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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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INdsIgt

sammenhold om kunstgræsbanen

Også Oktoberfesten 2012 blev en succes for 
arrangørerne Lions Club Hinnerup og HOG. 
Derfor er det allerede nu besluttet at gennem-

føre en endnu større og endnu mere festlig 
Oktoberfest årgang 2013 den 5. oktober i år.

- Se bagsiden side 16..!

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

mia fra HOG klar
for danmark ved

em i fodbold
24-årige Mia Kjærsgaard Andersen startede sin fodboldkarriere i HOG, som markspiller.

Da hun for en halv snes år siden deltog i et unionsstævne sammen med HOG og Four Stars, tog karri-
eren for alvor fart: Målmanden blev skadet, og Mia sagde ja til at vogte netmaskerne. 

Siden har hun bl.a. vundet pokalfinalen  i målet hos Skovbakken, og til juni er hun 
målmand på A-landsholdet, når EM i kvindefodbold fløjtes i gang i Sverige.

- Se side 13

Det er gået forrygende med at skaffe økonomiske midler til den kommende, længe 
ønskede kunstgræsbane i HOG-regi. Blandt andet er der kommet massiv økonomisk 
støtte fra flere andre afdelinger til fodboldafdelingen.                            - Læs side 9-14

NYHed..!
dBU’s fodboldcamp 2013
kommer til HOG Hinnerup 

fodboldcampen i 2013 er for unge 
født i perioden 1. januar 1997 - 31. december 2000.

for deltagere på dBU’s fodboldcamps er det vigtigt, 
at man er indstillet på at bo sammen med nye kammerater 
og trænere under hele camp-forløbet - i alt 3 dage.

HOG Hinnerup afvikler dBU’s fodboldcamp 2013 

den 29 Juli.- 1. august  (uge 31)
dBU’s fodboldcamp i HOG Hinnerup er sat til 48 deltagere.
Afviklingsted: rønbæk stadion Ådalsvej 94  8382  Hinnerup
fra mandag kl. 11.00 til torsdag kl.13.00 i afviklingsugen. 
deltageren overnatter på afviklingsstedet.

Udover spændende og lærerige dage på fodboldcampen 
får du også:

- god træning og mulighed for personlig udvikling
- vurdering af evner og forbedringsmuligheder
- nye venskaber
- morgen-middag og aftensmad på afviklingsstedet
- en landsholds T-shirt
- din egen fodboldcamp fodbold og drikkedunk
- et diplom for deltagelse på dBU fodboldscamp

vi inddeler deltagerne i grupper med 12 piger/drenge i 
hver. det foregår efter alder og køn.
Træneren tilgodeser, at undervisningen foregår på en sjov 
og udviklende måde med børnenes fysiske, psykiske og 
sociale udvikling i centrum.

Billetsalget starter:  Tirsdag den 12. marts kl. 10.00 (uge 11)
Billetterne vil kunne købes på posthusene eller via billet 
nets hjemmeside: www.billetnet.dk
prisen for dBU’s fodboldcamp er i 2013 kr. 1130,- pr. delta-
ger (gebyr udgør kr. 30,-)

med sportslig hilsen
HOG Børn & Unge udvalget

- Se sommerens tre øvrige HOG-fodboldtilbud side 14!

Oktoberfest igen..!

Og familiemesse..!
Ikke kun Oktoberfesten, men også 

Familiemessen, som HOG sidste år arrange-
rede i samarbejde med Favrskov Erhverv, 

gentages til efteråret, helt præcist søndag den 
29. september kl. 10-16 i Rønbæk Idrætscenter 
Hal 1 & 2. - Sæt allerede nu et STORT KRYDS 
i kalenderen, så du ikke risikerer at gå glip af 

Favrskovs største messe for hele familien.
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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 med FavrskovPosten 12.-13. 
marts til samtlige husstande i postnummerområderne
Hinnerup, Søften, Trige og Sabro.

Søren Eriksen 
Hovedformand
ser@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  - marts 20132

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

Kontaktpersoner sponsorudvalget:

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

formanden mener:

Jo større
opbakning,
des sjovere
for alle i HOG

Kristian Hasager 
Forretningsudvalg
krh@hog-hinnerup.dk

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

Vi er gået ind i 2013. Aktiviteterne er startet igen 
efter en velfortjent juleferie.

Samtidig er første kvartal også perioden for års-
møder og generalforsamling. Som så ofte før, skal 
vi ud for at finde nye medlemmer til bestyrelser 
og udvalg. Og som ofte før kan det være en svær 
opgave.

Det ser ud til, at det også denne gang lykkedes 
at finde medlemmer til de fleste poster. Det er vi 
glade for i HOG.

Det er en stor opgave et drive en så stor forening 
som HOG. Vi har mange ideer og tiltag, som skal 
gavne HOGs medlemmer. Men vi skal bruge 
mange hænder.

2013 bliver ingen undtagelse. Vi skal etablere en 
kunstgræsbane til små 4 mio. kr. Indoor cycling 
skal bide sig fast som en god HOG aktivitet. Mon 
ikke der udtænkes nye ideer i løbet af året.

Samtidig skal der arrangeres stævner, sommerlejre 
mv. inden for næsten alle idrætsgrene. Vi ved af 
erfaring, at stævner virkelig giver vore børn og 
unge en god oplevelse. De møder unge fra andre 
klubber og bliver udfordret på deres egen kunnen.

HOG er en medlemsstyret forening, hvis beretti-
gelse beror på, at vi kan tilbyde netop de aktiviteter 
vore medlemmer efterspørger, samt at medlem-
merne er villige til at påtage sig de opgaver, som er 
nødvendige for at foreningen fungerer.
Det vil sige at påtage sig ledelsesopgaverne i be-
styrelsen og udvalg og at være træner for børn og 
unge. Som forældre kan man bakke op ved at køre 
til stævner og kampe i andre byer, hjælpe ved de 
stævner vi selv arrangerer samt påtage sig nogle af 
de praktiske opgaver, som der altid er.
Jo større forældreopbakningen er, jo sjovere bliver 
det for os alle sammen.

Søren Eriksen

Komiteen af HOG-æres-
medlemmer har tildelt 
Mads Lerche, instruktør i 
HOG tennis, Henning Baks 
legat på 1000 kr., som tilde-
les en ung som har gjort en 
stor frivillig indsats i HOG.

Udpluk fra indstillingen:
”Mads er en central figur 
i den efterhånden store 

gruppe af unge, som nu er 
blevet et fantastisk aktiv for 
tennisafdelingen, fordi de 
aflaster den lille gruppe af 
voksne, som gennem de 
seneste 7-8 år har kæmpet 
for at få Hinnerups børn til 
at spille tennis. 
HOG tennis har på disse 
år opnået, at ca. 40 børn 
deltager i tennisklubbens 

træningstilbud. For at dette 
skal kunne fortsætte, er det 
helt afgørende, at klubbens 
voksne frivillige får hjælp af 
unge tenniskyndige, så som 
Mads”.

Tillykke til Mads!

(Se også omtale samt foto fra 
overrækkelsen næste side)

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

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

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

Kontaktpersoner tennis:

Charlotte Henriksen
Tennis-
Udvalgsmedlem
chhe@hog-hinnerup.dk

HOG tennis har haft et 
glimrende samarbejde 
med Hadsten tennisklub 
på seniorsiden i 2012. 

Vore bedste mandlige 
seniorer har deltaget på 
Hadsten´s serie 1 hold 
og været med til at sikre 
oprykning til jyllandserien. 
Det har givet vore bedste 

spillere nogle udfordringer, 
som ellers ikke er mulige, 
fordi HOG tennis ikke er 
medlem af JTU. 
Det er planen, at samarbej-
det forsætter.

frugtbart samarbejde gav oprykning

HOG tennis har holdt sit 
årsmøde i overensstem-
melse med vedtægterne.

Beretningen kan ses i sin 
fulde længde på 
www.HOG-Hinnerup.dk.

På årsmødet blev Char-
lotte Henriksen nyvalgt 
til tennisudvalget, så det 
samlede udvalg nu består 
af:
Charlotte Henriksen, Lars 
Norengård, Ib Hessel-
berg, Hans Knudsen og 
Lars Hauer Larsen. 

Lars fortsætter som 
formand.

Tennis-
formand 
tager en
tørn mere

mads Lerche, HOG Tennis
får Henning Baks legat
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Generalforsamling 3

Omkring 40 medlemmer var mødt frem til HOGs 
generalforsamling onsdag den 27. februar i HOG´s 
klubhus ved Haldum-Hinnerup Hallen.

HOG´s formand Søren Eriksen kunne i sin beretning for-
tælle, at 2012 havde været et spændende og udfordrende 
år for HOG, og han forventede også, at det kommende år 
ville indebære nogle markante ændringer i forhold til HOGs 
historie.
Søren Eriksen glædede sig over den store fremgang i HOG 
inden for mange områder og fremhævede blandt andet:

·     At HOG-familien var vokset fra 5 til 6 afdelinger, idet der 
er oprettet en ny afdeling ”Indoor cycling”. Afdelingen har i 
øjeblikket 130 betalende medlemmer, hvilket er sket på blot 
4 måneder.

·     At HOGs medlemstal var vokset til 1.848 medlemmer. 
En fremgang på 143 medlemmer.

·     At Rønbæk Idrætscenter nu har kørt i et år og har givet 
gode rammer for idrætten i Hinnerup, både for HOG og de 
andre foreninger, der benytter centret. Det er fantastisk at 
komme i centret og se det liv, der er i begge haller, cafeen 
og Indoor Cycling lokalet. Præcist noget af det, der var 
målet med Rønbæk Idrætscenter.

·     At vi også fortsat kan benytte Haldum-Hinnerup Hallen 
med det nye halgulv og ligeledes HOGs dejlige klubhus 
med cafeteria og mødelokaler.

·     At der var kommet liv i cafeteriet i klubhuset ved 
Haldum-Hinnerup Hallen hele dagen, da forpagterne af ca-
feteriet sørger for mad til Haldum-Hinnerup Skolens elever.

·     At fodboldafdelingen har kunnet tage de nye 1½ 
fodboldbane ved idrætsanlægget ved Haldum-Hinnerup 
Hallen i brug.

·     At Byrådet har besluttet, at Favrskov kommunes kunst-
græsbane skal ligge på HOGs baner ved Haldum-Hinnerup. 
Anlæg af kunstgræsbanen sættes i gang 1. april 2013, og 
det er med stolthed, at vi kan konstatere, at det er lykkedes 
fodboldafdelingen at samle så mange penge sammen i 
lokalområdet, så beløbet til etablering af banen kan komme 
på plads inden det sættes i gang. Dette skyldes ikke mindst 
bedrag fra flere af HOG´s afdelinger, fra Oldboysspillere, fra 
Grundfør UI, fra lokale firmaer og en række personer, der 
har indbetalt beløb til banen. Det kan alle i det lokale om-
råde omkring Hinnerup være meget stolte af. Der mangler 
kun knap 200.000 kr. for at hele beløbet til anlæg af banen 
er på plads.

·     At HOG kom ud af året med et pænt overskud. Afdelin-
gerne har virkelig forstået at tilpasse sig de svære tider med 
øgede krav til betalinger til kommunen og færre penge fra 
sponsorer.

·     At der er taget hul på debatten om den fremtidige for-
eningsstruktur i Hinnerup-området.

valg
På valg til forretningsudvalget var hovedkasserer Benny 
Nielsen og Peter Breiner Larsen. Benny Nielsen ønskede 
ikke genvalg, og da der ikke var fundet en anden til kasse-
rerposten, besluttede generalforsamlingen, at forretnings-

udvalget skulle bruge den næste tid til at finde en person til 
denne post. I mellemtiden vil posten være ubesat.

HOGs forretningsudvalg og bestyrelse ser således ud
·     Søren Eriksen – Formand
·     Kristian Hasager – Næstformand
·     Vakant – Kasserer
·     Peter Breiner Larsen – Forretningsudvalgsmedlem
·     Magnus Nielsen – Forretningsudvalgsmedlem
·     Henrik Hedegaard – Indoor Cycling
·     Lars Haver Larsen – Tennis
·     Kim Vester – Håndbold
·     Jesper Stenbroen – Badminton
·     René Johansen – Fodbold
·     Annette Kjærgaard – Svømning

To overrækkelser af hæder
På generalforsamlingen blev Henning og Karen Bak legat 
på 1000 kr. til en ung leder i HOG uddelt.  Valget, der igen 
i år er foretaget af HOGs æresmedlemmer, faldt i år på 
Mads Lerche fra HOGs tennisafdeling. Tennisafdelingens 
motivation var, at Mads gennem de seneste 7-8 år har 
været et stort aktiv for tennisafdelingen. Han tager del i 
træningen af de yngre medlemmer, er en central figur med 
en positiv tilgang til sporten, til kammeraterne og til instruk-
tørerne. Mads har dygtiggjort sig ved at deltage i DGIs 
instruktøruddannelse. 
Han er en ung mand, man kan stole på, og det er fantastisk 
at se den positive måde, han påtager sig ansvaret for træ-
ning af en børnegruppe på omkring 40 spillere på.
Han er ikke bange for at påtage sig et lederskab.

Stort tillykke til Mads med hæderen.

Håndboldafdelingen benyttede også lejligheden til at hædre 
en af deres ildsjæle. Årets leder i håndboldafdelingen 2012 
blev Henny Sørensen, holdleder (holdmor) for U14 piger. 
Håndboldformand Kim Vester udtalte, ”vi har her en ildsjæl, 
der var alt for holdet. Henny går man aldrig forgæves til 
med opgaver, de klares med et smil”.

Stort tillykke til Henny Sørensen med hæderen.

rolig generalforsamling i HOG

Henning Bak overrækker legatet til Mads Lerche fra 
HOG Tennis.                               (Foto: Magnus Nielsen)

Kim Vester overrækker vandrepokal og gave til Henny 
Sørensen, HOG Håndbold.      (Foto: Magnus Nielsen)
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vil du med på årets HOG Tour ?
Af Tina Salling-Thomsen

HOG Tour er et samarbejde mellem fire afdelinger .
Årets HOG Tour 2013 køres lørdag d. 1. juni i Hinnerup 
midtby og er en del af favrskov Børnefestival. Touren 
er et cykelløb, hvor der køres på body-bikes – og det 
gælder om at køre længst på den afsatte tid.

Frivillige kræfter fra afdelingerne badminton, håndbold, 
fodbold og indoor cycling har påtaget sig opgaven med at 
arrangere og afvikle touren.

en tour opdelt i to
• Børne-/ungdomsetapen (11-17 årige)
Etapen har en varighed af 45 minutter med start kl. 10.00
• Senioretapen (+18)
Etapen køres umiddelbart efter første etape og har en varig-
hed af 60 minutter.  
Arrangørerne har allerede fået henvendelser fra ryttere, der 
gerne vil sikre sig en plads i dette års tour. 
Så er du fyldt 11 år og har lyst til at være en del af holdet, 
er det altså nu, du skal kontakte én af arrangørerne nævnt 
sidst i artiklen.

Idéen er, at alle ryttere hver især indgår aftaler med sponso-
rer om at betale en fast pris pr. kørt kilometer. Rytterne kan 
på den måde indtjene et beløb til støtte for HOG. Jo flere 
cyklede kilometer jo flere indkørte kroner.  
De første sponsorer har også allerede meldt sig på banen 
- dejligt. 

Hvorfor lave sådan en tour?
Beløbene som børn- og ungdom kører ind under løbets 
første etape, går ubeskåret til rytterens egen ungdomsafde-
ling. Sponsoraftalerne for de unge er meget fleksible, så der 
er mulighed for at støtte rytterne med såvel mindre, som lidt 
større beløb pr. kørt km. 
Indtjeningen fra løbets 2. etape går til arbejdet i den enkelte 
afdeling, som rytteren stiller op for.

Yderligere oplysning og tilmelding:
Håndbold – Kim Vester, kve@hog-hinnerup.dk
Badminton – Jesper Stenbroen, jss@hog-hinnerup.dk
Fodbold – Per Andreasen, pea@hog-hinnerup.dk  
Indoor cycling – Tina Salling-Thomsen, tst@hog-hinnerup.dk
Direkte kontakt for sponsorer: 
Tina Salling-Thomsen, tst@hog-hinnerup.dk

De to fotos herover viser et udsnit af alle de aktive HOG-folk i 
alle aldre, som var med til at sikre et fornemt resultat 2012.

HOG søger sponsorer, der 
vil reklamere på spilletøj til 
en hold i både håndbold, 
badminton og fodbold.
  
HOGs mange hold i 
badminton, håndbold og 
fodbold – både til børn, 
ungdom og seniorhold 
mangler hold spilletøj til 
deres mange turnerings-
kampe. 
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 sponsorerne 

med reklametryk på tøjet. 
Sponsorafdelingen vil derfor 
gerne kontaktes, så der kan 
laves en aftale om hjælp til 
hold spilletøj til de mange 
sportsudøvere.

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

OK 

Hinnerup messen - for hele familien
Søndag den 29. september kl. 10-16 i Rønbæk Idrætscenter Hal 1 og 2

MEDIEPARTNER:

ARRANGØR:

Vil du vise � aget, vise hvad du kan, 
fokusere på dine varer eller sælge det 
bedste du har lært ?

Så book en stand på Favrskovs største 
messe for hele familien

Forskellige størrelser af stande både 
inden og udendørs. 

Forhåndsinteressen er allerede meget 
stor så book allerede en stand nu.

Bestilling af stand eller yderligere info:
Magnus Nielsen
mni@hog-hinnerup.dk
tlf. 21 74 75 52

Overskuddet går til 

ungdomsarbejdet 

i HOG

Bliv synlig
på HOG-
spilletøjet..!

Foto øverst til højre 
viser spilledragter fra 

Bagergården, nederst 
spilletrøjer fra DEBEL.

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

Specialfabrik for vægte til landbrug og industri

Dit lokale alternativ...
Fokus på kundens vækst og udvikling
Vi betjener et bredt udsnit af mindre og mellemstore
virksomheder, foreninger og institutioner. Vores 
målsætning om en tæt kundekontakt og effektivitet, 
sikrer vi gennem en decentral og flad organisation.

Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Tlf. 86 98 71 99 • hinnerup@rgdrevision.dk • www.rgdrevision.dk
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TENERIFE
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kåret til Danmarks bedste 
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danske ferierejsende.

Nomineret i 2010.
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Direkte fra Aarhus 
og Aalborg lufthavn 

Se også       tekst-tv side 508
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Nyt fra
indoor Cycling

HEROVER:
Der trampes i pedalerne.  

(Foto: Tina Salling-Thomsen)

Henrik Hedegaard 
Formand 
hhe@hog-hinnerup.dk  

Tina Salling-Thomsen
Kasserer
tst@hog-hinnerup.dk

Michael Haugaard
Udvalgsmedlem
mha@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner Indoor cycling:

Pia Henriksen
Udvalgsmedlem
phe@hog-hinnerup.dk

Af Pia Henriksen

den 23. oktober 2012 slog vi dørene op 
til den første iC time i HOG.
siden er det blevet til mange kørte kilo-
meter og mange nye medlemmer i vores 
afdeling.
i skrivende stund er der 133 medlemmer.

Vi er meget glade for udviklingen og meget 
tilfredse med den velkomst vi har fået og 
den interesse der er blevet vist os.

indvielse
Lørdag d. 12/1-2013 holdt vi officiel indvi-
else af afdelingen. Vi bød på kaffe, the og 
kage og der blev fortalt lidt om IC og om 
cyklerne vi benytter. Derudover havde man 
mulighed for at prøve kræfter med cyklerne 
i vores IC lokale. Her havde instruktør, Per-
nille Hinrichsen lavet små programmer, så 
alle interesserede kunne få lov at prøve.
Det var et par gode timer og vi vil gerne sige 
tak til alle de fremmødte.

senior idrætten cykler også
Ved indvielsen fik vi også skabt en god kon-
takt med Senior Idrætten i Hinnerup, og de 
er nu begyndt at køre hos os hver tirsdag 
formiddag.

Alt i alt er det gået rigtig fint med opstarten. 
Der har naturligvis været et par fejl, som 
vi har måttet tilrette hen af vejen, men i det 
store hele er alt foregået som vi har ønsket 
og håbet på.

spændende tiltag
Vores fantastiske instruktører har i løbet 
af de sidste 3-4 måneder budt ind med 
forskellige lidt anderledes tiltag, som gør det 
sjovt, spændende og hårdt at gå til IC. For 
eksempel jule- og nytårs IC, 2 timers IC og 
udholdenheds IC.
Der vil fremadrettet komme mange flere af 
disse små events, så hold godt øje med 
vores hjemmeside.

HOG IC er også kommet på facebook. 
Vi opfordrer alle vores medlemmer til at 
kigge forbi siden og blive medlem. Her 
laver instruktørerne ofte opslag med diverse 
informationer.

TIL VENSTRE:
Far og søn cykler. 
(Foto: Tina Salling-Thomsen)

HEROVER: Så kom der logo på..!
(Foto: Michael Haugaard)

TIL HØJRE: Pyntet op til julecykling
(Foto: Tina Salling-Thomsen)

INDOOR
cycling

A
N

N
O

N
C

E

A
N

N
O

N
C

E
T
IL

L
Æ

G



Svømning & Håndbold6

Kims Fiskevogn
Tlf.: 97823162 / 20479530

penge til favrskovbanen
fra svømmerne i Hinnerup

 - marts 2013

formand for favrskovbanen Aksel daugbjerg 
kunne i starten af februar måned glæde sig over, at 
der nu er kommet så mange penge ind til etab-
lering af kunstgræsbanen ved Haldum-Hinnerup 
idrætsanlægget, at der kunne gives grønt lys til at 
begynde at anlægge banen i starten af april måned, 
og en forventning om at entreprenøren er færdig 
med banen ved udgangen af juni måned.

- Det har vi glædet os meget til at kunne melde ud, for-
tæller Aksel Daugbjerg, som sammen med en arbejds-
gruppe på 6-7 mand har knoklet med at finde de i alt 
3.600.000 kr., banen kommer til at koste. 
- Vi mangler kun 200.000 kr. for at kunstgræsbanen 
bliver en realitet, fortæller han.

Få dage efter denne udmelding kom nye positive 
meldinger om bidrag til støtte for banen. HOG´s svøm-
meafdeling sendte denne melding:  

Hej Aksel
 
Der er mig en fornøjelse at meddele at HOG Svøm-
ning vil sponsere kr. 37 for hvert medlem, træner, 
hjælpetræner og Udvalgsmedlem svarende til kr. 
24.679.  (Vi har 642 medlemmer og 25 træner/
hjælpetræner/Udvalg).
 
Held og lykke med at rejse de sidste penge og med 
Kunstgræsbanens Støtteforening.

 Venlig hilsen 
HOG Svømning 

Annette Kjærgaard, formand
 
Kunstgræsudvalget er stolt over, at HOG´s sportslige 
afdelinger bakker op om projektet og støtter det øko-
nomisk. Det er rigtig flot af dem. 
Vi er stolte af at være med i en forening, hvor medlem-
merne på den måde bakker hinanden op.

Annette Kjærgård  
Formand 
annette.kjaergaard@jubii.dk  

Lise Kaa  
Udvalgsmedlem
svoem@kaa-staehr.dk 

Marianne Johansen
Udvalgsmedlem
MNJ@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner svømning:

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

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

elsebeth Nielsen
ide binderiet

skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40
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Navn: Jesper Stenbroen  

Tilknytning: 
Spiller og Formand 

Periode: Mange år  

Hvornår holder du allermest af 
badminton?

Det gør jeg, når jeg er til stæv-
ner med Sebastian og Sarah. 
Når jeg kan se, hvordan de hele 
tiden udvikler sig, hvilket jo især 
er takket være vores dygtige 
trænere. Og når vi holder vores 
egne stævner i klubben.

Hvor meget tid 
bruger du på badminton 
i HOG-regi?

Det svinger meget. I nogle perio-
der er der en del møder, som jeg 
skal deltage i. Derudover hjælper 
jeg ofte til ved stævner.

Hvad driver dig?, 
og hvad får du ud af 
dit engagement?

Det der driver mig er at se, at 
de ting, vi går og laver, bliver en 
succes. I år har vi brugt en del 
midler på at få flere medlem-
mer i vores seniorafdeling, og 
det er lykkes. Det er bl.a. lykkes, 
fordi vi har ansat en rigtig dygtig 

træner, Thomas Damgaard, som 
har kunnet trække nye spillere til 
klubben.
Jeg må sige, at de unge spillere 
imponerer mig rigtig meget med 
deres flotte resultater både til 
stævner og holdkampe.

Hvor og hvornår 
stiftede du bekendtskab 
med badminton?

Jeg begyndte at komme i hallen 
som 4-årig, da min mor og far 
startede badminton op i Hinne-
rup. Jeg har spillet badminton, 
siden jeg var 5 år, men jeg træ-
ner ikke ret meget mere pga. 
dårlige knæ. Jeg kan dog ikke 
undvære det helt, så jeg træner 
indimellem med om torsdagen.

Er du engageret i andre 
foreningsaktiviteter?, 
og hvilke?

Jeg er fodboldtræner for min 
søn Sebastians årgang og som-
metider hjælper jeg også med 
træningen på min datters, Sa-
rahs, fodboldhold.
Derudover er jeg eventchef for 
vores oldboys 30 hold. Her står 
jeg for, at få afholdt vores for-
skellige events, som vi holder for 
at få samlet penge ind til vores 
velgørende projekter på Grøn-
land og i Afrika.

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:

Af Martin Glad

så er vi efterhånden ved at være halvvejs 
i vores første spændende sæson med 
ny træner, og det må siges, at satsnin-
gen har båret frugt. de fleste spillere på 
holdet har udviklet sig i positiv retning. 
specielt de unge spillere har lært rigtig 
meget, hvilket er utroligt vigtigt for afde-
lingen fremover.

Med sin enorme erfaring er vores træner 
Thomas Damgaard altid i stand til at se lige 
præcis, hvad den enkelte spiller har behov 
for at øve. Derfor er vi også utrolig glade for 
at kunne beholde ham endnu en sæson, 
som forhåbentlig kan udvikle holdet endnu 
mere.

Med hensyn til holdturneringerne er det 
blevet præcis så svært og spændende, 
som det var forventet, men begge hold har 
klaret det fint. Der har desværre været en 
del skader og afbud i truppen, så det har 
ikke været helt nemt, at skaffe de resultater 
vi gerne ville.
Målsætningen for begge hold er, at begge 
hold skal blive i de rækker, som de i øjeblik-
ket spiller i.

Det har jyllandsserie-holdet allerede opnået, 
da de med fire sejre og tre nederlag er sikret 
en plads i oprykningsspillet til danmarks-

serien. Det blev dog en meget spændende 
og tæt sidste kamp, som afgjorde, at holdet 
kom med i oprykningsspillet, da man her 
skulle hive en 7-6 sejr hjem på udebane i 
Aabenraa. Med en flot holdkamp lykkedes 
det, og holdet er sikre på at blive i rækken.
Starten på oprykningsspillet er dog ikke 
gået helt som håbet, da første kamp blev 
tabt med 11-2 til Varde, og dermed er 
chancerne for oprykning til danmarksserien 
faktisk væk.

Det andet hold i seniorafdelingen, som spil-
ler i serie 1, har haft lidt sværere ved at klare 
sig i rækken, da vi har været hårdt ramt 
af skader og afbud på holdet, og der har 
været brugt utrolig mange spillere. Alle har 
dog kæmpet, selv om det har været meget 
svært. Med kun en sejr og seks nederlag, 
endte holdet på syvende-pladsen, hvilket 
betydet en plads i nedrykningsspillet til serie 
2. - Den første kamp i nedrykningsspillet 
blev ingen succes for holdet, da vi ikke 
kunne stille hold, og dermed tabte kampen. 
Derfor skal de sidste kampe vindes, hvis 
holdet skal forblive i serie 1 til næste år.

Begge hold mangler nu tre kampe, hvoraf 
to skal spilles på hjemmebane, den 23/2 og 
23/3. Her vil vi selvfølgelig gerne opfordre 
så mange som muligt, til at komme og 
hjælpe holdene godt igennem kampene, så 
vi kan få en god afslutning på sæsonen.

fem spørgsmål
til formanden

Nyt fra
seniorafdelingen

Af Malene Sørensen

Hvert år afholder HOG Badminton klubmesterskab for at finde de bedste spillere i 
alle rækker U9-U11-U13-U15-U17-U19 og senior. 
det vigtigste til klubmesterskabet er, at alle synes, det er en god og spændende 
oplevelse at være med, og at alle får nogle gode kampe. derfor kan nogle rækker 
blive slået sammen og andre bliver opdelt i begyndere, øvede og meget øvede 
spillere. det er badmintonudvalget, som sammensætter doublerne for ungdoms-
spillerne til klubmesterskabet – så vi undgår ’super-doubler’ mod begyndere.
klubmesterskab 2013 er for alle spillere, der er medlem af HOG Badminton og 
som har HOG Badminton som 1. prioritets klub.

Tidspunkt: lørdag 20. april 2013 i rønbækcentret.

Til klubmesterskabet er der præmier til 1. og 2. pladsen i alle kategorier. Tællere 
og taberen af en kamp deltager desuden i lodtrækning om gaver. samtidig er der 
medalje til alle U9 og U11-deltagere.

kryds i kalenderen:

klubmesterskab 20. april
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Badminton  - marts 20138
pluspoint til stort
ungdomsstævne
i vinterferien

Hold-rykind i HH-hallen
Af Malene Sørensen 

det blev til lidt af et ryk ind, da 
HOG Badminton i januar var vært 
for ikke mindre en 22 holdkampe 
for ungdomsspillere. 

Små 100 badmintonspillere var 
omkring HH-hallen i løbet af dagen, 
og det skulle vise sig at være i over-
kanten af, hvad programmet kunne 
bære.
De første spillere – U11C spillere 
– mødte ellers ekstra tidligt for at 
skabe luft op ad dagen. Klokken 8 
myldrede friske spillere og trætte 
forældre fra seks klubber ind i hallen 
klar til, hvad der skulle vise sig at 
være absolut lige kampe. Langt de 
fleste af kampene blev afgjort i tre 
tætte sæt, og mens spændingsni-
veauet i hallen steg løb tiden.
Da de næste seks U11D-hold mød-
te ind klokken 10, var programmet 
skredet med en halv time, og da de 
store U13A spillere (seks hold) fandt 
vej ved middagstid var ventetiden 
yderligere forlænget, og kaos havde 
indfundet sig i HH-hallen.
Med udsigt til at yderligere fire 

U13D hold skulle spille inden klok-
ken 16 var gode råd dyre, og mens 
badmintonformanden gik i gang 
med at jagte fodboldtrænere for at 
tigge ekstra haltid, blev Søften GF 
vores første redningsplanke. Præ-
stemarkhallen var netop ved at blive 
tømt for spillere.
Af sted med seks hold spillere, sø-
skende, holdledere og forældre i en 
række biler fra Hinnerup til Søften. 
Dagen så ud til at være reddet…
 – og så gentog morgenens tætte 
kampe sig. Tre-sæt kamp på tre-
sæt kamp var i fuld gang, da HOGs 
U14 fodboldpiger dukkede op til 
indendørs træning i en hal fuld af 
fjerbolde. 
Fodboldtrænerne blev vores red-
ningsplanke nummer to den dag, 
fordi de friske og kreative fandt på 
anderledes fodboldøvelser, som 
kunne gennemføres i en lille gymna-
stikhal. Slet ikke optimalt - men et 
godt eksempel på, hvordan vi kan 
hjælpe hinanden på tværs af afde-
lingerne.
Stor tak til tålmodige spillere, for-
ældre, gode venner i SGF og HOG 
Fodbold.

Af Malene Sørensen

”super stævne”, ”tak for i år – vi ses 
igen”, ”det klapper, når i holder stæv-
ner”, ”tak for en god dag”.

Roserne var mange, da HOG Badmin-
ton holdt stævne i den første weekend 
af børnenes vinterferie. Godt 200 spillere 
– og deres forældre og søskende - fra 51 
klubber kom valfartende til Hinnerup for 
at spille badminton. Og flere kom langvejs 
fra – for eksempel Skive-Resen, Lind KLG 
og Kolding. Andre havde kun kort vej til 
Rønbækcentret – for eksempel spillerne fra 

Korsholm, Søften, Hadsten og naturligvis 
Hinnerup.
Stævnet var i år samlet omkring Rønbæk-
centret og dets 11 badmintonbaner. Lør-
dag var det de unge i U11 og U15-rækker-
ne, der smækkede til gåsefjerene. Søndag 
var spillerne fra U9 og U13-rækkerne på 
banerne. Det blev til mere end 300 kampe 
fordelt over weekenden.
Fra HOG Badminton deltog 29 spillere, og 
mange af dem fik flotte placeringer. Resul-
tatlisten kan ses på www.hogbadminton.
klub-modul.dk

kommunemestre fra Hinnerup
flere af HOG Badmintons spillere kom på sejrsskamlerne ved det 
årlige kommunemesterskab i Ulstrup.
I 9B-rækken blev Sophia Lemming nr. 2 i single og mixdouble.
I U11D blev Sarah Stenbroen nr. 1 i double og nr. 2 i single
I U11C blev Rasmus Lauenborg nr. 1 i single med makkeren Peter 
Lund på 2.-pladsen, og de to vandt 1.-pladsen i double
I U13B blev Eva Skovgaard Lund nr. 2 i single, kun slået af Maria Chri-
stoffersen fra Søften

drabelig debut for U9-spillere
HOG Badminton gjorde rent bord i U9-rækken. 
I finalen i herredouble blev det rent HOG-opgør: Rasmus Knudsen/
Jacob Belter mod Mads Bang Rasmussen/Sebastian Stenbroen, som 
vandt.
I herresingle var det doubleparret Mads Bang Rasmussen og Seba-
stian Stenbroen, der begge havde kæmpet sig hele vejen til finalen.
Finalen blev en ”drabelig” dyst mellem de to 6-årige drenge. Afgørelsen 
kom i tredje sæt med 22-19 til Mads.

muurholm suveræn i england
Badmintonspiller mads muurholm var helt suveræn, da han var 
med landsholdet for U13 badminton i england før vinterferien. 
Danskerne slog England klart med 15-1, og i den individuelle turnering 
var Mads suveræn med 1. plads i single og mixdouble, og en 2. plads i 
herredouble.

Af Malene Sørensen

Normalt bringer det ikke smi-
let frem, når man afbryder 
andre. men det lykkedes ikke 
desto mindre HOG Badmintons 
formand, Jesper stenbroen, at 
gøre HOG fodbolds afgåede 
formand, per Bach sørensen, 
rigtig glad.

Det skete da badmintonformanden midt 
under fodboldformandens beretning 
kunne meddele, at badmintonafdelingen 
har besluttet at donere 10.000 kroner til 
Favrskov Kunstgræsbane.

I badmintonudvalget var vi ikke et 
sekund i tvivl om, at kunstgræsbanen er 
noget vi også vil være med til at sikre. 
Det er trods alt de samme børn vi deles 
om til de forskellige sportsgrene, og jo 
mere vi kan tilbyde vores børn og unge, 
jo mere ønsker de at holde sig idræts-
aktive til gavn for os alle, siger Jesper 
Stenbroen.

HOG Badminton
støtter også
kunstgræsbanen

Badmintonformand Jesper Stenbroen (th) overrækker den dejlige 
check på 10.000 støttekroner til den netop afgåede HOG-fodboldfor-
mand Per Bach Sørensen, som et bidrag til den nye kunstgræsbane.
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Per Bach Sørensen overdrager stafetten til ny Fodboldfor-
mand René Johansen.     (Foto: Magnus Nielsen)

i forbindelse med formandsskiftet udtaler per 
Bach sørensen:
”Jeg synes, jeg har givet det jeg kan på nuvæ-
rende tidspunkt. mange ting er i god gænge, og 
jeg føler jeg afleverer en fodboldafdeling, hvor der 
er mange initiativer igangsat, som jeg er over-
bevist om den fremtidige afdelingsbestyrelse vil 
lande. Jeg hæfter mig ved, at vi har en kultur, hvor 
der er plads til de mange gode ideer til glæde for 
vores medlemmer, og hvor vi løfter i samlet flok. 
Jeg er også glad for at aflevere en klub, hvor der 
er styr på økonomien, og hvor vi af samme grund 
selv har kunnet være med til at medfinansiere den 
kommende kunstgræsbane i favrskov.”

Per Bach Sørensen vil dog forsat være engageret omkring 
stævnearbejde i forbindelse med Hinnerup Cup samt om-
kring arbejdet med kunstgræsbanen. 
Per Bach Sørensen overlod formandsposten til stående 
klapsalver til René Johansen, som tidligere har været unge-
formand i HOG Fodbold.

René Johansen udtaler:
”Jeg tager med glæde i mod udfordringerne som kom-
mende formand. Blandt andet skal vi have arbejdet med 
udmøntningen af den gule tråd, som sætter den sportslige 
og sociale linje i HOG Fodbold, fortsat styrkelse af klubliv 
på tværs af årgange, ekstra løft til en kultur, hvor forældre 
yder hjælp, som en naturlig del af deres børns medlem-
skab. Derudover kommer vi blandt andet til at arbejde med 
nye tiltag og aktiviteter som målmandsskole og talentcen-
teropbygning.”
”Jeg glæder mig til at arbejde for at skabe gode rammer for 
senior, unge og børnefodbolden i HOG – for både piger og 
drenge”, slutter René Johansen.

Peter Rasmussen, årets leder i HOG Fodbold. 
      (Foto: Magnus Nielsen)

Årets trænerteam i HOG Fodbold, Team U13 drenge v. 
Frank Madsen.    (Foto: Magnus Nielsen)

Årets trænertalent i HOG Fodbold, Christian Gramkow 
Pedersen.      (Foto: Magnus Nielsen)

René Johansensen, 
Formand
rj@hog-hinnerup.dk

Ole Okholm, 
næstformand
okh@hog-hinnerup.dk

Rasmus Saugmann,
Team Senior (konst.)
Saugmann76@hotmail.com

Peter Rasmussen, 
Team Unge
pra@hog-hinnerup.dk

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

Kontaktpersoner fodbold:

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

Susanne Stenkær Ravnkilde, 
Mdl. af afd.best.
Stenkaer@gmail.com

Årsmødet i HOG fodbold den 6. februar 
havde stort fremmøde af frivillige ledere, 
trænere og medlemmer, og gav plads til 
nye navne i ledelsen.

Per Bach Sørensen, som har varetaget for-
mandsposten de sidste fire år i HOG Fodbold 
aflagde beretning, og fremhævede en lang 
række positive forhold, blandt andet:

- At 708 personer var medlem af HOG Fod-
bold i 2012
- Afvikling af Hinnerup Cup. En stor sportslig, 
social og organisatorisk succes, som sætter 
HOG og Hinnerup på landkortet.
- De mange, mange arrangementer i løbet af 

året som Fodboldskoler, Camp, Jyske 3-bold, 
”Kom ud af pomfritten”, ”Store teknik dag” mm
- Kunstgræsbanen som etableres til glæde for 
alle Favrskovklubber, herunder den store ind-
sats som kræfter i HOG bidrager med  i forhold 
til det projekt- og finansieringsmæssige
- OB30s velgørende tur til Dubai som genere-
rede udstyr m.m. til en værdi af 1,2 mio. kr. til 
velgørende formål.

Formanden takkede de mange gode samar-
bejder med øvrige klubber i Favrskov, Favr-
skov Idrætssamvirke, Favrskov Kommune 
samt den store indsats fra de mange frivillige i 
klubben.

på årsmødet blev følgende fremhævet for 
en særlig bemærket indsats:

Årets leder i HOG Fodbold:
Peter Rasmussen

Årets trænerteam i HOG Fodbold :
Kent Percy Larsen (U13D)
Michael Hald (U13D)
Frank Madsen (U13D)

Årets trænertalent i HOG Fodbold:
Christian Gramkow Pedersen (U8P)

Advisory Board:

Kristen Engelbrecht,
ke@hog-hinnerup.dk

Magnus Nielsen,
mni@hog-hinnerup.dk

Peter Breiner Larsen,
pbl@hog-hinnerup.dk

formandsskifte i HOG fodbold

per Bach sørensen ønskede
ikke at genopstille som formand

en formand går af:
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de danske fodboldklubber er i fuld gang med 
forberedelserne til den kommende sæson, der 
for langt de fleste hold starter til april. for alle 
fodboldspillere er det tit en hård opstart efter 
julen men for målmanden kan opstartsperioden 
være en ekstra sej tid at komme igennem. 
målmanden er tit overladt til sig selv idet mange 
klubber ikke har træner kapacitet til at vedlige-
holde og udvikle holdets målmand.

Denne udfordring har Goalkeeper Academy igen-
nem de sidste 4 år løst for ungdoms målmændene 
ved at tilbyde alle målmænd- og piger i Nordjylland, 
Midtjylland og på Sjælland relevant målmandstræ-
ning på deres målmandsskole med træning i både 
forår og efterår.
I 2012 var der tilmeldt over 200 drenge og piger, 
som alle oplevede hvordan de udviklede sig og blev 
en endnu bedre målmand – Til stor succes for dem 
selv og ikke mindst deres klub.

Deltagerne kommer fra mange forskellige klubber 
i Danmark, men når de mødes til træning på mål-
mandsskolen fungerer de som en enhed der lærer af 
hinanden og giver hinanden inspiration.

målmandsskole i Hinnerup
Nyeste skud på stammen er Hinnerup hvor Goal-
Keeper Academy i samarbejde med HOG Fodbold 
afvikler målmands træning.
Her tilbydes alle ungdomsmålmænd et forløb hvor 
deltagerne bl.a. kommer gennem opvarmning, 
smidighed, gribe/falde/spring øvelser, koordination, 
indlæg, mental træning m.m.
Deltagerne trænes af Cheftræner Søren Holm Niel-
sen, der udover hans egen erfaring som målmand 
og målmands træner også har gennemført DBUs 
M1 uddannelse som er uddannelse for målmands 
trænere.
Søren har sammen med HOG Fodbold udvalgt et 
kompetent trænerteam, som i samarbejde med Sø-

ren står klar til at udvikle deltagerne og holde fokus 
på hver enkelt målmand.
Deltagerne vil opleve at de ud over udvikling og 
glæde ved målmands træningen også får øvelser 
og værktøjer med hjem som de kan bruge til deres 
træning i klubben.
Målmandsskolen starter uge 17 og der er deadline 
for tilmelding den10. marts 2013 eller når sidste 
plads er booket!
Se flere oplysninger på www.goalkeeperacademy.

dk eller kontakt koordinator & holdansvarlig 
Kaare Bach Toft på mobil 2249 1438 

eller info@goalkeeperacademy.dk

den oversete fodboldspiller
- fokus på ungdommen giver succes

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 !

Nu afgående formand Per Bach Sørensen siger tu-
sind tak til Sportsdirektør på OB 30+ Simon Schiølin 

fra Danmarks mest velgørende oldboyshold.

Et glimt fra træningen på målmandsskolen.

på HOG fodbolds årsmøde bad simon schiølin 
om ordet for at fortælle om historien og formålet 
bag OB 30+ samt deres forskellige aktiviteter og 
resultater.  Holdet har til dato i omregnede kø-
bekraftværdier sammen med røde kors blandt 
andet støttet socialt i Afrika og i år de udstødte på 
Grønland for et samlet beløb på 4,8 mio. kr. 

”I den forbindelse har vi tænkt meget over, hvordan vi 
også kunne støtte et godt formål i vores egen moderklub”, 
fortalte Simon Schiølin. ”Vel at mærke uden at bruge de 
midler som er indhentet via aftaler med sponsorer i forbin-
delse med OB30+ konceptet i samarbejde med Røde Kors. 
De aftaler var jo øremærket velgørende formål ude verden”, 
fortsatte han.

”Vi fik lyst til at støtte Favrskovbanen og den vej HOG Fod-
bold, som vi syntes tjener et værdigt formål, men vi finder 
andre veje at skaffe midler til det”.

En håndsrækning på det helt rigtige tidspunkt
Ved at sælge effekter og kigge dybt i egne lommer lyk-
kedes det at skaffe 50.000 kroner som blev overrakt til nu 
afgående formand Per Bach Sørensen, som takkede på 
klubbens vegne. Der var stort bifald fra de knap 40 frem-
mødte for håndsrækningen til Favrskovbanen, som kom-
mer lige nøjagtigt på det rigtige tidspunkt. 

Per Bach Sørensen kunne fortælle forsamlingen, at der et 
par uger forinden havde været et møde med medlemmer 
fra klubbens velgørende hold.

”Mødet gik på hvordan man sammen kunne skaffe flere 
penge til begge formål, det sociale støtteområde i OB 30+ i 
samarbejde med Røde Kors og til holdets moderklub HOG. 
Med de forslag som OB30+ lagde frem, og som der blev 
givet håndslag på kunne det tyde på, at vi til HOG i løbet 
af to år kan skaffe omkring kr. 250.000 inklusive den flotte 
check, som vi her har fået”, fortalte Per Bach Sørensen.

Initiativerne vil blive introduceret når tid kommer, men det 
første er allerede afviklet - et oldboys fodboldstævne i HH 
hallen, hvor der blev doneret kr. 2.000 til Favrskovbanen. 

stor taknemlighed for støtten
HOG fodbold er taknemmelig for støtten, og for at klub-
bens oldboyshold har støttet kunstgræsbanen. 
Holdet er særlig kendt for at kunne finde sponsorer og 
derfor er det også skønt at se at holdet tænker på HOG 
Fodbold. 
Holdets sponsorater er stort set hentet uden for vores nær-
område, og dermed ikke i konflikt med klubbens normale 
sponsorpolitik. 

OB 30+ tager om kort tid til Grønland for at spille en 
kamp på indlandsisen mod prominente modstandere, en 
kampbane der ikke tidligere har været brugt, og som er en 
diamentral modsætning til sidste års kampbane som var 
sandet i Dubai.

klubbens eget oldboys hold
donerer Guldsponsorat
på kr. 50.000 til favrskovbanen
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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.

Hjælp os med
slutspurten...!
køb en bid af kunstgræsbanen og 
spar i skat  - der er i løbet af vinter-
månederne kommet en del penge ind 
til finansieringen af kunstgræsbanen 
ved Haldum-Hinnerup idrætsanlæg-
get, men der mangler fortsat omkring 
150.000 kr. for at hele anlægsbeløbet 
er i hus. 

Derfor håber kunstgræsudvalget, at alle 
fodboldspillere i Hinnerup, forældre til 
fodboldspillere og alle andre med lyst til 
at støtte det gode projekt vil købe nogle 
m2 kunstgræs, så de sidste penge kan 
komme ind.  
Alle har mulighed for at komme med 
bidrag og endda få en skattefordel på 
33% på det indbetalte beløb på deres 
skatteopgørelse, når de indbetaler et 
beløb via den hjemmeside, som kunst-
græsudvalget har oprettet. 
Frivillige bidrag fra privatpersoner og 
sponsorer kan indbetales ved at gå ind 
på hjemmesiden: 

www.favrskovbanen.dk / gaveindsam-
ling / link til DGI.
Der er i øjeblikket indsamlet godt 73.000 
kr. via denne indsamling. 

OK

11Fodbold

HINNERUP

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

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

vI sTØTTer
lokAlsporTeN

kære fodboldspillere:

Vi er tæt på målet..!

A
N

N
O

N
C

E
T
IL

L
Æ

G



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

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

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
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REN velvære ApS, Fanøvej 10D, 8382 Hinnerup,
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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
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Hinnerup Cup udvalget håber på mindst lige 
så stor deltagelse til Hinnerup Cup i 2013, 
som i 2012, hvor der var deltagelse af godt 
250 hold i 3, 5, 7, 9 og 11-mands.
 igen i år afvikles alle kampe for 3- og 
5-mands hold kr. Himmelfarts dag – torsdag 
den 9. maj fra kl. 10.00 – 18.00 på banerne 
ved Haldum-Hinnerup idrætsanlægget. 

Allerede i løbet af torsdagen ankommer de lidt ældre 
børn, der skal spille 7-, 9- og 11-mands fodbold. Kam-
pene for dem indledes allerede torsdag og fortsætte 
hele fredagen og lørdagen inden de endelige vindere er 
fundet og har modtaget deres præmier. 
Stævneudvalget håber på stor opbakning af de lokale 
klubber rundt omkring Hinnerup. Vi har kontakt til en 
række klubber på både Nordjylland, Sjælland og Fyn, 
der kommer til stævnet, men håber da også klubberne 
i Århus, Randers, Silkeborg, Horsens og Djursland kan 
finde vej til Hinnerup for at bakke op omkring stævnet. 

Vi har også forsøgt at få en række udenlandske hold 
med i stævnet, men foreløbig har ingen meldt sig. 
- Vi håber dog stadig på udenlandsk islæt til stævnet, 
siger stævneleder Magnus Nielsen.

Hjælp fra Hinnerup
At arrangere et så stort stævne kræver mange hæn-
der, og stævneudvalget vil derfor gerne opfordre hele 
Hinnerup til at bakke op omkring stævnet og håber, at 
der er mange, der melder sig som hjælpere til stævnet. 
Der er jo brug for hjælp til alt mulig, lige fra bespisning, 
indkvartering, rengøring, opstilling og nedtagning, 
parkeringsvagter, kontrollører, stævnekontorer og andet 
servicepersonale. 
- Vi kan bruge alle, så kontakt endelig stævneudvalget 
og tilbud din hjælp, slutter Magnus Nielsen, der for 22 
gang er stævneleder på cuppen. 

Kontaktperson vedr. hjælp til cuppen er: 
Torben Qvist, mobil: 28565956

mail: tq@hog-hinnerup.dk

Hinnerup Cup 2013
danmarks hyggeligste fodboldstævne

Billederne viser tre situationer fra Hinnerup Cup.    (Foto: Magnus Nielsen)

sportigan i Hinnerup ved rikke frederiksen og 
Hummel har skænket et bronzesponsorat på 
10.000 kr. til favrskovbanen. 

Formand for Kunstgræsudvalget Aksel Daugbjerg var den 
glade modtager af de mange penge, da Rikke Frederiksen 
den 24. januar 2013 overrakte pengene ved butikken i 
Storegade i Hinnerup. 
Vi er utrolig glade for beløbet, udtalte Aksel Daugbjerg, der 
samtidig kunne oplyse, at financieringen nu næsten er på 
plads. Der mangler kun 200.000 kr. for at hele anlægsbelø-
bet er fundet. Han håber derfor, at der fortsat komme beløb 
ind som gaver både fra privatpersoner og fra sponsorer. så 
hele banen er betalt, når den står færdig i slutningen af juni 
måned 2013.

Rikke Frederiklsen overrækker penge til kunstgræsbanen. 
(Foto: Magnus Nielsen)

flot støtte fra
sportigan til
kunstgræsbanen
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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

“Jeg glæder mig helt fantastisk til em, 
og håber på at være med på banen til 
åbningskampen mod sverige i Gøteborg 
10. juni. Alene tanken kan næsten give 
mig gåsehud“.
Ordene kommer fra 24-årlige mia kjærs-
gaard Andersen, som er klar i målet, når 
det danske kvindefodboldlandshold i juni 
tager til sverige for at deltage i kampen 
om europamesterskabet.

Dermed er den tidligere HOG-spiller på 
vej mod sin fodboldkarrieres hidtil største 
opgave. En karriere, som alvor tog fart, da 
hun for en halv snes år siden  sammen med 
HOG og Four Stars deltog i et unionsstæv-
ne med hold fra store dele af Danmark.

skadet målmand
Under opvarmningen blev holdtes målvog-
ter skadet, og da andre ikke umiddelbart 
var indstillet på at taget pladsen mellem 
stængerne, meldte Mia sig: For en kort 
bemærkning kunne det vel ikke betyde så 
meget.
 “Jeg spillede normalt midterforsvarer, og 
var dermed også vant til kampen i feltet. 
Samtidig syntes jeg da også, at det kunne 
været meget sjovt at prøve, men jeg havde 
ikke forestillet mig, at det skulle blive mere 
permanent.”
Og det gik tilsyneladende helt fint. Efter 
stævnet blev hun kontaktet af en talent-
spejder fra DBU, som gerne ville have 
hende med til fællestræning for for de unge 
talenter. Ikke som markspiller, men som 
målvogter.
“På det tidspunkt ville jeg da nok helst have 
været med som markspiller, men jeg ville 
selvfølgelig ikke sige “nej tak” til muligheden 
for at komme ind i varmen som målvogter”.

mange landskampe
Siden har Mia Kjærsgaard Andersen været 
med i truppen til diverse ungdomslands-
hold, ligesom hun de seneste år også har 
været en del af bruttotruppen til A-landshol-
det. Det er blevet til talrige U-landskampe 
og indtil videre to kampe på A-landsholdet.

“Det antal håber jeg da på bliver forøget 
væsentligt i de kommende år. Ikke mindst 
i forbindelse med EM, hvor jeg har gode 
muligheder, hvis jeg ellers forskånes for 
skader”, siger hun
For øjeblikket døjer hun med en skulderska-
de, men regner ikke med, at den vil holde 
hende ude i længere tid. Klar til at tørne ud 
for såvel landsholdet som Skovbakken, 
hvor hun har spillet siden hun i 2005 forlod 
barndomsklubben i Hinnerup for at prøve 
kræfter i Skovbakken, som er en af de føre-
nde klubber inden for dansk kvindefodbold.
Med undtagelse af en enkelt sæson  i Søn-
derjyske har Mia spillet i Skovbakken lige 
siden. Her kombinerer hun fodbolden på 
højeste plan med studier på Århus Universi-
tet, hvor hun  er i gang med 6. semester på 
medicinstudiet.

God kombination
“På fodboldbanen kan jeg koble totalt fra 
studierne, og det giver energi som kommer 
mig til gode, når jeg skal koncentrere mig 
om studierne. Det er en ideel kombination, 
selv om det til tider kan være lidt svært at 
nå det hele. Og det er da ikke utænkeligt, at 
jeg strækker mit studie en smule for at pleje 

sporten,” siger Mia.
Det kan blandt andet blive aktuelt i forbin-
delse med landsholdet, ligesom hun heller 
ikke vil udelukke muligheden af at komme 
til at spille i udlandet, hvis det rigtige tilbud 
kommer: “Jeg har haft muligheden for 
at komme til udlandet, men det har ikke 
været det helt rigtige tilbud. Det kommer 
forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald gerne prøve 
kræfter som fuldtids professionel fodbold-
spiller og på den måde også blive en endnu 
bedre spiller”, lyder det fra Mia Kjærsgaard 
Andersen.

Håber på OL
I første omgang gælder det nu EM i Sve-
rige, men på lidt længere sigt håber Mia på 
at få chancen for at komme til OL i Brasilien 
om tre år: “Det er vel de fleste sportsfolks 
drøm at komme til OL. Men det er svært 
med de adgangsbetingelser der er. Det 
kræver blandt andet, at vi også kvalificerer 
os til VM, men man har altid lov at drøm-
me”, siger hun.
Indtil videre er en del af Mias sportslige 
drømme gået i opfyldelse, Ud over lands-
kampene er det også blevet til en del 
medaljer med Skovbakken. Desværre mest 
af bronze, men den største sejr var pokal-
triumfen i 2009: Her havde Mia Kjærsgaard 
Andersen  en væsentlig del af æren for, at 
Skovbakken trak det længste strå i finaIen 
i Parken mod storfarvoritterne fra Fortuna 
Hjørring: Efter uafgjort i ordinær spilletid 
og omkamp skulle der straffespark-kon-
kurrence til. I den nervepirrende duel viste 
Mia sin styrke. Både mentalt og fysisk. Hun 
reddede tre straffespark, og Skovbakken 
kunne tage hjem med pokalen.

flittig gæst i Hinnerup
Selv om Mia har travlt med studier og sport 
i Århus, er hun en flttig gæst i Hinnerup. 
På Bekkasinvej, som i sin tid lagde græs 
til Mias første spark til fodbolden. Herfra 
var der heller ikke langt til HOGs baner ved 
Haldum-Hinnerup skolen.
“Jeg er vokset op i en meget sportsglad 
familie, og jeg har dyrket sport så længe, 
jeg kan huske. Og jeg spiller for at vinde. Og 
sådan har det vel egentlig altid været i vores 
familie, siger Mia med et grin.
Forældrene er Anne Marie og Per Kjærs-
gaard Andersen, som begge er ivrige 
motionsløbere. Per Kjærsgaard Andersen, 
som til daglig er overlæge i Vejle, hører til 
toppen inden for den danske fodbolddom-
merstand, hvor han blandt andet er med 
til at bedømme dommernes færdigheder, 
inden de får lov til at dømme i  Superligaen 
eller i internationale kampe.

BA-

mia fra HOG på plads i målet for danmark ved fodbold-em
13Fodbold

Bankospil
  på Hinnerup kro 
        hver mandag 
                  kl. 19.30

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

Mia i landsholdsudstyret, klar til at kæmpe 
for medaljer til Danmark ved den kom-

mende EM-slutrunde i Sverige i juni, som 
målmand for kvindefodboldlandsholdet.
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Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

Meget mere discount!

Alle ugens dage

8-21
Købmand
Jørgen
Christiansen

Ekkovej • SøftenSAMMEN 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
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dBU’s pigeraket 2013
kommer til HOG Hinnerup

dBU satser i fællesskab med forskellige værtsklubber på 
at gøre fodbold mere attraktivt for piger

derfor turnerer piGerAkeTTeN rundt i hele danmark. 
Alle piger i alderen 6 – 12 år får hermed muligheden for 
at stifte bekendtskab med fodboldspillet på en hylende 
morsom og total uforpligtende måde.

på pigeraketten kan du prøve at:

spille fodbold på saturn
køre rundt i det store månehjul

drible på mælkevejen
få varmen på solen.... - og meget meget mere. 

det er helt uforpligtende at møde op! 
det er ”GrATis”, og du må meget gerne tage en eller flere
veninder med.

du skal bare møde op fra starten, 
når ”pigeraketten” letter, så du er sikker på 
at nå at få prøvet alle de sjove og spændende aktiviteter.

pigeraketten afvikles på banerne ved HH Hallen, svinget 6, 
8382 Hinnerup

mandag den 10. juni (uge 24)
kl. 17.00 – 20.00 

med sportslig hilsen
HOG Børn og Unge udvalget

dBU’s fodboldskole 2013
kommer til HOG Hinnerup
dBU´s fodboldskole er den originale danske ”fodboldskole”.

fodboldskolerne er for alle drenge og piger født 1998 – 2005. 
skolerne afvikles ugevis i dagtimerne fra mandag til fredag.

principperne for aktiviteterne på fodboldskolerne er ”leg”, 
underholdende træningsøvelser og spil med bolden i ”centrum”

Tilbuddet er åbent for tilmelding for såvel børn og unge, som i forvejen spiller fodbold
i klub, som dem der bare gerne vil være med til en sjov fodbold-uge i sommerferien.

HOG afvikler fodboldskolen 2013  den  1 juli  – 5 juli  (uge 27)

dBU’s fodboldskole i HOG Hinnerup er sat til 224 deltagere.

Billetsalget er startet  tirsdag den 05. marts 2013 kl. 10.00  ( uge 10)
Billetterne vil kunne købes på posthusene eller via billetnets hjemmeside: www.billetnet.dk
   
prisen for ugens fodboldskole er i 2013 kr. 780,- pr. deltager (gebyr udgør kr. 30,-)

med sportslig hilsen
HOG Børn og Unge udvalget

dBU´s mikro-
fodboldskole 

2013 kommer til 
HOG Hinnerup

Mikrofodboldskolen er de yngste 
børns pendant til den ”rigtige” 
fodboldskole, og er samtidig DBU’s 
oplæg til, hvad god fodboldtræning 
er for de yngste spillere.

I 2013 er Mikrofodboldskolen 
for tre årgange: 
2005, 2006 og 2007
Dette betyder, at ældste årgang 
2005 også kan deltage på Fodbold-
skolen 2013.

Programmet for Mikro-
fodboldskolen er tilpasset 

deltagernes alder, udvikling og  
fysiske formåen helt i tråd med 

DBU’s ’holdninger 
og handlinger.

Modulerne veksler imellem fod-
boldtræning gennem lette tekniske 
øvelser og decideret leg.
I en meget stor del af legene og 
træningsøvelserne er forældrene 
aktivt inddraget som makkere, mål-
stolper, dommer, målmænd m.m.

Ved tilmelding forpligter 
forældrene sig til, at en af dem 
deltager under hele afviklingen 

sammen med sit barn.

HOG afvikler 
mikrofodbold-
skolen 2013 

d. 3 – 5 maj (uge 18) 

Fra fredag kl. 16.30-18.30  
Lørdag-søndag kl. 10.00-15.00

DBU’s mikrofodboldskole i HOG 
Hinnerup er sat til 60 deltagere

Billetsalget startede tirsdag den 26. 
februar kl. 10.00

Billetterne kan købes 
på posthusene med billetnet 
eller via billetnets hjemmeside: 
www.billetnet.dk

Prisen pr. deltager er i 2013 
kr. 480,00, hvoraf kr. 30,00 er 
gebyr til billetnet , 
- og far eller mor deltager gratis

Med sportslig hilsen
HOG Børn og Unge udvalget
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Hovedsponsorer:
• Hummel
• sportmaster storcenter Nord

Guldsponsorer:
• Bagergården i Hinnerup 
• rema 1000 i søften
• scan Choko

sølvsponsorer:
• Blue Water shipping 
• dansk Computer Center
• Hinnerup Container service
• vibe Huse
• XL Byg - Gadeberg Hadsten
• Tømrer & snedker-
   firmaet Jens rasmussen

Bronzesponsorer:
• Bridgestone danmark A/s
• de Grønne Busser
• el plus - Hinnerup
• elcon  Hadsten-Hinnerup 
• frode Laursen
• Gepa Auto
• Hair fair
• Hinnerup Blikkenslagerforretning 
• Hinnerup Boghandel
• Hinnerup vvs
• JH Anlæg
• murermester Orla kragelund
• profil Optik
• Tandlægerne v/
   Thomas Hedegaard Aps
• vvs installatør flemming sørensen
• XL - Byg & mal - søften 
• Århus Charter

reklameskilte:
rønbæk stadion - HH-Hallen -
rønbæk idrætscentret
 
Bagergården i Hinnerup  
Blikkenslagerfirma
                        per Bundgaard sørensen
Blue Water shipping  
Bridgestone danmark A/s 
Bytømreren i skejby 
Carlsberg  
de Grønne Busser 
din Tøjmand i Hinnerup
dk Totalbyg A/s
el plus - Hinnerup
elcon - Århus  
elcon Hadsten-Hinnerup  
elektrikeren i Hinnerup    
frode Laursen 

Gf forsikring
Hair fair 
Hinnerup Blikkenslagerforretning 
Hinnerup Container service 
Hinnerup vvs 
Home
Hummel
intersport
Jacobs Tømrerfirma
JH Anlæg 
Jydsk flytteforretning 
Jyske Bank 
kirkens korshær  
LB skilte - Norring  
malermester Haugaard
mB Anlæg & Teknik Aps 
mB Autocenter   
murermester karl Johan 
                                           Hvid  Tønnesen
Nygaard vvs.dk
Ok Benzin 
Ok fyringsolie   
rafn el 
rafn Tømrer og snedker Aps 
rema 1000  - søften  
ret & råd i Hinnerup  
sparbank vest 
sparekassen kronjylland 
sportmaster storcenter Nord
statoil servicenter - søften 
via Biler   
vibe Huse 
vvs  flemming sørensen 
XL Byg og mal - søften 
XL Byg - Gadeberg Hadsten
Tømrer & snedkerfirmaet
                                        Jens rasmussen

Tøj sponsorer 

Bagergården i Hinnerup 
Blue Water
debel
elcon Hadsten-Hinnerup 
Hummel
murermester Orla kragelund
rema 1000 - søften
sportmaster storcenter Nord
statoil servicenter søften
Tandlægerne v/ Thomas Hedegaard
vibe Huse
XL Byg - Gadeberg Hadsten
fermacell

- vi siger tak
til ALLe vore 
samarbejds-

partnere..!

reklamepartnere:

H
ov

ed
sp
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so

re
r:

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
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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

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

* salg af kvalitets-
  foder-
* salg af kvalitets-
  foder

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

alletidershunde@live.dk  -  facebook: alletidershunde

forberedelserne til den 3. Oktoberfest arran-
geret af HOGs sponsorgruppe og Lions Club 
Hinnerup er godt i gang. 

Af OK

OKTOBERFESTEN i 2012 var en udtalt succes, og den 
må vi gentage – gerne med endnu mere power og flere 
deltagere. 
Det er formand for HOG´s sponsorgruppe Lene Hauge og 
Kurt Overbye fra Lions Club Hinnerup enige om. 

Den musikalske del er på plads: Først spiller ”Hinnerup 
Tyroler og Party Orkester.” Det 20 mands store band vil 
underholde under middagen og sætte skub i festen med 
tyrolermusik og viser, som alle kan sk(r)åle med på. 
Efter middagen spiller det lokale band ”Head Eggs” endnu 
en gang op til dans, med en god blanding af kendt popu-
lærmusik. 

Igen i år bliver der mulighed for at konkurrere om, hvem 
der er bedst til at ”slå søm i,” – og måske vinde den næste 
Weissbeer fra naboen. 
”Vi oplever, at områderne med caféborde og aktiviteter er 
meget populære blandt gæsterne, så det vil vi gøre meget 
ud af,” fortæller Kurt Overbye.

målet er en endnu større fest 
Holdet bag Oktoberfesten håber på at slå sidste års delta-
gerantal på 325. Der kan sagtens være plads til mindst 400 
gæster i HH-Hallen, så det er målet for dette års fest.
Arrangørerne håber også, at flere grupper som f.eks. 
firmaer, grundejerforeninger, mødregrupper, herreklubber 
og andre festlige lag, kunne have lyst at benytte festen som 
ramme for et fælles arrangement. 
”Det kan jo næsten ikke blive lettere..,” opfordrer Kurt 
Overbye, ”... vi sørger for mad, drikke, musik og alt andet, - 
gæsterne skal bare komme med godt humør.”
De to første år har mange også levet sig ind i Oktober-
feststemningen med lederhosen, hatte,  smukke kjoler og 
dirndler. Det er rigtigt festligt og giver stemningen det sidste 
løft. Og så er det en perfekt påklædning til indtagelse af god 
tysk øl af 1-liters krus. 

”Det kunne være festligt, hvis endnu flere mødte frem i 
oktoberfest dress,” opfordrer Lene Hauge, som selv har 
anskaffet sig en original dirndl fra Tyskland: ”Det er jo netop 
den stemning, vi gerne vil have frem, - og vi skal i hvert 
fald nok bidrage fra vores side med en stemningsfuld bar, 
der er bemandet med Heidi’er, som ved de store ølfester i 
Sydtyskland.” 

reservation af billetter
DU kan allerede nu reservere pladser 
til OKTOBERFESTEN lørdag den 5. oktober 2013 hos:
Magnus Nielsen, HOG Sponsorgruppe – Mobil 21 74 75 52
Kim Beyer , Lions Club Hinnerup – Mobil 29 20 94 46

Oktoberfest igen: Lørdag d. 5. oktober!
Oktoberfest  - marts 201316

Et par glimt fra Oktoberfest-succes’en i 2012.

2012-oktoberfesten havde stemning & fest ved bordene.!
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