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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
den første dag i juni satte 23 
mænd og kvinder sig til rette på 
opstillede spinningcykler i et telt 
i Hinnerup Midtby. 
solen skinnede fra en skyfri 
himmel og det var bagende 
varmt i teltet. HOG Tour 2013 
blev skudt i gang.

Forud for dagen havde alle ryttere været 
i gang med at skaffe sig personlige 
sponsorer.
Målet var, at hver rytter skulle cykle 
mindst 30 kilometer på én time. 
Hvis målet blev nået, ville det udløse 
fuldt sponsorat fra sponsorerne til de fire 
arrangerende afdelinger i HOG (bad-
minton, fodbold, håndbold og indoor 
cycling).

Topmotiverede ryttere
Feltet var bredt besat - lige fra ildsjæle 

i HOG til lokale erhvervsdrivende og 
politikere . Alle som én, kæmpede de, 
for at nå den magiske grænse. Og de 
frivillige hjælpere havde derfor travlt med 
at uddele vand og mørk chokolade til de 
hårdt arbejdende ryttere.
Undervejs var der én af rytterne, som 
stod af cyklen og løb sin vej. Heldigvis 
handlede det blot om, at der var opstået 
et pludseligt behov for at træde af på 
naturens vegne...!
Alle 23 ryttere nåede over de 30 km,  
hvilket udløste sponsorater for ca. 
80.000 kr. 

Indoor Cycling løb med sejren
Vinder af løbet blev Henrik Hedegaard 
fra Indoor Cycling med hele 46,8 kørte 
kilometer. På 2. -pladsen kom Helle 
Holmberg fra Klinik for Fodterapi med 
45,9 kørte km. 

...fortsættes på bagsiden

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

Masser af sved og ømme bagdele 
skaffede 80.000 kr. til HOG

Kom og mød Peter 
Gade i Rønbækhal-
len torsdag den 28. 
november 2013.

Sådan lyder invitationen 
fra HOG Badminton, og 
det bliver en oplevelse 
ud over det sædvan-
lige, når afdelingen slår 
dørene op til sin årlige 
event i november. 
I hallen venter nemlig 
den populære mange-
dobbelte europa- og 
danmarksmester i 
herresingle i badminton, 
som efter utallige trium-

fer stoppede karrieren 
tidligere på året.

Peter Gade vil på dagen 
træne nogle af HOGs 
bedste badmintonspil-
lere og give dem en 
uforglemmelig træning. 
Men der bliver også tid 
til opvisning, kamp og 
en autograf til alle, der 
møder op.

Læs side 5

Mød Peter Gade!

Øverst ses hele voksenfeltet ved HOG Tour 
2013, nederst er det borgmester Nils Bor-

ring i gang med en ”overhaling”...

Messe med 
vokseværk
- nu over
70 stande!

Hinnerup Messen, som 
igen i år gennemføres 
med HOG som initiativta-
ger, bliver endnu større og 
endnu bedre!
Flere end 70 udstillere vil 
være på plads i Rønbæk 

Idrætscenter søndag den 
29. september kl. 10-16.
Børn og alle andre kan 
bl.a. glæde sig til de to 
klovne Charlie (foto her-
over) og Alfredo.

Læs meget mere side 3

Oktoberfest med
sømmet i bund..!
For tredje år i træk 
inviterer HOG’s 
Sponsorgruppe i 
samarbejde med 
Lions Club Hinnerup 
til Oktoberfest lørdag 
den 5. oktober.

Traditionen tro er det i 
HH-Hallen, det sker, og 
øllet i de store popu-
lære én-liters krus sup-
pleres af andre gode 
kendinge: Musik leveret 
af Hinnerup Tyroler- & 

Party Orkester og dan-
sebandet HeadEggs.
Uden nyheder er årets 
brag af en Oktoberfest 
dog ikke: - Festmid-
dagen leveres i år af 
gæstekokkene fra Kok 
Omega, så alle brik-
ker er på plads til en 
fest med sømmet helt 
i bund, lover Magnus 
Nielsen fra HOG’s 
Sponsorgruppe.

Læs side 14



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 10.-11. 
september til samtlige husstande i postnummerområ-
derne 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  - september 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:

HOG kæmper
for at skabe
bedre tid og 
plads til alle i
HinnerupBadet

Kristian Hasager 
Forretningsudvalg
krh@hog-hinnerup.dk

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

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432
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Specialfabrik for vægte til landbrug og industri

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
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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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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

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

August måned. 
sommeren er ovre. 
Tilmelding til svømning.

igen i år har HOG skuffet mange forældre, som 
har søgt at tilmelde deres børn til svømning i HOG. 
der var ganske simpelt ikke pladser nok til at 
imødekomme ønskerne.

det er vi rigtig kede af i HOG. 
der er ikke noget, vi hellere ville, end at kunne til-
byde svømmeundervisning til alle. 
det er vigtigt, at vore børn lærer at svømme. 
samtidig er vandaktiviteter også godt for mange 
andre. det er ikke HOG der er skurken, det er de 
rammer vi arbejder under, der er mangelfulde.

Men der er lys forude.

Favrskov Kommune har her i sommerferien haft et 
forslag til harmonisering af svømmehallerne i høring. 
Konkret har Favrskov Kommune udsendt et hø-
ringsmateriale med 3 alternative harmoniseringsmo-
deller. Ud over at harmonisere de økonomiske ram-
mer for HinnerupBadet og Hammel idrætscenter, 
harmoniserer Favrskov Kommune også rammerne 
for de folkeoplysende foreninger.

den gode nyhed er, at i alle modellerne er der for-
slag om flere timer i svømmebassinnet i Hinnerup-
Badet. Men desværre ikke lige mange.

der er mange uhensigtsmæssigheder i modellerne. 
HOG har været i en god dialog med HinnerupBadet 
og Favrskov Aftenskole om forslagene. 
sammen har vi udarbejdet et forslag, som tilfreds-
stiller os alle. 
et forslag, hvor vi afbalancerer hensynet til Hinne-
rupBadet, de folkeoplysende aktiviteter og ønsket 
om offentligt åbningstid. Vel at mærke inden for den 
økonomiske ramme, som kommunen har afsat til 
formålet.

Nu kan vi kun vente på den politiske behandling af 
høringsforslagene.

Kære forældre, vi håber at kunne gøre det endnu 
bedre næste år.

søren eriksen

TAK til sponsorerne ved HOG Tour 2013
- se den komplette sponsorliste på side 24
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Hinnerup Messen, som gennemføres 
i et samarbejde mellem Hinnerup 
Handelsstandsforening, Favrskov 
Erhvervsråd og sponsorafdelingen 
i HOG Hinnerup, med Favrskov Po-
sten som medie partner, bliver endnu 
større denne gang. 

Der er mere end 70 messestande og 
en bred vifte af håndværkere, butikker, 
rådgivning, wellness, legeland, cafe og 
meget mere på messen, som denne 
gang holdes i Rønbæk Idrætscenter, 
hvor de to haller og pladsen foran hal-
lerne danner ramme om messen. 
- Så der bliver virkelig noget at se på 
og prøve på messen, fortæller Mag-
nus Nielsen, som er HOG´s primus 
motor på messen. 

Noget for HeLe familien
- Hinnerup Messen er for hele familien, 
fortæller Magnus Nielsen. 
Der er tænkt på børnene. Der bliver et 
legehjørne, hvor Billedskolen i Hinne-
rup vil sætte børnene i gang med for-
skellige ting, og der kommer to klovne, 
som vil underholde børn og voksne og 
lave sjove ballondyr og figurer. 
Der bliver også er række stande med 
konkurrencer, hvor publikum kan 
gætte sig til en præmie og der bliver 

også forskellige stande, hvor der vil 
være smagsprøver. 

Underholdning
Der bliver på messen et underhold-
ningsprogram, hvor Hinnerup Garden 
vil spille. 
Borgmester Nils Borring kommer for 
at åbne messen. 
Det fire mand store band Cruzers 
kommer og spiller musik ad to om-
gange i løbet af dagen. 
Klovnene Charlie og Alfredo vil under-
holde med et sjovt trylleshow.

Vind præmier på messen
Der bliver på messen opkrævet entré 
på 20 kr. 
Billetten er samtidig en lodseddel, og 
når gæsterne udfylder sedlen med 
navn og adresse mv. , så deltager de i 
lodtrækning om en række spændende 
præmier, som udstillerne har skæn-
ket. Der er blandt andet to gavekort 
til Århus Charter, hver til en værdi af 
3.000 kr. 

Parkering
Magnus Nielsen håber og forventer, at 
der kommer rigtig mange besøgende 
til Hinnerup Messen. 
Pladsen foran Rønbæk Idrætscenter 

bliver også brugt til udstillere. 
Parkeringen skal derfor foregå på den 
store nye P-plads mellem Rønbæk-
skolen og Hinnerup Badet, hvor der er 
plads til 300 køretøjer.  Desuden vil der 
blive lavet midlertidige P-pladser på 
det grønne areal bag hallerne. 
Der vil være personale, som vil vejlede 
publikum om, hvor de kan finde en 
parkeringsplads. 

- Messeudvalget håber på et stort be-
søg på messen. Udstillerne vil gøre alt 
for at alle får en super god oplevelse, 
siger Magnus Nielsen, og denne gang 
i modsætning til for to år siden, da vi 
lavede et tilsvarende arrangement i 
Rønbækskolens aula, så vil der være 
god plads mellem standene, så alle 
kan komme rundt – også kørestols-
brugere, understreger han.

Messeavis
Magnus Nielsen opfordrer til, at man 
læser mere om Hinnerup Messen i 
den specielle messeavis, som udsen-
des i ugen op til messen. 
Her vil de mange udstillere blive præ-
senteret og et mere udførligt program 
for messen kan ses.

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

Hinnerup Messen
- for hele familien..!

Søndag den 29. september kl. 10.00-16.00
i Rønbæk Idrætscenter hal 1 og 2

MEDIEPARTNER:

ARRANGØR:

Søndag den 29. september kl. 10.00-16.00Søndag den 29. september kl. 10.00-16.00

Hinnerup Messen - for hele familien

Vind store � otte præmier på 
indgangsbilletten - bl.a. to gange 
gavekort til Århus Charter af kr. 3.000,- 

Entre kr. 20,- 70 UDSTILLERE:
• Biler • Håndværk • It

• Accessories • Wellness • Rådgivning 
• Legeland • Cafe og meget mere

Overskuddet 

går til

ungdomsarbejdet 

i HOG

Hinnerup
Storegade 13
70 33 33 33
nordea.dk

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

Bliv kunde 
Bliv kunde 
Bliv kunde 

på nordea.dk/
på nordea.dk/
på nordea.dk/

nykundenykundenykunde

De to klovne Charlie og Alfredo bi-
drager til ekstra fest, sjov og ballade 
for alle aldersgrupper, når Hinnerup 
Messen 2013 løber af stabelen 
29. september, mens 
Cruzers sørger for 
live-musikken.
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Hinnerup
Samsøvej 13 · 8382 Hinnerup

86 98 76 22

Af seniorformand Martin Glad

Torsdag 1. august blev 
dagen, hvor sammenslutnin-
gen af SGF Badmintons og 
HOG Badmintons senioraf-
delinger blev en realitet. 
De to klubber er nu gået 
sammen om at spille hold-
kampe og går nu under 
navnet Team Favrskov 
Badminton. Kampene bliver 
spillet i henholdsvis Præ-
stemarkhallen i Søften og 
Rønbækhallen i Hinnerup.

Det bliver en meget spænden-
de udfordring for holdene, der 
i sæsonen 2013/2014 har tre 
hold tilmeldt indenfor Badmin-
ton Danmark. 
De tre fælles hold spiller i 
henholdsvis Jyllandsserie, serie 
1 og serie 2 og vil blive udfyldt 
af spillere fra både Søften og 
Hinnerup.

Sammenslutningen har allerede 
båret frugt, da vi i år har sagt 
velkommen til en del nye spil-
lere. I alt er der kommet otte 
nye spillere i truppen, hvilket 
gør håbet om oprykning til 
Danmarksserien mere realistisk. 
Holdturneringerne starter 7. 
september, hvor 1. og 3. holdet 
starter med hjemmekampe, og 
2. holdet skal en tur på ude-
bane.

Vi glæder os meget til denne 
sæson, og håber på rigtig me-
get støtte i hallen.

Se hvornår vi spiller 
hjemmekampe på 

www.hogbadminton.klub-modul.dk

Nyt fra
seniorformanden:

store forventninger
til sæsonen
2013 - 2014

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 badmintonformand 
Jesper Stenbroen

Jeg glæder mig meget til 
den nye sæson, hvor vi igen 
i år har en masse at tilbyde 
vores mange badminton-
spillere.

På ungdomssiden styrker vi 
træningsindsatsen og kan i 
år tilbyde endnu flere unge at 
træne flere gange om ugen. 
Vi har alt fra god motions-
badminton til træning på elite-
niveau for vores unge, 
men det der glæder mig mest 
som formand er at se, at 
børnene socialt har det sjovt 
sammen. Store som små spille-
re hygger sig i hallen, og der er 
god opbakning til vores mange 
fælles arrangementer som 
klubdag, klubtur og stævner.

Talentudvikling
At HOG Badminton er en god 
klub, der formår at udvikle ta-
lentfulde spillere ses også ved, 
at vi til sæsonstart har måttet 
sige farvel til Olivia Vestergaard, 
Caroline Lemming, Maja Bund-
gaard samt Peter og Anders 
Riis Gosch. 
De fem spillere har valgt at prø-
ve deres talenter af i henholds-
vis Højbjerg Badminton Kub 
og Viby BK. Det er ikke første 
gang, HOG Hinnerup sender 
talentfulde spillere videre til de 
etablerede Aarhus-klubber, og 
sådan er det nok at bo tæt på 
Aarhus.

Vi ønsker spillerne god vind og 
håber at se jer i Hinneruphal-
lerne en gang imellem. 
Og så glæder vi os over, at 
klubben har flere talentfulde 
spillere, som er klar til at tage 
over og gøre det rigtigt godt 
rundt om i landet til stævner og 
holdkampe.

Ambitiøst seniormål
I seniortruppen har vi sat et 
ambitiøst mål om at rykke op i 
Danmarksserien og dernæst 3. 
division i løbet af de næste to 
til tre år. 
Målet har allerede vakt inte-
resse, og vi har budt velkom-
men til godt 8 nye spillere ved 
sæsonstart. 
Samtidig er vi gået sammen 
med seniorspillerne i SGF i 
holdturneringen, så derfor 
hedder vi nu Team Favrskov 
Badminton.
Vi har også i år fornøjelsen af at 
have tidligere ligatræner Tho-
mas Damgaard hos os. 
Han træner fast hos os om 
mandagen, mens Casper Roth 
er med både mandage og 
torsdage.

Vi ses i hallerne!

30. juni til 5. juli 2013:
dGi sommerlejr. Ansv: Peter Thiele

Lørdag d. 31. august 2013 kl. 9.00 – 18.00 i rønbækcenteret:
HOG sportsdag for alle sportsgrene i HOG.  Ansv: Lars Poul-
sen

Lørdag d. 14. september 2013 kl. 14.00 til søndag kl. 11.00 i 
rønbækcenteret:
sportsdag med overnatning i rønbækhallerne (og tur i svøm-
mehallen). Ansv: Lars Poulsen

Lørdag d. 05. oktober 2013 kl. 12.00 til 18.00 i rønbækcenteret: 
Generationsstævne (double stævne, hvor doubler er sam-
mensat af en ungdomsspiller + en anden generation (far/mor/
bedste). Ansv: Lars Poulsen

18.-20. oktober 2013: 
LBs i Vingsted: Ansv: Lars stenbroen

28. november 2013: 
eVeNT med Peter Gade. Træning af ungdomsspillere og op-
visningskampe om aftenen. Ansv: Lars Poulsen

Lørdag d. 9. ovember 2013 kl. 08.00 til 20.00 i alle 3 haller: 
Begynderstævne U9-U11-U13-U15 (har du aldrig været til 
stævne, er det her muligheden for flere udfordringer). 
Ansv: Martin Glad 

søndag d. 24. november 2013 kl. 08.00 til 20.00 i alle 3 haller: 
stævne, pointgivende for U9-U11BCd. 
Ansv: Jesper stenbroen + Helene Lemming

Lørdag d. 14. december 2013 kl. 12.00 til 19.00 i rønbækhallen 
(Gl): Julesjov for U9-U11-U13. Ansv: inge Thomsen

søndag d. 12. januar 2014 kl. 10.00 til 16.00 i rønbækhallerne: 
Vi Piger & Boys Only. Ansv: Lars Poulsen

Lørdag/søndag d. 08./09. februar 2014 kl. 08.00 til 20.00 i alle 3 
haller (begge dage): 
stævne, pointgivende for U9-U11BCd-U13ABCd-U15ABCd-
U17BC. Ansv: Kim Vestergaard

Lørdag d. 05. april 2014 (evt. 29. marts) kl. 08.00 til 20.00 i røn-
bækcenteret: 
Klub mesterskab for alle (senior + ungdom). Ansv: Lars Poul-
sen + ???

Lørdag/søndag d. 12./13. april 2014 kl. 08.00 til 20.00 i alle 3 
haller (begge dage): 
stævne, pointgivende for U9-U11ABCd-U13Cd. Ansv: Jesper 
stenbroen + Helene Lemming

Lørdag d. 31-maj-2014 kl. 08.00 til 20.00 i alle 3 haller: 
stævne, pointgivende for U9-U11ABC-U13MABC-U15MABC. 
Ansv: elisa svenningensen

Aktivitets kalender sæson 2013/14Opstart
for Team
Favrskov
Badmin-
ton
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Kom og mød Peter 
Gade i rønbækhal-
len torsdag den 28. 
november 2013.

Af Malene Sørensen

Det bliver en oplevelse ud 
over det sædvanlige, når 
HOG Badminton slår dørene 
op til sin årlige event i novem-
ber. I hallen venter nemlig 
Peter Gade, mangedobbelt 
europa- og danmarksmester i 
herresingle i badminton.

Peter Gade vil på dagen 
træne nogle af HOGs bedste 
badmintonspillere og give 
dem en uforglemmelig 
træning. Men der bliver også 
tid til opvisning, kamp og en 
autograf til alle, der møder op.

- Træning af unge talenter er 
lidt af et hjertebarn for Peter 
Gade, og i HOG Badminton 

FOTO til højre:
En sand mester gæster Hin-
nerup, når Peter Gade i no-

vember kommer til Hinnerup.

bliver vi bare ved og ved med 
at udvikle talenter. Så det lå 
lige til forhånden at invitere 
Peter Gade på besøg i år, 
siger ungdomsformand Lars 
Poulsen.

Ungdomsformanden er op-
havsmand til den årlige event, 
hvor nogle af landets bedste 
badmintonspillere kommer ud 
og træner HOGs talenter. De 
seneste år har gæstetrænerne 
være ligaspillere fra Aarhus – i 
år skulle det være lidt mere.

Peter Gade på gulvet i Røn-
bækhallen bliver ikke meget 
større, og badmintonformand 
Jesper Stenbroen håber da 

også at se rigtig mange 
badmintoninteresserede 
til eventen, som han også 
kalder en markering fra HOG 
Badmintons side:

- Vi stiler højt i HOG Badmin-
ton, og Peter Gade er den 
absolutte top i dansk badmin-
ton, konstaterer badminton-
formanden.

Eventen er åbent for alle, når 
Peter Gade efter trænings-
samlingen fortæller om sin 
karriere og besvarer spørgs-
mål. Nærmere program 
kommer senere – følg med 
på www.hogbadminton.klub-
modul.dk

elsebeth Nielsen
ide binderiet

skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40

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 !

Badminton er sjov motion

Tilmelding og yderligere info:

www.hogbadminton.klub-modul.dk

HOG Badminton tilbyder baner og god træning til spillere i alle 
aldre og på alle niveauer i sæsonen 2013-14.
Se sæsonens træningstider nedenfor - og kig ind til os i
Rønbæk Hal 2 på HOGs sportsdag 31. august 2013.

Ungdom
Miniton   Onsdage 17.00 – 18.00 HH-hallen
U9   Tirsdage  15.00 – 16.00 Rønbæk Hal 2 
   Onsdage 15.00 – 16.00 HH-hallen
U11   Tirsdage  16.00 – 17.00 Rønbæk Hal 2
   Onsdage 16.00 – 17.00 HH-hallen
U13   Tirsdage  18.00 – 19.00 HH-hallen
   Torsdage 17.00 – 18.00 Rønbæk Hal 2
U15-U17  Tirsdage  19.00 – 20.00 HH-hallen
   Torsdage 18.00 – 19.00 Rønbæk Hal 2
Øvet *   Tirsdage  15.00 – 16.30 HH-hallen
   Torsdage 14.30 – 15.30 Rønbæk Hal 2
Meget Øvet **  Tirsdage  16.00 – 18.00 HH-hallen
   Torsdage 15.30 – 17.00 Rønbæk Hal 2
Holdsamarbejde*** Onsdage 18.00 – 20.00 HH-hallen
   Fredage (2.uge) 19.00 – 21.00 Rønbæk Hal 2
*/** Øvet og Meget Øvet hold er for inviterede spillere
*** HOG Badminton og SGF Badminton samarbejder om to hold, hvor inviterede
spillere fra de to klubber træner sammen.

Senior
Senior 1   Mandage 21.00 – 23.00 Rønbæk Hal 2
   Torsdage 19.00 – 21.00 Rønbæk Hal 2
Senior 2   Torsdage 21.00 – 23.00 Rønbæk Hal 2

Motion
Motion   Onsdage 20.00 – 21.00 HH-hallen
Motion   Onsdage 21.00 – 22.00 HH-hallen
Motion   Torsdage 20.00 – 21.00 HH-hallen
Motion   Torsdage 21.00 – 22.00 HH-hallen
Morgenmotion*  Lørdage  08.00 – 09.00 Rønbæk Hal 2
* Morgenmotion om lørdagen er aflyst i forbindelse med stævner i hallen.
Se datoer ved tilmelding.

Peter Gade spiller badminton i Hinnerup



Badminton6

Holdturnering
- nu også med point

 - september 2013

Af Malene Sørensen

Der bliver endnu mere at spille om, 
når holdturneringerne i badminton 
går i gang til oktober. Som noget nyt 
er der nemlig point til både spillere 
og hold, når de vinder kampe.

Og det kan blive bemærket i HOG Badminton. 
Sidste år kvalificerede fire hold sig til landsme-
sterskaberne i holdbadminton og yderligere to 
hold lå i toppen af sin pulje.

HOG Badminton satser igen i år på at danne 
hold for alle de spillere, som er interesseret i at 
komme ud at dyste i weekenderne. Holdene 
sammensættes først og fremmest efter niveau, 
så mulighederne for at møde ligeværdige 
modstandere er så gode som muligt. Men 
kammeratskab og holdånd vægter også tungt. 

Holdturneringen er badmintons mulighed for at 
dyrke sammenhold og teamspirit i en sports-
gren, som også er meget individuel.

drenge og piger spiller sammen
HOG Badmintons hold vil i den kommende 
sæson være blandede hold med både drenge 
og piger. 
Et hold består typisk af fire-seks spillere, som 
tager ud til holdturnering sammen. 
En eller flere forældre er holdleder og sørger 
for, at de unge ved hvor og hvornår de skal 
spille. 
Holdlederen sørger også for at afvikle kam-
pene i god ro og orden i samarbejde med 
holdlederne fra de andre klubber.

Der spilles holdkampe i puljer over seks week-
ender - så vidt muligt på lørdage – fordelt på 
tre weekender inden nytår og tre weekender 
efter. 
De bedst placerede hold går videre til Østjyske 
Mesterskaber og måske Landsmesterska-
berne.

Læs mere om holdturnering, 
pointregler og tilmelding på 

www.hogbadminton.klub-modul.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

Humøret var højt ved lands-
mesterskaberne for U13-hold 
sidste sæson, hvor det blev til to 
sølvmedaljer og en bronzemedalje.

Af ungdomsformand Lars 
Poulsen

i år byder vi velkommen til 
flere nye trænere. Thomas 
søe Jepsen er ny træner i 
klubben og skal træne vores 
to bedste hold. Thomas spil-
ler selv i Højbjerg Badminton 
Klub, hvor han spiller på 
Højbjergs 1. divisionshold. 
Thomas har i ungdomsårene 
spillet i topppen af dansk 
badminton, har trænerud-
dannelse og erfaring som 
træner fra Åbenrå og Vejen, 
så han er en virkelig kompe-
tent træner.
 
Thomas tager over efter Jakob 
Mørk, som er blevet færdig 
med studierne og derfor ikke 
kan varetage træning i samme 
omfang som tidligere. 

Jakob overtager i stedet 
trænergerningen på vores 
fælles hold med Søften om 
onsdagen. Jakob har desuden 
udviklet et nyt koncept i Hin-
nerup med teknisk træning for 
kun fire par af gangen. Det er 
virkelig personlig træning, hvor 
deltagerne udvikler sig helt 
enormt. 
Samtidig har HOG Badminton 
hyret Jakob til at videreudvikle 
klubben med henblik på at 
sikre udfordringer til alle spil-
lere, der har lyst til mere og 
til at videreudvikle de dygtige 
spillere, vi allerede har.

Hver anden fredag er der også 
et nyt tilbud, hvor endnu en ny 
træner Morten Noes Pedersen, 
vil tage sig af alle dem der har 
lyst til endnu mere træning, og 
det glæder vi os til at få startet.

Samtidig har vi beholdt vores 
U9-U11 trænere Lars Nysten 
og Jette Fogelberg, og vores 
egen Oskar Langballe tager 
sig af U13-U15/17 spillere, så 
der virkelig kan komme gang i 
ketcherne i Hinnerup.
 
Vi er en klub i rivende udvik-
ling og denne udvikling vil vi 
fortsætte de næste år, med 
ovenstående trænere.

Det syder og bobler af unge talenter i HOG Badminton..!

Har du et par fridage i efterårsfe-
rien, og har du lyst til at spille mas-
ser af badminton sammen med 
klubkammeraterne? så tag med på 
årets klubtur, dGis Landsbadmin-
tonstævne (LBs) i Fredericia.

Sidste år deltog 24 spillere fra Hinnerup og 
Søften i stævnet, der trækker op til 1.000 
spillere fra hele landet til. Programmet står 
på badminton, badminton og badminton i tre 

dage. Når du ikke selv er på banen, er der rig 
mulighed for at heppe på dine klubkamme-
rater, møde nye venner fra andre klubber el-
ler drille en af forældrene, som tager med for 
at passe på jer. I år deltager også to trænere 
fra klubben, Thomas Søe og Jakob Mørk. 
Turleder er ligesom sidste år Lars Stenbroen.

LBS finder sted 18. – 20. oktober 2013. 

Tilmelding fremgår af hjemmesiden 
www.hogbadminton.klub-modul.dk

Kom med på
klubtur i efterårsferien

Trænertrup med
nye og kendte ansigter

Til højre:
HOG 

Badmintons
nye træner

Thomas 
Søe Jepsen

Bankospil
På Hinnerup Kro 

hver mandag kl. 19.30
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Jonathan Pilgaard, Magnus rønberg, 
emil Larsen og Markus Hogan var i 
foråret udtaget til AGF Talenthold ud af 
ca. 270 spillere fra årgang 1999!

Talentholdet, der er sammensat af spil-
lere fra AGF´s samarbejdsklubber, mødtes 
jævnligt til træningssamlinger og blev også 
testet i kampe. 

Et STORT, lidt forsinket,
tillykke med udtagelsen, drenge!

Hilsen trænerteamet HOG/GUI U14 drenge

Fire HOG
U14-spillere på
AGF Talentholdet

SÅDAN! - Fire talentfulde fodbolddrenge fra HOG Fodbold på AGF Talentholdet.

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

Advisory Board:

Kristen Engelbrecht,
ke@hog-hinnerup.dk

Magnus Nielsen,
mni@hog-hinnerup.dk

Peter Breiner Larsen,
pbl@hog-hinnerup.dk

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
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sommeren viste sig fra sin bedste 
side, da vi den 9. august indviede 
kunstgræsbanen på fodboldanlæg-
get ved Haldum-Hinnerup skolen.
Til indvielsen, der blev en succes, var 
der mødt 100-150 mennesker op fra 
hele kommunen. 

Aksel Daugbjerg bød velkommen og glæ-
dede sig over, at banen nu er en realitet. 
- Da det var besluttet, at banen skulle 
ligge i Hinnerup, oprettede HOG et 
kunstgræsudvalg,og efterfølgende dannede 
vi en styregruppe, der samlede trådene og 
holdt processen i gang. Resultatet er den 
bane, vi kan se i dag.  
Udvalget og styregruppen var den prakti-
ske forudsætning for, at vi i dag kan stå og 
glæde os over resultatet. 

Da dagens arrangement var gennemført, 
tilhørte brugsretten HOG Hinnerup Fodbolds 
Støtteforening. 
 
ros til de frivillige
Anders Nørgaard roste de frivillige, der 
havde sørget for banens etablering.
Borgmester Nils Borring takkede Favrskov 
Idrætssamvirke for, at de løste den vanske-
lige opgave med at placere banen: - Det gik 
ikke helt stille for sig; men løsningen blev 
fundet.
HOG-hovedformand Søren Eriksen sagde 
i sin tale: - Jeg ved, at det ikke har været et 
let arbejde, og der har været mange bump 
på vejen.

Hovedsponsoren tilfreds
Hovedsponsor Visti Gertsen, indehaver af 
Vibe Huse, glædede sig over, at hans delta-
gelse i arbejdet og finansieringen gjorde det 
muligt at etablere banen.  

Fornøjelig showkamp    
Kunstgræsudvalget havde udfordret byrådet 
til en fodboldkamp. Det blev en fornøjelig af-
fære, hvor resultatet dog – for engang skyld 
- ikke var det afgørende. 
Alle spillerne kom godt igennem kampen. 
Nogle fik lidt småskrammer; men alle var 
glade for det bløde græstæppe og kunne 
efter kampen nyde præmien i omklædnings-
rummet. 
Dagen sluttede af med et afslappet arrange-
ment i HOG`s lokaler.  

Banen skal udlejes
Vedligeholdelse af banen er ikke helt gratis, 
og derfor skal banen lejes ud. 
Alle klubber i Favrskov kommune kan leje 
banen efter de regler, der er besluttet af 
Favrskov Idrætssamvirke. 
Hvis du vil vide mere om mulighederne, 
kan du følge bookingsystemet på 
www.favrskovbanen.dk.  

Kunstgræsudvalget er stolte over, at vi fik 
banen til Hinnerup. 
Vi er overbeviste om, at det bliver et godt 
aktiv både for Hinnerup og Favrskov Kom-
mune.

så er den flotte
Vibe-Arena/Favrskovbanen
klar til brug

De to holds spillere efter kampen.

Aksel Daugbjerg, formand for Kunstgræsudvalget,
byder velkommen på den store indvielsesdag.

Anders Nørgaard, formand for 
Kultur og Fritid, gav den nye

kunstgræsbane gode ord 
med på vejen.

Et glimt fra den fornøjelige - og venskabelige! - showkamp mellem byrådet og HOG.

HOG-formand Søren Eriksen
ønsker TILLYKKE
med Vibe Arena.

Borgmester Nils Borring holder
tale ved åbningen med Dannebrog
hejst i baggrunden.

Alt blev gennemført i en god atmosfære efter ægte ”sportsmanship” på den festlige indvielses-
dag for kunstgræsbanen i Hinnerup: Her giver de to holds spillere fairplay-hilsen til hinanden!

Samtlige fotos på denne side
er venligst stillet til rådighed af fotografen:

Michael Hejlskov
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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

Af Charlotte Henriksen

Cecillia Giselle Lee er bare 11 år, 
men har store tennis ambitioner. Ce-
cillia har spillet tennis i 4-5 år, siden 
hun startede i HOG tennisklub. inden 
hun startede til tennis prøvede hun 
andre sportsgrene, såsom ridning, 
svømning, klaver m.m., men det fan-
gede ikke hendes interesse.

Hendes far gav hende et forslag om, at hun 
kunne begynde at spille tennis, og i starten syn-
tes Cecillia ikke om det, men efterhånden som 
hun fandt ud af, at hun var god til det, begyndte 
hun at kunne lide det.

Hun træner tennis 2-3 timer hver dag. Hun dyr-
ker fitness 2 gange om ugen, og når der er tid, 
ca. 1 gang om ugen, løbetræner hun.
Cecillia stillede allerede op i turneringer som 7-8 
årig, og vandt stort set alle turneringer. 
Som 9 årig stillede hun op i U12 til Jyske mester-
skaber og blev nr. 2. Og siden da er det blevet til 
mange sejre i mange forskellige turneringer.

Hendes mor og far støtter 100 % op om 
Cecillia´s planer og følger hendes træning nøje.
Som nævnt har Cecillia store ambitioner. I frem-
tiden vil hun gerne spille professionel, og sidst, 
men ikke mindst, vil hun være Verdens nr. 1.

HOG tennis håber og tror på, at Cecillia vil drive 
sit tennistalent langt, og ønsker hende al mulig 
held og lykke i fremtiden.

Tennis-talent
med ambitioner

Tennisskole i samarbejde
der blev den første uge af som-
merferien afholdt tennisskole på 
HOG´s tennisanlæg. Tennisskolen 
i søften og HOG tennisskole blev 
slået sammen, og blev afviklet på 
HOG´s tennisbaner.

Der var derfor 20 deltagere og det er det hø-
jeste antal vi har haft på en tennisskole. Det 
fungerede fint med at slå skolerne sammen. 
HOG der sørgede for det praktiske omkring 

de unge med saft og frugt osv.

De havde 3 gode dage med godt vejr og en 
meget kompetent træner fra DGI, som fik 
hjælp af to unge hjælpetrænere fra Hin-
nerup og Søften. Det fungerede rigtig godt. 
Aldersspredningen var størrere end tidligere, 
hvilket gav nogle udfordringer for trænerne.
Men alt i alt en vellykket tennisskole og vi hå-
ber, at ”eleverne” har lyst til at komme igen 
næste år.

De to fotos viser Cecilllia i aktion 
på tennisbanen, hvor hun træner 

2-3 timer hver eneste dag.
Det 11-årige HOG-stortalenter 

meget seriøs med sin sport 
og har store ambitioner, 

så det skal blive spændende 
at følge hende i fremtiden.

FOTO: emma Henriksen

Tennis
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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

AGF søger trænere 
til AGF Talentcenter Vest

 
AGF og samarbejdsklubberne i VesT søger dygtige 

og engagerede trænere til varetagelse af talenttræningerne 
i AGF Talentcenter VesT i aldersgruppen U13 - U15.

AGF søger trænere der ønsker at arbejde med talentfulde 
og motiverede ungdomsspillere, og som vægter 

personlig udvikling samt faglig sparring højt. 

AGF Talentsamarbejde og Advisory Board 
har gennem de seneste år arbejdet hen imod 

åbning af AGF Talentcenter VesT. 

AGF Talentcenter er en overbygning på AGF rekruttering 1. – 4. step, 
som giver den enkelte spiller mulighed for en ekstra ugentlig teknisk 
træningsdag, udover den træning der foregår i samarbejdsklubben. 

der er nedsat en styregruppe, med repræsentanter 
fra de lokale klubber i VesT-området, der skal varetage 

opgaverne omkring AGF Talentcenter VesT. 

Træningen vil foregå om fredagen, 
i tidsrummet kl. 17.00-18.30, med start primo februar 2014.

Ønsker du/i at blive en del af et nyt og spændende fodboldprojekt 
– så send en ansøgning til:

rasmus stenild, Leder AGF Talentsamarbejde
ras@agf-as.dk

Med venlig hilsen

AGF TALeNT



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.

11 Håndbold

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

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
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Efter en dejlig varm sommer, hvor vi 
pga. det gode vejr, ferie mm har været 
nødt til at reducere kraftigt i holdene, 
er vi nu igen i gang på fuld blus.

Vi tilbyder hold hver mandag - torsdag og også i 
weekenderne.
Hold øje med hjemmesiden, holdene bliver 
løbende opdateret.

Lukkede hold
Vi har igen i år indgået aftale med Team Søften, 
som kører lukket hold hver onsdag aften.

Senior Idræt er også klar på endnu en cykelsæ-
son. De kører hver tirsdag formiddag kl. 10.00, 
med opstart tirsdag d. 10/9. 
Vores egen instruktør, Pernille Hinrichsen, kører 
som instruktør på det hold. Henvendelse ved 
Jens Boesen.

Udlejning
Skulle man være interesseret i at leje lokale og 
cykler til et lukket hold, firmaarrangement, ung-
doms- eller seniorhold fra anden afdeling i HOG, 
så kontakt gerne én fra bestyrelsen.

HOG Tour
Indoor Cycling gjorde en fantastisk indsats ved 
dette års HOG Tour.
Henrik Hedegaard blev nr. 1 i løbet og Helle 
Holmberg blev nr. 2. Derudover stod et af vores 
medlemmer også for flest tegnede sponsorater. 
Super flot indsats af alle.

instruktører
Går du rundt med en instruktør i maven?  

Elsker du at cykle og kunne du tænke dig 
instruktøruddannelsen? - Vi efterlyser frivillige 
instruktører. Er du interesseret? Kontakt Henrik 
Hedegaard for en snak herom.

Bestyrelsen
Nu har vi snart været i gang i et år og vi oplever 
at være kommet godt fra start. Der har været 
mange udfordringer og opgaver som nystartet 
afdeling og det er der til dels stadig. 

Vi har desværre sagt farvel til bestyrelsesmed-
lem, Jesper Stenbroen som har valgt at stoppe. 
Tak for indsatsen til Jesper.

Pt. er vi 4 medlemmer i bestyrelsen og vi kunne 
rigtig godt tænke os yderligere et par frivillige 
ildsjæle, som kollegaer i bestyrelsen. Der er nok 
at lave, nok at tage fat i og det er spændende og 
berigende arbejde.

Du skal påregne ca. 8 - 10 timers arbejde om 
måneden. Kunne du have interesse i det, så 
kontakt os endelig for en snak herom.

Vi glæder os til en rigtig god cykelsæson og hå-

ber på at endnu flere har lyst til at komme med 
en tur på cyklerne i Rønbæk Idrætscenter.

Skrevet af:
Pia Henriksen

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

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

INDOOR
cycling

Så er Indoor Cycling sæsonen skudt i gang igen

Til højre et glimt fra HOG 
Tour 2013, hvor det endnu 

en gang blev bevist, at 
Indoor Cycling er kommet 
for at blive, -  hvad enten 

”Indoor” så er klublokalerne 
eller som her et telt på 

Torvet i Hinnerup...!
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Annette Kjærgård  
Formand 
annette.kjaergaard@jubii.dk  

Lise Kaa  
Udvalgsmedlem
svoem@kaa-staehr.dk 

Marianne Johansen
Udvalgsmedlem
MNJ@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner svømning:

Kims Fiskevogn
Tlf.: 97823162 / 20479530

Lidt om tilmelding og ventelister
Tekst: Annette Kjærgaard

i HOG svømning er vi utrolig privilegeret – vi mangler ikke 
medlemmer. 
Tvært i mod. Vi har ventelister.
i skrivende stund, som er 10 dage efter tilmeldingen til den 
kommende sæson åbnede, har vi 590 medlemmer og 99 på 
venteliste. 
svømmeudvalget synes også, at 99 børn og voksne på 
venteliste er for mange, og det er ikke manglende vilje fra 
udvalgets side, at der ikke er plads til flere. 
som det er i øjeblikket har Favrskov Kommune bevilget os 
11,5 timer i Hinnerupbadet om ugen, som vil blive anvendt 
af de ca. 700 medlemmer, som vi maksimalt har plads til på 
holdene. 
Prøv selv at regne ud, hvor mange svømmere, der i gennem-
snit passerer gennem bassinet på en time! 
Vi kan holde foredrag for andre svømmeklubber om optimal 
udnyttelse af bassinet. Med andre ord – så længe vi ikke 
har mere tid i Hinnerupbadet, kan vi heller ikke tage flere 
medlemmer ind. Vi vil hellere end gerne have alle de børn 
og voksne, der har lyst, med i svømmeklubben, men vi har 
brugt de muligheder vi har for at gøre plads til så mange som 
muligt.
MeN måske er der lys forude! - Favrskov Kommune er netop 
nu i gang med at harmonisere kommunens svømmehaller og 
de forskellige foreningers brug heraf, og vi i HOG svømning 
håber, at harmoniseringen kommer til at betyde flere timer 
til os i Hinnerupbadet. Hvis det sker, er vi sikre på, at vi får 
ventelisterne bragt ned, OG at vi kan tilbyde nye spændende 
motions- og svømmeaktiviteter.
så væbn jer med tålmodighed, hvis dit barn eller du selv er på 
en af vores ventelister. 
Og én ting er sikker: det hjælper ikke at skælde ud på svøm-
meudvalgets medlemmer!

Svømme-
junta’en..?

HOG svømning har for første gang 
afholdt Aqua camp

Tekst og billeder: Annette Kjærgaard

Aqua camp er svømnings fodbold-, håndbold- eller badmin-
ton- skole – altså en uge i sommerferien, hvor børnene kan 
komme og bruge en hel uge på én bestemt sportsgren, i 
dette tilfælde svømning.
Hos os blev det i uge 32, vi for første gang prøvede at 
afholde Aqua camp. 
Svømmeudvalget stod for rammerne, mens klubbens 
dygtige trænere og hjælpetrænere forstærket med legeglade 
landkrabber stod for den praktiske afvikling. 
Hele 66 børn i alderen 6 – 12 år deltog, hvilket var langt flere 
end vi havde, turde håbe på.
Og vi havde det sjovt!
Rammerne var Rønbæk Idrætscenters gode nye faciliteter, 
og så selvfølgelig Hinnerupbadet, og da vi ikke kunne være 
i Hinnerupbadet fredag eftermiddag, blev Rønbæk Søen 
også inddraget – der skulle være vand på Aqua camps 
sidste dag!

Afvekslende program
Programmet vekslede mellem lege på land og svømmeun-
dervisning i svømmehallen. 
Tirsdag var der fokus på livredning og førstehjælp, hvor 
børnene stiftede bekendtskab med de 5 baderåd, prøvede 
at give kunstigt åndedræt og hjertemassage og trænede 
livredning i praksis i svømmehallen. 
Mange valgte at prøve, hvordan det egentlig er at falde i 
vandet med tøj på, og fandt ud af at man godt kan svømme 
selvom tøjet klæber fast og bliver tungt. 
Torsdag eftermiddag var ”alternativ torsdag”, hvor børnene 
kunne prøve alternative vandaktiviteter. Vi havde besøg af 
Emma, som er tidligere landsholds- synkron svømmer.
Hun underviste alle børnene i synkronsvømning. 
Deltagerne havde også mulighed for at prøve kræfter med 
udspring, vandpolo og varmtvands wellness og massage. 
Fredag formiddag aflagde svømmerne svømmeprøver, så 
de kunne få diplom og mærker med hjem. 
Fredag eftermiddag var døbt ”vandvittig fredag”, og her kom 
Rønbæk Søen i anvendelse, da holdene sejlede ud på søen 
på deres hjemmelavede tømmerflåder for, på tid, at plante 
et flag ude midt i søen. Næsten alle flåder flød, til gengæld 
kneb det lidt med fremdriften. MEN det er jo ikke noget pro-
blem når man har brugt en hel uge på at blive en endnu 

bedre svømmer, så nogle af ungerne hoppede i og svøm-
mede flåden rundt i søen. For dem, der ikke havde lyst til at 
sejle på tømmerflåde, var der mulighed for at prøve at løbe 
ud på søen i en ”Waterball”.
Ugen sluttede festligt af med, at de forskellige hold viste 
hinanden og de fremmødte forældre deres kampråb, dans 
og holdsang.
Svømmeudvalget sidder tilbage med mindet om en rigtig 
god oplevelse med en masse glade børn, som var fyldt med 
gåpåmod – vi kan godt finde på at gøre det igen til næste år!

Barske vandhunde 
og seje sild

Har vi fremdrift..?

Glade Aqua Camp-piger.

Alle mand
i vandet!

indholdet
af ”Goodie Bag”

undersøges!

Waterball!
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Umiddelbart måske en 
lidt underlig blanding. 
Men Oktoberfesten 2013 
kommer til at indeholde 
det hele i fornem for-
ening.

Af Hans Ole Hauge

Der var fart på, da 
INDSIGTs udsendte gæste-
skribent fangede Magnus 
Nielsen for at få seneste op-
datering på forberedelserne 
til årets Oktoberfest. 
For blot en uge før Oktober-
festen den 5. oktober afhol-
der HOG’s Sponsorgruppe 
også Hinnerup Messe.  
- Heldigvis er vi jo flere 
om at holde alle boldene i 
luften, fortæller Magnus og 
henviser til, at Oktoberfe-
sten som vanligt arrangeres 
i fællesskab med Lions Club 
Hinnerup.

Så selvom Heidi midlertidigt 
er blæst ned fra hendes 
faste plads på halmballerne 
på marken ved Søften, - så 
er festen bestemt ikke i fare 
for afblæsning!
Det er 3. år i træk, Oktober-
festen afholdes i HH-hallen, 
efter at idéen opstod i 
forlængelse af en vellykkket 
ølsmagnings-aften i Kultur-
huset for snart 4 år siden. 
- Der er løbet meget øl i 
kruset siden da, og holdet 
bag Oktoberfesten har 
nu fået etableret et godt 
koncept, hvor erfaringer og 
aftaler med gode leveran-
dører genbruges, forklarer 
Magnus Nielsen. 

Flot program
til årets fest
Øllet i de store 1-liters krus 
bliver igen i år de populære 
Flensburger leveret i rigelige 
mængder fra DKI. 
Også den musikalske 
underholdning er kendinger, 
idet både Hinnerup Tyroler 
og Party Orkester og dan-

seorkesteret HeadEggs er 
på programmet. 
Som den nye spiller på 
holdet i år, er Magnus Niel-
sen stolt af også at kunne 
præsentere gæsterne fra 
Kok Omega, som leverer 
festmiddagen. 
- Jeg er sikker på, at vore 
gæster vil sætte pris på 
dette flotte program med 
festlig mad, luksus øl og 
live-musik både under mid-
dagen og til dans, forudser 
Magnus.

Festlig påklædning 
Også publikum lever sig 
mere og mere ind i rollen 
som Oktoberfest-gæst og 
bidrager på denne måde 
ekstra til stemningen. 
- Allerede det andet år 
kunne vi se, at flere mænd 
havde fundet en ternet 
skjorte frem og de kvinde-
lige gæster, kom i kjole eller 
nederdel, fortæller Magnus. 

sådan gør du:
I virkeligheden skal der 
ikke meget til, før man er 
forvandlet til den lokale 
Tyroler-Ferdinand for en af-
ten: Med et par opsmøgede 
ærmer på skovmandsskjor-
ten og måske en hat, - så 
mangler man blot det store 
1-liters ølkrus til uniformen. 
- Og dét  kommer i hvert 
fald ikke til at mangle, lover 
Magnus.

salg og reservation
af billetter
Billetter til Oktoberfesten 
2013 kan allerede nu købes 
hos Din Tøjmand – Claus 
Hvass og hos Hinnerup 
Boghandel. 

Reservationer  kan 
foretages ved at ringe til:

Magnus Nielsen,
HOG Sponsorgruppe

Mobil: 21 74 75 52
Kim Beyer,

Lions Club Hinnerup
Mobil: 29 20 94 46

Heidi & Co. er klar med servering af bl.a. Jägermeister og Store Øl,
en stor del af gæsterne er festligt udklædt i vaskeægte tyrolerstil, og headEggs (t.h.)
sørger sammen med Hinnerup Tyroler og Party Orkester for musikken,mens Kok Omega
leverer den festlige festmiddag, når det går løs med Oktoberfest 2013 i Hinnerup
lørdag aften den 5. oktober. - Og nye deltagere kan sagtens starte her..!!

Oktoberfest 

Oktoberfesten holdes i Haldum-Hinnerup Hallen. Dørene åbnes kl. 17:30. 
Pris pr. person 225,- 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. Festen lukker kl 

Oktoberfesten 2013: 
 Buffet fra Kok Omega 

 Hinnerup Tyroler og Partyorkester underholder  

 Dans ved danseorkesteret Headeggs 

 Tysk Bier-bar med Unterberg, Jägermeister mv. 

 Der kan købes øl-kort med rabat 

 Slå-søm-i konkurrence og dart 
 Salg af pølser fra kl. 22 

Billetsalg starter den 15. august 2013. Pladserne er 
unummererede, men der kan reserveres bord ved 
samlet billetkøb hos: 

Din Tøjmand - Claus Hvass 
Hinnerup Boghandel 

2013 Festmenu: 
 Hvidvinsmarineret oksefilet  

stegt med hvidløgstapenade. 
 Unghanebryst med 

ratatouille og frisk timian  
 Kartoffellasagne med 

jordskokkecreme og persille 
 Spidskålssalat med gulerod 

og mascarponecreme 
 Råmarinerede sprøde 

grøntsager med peanuts 
 Flødeskysauce med tyttebær 
 Ciabattaflutes 

spidskål-
salat, søm
og store Øl...

Hinnerup Tyroler og Party Orkester er et populært indslag i Oktober-
festens underholdningsprogram. Her en situation, som den kunne 
opleves ”backstage”, fra Oktoberfesten 2012.



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

on
so

re
r:

Meget mere discount!

Alle ugens dage

8-21
Købmand
Jørgen
Christiansen

Ekkovej • Søften

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



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

* salg af hunde-
  produkter

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

* salg af hundefoder
  100% kornfrit kvalitetsfoder
     fra Oliver’s Petfood

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

alletidershunde@live.dk  -  facebook: alletidershunde.dk
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Borgmesteren
viste vejen

* salg af hunde-
   produkter

AA Malerne ApS, Galten
Alletidershunde.dk
Anders Petersen Automobiler, Hadsten
Bakkegårdens møbler
Bridgestone Danmark A/S
Byg og Mal Byggemarked A/S
Café Sløjfen, Hadsten
Poul Rasmussen Bilcenter A/S
Danbolig, Hinnerup
DanDomain
Danfoss Redan A/S
DCC A/S
Det Gyldne Brød, Lystrup/Skanderborg
EDC Nielsen & Partner, Hinnerup
Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S
El-Salg
Euro-Vent ApS
EVITA
Exact Invest A/S

Fru Nielsens Bageri, Trøjborg og Frydenlund
GE Fibernet
HairFair, Hinnerup
Hinnerup Autoservice
Hinnerup Boghandel
Hinnerup Containerservice I/S
Hinnerup Fysioterapi & Træning ApS
Hummel
Joanna’s Skønhedsklinik
Klinik for fodterapi v/Gitte Tønnesen
Klinik for fodterapi v/Helle Holmberg
KP Tours
Land og Fritid
LET IT GROW
Slagteren i Lystrup
MADBODEN I/S
Montra Hotel Sabro Kro 
PVR Montage
Rafn El ApS

Rafn Tømrer og Snedker ApS
REMA 1000, Søften
Riisfort A/S
Slagter Lund Gårdbutik
Spar Nord, Århus C
Sparekassen Kronjylland, Hinnerup Afd.
Statoil Servicecenter, Søften
Søften Auto
Søftendalens Kødkvæg
Tandlægerne Skou
E. Trasborg A/S
Trøjborg Cykelcenter
Tømrerfirmaet Mads Bisgaard ApS
UPFRONT SPIN
Vognmand Morten Nørgaard ApS
Vibe Huse
Vitten Grafisk A/S
VVS Installatør Flemming Sørensen A/S

HOG TOUR 2013
TAK TIL FØLGENDE SPONSORER:

Spisning og hygge
Efter løbet var der arrangeret 
spisning hos Madboden i 
Rønbæk Idrætscenter. Under 
spisningen var der flere ryt-
tere, som tilkendegav at have 
så ondt bagtil, at det ville 
besværliggøre deres gang den 
efterfølgende uge.

HOG Tour 2014
Arrangørerne af dette års tour, 
håber at arrangementet kan 
gentages i 2014. Du har mulig-
hed for at blive skrevet op til en 
plads i feltet ved at sende mail 
til: tst@hog-hinnerup.dk Kravet 
vil, ligesom i år være, at du 
som rytter skal finde personlige 
sponsorer forud for løbet.

TST

Masser af sved...
...fortsat fra forsiden

Der var varmt i forvejen i teltet på Torvet i Hinnerup den 1. juni, og temperaturen steg yderligere 
nogle grader, da 23 friske voksne sponsorcyklister m/k samt lige så mange ungdomscyklister 
med borgmester Nils Borring i spidsen ”gav den gas” og skaffede 80.000 kr. hjem til HOG.

HOG spinning for børn 
startede på Torvet i Hinnerup 
lørdag den 1.  juni kl. 10.

23 ungdomsspillere samt borg-
mester Nils Borring satte sig 
klokken lidt i 10 på de 24 cykler 
for at starte spinning-dagen 
med ungdoms-spinning inden 
seniorerne kom på banen.
Nils Borring og de 23 ung-
domsdeltagere fra badminton 
og fodbold cyklede ihærdigt i 
de første 25 minutter, hvorefter 
der blev skiftet ud på cyklerne. 
Som det ses på billedet havde 
borgmesteren svrært ved at 
følge med de ihærdige ung-
domsdeltagere...
De 23 ungdomsdeltagere kom 
fra henholdsvis fodbold og 
badminton, dog med en stor 

overvægt fra badminton med 
21 deltagere.
De 21 ungdomsryttere fra 
badminton havde selv skaffet 
sponsrater fra forældre, bed-
steforældre, venner, bekendte 
og andre, og cyklede tilsam-
men 27.456 kr ind til ungdoms-
afdelingen i badminton.
Det størst indkørte sponsorat 
stod Kasper Krupsdal for med 
hele 7.826 kr. i sponsorater.
Alle børnene knoklede i 22½ el-
ler 45 minutter, og  Alex-ander 
Boutrup var den der kørte 
længst efter 22½ minut = 17,2 
km, og han cyklede 33,6km 
efter 45 minutter.
En fantastisk præstation af alle 
ungdomsryttere, og vi glæder 
os til at se jer igen til næste år!

Alle deltagerne fik det bedste ud af benene under HOG spinning-
arrangementet for børn den 1. juni. Borgmesteren viste vejen midt i 
feltet!

Ikke kun med 
en fjerbold, 
men i høj grad 
også på en 
spinningcykel er 
de seje, med-
lemmerne af 
ungdomsafde-
lingen hos HOG 
Badminton..!


