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Receptionsbuffet 1
Tortillawraps med laks og avocado•	
Mild chorizopølse med  •	
oliventapanade
Små frikadeller•	
Brunchpølser med bacon•	
Dansk emmentaler med druer•	
Chokoladekage med friske bær•	
Brød•	

Pris kr. ........................................... 108,-

Receptionsbuffet 6
Grillet kammusling på spyd•	
Varmrøget ørred med kold   •	
radissecreme
Roulade af unghane med   •	
balsamicoløg
Minitærte med forskelligt fyld•	
Carpaccio af kalveinderlår med •	
parmesan og pinjekerner
Ostebjælker med oliven•	
Mini crème brûlée•	
Brød•	

Pris kr. ...........................................  148,-

Buffet
Orangemarinerede laks med   •	
rørt creme fraiche
Carpaccio af tun med parmesan  •	
og olivenolie
Røget lammekølle med rosmarin, •	
persille, mandler og balsamicoløg
Helstegt kalvetyksteg med små •	
dampede	kartofler	med	safran	aioli	
hertil frisk salat med melon,   
chorizo og artiskokker.
2 slags økologiske danske oste   •	
med kompot af syltede abrikoser
Créme brûlée tærte med friske bær•	

Pris kr. ........................................... 198,-

Mad ud af huset på første klasse

Tennegaardens Køkken  |  Hovvej 5, Grundfør  |  8382 Hinnerup  |  Telefon: 86 98 83 30  |  Mobil: 40 79 70 97  |  tennegaarden@forum.dk

Finn Bluhm er tidligere 
ejer af Restaurant 
Kellers Gaard på 
Rådhuspladsen, og 
har ligeledes drevet 
Musikhuset Aarhus’ 
Restaurant Richter. Finn 
er sammen med sine 
dygtige medarbejdere 
garant for en på alle 
måder stor kulinarisk 
oplevelse.

Finn Bluhm

     FiRmaeR & eRhveRvsliv 
Tennegaarden	tilbyder	spændende	arrangementer	og	kulinariske	oplevelser	for	firmaer	og	erhvervsliv	

til	fx.	receptioner,	vinsmagninger,	firmafester	og	mødefrokoster.	Vi	tilbyder	også	frokostordning	med	fast	
levering. Det er muligt at afholde møder i lækre, lyse lokaler med moderne AV-udstyr, internet m.m.

God mad  
til enhver 
lejlighed! 
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- Det cykler
derudad for HoG..!

Spinning-arrangementet HOG TOUR 2012 blev en
ubetinget succes, og skaffede mange tusinde kroner til lutter gode 

formål, - ikke mindst takket være en hjælpende hånd - eller rettere 
hjælpende fødder! - fra ungdommen, som trampede i pedalerne til 

fordel for projektets succes.
Blandt andet HOG’s badmintonafdeling stillede med mange friske, 

unge ben, som virkelig gjorde en forskel (foto herover).

Læs inde i bladet om spinning-eventen, om planerne for en egentlig 
spinning-afdeling i HOG fra den kommende efterårssæson,

om svømmeafdelingen, tennis, fodbold, håndbold, badminton,
formandens input vedrørende blandt andet kommunalt pålæg om øget 

betaling for haltimer, om den kommende OKTOBERFEST osv.

God fornøjelse: Venlig hilsen REDAKTIONEN

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

Oktoberfest 

Oktoberfesten holdes i Haldum-Hinnerup Hallen. Dørene åbnes kl. 17:30. 
Pris pr. person 210,- kr. inkl.  buffet, musikalsk underholdning med ”HinnerupTyroler og 

Partyorkester” og dans  ved danseorkesteret ”Headeggs” indtil festen lukker. 
(Ikke-spisende gæster har adgang efter kl. 20. Pris 75,- pr. person betales ved indgangen.)  

Oktoberfesten 2012: 
 Buffet med forskellige kødretter, frisk salat, 

tilbehør og flûtes. 

 Hinnerup Tyroler og Partyorkester underholder  

 Dans ved danseorkesteret Headeggs 

 Barer med tyske fadøl i store krus 

 Der kan købes øl-kort med rabat 

 Slå-søm-i konkurrence og dart 
 Pølsevogn fra kl. 22 

Billetsalg starter den 15. august. Pladserne er 
unummererede, men der kan reserveres bord ved samlet 
billetkøb hos: 

Din Tøjmand - Claus Hvass 
Hinnerup Boghandel 



formålsparagraf:
1. Foreningens navn er Hinnerup og Omegns   
 Gymnastikforening (HOG indreg.).

2. Foreningens formål er gennem frivilligt arbej-
 de at fremme idræt for alle i det lokale sam-
 fund og at skabe plads for enhver, der vil dyr-
 ke idræt i et kammeratligt, personligt udvik-
 lende socialt samvær på et plan, der tilgodeser
 både konkurrence og bredde.

kolofon:
ansvarshavende redaktør: Søren Eriksen
redaktionel koordinator: Tina Salling-Thomsen
annoncer: Magnus Nielsen

Design, layout og repro: 
Hans Henrik Borup Laugesen · Tlf.: 4063 9277

Distribution: Omdeles som indstik i 
FavrskovPosten 4.-5. september 2012, til alle 
husstande i postnr. området 8382 Hinnerup.

xxxxxx  - maj 2011

Søren Eriksen 
Hovedformand
ser@hog-hinnerup.dk 

Benny Nielsen  
Forretningsudvalg
BSN@hog-hinnerup.dk

Magnus Nielsen 
Forretningsudvalg
MNI@hog-hinnerup.dk

Peter Breiner Larsen 
Forretningsudvalg - IT
pbl@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner forretningsudvalget:

Nyt fra bestyrelsen + Tennis  - september 20122

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

Kontaktpersoner sponsorudvalget:

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

fladskærm
og fifa-spil 
fra nordea til HoG

formanden mener:

HoG står
over for nye
udfordringer
Efter en dejlig sommer (her tænker jeg ikke på 
vejret) er vi nu klar til at begynde på en sæson.
De indendørs aktiviteter går i gang igen og de 
udendørs aktiviteter fortsætter.
HOG står over for en række udfordringer her i 
efteråret.

Kunstgræsbane
Fodboldafdelingen arbejder hårdt på at få etableret en 
kunstgræsbane ved HH.  Vi er bevilget 2 mio. kr. af 
Favrskov Kommune, 750.000 kroner af DBU og 40.000 
kr. fra Idrætsparkens Fond.
Men der skal bruges i alt 4 – 5 mio. kr. afhængig af 
prisen og momsudfordringen.
Betingelserne for tilskuddene tilsiger, at vi skal i jorden 
i år.
Et udvalg med Aksel Daugbjerg som formand arbejder 
hårdt på at få indsamlet de manglende penge og få lavet 
en forretningsmodel for kunstgræsbanen Det skal lyk-
kes, men det er en stor opgaver fodboldafdelingen står 
over for. Vi skal alle bakke op om initiativet.

Spinning
Der er forslag om, at vi skal etablere en spinning 
afdeling i HOG. Tina Salling-Thomsen og nu Henrik 
Hedegaard har arbejdet hårdt på at udarbejde et kon-
kret oplæg.
Der er stor fokus på forenings-fitness i disse år. Spin-
ning vil være et godt supplement til de aktiviteter, vi 
allerede tilbyder i HOG. Samtidig vil det styrke brugen 
af Rønbæk Idrætscenter i overensstemmelse med de 
tanker, der ligger bag centerdannelsen.
Vi håber snart at kunne præsentere et konkret tilbud.

Gebyrer
Favrskov Kommune har vedtaget forslag til halharmo-
nisering. Det indebærer, at vi fremover skal betale 50 kr. 
pr. time for brugen af de kommunale haller.
Det vil gå hårdt ud over de indendørs aktiviteter, som 
kan forvente at kommunens beslutning indebærer en 
kontingentstigning på indtil 200 kr. pr. deltager i bad-
minton, håndbold og indendørs fodbold.
En forventning der bekræftes af de andre idrætsfor-
eninger i Hinnerup området.
Denne kommunalt pålagte kontingentstigning kan let 
betyde, at mange fravælger disse idrætsgrene. Stik mod 
hensigten.
Halharmoniseringen har desværre været kendetegnet 
ved manglende dialog mellem politiker og idrætsfor-
eningerne. Vi har ikke mødt forståelse for vore indven-
dinger.
Vi kan kun håbe det bedste for de indendørs aktiviteter.

Søren Eriksen

nordeafonden har skænket gave til HoG´s cafe-
teria ved Haldum-Hinnerup hallen. filialdirektør 
Mette Dam, nordea Hinnerup, overrakte tirsdag 
den 19. juni 2012 en stor check til bestyrer af 
HoG´s cafeteria, lone rasmussen - på 7.300 kr.

Lone Rasmussen havde på vegne af HOG´s cafeteria 
søgt beløbet af Nordeafonden, og beløbet skal bru-
ges til indkøb af fladskærms -TV og FIFA fodboldspil, 

så cafeteriets gæster kan se TV og spille fodbold via 
fjernsynet, når de er i klubhuset.  Lone Rasmussen 
er meget glad for, at der nu var bedre muligheder for 
cafeteriets gæster at se TV på stedet, og hun er også 
sikker på, at FIFA fodboldspillet vil blive brugt flittigt 
under de unge menneskers besøg på stedet. 
Filialdirektør Mette Dam er glad for, at Nordea på 
denne måde kan være med til at støtte de unge men-
nesker i Hinnerup.                                                       ok

Filialdirektør Mette Dam (tv) overrækker check til Lone Rasmussen, 
bestyrer af HOG´s cafeteria ved Haldum-Hinnerup Hallen.

Kristian Hasager 
Forretningsudvalg
krh@hog-hinnerup.dk

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

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

Ib Hesselberg  
Tennis - 
Udvalgsmedlem
hes@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner tennis:

er du interesseret i at gå til spinning i Hinnerup 
I HOG er vi i øjeblikket i gang med at undersøge, om vi kan lave en spinning afdeling. Vi er langt i forberedel-
serne, fortæller Magnus Nielsen fra HOG´s forretningsudvalg og oplyser samtidigt, at der er fundet lokale ved 
Rønbækcentret og at et lille udvalg er i færd med at finde spinningcykler og andet udstyr. 
Vi håber, det bliver det sidste nye inden for spinningcykler, vi får fat i, og at der er stor interesse for at deltage på 
et af de spinning hold, vi håber at kunne oprette, siger Magnus Nielsen. 
Den foreløbige plan er, at spinning afdelingen kan starte sine aktiviteter ca. 1. oktober. 
Er DU interesseret i at deltage i spinning, være instruktør eller gå ind i spinning-
udvalget eller høre mere herom, kan du kontakte:
Henrik Hedegaard, mobil 20602991, mail: hedegaard@it.dk 
eller 
Magnus nielsen, mobil 21747552, mail: mni@hog-hinnerup.dk

Bak op bag spinning som ny aktivitet i HoG

Lene Hauge  
Formand, 
sponsorudvalg
LHA@hog-hinnerup.dk
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Specialfabrik for vægte til landbrug og industri

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

Medlemsregistrator/
kontaktperson: 
Margit Kjær 
mkp@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner håndbold:

Senior-udvalg: 
Karin Mogensen
km@hog-hinnerup.dk

Kasserer: 
Helle Miltersen
hm@hog-hinnerup.dk

Materiale-udvalg: 
Bjarne Nielsen
bni@hog-hinnerup.dk

som overskriften antyder, så er vi nu 
”gået” (måske nærmere løbet) i gang 
med en ny Håndboldsæson. 

Der virker næsten samme mekanismer 
for en stor del håndboldfolket, som for 
en stor del af den danske befolkning 
op mod jul;  selvom vi holder utroligt 
meget af vores idræt, og selvom vi 
nyder de fleste af de mange timer, vi 
bruger på denne herlige sport i løbet af 
en sæson, så nyder vi også den rela-
tivt korte ”afslapningsperiode” hvor vi 
IKKE beskæftiger os (ret meget) med 
håndbold, og når vi så skal til at starte 
forberedelserne til endnu en sæson op, 
så kommer det alligevel lidt bag på os, 
at ”det allerede er nu” – ligesom det 
kommer bag mange, ”at det allerede er 
jul” cirka d. 24/12 – og det til trods for, 
at begge ”begivenheder” ligger rimeligt 
fast rent tidsmæssigt år efter år.
Derudover glæder de fleste sig også 
til Jul, og håndboldfolket glæder sig i 
hvert fald helt sikkert til, at håndboldsæ-
sonen starter op igen.

Denne sæson byder vanen tro på man-
ge driftsmæssige opgaver af den mere 
traditionelle art, men i år får vi også lov 
til at prøve kræfter med ikke mindre end 
tre nye tiltag inden for holdfællesskaber. 
Vi er i år en del af et nyt holdfællesskab  
på U-12 drenge årgangen mellem, KIF, 
SGF og HOG, samt holdfællesskab på 
U-10 pigeårgangen mellem KIF,GUI og 
HOG, og som noget ganske nyt prøver 
vi i år til med et holdfællesskab på her-
reseniorsiden (damerne har haft fælles-
skab i nogle år) mellem SGF og HOG.
Disse tre nye skud på stammen af 
holdfællesskaber inden for den gam-
le”8382” kommune glæder vi os meget 
til at følge. 
Som det måske er nogen bekendt 
blev der afholdt et par møder sammen 
med DGI før sommer ferien mellem de 
gamle 8382 klubber med henblik på at 
styrke det fremtidige samarbejde. 
Disse ”små” tilløb til, at de tidligere kon-
kurrenter/modspillere på stort set alle 
parametre i fremtiden måske kan blive 
MEDspillere i stedet for MODspillere 
og på den måde fremme/styrke vores 
idræt lokalt både breddemæsigt og 
måske også niveaumæssigt, ja det ville 
da være en succeshistorie af dem der 
er værd at læse mere end én gang. Der 
er i øvrigt aftalt næste møde, så proces-
sen er ikke gået i stå .

Så  der vil ud over det almindelige 
driftarbejde  i klubberne også blive lagt 
kræfter i udvikling og forbedringer, og 
derfor er det også – med fare for at 
gentage mig selv  - af allerstørste vig-
tighed/nødvendighed, at vi bliver nogle 
flere til at løfte ”byrden”.
Vi har i HOG håndbold også planer 
om at ”genrejse” vores MINI SPORT 
koncept, hvor far eller mor (eller begge) 
kommer i hallen hver eller hver anden 
lørdag formiddag, sammen med deres 
barn/børn og LEGER nogle boldlege 
sammen, og det er ikke håndbold træ-
ning men blot indendørs boldleg. 
Til dette formål skal vi nødvendigvis 
bruge 1-4 eller flere forældre, afhæn-
gig af hvor tit man har tid/lyst til være 
”instruktør”/motivator for flokken. 
Vi har ikke booket tider endnu, men lør-
dag formiddag fra 09.30 – 10.30 kunne 
være et godt bud.  Mail til undertegnde 
(adressen  er på HOG’s hjemmeside) 
hvis I er interesserede/nysgerrige.
Et andet og ganske nyt koncept, som 
vi rigtigt gerne vil starte op er : ”Hånd-
boldfitness” – Det er et koncept som 
JHF har ”opfundet” i bestræbelserne på 
at få flere voksne tilbage til håndbold-
klubberne, også efter karriere og familie 
dannelse.  JHF har udfærdiget en 
manual, der er så udførlig, at man kan 
gå slavisk frem efter den i sin ”undervis-
ning”.
Den er delt op i tre dele:
Puls – Power – Play 
Puls : løbetræning udendørs   
Power : styrketræning indendørs, men 
kun øvelser med egen krop, ikke vægte 
o.l.  
Play : Spil på to mini mål med skum-
bolde efter nogle meget sociale regler, 
og ALLE kan være med.
Her skal vi også bruge 1-3 ”instruktø-
rer” og man behøver ikke andre forud-
sætninger, grundet manualens detal-
jerede beskrivelser, end lyst til at dyrke 
motion i selskab med andre motions- 
glade mennesker.
Også i dette til fælde er I velkomne til at 
stille spørgsmål på min mail.
Vi håber rigtigt meget på, at vi får 
mulighed for at starte begge oven-
nævnte ting op sideløbende med vores 
”almindelige” aktiviteter allerede i denne 
sæson. Skulle det vise sig at være for 
ambitiøst, så prøver vi bare til næste år.

Med håbet om en Sjov, 
Spændende og Travl sæson:

 Kim Vester

ny håndboldsæson
- nye udfordringer

oversigt over håndbold-

træningstiderne 
for sæsonen 2012-13 

for HoG, four stars, small stars, samt det 
i skrivende stund unavngivende U-10 pige-

holdsamarbejde mellem kif/GUi/HoG.
kontaktpersoner for de enkelte hold 

(også holdfællesskaberne) 
findes på www.hog-hinnerup.dk

Hold Hal Ugedag Tidsrum

HOG Herre senior 
Four Stars U18 Herre

Holdsamarbejde 
med SGF
Begge dage 
Præstemarkshallen

Tirsdag

Torsdag

Kl. 21.00 - 22.30

Kl. 19.30 - 21.00

Four Stars Dame senior /
Four Stars U18 Dame

Rønbækhallen 2 

Præstemarkshallen

Tirsdag 

Torsdag

Kl. 20:00 - 23:00

Kl. 21:15 - 23:00

Four Stars U16 drenge Rønbækhallen 2

Rønbækhallen 1

Mandag

Onsdag

Kl. 19:00 - 20:00

Kl. 20:00 - 21:00

Four Stars U16 piger Rønbækhallen 2

Østervangshallen

Mandag

Onsdag

Kl. 20:00 - 21:00

Kl. 19:00 - 20:00

Four Stars U14 drenge Rønbækhallen 2

Præstemarkshallen

Rønbækhallen 2

Præstemarkshallen 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Kl. 16.00 - 17.00

Kl. 19:45 - 21:00

Kl. 16:00 - 18:00

Kl. 16:30 - 18:00 

Four Stars U14 piger Rønbækhallen 2

Rønbækhallen 2

Onsdag

Fredag

Kl. 19:30 - 21:00

Kl. 19:00 - 21:00

SmallStars U12 drenge
(holdfællesskab mellem 
SGF/KIF og HOG)

Rønbækhallen 2

Præstemarkshallen

Rønbækhallen 2 
Rønbækhallen 1

Rønbækhallen 2

Mandag

Tirsdag

Onsdag
Onsdag

Fredag

Kl. 15:00 - 16:00

Kl. 18:00 - 19:45

Kl. 18:00 - 19:30 
Kl. 19:00 - 20:00 

Kl. 15:00 - 16:00

HOG U12 piger Rønbækhallen 2

Rønbækhallen 1

Mandag

Onsdag

Kl. 17:00 - 18:00

Kl. 18:00 - 19:00

HOG U10 drenge Rønbækhallen 2

Rønbiækhallen 1

Mandag

Onsdag

Kl. 18:00 - 19:00

Kl. 17:00 - 18:00

HOG/GUI/KIF U10 piger 
(holdfællesskab)

Rønbækhallen 2

Rønbækhallen 1

Rønbækhallen 1

Mandag

Tirsdag 

Fredag

Kl. 16:00 - 17:00

Kl. 15:00 - 16:00 

Kl. 16:00 - 17:00

HOG U8 minimix 
(forventet start 20/9)

HH-Hallen Torsdag Kl. 16:00 - 18:00
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kåret til Danmarks bedste 
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Direkte fra Aarhus 
og Aalborg lufthavn 

Se også       tekst-tv side 508
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Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.

Trine Larni Nielsen
87 64 63 04

Navervej 24
8382 Hinnerup
Tlf: 86 98 87 77

Fax: 86 98 57 70
Mail: flemming@flemming-vvs.dk

Døgnservice: Tlf.: 20 20 86 40

Vi udfører en lang række forskelllige opgaver 
- altid til din tilfredshed
• VVS-arbejde
• Fjernvarme
• Badeværelser
• Solvarme

• Jordvarme
• Gasinstallationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice

VVS-INSTALLATØR

GARANTI

Hinnerup
Samsøvej 13 · 8382 Hinnerup

86 98 76 22

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

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

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

Se vores store udvalg af behandlinger på
www.ren-velvaere.dk eller ring på 8698 8375
Se vores store udvalg af produkter på 
www.ren-velvaereshop.dk

Jesper Stenbroen
Formand
jss@hog-hinnerup.dk

Martin Glad Jørgensen
Formand for 
senior
mgj@hog-hinnerup.dk

Lars Poulsen
Formand for 
ungdom
lp@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner badminton:

Ud over den al-
mindelige træning, 
byder HoG Bad-
minton på en lang 
række aktiviteter:

2012

lørdag 15. september - 
søndag 16. september, 
rønbækcenteret:
Klubdag/sportsdag med 
overnatning i Rønbæk-
hallerne (og tur i svøm-
mehallen).

lørdag 6. oktober, 
rønbækcenteret: 
Generationsstævne - 
double stævne, hvor 
doubler er sammensat 
af en ungdomsspiller + 
en anden generation (far/
mor/bedste)

fredag 19. – søndag 21, 
oktober, vingsted: 
Landsmesterskaber

november, 
rønbækcentret: 
EVENT med special ind-
budte topspillere. Træ-
ning af ungdomsspillere 
og opvisningskampe om 
aftenen.

lørdag 10-november, 
Hinneruphallerne: 
Begynderstævne 
U9-U11-U13 (har du 
aldrig været til stævne er 
det her muligheden, for 
flere udfordringer).

søndag 25-november, 
Hinneruphallerne:
Stævne, pointgivende for 
U9-U11BCD. 

lørdag 15-december, 
rønbækhallen (Gl): 
Julesjov for U9-U11-U13.

2013

lørdag 26-januar, 
rønbækhallerne: 
VI Piger & Boys Only – 
DGI-arrangement.

lørdag 9. - søndag 10. 
februar, Hinneruphal-
lerne:
Stævne, pointgivende for 
U9-U11BCD-U13ABCD-
U15ABCD.

lørdag 6. april, 
rønbækcenteret: 
Klub mesterskab for alle 
(senior + ungdom). 

lørdag 13. april - søn-
dag 14. april, Hinnerup-
hallerne:
Stævne, pointgivende for 
U9-U11ABCD-U13BCD. 

trænings-
samlinger

Ungdomsspillere på hol-
dene U11, U13, ’øvet’ og
’meget øvet’ inviteres til 
ekstra træningssamlinger 
seks søndage i sæsonen 
– i ugerne 43 – 46 – 49 – 
2 – 8 – 10.

i efterårsferien og 
vinterferien er der tilbud 
om træning over to 
dage.

trænerkursus

HOG Badminton afholder 
internt hjælperkursus ved 
badmintontræner Jakob 
Mørk 23. september 
2012. 

15. – 16. oktober 2012 
afholder DGI træner-
kurserne HT1 og HT2 i 
Rønbækhallen.

aktivitetskalender badmintonsæson 2012/13
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• Sportsskader                 
• Overbelastningsskader 
• Spændinger i ryg/skulder
• Problemer med lænden
	 ½	time	kr.	200	–	45	min.	Kr.	250	–	
	 1	time	kr.	300	–	Helkropsmassage	kr.	400

v/lægeeksamineret fysiurgisk massør Dan Koch 
Telefon	30	74	37	03	–	Bogfinkevej	51A	–	8382	Hinnerup		

Mail:	dan.koch@dk-massage.dk			–www.dk-massage.dk

DK-MASSAGE
DIN MASSØR I HINNERUP 

Affaldscontainere
Sand - Sten - Grus

Krankørsel

86 98 52 22 
www.hincon.dk
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Hinnerup  
Blomster

Storegade 11, 8382 Hinnerup

Telefon 86 98 83 11
www.hinnerupblomster.dk
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kinesiotape –  bandager –  sportstape
éngangsisposer – støttebind – flextape

inter Line import/export aps
erhvervsparken, samsøvej 30
8382 Hinnerup  –  tlf. 86 98 55 08
e-mail: interline@mail.dk  –  www.inter-line.dk

Health
for all ages

InterLINE_A5_NY_v1.indd   2 09/06/11   21.34

Af Lars Poulsen
HoG Badminton inviterer alle ungdomsmedlemmer 
(også Minitonspiller med forældre) til en klubdag/
sportsdag, hvor vi skal lege, prøve forskellige sports-
grene, svømme, lave en masse sjove aktiviteter og 
selvfølgelig også spille badminton. og så skal vi over-
natte i hallen !!!!

HOG badminton sørger for alt, så du skal bare komme og 
deltage med godt humør, så sørger vi for aftensmad, mor-
genmad, overnatning, svømmehal, masser af sjov. 
HELE arrangementet koster kun 100 kroner for medlemmer 
inklusiv t-shirt.
Du kan tage en god ven eller veninde med til hele arrange-
mentet for kun 150 kroner.
Du skal selv medbring tøj/badetøj/håndklæde/sko, udstyr til 
overnatning (madras-sovedyr etc.) til dagen
(Hvis du endnu ikke ved om du skal spille badminton denne 
sæson, men tror det, kan du også være med, dog med 
forbehold for antal tilmeldinger)

lørdag d. 15/9:
13.00-16.30: Forskellige aktiviteter styret af vores trænere
15.00-16.30: MINIton for 4-7 årige spillere med deres 
forældre
17.00-18.00: Svømmehallen er åben for alle deltagere og 
deres søskende og forældre. Der er livredder !
18.30-20.00: Aftensmad for alle (søskende og forældre kan 
spise med for 60 kroner/voksen og 40 kroner/barn (drik-
kevarer kan købes). HUSK at skrive i din tilmelding, om din 
familie kommer til aftensmad.
19.30-20.00: Orientering om HOG badminton, trænings-
samlinger, stævner, den nye sæson for forældre/børn og 
interesserede (Børnene leger/spiller i hallen)
20.00-22.00: Aktiviteter, hygge og socialt samvær
22.00 Godnat (Du skal mindst være ni år for at overnatte)

søndag d. 16/9:
08.00-09.00: Morgenmad
09.00-11.00: Div.  aktiviteter, kl. 11.00 skal børnene hentes.

Tilmelding sker på hjemmesiden 
www.hogbadminton.klub-modul.dk

klubdag i badminton – 
tag en god ven
eller veninde med

Klubdagen er en særdeles populær, sjov og spæn-
dende aktivitet; - kom og vær med..!

Af Lars Poulsen
HoG badminton tilbyder alle børn i alderen 4-7 år at 
deltage i vores Miniton sammen med deres forældre. 
konceptet er i stil med mor/barn gymnastik, og der er 
fokus på udvikling af børnenes motorik gennem for-
skellige lege og øvelser, og der spilles også badminton.

HOG badminton har også tilbudt dette til alle børnehaver i 
Hinnerup, hvor børnehaven blot skal komme til hallen med 
børnene, så sørger vi for hallen, træner og alle rekvisitter. Så 
spørg efter det i din børnehave.
MINIton afholdes onsdage klokken 17-18.00 af vores egen 
træner, Jette Fogelberg, som er DGI ansvarlig for MINIton 
i hele Østjylland, og det koster KUN 100 kroner for en ½ 
sæson.

Miniton for børn 4-7 år ;  - også i børnehaven

Af Peter Thiele
sommeren 2012 bød endnu engang på den årlige Hin-
nerup lejr. i år var det første gang i det nye rønbæk-
center. 

Ligesom de seneste år var lejren delt i en ”lille” lejr for 
U11+U13 og en ”stor” lejr for U15+U17+U19.  Grundet de 
nye forbedrede faciliteter kunne vi nu samle begge lejre i 
Rønbækcentret, så de foregik samme sted, men samtidig 
var to individuelle lejre.  Det var en stor udfordring for os 
som instruktører, men heldigvis blev det en stor succes, 
som helt sikkert skal gentages.  Lejrene bød selvfølgelig på 
en masse badminton men derudover også mange andre 
aktiviteter som Speedminton, Battle, Rytme badminton, 

Stratego, Natteløb og mange andre ting. Vi havde en utrolig 
sjov lejr, og jeg vil fra hele instruktørteamet sende et stort 
tak for en fantastisk uge. 
Vi håber alle på et glædelig gensyn til næste sommer!!

Dobbelt sommerlejr i rønbækcentret

Af Lars Poulsen
i forbindelse med HoG’s 
spinningarrangement 
lørdag 9. juni, havde HoG 
Badminton badminton-
spillere til at cykle inden 
de voksne skulle spinne, 
og konceptet var at skaffe 
så mange personlige 
sponsorater som muligt. 

HOG badmintons deltagere 
gjorde en fantastisk indsats 
og cyklede totalt 8.458 
kroner hjem til ungdomsaf-
delingen i badminton
En STOR tak til neden-
stående ”cyklister” og 
ikke mindst en stor tak til 

sponsorene i form af jeres 
forældre, familie, venner og 
bekendte:
Frederik Hauge, Mathias 
Hauge, Ann Poulsen, Anne 
Muurholm, Mads Muur-
holm, Kasper Krupsdal, 
Martin Bundgaard, Cecilia 
Nymark Grønbech og An-
dreas Søndergaard
Pengene går til ungdoms-
afdelingen og vil gå til 
forskellige arrangementer 
og specielt vores event i 
november med kendte bad-
mintonspillere, der træner 
ungdomsspillerne og spiller 
opvisningskampe.

cyklede tusindvis af kr. hjem
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Miljø - Energi - Installation

Aut. VVS-installatør Henrik Hansen

8698 5550
www.hinnerupblik.dk

• Nybyggeri
• Stoker (pillefyr)
•  Badeværelses-

indretning
• Kobber- og blikarbejde
• Døgnvagt

 • VVS-arbejde
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• Solvarme
• Jordvarme
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Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

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

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

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

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

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

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

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

Bakkegårdens Møbler er en anderledes hyggelig møbelforretning, 
hvor service, faglig betjening og kunden i centrum, 

har været nøgleordene i mere end 30 år.

find os på parallelvej 57 i trige – tlf. 8623 1622  
 kør ad den gamle randers-Århus landevej, 

drej fra ved rema 1000 og følg skiltene.
vi glæder os til også at betjene dig på Bakkegårdens Møbler

www.bakkegaardens-moebler.dk

Af Martin Glad

HoG Badmintons senior-
spillere fik ikke lov at hvile 
længe hen over somme-
ren. torsdag 2. august 
stod de klar til første 
træning – tre uger tidli-
gere end de var vant til og 
i præstemarkhallen, fordi 
rønbækhallen var udlånt 
til DBU fodboldcamp på 
denne tid af sæsonen.

Siden har seniorspillerne i 
senior 1 truppen været i fuld 
gang to gange om ugen. 
Kyndigt anført af førstehol-
dets nye træner, Thomas 
Damgaard.
Thomas Damgaard har de 
seneste 13 år været elite-
træner i henholdsvis Viby 
Badmintonklub og Team 

Aarhus Badminton. Med 
skiftet til HOG Badminton 
er begreber som holdånd 
og klubmenneske kommet 
i centrum hos den Thomas 
Damgaard, og den erfarne 
træner skal i højere grad 
bygge et hold op frem for at 
udvikle individualister.
HOG Badmintons Senior 
1 trup består af to hold. 
1. holdet spiller i Jyllands-
serien, og 2. holdet spiller i 
serie 1 i Dansk Badminton 
Forbund (DBF)
Senior 2 er de lidt ældre tur-
neringsspillere, som træner 
én gang om ugen, og som 
selv står for træningen.
Herudover udlejer HOG 
Badminton motionsbaner 
til voksne om onsdagen. 
Motionsbanerne udlejes, så 
der er fire spillere pr. bane 

pr. time. Efter klokken 22 
der dog mulighed for at 
spille single. 
Du finder træningstider og 
tilmeldingsmodul på hjem-
mesiden www.hogbadmin-
ton.klub-modul.dk

nye tider hos seniorspillerne
HOG Badminton har ledige baner i  

HH-hallen og Rønbækhallen, til alle aldre og niveauer.  
Og ekstra motionsbaner om onsdagen.

Det første skridt er ikke engang svært  
– tilmeld dig på www.hog-hinnerup.dk / badminton. 

TræningsTiDer:
Miniton, 4-7 år Onsdag  kl. 17-18
U9 Mandag kl. 14-15,  onsdag  kl. 15-16
U11 Onsdag  kl. 16-17,  torsdag  kl. 14.30-15.30
U13 Tirsdag  kl. 18-19,  torsdag  kl. 17-18
U15, U17 Tirsdag  kl. 19-20,  torsdag  kl. 18-19
Øvet U9, U11, U13 Tirsdag  kl. 15-16.30 
Meget øvet Tirsdag  kl. 16.30-18, torsdag  kl. 15.30-17
senior 1 Mandag kl. 21-23, torsdag  kl. 19-21
senior 2 Torsdag  kl. 21- 23
Motion Onsdag kl. 20-23, tors. kl. 21-23, lør. kl. 8-9

Badminton er sjov motion

Af Lars Poulsen
efter en fantastisk sæson 
sidste år med masser 
af aktiviteter og spæn-
dende oplevelser følger 
HoG Badminton op med 
samme koncept i år 
udvidet med flere tilbud til 
spillerne. 

Vores målsætning er at 
skabe nogle fantastiske 
oplevelser for alle vores 
medlemmer, hvor de kan 

blive udfordret på det 
niveau de har, og for dem, 
der gerne vil mere, har vi 
yderligere udfordringer. 
Vi har mange dygtige 
trænere, og samtidig får 
vi kendte badmintonspil-
lere til Hinnerup for at 
træne ungdommen, så 
vores medlemmer får nogle 
spændende oplevelser.
Ovenstående krydres med 
et godt samarbejde med 
DGI, hvor vi i fællesskab 
afholder sommerlejr, begyn-
derstævne og inviterer på 
specielle træningssamlin-
ger. Alle disse tilbud kan ses 
i vores aktivitets kalender.

Hjemmestævner i 
rønbækcentret
HOG Badminton afholder 
selv yderligere fire stæv-
ner – et begynderstævne i 
november, et pointgivende 
stævne i november og 
to pointgivende stævner 
i februar og april 2013. 
Sidste sæson slog vi rekord 
i februar, hvor 235 spillere 
mødte op og spillede mere 
end 400 kampe. Gentager 
vi den succes, er der garanti 
for fuld fart over fjerboldene 
i Rønbækcentret.

fokus på holdturnering
I år vil vi også have stor 
fokus på holdturneringen, 
hvor vi håber at få rigtig 
mange spillere med. 

I holdturneringen dyster 
hold på fire-seks spillere 
mod hold fra andre klubber, 
og turneringen er med til at 
styrke holdånden i en ellers 
individuel sportsgren.
Holdturneringen finder sted 
i weekenderne i ugerne: (40) 
– 43 – 46 – 49 – 2 – 10 – (12).

prøv badminton
Vores tilbud til ungdoms-
spillerne er de samme som 
sidste år, og hvis du er 
usikker på, hvilket hold du 
skal deltage på, er du altid 
velkommen til at prøve et 
par gange inden tilmelding. 
Du er selvfølgelig også 
velkommen til at ringe eller 
sende en email til os.
Allerede lørdag 15. septem-
ber holder vi klubdag med 
overnatning i hallen. Hvis du 
er medlem, er du velkom-
men til at tage en god ven 
eller veninde med for at 
prøve badminton og alle de 
andre ting, der sker denne 
dag.      Du kan læse mere om 

klubdagen på side 5

ny spændende ungdoms-sæson er startet
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Kims Fiskevogn
Tlf.: 97823162 / 20479530

elsebeth nielsen
ide binderiet

skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
tlf.: 8698 75 40

Nielsen & Partner
Hadsten  · Søndergade 13  · E-mail: 837@edc.dk · 86 98 36 00
Hinnerup  · Storegade 6  · E-mail: 838@edc.dk · 86 98 77 77

Bestil en gratis 
og uforpligtende vurdering.
Ring allerede i dag!

En god ejendomsmægler er guld værd!

Jette Eriksen
Indehaver, statsaut. ejendomsmægler, MDE

Annette Kjærgård  
Formand 
annette.kjaergaard@jubii.dk  

Lise Kaa  
Udvalgsmedlem
svoem@kaa-staehr.dk 

Marianne Johansen
Udvalgsmedlem
MNJ@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner svømning:

august stamp kirkeby 
og Johannes kjær-
gaard, som begge 
svømmede i HoG 
indtil for to år siden, 
kvalificerede sig 
i år til Danske År-
gangsmesterskaber i 
svømning.

Mesterskabet blev 
afviklet på det nation-
ale træningscenter på 
Bellahøj i midten af juni 
måned. Begge drenge 

havde kvalificeret sig 
i flere discipliner og 
havde således både 
mange individuelle løb 
og 4 holdkapper til 
mesterskabet. Bedste 
fælles placering blev en 
6. plads i 4 x 200 fri i 
tiden 9:17.34.
Johannes og August 
forlod HOG svømning 
efter indstilling fra deres 
træner og svømmer i 
dag i AGF´s eliteafde-
ling.

Begge drenge ligger på 
top 50 over de bedste 
herrer svømmere i hen-
holdsvis årgang 1999 
og 1998.                                                          
HOG svømning priori-
terer bredden fremfor 
eliten og er derfor glade 
for muligheden for at 
sende de allerbedste 
af vores svømmere 
videre til eliteklubber og 
dermed nye udfordring-
er. Johannes og August 
er blot de seneste i en 

række HOG svømmere, 
som prøver kræfter 
med elite svømning i 
AGF.

som afslutning på 
sæsonen blev der i 
år, udover den tra-
ditionsrige distan-
cesvømning, afholdt 
”chokoladestævne” 
for klubben yngste 
svømmere.

Stævnet var en stor 
succes, hvor hele 93 
svømmere stillede til 
start i disciplinerne: 
25 m brystsvømning, 

25 m rygcrawl og 25 
m crawl. Alle svøm-
mere fik taget tid og fik 
diplomer med tiderne 
med hjem. For mange 
af svømmerne var det 
den allerførste erfar-
ing med at svømme 
til et stævne – og der 
var stort smil hos både 
forældre og svøm-
mere. Som afslutning 
på stævnet fik alle et 
stykke chokolade og 

en svømmemedalje.

Herover ses klubrekorderne pr. 31. maj 2012

Herover ses klubmestrene 2012.

for første gang i HoG 
svømnings historie er 
der blevet afholdt et 
klubmesterskab.

I mesterskabet deltog 21 
svømmere, hvilket stort 

set svarer til Talentholdet, 
men også nogle af klub-
bens helt unge talenter 
var inviteret med.
Vi fik kåret klubmestre og 
sat de første klubrekor-
der. 

Hver årgang kæmpede 
i fire svømmediscipliner, 
hvorefter tiderne blev 
omregnet til point og lagt 
sammen.
I flere årgange var der tæt 
kamp om titlen.

Året suprise mestre: Nicolai 
Lykke og Caroline L. Mathiesen

HOG Svømnings klubmestre 2012: 
Bagerst fra vestre: Maria Lemming, 
Nicolai Lykke og Sune Mersh. Forrest 
fra venstre Valdemar Kjærgaard, Jasmin 
Minds Ladegaard, Anne Rosenvang 
Mathiesen og Lasse Funder Berg.

klubmesterskab 2012

tidligere HoG-svømmere med i DM

Johannes Kjærgaard vandt dette 
heat i 100 m fri i tiden 1:00,77

chokoladestævne

Billederne viser et par situationer 
fra ”Chokoladestævnet”, som var 

en del af sæsonafslutningen for de 
yngste svømmere. - Arrangemen-
tet blev en stor succes blandt både 

svømmere, ledere og forældre..!

Vi forventer at holde end-
nu et Chokoladestævne 
i den kommende sæson, 
så endnu flere kan prøve 
kræfter med at svømme 
til et stævne.
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Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

Altid en elektriker i 
nærheden af dig

Hos EL:CON Hadsten udfører vi  
alle typer elopgaver fra små  

serviceopgaver til store projekter. 

Vi er altid klar til at hjælpe dig.

Elinstallation InfrastrukturIndeklima Automation CNC og maskinerSikringKlima og energi Kommunikation Termografering

Et univers af elløsninger

EL:CON Hadsten A/S

Tlf. 8761 0233
hadsten@elcon-as.dk

www.elcon-as.dk

Kompetent service 
- døgnet rundt

Tel 8761 0233
Reperation og salg af

hvidevarer

Per Bach Sørensen, 
Formand
pbs@hog-hinnerup.dk

Ole Okholm, 
næstformand
okh@hog-hinnerup.dk

Kim D. Hansen
Team Senior
kim_hansen@sol.dk

Rene Johansen, 
Team Unge
rj@hog-hinnerup.dk

Heinrich Frausing, 
Team Børn
hf@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner fodbold:

Per Andreasen
Mdl af afd.best.
pea@hog-hinnerup.dk

Kristen Engelbrecht, 
Mdl. af afd.best.
ke@hog-hinnerup.dk

Lone Rasmussen, 
Kasserer
lor@hog-hinnerup.dk

visionen for favrskov kunstgræsbane vil 
være at medvirke til at styrke og udvikle 
unges sundhed og trivsel i favrskov 
kommune.

Efter at Favrskov byråd tidligere på året 
dels bevilligede 2 mio. kroner til anlæg af en 
kunstgræsbane til kommunens fodboldspil-
lere og samtidigt pegede på en placering 
på HOG’s baner ved Haldum Hinnerup 
Hallen, så er arbejdet intensiveret med at 
klargøre etableringen.
DBU har endvidere bevilliget 750.000 kr. til 
anlæg af banen, så nu er HOG i fuld gang 

med at få skaffet de sidste midler til etable-
ringen, som forventes at være godt 
1 million kroner.
Der er lagt en tidsplan for projektet, som 
betyder, at selve etableringen af banen kan 
ske sidst på året.
HOG har fået den første håndsrækning 
fra Idrætsparkens Fond i Hinnerup med 
et tilskud på 40.000 kr. Der arbejdes på at 
skaffe de resterende penge på følgende 
områder:
En række fonde bliver kontaktet og ansøg-
ninger er sendt afsted.
For firmaer tilbydes sponsorater baseret på 

guld, sølv eller bronze sponsorater.
De privatpersoner, som ønsker at støtte 
projektet kan også deltage: Hjælp med at få 
økonomien for den nye Favrskov Kunst-
græsbane på plads - støt ved at købe én el-
ler flere m2 kunstgræs. Når du støtter med 
en gave, har du mulighed for at få en skat-
tebesparelse for dit beløb. Det maksimale 
beløb, der kan indbetales, med skattebe-
sparelse, af private er - 14.500 kr.  Mindste 
mulige gavebeløb er 200 kr. (1 kvm).
Hjælp dine børn eller børnebørn, der spiller 
fodbold i Favrskov kommune til øget sund-
hed og trivsel ved at støtte projektet.

Såfremt du ønsker at støtte projektet kan 
du læse nærmere på www.favrskovbanen.
dk , hvoraf du også kan foretage indbeta-
ling.
Der vil endvidere blive uddelt informations-
materiale for at informere om projektet og 
mulighederne for at støtte.
Arbejdet med at skaffe de resterende midler 
vil blive visualiseret, så det er muligt at følge 
status på indsamlingen. Dels vil dette kunne 
ses på ovenstående hjemmeside og dels 
vil der blive opstillet en stander i Hinnerup 
midtby, hvor status også kan følges.

kunst-
græsbanen 
rykker 
tættere på…
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86 911 777
www.hairfair.dk

Topkapper & Anlægsgartner

Jeg laver også alt i:
Beskæring - Træfældning - Belægning 
Havearbejde - Maskinarbejde

JH-Anlæg 
v.Jesper Hansgaard 

22981728
www.jh-anlaeg.com

jhanlaeg@live.dkTjek også hjemmesiden !

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

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

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

www.webapoteket.dk

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

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

SOLBESKYTTELSE TIL HELE FAMILIEN

CAPITAL SOLEIL

Få det billigste med i købet

KØB 3 BETAL FOR 2

KOM IND OG
FÅ RÅD OG
VEJLEDNING
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Bankospil
  på Hinnerup kro 
        hver mandag 
                  kl. 19.30

HoG fodbold glæder sig til at tage de nye fod-
boldbaner i brug. favrskov kommune har givet 
grøn lys for, at HoG fodbold kan tage de nye ba-
ner ved Haldum-Hinnerup idrætsanlægget i brug. 

Flotte ser de ud. En dejlig jævn bane, flot grønt græs 
og delvis i læ af den skov, der blev plantet for snart 
mange år siden af Hinnerup Kommune. 
- Det bliver dejligt for vore mange fodboldspillere at 

få mere plads. Det har været meget klemt de senere 
år, hvor fodboldafdelingen er vokset fra omkring 500 
spillere til nu 700 spillere. Det giver et øget pres på 
banerne, siger fodboldformand Per Bach Sørensen.
- De 1½ fodboldbane giver plads til 3 stk. 7-mands 
baner, og det bliver en god aflastning for de nuvæ-
rende baner, så de kan komme til hægterne efter en til 
tider alt for hård slitage, slutter formanden.  

OK

i den forløbne sæson er det lykkedes for four 
stars´ herreynglinge fodboldhold at blive kreds-
mestre i U19a rækken. Holdet gik ubesejret 
igennem turneringen, men de måtte dog helt hen 
til sidste spilledag, før man med en sikker 3-1 sejr 
over rækkens nummer 2 lystrup kunne kalde sig 
kredsmestre. Herefter skulle holdet så ud i kreds-
kampe om det jyske mesterskab.
1/8 dels finalen skulle spilles på hjemmebane mod 
BMI, og efter en spændende kamp trak Four Stars sig 
tilbage med en sejr på 5-2. Et par dage senere skulle 
der så spilles kvartfinale ude mod Arden. Holdet spil-
lede en rigtig god kamp og trak sig igen tilbage som 
sejrherre, denne gang med en sejr på 3-0. Torsdag 
var der så lagt op til et brag af en kamp på Rønbæk-
ken, da Silkeborg kom på besøg for at spille semifina-
len. Og med de mange tilskuere som vidner, levede 
vores drenge op til tidligere resultater og hev en 3-1 
sejr i land.
Lørdag den 30. juni var der så finale om det jyske 
mesterskab. Holdet skulle møde Skjern, og kam-
pen skulle spilles på neutral bane i Kjellerup. Massiv 

opbakning fra medrejste forældre, supportere og 
repræsentanter for klubben gjorde hvad de kunne for 
at heppe og støtte holdet, men efter en spændende 
kamp, måtte holdet dog se sejren gå til Skjern, der 
på dagen fortjent vandt det Jyske Mesterskab. Dog 
havde Four Stars ynglinge stor ære af kampen, og 
med lidt mere held i sprøjten kunne mesterskabet 
godt være gået til Hinnerup. Men stadigvæk var det 
en stolt træner Tage Lausdahl og holdleder Steffen 
Hansen, der efter en super sæson – som også bød 
på en finaleplads i U21 turneringen – sendte de unge 
mennesker på velfortjent sommerferie. 
For undertegnede holdleder, sluttede dermed en 
”æra”, som begyndte da drengene var 5 år gamle og 
jeg - som far til et af børnene, sammen med en anden 
forælder - besluttede at vi gerne ville gøre vores for 
at lære børnene at spille fodbold, samt ikke mindst 
give dem mulighed for at få nogle gode sportslige og 
sociale oplevelser. Netop med denne årgang 1993/94 
har oplevelserne og glæderne ved at have med dem 
at gøre nu i 14 år givet mig meget mere end jeg kunne 
have drømt om. Det har spændt lige fra masser af 

træningsaftener over Anders And Cup, Hinnerup Cup, 
Finalestævner, utallige uden- og indendørs turneringer 
til udenlandsture og hyggelige sociale arrangementer. 
Sportsligt set har denne årgang altid været med helt 
fremme, vundet utallige turneringer – og nu sluttet 
som nr. 2 i Jylland, og indeholder i dag en grund-
stamme af rigtig dygtige unge spillere som nu officielt 
bliver en del af senior afdelingen i Hinnerup. Men ikke 
mindst socialt har denne årgang fungeret nærmest 
perfekt. Et rigtig godt sammenhold – også uden for 
fodbolden – samt en, gennem tiden, fantastisk opbak-
ning fra forældre, søskende og bedsteforældres side 
har gjort dette hold til en, i mine øjne, unik og sjælden 
set sammentømret enhed, som altid har ydet en 
kæmpe indsats og ikke mindst været utrolig dejlige at 
være træner/holdleder for. 
Tak for en fantastisk dejlig tur drenge, og tak fordi i har 
været som i har været. Al mulig held og lykke frem-
over ønsker jeg hermed jer alle.
Vi ses jo nok på banerne fremover også.

Steffen Hansen 
Holdleder Four Stars U19A

Foto t.v.: En situation fra Four Stars U19’s ihærdige indsats ved JM.
Foto t.h.: Holdbillede Four Stars U19.

sølv til
four stars U19a
ved Jyske
Mesterskaber

De nye fodboldbaner ved HH klar til brug

Banerne er kridtet op til nye, bedre forhold
for det voksende antal fodboldspillere i HOG.



www.byg-mal.dk

86 98 78 50
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A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup
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Hovedsponsorer:
• sportmaster storcenter nord
• Hummel

Guldsponsor:
• Bagergården i Hinnerup 
• rema 1000 i søften
• scan choko

sølvsponsor:
• Blue Water shipping 
• Dansk computer center
• Xl Byg - Gadeberg Hadsten
• vibe Huse
• Hinnerup container service

Bronzesponsor:
• Bridgestone Danmark a/s
• De Grønne Busser
• elcon  Hadsten-Hinnerup 
• frode laursen
• Gepa auto
• Hinnerup Blikkenslagerforretning 
• Hinnerup Boghandel
• Hinnerup vvs
• JH anlæg
• Murermester orla kragelund
• oluf Bahn isolering
• profil optik
• el plus - Hinnerup 
• tandlægerne v/
   thomas Hedegaard aps
• tømrerfirma netopil
• vvs installatør flemming sørensen
• Xl - Byg & Mal - søften 
• Århus charter
• Hair fair

reklameskilte:
rønbæk stadion - HH-Hallen -
rønbæk centret hal 1 & 2
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Blue Water shipping  
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Hinnerup container service 
Hinnerup vvs 
JH anlæg  
Jydsk flytteforretning 
Jyske Bank 
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lB skilte - norring  
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Malermester Haugaard 
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Murermesterfirmaet 
karl Johan Hvid  tønnesen 
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sparbank vest 
sparekassen Østjylland 
Home  
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intersport 
Hummel 
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ok Benzin 
nygaard vvs.dk  
Gf forsikning  
Jacobs tømrerfirma 
sportmaster storcenter nord 
statoil servicenter - søften 
vibe Huse 
vvs  flemming sørensen 
Xl Byg og Mal - søften 
Xl Byg - Gadeberg Hadsten
Hair fair
 
tøj sponsorer - 2012

Bagergården - Hinnerup 
Blue Water
elcon Hadsten-Hinnerup 
Hummel
Murermester orla kragelund
oluf Bahn isolering
sportmaster storcenter nord
statoil servicenter søften
rema 1000 - søften 
vibe Huse
Bagergården Hinnerup
Hummel
sportmaster storcenter nord
rema 1000 - søften
tandlægerne v/
thomas Hedegaard aps
Xl Byg - Gadeberg Hadsten
Debel

- vi siger tak
til alle vore samarbejdspartnere..!

reklamepartnere:
H

ov
ed
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on

so
re

r:



www.hog-hinnerup.dk

Usandsynligt 

billigt

gadenavn nr. · Postnr. by · tlf. xx xx xx xx
www.ProfiloPtik.dk

*Samlede kreditomkostninger 0,- Samlet beløb, der skal betales tilbage for brille inkl. 
enkeltstyrke std. solglas: 498,- (v. 21,-/md. i 24 mdr.). Fast debitorrente 0,00%. ÅOP 0,0%

solbriller inkl. styrke

fra21,-
Mærkevarer På abonneMent fra kUn 21,-* Pr. Md.

Storegade 11 · 8382  Hinnerup · tel: 86 98 50 99
www.profiloptik.dk

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

www.gadeberg.dk

HJEMMEBANE...
• Vi holder med hjemmeholdet. 
 Vi støtter idrætten i nærområdet 
 og bakker op om et sundt idrætsliv 
 til glæde for den enkelte og for 
    byerne.

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

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

spinning-cykelløbet 
”HoG tour” blev en 
stor succes i forbindel-
se med Børnefestivalen 
d. 9. juni 2012. 

Selvom om HOG Tour’en 
ikke har nogen rigtig 
målstreg på Champs-
Élysées i Paris, - ja, så 
kørte deltagerne faktisk 
tilsammen en tilsva-
rende tur på blot 2 timer. 
Hele 1.220 km blev det 
sammenlagt til. Der var 
fart på og konkurrence 
om placeringerne til 
det sidste. Vinder blev 
Morten Hansen fra Lars 
Lindgaard Rådgivende 
Ingeniørfirma, Hinnerup. 
Morten kørte hele 47,3 
km i løbet. Løbets ældste 
rytter var den 79 årige 
Svend Ove Erenbjerg, 
der kørte 28 km for Team 
HOG Fodbold i løbet den 
time, han var på cyklen. 
Også en imponerende 
indsats og flot resultat.

et flot resultat.
HOG’s Sponsorudvalg er 
meget stolte af rytternes 
indsats og taknemlige 
for de mange bidrag fra 
rytternes sponsorer. 
Senior-rytterne kørte et 
overskud på ca. kr. 40.000 
ind til HOG. Hertil kom-
mer at børne-rytterne, der 
kørte umiddelbart inden 
de voksne, faktisk kørte 
yderligere 10.000 kr. ind til 
deres respektive sports-
grene. Så samlet når HOG 
Tour’en op på et resultat 
på ca. 50.000 kr. til HOG’s 
ungdomsarbejde. 

HoG tour’en 2012
blev en stor succes!

Senior-holdet, HOG Tour 2012
HOG’s Sponsorudvalg takker for den gode opbakning til arrange-
mentet og ønsker alle en rigtig god sommer.

Kasper Krupsdahl træder i 
pedalerne for HOG
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kom til oktoBerfest i HH Hallen

Alletidershunde  dk
...hvis din hund skal ha’ det bedste
* Hundepension
  max. 4 hunde, så der er plads
   og tid til den enkelte hund med
   aktivering, træning, gåture osv.

* salg af hunde-
  produkter, fx. guffer, kødben, 
   flexliner, shampoo osv.

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

* salg af kvalitets-
  foder til hunde og katte til meget
   favorable priser

* salg af kvalitets-
  foder til hunde og katte til
   meget favorable priser

Jordemodervej 6 - 8382 Hinnerup - Tlf. 2324 4510
www.alletidershunde.dk

alletidershunde@live.dk  -  facebook: alletidershunde

HoGs sponsorgruppe og lions club i Hinne-
rup arrangerer oktoBerfest i HH-hallen.
allerede inden billetsalget kom i gang 
den 15. august var der reserveret over 
100 billetter til festen i HH-hallen lørdag den 
6. oktober 2012 fra kl. 18.00 – 01.00. - (Dørene 
åbnes kl. 17.30)

Arrangørerne HOG´s Sponsorgruppe og Lions Club 
Hinnerup håber derfor, at sidste års deltagerantal på 
325 bliver slået eftertrykkeligt i år.
Gerne med over 400 deltagere. 

Der er øl nok, tYsk Øl....!!
I år garanterer arrangørerne, at der er øl nok – masser 
af tysk øl, så det bliver en rigtig tyroler- og oktoberfest 
som i Tyskland. 
Der vil også være mulighed for at købe vin og soda-
vand, men skal arrangørerne gå efter sidste års trend, 
så er det helt klart det tyske øl, der er fokus på. 

...og buffet, underholdning, dans!!
OKTOBERFESTEN byder på en stor buffet med flere 
slags kød, salater, brød m.v. 
Aftenens underholdning er lagt i hænderne på lokale 
kræfter. Under spisningen spiller og underholder HOT 
Tyrolerband og efter spisningen spiller Headeggs op 
til dans.

kØB Billetterne Her:
Billetter kan købes i Hinnerup Boghandel 
og hos Din Tøjmand Claus Hvass i Hinnerup. 
Købes billetter samlet, kan der reserveres et bord til 
det antal personer, hvortil der er købt billet, så alle i en 
gruppe kan sidde sammen. 

HoG mangler 
sponsorater til 
holdspilletøj 

flere af HoGs hold i badminton, håndbold 
og fodbold mangler nyt spilletøj.

HOGs mange hold i badminton, håndbold og 
fodbold – både til børn, ungdom og seniorhold 
mangler hold spilletøj til deres mange turne-
ringskampe. 
HOGs sponsorafdeling vil derfor gerne opfor-
dre sponsorer, forældre, trænere og holdledere 
til at hjælpe med at opfylde disse ønsker om 
nye trøjer, shorts og strømper til de mange 
turneringshold, så de kan repræsentere HOG 
på bedste vis og samtidig reklamere for spon-
sorerne med reklametryk på tøjet. 
Sponsorafdelingen vil derfor gerne kontaktes, 
så der kan laves en aftale om hjælp til hold spil-
letøj til de mange sportsudøvere.
Kontaktperson: Magnus Nielsen, mobil 21 74 
75 52 – eller E-mail: MNI@hog-hinnerup.dk 

OK

Headeggs er i topform og parate til at give den hele armen som en 
del af underholdningen ved den kommende Oktoberfest..!

- vi ses til oktoBerfest lørdag den 6. oktober 2012
HUsk: Det er sJovt, og du støtter mange gode formål.....!!!!

EFTERLYSNING:

EFTERLYSNING:


