årsmødet sagde vi
farvel til Karen Ravn Nilsen.
Karen takker af efter 4 år i
udvalget. Vi siger Karen tak
for indsatsen for senioridræt, vi er slet ikke i tvivl
om du brænder for lige
netop senioridræt.
Vi byder så velkommen til
Vibeke Staack, der bliver det
nye medlem af udvalget.
Vi glæder os.
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Hold 3 + 4 efter sejr over
Lyseng og Harlev.

Vi har rigtig godt gang i målmandstræning for alle år-

Fotografen
er
på vej..!

Torben Schach Møller
Næstformand
schach12@msn.com

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

Vi har afholdt fælles minimix lørdag hvor vores
minimix spillere får spillet
en masse håndbold og lærer
hinanden bedre at kende
– vi håber at der kommer
endnu flere til de næste og
skulle der være børn mellem
6-8 der har lyst til at prøve
er alle velkomne. Datoerne
kan findes på vores hjemmeside.

Kontaktpersoner senioridræt:

Kirsten Høeg
Formand
kih@khoeg.dk

Vi holder juleafslutninger
for ungdom torsdag den
14./12.
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HUSK:

Kontaktpersoner fodboldudvalget:

Kristian Snoghøj
Formand
KFS@hog-hinnerup.dk

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

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

Morten Bang
Udvalgsmedlem
MOB@hog-hinnerup.dk

Magnus Nielsen
Udvalgsmedlem
MNI@hog-hinnerup.dk

Bjarke Christiansen
Senior herrer
BCH@hog-hinnerup.dk

Støt HOG’s
sportsog
KLINIK
fritidstilbud
ved at købe
vores festfyrværkeri ;-)

Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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
Claus Møller Pedersen Susanne Stenkær Ravn- Niels Christian Jönsson René Hougaard
kilde - Senior kvinder Ungdom - formand
Ungdom
Senior oldboys
CMP@hog-hinnerup.dk SSR@hog-hinnerup.dk NCJ@hog-hinnerup.dk RH@hog-hinnerup.dk

Linda Skyttehave

Anne Krøger Pedersen Majken Eliassen
Børn
Mortensen - Børn. fmd. Børn
LSM@hog-hinnerup.dk AKP@hog-hinnerup.dk MAE@hog-hinnup.dk

Seniorherrer i fodbold
holdt en super oprykningsfest
da serie 3-billetten var i hus

Af Magnus Nielsen

Seniorherrer og U19 holdt
en god oprykningsfest
lørdag den 4. november
efter at seniorherrerne om
eftermiddagen havde sikret
sig oprykning til serie 3 til
foråret.

Serie 4´s sidste kamp var på
hjemmebane mod puljens
nr. 1, KFUM Fuglebakken. Kampen blev lige så
spændende som en pokalkamp og endte 1-0 til HOG.
Rigtig mange var mødt op på
kunstgræsbanen Vibe Arena
for at se kampen og støtte de
lokale spillere.
KFUM har sikret sig opryk-

ning og HOG kunne med en
sejr komme med op i serie
3, da de 12 bedste nr. 2 også
rykkede op. HOG´s nye
træner Brian Johansen var
også tilstede under kampen
og glædede sig over HOG´s
overtag i kampen med skud
på overligger og super gode
redninger af holdets målmand Dan Møller.

TO FESTER i én
Sæsonafslutningsfesten blev
derfor til en god oprykningsfest, hvor holdet træner
Bjarke Christiansen og
holdleder Ivan Kjeldsen blev
takket for deres gode arbejde
i sæsonen. Der var også stor
ros til spillerne fra ungdoms-

formand Niels Christian
Jønsson og Magnus Nielsen,
der var mødt op for at takke
spillere og ledere for det
flotte resultat.
Tre spillere hædret
På aftenen blev følgende
spillere hædret for deres
indsats i sæsonen:

Fra fodboldudvalget skal der
lyde et stort tillykke til de tre
spillere og også en stor tak
til de øvrige spillere, træner
Bjarke Christiansen og holdleder Ivan Kjeldsen for deres
store arbejde med at sikre
oprykningen og det fantastisk gode sammenhold, der
er i hele truppen.

INTERNETBUTIK

Se vores store udvalg i skønhedsog helseprodukter indenfor bl.a.

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

Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

har et bredt
udvalg
af populære
mærker bl.a.
Fysiurgisk massage · Vikranio
sakral
terapi
·
Beauté Pacifique, Dr. Hauschka, Jurlique, REN skincare, Weleda, Lavera,
zoneterapi · kosmetologbehandlinger
·
Mellisa, Derma, Cosborg, Essential care, John Masters, Logona
hotstone massage · hårfjerning
Se vores store udvalg af behandlinger på
www.ren-velvaere.dk
eller ring
på 8698 8375 på
Se vores store udvalg
af behandlinger
Se vores store udvalg af produkter på
www.ren-velvaere.dk eller ring på 86 98 83 75
www.ren-velvaereshop.dk

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

velvære ApS,
10D, 8382
Hinnerup,
RENREN
Velvære
ApS,Fanøvej
Navervej
1, 8382
Hinnerup
INTERNETBUTIK
Tlf 98
86 98
75 -• kontakt@ren-velvaere.dk
kontakt@ren-velvaere.dk
Tlf. 86
838375
Se vores store udvalg i skønhedsog helseprodukter indenfor bl.a.

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

Årets spiller:
Phillip Kjeldsen
Årets holdkammerat:
Anders Dahlerup
Spillernes årets spiller:
Bjarke Hejlskov

Glade spillere og ledere efter
at have sikret sig oprykning til
serie 3 i den allersidste kamp.
Desuden et par andre situationer fra den afgørende oprykningsdag.
FOTO: Niels Chr. Jønsson

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

Bestil online med mulighed for afhentning
www.ren-velvaereshop.dk
REN velvære ApS, Fanøvej 10D, 8382 Hinnerup,
Tlf 86 98 83 75 • kontakt@ren-velvaere.dk

Navervej 26, Hinnerup, Tlf. 8698 5577
www.danvaegt.dk
Specialfabrik for vægte til landbrug og industri

Aut. VVS-installatør / kloakmester

HINNERUP

86 76 01 20

VVS

mobil: 26 35 02 20

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

Totalløsninger af badeværelser

Afkalkning

Kontakt os og få et uforbindende tilbud
Hinnerup VVS Aps
Martin Horn, Skovvej 4
8382 Hinnerup
86 76 01 20

Radiatorer og - ventiler

Varmepumper

mobil: 26 35 02 20

e-mail: martinhorn@hinnerupvvs.dk.
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Ny førsteholdstræner i HOG Fodbold
Af Magnus Nielsen

Masser
af aktiviteter i
fodbold
i 2018!
Også 2018 bliver et år
med masser af fodbold,
sociale oplevelser og
stævner i HOG Fodbold.
Her kan du læse om
nogle af hovedoverskrifterne.
HOG på tour i Europa
Lige nu arbejdes der på
at sende børn og forældre på en fodboldtur til
Europa. Turen går i 2018
til Holland til Top Oss
Cup fra den 30.marts
til 1. april. Turen er for
både børn og forældre.
Hinnerup Cup
Vi afvikler naturligvis
Hinnerup Cup igen. Som
noget nyt flytter vi stævnet til 1.-2. september for
at komme til en periode,
hvor knap så mange
stævner er placeret. Det
betyder også at Hinnerup
Mini Cup (op til U10)
afvikles særskilt fra den
”store” cup.
Fodboldskole
HOG har søgt om at blive
vært for fodboldskolen
igen i 2018. Vi har indsendt ansøgning på uge
27 og 28 og afventer lige
nu svar fra DBU.
DGI Mikrofodboldskole
…var en stor succes i år.
Derfor afvikler vi den
igen i foråret 26.-27. maj

HOG Fodbold har ansat den
30 årige Brian Johansen
som ny førsteholds træner
for seniorer.
Brian er født og opvokset
i Hinnerup, og indtil 12
års alderen spillede Brian
fodbold i HOG. Brian havde
dog lyst til at prøve kræfter
med mere, så han flyttede
som Lilleputspiller til AGF,
hvor han spillede på første
holdene i lilleput, drenge,
junior og ynglinge.
Brian blev også udtaget til
U17 landssamlingerne, men

nåede desværre ikke at få
landskampe.
Som første års ynglingespiller forlod Brian AGF og kom
i stedet til Esbjerg, hvor han
trænede med Superligaen,
men fortrinsvis spillede på
klubbens andet hold, i anden
division.
Efter en tid i Esbjerg gik turen til divisionsbold i Århus
Fremad, til første division i
Hobro IK og retur til Århus
Fremad.
Efter tiden i Århus Fremad
gik turen til Ringkøbing IF,
der havde vind i sejlene og
spillede sig i anden division.
Derefter til divisionsholdet

i Brabrand IF og sluttelig
til Danmarksserie holdet og
nu Jyllandsserie holdet i FC
Djursland.
Flere skader har nu sat en
stopper for fodbold på højt
plan og ønsket om at blive
fodboldtræner har kunnet
realiseres i HOG.
Brian udtaler, at han virkelig
glæder sig til at komme
i gang med arbejdet i sin
gamle klub.
- Det har altid været et ønske
for mig at vende tilbage til
HOG og betale noget af det
tilbage, som jeg lærte i klubben for nu snart mange år
siden.

lige klubber, i gang med de

Bjarke Christiansen, Brian Johansen og
fodboldformand Kristian Snoghøj.
Velkommen
HOG Fodbold byder Brian
velkommen hjem, og vi
glæder os til samarbejdet,
udtaler formand for seniorafdelingen Bjarke Christiansen. Det bliver rigtig godt at
få en mand som Brian, med
sin store erfaring fra forskel-

mange unge talenter, vi har
i HOG. Det kan kun blive
godt, siger seniorformanden,
der selv har stået i spidsen
for HOGs seniorer i 2017.

Fodboldfitnessdamerne er også
på banerne i vinterhalvåret – vejret er ingen hindring!
Det er nu ved at være et par
år siden, at fodboldfitness for
kvinder så sit lys på banerne
ved HH. Det startede i det
små, men efterhånden er vi
mange, som nyder at komme ud og spille lidt ”fodbold
for sjov”. Ja, faktisk er vi blevet så vilde med konceptet,
at vi også træner gennem
hele vintersæsonen på vores
fantastiske kunstgræsbane,
Vibe Arena.
Hver onsdag møder 12-15
kvinder op og tager en gang
træning, hvor vi får rørt alle

muskler i kroppen – især lattermusklerne. For dem, som
har lyst er der opvarmning
allerede fra kl. 19.40, hvor
vi starter op med løb rundt i
Hinnerup. Engang imellem
kan vi være så heldige, at der
findes små pausestationer
på løberuten, hvor der kan
tages en fortjent pustepause.
Fra kl. 20.00 til 21.00 starter
træningen. Vi har endnu
ikke fået fat i en træner, så
trænertjansen går på skift
blandt dem, som har lyst at
stå for det. Vi deler træningsplads med pigerne fra

ungdom, og det giver mulighed for fælles opvarmning
eller en rask træningskamp
mod hinanden. Da vi nu er
så mange, er det samtidig
en fantastisk mulighed til at
få afprøvet og trænet nogle
forskellige koncepter i en
kampsituation.

Lidt om konceptet
HOG Fodboldfitness er for
alle kvinder, uanset bolderfaring. Nogle har spillet
fodbold i mange år, mens
andre er nybegyndere. Så
skulle du få lyst at spille fodboldfitness, så er du meget
velkommen til at møde op
og få en prøvetræning. Vil
du høre mere om konceptet er du velkommen til at
kontakte Susanne Ravnkilde
på mail SSR@hog-hinnerup.
dk/tlf. 26182638

Kom på banen piger og drenge!

Af Niels-Chr. Jönsson,
ungdomsformand
HOG Fodbold

En sæson er ved at være
slut og forude ligger vintertræningen – og for de fleste
en fodboldpause på kortere
eller længere tid.
Vi håber selvfølgelig, at vi
ser alle vores ungdomsspillere tørne ud for HOG
Fodbold på banerne igen til
foråret, men vi vil så gerne
også se jer i andre sammenhænge.

Vi vil gerne se jer på sidelinjen, når de andre hold
spiller, vi vil gerne se jer, når
der skal sælges fyrværkeri til
nytår og vi vil gerne se jer,
når klubben arrangerer noget helt andet end fodbold.
Men, hvad skal noget helt
andet være?, hvad skal vi
gøre for at få flere tilskuere?
og hvad skal vi gøre for at få
flere af jer unge til at deltage
lidt i det frivillige arbejde?
Det har vi halvgamle nisser
i fodboldudvalget selvfølge-

lig nogle ideer til, men det
er jo slet ikke sikkert, at I
synes, at det er en god idé
med sodavandsdiskotek for
de yngste ungdomsspillere,
at det er en god idé med en
fanklub, at det er en god idé,
at lave ”supersøndage” med
masser af kampe samlet en
dag på Rønbæk Stadion på
én dag, hvor der sælges grillpølser, sodavand og fadøl.
Det kan være, at det skal
være noget helt andet eller
tredje, I går og ønsker, at
klubben skal gøre for jer,

men vi ved det ikke, så
derfor vil vi gerne have idéer
fra jer.
Kom bare med gode idéer
Så kom på banen drenge og
piger! - Ikke kun, når I skal
spille fodbold – men også
med jeres gode idéer.
Vi vil gerne hjælpe jer på vej,
og vi vil såmænd også godt
investere lidt penge i de gode
idéer, men det kræver som
minimum, at vi hører om
dem.

I kan allerede nu skrive til
ungdomsformand Niels-Chr
Jönsson på ncjo@viborgfolkeblad.dk, men I vil også
enten i løbet af vinteren eller
foråret blive kontaktet af
nogle af os fra fodboldudvalget, når I træner, for vi
mener det alvorligt, når vi
siger, at vi gerne vil have jer
og jeres idéer og meninger
med i klublivet.
Vi ses

MASSAGE & KROPSTERAPI
- MED ÅRSAGEN I FOKUS

Elsebeth Nielsen
Ide binderiet

Skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40

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

METTE HANSEN
Fysiurgisk massør & kropsterapeut

Book tid på corpusbalance.dk

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

ALLE MEDLEMMER
AF HOG HINNERUP
FÅR 10% RABAT
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Fodbold

En fodboldoplevelse for livet
Da 135 børn og voksne drog til Costa
Brava Cup i Barcelona i efterårsferien
blev det en uforglemmelig oplevelse for
både børn og voksne.
Fredag eftermiddag var der afgang fra
Rønbækhallen, hvor busserne blev pakket til den første del af turen – 30 timer
med hygge på tværs af årgangene, film
til alle aldre og morgenmad under åben
himmel.

Vi nåede frem til Santa Susanne sent
lørdag aften og kunne glæde os over, at
hotelfatter havde ladet personalet blive,
så der var lækker aftensmad til os.
Formålet med turen er at give børnene
en god oplevelse, såvel sportsligt som
socialt, dog med hovedvægt på det
sociale...........

DESVÆRRE tillader pladsen ikke, at vi bringer hele
den flotte reportage om den
fantastiske fodboldtur til Barcelona i denne omgang.
Vi bringer nogle få fotos som
appetitvækker, og bringer
artiklen i feruar-udgaven ;-)

,

FOTOS: Morten Mørk

HOG’s reklamepartnere:
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
• 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
Bridgestone Danmark A/S
Carlsberg
Circle K - Søften
Corpus Balance
Danvægt
De Grønne Busser
Din Tøjmand i Hinnerup
Djurslands Bank
E. Trasborg
Entreprenør Morten Balle
Frode Laursen

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

Tøj sponsorer

Bagergården i Hinnerup
Blue Water Shipping
Carlsberg Sportsfond
Dansk Computer Center
Danvægt
Debel
Djurslands Bank

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

Annoncører i INDSIGT:

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

- Vi siger tak til ALLE vore
samarbejdspartnere..!
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Oktoberfest

Små glimt fra Oktoberfesten
Det er fredag eftermiddag d.
27. oktober. Klokken er lige
omkring 16. HH-hallen står
mennesketom, nærmest øde
hen og kun nogle tætpakkede paller, som fragtmanden
allerede har kørt ind i det
fjerneste hjørne af hallen, vidner om, at der måske vil ske
noget. Ca. en halv meter over
basketballkurven, lige inden
for døren, sidder et kamera. Et
GoPro-kamera, der i sig selv
er ganske anonym i sit lille
sorte cover, - og ikke meget
større end den klassiske
Tordenskjolds-tændstikæske
i sin fysiske form. Dér sidder
kameraet resten af fredagen
og også lørdag formiddag. Diskret tager det et billede hver
30. sekund. Det fanger stort
set hele hallen i hvert billede.
Når man efterfølgende sætter
billederne sammen og afspiller
dem hurtigt efter hinanden, -

får man den hurtige version af
en meget længere proces. En
”time-lapse,” som det hedder
på nudansk.
Resultatet kan ses på Hinnerup Oktoberfests facebookside.
Det er underholdende at se,
hvordan den tomme hal på
nærmest på sekunder bliver
dækket op, pyntet og klar til
festen lørdag aften. Man får
også et indtryk af, hvor mange
arbejdsgange forberedelserne
indebærer – og hvor mange
der hjælpes ad med at skabe
rammerne for en god fest.
Kigger man billederne igennem enkeltvis, - ja, så skal man
først og fremmest have masser
af tid og tålmodighed. På de
mere end 1.200 billeder, som
kameraet har taget, vil man i
små glimt se, de mange frivilliges indsats og samarbejde.
50 frivillige fra HOG er i løbet

af weekenden involveret i årets
fest. De stiller 200 meter borde
op, fordeler 560 stole ved dem
og dækker op til 500 spisende
gæster. Omhyggeligt fordeles
pladserne, så alle selskaber får
netop det antal pladser, de har
brug for.
Lamper og pynt bliver hængt
op. Bordkort og oversigter skal
hjælpe gæsterne på plads. Et
andet team bygger en bar med
10 haner og gør 1.800 liter
øl klar. De smager øllet til og
sætter de øvrige drikkevarer,
som nu hører til en oktoberfest
på plads i køleskabe. Myndigheder kommer også forbi. Ikke
for at smage på øllet, men for
at sikre, at festens indretning
og plan for afvikling er forsvarlig og sikker for vore gæster.
Man kan også se i hurtige
glimt, at nogen har glemt at
fortælle de yngste fodboldspil

lere i Hinnerup at indendørstræningen er aflyst netop
denne fredag. Forventningsfulde møder de op til vanlig tid
og gør sig klar til at spille bold.
Man finder en løsning, hvor
børnene kan spille i den ene
ende af hallen, mens forberedelserne til festen foregår i den
anden ende. Sådan skal der
være plads til alle.
Til sidst kommer også de professionelle på banen. Lys- og
lydudstyr rulles på plads ved
scenen, kokken og hans team
gør buffeten klar og gæsterne
dukker forventningsfulde op.
Her slukker kameraet for i år.
Havde det kørt videre fra sit
skjul over basketballkurven, så ville det have set mere end
500 glade og feststemte gæster
indtage hallen. De spiser,
fester synger og danser med
musikken. De slår søm i de

store blokke som aldrig før, og festen bliver holdt kørende i
højeste gear helt til slut af vore
2 DJ’s.
Kl. 02 sagde vi tak for i år, og
kort efter blev det mørkt. Men
kun for en stund. Næste dag
er nye frivillige friske og klar
i hallen, - og havde kameraet
stadig kørt, ville der være kommet en bagvendt time-lapse
ud f det. Borde, stole, scene
sættes omhyggeligt tilbage på
pallerne, som køres udenfor
til fragtmanden. Lamper og
pynt pakkes pænt ned i kasser
– forhåbentlig skal det bruges
igen næste år. Snart at gulvet
helt frit. Det vaskes (grundigt)
og ikke længe efter er alting
tilbage ved det gamle i HHhallen. De første badmintonspillere dukker op mens gulvet

stadig er vådt, - men alting
bliver klar til tiden for dagens
holdkamp i badminton.
Arrangørerne bag Hinnerup
Oktoberfest, Lions Club Hinnerup og HOG, - takker alle
gæsterne for en fantastisk
aften. I er alle med til at støtte
humanitært arbejde og HOG’s
ungdomsarbejde ved jeres
støtte og deltagelse i festen.
En særlig tak til de mange
frivillige hjælpere og vores
samarbejdspartnere gennem
flere år. Uden jer kan det det
ikke lade sig gøre. Vi håber, at
vi ses igen til næste år.

HOG-FODBOLD

PRÆMIEAKTIER
September måneds vindere 2017
udtrukket af Hinnerup Blomster

Kr.:

Aktie nr.:

Navn:

1000

155

500

68

Laila Lindahl C, Højgårdsparken 1, Hinnerup

500

22

Henrik Jensen, Rønvangen 272, Hinnerup

300

254

Morten Toftkær, Egevænget 101, Hinnerup

200

446

Søften Auto, Omega 8, Hinnerup

200

108

Hans J. Nysten, Kløvervej 28D, Hinnerup

200

330

Finn Andersen, Storkevej 14, Hinnerup

Carsten Eriksen, Brunmosevej 43, Auning
Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass

250
167

Gert F. Jensen, Nørregade 20, Hinnerup
Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass

250
389

Margit Schjerven, Nørregade 23, Hinnerup
Gavekort - Bagergården i Hinnerup

200
282

Benny S. Nielsen, Gartnervænget 66, Hinnerup

Gavekort - Hinnerup Blomster

150
204

Ida Nielsen, Klirevej 7, Hinnerup

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

HOG-FODBOLD

PRÆMIEAKTIER
Oktober måneds vindere 2017

Kr.:

Aktie nr.:

Navn:

1000

201

500

17

Robert Dalton, Ternevej 9, Hinnerup

500

158

300

25

Michael H. Jacobsen, Kildevangen 51, Hinner.

200

246

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

200

275

Orla Kragelund, Carl Nielsensvej 9, Aarhus C

200

390

Doris Haugaard, Kløvervej 11B, Hinnerup
Lars Kristian Krog, Bjerget 11, Hinnerup

Jørgen Rasmussen, Bogøvej 4, Hinnerup
Gavekort - Din Tøjmand Claus Hvass

250
60

TANDLÆGERNE
Thomas Hedegaard & Mette Kjærgaard
Storegade 3,
8382 Hinnerup

Arne Oksen, Ringshøj 19, Hinnerup
Gavekort – Din Tøjmand Claus Hvass

250
470

Kristen Engelbrecht, Bekkasinvej 6, Hinner.
Gavekort - Bagergården i Hinnerup

200
156

Karin Terndrup, Gartnervænget 62, Hinnerup
Gavekort - Hinnerup Blomster

150
404

Jytte Nielsen, Møllevangen 10, Hinnerup
Gavekort - oktober kvartal

2500
		

Montra Hotel Sabro Kro
341

www.storegade3.dk

Jørgen Larsen, Nørrevangen 64, Hinnerup

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

Vi støtter lokalsporten i Hinnerup

