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INDSIGT

Den lille Kagedyst
udkæmpes i Hinnerup

I år er der endnu en ekstra grund til at besøge Hinnerup
Messen - messen for HELE familien - når den løber af stabelen i Rønbæk Idrætscenter søndag den 27. september:
En lokal udgave af den tv-kendte bagedyst skal afgøre,
hvem der bager den flotteste og hvem der bager den mest
velsmagende kage i Hinnerup-området.
- Se side 3
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Kontaktpersoner forretningsudvalget:
VEJLEDNING VEJLEDNING

Klik ind på
www.odendo.dk/hog
- en gevinst både for dig og HOG.!

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

Formanden mener:

 
 

Kristian Hasager
Vagn Frandsen
KLINIK
Forretningsudvalg
Økønomi
Vores
behandlingsprogram
i
klinikken inkluderer bl.a.
krh@hog-hinnerup.dk VFR@hog-hinnerup.dk

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

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

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

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

INTERNETBUTIK

Sensommeren har vist
frastore
denudvalg
bedste
side med godt
Sesig
vores
i skønhedsvejr. Vi har fået en ny kasserer.
og helseprodukter indenfor bl.a.
Det giver ny energi.

KLINIK

Hud- og hårpleje · økologi ·
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.
vitaminer & mineraler · sund kost ·
Ny energi til at igangsætte efterårets aktiviteter og fortslankeprodukter · sport & fitness
sætte
den
gode
udvikling,
vi erterapi
inde ·i. Men også ny energi
Fysiurgisk massage · kranio sakral
til
at
gå
i
kast
med
de
udfordringer
zoneterapi · kosmetologbehandlinger · og nye opgaver, vi
Vihele
har et tiden
bredt udvalg
populære mærker
står
overmassage
for. Der· er
nyeafspørgsmål,
vi bl.a.
skal
hotstone
hårfjerning
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Mellisa, Derma, Cosborg, Essential care, John Masters, Logona


 


 


Peter Breiner Larsen
Forretningsudvalg - IT
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Søren Eriksen
Hovedformand
ser@hog-hinnerup.dk
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nyt fra bestyrelsen

Haldum-Hinnerup Skolen, hvor nogle af de ældste elever
som led i deres skoleforløb får en træneruddannelse via
DGI og praktisk erfaring i HOG. Fodbold Ungdom har
sagt ja til at påtage sig opgaven for HOG.
Det er en ide med mange udfordringer. Udfordringer,
som vi må løse i takt med at de opstår, så projektet har
været god for både eleverne, Haldum-Hinnerup Skolen
og HOG.

HINNERUP
KØRESKOLE
HINNERUP
KØRESKOLE

Se vores store udvalg af behandlinger på
Se vores store udvalg
af behandlinger
www.ren-velvaere.dk
eller ring
på 8698 8375 på
HOG
allerede
i dag
med
skolerne på en
Bestil
online
mulighed
afhentning
www.ren-velvaere.dk
ringmed
på
98
83 75for
Se
vores samarbejder
store udvalg
af eller
produkter
på 86
www.ren-velvaereshop.dk
www.ren-velvaereshop.dk
række områder. Samarbejdet
skal udbygges, når det kan

være til enREN
fordel
forApS,
begge
parter.
velvære
Fanøvej
10D, 8382 Hinnerup,
INTERNETBUTIK

Sammen med skolerne må vi se, hvordan HOG kan
bidrage til at give skolereformen indhold.

HOG ønsker at samarbejde med den by, vi er en del af.

Tlf 86 98 83 75
kontakt@ren-velvaere.dk
Se•vores
store udvalg i skønheds-

I HOG har vi sagt ja til og
at helseprodukter
deltage i et samarbejde
indenfor bl.a. med
Hud- og hårpleje · økologi ·
vitaminer & mineraler · sund kost ·
slankeprodukter · sport & fitness
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v/Jacob og Bjarne Hansen

 




   

 

miopgaverne, som indtil videre
løses af Vagn og Søren Eriksen i
forening, indtil Vagn er klar til at
overtage opgaverne.

   

Holdstart: 23. maj
www.webapoteket.dk

Søren Eriksen

TilmeldingHINNERUP
på
VVS-INSTALLATØR

HINNERUP
KØRESKOLE
Vi udførerv/Jacob
en lang række forskelllige
opgaver
og
Bjarne
Hansen
KØRESKOLE
- altid til din tilfredshed

www.hinnerupkoresk
v/Jacob og Bjarne Hansen

eller på tlf. 40844310/40544432
Holdstart:www.hinnerupkoreskole.dk
23. maj

• VVS-arbejde
• Fjernvarme
• Badeværelser
• Solvarme

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

KOLOFON:
Ansvarshavende redaktør: Søren Eriksen
Redaktionel koordinator: Tina Salling-Thomsen
Annoncer: Magnus Nielsen

Navervej 24
8382 Hinnerup
Tlf: 86 98 87 77

• Jordvarme
• Gasinstallationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

v/Jacob og Bjarne Hansen
Holdstart: 23. maj
Tilmelding på Holdstart: 23. maj

Tilmelding på
eller på tlf. 40844310/40544432
www.hinnerupkoreskole.dk
Fax: 86 98 57 70
eller på tlf. 40844310/40544432
Mail: flemming@flemming-vvs.dk
Døgnservice: Tlf.: 20 20 86 40
GARANTI

Tilmelding på

www.hinnerupkoresk
eller på tlf. 40844310/40544432

Design, layout og repro:
Hans Henrik Borup Laugesen · Tlf.: 4063 9277
Distribution: Omdeles med LokalAvisen
FavrskovPosten 8./9. september 2015 til samtlige
husstande i postnummerområde 8382 Hinnerup.

Navervej 26, Hinnerup, Tlf. 8698 5577
www.danvaegt.dk
Specialfabrik for vægte til landbrug og industri
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Hinnerup messen 2015

HINNERUP MESSEN

- for hele familien

Søndag den 27. september 2015 kl. 10.00 – 16.00
er der igen Hinnerup Messe i Rønbæk Idrætscenter
HINNERUP MESSEN – for
hele familien arrangeres
igen i år af Handelsstandsforeningen i Hinnerup,
Favrskov Posten og HOG
Hinnerup i to haller ved
Rønbæk Idrætscenter.

Der er foreløbig reserveret
godt 50 stande og ﬂere er
på vej, så mon ikke vi kommer op i nærheden af de
65-70 stande som de tidligere år, spår messeformand
Magnus Nielsen. Det er igen
i år ham og et udvalg fra
Handelsstandsforeningen og
medarbejdere fra Favrskov
Posten, der står for alt det
praktiske omkring messen.
De tidligere messer har
været utrolig godt besøgt,

og det håber arrangørerne
også sker i år, hvor der igen
er en række nye udstillere
med, og dermed er der
en passende blanding af
tidligere udstillere og nye
ﬁrmaer med, fortæller Magnus Nielsen.
I år bliver der ikke musik
i hallerne under messen.
Det har været et ønske fra
udstillerne, og det lytter vi
naturligvis til. Udstillerne
skal jo gerne have optimale
forhold til at vise deres varer og ﬁrma frem.

Den lille kagedyst
I stedet arrangeres der en
konkurrence, hvor byens
borgere inviteres til at lave
deres favoritkage og komme

om på messen med kagen
og se om de bliver kåret
som årets kagebager i ”Den
lille kagedyst i Hinnerup”.
Et panel af kendte bager- og
madpersoner i Hinnerup
vil bedømme og smage på
kagerne, hvorefter panelet
ﬁnder frem til vindere af
kagekonkurrencen.
Der dystes i to kategorier:
Kagen med den bedste
smag og kagen med det
ﬂotteste og mest kreative
udseende. Der er præmier
til både nr. 1, 2 og 3 i begge
kategorier.
Kagerne skal præsenteres
på messen mellem kl. 13.00
og 14.00, og derefter vil
dommerpanelet gå i gang
med deres bedømmelse.

Hvis du alligevel går
og pusler med at
bage en kage derhjemme i ny og næ,
hvorfor så ikke tage
springet og tilmelde
dig Hinnerup
Messens premiereudgave af eventen
”Den lille Kagedyst”?

Kagerne vil efter kåringen
blive overdraget til Røde
Kors i Hinnerup, der vil
servere kagen for publikum
sammen med en kop kaﬀe
for et mindre beløb, som så
går til Røde Kors arbejdet.
Hvis du er interessere i at
deltage i konkurrencen, skal
du tilmelde dig hos messeformand:

Magnus Nielsen
mail: MNI@hog-hinnerup.dk
Mobil: 21 74 75 52

Hinnerup Messen - for hele familien

Hinnerup Messen - for hele familien
i Rønbæk Idrætscenter

HINNERUP
MESSEN 2015

søndag den 27. september
stadige ledige standpladser
Kontakt Magnus
mni@hog-hinnerup.dk
tlf. 21 74 75 52

Blue Water
sammen skaber
vi løsninger

t går til
Overskudde
ejdet
ungdomsarb
i HOG

Søndag den 27. september
kl. 10.00-16.00
i Rønbæk Idrætscenter hal 1 og 2

65 UDSTILLERE:

• Biler • Håndværk • It • Accessories
• Wellness • tøj, smykker og møbler
• Rådgivning • Cafe og meget mere

Entré
kr. 20,-

Overskuddet
går til
ejdet
ungdomsarb
G
O
iH

ARRANGØR:
MEDIEPARTNER:

SAMMEN SKABER VI LØSNINGER

Blue Water Shipping A/S | Gamma 3 | P.O. Box 50 | Tlf. 87 42 90 00 | bwsaar@bws.dk | www.bws.dk

4

- september 2015

Håndbold

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

Ny spændende sæson i
Team Favrskov Håndbold
Af Ole Busk Henriksen

Sommerferien er slut og
mange af vores håndboldspillere er allerede i fuld
gang med træningen til
den nye sæson.
Håndbold Fitness – ”hvor
alle kan være med” er
også startet op, – så hvis
du trænger til lidt motion
og en masse sjov med
ligesindede, så kig forbi
Haldum-Hinnerup Hallen
hver lørdag fra kl. 9-10.
Tag en ven/veninde under

armen og prøv det – du vil
ikke blive skuffet.
Ferien har dog ikke kun
været brugt til afslapning.
Vi har blandt andet haft
piger med til Partillie Cup i
Sverige, - (et uofficielt VM)
- hvor de spillede en flot
turnering med puljesejr.
Vi har også haft U12 piger
med til det store internationale stævne i Viborg,
hvor pigerne undervejs
bl.a. tæskede Tysklands
bedste hold. Desværre blev
semifinalen endestationen

for TFH pigerne.
Vi havde en også en masse
hold afsted til Strandhåndbold i HEI med flotte
resultater til følge; bl.a. U12
pigerne vandt hele stævnet.
Ny trænerstab
Vores Herresenior vandt
samlet de vigtige overlevelseskampe og skal derfor
spille endnu en sæson i 3.
Division.
Det er med stor glæde, at
vi på herresiden har ansat
nogle gamle kendinge i

I en tid, hvor det er strengt nødvendigt for Team Favrskov Håndbold selv at skaffe supplerende
indtægter til klubkassen, gik herreseniorerne forrest ved at tjene penge på oprydning efter årets
”Smukfest”, Skanderborg Festivalen.

Søren Jensen og Michael
”Spinks” som den nye
trænerduo.
På damesiden har vi netop
ansat Tommy Harecki som
træner til hold 1 (har stor erfaring bl.a. de seneste 11 år
i VRI), imens Jeanette Snog
og Rikke Schrøder vil styre
tropperne på hold 2.
Medlemsundersøgelse
I samarbejde med DHF har
vi også fået lavet en medlemsundersøgelse om bl.a.
trivsel, praktiske forhold mv.

TANDLÆGERNE
Thomas Hedegaard & Mette Kjærgaard
Storegade 3,
8382 Hinnerup

Resultatet af undersøgelsen, samt hvilke handlinger
der skal sættes i gang hen
over efteråret, vil blive offentliggjort inden for kort tid.
Spillertilgang fortsætter
Det ser ud til at tilgangen
af spillere fortsætter og det
sætter maksimalt pres på,
de de haltider vi har fået
tilddelt jo er alt alt for lidt i
forhold til det vi ønsker og
det vi har brug for.
Skal skaffe flere penge
Ligeledes giver det os store
positive udfordringer på
træner/leder siden samt på
den økonomiske side, hvor
vi har brug for at geare op.
Vi er nødsaget til at tjene
flere penge på frivillig basis
for at få økonomien til at
hænge sammen.
Første job stod vores Herreseniorer for, da de var på
”oprydningsarbejde” efter
Smuk Fest i Skanderborg.
Styregruppen har hen over
sommeren knoklet med at
få samlet alle tråde, og kan
inden for kort tid løfte sløret
for en ny og skarpere strategi, Års hjul for aktiviteter,
Nye Vedtægter/Generalforsamling, ”hånd bold for
Sjov” og meget andet.

Ny sæson starter
I september tager seniorspillerne til opstartsstævne
i Viborg.
Ligeledes tager vores
ungdomshold afsted til
opstartsstævne. De fleste
tager afsted til samme
stævne, men bl.a U18 piger
skal til Elitestævne i Ribe.
En stor sæson i vente
Alt tyder på endnu en forrygende sæson i TFH.
HOG´s håndboldspillere har
fået stor succes i klubsamarbejdet med Gui, KIF og
Søften GF.
Vi runder nu 550 håndboldspillere og 120 trænere +
ledere. Vi er på spillersiden
vokset med 7%, hvor
tendensen på landsplan
er nedadgående, så det er
yderst positivt.
Vi kan tilbyde hold i alle
årgange, og i næste sæson
bliver seniorafdelingen udvidet med næsten 20 spillere
fra egne rækker. Samarbejdet rækker vidt, og der er
både plads til dem, der blot
vil hygge sig med håndbolden, og også dem der har
større sportslige ambitioner.

Team Favrskov
Håndbolds
U12-piger
præsterede at
slå Tysklands
bedste hold ved
et stort internationalt stævne
i Viborg.

86 911 777
www.hairfair.dk

Senioridræt
www.hog-hinnerup.dk

Hinnerup Senior Idræt
holder Årsmøde 2015 den 5. oktober

Kontaktpersoner senioridræt:

Jens Boesen
Formand
senioridraet-jb@live.dk

Laila Møldrup
Kasserer
senioridraet@gmail.com

Inge-Lise Dueholm
Udvalgsmedlem
senioridraet-jb@live.dk

Karen Ravn Nielsen
Udvalgsmedlem
Karen.Ravn@al2mail.dk

Nu 260 medlemmer og fire
hold i Hinnerup
senioridræt
Når dette publiceres er
Hinnerup Senior Idræt
godt i gang med den
19. sæson.

er stadig få ledige pladser),
to formiddags gymnastik/
idrætshold samt et spinning hold.

Vi har nu ca. 260 medlemmer fordelt på 4 hold – et
morgen gymnastikhold (her

Til de tre sidstnævnte
er der desværre fortsat
venteliste.
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Dagsorden:
1.
Velkomst
v. formand Jens Boesen.
2.
Valg af dirigent.
3.
Valg af referent.
4.
Udvalgets beretning
v. formanden.
5.
Godkendelse af
regnskab 2014 - 2015.
6.
Fremlæggelse af
budget 2015-2016.

7.

8.
9.
10.
11.

Indkomne forslag
- skal være formanden i hænde
senest 14 dag før Årsmødet.
Valg af udvalgsmedlemmer.
Valg af suppleanter.
Valg af revisor.
Valg af revisorsuppleant.

12.

Eventuelt.

Udvalget for Hinnerup
Senior Idræt under HOG

Hovedsponsorer i HOG:

I øvrigt henvises til HOG’s
hjemmeside

www.HOG.dk

hvor der er yderligere information fra Hinnerup Senior
Idræt.


















         

  

 



































 













 
 
 











 















 






















Grupperejser
Rejseoplevelser og
socialt samvær
i særklasse!






www.degraabusser.dk

Telefon 8639 9155



Specialsyede rejser I ind– og udland
Kontakt os for et uforpligtende tilbud!

6

- september 2015

Svømning

Kontaktpersoner svømning:

Annette Kjærgård
Formand
ak@hog-hinnerup.dk

Lise Kaa
Kasserer
lka@hog-hinnerup.dk

Marianne Johansen
Sekretær
mnj@hog-hinnerup.dk

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

Steen Trampedach
Træneransvarlig
str@hog-hinnerup.dk

Svømmeklubben har desuden en hot-line,
som bør anvendes ved henvendelse
til Svømmeklubben.
Det er en fordel at benytte dén, da der
sidder en person og fordeler henvendelserne, så de havner hos den i udvalget,
som kan besvare spørgsmålet.
Anvendes de andre mailadresser,
risikerer man at svaret forsinkes,
fordi mailen skal videresendes.
Vores hot-line findes på hjemmesiden
under ”Kontakt”. (http://hogsvomning.
klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.
aspx?ContentPageID=7)

Anne Wulff Petersen
Udvalgsmedlem
awp@hog-hinnerup.dk

Få DIT firma frem i rampelyset - se side 14 + 15

Elsebeth Nielsen
Ide binderiet

Skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40
kt.

0. o
ag 3

Fred

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.

Hos Team Gadeberg stiller vi hver
dag i stærkeste opstilling.
Du er således sikret kompetent
rådgivning i alle vores afdelinger.

• Resultaterne tæller, men samværet
og glæden ved sport og idræt
tæller lige så meget.

Koncert
og middag – fra

595,-

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

Pris pr. pers.
Ekskl. gebyr

Rasmus Walter - 11. sept.

www.gadeberg.dk

Michael Learns To Rock - 10. okt.

Steen Jørgensen - 13. nov.

Koncerter og gourmet oplevelser

Affaldscontainere
Sand - Sten - Grus
Krankørsel

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

86 98 52 22

8686
9898
5252
2222

Montra Hotel Sabro Kro fortsætter succesen og glæder sig til at byde dig velkommen til efterårets koncerter. Her
kommer du helt tæt på nogle af Danmarks mest populære artister og grupper. Billetsalget starter 4. maj. Hold øje
med vores hjemmeside eller Facebook-side – her opdaterer vi løbende med FLERE koncerter!

Member of:

www.hincon.dk

RING 8694 8922 ELLER LÆS MERE PÅ SABROKRO.DK – BESTIL DIREKTE PÅ BILLETTEN.DK

www.hincon.dk
www.hincon.dk
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tennis - Cykling - indoor Cycling
Kontaktpersoner tennis:

Lars Hauer Larsen
Tennis Formand
lhl@hog-hinnerup.dk

Hans Ulrich Knudsen
Tennis Udvalgsmedlem
huk@hog-hinnerup.dk

Ib Hesselberg
Tennis Udvalgsmedlem
hes@hog-hinnerup.dk

Charlotte Henriksen
TennisUdvalgsmedlem
chhe@hog-hinnerup.dk

Ulrik Fenger Svendsen fra
HOG Tennis ses til højre
på fotoet. Ved de Jyske
Mesterskaber udendørs
præsterede han at vinde
JM-titlen i herresingle i Brækken, og sammen med
sin makker Mads Lerche
vandt Ulrik ligeledes
JM-titlen i herredouble i
A-rækken.

Dobbelt sejr for HOG Tennis
til Jysk Mesterskab udendørs 2015
Af Charlotte Henriksen

Ved Jysk Mesterskab i
tennis med indledende
runder i Århus 1900
29.-31.05 og finalestævne
i HEI weekenden efter fik
deltagerne fra HOG to
mesterskaber med hjem.
Efter nogle hårde indledende kampe på en regnfuld
fredag i Århus 1900, hvor
Ulrik Fenger Svendsen
flere gange balancerede på
randen af nederlag, kæmpede HOG-spilleren sig
frem til finalen i herresingle i
B-rækken.
Her gjorde Ulrik kort proces
og slog Jeppe Kvistgaard
fra Randers med hele 6-1,
6-1 og løb fortjent af med 1.
præmien på 500 kr.

Vores turneringshold
Vores førstehold i serie 1
har gjort det fantastisk godt
og ligger i kamp om oprykning igen i år.
Det bliver spændende at se,
om de kan holde niveauet til
de sidste kampe.
Serie 3 holdet har derimod
ikke skrabet mange partier
sammen i forårs sæsonen,
men positivt at vi klubben
kan stille med 2 herrehold.
Doublearrangement
31. maj 2015
Med 16 tilmeldte (det maksimale deltagerantal) blev
arrangementet afviklet kun
afbrudt to gange på grund
af korte regnbyger.
Vinder blev Lars Norengaard (1103 point). Han var
dog skarpt forfulgt af Lars
Karlson (1101 point) og
på tredje pladsen Svend
Schrøder (1062 point).
Tennisskole 2015
Årets Tennisskole blev
afholdt fra mandag 29.
juni til onsdag 1. juli. Der
var over 20 deltagere plus
trænere og der var stor
positiv tilbagemelding fra de
deltagende.
Tennisskolen blev afholdt i

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

Hinnerup
Storegade 13
70 33 33 33
nordea.dk

nde
Bliv ku a.dk/
de
på nor nde
nyku

DGI regié, og HOG supplerede med baner og trænere.

Stor tak til DGI, instruktører
og trænere for indsatsen.

Kontaktpersoner cykling:

Jeg er nu tilbage
på torvet
ved SuperBrugsen
i HinnerupINDOOR

Pia Mikol Burmeister Bo Woetmann
Martin Olesen,
kasserer
bestyrelsesmedlem
formand
mao@hog-hinnerup.dk

Mogens Jensen,
bestyrelsesmedlem

Torben Øre,
bestyrelsesmedlem

Kontaktpersoner Indoor Cycling:

KLINIK

Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

Henrik Hedegaard
Formand
hhe@hog-hinnerup.dk

cycling

Michael Haugaard
Pelle Andersen
Claus Bøje Borup-Hansen
Se vores store udvalg af behandlinger på
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
www.ren-velvaere.dk
mha@hog-hinnerup.dk pan@hog-hinnerup.dk clausboje@hotmail.comeller ring på 86 98 83 75

Juleåbningstider:

Onsdag den 18. dec.
Fredag den 20. dec.
Hos Redmark
Lørdag til
dental,
21. dec.
er vi gode
Mandag
men det
er den 23. dec.

dig der tæller

redmark.dk

Også JM-titel
til Ulrik i herredouble
Ulrik stillede også op i herredouble med Mads Lerche
i A-rækken, hvor det blev til
en ligeså flot sejr i silende
regn, da modstanderne fra
Aalborg allerede ønskede
at afvikle finalen ugen inden
finalestævnet.
Ulrik og Mads spillede først
deres semifinale med en
sejr på 6-4, 6-4 til følge,
hvorefter de uden pause gik
direkte videre til finalen, hvor
de fik en forholdsvis sikker
sejr på 6-0, 7-5 og dermed

delte præmien på de 500 kr.
Endnu en gang fik HOG
tennis sat sit navn på tennislandkortet.

INTERNETBUTIK
kl. 11.00Se-vores
17.30
store udvalg i skønhedskl. 11.00og- helseprodukter
17.30 indenfor bl.a.
kl. 09.00Hud- 13.30
og hårpleje · økologi ·
vitaminer & mineraler · sund kost ·
kl. 11.00slankeprodukter
- 17.30· sport & fitness
KLINIK

Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

Mellem jul og nytår:

Fre den 27. dec.
Lør den 28. dec.
Sommervej 31C · DK-8210 Aarhus V · Tlf. +45 86 13 31 00
AalborgMan
| Aars | Aarhus
den| København
30. dec.

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

kl. 11.00 - 17.30
Bestil online med mulighed for afhentning
www.ren-velvaereshop.dk
kl. 9.00
- 13.30
velvære ApS, Fanøvej 10D, 8382 Hinnerup,
INTERNETBUTIK
kl. REN
11.00
15.30
Tlf 86 98 83 75 •- kontakt@ren-velvaere.dk
Se vores store udvalg i skønheds-

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

og helseprodukter indenfor bl.a.

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

Vi har et bredt udvalg af populære mærker bl.a.

TORVET I HINNERUP

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

Tlf. 97 82 31 62 / 20 47 95 30
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Dance

HOG Dance Event!

Kontaktpersoner Dance:

Af Jeanette Juhl Thomsen

Lone Fischer
Formand

Jeanne Gabriel
Bestyrelsesmedlem

Annette Henneberg
Bestyrelsesmedlem

- maj 2015

Jeanette
Juhl Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Heidi Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Vi planlægger en dance
event i løbet af efteråret,
hvor Emma Ginge vil
undervise i andre danseformer, end dem hun
underviser i om mandagen.

Her skal derfor prøves
kræfter med noget nyt
og anderledes, hvilket vi
håber bliver både festligt
og lærerigt.

HOG Dance fantastisk 1. sæson!
Af Jeanette Juhl Thomsen

HOG Dance fik en super
1. sæson 2014/2015, hvor
MODEL 1
vi startede ud med tre
hold med 25 børn på hvert
hold. Efter jul oprettede
vi yderligere to hold, og
dansetimerne på HH har

været en stor succes med
god musik, super professionel instruktør og glade
dansende børn/voksne.

bedsteforældre i Haldum
gulvet blev hurtigt fyldt op af
Hinnerup hallen.
dansende børn og voksne.
Rigtig mange familiemedDer var stor jubel og aplemmer kom forbi denne
plaus under opvisningerne
MODELdag
2 og så holdene vise MODEL
og til den6sidste fælles
deres flotte danse i deres
dans, og dagen markerede
Vi sluttede sæsonen med
nye HOG Dance trøjer.
en flot afslutning på vores
danseopvisning den 28. maj Afslutningsvis blev alle
første sæson.
for forældre, søskende og
inviteret på dansegulvet, og

MODEL 12

20% rabat på ny
LE KLINT lampeskærm
Køb ny LE KLINT lampeskærm senest
den 7. marts 2015 og spar 20%!

Vi giver 50,- for din gamle LE KLINT skærm når
dugod
køber
en ny Medbring
din gamle
LE KLINT
En
ejendomsmægler
er guld værd!
Ledige
skærm når du køber en eller ﬂere
nye, så får du
hold!
kr. 50,- pr. stk. Returskærmene sendes til
Vi er glade for, at rigtig mange har
valgt at fortsætte med at danse i
genanvendelse.
denne sæson, hvor Emma Ginge
Af Jeanette Juhl Thomsen

fortsætter som danselærer.
Bestil en gratis
og
uforpligtendei perioden
vurdering. 2. februar – 7. marts 2015.
Vi har dog
stadig ledige pladser.
PriGældende
Følgende
modeller
er
mært på holdene 6 - 8 årige, 13 - 17
Ring allerede i dag!
årige og HitFit holdet. Hvis dit barn/

omfattet: model 1, 2, 6 og 12 i plast. Returpant
gives kun for originale
unge teenager eller du selv har lyst
til at prøve at danse, så kan I stadig
LE KLINT
skærme.
Jette Eriksen
Nielsen & Partner
Indehaver, statsaut. ejendomsmægler, MDE

Hadsten · Søndergade 13
Hinnerup · Storegade 20A

· E-mail: 837@edc.dk · 86 98 36 00
· E-mail: 838@edc.dk · 86 98 77 77

nå at tilmelde jer. Tilmelding kan ske
på HOG-hinnerup.dk under ”Dance”
og ”Holdtilmelding”.

HINNERUP HVIDEVARER
& BELYSNING A/S
Samsøvej 13 · Hinnerup · tlf.: 8698 7622
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Fodbold
Kontaktpersoner fodbold:

Ole Okholm,
René Johansen,
næstformand
Formand
rj@hog-hinnerup.dk okh@hog-hinnerup.dk

Peter Rasmussen,
Susanne S. Ravnkilde, Rasmus Saugmann,
Michael Hejlskov
Team Unge
Team Senior
Mdl. af afd.best.
Bestyrelsesmedlem
pra@hog-hinnerup.dk Stenkaer@gmail.com Saugmann76@hotmail.com mhj@hog-hinnerup.dk

Hinnerup Cup og
Hinnerup Mini Cup 2015
en stor succes for HOG

De frivillige samaritter var hurtige til at kigge på enhver skade.

Repræsentanter for Mini Cupstorsponsor Danske Bank på
plads for at følge slagets gang i
den positive atmosfære.

Hinnerup Cup og Hinnerup Mini Cup afviklet i Kristi
Himmelfarts ferien 2015. - Både Hinnerup Cup og Hinnerup Mini Cup var i år en succes for HOG Fodbold.
Det fremgår klart af de mange positive tilbagemeldinger, stævneledelsen har fået fra de deltagende klubber
og fra de mange hjælpere, der var med til at gøre den
24. udgave af stævnerne til succes.

mærke stemningen og følge deres børn og børnebørn i de
mange kampe.
Stævneledelsen skønner, at det har været flere tusinde gæster, der har lagt vejen forbi. Det er godt for stævnet, men
også godt for Hinnerup by og handelslivet, der helt sikkert
har kunnet mærke de mange gæster i byen.

Begge stævner gav samlet et overskud på over kr.
150.000, som kommer fodboldafdelingen til gode.
Det pæne overskud bliver forvaltet af fodboldbestyrelsen,
og deres mål er, at pengene bliver brugt på alle i fodboldafdelingen.
Således er pengene med til at sikre gode faciliteter og
rekvisitter i fodboldafdelingen, og med til at give muligheder
for at HOG´s spillere kan deltage i stævner rundt omkring i
Danmark og udlandet. Overskuddet ved stævnerne genereres på forskellig vis. Ved sponsorater, kiosksalg, stævnegebyr og deltagergebyr.

Flotte præmier til rimelige priser
Et fornuftigt indkøb af præmier hos Sportmaster har også
medvirket til, at overskuddet blev så flot som tilfældet er.
- Vi kommer dog ikke uden om, at uden den store frivillige
hjælp og opbakning, der igen i år var til de to stævner, så
var det ikke muligt at afvikle så stort et arrangement, lyder
det fra stævneledelsen.
- Mere end 140 hjælpere knoklede med at få alt til at
fungere optimalt til glæde for de mange spillere og ledere.
Hvor mange frivillige timer, der er lagt under stævnerne og
forud med planlægning, er svært at spå om, men 5000 6000 timer er nok et godt bud.

Sponsorat fra Danske Bank
Danske Bank gav et sponsorat på 7.500 kr. til Hinnerup
Mini Cup. Danske Banks personale var tilstede på cuppen
og var meget imponeret over stævnet, som de ser som en
win - win situation. Danske Bank er formentlig også klar
med et sponsorat igen i 2016.

Hinnerup Cup og Hinnerup Mini Cup 2016
I år 2016 bliver stævnet afviklet for 25. gang.
Så næste år er et jubilæumsår for Hinnerup Cup, og det
skal fejres. HOG fodbold udvalget har tilkendegivet, at de
gerne vil være med til at betale tilbage til alle de frivillige
hjælpere, der har været med gennem de 25 år.

Ialt 2.300 spillere og ledere deltog
Der var deltagelse af 118 hold - drenge og piger - ca. 850
spillere og ledere.
I Hinnerup Cup var der deltagelse af 115 hold - drenge og
piger - ca. 1450 spillere og ledere.
Både Hinnerup Cup og Hinnerup Mini Cup var også i år
rigtig godt besøgt af forældre, bedsteforældre og byens borgere, som lige skulle forbi idrætsanlæggene ved
Haldum-Hinnerup Hallen og ved Rønbæk Stadion for at

FOTOS: Magnus Nielsen

Derfor vil der på den ene eller anden måde blive aktivitet
på eller i forbindelse med stævnet, hvor byens borgere må
komme forbi og nyde et eller andet, som vi senere vil løfte
sløret for.
Gennem de 25 år har stævnets afvikling givet HOG fodbold
mere end 1 mio. kr. til brug for fodbold medlemmerne.
Det har betydet, at det har været muligt at etablere kunstgræsbane med stort tilskud fra fodboldafdelingen, moderne klubhus, containere til rekvisitter ved Haldum-Hinnerup
idrætsanlægget, mål og net i en høj kvalitet, at uddanne
trænere, betalte trænere i de ældre årgange, tilskud til hold,
og til deltagelse i stævner m.m.
Stævneudvalget glæder sig
til i 2016 at slå dørene op til 25 år med Hinnerup Cup’s
Vi håber virkelig, at borgerne i Hinnerup vil komme forbi og
hilse på os på ”sølvbryllupsdagen” og smage på det vi nu
tænker på at servicere dem med, for uden alle de frivilliges
indsats, kan man slet ikke afvikle så stort et stævne.
Stævneudvalget vil benytte lejligheden til at sige Magnus
Nielsen tak for, at han for knap 25 år siden startede stævnet op, og for at han som ildsjæl har slidt og slæbt for at
stævnet skulle blive en stor succes for HOG fodbold.

På styregruppens vegne.
Per Bach Sørensen
Formand for Hinnerup Cup
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Fodbold

- september 2015
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Ungdomsformand Peter
Rasmussen,
HOG, modtager
check fra DBU’s
repræsentant.

Læs om HOG’s succes som vært
for JYSKE 3-bold på næste side..!
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HINNERUP
DIN TØJMAND, ClAus HvAss · sToregADe 11 · 8382 HINNerup · Tlf. 87 64 09 63

ÅbNINgs TIDer :
MANDAg-TorsDAg .... 9.30-17.30
freDAg ..................... 9.30-18.00
l ØrDAg ..................... 9.30-13.00

Fodbold

HOG kontant belønnet af DBU som vært for JYSKE 3-bold
HOG Hinnerup var for andet år
i træk værter for DBU Jylland
Region 3 og Jyske Bank, da
Jyske 3-bold blev afviklet for
10. gang i træk.
Stævnet fandt sted lørdag den
22. august i strålende vejr.

- HOG Hinnerup har været værter
ved arrangementet 4 gange i de
10 år Jyske 3-bold har eksisteret,
og hver gang har det været en
stor opgave, men også en rigtig
god dag, hvor mange børn og
voksne kommer ud på banerne
og får en god dag sammen, siger
stævnets leder, HOG ungdomsformand Peter Rasmussen.
Han er stolt over, at DBU Jylland
igen i år har valgt HOG som stævnearrangør og glad for, at han har
fået hjælp fra stort alle grupper i
ungdomsfodbolden i HOG i forbindelse med arrangementet.
Således har U15, U17 og U19
drenge, suppleret med enkelte
trænere og nogle få piger klaret
alle kamplederopgaver på de 13
baner, der var opstillet med Jyske
Bank bander.
Flot frivillig indsats
U14 pigerne var vagter ved

hoppepuden. U15 piger hjalp til
i cafebaren med udskænkning
af gratis kaffe og som P-vagter,
så der kunne skaffes plads til de
mange, mange biler.
Forældre til U10 piger og U9
drenge har passet snackbaren,
hvor der kunne købes frugt, vand,
nødder og sportsboller.
Endelig mødte 20 mand op for at
hjælpe med at stille hele anlægget
af baner m.v. op om morgenen
og i løbet af 2 timer var alle bander, flag og boder stillet an, klar til
at tage imod de mange spillere og
tilskuere.
Pres på parkeringen
Peter Rasmussen anslår, at der
med deltagelse af 197 hold med
4 - 5 spillere pr. hold
+ alle forældre og
bedste-forældre, har
været langt over 3000
personer tilstede på
idrætsanlægget i løbet af dagen.
Heldigvis kom de ad
3 omgange – første
afdeling kl. 10 – 12,
anden afdeling
kl. 12 – 14 og sidste
runde kl. 14 – 16.

HOG ungdom
fik en check af DBU Jylland
Som tak for den store hjælp til
DBU Jylland med arrangementet af Jyske 3-bold og anden
form for hjælp til f.eks. afvikling
af finalestævner, fodboldskoler
m.v. fik ungdomsformand Peter
Rasmussen overrakt en check
af DBU Jyllands repræsentant
under stævnet. En check, der
giver alle ungdomstrænere i HOG
mulighed for gratis at deltage i et
basiskursus om børnefodbold.
- Det var en fornem erkendtlighed, udtaler Peter Rasmussen
og fortsætter: - Nu har vi mulighed for at alle vore trænere kan
komme på kursus, og så helt
gratis.

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.

FOTOS fra Jyske 3-bold: Magnus Nielsen

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

Tlf. 86 98 64 74

11

12

- september 2015

Badminton

Kontaktpersoner badminton:

Kom til generationsstævne 3. oktober

Skal jeres generations-double
stå på pokalen i
år? Kom til generationsstævne
i badminton 3.
oktober..?

Af Michael Krupsdahl

Lars Poulsen
Konst. fmd. og formand for ungdom
lp@hog-hinnerup.dk

Michael Krupsdal
Kasserer
mk@hog-hinnerup.dk

Peter Thiele
Seniorudvalgsfmd.
pth@hog-hinnerup.dk

Ungdom
i en ny sæson

Alle kan være med, når HOG Badminton 3. oktober 2015 holder generationsstævne i Rønbækhallerne.
Som ungdomsspiller har du mulighed for at finde en doublemakker i form af din mor, far, onkel eller
bedstemor med slag i og rydde et helt doublestævne. Du kan også som senior eller motionist tage en
yngre generation med og vise, at I tilsammen har nogle gode konkurrencegener.
Alle par går videre i nye puljer, så der spilles en masse kampe.
Der kæmpes om titlen som årets ”Generations-doublepar”, og vandrepokalen, som tidligere er vundet af:
•
2014: Tæskeholdet – Peter & Thomas Skovgaard Lund
•
2013: Kamikaze Krupsdahl – Kasper & Michael Krupsdahl
•
2012: The Stonebridge – Martin & Lars Stenbroen
•
2011: Mamas boys – Andreas & Thomas Søndergaard
Tilmelding senest onsdag 30. september 2015 kl. 19.00 via linket på vores hjemmeside www.hogbadminton.klub-modul.dk under Ungdom/Aktivitets Kalender. -HUSK et godt navn til doubleparret, der er selvfølgelig en præmie til det bedste double navn!
MINIton er skæg og ballade i hallen for børn og deres forældre. Kig
forbi og prøv det af.

Af Lars Poulsen

Talent hold
Vi fortsætter igen i år med vores talenthold, som bliver
trænet af Jakob Mørk og Michael Kang.
I år har vi mistet vores ”gamle” spillere, som er taget
på efterskole og til udlandet. Det er meget positivt, at vi
har så ”gamle” spillere, da vi aldrig før har prøvet dette,
og vi håber at se dem igen til næste sæson, når de
returnerer og starter på en ungdomsuddannelse.
Vi har haft tilgang til talentholdene og generelt kommer
der flere og flere, der brænder for at spille badminton.
Nye spillere kan få en prøvetime på talentholdene, for
at se om det er noget for dem. Du skal ikke være den
nye Peter Gade for at træne på talentholdene, men du
skal brænde for badminton og sporten.
Aktiviteter i badminton
Vi fortsætter med at holde mange ekstra aktiviteter for
vores medlemmer. Allerede på lørdag 12. september
holder vi vores årlige klubdag i Rønbækhallerne med
overnatning og tur i svømmehallen. I år er der i forbindelse med spisningen i Rønbækcentret også foredrag
med forfatteren af bogen ”Far, mor og badminton”.
Et virkeligt sjovt og oplysende foredrag, hvor man får
forklaringen på mange af de fejl, som vi begår som
forældre, når vores børn dyrker sport. Det er ikke kun
møntet på badminton spillere.
I denne sæson bliver vores traditionsrige klubmesterskab afholdt over en hel uge med afslutning om
lørdagen i Rønbækcentret. Det er et nyt initiativ, som vi
forventer os meget af.
Nedenunder ses de aktiviteter der allerede er planlagt
i resten af sæsonen. Aktivitetslisten kan også ses på
vores hjemmeside, hvor der også er tilmelding.
Lørdag d. 12. september 2015, kl. 13 til søndag kl. 11 i
Rønbækcentret: Klub/Sportsdag for alle medlemmer, nye
og ”gamle” med overnatning i Rønbækhallerne (og tur i
svømmehallen).
Lørdag 3. oktober 2015 kl. 13 til 17 i Rønbækcentret:
Generationsstævne (double stævne, hvor doubler er sammensat af en ungdomsspiller + en anden generation (far/
mor/bedste))
16. - 18. oktober 2015 Lands Badminton Stævne (LBS) i
Fredericia.: Vores årlige klub stævnetur som vi skal til for 4.
år i træk med vores egne trænere Jakob Mørk og Michael
Kang.
Lørdag 13. december 2015 kl. 12 til 19 i Rønbækhallen (Gl):
Julesjov for U9 - U11 - U13. Ansv: Inge Thomsen
Uge 5, 2/2 til afslutning lørdag d. 6/2 2016 i Rønbækcentret
og HH hallen: Hele uge 5 afholder vi vores klubmesterskab
med indledende kampe i løbet af ugen, og afsluttende
kampe om lørdagen i Rønbækcentret.
26. juni til 1. juli 2016: DGI sommerlejr. Ansv: Lars Poulsen
Stævner i HOG:
Søndag 8. november 2015 kl. 8 til 20 i alle 3 haller.
Lørdag 21. november 2015 kl. 8 til 20 i alle 3 haller.
Lørdag 7. februar 2016 kl. 8 til 20 i alle 3 haller (begge dage).

Lørdag 30. april 2016 kl. 8 til 20 i alle 3 haller (begge
dage).
Lørdag 4. juni 2016 kl. 8 til 20 i alle 3 haller.

MINIton badminton
og leg for de 4-7 årige
Af Helene Lemming
HOG Badminton tilbyder MINItontræning for 4 - 7 årige om søndagen
klokken 16 - 17.00. Vi har haft succes med at afholde det på søndage,
så man undgår den travle hverdag
for børnefamilierne og samtidig på
et tidspunkt, så man kan nå hjem og
lave mad og gøre klar til en ny uge. Vi
håber, at mange børnefamilier også i
år vil tage godt i mod tilbuddet.
MINIton-træningen er igen i år med
vores egne dygtige ungdomstrænere.
Det er Cecilia Nymark Grønbech og
Anne Muurholm. De er begge to selv
dygtige spillere og har været trænere

igennem flere sæsoner i HOG Badminton.
Om MINIton
Hvad er MINIton? – det er leg og
badminton for de 4 - 7 årige og deres
forældre. Der er skæg og ballade i
hallen, og samtidig udvikler børnene
deres motorik og næse for badmintonspillet.
Ideen med MINIton er at introducere
børnene til glæden ved spillet gennem
leg, tilvænningsøvelser og teknisk
træning. Som udgangspunkt lægges der vægt på at ketsjer, balloner,
fluesmækkere og fjerbolde indgår til
hver træning, sammen med forskel-

lige redskaber der styrker børnenes
motorik.
Mange forældre ønsker at lave flere
aktiviteter med deres børn. Både for at
have fokus på det at ”man kan være
sammen om noget”, men også for
at man i en tidlig alder gerne vil have
fokus på børnenes sundhed og trivsel.
Med MINIton bliver børnene hurtigt
bedre og får dermed også nogle gode
succesoplevelser med spillet. Og som
en vigtig del af MINIton konceptet deltager forældrene aktivt sammen med
børnene under hele træningen.
Læs mere om MINIton på vores
hjemmeside eller mød op i HH-hallen
søndag kl. 16 og prøv det!

HOLDTURNERING
- når badminton
bliver en holdsport
Af Lars Poulsen

HOG Badminton satser igen i år på at danne hold for
alle de spillere, som er interesseret i at komme ud at
dyste i weekenderne. Holdene sammensættes først og
fremmest efter niveau, så mulighederne for at møde
ligeværdige modstandere er så gode som muligt. Men
kammeratskab og holdånd vægter også tungt.
Holdturneringen er badmintons mulighed for at dyrke
sammenhold og teamspirit i en sportsgren, som også er
meget individuel. For andet år i træk får du også point
for at spille holdturnering.
Drenge og piger spiller sammen
HOG Badmintons hold vil i den kommende sæson være

blandede hold med både drenge og piger. Et hold består typisk af fire-seks spillere, som tager ud til holdturnering sammen. En eller flere forældre er holdleder og
sørger for at de unge ved hvor og hvornår de skal spille.
Holdlederen sørger også for at afvikle kampene i god
ro og orden i samarbejde med holdlederne fra de andre
klubber.
Der spilles holdkampe i puljer over seks weekender - så
vidt muligt på lørdage – fordelt på tre weekender inden
nytår og tre weekender efter. De bedst placerede hold
går videre til Østjyske Mesterskaber og måske Landsmesterskaberne.
Læs mere om holdturnering, pointregler
og tilmelding på www.hogbadminton.klub-modul.dk
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Badminton - Hinnerup Vinen

Seniorbadminton i ny sæson
Af Peter Thiele

Senior 2
Er det ikke træning to gange om ugen og holdkampe
i weekenden, der trækker,
men derimod hyggen omkring badmintonspillet? Så
kunne vores Senior 2 være
en mulighed.
Senior 2 er for de spillere,
som tidligere har spillet
motion eller på hold. Her
spiller vi fortrinsvis doubler
og roterer rundt efter hvert

sæt, så alle kommer i spil
med forskellige makkere i
løbet af aftenen. 3. halvleg
er vigtigt for dette hold.
Prisen pr. person pr. ½ år
er 395,- med plus medlemskab til 790,-. Træningen
er om torsdagen fra 21-23 i
den gamle Rønbækhal. Gå
ind på www.hogbadminton.
klub-modul.dk for tilmelding.
Senior 1

I den kommende sæson
fortsætter HOG Badmintons

seniorafdeling samarbejdet
med SGF. Team Favrskov
vil være repræsenteret i
Danmarksserien, Serie 1 og
Serie 2.
I Team Favrskov har vi har
fået tilknyttet en ny træner.
Her er tale om den tidligere
topspiller Søren Brundlund
Nielsen. Søren var gennem
90erne med helt fremme på
den internationale badmintonscene og har b.la. en top
15-placering på verdensranglisten i herresingle med i
bagagen.
Som træner har han tidligere
stået i Spidsen for Viby og

Team SVS Elite. Både senior
1 truppen og bestyrelsen er
begejstret for ansættelsen
af Søren og ser frem til en
god sæson med ham i front.
Den nye tilgang af spillere,
samt ansættelsen af Søren
har skabt en fornyet tro på
Seniortruppens målsætninger
som lyder som flg.:
•  1.-holdet skal med over i
oprykningsspillet til 3. division
•  2.-holdet skal sikre sig
oprykning til kredsserien

Der skal et øget fokus på
implementeringen af ungseniorerne
Vi ser frem til en god sæson
og håber stadig at se endnu
flere voksne badmintonspillere i hallen til en omgang fjer.
Vi træner mandage (kl. 20 22) og torsdage (kl. 19 - 21).

Motion
Som altid er der mulighed for
at holde konditionen og

badmintonspillet ved lige eller hygge med gode venner
over et spil badminton.
Der vil ikke være træner
tilstede, og I skal selv medbringe bolde.
Prisen pr. person pr. ½ år er
195,- med plus medlemskab
til 390,-. Der er ledige baner
i HH-hallen i tidsrummet
onsdag kl. 20 - 21, kl. 21 - 22
og torsdage kl. 20 - 21.

•  3.-holdet skal blande sig i
toppen i serie 2

Sommerlejr med norsk islæt
Af Peter Thiele

Rønbækcentret dannede endnu engang rammerne for
den årlige badminton sommerlejr, som HOG afholder
i samarbejde med DGI Østjylland. Lejren var delt i en
”lille” lejr for U11 + U13 og en ”stor” lejr for U15 + U17
+ U19.

Lejren bød på et utal af forskellige aktiviteter deriblandt: Yoga,
battle, stratego, quidditch, natløb, samt en masse andre.
Lejren var en stor succes med over 70 deltagere, blandt deltagerne var der besøg fra Norge, hvor fra flere Norske ungdomslandsholdsspillere deltog.
Vi takker for en forrygende sommerlejr og håber at se mindst
lige så mange næste år.

Sommerlejren 2015 bød på masser af fjerbold og badmintontræning i hallen…

… men der var også tid til sjov og leg uden for, hvor solen kiggede frem.

Hinnerup Vinen 2015 er på gaden
Af Magnus Nielsen

Et samarbejde mellem Super Brugsen i Hinnerup, Amalie
Vinimport og HOG sender nu årets HINNERUP VIN på gaden klar til salg.
Der er tale om både en rød- og en hvidvin. Rødvinen kommer
fra området omkring Verona ved Gardasøen, og er fremstillet af
Primotivo druen.

Hvidvinen er fremstillet på druen Chardonnay og kommer fra
Chile.

Kom og smag vinene på Hinnerup Messen
Vinene koster normalt 69,95 pr. flaske.
Som et godt messetilbud sælges vinene på messen for 129,00
kr. for 3 flasker – kun 43,00 pr. flaske.

Hinnerup Vinen 2015

Hinnerup Vinen 2015

Land/Område
Årgang:
Druesort:
Farve:
Indhold:
Kort Beskrivelse:

Land/Område
Årgang:
Druesort:
Farve:
Indhold:
Kort Beskrivelse:

RØDVIN: Primitivo IGT, Italien

Italien
2013
Primitivo
Dyb mørkerød farve
75 cl
Druerne håndplukkes og vinificeres efter
moderne metoder for at opnå den optimale
kvalitet og koncentration. Vinen gærer i rustfrie ståltanke med daglig “pump over” for
at udtrække mest mulig farve og smag fra
drueskallerne. Intens duft af modne mørke
bær. Vinen er diskret krydret med et sødligt
touch samt strejf af lakrids og krydderi.
Vinen er rund og fyldig med en godlang
eftersmag og bløde tanniner.
Rødt kød, gryderetter og modne oste.
Anbefales til:
Drikketemperatur: 16-18 gr.
12,5 %
Alkohol %

HVIDVIN: Chardonnay, Chile

Reserva
Chile
Chardonnay
Lysgul
75 cl.
Chardonnay Premium har en lysgul farve
med olivengrønne toner. En vin med god
fylde, velbalanceret frugt og elegante
noter af bl.a. melon. En flot allround vin
med en god lille fedme.

Ideel ledsager til bl.a. fyldige
fiskeretter og lyst kød.
Drikketemperatur: 8 - 10 gr.
13,5 %
Alkohol %

Anbefales til:
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Styrk dit firma image med HOG
Nu har du ekstra god mulighed for
at profilere dit firma på forskellige
steder, hvor der kommer mange
aktive mennesker året rundt.
HOG Hinnerups sponsorudvalg
tilbyder reklameplads i hallerne i
Hinnerup og på Rønbæk Stadion.
Sponsorudvalget i HOG Hinnerup

FOTO: Magnus Nielsen vil gerne hjælpe virksomheder og

forretninger med at reklamere for
deres firma, og det kan gøres ved at
firmaerne får mulighed for at få hængt
reklameskilte i hallerne i Hinnerup og
på Rønbæk Stadion.
Det er også muligt at få reklametryk på
bluser og shorts i forskellige sportsgrene i HOG, f.eks. i fodbold, håndbold og badminton m.fl.
Som noget nyt kan det også lade sig

gøre at få reklameskilte op i klubbens
tennisanlæg.
Firmaerne er også velkommen til
at indrykke annonce i denne avis –
HOG´s klubavis – INDSIGT.

Sponsorkontaktperson:
Magnus Nielsen – mail:
MNI@hog-hinnerup.dk
eller mobil: 21 74 75 52.

OKTOBERFEST 2015 - nu med endnu mere fest
Af Hans Ole Hauge
Når Lions Club Hinnerup og HOG d. 31. okt. for 5. år i
træk afholder Oktoberfest i Haldum-Hinnerup-hallen,
er det i en udvidet version af slagsen.
Formanden for HOG’s sponsorudvalg Lene Hauge fortæller: ”Det har alle årene været vort mål at arrangere festen,
så den indeholder netop de elementer, vore gæster efterspørger og værdsætter.”
Arrangørerne fornemmer, at en stor del af gæsterne er
klar til at feste allerede et par timer før dørene til bayerskpyntede HH-hal åbnes kl. 17:30. Det er i denne ventetid,
arrangørerne i år vil byde ind med ekstra underholdning.
”Som noget nyt, vil vi i år åbne en ’opvarmnings-bar’ i den
lille sal allerede kl. 16.30, hvor vore gæster kan tyvstarte
aftenens fest,” fortsætter Lene.
I opvarmings-baren tilbydes den gode øl til reducerede
før-fest-priser, og der vil være mulighed for at slå et par
søm i sammen med – eller måske i konkurrence mod –
vennerne.

Herudover vil arrangørerne blot sørge for den rette oktoberfeststemning og musik.
”For vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at vore gæster nok selv
skal skabe festen,” forklarer Lene.

Oktoberfesten er blevet en tradition

Hvor der for et par år siden var lidt nervøsitet omkring
oktoberfestens fremtid pga. af vigende deltager antal,

så har arrangørerne fra Lions Club Hinnerup og HOG nu
igen ro i maven. - ”Vi kan se, at mange gæster er ved at
skabe en tradition omkring deltagelse i festen, - og får
stadig flere med. Allerede før billetsalget startede, havde vi
forespørgsler fra flere grupper,” forklarer Lene Hauge.
Det er et rigtigt stort arbejde og også forholdsvis dyrt, at
planlægge, pynte og afholde festen i en ellers helt almindelig sportshal. Derfor er det afgørende at hallen fyldes
godt op, så mange får glæde af den store frivillige indsats.
Arrangørerne gør deres bedste for at balancere hensynet
til tradition med fornyelse. Et eksempel på en god tradition, som fastholdes, er deltagelse af Hinnerup Tyroler- og
Partyband. De festklædte, hornblæsende musikere vil
sørge for den autentiske musikalske oktoberfest-kulisse
under middagen – krydret med et passende antal fællesskål og –sange. En fornyelse er til gengæld det århusianske danseorkester Okie Dokie, som i år går på scenen for
første gang i HH-hallen efter middagen.
Billetterne sælges hos Claus Hvass – Din Tøjmand for
240 kr. /stk. Lene Hauge minder om, at ved køb af 10 billetter eller derover opnås en rabatpris på kun 225 kr. /stk.

Se
tagudstilling
Sevores
voresudendørs
udendørs
tagudstilling
Dygtige snedkere og tømrere sørger for at løse opgaven i bedste ”Klitte og Jensen-ånd”
Et moderne værksted, hvor alle former for moderne snedkeri udføres
Medlem af Dansk Byggeri og BYG GARANTI
Tagprofiler og vinduesmontør
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HoG tour - Sponsormuligheder - Sponsorpartnere

Som sponsorpartner i
HOG bidrager du til at
skabe en god og sund
fritid for børn, unge og
voksne,samtidig med dit
firma profileres bredt og
positivt i offentligheden.
FOTO: Magnus Nielsen
Placeringer: HOG TOUR 2015

HOG Tour 2015:

TAK for støtten
og/eller
indsatsen..!
På HOG håndbold, badminton,
fodbold og cyklings vegne vil
vi gerne rette en STOR TAK til
sponsorer, ryttere, instruktør
og hjælpere for at medvirke
til gennemførelse af HOG
TOUR 2015. Fantastisk at se
flere gengangere såvel blandt
sponsorer som ryttere.

Placering

for 5. gang).
Skulle du/I allerede nu have lyst
til at tilkendegive jeres deltagelse i 2016, kan dette gøres
ved at sende en mail til Tina
Salling-Thomsen på:
tst@hog-hinnerup.dk

1
2
3
4
5
6
6
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15

15’

30’

45’

60’

Sponsorer

Lars Poulsen

7,9

15,6

25,2

32,9

ELSALG

Peter Horn

6,7

14,7

24,3

31,8

Vitten Grafisk A/S

Anders Hammer

6,8

14,8

23,8

31,1

GÅRDBUTIK Slagter Lund

5

12,2

21,7

30,4

Stataut. fodterapeut Gitte Tønnesen

6,5

14,6

23

30,2

DanDomain

Pelle I. Andersen

5

12,1

21,2

30,1

RAFN El ApS

RAFN tømrer og snedker ApS

Per Vinsten

6

14

21

30,1

Montra Hotel Sabro Kro

MADBODEN I/S

Mads Højberg Olsen

6,8

13,9

23,4

30,1

RIISFORT A/S

Land & Fritid

Kent Jeppesen

6,3

14,5

22,3

30

DCC

Middelfart Sparekasse

Keld Søderberg

6,8

13,6

23,2

30

STATOIL SERVICECENTER SØFTEN

Klaus Gissel

5,8

13,8

21,5

29

Søften Auto

Jesper Dammand

6,2

12,8

22,2

28,9

AC Malerfirma ApS

Keld B. Hansen

6

13,7

22

28,7

SuperBrugsen, Hinnerup

Lasse Svendsen

6,4

12,4

21,8

28,2

Mega Cykler

Jan A. Petersen

6

13

21,2

27,5

E. Trasborg A/S - køreplader til det hele

Peter Thiele

5,9

12

19

25

hummel

Murermester Karl-Johan Hvid Tønnesen

Helle Miltersen

5,2

11,7

18,4

23,9

HAIRFAIR

CHRISTINA F

Christian Mortensen

5,2

10,5

18,2

23,5

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen

Kim Vester
Roald Bech Larsen

Excact Invest A/S

Trøjborg Cykelcenter

AA Malerne

Søftendalens Kødkvæg

Byg & Mal, Søften

HOG TOUR 2015

Vinder af HOG TOUR 2015
blev: Lars Poulsen som cyklede 32,9 km - skarpt forfulgt af
Peter Horn på 2. pladsen med
31,8 km

Guldsponsor:

Sølvsponsor:

Super Brugsen Hinnerup
HAIRFAIR
Dansk Computer Center
hummel
dandomain
Middelfart Sparekasse , Rosengade, Aarhus

Stort tillykke til alle for overhovedet at gennemføre en hel
time på cyklen i hæsblæsende
tempo.

Bronzesponsor:
AC MALERFIRMA APS
AA MALERNE
Vitten Grafisk A/S
TRØJBORG CYKELCENTER
SØFTENDALENS KØDKVÆG
Søften Auto
STATSAUTORISERET FODTERAPEUT V/
GITTE TØNNESEN

HOG TOUR 2016
Vi påregener, at kunne afvikle
HOG Tour igen i 2016 (i øvrigt

STATOIL SERVICECENTER SØFTEN
GÅRDBUTIK SLAGTER LUND
RIISFORT A/S
Rafn Tømrer & Snedker ApS
Rafn El ApS
Murermester Karl-Johan Hvid Tønnesen A/S
Montra Hotel Sabro Kro
Mega Cykler
Madboden I/S

Land & Fritid
EXACT Invest
ELSALG
Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen
E. TRASBORG A/S - KØREPLADER TIL DET
HELE
CHRISTINA F
Byg & Mal A/S - Søften

Tak for støtten

HOG’s reklamepartnere:
Hovedsponsorer:

• Hummel
• Sportmaster Storcenter Nord

Guldsponsorer:

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

Sølvsponsorer:

• AC Malerfirma
• Blue Water Shipping
• Dansk Computer Center
• Danvægt
• Din Tøjmand i Hinnerup
• Hinnerup Container Service
• Hinnerup Hvidevarer & Belysning
• Klitte & Jensen
• NMT El-Service - Risskov
• OK Benzin
• Profil Optik
• Tømrermester Jens Rasmussen
• Vibe Huse
• VVS Flemming Sørensen
• XL Byg - Gadeberg Hadsten

Bronzesponsorer:

• Bridgestone Danmark A/S
• Centrum Turist
• De Grønne Busser
• Fermacell
• Frode Laursen

• Gepa Auto
• Hair Fair
• Hinnerup Blikkenslagerforretning
• Hinnerup VVS
• Hotel Sabro Kro
• Kok Omega
• Malermester Haugaard
• Murermester Orla Kragelund
• Tømrerfirma Mads Bisgaard
• XL -BYG og MAL - Søften
• Århus Charter

Reklameskilte:

Rønbæk Stadion - HH Hallen Rønbæk Idrætscenter hal 1 og hal 2
AC Malerfirma
Bagergården i Hinnerup
Blue Water Shipping
Blikkenslagerfirmaet
Per Bundgaard Sørensen
Bridgestone Danmark A/S
Carlsberg
Danvægt
De Grønne Busser
Din Tøjmand i Hinnerup
El Plus - Hinnerup
Elcon Hadsten-Hinnerup
Frode Laursen
GF Forsikring
Hair Fair
Handelsbanken
Hinnerup Blikkenslagerforretning
Hinnerup Container Service

Hinnerup VVS
Home
Hummel
Intersport
Jacobs Tømrerfirma
Jyske Bank
Kirkens Korshær
Klitte & Jensen
LB Skilte - Norring
Malermester Haugaard
MB Anlæg & Teknik Aps
Murermester
Karl Johan Hvid Tønnesen
NMT Elservice - Risskov
OK Benzin
OK Fyringsolie
Profil Optik
Rafn El
Rafn Tømrer og Snedker Aps
Ren Velvære
Scanex
Sparekassen Kronjylland
Sportmaster Storcenter Nord
Statoil Servicenter - Søften
Tandlægerne Hedegaard og Kjærgaard
Tennegården
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
Dansk Computer Center
Danvægt
Elcon Hadsten-Hinnerup
Fermacell
Hummel
Murermester Orla Kragelund
Nybolig Hinnerup
Sportmaster Storcenter Nord
Statoil Servicenter Søften
Tandlægerne Hedegaard og Kjærgaard
Vibe Huse
XL Byg - Gadeberg Hadsten

- Vi siger tak
til ALLE vore
samarbejdspartnere..!
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En god handel

- september 2015

Gør en god handel på www.odendo.dk/hog
og støt samtidig børne- og ungearbejdet i HOG
Så er der lagt op til røverkøb i lange baner, når alle interesserede helt frem til 1.
november kan gøre en virkelig god handel
på HOG auktionen på Odendo.dk

med, at HOG gennem Odendo håber at
kunne skabe værdi for vore sponsorer, ved
at de deltagende virksomheder vil blive markedsført massivt i auktionsperioden

Fra den 1. september og frem til den 1.
november kl. 12.00 afholder HOG sammen
med Odendo en auktion over produkter
sponseret af en lang række sponsorer.

Mere end 15 virksomheder og forretninger
har i skrivende stund meldt sig som sponsorer. Flere forventes at komme til. Værdien af
de bortauktionerede produkter forventes at
nå en værdi på op mod 40.000 kr.

Vil du invitere familien ud at spise?
Har du behov for motion?
Mangler du en gave?
Mulighederne er mange. Kun ved at besøge
hjemmesiden www.odendo.dk/hog kan du
danne dig et overblik over samtlige tilbud.
Formålet med auktionen er at skaffe midler
til børne- og ungearbejdet i HOG, samtidig

Du kan støtte op om HOG og vore sponsorer
ved at gå ind på hjemmesiden www.odendo.
dk/hog og deltage i auktionen. Måske er du
heldig og finder det, du netop står og har
behov for til en billig penge.
Søren Eriksen

HOG-FODBOLD

PRÆMIEAKTIER
Juli måneds vindere udtrukket af:
HINNERUP HVIDEVARER.

Kr:

1000
500
500
300
200
200
200
250
250
200
150
1000

Aktie nr:

88
326
65
275
364
182
309
22
3
44
89
287

Navn:

Morten Toftkær, Egevænget 101. Hinnerup
Lone Rasmussen, Haarvej 28. Haar
Anita Nielsen, Fuglebakken 86. Hinnerup
Orla Kragelund, Carl Nielsensvej 9. Aarhus
Margit Mikkelsen, Bjergegårdsvej 6. Hinnerup
Lissi Madsen, Nørreskovvej 261. Hinnerup
Ejnar Kristoffersen, Birkhøjen 2 A, Hinnerup
Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.
Henrik Jensen, Rønvangen 272. Hinnerup
Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass
Poul Danielsen, Rønvangen 100. Hinnerup
Gavekort fra Bagergården Hinnerup
Bodil Andersen, Tranevej 22. Hinnerup
Gavekort fra Hinnerup Blomster
Britta Mikkelsen, Egevænget 50. Hinnerup.
Gavekort fra Hinnerup Hvidevarer
Poul M. Petersen, Tranevej 61. Hinnerup

Præmierne fremsendes direkte til de respektive vindere fra
HOG’s kontor i løbet af måneden.

HOG-FODBOLD

PRÆMIEAKTIER
August måneds vindere udtrukket af:
DANVÆGT

Kr:

Aktie nr:

Navn:

1000

7

500

68

500

273

300

85

Anni Andersen, Ådalsvej 3. Hinnerup

200

53

Jane Gadegård, Randersvej 348, Lisbjerg

200

17

Doris Haugaard, Kløvervej 11 b. Hinnerup

200

148

Mikkel K. Nielsen, Fredensvej 1. Bjerringbro

268

Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass
Bent Søndberg, Bøgevej 50. Hinnerup

238

Gavekort fra Bagergården Hinnerup
Jonna Pedersen, Hindhøjen 43. Hinnerup

250
200
150
60

Karen Bak, Hejrevej 4. Hinnerup
Lajla L. Christensen, Højgårdsvangen 1.
Hinnerup
Oldboys 30, Ådalsvej 94. Hinnerup

Gavekort fra Hinnerup Blomster
Arne Oksen, Ringshøj 19. Hinnerup

Præmierne fremsendes direkte til de respektive vindere fra
HOG’s kontor i løbet af måneden.

Alletidershunde dk
...hvis din hund skal ha’ det bedste
* Hundepension

KUN 4 bokse, så der er plads
og tid til den enkelte hund med
aktivering, træning, gåture osv.

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

og du kommer hjem til en glad
og aktiveret hund

Salg af hundefoder
** Hundeprodukter
*
Salg
af
hundeSalg af guffer, kødben, flexliner,
100% kornfrit kvalitetsfoder
KUN 4 bokse, så der er plads
læderhalsbånd, shampoo osv.

fra Oliver’s Petfood

Jordemodervej 6 - 8382 Hinnerup - Tlf. 2324 4510
www.alletidershunde.dk
alletidershunde@live.dk - facebook: alletidershunde.dk

