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Fuld speed på pedalerne
i en god sags tjeneste
For 3. år i træk gennemfører HOG sin store HOG TOUR. Det sker lørdag 
den 21. juni i forbindelse med Favrskov Festivalen på pladsen foran 
SuperBrugsen.                        - Læs meget mere om begivenheden på side 16

Se side 3

Stor glæde, knyttede næver og champagne på køl, da Team Favrskov 
Badminton sikrede sig oprykning til Danmarksserien i en utroligt nerve-
pirrende slut-kamp.  - Læs meget mere om badminton-succesen side 8-9-10

HOG-badminton-
træner  Jakob Mørk

Christiansen: Kåret som
”ÅRETS TRÆNER”

i Østjylland.

Hinnerup Messen - for hele familien  Søndag den 29. september kl. 10-16
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Danmarksserien



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.
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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 
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indsigt@hog-hinnerup.dk

Kristian Hasager 
Forretningsudvalg
krh@hog-hinnerup.dk
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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 
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på nordea.dk/
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Nyt fra bestyrelsen  - maj 20142

I over et år har HOG stået uden ho-
vedkasserer. Men nu har vi har en-
delig fået en ny kasserer, idet Dennis 
Ejlersen, Hindhøjen, har sagt ja til at 
påtage sig opgaven. Dennis er uddan-
net revisor og arbejder som økono-
michef. En mere kompetent kasserer 
kan vi ikke få. Dennis ønskes velkom-
men i bestyrelsen. Vi glæder os til 
samarbejdet.

Den positive udvikling i HOG fortsætter. Der er 
nu etableret en afdeling for Dance. Der er valgt 
en bestyrelse, og bestyrelsen er i arbejdstøjet 
for at planlægge vore Dance-tilbud.

På vegne af HOG, vil jeg gerne byde Dance 
velkommen i HOG. Vi glæder os til samarbejdet 
med Jer.

Denne nye afdeling kommer til at dække dans 
lige fra MGP dans, showdance og til ballet. I 
første omgang er tilbuddene rettet mod børn i 
aldersgruppen 6-16 år.

HOG-hjemmesiden er udvidet
Du vil snart kunne se tilbuddene fra HOG Dance 
på HOGs hjemmeside.

HOGs hjemmeside er i øvrigt en væsentlig 
kommunikationskanal til vore medlemmer samt 
andre interesserede.

Hjemmesiden er på det seneste opdateret på 
flere områder. Således kan du nu finde HOGs 
jubilæumsskrift ”100 år i samspil med byen 1909 
– 2009”, som vi udgav i anledning af vores 100 
års jubilæum i 2006, på hjemmesiden. 

Der er også andre interessante nyheder på 
hjemmesiden. Du kan fx finde programmet for 
Senioridræt.

Jeg håber, at du besøger HOGs hjemmeside 
www.hog-hinnerup.dk.

Har du bemærkninger til hjemmesiden, forslag 
til forbedringer, så lad os det høre.

Søren Eriksen

Formanden mener:

Ny kasserer
og endnu en ny afdeling i HOG

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00


             

 


 


 




 


 



   

   
    

           
   

   
 

 







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! 



Dennis Ejlersen
Kasserer
den@hog-hinnerup.dk

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



Hinnerup Messen
- for hele familien

3 Hinnerup Messen

Reservationerne til 
HINNERUP MESSEN 
er allerede i fulde omdrej-
ninger, fortæller messeko-
ordinator Magnus Nielsen 
fra HOG´s sponsorudvalg. 
Allerede inden for de første 
14 dage blev der reser-
veret 30 stande, og der 
vil sikkert blive reserveret 
mange flere inden som-
merferien, spår Magnus 
Nielsen. 

HINNERUP MESSEN fore-
går i de 2 haller ved Rønbæk 
Idrætscenter, og der er plads 
til 76 stande inden døre og 
en række stande ude foran 
hallerne på P-pladsen. 

Der er stadig
gode stande ledige

Der er stadig mange gode 
stande at få, og det er jo 
bare med at komme først til 
mølle. 

Standene reserveres i den 
rækkefølge, bestillingerne 
kommer ind. Der er flere nye 
udstillere på banen denne 
gang, og det glæder mes-
seudvalget. 
På den måde vil der være 
rigtig meget nyt at se på, 
og det gør jo kun messen 
endnu mere interessant. 

Underholdning
for alle aldersgrupper

Der vil også være forskellig 
underholdning på HINNE-
RUP MESSEN, men den en-
delige plan for underholdnin-
gen er endnu ikke på plads. 
Sikkert er det dog, at de 
gode gamle klovne Charlie 
og Alfredo igen vil underhol-
de med et trylleshow og gå 
rundt mellem standene og 
lave sjov med balloner.

Fotos til højre viser glimt
fra Hinnerup Messen 2013
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Søndag den 28. september 2014 kl. 10-16 i 
Rønbæk Idrætscenter – Ådalsvej 98, Hinnerup

Søndag den 28. september kl. 10-16 i Rønbæk Idrætscenter Hal 1 og 2

MEDIEPARTNER:ARRANGØR:

HOG, Hinnerup Handelsstands-
forening og Favrskov Erhvervsråd 
gentager succesen fra 2013 og laver 
nu en endnu større familiemesse.

Messen foregår i Rønbæk Idrætscenter Hal 1 & 
2 og der vil også være mulighed for udendørs 
stande.

På dagen vil der være underholdning, mode-
show, madboder og en masse aktiviteter.

Så kom og vis dit � rma på en stand på Hinnerup 
Messen. Alle gode ideer og indslag på messen 
er velkomne.

PRISER:
Der er mulighed for følgende størrelser stande:

3 x 3 m   inkl. 1 bord og 2 stole 
samt ¼ side i messeavisen 2.800,- kr.

3 x 4 m el. 4 x 3 m 
inkl. 1 bord og 2 stole 
samt ¼ side i messeavisen 3.200,- kr.

3 x 5 m inkl. 1 bord og 2 stole 
samt ¼ side i messeavisen 3.800,- kr.

Tillæg for ½ sides annonce   1.000,- kr.

Tillæg for 1/1 sides annonce  3.000,- kr.

Alle priser er ex moms, evt. annonce-
produktion (162,- kr. for ¼ side) og webgebyr 
(65,- kr.).

Mulighed for udendørs stande. 
Kontakt Magnus Nielsen for info.

Efter tilmelding fremsendes faktura på den
bestilte stand.

Faktura på annoncen - 1/4 side- 1.000,- kr. 
(obligatorisk) fremsendes når messe avisen 
kommer på gaden i uge 39. Der kan naturligvis 
også laves annoncer på 1/2 eller 1/1 side mod 
mer-betaling - se ovenfor.

Angiv som minimum et � rmanavn men også 
gerne adresse, telefon, email og kontakt-
person.

Der er mulighed for opstilling af stande fredag 
fra kl. 15.00 - 18.00 og lørdag fra kl. 10.00 - 
17.00, samt søndag morgen. 

Der må ikke sælges drikkevarer og madvarer på 
standen. 

Der er gratis wi-� .

Mulighed for bestilling af mad til udstillere.

Bestilling af stande eller
 yderligere info til:
Magnus Nielsen,

mni@hog-hinnerup.dk, 
Tlf. 21 74 75 52

Hinnerup Messen - for hele familien

Der er gratis wi-� .

Mulighed for bestilling af mad til udstillere.

Favrskovs største messe

Overskuddet går til ungdoms arbejdet 
i HOG



Tennis  - maj 20144

Hinnerup
Samsøvej 13 · 8382 Hinnerup

86 98 76 22

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

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

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

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

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

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

www.webapoteket.dk

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

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

SOLBESKYTTELSE TIL HELE FAMILIEN

CAPITAL SOLEIL

Få det billigste med i købet

KØB 3 BETAL FOR 2

KOM IND OG
FÅ RÅD OG
VEJLEDNING
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Bestyrelsen og 
instruktører ønsker 
alle tidligere og nye 
medlemmer vel-
kommen til sæson 
2014. Foråret er 
kommet tidligere 
end normalt, så ba-
nerne blev allerede 
meldt klar i midten 
af april.

Lørdag d. 12. april 
afholdt vi arbejdsdag 
på anlægget, hvor der 
skulle udføres forskel-
lige praktiske opgaver, 
for at vores anlæg 
bliver vedligeholdt og 
ser pænt ud for alle 
medlemmerne. Der blev 
mødt talstærkt op, og vi 
afsluttede dagen med 
at grille pølser. Tak for 
indsatsen.

Tennis-
sæsonen er 
skudt i gang

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

Standerhejsning
Standerhejsningen 
blev afholdt i dejligt 
vejr lørdag den 26. 
april klokken 10.00, 
på vort anlæg.

Der blev serveret en kop 
kaffe og et rundstykke, 
mens bestyrelsen præ-
senterede den kommen-
de sæsons tennistilbud 
og vore instruktører.

Derefter blev banerne 
taget i brug, og mange 
fik lige gang i sæsonen.

Træningstilbud
Da vi har mange unge instruktører til rådighed, er det muligt for os 
at optage mindre årgange end vi plejer til tennisinstruktion. Mindste 
årgang som kan være med er årgang 2007. Man skal altså fylde 7 år i 
løbet af 2014, for at kunne deltage.

De forskellige aldersgrupper har følgende træningstider:

U8, U10 og nystartede U12:  Mandag og onsdag fra 16.30 til 17.45. 
Øvede U12, samt U14 og U16: Mandag og onsdag fra 17.45 til 19.00 
For ungdomsspillere fra 16 år og op og meget øvede U16: Mandag fra 19.00 til 20.30.
Disse vil også kunne deltage på JTU holdenes træning onsdag aften kl. 20.00, hvis de 
er med i JTU turneringsgruppen. 
Første træning for unge var onsdag den 30. april. 
Selvom sæsonen er gået i gang, er der stadig plads til flere. 
Hvis I er interesserede, så kontakt Lars Larsen, tlf. 2363 9995 eller gå ind på 
vores hjemmeside www.hogtennis.klub-modul.dk
Er du voksen, og gerne vil starte, er du også velkommen til at kontakte os, så vi kan 
informere om vores tilbud til voksne.

Tirsdags-
udfordring
Som noget nyt er 
anlægget hver tirs-
dag fra 20.00 til 22.00 
åbent for alle med-
lemmer, der har lyst 
til en gang hyggelig 
tennis med skiftende 
modstandere/part-
nere.

Vi hører ofte, at det 
i tennis er et problem for 
nogle, at man mangler en 
makker eller måske savner 
nogle at prøve en ny mod-
stander/makker end de 
normale tennispartnere. 
Vi håber derfor, at det vil 
kunne give et par ekstra 
medlemmer, hvis anlægget 
en aften om ugen er re-
serveret til alle, der har lyst 
til en gang uforpligtende 
tennis mod/med forskellige 
partnere. 

Du skal bare møde op!

Denne aften er ikke tiltænkt 
for nybegyndere, men for 
dem, som kan spille en 
god gang motionstennis. 
Der kan både spilles 
single og double.
Der er ingen tilmelding, 
man møder bare op.

Den ældre del af medlems-
skaren har anlægget til rådighed 
fast hver tirsdag og fredag fra 
10.00 til 12.00. 

Man behøver ikke en fast makker for at 
være med.

Man spiller med dem der kommer, og 
der er fokus på motion og godt sam-
vær, som slutter af med kaffe/brød 
eller øl/sodavand. 
Vel mødt på banerne, med håb om en 
rigtig dejlig tennissæson.

Bestyrelsen

Tennis for 60+

Artiklernes forfatter: Charlotte Henriksen
Fotograf: Ib Hesselberg
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REJS TIL

Tid til feriedrømme
TYRKIET

ZAKYNTHOS  

KRETA

YPERNC

MADEIRA

SANTORINI 

MALLORCA

FUERTEVENTURA

TENERIFE

Århus Charter blev i 2001, 

2005, 2006, 2008 og 2009 

kåret til Danmarks bedste 

charterselskab - valgt af 

danske ferierejsende.

Nomineret i 2010.

www.aarhuscharter.dk  -  Telefon  86 20 29 00

Direkte fra Aarhus 
og Aalborg lufthavn 

Se også       tekst-tv side 508

REJS TIL

Tid til feriedrømme
TYRKIET

ZAKYNTHOS  

KRETA

YPERNC

MADEIRA

SANTORINI 

MALLORCA

FUERTEVENTURA

TENERIFE

Århus Charter blev i 2001, 

2005, 2006, 2008 og 2009 

kåret til Danmarks bedste 

charterselskab - valgt af 

danske ferierejsende.

Nomineret i 2010.

www.aarhuscharter.dk  -  Telefon  86 20 29 00

Direkte fra Aarhus 
og Aalborg lufthavn 

Se også       tekst-tv side 508
REJS TIL

Tid til feriedrømme
TYRKIET

ZAKYNTHOS  

KRETA

YPERNC

MADEIRA

SANTORINI 

MALLORCA

FUERTEVENTURA

TENERIFE

Århus Charter blev i 2001, 

2005, 2006, 2008 og 2009 

kåret til Danmarks bedste 

charterselskab - valgt af 

danske ferierejsende.

Nomineret i 2010.

www.aarhuscharter.dk  -  Telefon  86 20 29 00

Direkte fra Aarhus 
og Aalborg lufthavn 

Se også       tekst-tv side 508

5

Elsebeth Nielsen
Ide binderiet

Skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40

86 911 777
www.hairfair.dk

Indoor cycling med
Hinnerup Senior Idræt

Jens Boesen 
Formand 
senioridraet-jb@live.dk

Laila Møldrup
Kasserer
lmoeldrup@mail.dk

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

Kontaktpersoner senioridræt:

Karen Ravn Nielsen
Udvalgsmedlem
Karen.Ravn@al2mail.dk

Træningstilbud

Artiklernes forfatter: Charlotte Henriksen
Fotograf: Ib Hesselberg

Hinnerup senioridræt 
har i mange år kun væ-
ret gymnastik, og i dag 
er der 200 aktive senio-
rer, der laver gymnastik 
hver uge.
HOG har indkøbt 20 
indoor cykler, og senio-
ridrætten fik den ide, at 
man kunne leje cyk-
lerne hos HOG og lave 

en aftale med Indoor 
cycling også kaldet 
spinning
Det har vist sig at være 
en god idé: Næsten alle 
cykler er besat hver 
tirsdag formiddag.

Senioridræt  er normalt 
med  instruktører fra egne 
rækker, men Indoor cycling  

startede i januar 2013 med 
externe instruktører.

I dag har to af deltagerne 
været på DGI instruktør-
kursus, og vi kan køre 
videre med egne instruk-
tører som i gymnastikken.
Instruktøruddannelsen 
foregik over 2 weekender 
fra fredag kl 19 til søndag 
kl 15. I alt 40 timer.

Vi har været så heldige, at 
kurset har været afholdt på 
Rønbækcentret i Hinnerup.
Kurset giver indsigt i at få 
praktiske og teoretiske 
færdigheder omkring Indoor 
cycling og undervisning 
heri.

- At få kendskab til den 
basale fysiologiske og 

anatomiske side af Indoor 
cycling.

- Korrekt indstilling af cyklen 
og cykelteknik. 
- Få indsigt i timeplanlæg-
ning med intensitetsstyring 
og musikvalg.

Vi har det hyggeligt samtidig 
med vi får god motion.
Har du lyst til at cykle med 

os, er du velkommen til en 
gratis prøvetime.

Kontakt blot Jens Boesen 
på: senioridraet-jb@live.dk

Skrevet af:
Poul Erik Morell Jørgensen 
og Erik Arvad Christensen

Senior Idræts 
nyuddannede instruktører: 
Erik (tv) og Poul Erik (th)

SAMMEN SKABER VI LØSNINGER

Blue Water Shipping A/S  |  Gamma 3  |  P.O. Box 50  |  Tlf. 87 42 90 00  |  bwsaar@bws.dk  |  www.bws.dk
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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
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Tlf 86 98 83 75 • kontakt@ren-velvaere.dk
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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
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Nu med
pulssystem

 - maj 2014

Tekst & foto: 
Michael Haugaard

Lørdag 22. februar del-
tog Indoor Cycling i det 
12 timers arrangement, 
som DGI huset Vejle 
afholdt. 100 cykler skulle 
køre, og folk kunne stille 
op alene eller som et 
hold, og så dele timerne 
op.

DGI havde virkelig gjort 
deres for, at det skulle blive 
en rigtig hyggelig dag, og 
undervejs var der udlodning 
af sponsorgaver til den som 
f.eks så mest frisk ud eller 
havde det bedste heppe-
kor. 
Hvis man så ikke lige sad 
på cyklen, var der mulighed 
for at købe nyt udstyr. Der 
var boder med cykler, tøj, 
udstyr eller energibar.
Alt i alt en festlig dag.

Fra Indoor Cycling stillede 
vores instruktør Martin 
Olesen op til at køre alle 12 
timer, mens vores anden 
instruktør Pernille Beuschau 
valgte at dele cyklen med 
Henning Olesen og Michael 
Haugaard. De kørte så hver 
henholdsvis 3, 4 og 5 timer.
DGI stillede med flest 
instruktører til dagen, men 
også nogle udenbys var 
mødt op. 
Bl.a. Bobby Croshaw, som 
jo er guru indenfor spinning-
verdenen. Det var en hård 
dag med trætte ben og 
ømme baller, men med en 
god følelse i kroppen, da vi 
kørte hjem. 
Håber vi igen i 2015 kan 
deltage. Det kunne være 
dejligt, hvis vi stillede med 
endnu flere ryttere fra HOG 
Indoor Cycling.

I april måned valgte Tina Salling-Thomsen at stoppe som 
bestyrelsesmedlem i Indoor Cycling. 
Vi er glade for det store arbejde Tina lavede, og håber vi kan 
trække på hende, hvis vi har spørgsmål. 
Så en stor tak for din indsats og god vind med dit nye erhverv.

I samme ombæring har vi i bestyrelsen måttet sige farvel til Pia 
Henriksen, som ligeledes får en stor tak med på vejen for sit ar-
bejde for Indoor Cycling.

I den forbindelse vil vi gerne have en ny person ind i bestyrelsen. 
Hvis du har lysten og brænder for frivilligt arbejde, så kan du hen-
vende dig til vores formand Henrik Hedegaard på tlf.: 20 60 29 91

Henrik Hedegaard 
Formand 
hhe@hog-hinnerup.dk  

Michael Haugaard
Udvalgsmedlem
mha@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner Indoor Cycling:

Pelle Andersen
Udvalgsmedlem
pan@hog-hinnerup.dk

Indoor Cycling til 12 timers
spinning i DGI Huset, Vejle
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Tak for nu

Af Michael Haugaard

HOG Indoor Cycling har købt og fået instal-
leret pulssystemet iQniter - nogle kender det 
måske bedre som Suunto.

Systemet er opstillet og blev tirsdag 22. april te-
stet af vores instruktører og enkelte medlemmer. 
Systemet viser i forbindelse med timen på en 
skærm, hvad ens puls er, og hvor mange procent 
af ens max puls man aktuelt bruger. 
Instruktøren kan sidde hjemme og lave program-
met og evt. dele med de andre instruktører i 
klubben. Det uploades til iQniters server og når 
timen starter hentes det til computeren i lokalet. 
Denne viser så på den store skærm hvordan 
timen er opbygget og hvor på intensitetsskalaen 
man helst skal ligge.
Det er et system, som vi allerede nu er meget 
glade for, og vi glæder os til efteråret, hvor det 
forhåbentlig rigtigt kommer i brug. Indtil da håber 
vi bare alle nyder sommeren ude på de danske 
veje og stier. Man kan via vores hjemmeside 
købe det pulsbælte, som skal bruges, og det 
koster kun 370 kr.

Martin Olesen cyklede alle 12 timer
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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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Lone Fischer
Formand 

Jeanne Gabriel
Bestyrelsesmedlem

Annette Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Kontaktpersoner Dance:

Jeanette 
Juhl Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Heidi Pedersen
Bestyrelsesmedlem

I HOG er vi glade for at 
kunne tilbyde dans for 
piger/drenge i alde-
ren 6-16 år i Hinnerup 
med opstart i septem-
ber ved HH.

Vi har sørget for en meget 
dygtig instruktør i Emma 
Ginge, der sideløbende 
med sin egen dans har dyg-
tiggjort sig som underviser 
og dommer. 
Emma har undervist både 
for Marianne Eihilt og Vicki 
Jo, begge kendt fra ”Vild 
med dans”. 
Emma er en af landets 
bedste sportsdansere, og 
har, trods sine kun 21 år, 
allerede flere års undervis-

ningserfaring med både 
børn og voksne. 
Hun er meget aktiv sports-
danser på elite niveau og 
danser standard og latin 
dans på højt niveau. 
Derudover har hun gået 
til ballet i mange år med 3 
eksamener fra Royal Aca-
demy of Dance og danser 
ligeledes disco. 
Emma har undervist i Raffi 
fra 2006 og vundet adskil-
lige danske mesterskaber i 
sportsdans.

Blandt andet showdans

Emma vil i HOG bl.a. under-
vise i showdans, der er en 
blanding af mange forskel-

lige stilarter som. f.eks. funk, 
hip hop og disco og MGP, 
hvor der bl.a. danses til de 
kendte sange fra børnenes 
MGP.
Undervisningen vil være for 
dem der ingen eller nogen 
danseerfaring har. 
Dans er en rigtig god 
motionsform for børn, hvor 
de får rørt sig og lærer en 
masse om rytmer og koor-
dinering samtidig med, at 
de har det sjovt. 
Så er dit barn/teenager vild 
med at danse og have det 
sjovt til god musik, så meld 
hende/ham til dans i HOG. 

Læs mere om hold, 
tilmelding, kontingent mv. på 
www.hog-hinnerup.dk

Første besty-
relsesmøde for 

HOG Dance

Fra venstre: 
Jeanne Gabriel, 
Annette Henne-

berg, Jeanette 
Juhl Thomsen, 

formand 
Lone Fischer 

og Heidi 
Pedersen. 

Fotograf:
Magnus Nielsen 

Nyhed: Dans i Hinnerup
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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:

Hinnerup
sommerlejr for
18. år i træk
Af Lars Poulsen

Den første uge i sommerferien danner Rønbæk Idræts-
center rammen om HOG badmintons og DGI Østjyl-
lands sommerlejr for badmintonspillere. Det er 18. år i 
træk, at klubben afholder sommerlejren, som sidste år 
havde over 80 deltagere.

Sommerlejren er delt i to aldersgrupper: En STOR lejr for de 13-18 
årige, og en LILLE lejr for de 9-12 årige.
De mange deltagere styres af trænere, der ledes af lejrchef Mads 
Damgaard, som også var lejrchef sidste år.
 
Med så mange deltagere er der også andre aktiviteter end badmin-
ton og og sidste år var der blandt andet adventure race, taekwondo, 
rundbold, ultimate, beachvolley, underholdning med instruktørerne 
på slap line og svømning i det nærliggende Hinnerup-Badet.
 
Der er et stort fokus på det sociale element på sommerlejren, 
kombineret med en masse andre idrætsaktiviteter. Og så bliver der 
naturligvis spillet badminton til den helt store guldmedalje. Der bliver 
blandt andet arbejdet med teknik og tekniske slag, benarbejde og 
finter. Deltagerne sidste år syntes hurtigt, at de kunne mærke en for-
skel – man bliver hurtigt bedre, når man spiller og snakker så meget 
badminton på en uge.
 

Se invitation og tilmelding på vores hjemmeside
hogbadminton.klub-modul.dk 

HOG Badminton takker
for en forrygende sæson
Som formand for HOG Badminton vil 
jeg gerne takke alle vores ungdomsspil-
lere og seniorer for en fed sæson med 
en masse gode resultater.

Alle vores ungdomsspillere har igen i år lagt mange 
træningstimer i hallen og har vist en kæmpe gejst. 
De har leveret mange flotte resultater til de stævner, 
som de har deltaget i. 
Vores seniorafdeling blev i år lagt sammen med 
Søften. De kaldes nu Team Favrskov Badminton. 
Det har været en stor succes, da de sammen fik 1. 
holdet spillet op i danmarksserien.

For første gang i mange år har HOG badminton 
over 300 medlemmer. Vi er gået frem i medlemstal 
i alle årgangene. Det har betydet, at vi næste år 
har fem timer mere i hallen. Vi kan derfor tilbyde en 
masse mere badminton næste sæson.
Jeg glæder mig meget til at se jer alle i hallen næste 
sæson. Vi starter op med en fælles tur til Sjælland, 
hvor vi skal spille badminton og se VM i badminton.

Med sportslig hilsen
Jesper Stenbroen

Af Lars Poulsen

DGI Østjylland har kåret HOG-træner, 
Jakob Mørk Christiansen, som ”Året træ-
ner” i Østjylland. Jakob blev kåret i skarp 
konkurrence med andre trænere i hele 
Østjylland.

HOG Badminton havde indstillet Jakob til titlen på 
grund af det store arbejde, han gør i klubben som 
træner for ungdommen og som udvikler af klubben.

 Desuden er Jakob utrolig vellidt og respekteret af 
såvel spillere som forældre, han er et forbillede for 
børnene og forstår at udvikle dem som mennesker, 
ikke som badmintonspillere
 
HOG Badminton er rigtig stolte af at have ”Årets 
træner” i vores klub, og vi glæder os til forhåbentlig 
mange flere sæsoner med Jakob som træner.

HOG-træner kåret som 
årets træner i Østjylland

Sidste år deltog mere end 80 børn 
på HOG Badmintons sommerlejr i Hinnerup.
Herover ses forsiden af årets invitation.

HOG-træner Jakob Mørk Christiansen
er kåret som Årets træner i Østjylland

Den nye ungdoms-sæson 
banker på døren
Af Lars Poulsen

Vi har netop afsluttet sæsonen 2013/14, 
og har i hele maj-juni måned tilbud 
om sommerbadminton. 
Det er der rigtig mange, der har 
benyttet sig af i år. 
Sommerbadminton er med træner, 
og selvom mange klubber har holdt 
sommerferie, kører vi på med vores 
dygtige trænere. 
Sommertræning betyder bedre tid 
til kampe – men der bliver også gået 
til den med teknik og fysisk træning.

Vi er allerede i gang med at planlægge næste sæson, 
og der kommer igen flere tilbud til ungdomsspillerene. 
To af vores hold får nu mulighed for at træne tre 
gange om ugen, så det er på højde med eliteklub-
berne i Aarhus.

Skolereformen skaber usikkerhed

Træningstidspunkterne bliver lignende denne sæson, 
dog afventer vi stadig udmelding fra Rønbækskolen 
om, hvad skolereformen vil bringe. 
Fra HH Skolen har vi hørt, at de ældste klasser - 7., 

8. og 9. klasse - skal gå i skole til kl. 14.00 og derefter 
have studiehjælp/lektietid, som dog endnu ikke er 
obligatorisk. 
Skolereformen kan også betyde, at nogle af vores 
spillere, som ikke er bosiddende i Hinnerup, kan få 
svært ved at nå til træningen, men vi vil forsøge at 
sikre, at de ældste træner senest. 
 
HOG badminton håber at se rigtig mange af jer igen 
til næste sæson. 

Tilmelding til den nye sæson samt endelige tidspunk-
ter kan fra 1. juni 2014 ses på vores hjemmeside 

hogbadminton.klub-modul.dk
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Af Casper Bechgaard 
Andersen

Den 22. marts kom 
dagen for senior 
1. holdet, hvor det 
hele skulle afgøres i 
oprykningspuljen til 
Danmarksserien.

Målet for Senior 1 har hele 
sæsonen været oprykning, 
men vi har også vidst, at 
det ikke bare er noget, 
man lige gør. 
Med to point med over i 
oprykningsspillet tror jeg 
ikke, det var alle, der var 
lige optimistiske med hen

syn til at rykke op, da op-
rykningsspillet begyndte. 
Men vi har vist, at vi har 
været klar i de tre første 
oprykningskampe, og det 
havde givet os ni point. 

Skulle vinde 
syv kampe

Før lørdagens opgør i 
Aabenraa vidste vi alle, at 
vi skulle have syv kampe 
for at være sikre på opryk-
ning. 
Så med det i baghovedet 
drog vi til Aabenraa med 
håbet om, at vi ville få de 
syv kampe hurtigst muligt 
og ikke skulle ud i en 
nervepirrende afslutning, 
som det var tilfældet mod 
både Grindsted og især 
mod Viby. 
 
Holdkampen starter som 
forventeligt. 
2-2 efter 1.runde er ok for 
os, da vi plejer at vinde to 
til tre herresingler, senest 
alle fire mod Silkeborg. 
Meget ulig resten af sæ-
sonen taber vi tre af de fire 
singler, så desværre er vi 
bagud 5-3 inden dame-
doublerne. 

Nervepirrende

Skal vi virkelig snuble i 
11. og sidste holdkamp 
efter ni sejre og et enkelt 
nederlag på 7-6 i løbet af 
hele sæsonen? 
Det så virkelig sådan ud. 
Aabenraa kæmper for 
æren, og vi kæmper for at 
få de syv kampe, som kan 
gøre dagen meget sjovere 
og køreturen hjem til en 
smuttur. 
 
Damedoublerne går i 
gang, og det ser jo helt 
vildt fornuftigt ud. Begge 
vinder 1.sæt, og vi herrer 
tænker, om det skal være 
i dag, vi vinder begge 
kampe. Det ville være for 
vildt. Helt nemt blev det 
ikke, men lykkeligt endte 
det. 5-5 inden tre afgø-

rende herredoubler, hvor 
vi skulle vinde de to. Det 
var allerede sket to gange 
i oprykningsspillet, begge 
gange med tre sejre til 
følge.
 
Synkron double-start

Alle tre herredoubler 
begynder samtidig. 1. og 
2. double taber første sæt, 
mens 3. double vinder.
I andet sæt bliver det helt 
omvendt, og derfor skal 
alle tre doubler i 3. sæt. 
Træner Casper Roth, 
formanden og pigerne 
så ikke just glade ud. 1. 
double hiver 3. sæt hjem 
og på præcis samme tids-
punkt taber 2. double. 
Én kamp tilbage, og så 
er vi endda bagud med 
15-11. 
”Det ender galt”, tænker 
vi, og både vores piger, os 
fire herrer og formanden 
går rundt, kigger væk, 
men prøver at heppe så 
godt vi kan. 
Det hele bliver igen vendt 
på hovedet, og lige plud-
selig er det matchbold til 
Team Favrskov Badmin-
ton.
 
Sikke en afslutning..!

Folk kigger væk, klapper 
eller har hænderne oppe 
foran ansigtet. 
Nerver, ja for fanden, i 
hvert fald for os, som kig-
ger på. 
Kom nu drenge. 
Martin Humle server, og 
efter et par bolde frem og 
tilbage ligger han på gulvet 
efter at have reddet en 
bold, der bliver smashet 
på ham, og på en eller an-
den måde redder han den 
liggende nede og duellen 
fortsætter indtil Aabenraa 

spillerne skyder bolden i 
nettet. 
Vores side af hallen eks-
ploderer, vi stormer banen 
og overfalder Martin 
Hammer og Martin Humle, 
løber rundt og jubler…. ja, 
det er lidt sløret nu, for det 
var sgu vilde sekunder, 
lige da det skete. 
Vi vinder 7-6 og er nu i 
Danmarksserien efter en 
fuldstændig vanvittig af-
slutning på en holdkamp, 
hvor vi ikke på noget 
tidspunkt var foran, indtil 
slutresultatet 7-6. 

God tur hjem...

Sjældent har en tur hjem 
fra Sønderjylland gået så 
nemt (og så hurtigt for 
nogens vedkommende 
forlyder historien), mon det 
skyldtes det der ventede 
derhjemme?! 
Pizza, champagne og 
glade holdkammerater, 
der ventede hos Susanne 
Berg – klar til fest og fejring 
af dagens resultat
 

Tak for en fed sæson og 
velfortjent oprykning til 

Danmarksserien.

Team Favrskov Badminton
er klar til Danmarksserien

Holdbillede med alt hvad der hører til 
– smil, champagne og hænderne over hovedet. 
Fra venstre træner Casper Roth, Martin Humle, 

Marianne Meidahl, Martin Hammershøj, 
Sara Stensdal, Allan Fredskilde, 
Camilla Thomsen, Peter Thiele, 

Karen Lauridsen, Kennet Herløv Nørager
 og Martin Glad.

Hold nu op, det blev for spændende – en tørstig 
træner og en lettet formand. Karens mand og Team 

Favrskovs yngste fan var også med på sidelinien.

Oprykning, det skal fejres… 
Fra venstre Sara Stensdal, Martin Glad, 

Karen Lauridsen og Allan Fredskilde.

TAK FOR ET GODT KLUBMESTERSKAB 2014
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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

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432
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Forventningerne til 
den nye sæson
og samarbejdet
med Søften?
Efter en sæson, hvor 
der gennem hele 
sæsonen var stabilitet 
på spillersiden og ikke 
mindst på resultaterne 
på 1. holdet, mens der 
på 2. og 3. holdet var 
noget større udsving i 
holdopstillingerne og 
ikke mindst resulta-
terne, må kodeordet for 
sæsonen 2014-15 være 
kontinuitet. 
Lige så snart opstil-
lingerne stod stærkest, 
kunne såvel 2.- som 
3. -holdet præstere 
resultater, og det skal 
vi helt sikkert tage med 
til næste sæson.

En sæson hvor Team 
Favrskov kommer til at vise 
sig frem i Danmarksserien, 
serie 1 og serie 2. 
Vi har, igen i år, fået tilla-
delse til at lade vores 3. hold 
blive i serie 2, så nu er det 
vist ved at være på tide, at 
vi viser at vi selv kan afgøre 
det inden for linierne. 

Første trin fuldført

Med oprykningen til Dan-
marksserien fuldførte vi 
1. trin af den mission der 
er søsat i Team Favrskov 
Badminton, om et 1. hold 
der spiller med i toppen af 
Danmarksserien eller måske 
endda i 3. division. 

Den mission forfølger vi i 
næste sæson og alt efter 
tilgang og afgang finjusteres 
forventningen ved sæson-
start. 
Men et er sikkert: 1. holdet 
skal blive i Danmarksserien, 
når sæsonen slutter.  

For 2. holdets vedkom-
mende, kan man håbe at 
vi i næste sæson er klar fra 
start. Med de resultater der 
blev leveret henover sæso-
nen, er der ingen tvivl om 
at vi skal ligge i den øverste 
del af tabellen, når sæsonen 
slutter og måske endda 
lægge billet ind på opryk-
ning til Jyllandsserien. Som 
med 1. holdet finjusteres 
forventningerne ved sæson-
start, alt afhængig af afgang 
og tilgang til truppen.

Vores 3. hold har igennem 
sæsonen været presset af 
afbud, dels fra 1. og 2. hol-
det men også fra resten af 
truppen. Det har givet, uden 
at overdrive, overarbejde 
for flere personer gennem 
hele sæsonen. Det skal 
vi meget gerne væk fra i 
næste sæson, hvis kontinui-
tet skal være kodeordet for 
holdopstillingerne gennem 
sæsonen. 

Derudover er senior afde-
lingen i den situation, af vi i 
næste sæson har mulighed 
for tilgang fra vores egen 
ungdomsafdeling. Denne 
eventuelle tilgang kunne et 
godt supplement for 3. hol-
det, samt en mulighed for 
de unge spillere, til at snuse 
lidt til livet som senior på en 
badmintonbane.

Store forventninger

Alt i alt er forventningerne 
store, til sæsonen der 
kommer. De første skridt 
til at bringe kontinuiteten i 
centrum er taget, da vi igen 
til næste år skal trænes 
af trænerteamet Thomas 
Damgaard/Casper Roth 
og at vi tillige stiller op som 
Team Favrskov Badmin-
ton. Evalueringen af den 
forgangne sæson, er endnu 
ikke foretaget, men alle 
bakker op om samarbejdet 
og derfor forsætter den 
konstellation også i sæso-
nen 2014/15. 

Rigtig god sommer 
fra den nye seniorformand. 

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
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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 Ør DAg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-13 .00

vI sTØTTer
lokAlsporTeN

HOG igen vært
ved DBU
Fodboldskole

Advisory Board:

Kristen Engelbrecht,
ke@hog-hinnerup.dk

Magnus Nielsen,
mni@hog-hinnerup.dk

Peter Breiner Larsen,
pbl@hog-hinnerup.dk

Igen i år er HOG Fod-
bold vært ved DBUs 
Fodbold-skole, som 
afvikles i uge 27.

”Vi har gode erfaringer 
med afviklingen og igen i 
år et hold kompetente og 
engagerede trænere på 
plads. Så vi glæder os lige 
så meget som børnene”, 
udtaler Peter Rasmussen, 
der nu blot håber på hver-
ken alt for koldt eller varmt 
vejr, når børnene indtager 
græsset.
 ”Hvis det bliver alt for 
varmt, så kommer jeg må-
ske til at give is”, fortsæt-
ter han med et glimt i øjet.

I alt har 208 børn i alderen 
8 - 14 år købt billet til 
fodboldskolen.

Forfatter:
Kristen Engelbrecht

Peter Rasmussen

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

Derudover er senior afde-
lingen i den situation, af vi i 
næste sæson har mulighed 
for tilgang fra vores egen 
ungdomsafdeling. Denne 
eventuelle tilgang kunne et 
godt supplement for 3. hol-
det, samt en mulighed for 
de unge spillere, til at snuse 
lidt til livet som senior på en 
badmintonbane.

Store forventninger

Alt i alt er forventningerne 
store, til sæsonen der 
kommer. De første skridt 
til at bringe kontinuiteten i 
centrum er taget, da vi igen 
til næste år skal trænes 
af trænerteamet Thomas 
Damgaard/Casper Roth 
og at vi tillige stiller op som 
Team Favrskov Badmin-
ton. Evalueringen af den 
forgangne sæson, er endnu 
ikke foretaget, men alle 
bakker op om samarbejdet 
og derfor forsætter den 
konstellation også i sæso-
nen 2014/15. 

Rigtig god sommer 
fra den nye seniorformand. 

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
og Danske Bank Hinnerup Cup
Kr. Himmelfartdag – torsdag den 
29. maj - starter Hinnerup Cup og 
Danske Bank Hinnerup Cup

Danske Bank Hinnerup Cup 
for U6 – U10 drenge og piger gennem-
føres Kr. Himmelfartsdag fra kl. 09.00 – 
16.00 på idrætsanlægget ved 
Haldum-Hinnerup Hallen. 
Der vil være kampe for de mange børn 
hele torsdagen og afsluttende med, at 
alle spillere drager hjemad med en flot 
medalje om halsen. 
Tilmeldingen til Danske Bank Hinnerup 
Cup er i skrivende stund endnu ikke 
lukket, så de 70 hold, der allerede er til-
meldt, kan sagtens nå at blive til mange 
flere hold inden tilmeldingsfristen den 10. 
maj er kommet. 

Hinnerup Cup 
for de lidt ældre børn fra U10 til U15 
drenge og piger afholdes som et over-
natningsstævne og starter torsdag den 

29. maj og kører frem til godt hen på 
eftermiddagen lørdag den 31. maj inden 
de sidste finalekampe er spillet. 
Tilmeldingen til Hinnerup Cup har ikke 
været så stor i år, som de seneste år, 
men alligevel kommer stævnet op på 
mellem 85-90 hold fordelt på både 
drenge- og pigehold. 
De udenbys hold, der deltager i Hinne-
rup Cup, indkvarteres på Rønbækskolen 
og bespises i Rønbæk Idrætscenter. Der 
er kampe på både Rønbæk Stadion og 
på idrætsanlægget ved Haldum-Hinne-
rup Hallen. 
Deltagerne har også mulighed for at 
deltage i et sodavands diskotek i den 
gamle hal ved Rønbæk Idrætscenter 
fredag aften, og der er også mulighed 
for at få en dukkert i Hinnerup Badet 
under stævnet. 

Forfatter:
Magnus Nielsen
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HOG i Europa

HOG/GUI U 15 drenge vinder af Netherlands Easter Trophy 2014
HOG/GUI U 15 drenge deltog i Påsken med 2 hold i Netherlands Easter Trophy i den Hollandske by Vorden nær Arnheim, 
og kunne efter 7 kampe uden nederlag kåres som vinder af turneringen, og modtage en pokal der var Champions League 
værdig! - Stort tillykke til drengene, som vendte hjem til Hinnerup godt trætte og stolte, efter en super tur!!

Tekst og foto Ulrik Lind

Endnu engang fandt 
stjernerne fra HOG 
vej ud i Europa, hvor 
fire årgange før påske 
drog sydpå til SFG-
Turnier i Kircheim!

For nogen var det debut i 
Europa, for andre var det 2. 
gang de skulle prøve kræfter 
med internationale hold og for 
en stor flok, var der tale om 
”Europæisk hattrick”.

Indkvarteringen i år, var lige 
peppet en tand op i forhold til 
de pragtfulde telte (og feltsen-
ge) vi sov i sidste år. Alle blev 
indkvarteret på Seepark Hotel, 
på 2, 3 og 4-mands værelser.

De fleste nåede aftensmaden 
og flere af ungerne nåede en 
tur i svømmehallen inden de 
blev hældt på hovedet i seng.

U8 og U9 var de første stjerner, 
der lørdag skulle i kamp. Så 
de var de mest morgenfriske 
og kørte fra hotellet allerede kl. 
8.30. 

Programmet for turneringen var 
lavet således, at U10 og U11 
først skulle spille over middag. 
Så de kunne nå en dukkert i 
svømmehallen, inden de satte 
kursen mod sportspladsen.

Sportspladsen lå ca. 25 km fra 
hotellet, så der var en lille køre-
tur hver dag. Vejen derop var 
et kapitel for sig selv. En masse 
små gader i en lille by, gaderne 
blev mere og mere snørklede 
og de blev stejlere og stejlere. 
Pludselig gik asfalten over i en 
grus vej og VUPTI, så lå der 
den fineste sportsplads, en stor 
kunstgræsbane med tilhørende 
klubhus.

Om eftermiddagen, var det så 
U10 og U11, der skulle i kamp. 
De fleste havde været på 
stadion længe og været gode 
støtter for de andre HOG hold.

Kampene sluttede først ved 
20-tiden om lørdagen og en 
lang dag på stadion var slut. 
Det havde været super dejligt 
vejr og alle drengene havde 
virkelig kæmpet og knoklet 
det bedste de havde lært. At 
dømme ud fra stemningen 
på sidelinjen, så havde alle 
trænere, forældre og søskende 
hygget sig i løbet af dagen, 
hvor de var vidner til en masse 
god fodbold fra de blå/gule.

Hjemme på hotellet var der 
disket op med en lækker buf-
fet, hvor der var lidt for enhver 
smag. Der blev dog kigget dybt 
i bakken med pommes frites. 
Efter en hel dag med fodbold, 
så skulle man tro, at drengene 
var klar til at komme i seng!! 
Men der var lige et par timer 
i de fleste, som blev brugt i 
svømmehallen, hvor der blev 
leget, plasket og hygget til den 
helt store guldmedalje.

Søndagen stod på spændende 
og tætte finaler og slutspil. 
Sportsligt blev det til en rigtig 
flot 3. plads til U8, mens U9 
samlet fik en 7. plads. U10 hev 
en rigtig flot bronzemedalje 
med hjem, mens de tre U11 

hold sluttede på fine placerin-
ger som 2., 5. og 6. 

I alt spillede HOG 42 kampe 
ved stævnet. Det blev til 22 
sejre, 4 uafgjorte og 16 neder-
lag. Og med en målscore på 
103 - 49. HOG scorede 2,45 
mål i gennemsnit pr. kamp og 
der gik i gennemsnit 1,17 mål 
ind på os pr. kamp.

Alt i alt kan både spillere og 
trænere være utrolig stolte af 
vores indsats i Europa. Det 
lover godt for fremtiden!!! Og 
med den store opbakning 
fra forældre og søskende, så 
kunne det ikke være meget 
bedre!!!

Det var en rigtig god turnering 
for alle årgange, der var fint 
sportsligt match. Det var et 
rigtig fint sted vi spillede, hvor 
der kun var de to baner. Det 
gjorde det hyggeligt og intenst 
for både spillere, trænere og 
forældre.

Og den helt STORE gevinst 
for alle årgange, det var det 
sociale. Det er en fornøjelse, at 
tage af sted med næsten 60 
drenge fordelt på 4 årgange. 
Og der var ikke én eneste 
konflikt!

Vi håber, at ALLE drengene fik 
sig endnu en oplevelse for livet. 
Vi er stolte af dem, de repræ-
senterede HOG flot i Europa!

Forfatter: Morten Bang

U8

U9

U10

U11
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Som overskriften antyder, er dette 
et lille skriv om det første år, som nu 
er gået med Team Favrskov Hånd-
bold (i daglig tale TFH), og med det 
ofte brugte sejrsråb : ”Hvem var 
det de ikk’ ku slå – det var dem fra 
TFH”.

Da vi var i den første opstartsfase var der forta-
lere for, at vi satte i værk NU med det samme, 
mens andre syntes, at vi lige skulle vente lidt og 
tage det step by step. 
Det sidste blev dog nedstemt af flertallet, fordi 
fortalerne for en total start mente, at vi allige-
vel ALDRIG kunne tage højde for ALT, og et 
håndboldfællesskab er en dynamisk størrelse, 
ligesom en enkeltstående klub er det, og der vil 
derfor hele tiden være brug/behov for at tilpasse 
og udvikle en sådan.
At vi ikke kunne tage højde for ALT og være 
forberedte på alle tænkelige scenarier har vi 
måttet sande. 
Vi har også måttet sande, at kritikkerne/tvivlerne 
har haft mulighed for at benytte sig af retorik-
ken: ”det er TFH’s skyld”. Jeg vil dog gerne 
stå på mål for en anden påstand nemlig, at de 

fleste af de udfordringer vi er rendt ind i år, dem 
har vi tidligere også haft da vi var fire klubber, 
bare i mindre målestok.
Den største udfordring vi har haft i år, er på den 
økonomiske side. 
Det var vi faktisk forberedte på, og her arbejdes 
der på højtryk i Styregruppen og andre steder 
med forskellige tiltag, som kan generere øko-
nomiske indsprøjtninger i forskellige størrelser 
til TFH. Et eksempel er den andetsteds her i 
Indsigt omtalte HOG Tour, hvor Håndboldaf-
delingen er medarrangør, og deltager i både 
sponsorløbet for voksne og børnespinningløbet.

– Så også her er der håb for en lys fremtid for 
TFH - hvis vi alle monterer JA-Hatten.
Så rent organisatorisk har vi haft vores (forven-
tede) udfordringer i det første år…

Den nu næsten afsluttede første sæson, er 
nærmest gået som forventet, af undertegnede 
i hvert fald, for der har naturligvis været både 
skidt og kanel.
Sportsligt har faktisk været en succes, da en 
af begrundelserne for at ”opfinde” TFH var at 
skabe bedre tilbud til ALLE i den gamle ”8382 
kommune”, som havde lyst til at spille hånd-
bold. 

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

År 1 med Team Favrskov Håndbold

Et ”bedre tilbud” skal forstås på den måde, 
at der skal være et tilbud på alle tænkelige 
niveauer, så vi på den måde kan holde både 
unge og voksne spillere i gang med at spille 
håndbold så længe som muligt.
Et ”bedre tilbud” der gør, at både de bedste og 
de næst og tredje bedste har et hold at spille 
på med passende udfordringer og sportsligt 
niveau, samt et godt socialt sammenhold. 
Det har vi allerede i den første sæson kunnet 
fremvise, med flere divisionshold end nogen-
sinde før i vores ”lille andedam”, og med flere 
rigtigt stærke hold i de små årgange også, bl.a. 
et par hold der skal til de uofficielle Danmarks-
mesterskaber i Greve. Desuden har vi nok så 
vigtigt oplevet venskaber knyttet på tværs af de 
tidligere så ”uigennemtrængelige” og fordoms-
fyldte klub barrierer, hvilket gør det meget 
lettere på sigt at få blandet helt rigtigt efter 
sportsligt niveau, når man lige pludselig sagtens 
kan spille sammen med ”Gurli” eller ”Carlo” – 
”for de er jo faktisk meget flinke…” 
Den første sæson med TFH har også bekræftet 
mig i, at det IKKE er børnene der er bremse-
klods for udvikling og fremskridt, det er os 
voksne, der skal være bedre og mere villige til at 
forny os og vores tankegang. Vi må (skal) gerne 
være uenige om nogle ting, da diskussion og 
debat også kan være vejen mod fremskridt 
og udvikling, MEN vi må ikke blive stædige og 
”pigesure” fordi andre har et andet synspunkt 
– det er nemlig ødelæggende for den positive 
udvikling vi jo i bund og grund alle ønsker for 
vores nye ”barn”, TFH.
Det var en del om ungdomshåndbolden, men 
vi må ikke glemme seniorsiden, hvor vi på da-
mesiden har haft en oprykning til serie 1, så vi 
nu har to serie 1 hold i næste sæson – Tillykke 
herfra med det flotte resultat, som er kommet 
i land efter en målrettet indsats fra trænerne 
omkring holdene i de seneste sæsoner – godt 
gået. 
På herresiden har vi haft 3. divisionshold, 
som har haft en svær sæson, og endte i 
nedrykningsspil mod Søndersø IF. Her blev 
herreholdet desværre taberen efter et to måls 
nederlag på udebane og en uafgjort kamp på 
hjemmebane. Ærgerligt – men nu må vi så se at 

få vores dygtige U-18 hold ”gjort klar” til at føre 
herreholdet tilbage til 3. division, når de rykker 
op til seniorhåndbold om et årstid.
Seneste tiltag i seniorafdelingen er ”Håndbold-
fitness”, som køres som forsøgs ordning lørdag 
formiddag (se hjemmesiden) indtil sommerfe-
rien, og forhåbentlig, som et permanent tilbud 
fra håndbold afdelingen fremover. 
Til trods for den ærgerlige nedrykning til her-
reholdet, så vil jeg nu tillade mig at konkludere, 
at vi sportsligt set har haft en succesfuld første 
sæson i TFH. 
Det er alt det uden om det sportslige vi skal 
arbejde meget med at forbedre. Det kan vi gøre 
ved at inddrage flere i arbejdet, hvilket dels 
giver flere menneskelige resourcer og dels giver 
flere vinkler at se tingene fra.  Så her adskiller 
det store holdfællesskab sig heller ikke fra de 
små klubber – tingene gør ikke sig selv, og 
jo vi vil gerne have så mange som muligt til 
at deltage i den daglige drift, med små eller 
større bidrag – ALT er velkomment. Tjek 
www.hog-hinnerup.dk her findes link til 
TFH’s hjemmeside, så kan I se hvem I skal 
kontakte afhængigt af, hvad I har interesse 
i at hjælpe med.
Vi skal i TFH blive dygtigere til at kom-
munikere og vi skal blive dygtigere til 
”reklamere” for alle de gode og positive 
resultater både sportsligt og socialt, som vi 
rent faktisk oplever i TFH. 
Herfra skal lyde en tak til HOG’s bestyrelse 
og FU for deres opbakning til TFH, hvilket 
var grundlaget for at HOG kunne blive en 
del af det nye store holdfællesskab, samt 
en stor tak til alle mine nye (og gamle) 
”medspillere” og for jeres indsats i den 
første svære sæson.
Nu håber jeg blot, at vi bliver endnu flere 
både spillere og ledere fremover, så vi kan 
blive endnu større og stærkere for derved 
at skabe endnu bedre rammer for byens 
håndboldspillere.

Tak for kampen i den første sæson.
Kim Vester

Se vores udendørs tagudstilling

Tagprofiler og vinduesmontør

Se vores udendørs tagudstilling
Dygtige snedkere og tømrere sørger for at løse opgaven i bedste ”Klitte og Jensen-ånd”
Et moderne værksted, hvor alle former for moderne snedkeri udføres
Medlem af Dansk Byggeri og BYG GARANTI
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Lørdag d.26/4 blev der 
afviklet Jyske mester-
skaber for A-Rækkehold 
i U-16 piger årgangen i 
Rønbæk Idrætscenter.
TFH’s turneringsudvalg 
havde været så forud-
seende (nogle vil måske 
sige heldige) at forudse, 
at det blev med delta-
gelse af vores lokale 
U-16 pigehold fra Team 
Favrskov Håndbold.  Tak 
for det til Margit Kjær, 
som også med fast og 
kærlig hånd ledte hol-
dene, deres ledere og 
publikum gennem dagen 
på bedste vis, når nogen 
var i tvivl om et og andet.

TFH pigerne havde kvali-
ficeret sig til JM via en for-
tjent og sikker sejr i deres A 
Pulje, og det var med nogen 
spænding, lidt nerver men 
MEGEN kampgejst og vilje 
til at vinde (specielt når det 
nu var på hjemmebane ”lige 
foran” familie og venner) at 
pigerne mødtes kl. 8.30 i 
Rønbæk Idrætscenter. 
Dagen startede med hygge, 
fælles morgenmad og 
taktikmøde i ”glasburet” i 
Rønbæk Idrætscenter inden 
første kamp kl.10.00 mod 
Søndermarken. 

Det blev en kamp, som TFH 
med små udfald undervejs 
(som nok skyldtes nervø-
sitet) havde rimeligt kontrol 
over, og den blev vundet 
med 18 -14. 
Kamp 2 mod Salling hånd-
bold krævede endnu mere 
af pigerne, men de hev de 
fornødne kræfter og hånd-
boldmæssige færdigheder 
frem, så de vandt en sikker 
sejr på 16-12. Dermed var 
finalepladsen sikret, på 
grund af reglen om indbyr-
des kampregnskab. 
Kamp 3 mod Nøvling IF var 
derfor uden resultatmæssig 
betydning, hvilket indsatsen 
i denne kamp også bar 
præg af. TFH vandt godt 
nok 15 - 13, men uden 
på nogen måde at spille 
så godt som i de to første 
kampe. Det foruroligede 
holdets trænere en smule, 
da præstationen måske 
skyldtes træthed efter tre 
kampe på kort tid. Desuden 
var modstanderen, der 
ventede i Finalen – Billund 
IF – af en helt anden kaliber 
end de første tre hold, som 
TFH havde mødt, så der 
skulle findes helt andre 
takter frem, hvis pigerne 
skulle slutte dagen og 
sæsonen af med at kunne 
kalde sig Jyske Mestre for 
A-Rækkehold. 

Om pigerne bevidst havde 
gemt kraft ressourcer, vilje 
og hold ånd til finalen eller 
det skyldtes den fantastiske 
kulisse som familie, venner 
og andre ungdomsspillere 
fra TFH skabte, er ikke nemt 
at sige, men det var et helt 
anderledes fokuseret og 
viljefast TFH hold, der gik 
på banen til en finale mod et 
rigtigt stærkt og hidtil i tur-
neringen meget velspillende 
Billund hold. Under alle om-
stændigheder nød pigerne 
den opbakning, som de fik 
gennem hele kampen.
Første halvleg blev meget 
velspillet og utrolig lige, 
og endte nærmest logisk 
uafgjort (8 - 8). I starten af 
anden halvleg satte TFH 
trumf på og bragte sig 
relativt hurtigt foran med 4 
mål, og resten af kampen 
kom Billund ikke tættere 
på, hvormed TFH vandt fi-
nalen 21 - 16 og retten til at 
kalde sig Jyske Mestre for 
A-Rækkehold i U-16 pige 
årgangen.
Super flot kamp af pigerne 
(nok den flotteste i sæso-
nen) og fortjent sejr i finalen. 
Sejren blev skabt på flot 
spil, en ekstrem kampgejst, 
samt en dejlig hold ånd, 
hvor alle var med til at hive 
hinanden op, hvis der var 
ved at være udsolgt af 
kræfter hos en holdkamme-
rat eller en havde misset en 
afslutning, eller en tackling. 
Rigtig flot holdpræstation, 
og en rigtig herlig måde at 
slutte en sæson af på, som 
har bragt både godt og 
skidt, men som i eventyret 
om den grimme ælling, må 
man sige at U-16 pigerne 
foldede sig ud som en 
smuk Svane, da det virkeligt 
var påkrævet mod en rigtig 
stærk modstander.
Super flot og et STORT 
TILLYKKE med det Jyske 
Mesterskab til U-16 pigerne 
fra Team Favrskov hånd-
bold.
Herfra skal også lyde en 
stor tak til pigerne, samt til 
Henny og Brian for en god, 
sjov, spændende og til tider 
udfordrende sæson (og for 
jeres tålmodighed).

Assistent og målmandstræner 
samt dommer vejleder:

Kim Vester

Jysk mester i A Rækken for U-16 piger 2014:

TEAM FAVRSKOV HÅNDBOLD

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.

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
awp@hog-hinnerup.dk

T.v. spillere og trænerstab, - t.h en del af de trætte, men glade Jyske Mestre..!

T.v. slutresultatet,
t.h. jubel og 
glade miner, 
da det jyske 
mesterskab 
var i hus.



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:

15Oktoberfest

Oktoberfesten afholdes
i Haldum-Hinnerup Hallen
lørdag den 1. november 2014. 

Det er allerede nu muligt at reservere billetter 
med rabat til Oktoberfesten, 
der i år afholdes lørdag den 1. november i Hal-
dum-Hinnerup Hallen. 

Gå ind på mailadressen: 
HinnerupOktoberfest@gmail.com 
og reserver billetter. 

Billetterne vil ultimo august måned 
blive afleveret til de forhåbentlig mange, 
der har reserveret billetter til festen. 
Arrangørerne Lions Club Hinnerup og HOG 
håber på stor deltagelse til festen, 
der igen i år får leveret mad fra KOK Omega. 
Den musikalske del er igen i år lagt i hænderne 
på Hinnerup Tyroler- & Partyband 
og Head Eegs, der de seneste år har formået 
at få dansegulvet fyldt med glade mennesker 
hele aftenen igennem.                              VI SES ...!

Der kan allerede nu 
reserveres billetter 
med rabat til 
OKTOBERFESTEN
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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.

April måneds vindere udtrukket af:
BLue wATer Shipping

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

Kr:  Aktie nr: Navn:
1000  11 Anna Erenbjerg, Lærkevej 3, Hinnerup
500  294  Dorthe Hansen, Vagtelvej 1, Hinnerup
500  201  Robert Dalton, Ternevej 9, Hinnerup 
300  274  Susanne Pedersen, Bogfinkevej 40, Hinnerup
200  375  Carsten Clausen, Flinthøjen 40, Hinnerup
200  492 Christian Hagelquist, Rønvangen 110, Hinnerup
200  138  Jette Schwartz, Rønbækvej 16, Hinnerup
250   Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.
 155  Finn Andersen, Storkevej 14, Hinnerup
250   Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass
 64  Gepa Auto, Navervej 9, Hinnerup
200   Gavekort fra Bagergården Hinnerup
 67  Else Poulsen, Fusagervej 1, Foldby
100   Gavekort fra Hinnerup Blomster
 163  Lisbeth Sørensen, Trigevej 4, Søften
3000   Gavekort fra Århus Charter
 28  Marianne Christensen, Tranevej 28, Hinnerup
1000  Rettidig fornyelse af præmieaktie
 345 Jens Andersen, Mågevej 7, 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.

Maj måneds vindere udtrukket af:
din Tøjmand, Claus hvass

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

Kr:  Aktie nr:     Navn:

1000 153     Herdis Jeppesen, Svalevej 33, Hinnerup

500 412     Stine Harder, Skovsangervej 33, Hinnerup    

500 344     Anne Wulff Petersen, Fasanlunden 1, Hinnerup

300 115     Mogens Andersen, Østervangsvej 180, Hadsten 

200 114     Anne Degn Hansen, Nørrevangen 40, Hinnerup

200   73     Søren Aarup Iversen, Rønvangen 324, Hinnerup                

200 217     Else Juhl, Nørreskovvej 239, Hinnerup   

250      Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.

 413            Jens K. Madsen, Nørregade 18A, Hinnerup     

250      Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass

 471             Christian Hagelquist, Rønvangen 110, Hinnerup        

200      Gavekort fra Bagergården Hinnerup

 179     Søren Rasmussen, Damsbrovej 15, Norring

100      Gavekort fra Hinnerup Blomster

 124     Lena Kæmpe, Birkevænget 13, Hinnerup    

Lørdag den 21. juni, kl. 
10.00 – 12.00 afvikles 
årets HOG Tour i for-
bindelse med Favrskov 
Festivallen. Ligesom i 
2012 og 2013 afvikles 
touren i et stort telt på 
parkeringspladsen ud for 
SuperBrugsen.

Børn- og unge fra HOG 
Håndbold og Badminton

Kl. 10.00 starter en flok 
friske børn/unge på cyk-
lerne – alle med tilknytning 
til ungdoms¬afdelingerne i 
enten håndbold eller badmin-
ton. Vi ved fra tidligere år, at 
disse unge mennesker giver 
den gas, og der bliver virkelig 
trådt til i pedalerne, så de 
private sponsorer får noget for 
pengene. 
Alle børn/unge har nemlig via 
deres eget netværk indgået 
aftaler med private sponsorer. 
Alle som én har de takket ja 
til at sponsorere mellem 5 

og 25 kr. pr. km den enkelte 
rytter cykler. Overskudet går 
ubeskåret til den ungdomsaf-
deling, rytteren stiller op for.

Lokale seniorer i sadlerne

Når børn/unge igen er hoppet 
af cyklerne, træder gruppen af 
seniorer til.
Det er igen i år lykkedes at 
sammensætte et stærkt felt.
Fra tidligere år ved vi, at 
det er noget af en bedrift at 
gennemføre en time for fuld 
udblæsning, og det bliver 
spændende at se, om det 
lykkes at overgå vinderen fra 
2013, Henrik Hedegaard, som 
cyklede hele 46,8 km. skarpt 
forfulgt af Helle Holmberg på 
2. pladsen med 45,9 km. 
Sponsorer for seniorerne er 
firmaer og virksomheder. 
Vi håber mange har lyst til 
at kigge forbi HOGs telt på 
dagen.

HOG Håndbold
og Badminton

HOG Tour afvikles i år for 3. gang

Billederne viser glimt
fra HOG Tour 2013.


