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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

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

Populær gæst i HOG
Peter Gade, en af verdens allerbedste badmintonspillere, var en særde-
les populær gæst, da han fortalte, instruerede, gav tips & tricks, skrev 
autografer og spillede flotte kampe med badmintonspillere i alle aldre fra 
HOG i november.       - Læs og se masser af fotos fra begivenheden på side 10

Ungdomsformand i HOG Badminton 
Lars Poulsen fik Peter Gade til Hinnerup,
- tak for dét...!!                            Privatfoto

En koncentreret Peter Gade viste eksem-
pler på sit slagrepertoire, og HOG-talenter-
ne fik masser af inspiration.          Privatfoto

POKALER IMPONERER: ”Nej, hvor er de flotte” lyder den typiske kommentar 
til de sølvskinnende pokaler, HOG Badminton har skaffet til sine stævner.

Læs mere om de attraktive præmier på side 8.

ISTIDEN ER FORBI: - Kunstgræsbanen har vist sig at være et kæmpe-frem-
skridt for fodboldspillet i HOG. Banen kan bruges året rundt, takket være 
redskaber, isfjerner og tre friske, frivillige pensionister.                  - Se bagsiden

Læs mere og tilmeld jer

www.hinnerupcup.dk

Danmarks hyggeligste fodboldstævne
Kristi Himmelfartsferien 29. - 31. maj

HINNERUP CUP 2014

For 23. gang inviterer HOG Hinnerup til Danmarks hyggeligste fodbold-
stævne for drenge fra U10 – U17 og piger fra U10 til U18.

HINNERUP CUP kan i 2014 byde på flere nyheder:
• Kampene spilles dynamisk med kort ventetid mellem kampene
• Der er mindst seks kampe pr. hold
• Alle hold spiller finalekamp
• Vi spiller efter DBU Jyllands nye regler for 5-, 8- og 11-mands hold 
• Torsdag 29. maj – indledende kampe kl. 14.00-20.00
• Fredag 30. maj – indledende kampe fortsætter kl. 08.30–18.00
• Lørdag 31. maj – slutspilskampe og finalekampe kl. 08.30–16.00
• God resultatformidling direkte til din mobiltelefon

Som noget nyt kan vi også tilbyde transport til HINNERUP CUP med
Centrum Turist. Kontakt dem via: www.centrumturist.dk

Derudover byder HINNERUP CUP på:
• God forplejningen
• Indkvartering på byens skoler
• Alt inden for gåafstand
• Der kører busser mellem de to spillesteder og skoler
• Gratis adgang til Hinnerup Badet
• Sodavandsdiskotek fredag aften for alle deltagere 
• Alle deltagere får udleveret stævne T-shirts
• Gode campingmuligheder for forældre lige ved siden af skolerne

MASSER AF
FODBOLD-TILBUD:

Læs side 12, 14, 15 om 
alle de mange fine tilbud 

om fodbold-aktiviteter 
for børn til sommer.



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 LokalAvisen 
FavrskovPosten 4.-5. marts 2014 til samtlige hus-
stande i postnummerområde 8382 Hinnerup.

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:

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

Kontaktpersoner sponsorudvalget:

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

Kristian Hasager 
Forretningsudvalg
krh@hog-hinnerup.dk

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

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

Specialfabrik for vægte til landbrug og industri

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

Nyt fra bestyrelsen  - marts 20142

2014 er allerede godt i gang. Vi plan-
lægger årsmøder og generalforsam-
ling. Der skal laves beretninger med 
status over året der gik.

2014 har været et spændende år for HOG. In-
door Cycling er godt et år gammel. 
Det viser sig at være en bæredygtig aktivitet 
med 214 medlemmer. 
Senioridræt er kommet til. 
Vibe Arena blev anlagt og brugerne har taget 
godt i mod anlægget. 
Driftsøkonomien udvikler sig tilfredsstilende.

Nu oppe på 2.221 medlemmer
Der har bestemt været gang i HOG i det for-
gangne år. Samlet er vi i dag 2.221 medlemmer.

Der er også planer for 2014. Svømmehalshar-
moniseringen endte ikke der, hvor vi mente, den 
skulle ende. Vi fik ikke de timer, som brugerne 
af HinnerupBadet havde krav på. Men på trods 
heraf, vil HOG kunne tilbyde flere timer og nye 
aktiviteter i det kommende år. Svømning bliver 
den suverænt største HOG aktivitet i 2014.

Og hvorfor skulle der ikke opstå andre aktivite-
ter i løber af 2014?

Vi mangler en kasserer
De mange nye tiltag kræver, at der er styr på 
økonomien. Det er der, men det har været svært 
i 2013.

Igennem et helt år har vi manglet en kasserer 
i HOG, som skal være med til at lede HOG den 
rigtige vej.

Kan det virkelig passe, at der blandt de 2.221 
medlemmer ikke er én, som vil påtage sig kas-
sereropgaven. 
Du vil ikke være alene om opgaven. Vi er flere 
forretningsudvalget, som vil hjælpe dig.
Og endelig vil Jytte på kontoret, sørge for bog-
føring, betaling af regningerne og mange andre 
opgaver.

Kom nu ud af busken, vi venter på dig.

Søren Eriksen

Formanden mener:

2.221 HOG-medlemmer
efterlyser en ny kasserer

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

Vi er i HOG Tennisklub i fuld gang 
med at planlægge sæson 2014. Skriv 
følgende datoer i kalenderen, som 
skyder tennissæsonen i gang, både 
for nuværende medlemmer og kom-
mende medlemmer.

Standerhejsning
Lørdag d. 26. april kl. 10.00 vil der være 
standerhejsning i klubben. Vi starter med 
lidt morgenkaffe/brød. Herefter vil forman-
den Lars Hauer Larsen byde velkommen, 
og fortælle om den kommende sæson. 
Alle er velkommen. Også selv om du ikke 
tidligere har været medlem, kan du komme 
og høre om, hvad tennisklubben kan tilbyde 

Jens Boesen 
Formand 
senioridraet-jb@live.dk

Laila Møldrup
Kasserer
lmoeldrup@mail.dk

Inge-Lise Dueholm 
Udvalgsmedlem
duebosenioridraet-jb

Kontaktpersoner senioridræt:

Karen Ravn Nielsen
Udvalgsmedlem
Karen.Ravn@al2mail.dk


             

 


 


 




 


 



   

   
    

           
   

   
 

 







Grupperejser 
www.degraabusser.dk 
Telefon 8639 9155 

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

Rejseoplevelser og  
socialt samvær  

i særklasse! 





Kom til standerhejsning 26. april
og åbent hus 3. maj

3 Tennis

Vi er i HOG Tennisklub i fuld gang 
med at planlægge sæson 2014. Skriv 
følgende datoer i kalenderen, som 
skyder tennissæsonen i gang, både 
for nuværende medlemmer og kom-
mende medlemmer.

Standerhejsning
Lørdag d. 26. april kl. 10.00 vil der være 
standerhejsning i klubben. Vi starter med 
lidt morgenkaffe/brød. Herefter vil forman-
den Lars Hauer Larsen byde velkommen, 
og fortælle om den kommende sæson. 
Alle er velkommen. Også selv om du ikke 
tidligere har været medlem, kan du komme 
og høre om, hvad tennisklubben kan tilbyde 

dig. Hvis banerne er klar denne dag, vil der 
også være mulighed for at spille lidt.

Tennissportens dag
Hvis I går med tanker om at starte til ten-
nis, men gerne lige vil prøve det an, vil der 
lørdag d. 3. maj fra kl. 10-16 være åben hus 
arrangement, hvor du kan komme og prøve 
kræfter med tennissporten. Der vil være 
instruktører tilstede, som kan guide dig.

Har du lyst til at læse mere om tennisspor-
tens dag, kan du gå ind på følgende link:
http://www.tennis.dk/Sektioner/Klubudvik-
ling/~/media/Files/Diverse/Tennissportens-
Dag2014Infokunbagside.ashx

Til begge arrangementer vil der være mulig-
hed for at låne ketcher.

I 2014 er HOG tennis meldt ind i JTU. Dette 
betyder, at vi regner med, at få stablet 2 
senior hold på benene, som skal spille tur-
neringer. Dette vil forhåbentligt give et godt 
miljø omkring det at stille op til turnering.

Vi håber også, at vi kan få motiveret nogle 
af vore juniorer til at spille turneringer. Indtil 
nu har det været lidt svært at få vore børn 
til at prøve kræfter med spillere fra andre 
klubber. Så dette vil vi prøve at sætte mere 
focus på i den kommende sæson.

Har I lyst til at læse mere vedrørende HOG 
tennisklub, er I velkommen til at besøge 
vores hjemmeside 
www.hogtennis.klub-modul.dk .

Vi har gode faciliteter til rådighed. 
Både banerne, som er i fremragende stand, 
og klubhuset, som er til fri afbenyttelse for 
vore medlemmer. Der er plads til mange 
flere medlemmer, både øvede, let øvede og 
begyndere. Og hvis sommeren bliver som 
sidste år, bliver der rig mulighed for at spille 
en masse tennis.

Så vel mødt d. 26. april til standerhejsning 
og/eller d. 3. maj til åbent hus.
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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
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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

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
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HOG Svømning afholder 
igen i år Aqua Camp i uge 
32.  Aqua Camp er en ”vand-
vittig” uge for de syv til tolv 
årige, hvor der i løbet af 
dagen både er aktiviteter i 
svømmehallen og på land. 

Aqua Camp handler om at have 
det sjovt med vandet og med en 
masse kammerater, men der er 
også fokus på svømning og Liv-
redning. Vi regner med at vi også 
i år skal prøve andre vandaktivi-
teter som synkron svømning og 
udspring.

Tilmelding til campen kan ske via 
vores hjemmeside fra slutningen 
af maj. 
Når vi kender den præcise dato, 
annonceres den på hjemmesiden.

Tekst & foto: Annette Kjærgaard

Aqua Camp
i HOG Svømning
igen i 2014

Annette Kjærgård  
Formand 
ak@hog-hinnerup.dk  

Lise Kaa  
Kasserer
lka@hog-hinnerup.dk 

Marianne Johansen
Sekretær
mnj@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner svømning: Svømmeklubben har desuden en hot-line, 
som bør anvendes ved henvendelse 

til Svømmeklubben. 
Det er en fordel at benytte dén, da der 

sidder en person og fordeler henvendel-
serne, så de havner hos den i udvalget, 

som kan besvare spørgsmålet. 
Anvendes de andre mailadresser, 
risikerer man at svaret forsinkes, 

fordi mailen skal videresendes. 
Vores hot-line findes på hjemmesiden 
under ”Kontakt”. (http://hogsvomning.

klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.
aspx?ContentPageID=7)

Steen Trampedach
Træneransvarlig
str@hog-hinnerup.dk 

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

Anne Wulff Petersen
Udvalgsmedlem
..???????....dk 
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Elsebeth Nielsen
Ide binderiet

Skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40

Messe-succes gentages
i Rønbæk Idrætscenter
søndag den 28. september
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Søndag den 28. september 2014 ar-
rangerer HOG Hinnerup igen Hinne-
rup Messe i Rønbæk Idrætscenter. 

Messeudvalget har besluttet at succesen 
fra 2013 skal følges op, så der også i 2014 
bliver afholdt messe i de to haller ved Røn-
bæk Idrætscenter. 
 I 2013 var hele 78 stande solgt til en lang 
række lokale firmaer og forretninger, institu-
tioner, Favrskov Kommune, politiske partier 
og var gennemgående en stor succes for 
alle. 
Om kort tid bliver alle udstillere fra 2013 
sammen med alle andre firmaer og forret-
ninger inviteret til igen at deltage, og fra april 
vil det være muligt at reservere stand på 

Hinnerup Messen, fortæller messeformand 
Magnus Nielsen fra HOG. 
Vi har nu dannet os et overblik over, hvad 
det kræver at stable en messe på benene, 
og selv om det et hårdt arbejde, er det også 
godt for byen og et spændende projekt, 
som vi gerne vil prøve at gentage, siger 
Magnus Nielsen, der også samtidig glæder 
sig over, at der blev et pænt overskud på 
messen i 2013.Et overskud der tilfaldt ung-
domsarbejdet i HOG.

Billederne her på siden viser situationer 
fra den vellykkede Hinnerup Messe

i efteråret 2013.

Hinnerup Messen - for hele familien  Søndag den 29. september kl. 10-16
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Ofte rift om
pladserne..!

 - marts 2014

Af Pia Henriksen

Siden sidst har vi fået tilgang 
af endnu en instruktør: Rikke 
Skyttergaard. Rikke er tilknyt-
tet som fast afløser og der har 
allerede vist sig behov for at 
Rikke også har fået et fast hold 
mandage aftener fra kl. 18.45 
– 19.45. 

Velkommen til Rikke og tak til 
medlemmer og instruktører for at 
have taget godt imod Rikke.
Vi har et super stærkt instruktør-
team, der virkelig giver den max 
gas på holdene. 
Instruktørerne er meget forskel-
lige i stil, musik og niveau, så der 
er noget for enhver smag. 
Vores instruktører forsøger fortsat 
at lave forskellige og anderledes 
events, hvor der er rig mulighed 
for at afprøve grænser. 
Hold endelig øje med Indoor 
Cycling på HOG’s hjemmeside og 

i vores facebookgruppe (søg på 
HOG Indoor Cycling) for diverse 
events.)

Årsmøde
Torsdag d. 6/2 afholdt vi årsmøde 
i afdelingen.
Her kunne formanden berette om 
hvad der er sket i løbet af 2013 og 
lidt om hvad der kommer til at ske 
i 2014. 
Pt. er der ca. 200 medlemmer og 
6 instruktører, så der er fremgang 
over hele linien.
Der er lavet tilretninger i boo-
kingsystemet, så det er blevet 
nemmere for brugerne at arbejde 
med. Det er vi meget glade for, 
det virker super godt.
Afdelingen har indkøbt nyt puls-
system med tilhørende pulsbæl-
ter. STOR TAK til DCC i Søften 
som har sponsoreret tilhørende 
skærm og PC. 
Ligeledes er der nu installeret in-
ternet i lokalet, så inden længe er 

vi klar med dette nye tiltag, som vi 
forventer os rigtig meget af. 
Det er en klar forbedring af vores 
afdeling, at vi udover at have 
watt-målere på cyklerne, nu også 
kan tilbyde medlemmer at følge 
med i egen træning via puls-
systemet, som kan afrapportere 
træningsdata til brugerne.

Valg
Ved årsmødet blev Pelle valgt 
officielt ind i udvalget og Tina, 
Michael og Henrik fortsætter. 
Pia var på valg og ønskede ikke 
genvalg.

Vi ønsker brændende et udvalgs-
medlem mere, så skulle du have 
lyst til at give en hånd med i IC 
afdelingen, må du meget gerne 
kontakte Henrik på: 
hhe@hog-hinnerup.dk

Så blev der endelig højsæson 
i Indoor Cycling
Og vi cykler bare derudad…..

Det er Så dejligt, der er kommet rigtig godt gang i 
holdene igen. 
Vi kører med fyldte hold, og der er ofte rift om 
pladserne. 
Af samme årsag følger vi hele tiden behovet for 
hold og opretter ekstra hold efter behov.
Det er skønt med en afdeling i fremdrift, så bare 
hæng i på cyklerne..!

INDOOR
cyclingHenrik 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

Pelle Andersen
Udvalgsmedlem

Nu 200 medlemmer
og endnu en instruktør tilknyttet

Gratis prøvetime
Hvis ikke du allerede er medlem i Indoor Cy-
cling, så har du mulighed for at få en gratis 
prøvetime.

Prøvetimen kan du booke via hjemmesiden. 
Derudover tilbyder vi fleksible medlemskaber i form 
af et og ti-turs klippekort samt halv- og helårsabon-
nement.
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Fax 86 91 18 45
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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

Affaldscontainere
Sand - Sten - Grus

Krankørsel

86 98 52 22 
www.hincon.dk
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Krankørsel
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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

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

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

Klubmester-
skaberne 2014
Kryds i kalenderen: Klubmesterskab 5. april

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. 

Klubmesterskaberne er for alle medlemmer – om du er nybegynder, 
meget øvet eller fast seniorspiller på 1. holdet. Eneste forudsætning 
er, at du har HOG Badminton som 1. prioritetsklub.

For at sikre, at alle får en god oplevelse og nogle spændende kampe, 
sammensætter badmintonudvalget kampene, så nogle årgange og 
rækker slås sammen og andre bliver opdelt i begyndere, øvede og 
meget øvede spillere. Badmintonudvalget sammensætter doublerne 
for ungdomsspillerne til klubmesterskabet – så vi undgår ’super-
doubler’ mod begyndere.

Tidspunkt: Lørdag 5. april 2013 i Rønbækcentret.

Der er præmier til 1. og 2. pladsen i alle kategorier. Tællere og tabe-
ren af en kamp deltager desuden i lodtrækning om gaver. Samtidig 
er der medalje til alle U9 og U11-deltagere.

Ny sæson og nye
muligheder for ungdom
Af Lars Poulsen

Ungdomsudvalget i HOG Bad-
minton er allerede ved at kigge 
på muligheder til næste sæson 
og afventer spændt, hvad den 
nye skolereform vil bringe. 
Forhåbentlig vil den stadig give 
mulighed for, at vi kan tilbyde 
endnu flere badmintontimer 
til næste sæson til de spillere, 
der har lyst. 
Vi har specielt to hold med 
de spillere, der gerne vil have 
udfordringer og mere spilletid, 
og det forventer vi at kunne 
opfylde.

Ungseniorer 
i HOGBadminton
Samtidig vil vi i næste sæson 
kunne byde de første ungdoms-
spillere op til holdkampe med 
senior, da vi for første gang i 
seks år har syv ungdomsspillere, 
der spiller U17 og dermed må 
spille med på seniorholdene. 
Allerede i denne sæson er vi be-
gyndt at byde dem velkommen 

til seniortræning som ”Ungse-
nior”.
Til næste sæson vil der igen 
være specielle tiltag målrettet 
denne gruppe, så vi fortsat kan 
udvikle disse ”gamle” ungdoms-
spillere.
 
Spot på sponsorarbejdet
Gode tiltag kræver midler, og 
mange gode tiltag, som dem 
vi tilbyder i HOG Badminton, 
kræver mange midler. 
Derfor vil HOG Badminton sætte 
yderligere spot på sponsorarbej-
det i den kommende sæson. 
Det betyder, at forældre og spil-
lere i endnu højere grad bliver 
bedt om at hjælpe til og give en 
frivillig hånd. Det kunne være 
på messestande, ved oktober-
fest, som fyrværkerisælger, ved 
badmintonstævner og meget, 
meget mere. 
Målet er at fortsætte de mange 
forskellige aktiviteter (Klubdag, 
EVENT, julefest, ferietræning 
mm) UDEN at hæve kontingent-
satserne. 

Succestrænere
fortsætter med
Team Favrskov Badminton
Af Martin Glad

Det er med stor glæde, at vi endnu 
engang kan meddele, at vi har skrevet 
en ny etårig kontrakt med vores succes 
trænerteam Casper Roth og Thomas 
Damgaard. 

Casper har vi kun haft som træner i denne sæson, 
og han har ikke tidligere erfaring med seniortræning. 
Det har dog ikke holdt ham tilbage, da han gen-

nem sæsonen har udviklet sig til at blive en rigtig 
god træner med mange brugbare ting til truppen. 
Casper suppleres af den mere erfarne træner Tho-
mas Damgaard, som efterhånden har været træner 
i klubben i to sæsoner, og som har sagt ja til endnu 
en sæson. Thomas har en lang karriere bag sig som 
elitetræner, og træner i dag AB’s ligahold og de 
unge talenter.
Vi er sikre på at dette team kan udvikle truppen 
yderligere, så vi kan nå vores mål, som er dan-
marksserie/3. division.

Af Malene Sørensen

Mere end 200 badmintonspillere dystede 
i den første weekend af vinterferien i 
Rønbækcentret. Og ud over æren var der 
i år endnu en særlig grund til at kæmpe, 
så fjerene fløj. HOG Badminton hylder 
nemlig vinderne med sæsonens største 
pokaler. Og det gik ikke ubemærket hen.

’Orv’, og ’hvor har I dog købt dem’, lød det fra flere 
deltagere og deres forældre om pokalerne.
Stævnet i den første weekend af vinterferien er efter-
hånden blevet lidt af en tradition, og der kom spillere 
fra nær og fjern. 

I år deltog spillere fra flere rækker – U9, U13, U15 og 
U17.
Fra HOG Badminton deltog 34 spillere, og mange af 
dem fik flotte placeringer. 
HOG Badminton afholder stævne igen 12./13. april 
og 31. maj.

Se billeder fra stævnet på 
facebook.com/HOGbadmintonfanside

STORE præmier
til spillere i alle størrelser

Jeg er nu tilbage
på torvet 

ved SuperBrugsen
i Hinnerup

KIMS FISKEVOGN
TORVET I HINNERUP

Juleåbningstider:
Onsdag den 18. dec. kl. 11.00 - 17.30
Fredag den 20. dec. kl. 11.00 - 17.30
Lørdag den 21. dec. kl. 09.00 - 13.30
Mandag den 23. dec. kl. 11.00 - 17.30

Mellem jul og nytår:
Fre den 27. dec. kl. 11.00 - 17.30
Lør den 28. dec. kl. 9.00 - 13.30
Man den 30. dec. kl. 11.00 - 15.30

Tlf. 97 82 31 62 / 20 47 95 30
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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

Af Martin Glad

Holdturneringen for seniorerne er 
gået lidt op og ned i denne sæ-
son, hvor vi satsede på, at 1. hol-
det kunne rykke op i danmarks-
serien, at 2. holdet kunne forblive i 
serie 1 og 3. holdet i serie 2.

1. holdet - Jyllandsserie
Jyllandsserieholdet sluttede deres grund-
spil på 3. pladsen med kun ét nederlag i 
syv kampe. Det ene nederlag gjorde, at 
holdet endte med samme point som de to 
førerhold, så det var en meget tæt pulje. For 
at nå målet om oprykning kræver det sejre i 
de fire oprykningskampe. Den første kamp 
i slutspillet blev spillet den 1. februar, og 
endte med en sejr til Team Favrskov på 8-5 
over det hold, som endte på andenplad-
sen i den anden gruppe, så der er stadig 
chance for oprykning.

2. holdet - Serie 1
Serie 1-holdet, som helst skal blive i rækken 
endte på en lidt skuffende sjette plads i de-
res grundspil. Holdet har været hårdt ramt 
af afbud og er først til sidst i grundspillet 
begyndt at stille stærkeste hold. Det betød, 
at holdet i sidste kamp slog det suveræne 

førerhold fra Skødstrup med 10-3. I slutspil-
let er holdet også kommet godt fra start og 
vandt den første kamp med 10-3, så holdet 
er stort set sikker på forbliven i rækken.

3. holdet – Serie 2
På serie 2-holdet har der i denne sæson 
været meget udskiftning på holdet, da hol-
det har været ramt af afbud fra både 1. og 
2. holdet. Vi har derfor været ude og finde 
mange spillere, som ikke spiller regelmæs-
sigt mere. Disse spillere har dog gjort, hvad 
de kunne, men det endte med at holdet 
blev nummer 7 og næstsidst i deres pulje. 
Dermed skal alle kampe i slutspillet gerne 
vindes. Det lykkedes desværre ikke i den 
første kamp, da holdet tabte 9-2 til Ham-
mel. Dermed ser det svært ud med forbli-
ven i serie 2 i næste sæson.

Hep på holdene
Det var alt fra seniorafdelingen, som har 
brug for al den støtte, de kan få til holdkam-
pene, hvis målsætningerne for sæsonen 
skal lykkes for holdene. Vi håber at se 
mange mennesker i Rønbækhallen lørdag 
8. marts kl. 13, hvor 1. og 2. holdet spiller 
deres to næste hjemmekampe. 3. holdet 
spiller deres sidste kamp i Rønbækhallen 
lørdag 22. marts kl. 13

Seniorhold
tæt på målstregen

Af Lars Poulsen

De bedste badmintonspillere 
fra hele verden gæster Danmark i 
slutningen af august, og HOG Bad-
minton er selvfølgelig også med.

Klubben har sikret sig 60 billetter, som 
medlemmerne kan købe. Billetterne giver 
adgang til hallen lørdag-søndag hvor der 
spilles semifinaler lørdag og finaler om 
søndagen.

Vi vil lave det til en klubtur med fælles 
afrejse lørdag morgen og hjemrejse søndag 
aften. 
Undervejs arbejder vi på at lave en aftale 
med en sjællandsk klub om at overnatte 
i deres hal – og forhåbentlig at få et træ-

ningspas for alle deltagere (også de voksne 
lørdag og søndag formiddag.

Highlights for klubtur til badminton VM:
•Klubtur med afgang lørdag morgen, hjem 
søndag aften.
•Adgang til VM lørdag kl. 16.00 og hele 
søndag (forventet sidste kamp inden kl. 
18.00)
•HOG Badminton arrangerer overnatning, 
kørsel og spisning
•Forsøge at møde en (eller flere) af topspil-
lerne for en autograf

Det bliver en rigtig fed tur, og vi håber at 
finalen bliver mellem Jan Ø. Jørgensen og 
Lee Chong Wei.(foto øverst)

HOG Badminton til
VM i Ballerup i august
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Af Elisa Svenningsen

28. november havde HOG Badminton besøg 
af en af verdens bedste badmintonspillere, 
Peter Gade. 

Peter Gade var inviteret til at træne HOG´s ungdomsspille-
re. De unge mennesker havde længe glædet sig til besøget, 
og det blev en super god oplevelse for alle. Stemningen og 
intensiteten i hallen var høj. 

Først var der træning, hvor Peter Gade gav instruktion i 
blandt andet benarbejde. Efterfølgende fik ungdomsspil-
lerne lov at spille double enten med eller mod Peter Gade, 
sammen med deres træner Thomas Søe. Der blev givet 
fuld gas.

Der blev også tid til en opvisningskamp mellem Peter 
Gade og træner Jacob Mørk. Her måtte Jacob dog efter 
en intens kamp se sig besejret af Peter Gade, trods massiv 
opbakning fra alle sine unge spillere. 
Efterfølgende var der interview, og spørgelysten blandt de 
unge spillere var stor. Slutteligt var der autografer til alle. 

Nedenfor ses stemningsbilleder fra dagen – se flere billeder 
på www.facebook.com/hogbadmintonfanside 
vores facebookside HOG Badminton fanside).

Peter Gade, en af verdens bedste badmintonspillere,  
besøgte HOG Badminton  i Rønbækcentret i novem-
ber 2013.                          Privatfoto

Peter Gade
på besøg
i HOG
Badminton

Opvisningskamp - Peter Gade mod træner Jacob 
Mørk på den anden side af nettet.                  Privatfoto

Træner Thomas Søe fik et par fif og fiduser af en af 
verdens bedste badmintonspillere.                 Privatfoto

Der blev lyttet og fortalt, da Peter Gade 
gæstede Rønbækcentret.                                Privatfoto

Træning med Peter Gade sker i strømpesokker og på 
række.                              Privatfoto

Tid til at øve teknik - stadig uden sko.
                         Privatfoto

Der trænes benarbejde.
                         Privatfoto

Der var både tid og overskud til den enkelte spiller, 
da Peter Gade besøgte Rønbækcentret i november 
2013.                        Privatfoto

Det er godt drenge - bliv ved! Træner Gade deler 
gode råd ud.                        Privatfoto

Og hopsa!!! - Alexander Boutrup og Peter Gade mod 
Benjamin Vestergaard og Thomas Søe.         Privatfoto

Autografer skal der til - og gerne på synlige steder!
                         Privatfoto

2 x Peter (Gade og Thomsen) mod Alex Poulsen og 
træner Thomas Søe.          Privatfoto

Hmm. Badmintonspillerne fra HOG Badminton havde 
mange gode spørgsmål til Peter Gade efter dagens 
træningspas.                  Privatfoto
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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

3-2: Fra drengedrøm til virkelighed

Advisory Board:

Kristen Engelbrecht,
ke@hog-hinnerup.dk

Magnus Nielsen,
mni@hog-hinnerup.dk

Peter Breiner Larsen,
pbl@hog-hinnerup.dk

Det er godt drenge - bliv ved! Træner Gade deler 
gode råd ud.                        Privatfoto

Og hopsa!!! - Alexander Boutrup og Peter Gade mod 
Benjamin Vestergaard og Thomas Søe.         Privatfoto

2 x Peter (Gade og Thomsen) mod Alex Poulsen og 
træner Thomas Søe.          Privatfoto

”Nyd det drenge – hvor 
ofte sker det, at vi i Hinne-
rup får så fint besøg og så 
endda i den bedste række 
i årgangen” (U14M1), lød 
det fra træner Peter Sch-
midt i omklædningsrum-
met inden kampen. Der 
var smil og højt humør i 
truppen. Drengene var 
klar til kamp…. 

Da det sidste fløjt lød ud over 
Rønbæk stadion, viste tavlen 
sejr til hjemmeholdet på 3-2 og 
en flok drenge i hvide trøjer sad 
med triste miner i den ene ende 
af banen. 
I den anden ende løb en flok el-
levilde HOG drenge rundt, mens 
taktfaste klapsalver bragede løs. 
Kampen mellem HOG og AGF 
var netop slut og endte med sejr 
til hjemmeholdet efter en heroisk 

indsats mod den stolte klub fra 
Århus. 

En spændende rejse
Kampen blev samtidig starten 
på en spændende rejse for tre 
drenge i gult – fra drengedrøm til 
virkelighed. 
Fra forsommeren 2013 startede 
Jonathan Pilgaard, Rasmus 
Sørensen og Christian Schmidt 
et forløb med træning i AGF. Alle 
gjorde et stort indtryk og i løbet at 
året kunne de tre så trække den 
hvide trøje over hovedet. 
                                                                                   
God træningsmentalitet
Fra AGF udtaler U15 cheftræner 
Morten Mølkjær: ”Alle tre drenge 
har vist en god træningsmenta-
litet, hvilket giver god grobund 
for videreudvikling til næste step, 
som I deres tilfælde, bliver U17 
ligaen, som de skal forsøge at 
spille sig på til sommer. 

Ralle, Jona og Schmidt har vidt 
forskellige spidskompetencer, 
som gør, at de hver især er sinds-
sygt spændende at arbejde med!”
Fra holdkammerater og trænere 
i årgang 99 i HOG skal lyde et 

stort tillykke til alle tre. Vi ønsker 
jer held og lykke og rigtig god vind 
fremover.

Michael Poulsen

René Johansen, 
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

Morten Bang, 
Team Børn
morten@mxbang.dk

Kontaktpersoner fodbold:

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

Susanne Stenkær Ravnkilde, 
Mdl. af afd.best.
Stenkaer@gmail.com
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DBU fodboldskoler
i HOG 2014:
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Usandsynligt 

billigt

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

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

solbriller inkl. styrke

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

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

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

www.gadeberg.dk

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

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

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

DBU’s sølvnål til Niels Terkildsen og Per Nielsen
DBU Jylland hædrede på fodboldafdelingens årsmøde Niels Terkildsen og Per Nielsen 
med DBU´s sølvnål efter indstilling fra HOG Fodbold. 

Niels Terkildsen har i mere end 20 år været et stort aktiv for HOG og ikke mindst for fodboldafdelingen, 
hvor han gennem årene har hjulpet til med rigtig mange ting. Han har været holdleder i ungdomsafdelingen, 
har hjulpet med opkridtning af fodboldbaner, reparation af mål og net, hjulpet til omkring Hinnerup Cup 
og nu også aktiv med vedligeholdelse af kunstgræsbanen. 
Niels er meget praktisk anlagt – en rigtig handy mand – og var da også en stor hjælp, da fodboldafdelingen 
for mange år siden byggede verandaen – opholdsrummet ved Rønbæk Stadion. 
Senest var Niels også en stor hjælp omkring opstilling af stande i forbindelse med Hinnerup Messen. 

Fodboldformand René Johansen glædede sig derfor over, at han på årsmødet kunne hædre Niels Terkildsen 
for den store frivillige og ulønnede hjælp, han gennem årene har ydet, og ønskede ham et stort tillykke med hæderen. 

Per Nielsen har i over 25 år været en trofast hjælper i fodboldafdelingen, kun afbrudt for nogle år siden, hvor han var alvorligt syg. 
Per startede som kridtmand og senere blev han holdleder i seniorafdelingen. 

Opgaven som kridtmand har fulgt ham i næsten alle årene, og han hjælper fortsat i et vist omfang med at kridte banerne, 
så de mange fodboldspillere har nogle streger at spille efter. 

Per har også været vaskemand for seniorafdelingen, 
hjulpet til omkring Hinnerup Cup som nattevagt og andre funktioner, og senest har han hjulpet 

med de to Hinnerup Messer, der er blevet afholdt i Hinnerup. 
Endelig er han en af de mange, der nu hjælper med at holde kunstgræsbanen i orden, 

så der kan spilles fodbold på den hele tiden. 

Fodboldformand René Johansen var derfor glad for, at han kunne overrække Per Nielsen 
et fortjent hæderstegn for det store frivillig og ulønnede arbejde, han har ydet gennem årene. 

Fodboldafdelingen ønsker Per Nielsen et stort tillykke med hæderen. 

Niels Terkildsen. 
Foto Magnus Nielsen

Per Nielsen.
Foto Magnus Nielsen
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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

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

Nielsen & Partner
Hadsten  · Søndergade 13  · E-mail: 837@edc.dk · 86 98 36 00
Hinnerup  · Storegade 20A · E-mail: 838@edc.dk · 86 98 77 77

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

En god ejendomsmægler er guld værd!

Jette Eriksen
Indehaver, statsaut. ejendomsmægler, MDE

Hinnerup Cup 2014 
afholdes i Kr. Him-
merfartsferien fra 
torsdag den 29. maj 
til lørdag den 31. maj. 

Hinnerup Cup er to stæv-
ner, idet der torsdag den 
29. maj er Danske Bank 
Hinnerup Cup for drenge og 
piger i U6 – U10. 
Fra torsdag den 29. maj til 
og med lørdag den 31. maj 

afholdes Hinnerup Cup for 
drenge og piger fra U10 til 
U18. 

Danske Bank Hinnerup 
Cup 
Stævnet for de små fødder, 
der afvikles over én dag 
– nemlig Kr. Himmerlfarts-
dag den 29. maj mellem 
kl. 09.30 og 18.00 – alt 
sammen på banerne ved 
Haldum-Hinnerup Hallen.

Holdene inddeles i puljer, 
hvor de spiller en masse 
kampe – ikke særligt lange 
kampe, men mange af dem 
og med kort ventetid mel-
lem kampene. 
Alle deltagere får medaljer 
og en rigtig god oplevelse 
med hjem. I 2012 deltog der 
169 hold og i 2013 deltog 
der 151 hold. 

Hinnerup Cup 
Stævnet er for piger fra U10 
til U18 og for drenge fra 
U10 til U17. Der er kampe 
for holdene både torsdag 
den 29. maj, fredag den 30. 
maj og lørdag den 31. maj. 
Kampene spilles på 
fodboldbanerne ved både 
Haldum-Hinnerup Hallen 
og ved Rønbæk Stadion. 
Spillere udefra indkvarteres 
på Rønbækskolen, Rønbæk 
Fritidshjem og Haldum-
Hinnerup Skolen. 
De første hold er tilmeldt og 
stævneudvalget forventer, 
at der inden længe bliver 
tilmeldt rigtig mange hold, 
så stævnet igen i 2014 
kommer op omkring 300 
hold, som de seneste år har 
deltaget i de to stævner. 
Der bliver liv i Hinnerup i de 
dage, og stævneudvalget 
håber, at der, ligesom tidli-
gere år, er mange forældre 
m.v. der vil give en hånd 
med, så alle vore mange 
gæster får en uforglem-
melig oplevelse ved at have 
deltaget i Hinnerup Cup 
og Danske Bank Hinnerup 
Cup.                         Magnus

Hinnerup Cup 2014

Læs mere og tilmeld jer

www.hinnerupcup.dk

Danmarks hyggeligste fodboldstævne
Kristi Himmelfartsferien 29. - 31. maj

HINNERUP CUP 2014

For 23. gang inviterer HOG Hinnerup til Danmarks hyggeligste fodbold-
stævne for drenge fra U10 – U17 og piger fra U10 til U18.

HINNERUP CUP kan i 2014 byde på flere nyheder:
• Kampene spilles dynamisk med kort ventetid mellem kampene
• Der er mindst seks kampe pr. hold
• Alle hold spiller finalekamp
• Vi spiller efter DBU Jyllands nye regler for 5-, 8- og 11-mands hold 
• Torsdag 29. maj – indledende kampe kl. 14.00-20.00
• Fredag 30. maj – indledende kampe fortsætter kl. 08.30–18.00
• Lørdag 31. maj – slutspilskampe og finalekampe kl. 08.30–16.00
• God resultatformidling direkte til din mobiltelefon

Som noget nyt kan vi også tilbyde transport til HINNERUP CUP med
Centrum Turist. Kontakt dem via: www.centrumturist.dk

Derudover byder HINNERUP CUP på:
• God forplejningen
• Indkvartering på byens skoler
• Alt inden for gåafstand
• Der kører busser mellem de to spillesteder og skoler
• Gratis adgang til Hinnerup Badet
• Sodavandsdiskotek fredag aften for alle deltagere 
• Alle deltagere får udleveret stævne T-shirts
• Gode campingmuligheder for forældre lige ved siden af skolerne

Richard Skovbys dejlige fotos viser
situationer fra tidligere Hinnerup Cup.



Hovedsponsorer:
• Hummel
• Sportmaster Storcenter Nord

Guldsponsorer:
• Bagergården I Hinnerup 
• Scan Choko

Sølvsponsorer:
• Blue Water Shipping 
• Dansk Computer Center
• Hinnerup Container Service
• Vibe Huse
• XL Byg - Gadeberg Hadsten

Bronzesponsorer:
• Bridgestone Danmark A/S
• Centrum Turist
• De Grønne Busser
• El Plus - Hinnerup
• Elcon  Hadsten-Hinnerup 
• Frode Laursen
• Gepa Auto
• Hair Fair
• Hinnerup Blikkenslagerforretning 
• Hinnerup Boghandel
• Hinnerup VVS
• Kok Omega
• Murermester Orla Kragelund
• Profil Optik
• Tandlægerne v/
   Thomas Hedegaard ApS
• XL - Byg & Mal - Søften 
• århus Charter

Reklameskilte:
Rønbæk Stadion - HH Hallen -
Rønbæk Centret hal 1 og hal 2
 
Bagergården i Hinnerup  
Blue Water Shipping  
Bridgestone Danmark A/S 
Bytømreren i Skejby 
Carlsberg  
De Grønne Busser 
DK Totalbyg A/S
El Plus - Hinnerup
Elcon - århus  
Elcon Hadsten-Hinnerup  
Elektrikeren i Hinnerup    
Frode Laursen 
GF Forsikring
Hair Fair
Handelsbanken 
Hinnerup Blikkenslagerforretning 

Hinnerup Container Service 
Hinnerup VVS 
Home
Hummel
Intersport
Jacobs Tømrerfirma  
Jyske Bank 
Kirkens Korshær  
LB Skilte - Norring  
Malermester Haugaard
MB Anlæg & Teknik Aps 
MB Autocenter   
Murermester 
Karl Johan Hvid  Tønnesen
OK Benzin 
OK Fyringsolie   
Rafn El 
Rafn Tømrer og Snedker Aps 
Ren Velvære 
Ret & Råd i Hinnerup 
Scanex  
Sparekassen Kronjylland 
Sportmaster Storcenter Nord
Statoil Servicenter - Søften
Tennegården 
Via Biler   
Vibe Huse 
VVS  Flemming Sørensen 
XL Byg og Mal - Søften 
XL Byg - Gadeberg Hadsten

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..!

HOG’s
reklamepartnere:

15Fodbold

DBU Jylland har valgt at 
lægge Jyske 3-bold stævne 
i HOG lørdag den 23. august 
2014. 

Jyske 3-bold stævnet er for U6 – U10 
drenge og piger - årgangene 2005, 
2006, 2007, 2008 og 2009. 

I HOG´s Børne og Ungdomsafdeling 
håber man på rigtig stor deltagelse 
og ikke mindst af alle de lokale hold 
fra nærområdet, men naturligvis også 
gerne hold længere væk fra, som man 
ikke møder i det daglige. 

Jyske 3-bold er et spil på 14 små 
baner med bander – placeret på en 
11-mands bane. Ud over banerne vil 
der også være en række spændende 
underholdningsrekvisitter, som bør-
nene kan lege med og i. 

Jyske 3-bold arrangeres i tæt sam-
arbejde mellem Jyske Bank, DBU 
Jylland Region 3 og HOG Hinnerup. 
Arrangementet afvikles over hele da-
gen og kan rumme rigtig mange hold. 
Kampene for de enkelte hold afvikles 
i løbet af nogle timer, hvorefter andre 
hold kommer til. 

Der er brug for hjælp
HOG har brug for rigtig mange 
hjælpere til opstilling og nedtagning, 
samt under hele arrangementet som 
baneledere og forskellige kiosk- og 
hjælperfunktioner, så Børne- og 
Ungdomsafdelingen håber på stor 
opbakning fra fodboldspillere fra 14-
15 år og opefter og ikke mindst af de 
mange forældre til børnespillerne, så 
de mange små fodboldspillere kan få 
en rigtig god dag ud af det. 
Det er gratis at deltage i stævnet.    
  HOG B&U

Storstævne i 3x3 mands fodbold i HOG i august

Billedet er ”stjålet fra DBUs hjemmeside” 

Læs mere og tilmeld jer

www.hinnerupcup.dk

DANSKE BANK HINNERUP CUP

Danmarks hyggeligste fodboldstævne
Kristi Himmelfartsdag 29. maj 2014

For 23. gang inviterer HOG Hinnerup til Danmarks hyggeligste fodbold-
stævne for drenge og piger fra U6 til U10. 

DANSKE BANK HINNERUP CUP kan i 2014 byde på flere
nyheder:

• Kampene spilles dynamisk med kort ventetid mellem kampene
• Der spilles 3 x 3 fodbold for U6 og U7 drenge og piger
• Holdene i 3 x 3 spiller fire kampe á 10 minutter
• Der spilles 5 x 5 fodbold for U8, U9 og U10 drenge og piger
• Holdene i 5 x 5 spiller seks kampe á 13 minutter
• Alle hold spiller finalekamp
• Der spilles efter DBU Jyllands regler for 3- og 5-mands hold
• Medaljer til alle spillere
• Forældre kan tage holdfotos ved medaljeoverrækkelsen
• Fælles indmarch
• Stævnetelt, hvor spillere, trænere og forældre kan købe forplejning
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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-
KUN 4 bokse, så der er plads

* 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

* Hundeprodukter
Salg af guffer, kødben, flexliner,
læderhalsbånd, shampoo osv.

PRÆMIEAKTIER
HOG-FODBOLD

Kr: Aktie nr: Navn:       

1000  329 Svend Ove Erenbjerg, Lærkevej 3. Hinnerup
500  443 Johanna Böwadt, Kildevangen 75. Hinnerup
500  36 Per Bundgård Sørensen, Nørregade 7. Hinnerup
300  331  Carsten Eriksen Brunmosevej 43. Auning 
200  325  Søren Christensen, Aarhusvej 23. Auning
200  84  Carsten Bach, Rønvangen 65. Hinnerup
200     101 Vagn Hansen, Hejrevej 8. Hinnerup
250    Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.
  167 Gert F. Jensen, Nørregade 20. Hinnerup
250     Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass
  490 Morten K. Søndergaard, Nørrevangen 78. Hinnerup
200      Gavekort fra Bagergården Hinnerup
  281 Steen Hoffman, Vagtelvej 7. Hinnerup
100      Gavekort fra Hinnerup Blomster
  157 Fam. Andersen, Tranevej 2. Hinnerup
1000      Gavekort fra El Plus Hinnerup
  361 Henrik Dahl, Højager 97. Hinnerup

Januar måneds vindere udtrukket af: 
EL PLUS. HINNERUP

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

Januar måneds vindere udtrukket af:
eL pLuS hinnerup

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

Kr:  Aktie nr: Navn:
1000  329  Svend Ove Erenbjerg, Lærkevej 3. Hinnerup
500  443  Johanna Böwadt, Kildevangen 75. Hinnerup
500  36  Per Bundgård Sørensen, Nørregade 7. Hinnerup
300  331  Carsten Eriksen Brunmosevej 43. Auning
200  325  Søren Christensen, Aarhusvej 23. Auning
200  84  Carsten Bach, Rønvangen 65. Hinnerup
200  101  Vagn Hansen, Hejrevej 8. Hinnerup
250   Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.
 167  Gert F. Jensen, Nørregade 20. Hinnerup
250   Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass
 490  Morten K. Søndergaard, Nørrevangen 78. Hinnerup
200   Gavekort fra Bagergården Hinnerup
 281  Steen Hoffman, Vagtelvej 7. Hinnerup
100   Gavekort fra Hinnerup Blomster
 157  Fam. Andersen, Tranevej 2. Hinnerup
1000   Gavekort fra El Plus Hinnerup
 361  Henrik Dahl, Højager 97. Hinnerup

PRÆMIEAKTIER
HOG-FODBOLD

Kr: Aktie nr: Navn:       

1000  329 Svend Ove Erenbjerg, Lærkevej 3. Hinnerup
500  443 Johanna Böwadt, Kildevangen 75. Hinnerup
500  36 Per Bundgård Sørensen, Nørregade 7. Hinnerup
300  331  Carsten Eriksen Brunmosevej 43. Auning 
200  325  Søren Christensen, Aarhusvej 23. Auning
200  84  Carsten Bach, Rønvangen 65. Hinnerup
200     101 Vagn Hansen, Hejrevej 8. Hinnerup
250    Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.
  167 Gert F. Jensen, Nørregade 20. Hinnerup
250     Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass
  490 Morten K. Søndergaard, Nørrevangen 78. Hinnerup
200      Gavekort fra Bagergården Hinnerup
  281 Steen Hoffman, Vagtelvej 7. Hinnerup
100      Gavekort fra Hinnerup Blomster
  157 Fam. Andersen, Tranevej 2. Hinnerup
1000      Gavekort fra El Plus Hinnerup
  361 Henrik Dahl, Højager 97. Hinnerup

Januar måneds vindere udtrukket af: 
EL PLUS. HINNERUP

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

Februar måneds vindere udtrukket af:
hinnerup Blomster

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

Kr:  Aktie nr: Navn:
1000 332 Bent Andersen, Snerlevej 7. Hinnerup
500 278 Heidi Rosenlund, Grævlingevej 12. Hammel    
500 396 Hanne M. Kristiansen, Rønvangen 322. Hinnerup
300 432 Mads Frausing, Bogfinkevej 2. Hinnerup  
200 145 Selia Kvistgård Krarup, Hammelvej 58. Lyngå 
200 185 Per Ellekrog, Ringshøj 17. Hinnerup                
200 293 Maja Rasmussen, Haarvej 28. Haar   
250  Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.
 223        Søften Auto Aps, Omega 8. Søften     
250  Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass
 237         Bjarne Wiese, Haarvej 18. Haar        
200  Gavekort fra Bagergården Hinnerup
 283 Lars Lindgaard, Vestergade 1. Hinnerup
100  Gavekort fra Hinnerup Blomster
 147 Herdis Jeppesen, Svalevej 33. Hinnerup    

Favrskov Banens besty-
relse har fået Per Niel-
sen, Niels Terkildsen og 
Magnus Nielsen til at stå 
for den daglige vedlige-
holdelse af kunstgræs-
banen. De tre har lavet 
yderligere aftaler med fire 
forældre til ungdomsspil-
lere, som kan træde til og 
hjælpe, når der er pres 
på, især i perioder med 
megen sne. 

Den daglige vedligeholdelse 
kan Per, Niels og Magnus 
sagtens klare, men når der 
kommer meget sne, som i 
slutningen af januar, så må 
der hjælp til. Det er mange ti-
mer, der går med at skubbe 
rundt med sne, så de mange 
brugere kan få en god bane 
at spille på. 
Og brugere er der mange af. 
Næsten dagligt er der spil-
lere på banen fra kl. godt 16 
til kl. 22, og i weekenderne 
er der også her i januar og 

februar måned mange timer 
besat. 

- Dejligt at der er så mange, 
der er glade for banen, siger 
Per, Niels og Magnus og 
fortsætter: - Vi er også glade 
for, at brugerne er tilfredse 
med den pleje, vi kan give 
banen. 
- Der er naturligvis dage, 
hvor det kniber med at nå at 
få al sneen væk til trænings-
start kl. 16.00, men vi gør, 
hvad vi kan få at få den væk, 
men en gang imellem sner 
det lige op til, hvor vi skal 
i gang med rydningen, så 
kniber det altså med at nå, 
siger de tre pensionister. 

Samtidig har de en kraftig 
bøn til brugerne – HUSK 
altid at sætte målene ud 
til siden. - Vi er jo ikke helt 
unge mere, og kan ikke 
alene løfte målene. Det giver 
store udfordringer, når vi ofte 
går alene og skal foretage 
vedligeholdelse på banen.

Vedligeholdelse af Vibe Arena - Favrskov Banen

1

1

2

2

3

3

Kunstgræsbanen ryddes for sne.

Træningskampen er i fuld gang.

Kunstgræsbanen sprøjtes med isfjerner.


