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Badminton er
ikke kun for
individuali-
ster: I HOG
er det en
holdsport

Se side 3

... men lidt mindre kan na-
turligvis også gøre det, hvis 
du vil opleve den fantasti-
ske stemning og hygge, 
som kendetegner OKTO-
BERFESTEN, arrangeret i 
samarbejde mellem Lions 
Club Hinnerup og HOG.

I år kan du oven i købet 
opleve OKTOBERFEST i 
november: Se forklaringen 
og meget mere om det 
festlige tilbud side 12
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- Du burde købe dig
en tyrolerhat.....

Peter Gade, her på besøg i HOG,
er en af sportens store individualister,
men badminton er også teamspirit..!

Af Lars Poulsen

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

Holdturneringen er badmintons mulighed 
for at dyrke sammenhold og teamspirit i en 
sportsgren, som også er meget individuel. 
For andet år i træk får du også point for at 
spille holdturnering.

Drenge og piger spiller sammen
HOG Badmintons hold vil i den kommende 
sæson være blandede hold med både 
drenge og piger. Et hold består typisk af fire-
seks spillere, som tager ud til holdturnering 
sammen. En eller flere forældre er holdleder 
og sørger for at de unge ved hvor og hvornår 
de skal spille. Holdlederen sørger også for at 
afvikle kampene i god ro og orden i samar-
bejde med holdlederne fra de andre klubber.
Der spilles holdkampe i puljer over seks 
weekender - så vidt muligt på lørdage – 
fordelt på tre weekender inden nytår og tre 
weekender efter. De bedst placerede hold 
går videre til Østjyske Mesterskaber og må-
ske Landsmesterskaberne.

Læs mere om holdturnering, 
pointregler og tilmelding på 

www.hogbadminton.klub-modul.dk

MASSER AF SUCCES....
- ja, sådan lyder det i en 

gammel Gasolin-sang, og den 
passer fint på HOG Fodbolds 

mange stævner i år, som 
fx DBU-fodboldskolen, hvorfra 

fotoet til højre stammer. 
- Se  side 9-10-11



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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Formand, 
sponsorudvalg
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Nyt fra bestyrelsen  - september 20142

HOG Dance åbnede for tilmelding 
torsdag den 12. august kl. 20. 
Allerede den første aften var der 57 
tilmeldte til Dance, som er en ny akti-
vitet i HOG.
Et flot resultat, som vi alle kan være 
stolte over. Tillykke til afdelingen.

Gennem de seneste par år har vi fået tre nye 
aktiviteter i HOG, nemlig Indoor Cycling, Senior 
Idræt og Dance. Jeg fornemmer, at mere kan 
være på vej.

Det er vigtigt for HOG, at vore tilbud hele tiden 
matcher medlemmernes ønsker. Det er vigtigt, 
at vi har fokus på, hvordan vi justerer indholdet 
i de eksisterende aktiviteter, så aktiviteterne er 
attraktive, samtidig med, at vi er åbne for at tage 
imod nye udfordringer i form af nye aktiviteter.

Vi er nu otte afdelinger. Ved årsskiftet 2013/14 
var der 2.200 medlemmer. Ved årsskiftet 
2014/15 vil vi igen se en betydelig vækst i med-
lemstallet.

Det stiller store krav til den bagvedliggende 
organisering af HOG, hvor vi i dag arbejder med 
et forretningsudvalg på fem medlemmer og en 
bestyrelse på 13 medlemmer. 
Men hvor længe holder denne organisering..?

En så stor organisation, som HOG udgør, 
stiller også store krav til hjælpefunktionerne i 
form af økonomistyringen, it, sponsorarbejde, 
udviklingen af nye indtægtsgivende aktiviteter 
mv. 
Vi skal på alle områder udnytte vore ressourcer 
optimalt.

Derfor har vi i bestyrelsen og afdelingsbestyrel-
serne startet en debat om den fremtidige orga-
nisering af opgaverne i HOG.

Søren Eriksen

Formanden mener:

Fortsat vækst i medlemstallet
kræver en stærk organisation

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

Af Magnus Nielsen

Hinnerup Messen, der afholdes 
søndag den 28. september 2014 
mellem kl. 10 og 16 i Rønbæk 
Idrætscenter, bliver igen et tilløbs-
stykke, fortæller Magnus Nielsen fra 
messeudvalget.

Dennis Ejlersen
Kasserer
den@hog-hinnerup.dk

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

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

Kontaktpersoner håndbold:

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

Kasserer: 
Helle Miltersen
hm@hog-hinnerup.dk

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

Af Magnus Nielsen

Hinnerup Messen, der afholdes 
søndag den 28. september 2014 
mellem kl. 10 og 16 i Rønbæk 
Idrætscenter, bliver igen et tilløbs-
stykke, fortæller Magnus Nielsen fra 
messeudvalget.

Der er 72 stande i de to haller. Der er 
54 stande reserveret her midt i august 
og flere udstillere er på vej, så mon 
ikke alle stande bliver besat, antyder 
Magnus Nielsen. Der er mange nye 
udstillere med i år i forhold til sidste 
år, og det gør jo ikke messen mindre 
interessant, at der er en masse nyt at 
se på og få inspiration af, så Hinnerup 
Messen er bestemt et besøg værd.

Klovnerne tryller

Der bliver også underholdning i forbin-
delse med Hinnerup Messen. Vore to 
klovne Alfredo og Charlie kommer og 
laver ballon show for børnene og de vil 
også lave trylleshow på scenen. 
Røde Kors har givet tilsagn om at 
komme tilstede for at give oplysninger 
om Hjertestartere. 
Det lokale band Head Eggs kommer 
og giver prøver på deres musik til 
OKTOBERFESTEN.
Der opkræves 20 kr. i entre. 
Børn under 12 har gratis adgang.  

Flotte præmier

Alle der betaler entre er med i lod-
trækningen om en række fine præmier 
skænket af udstillerne. Der bliver på 
messen trukket vindere af 2 gavekort 
– rejsebeviser på hver 3.000 kr. til rejse 
med Århus Charter. 
De øvrige præmier bliver annonceret i 
Favrskov Posten efter messen. 
Program for Hinnerup Messen kom-
mer i Favrskov Posten og Messeavi-
sen i ugen op til messen, så hold jer 
orienteret om Hinnerup Messen der. 

54 stande er reserveret til Hinnerup Messen
- og endnu flere er på vej..!

Søndag den 28. september 2014 kl. 10.00-16.00
i Rønbæk Idrætscenter hal 1 og 2

MEDIEPARTNER:

ARRANGØR:

Søndag den 28. september 2014 kl. 10.00-16.00Søndag den 28. september 2014 kl. 10.00-16.00

Hinnerup Messen - for hele familien

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

Entre kr. 20,- 70 UDSTILLERE:
• Biler • Håndværk • It • Accessories 
• Wellness • tøj, smykker og møbler 
• Rådgivning • Cafe og meget mere

Overskuddet 

går til

ungdomsarbejdet 

i HOG

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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Hos Redmark  
er vi gode til tal,  
men det er  
dig der tæller

Klovnen Charlie er Afredos trofaste makker.

Det bliver et festligt gensyn med Klovnen 
Alfredo 28. september under Hinnerup 
Messen i Rønbæk Idrætscenter.

De seks
nederste

fotos er fra
Hinnerup
Messen 

2013
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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

Nye initiativer har
medvirket til at
skaffe flere medlemmer
Af Lars Larsen

Så er vi nået mere end halvvejs gen-
nem tennissæsonen. Vi håber, I har 
brugt det gode vejr til at få spillet en 
masse tennis i løbet af sommeren. 

Vi er glade for, at vi har haft en pæn 
fremgang på antallet af medlemmer, og 
især at fremgangen er fordelt bredt på alle 
aldersgrupper. Ligeledes har vi kunnet se, 
at det bl.a. er nogle af vore nye initiativer, 
der har givet nye medlemmer.

Årets tennisskole 
Tennisskolen blev afholdt fra mandag den 
7. til onsdag den 9. juli, hvor banerne blev 
brugt flittigt.
Der var 12 deltagere i alderen 8-14 år, 
og det var en succes, med ros fra både 
deltagere og deres forældre.

Bliv medlem resten af 
året for reduceret pris
Nye medlemmer vil fra nu af få rabat på 
medlemskab for resten af sæsonen. 
450 kr. for voksne og 250 kr. for børn og 
unge (100 ekstra for træning). 
Kender I nogle, som kunne være interes-
seret, så opfordre dem til at komme ned 
for at prøve et af vores tilbud. 
Der er plads til flere på banerne.

Instruktion
Træningen fortsætter efter sommerferien 
fra og med uge 33. Alle hold, både børn 
og voksenhold, fortsætter med de samme 
tider og instruktører.

Arrangementer
I løbet af efteråret vil der blive afholdt 
nogle arrangementer bl.a. et doublearran-
gement og vores årlige klubturnering.

MVH
Bestyrelsen


             

 


 


 




 


 



   

   
    

           
   

   
 

 







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! 



Tennisskole 
juli 2014. 

Foto: 
Mads Lerche



Hinnerup
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kåret til Danmarks bedste 
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Nomineret i 2010.

www.aarhuscharter.dk  -  Telefon  86 20 29 00

Direkte fra Aarhus 
og Aalborg lufthavn 
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Elsebeth Nielsen
Ide binderiet

Skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40

Hinnerup Senior Idræt
er klar til kampen

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

Instruktion
Træningen fortsætter efter sommerferien 
fra og med uge 33. Alle hold, både børn 
og voksenhold, fortsætter med de samme 
tider og instruktører.

Arrangementer
I løbet af efteråret vil der blive afholdt 
nogle arrangementer bl.a. et doublearran-
gement og vores årlige klubturnering.

MVH
Bestyrelsen

Af Jens Boesen

Efter en god og dejlig 
sommer startede vi 
sæsonen mandag den 
1. september. Igen i år 
er der senioridræt man-
dag og onsdag.

Det glædelige er, at der er 
fuldt hus begge dage. Det 

vil sige 100 tilmeldte pr. 
gang, hvoraf de fleste er 
trofaste gengangere, som 
holder fast i senioridræt. 
Det negative er, at vi fortsat 
har en venteliste på ca. 20 
interesserede.
I år blev der kun plads til 9 
nye fra ventelisten.

Vi er selvfølgelig kede af at 
skuffe de mange, som øn-

sker at blive medlem i HOG 
Senioridræt.

Der er også fin tilslutning til 
indoor cycling for seniorer. 

I afdelingsbestyrelsen er vi 
glade for den opbakning, vi 
har fået. 
Vi ser frem til en interessant 
sæson med mange glade 
deltagere.

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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Årsmøde i Senior Idræt
Der indkaldes til ordinært årsmøde i 
senioridræt den 22. oktober 2014 kl. 
15.00 i Cafeteriet på Rønbæk Idræts-
center.

Dagsordenen for årsmødet er:
1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning.
3. Regnskab for 2013- 14.
4. Budget for 2014-15.
5. Kontingentsatser 2014-15.
6. Indkomne forslag
7. Valg af udvalgsmedlemmer.
8. Valg af udvalgsformand.
9. Eventuelt.



Indoor Cycling6  - september 2014

Tekst & foto: 
Michael Haugaard

Så begynder sommeren 
at synge på sidste vers, 
og snart skriver vi efterår. 
Det er ensbetydende med, 
at vores højsæson lige så 
stille begynder. 
Vi glæder os igen til at se 
dem, som har brugt som-
meren på landevejen eller i 
skoven, men vil også gerne 
byde velkommen til nye 
medlemmer. 
Vores puls system er 
kommet godt fra start og  
bruges til at få ekstra sved 
frem på panden.  
Hvis du ikke har prøvet 
spinning før, så benyt dig 
af vores GRATIS prøveti-
me. Info finder du på vores 
hjemmeside www.hog-
hinnerup.dk under Indoor 
Cycling.

Sko
Indoor har valgt at indkøbe 
cykelsko, som man kan 
prøve i forbindelse med en 
spinning time. 
Så kan både nuværende 
medlemmer og dem som 
ønsker at tage en prøvetime 
opleve følelsen af, hvor vigtigt 
det er at have det rigtige 
fodtøj på. 
Man træder/trækker på en 
anden måde, og man kan 
dermed yde endnu bedre 
end i et par almindelige ten-
nissko. Skoene findes i 
størrelserne 38-45 og der er 1 
par af hver.

Cykeltøj
Indoor har i samarbejde med 
Marcello Bergamo designet 
trøje og knickers med seler. 
Tøjet er af høj kvalitet og 
sælges til fornuftige priser. 
Tøjet kan fra 1.oktober købes 
på vores webshop til 375 
kr. for trøjen og 425 kr. for 
knickers. 
Hvis man har lyst til at se og 
føle kvaliteten, så kig forbi 
vores stand til familiemessen 
den 28. september, hvor vi 
laver et messetilbud.

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 sælger cykeltøj
og udlåner GRATIS cykelsko
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cycling

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

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

86 911 777
www.hairfair.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

Vi mangler et ekstra medlem i bestyrelsen,
så brænder du for at lave lidt frivilligt arbejde, 

hører vi gerne fra dig. 
Du kan kontakte formand Henrik Hedegaard 

på 20 60 29 91 for yderligere info.

Efterlysning:
Et ekstra

bestyrelsesmedlem

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432
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www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup
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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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Sand - Sten - Grus

Krankørsel

86 98 52 22 
www.hincon.dk

Affaldscontainere
Sand - Sten - Grus

Krankørsel

86 98 52 22 
www.hincon.dk

Lone Fischer
Formand 

Jeanne Gabriel
Bestyrelsesmedlem

Annette Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Kontaktpersoner Dance:

Jeanette 
Juhl Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Heidi Pedersen
Bestyrelsesmedlem

I april 2014 besluttede en gruppe 
af forældre bestående af Lone Fi-
scher, Jeanne Rømer Gabrielsen, 
Annette Henneberg, Heidi Peter-
sen og Jeanette Juhl Thomsen 
at stå sammen om at oprette en 
afdeling i HOG, som skulle tilbyde 
dans for piger/drenge i alderen 
6-12 år med Emma Ginge som 
instruktør. 

Der undervises i showdans, der er en blan-
ding af mange forskellige stilarter som f.eks. 

funk, hip hop samt 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.

Vi vil gerne have flere hold
Den 12. august kl. 20. åbnede vi for tilmel-
dingerne. 
Allerede den første aften havde ca. 57 
tilmeldt sig. Nu er alle pladser optaget.
Ønsker du at dit barn også skal gå til dance, 
så kontakt os. Vi arbejder på at kunne få flere 
hold til andre aldersgrupper.

Søren Eriksen

Dance er en
realitet i HOG

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
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www.hairfair.dk
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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

...er du også ”vild med dans”...?
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Af Annette Kjærgaard

I forbindelse med 
harmoniseringen af 
foreningernes brug af 
kommunens svømme-
haller fik HOG Svømning 
7½ timer mere om ugen 
i Hinnerupbadet, hvilket 
er mere end 50 % mere 
end de foregående 20 
sæsoner.

De ekstra timer er i høj grad 
blevet brugt til, at oprette flere 
hold i svømmeskolen og der 
er også blevet plads til endnu 
et konkurrencehold (Talent 2) 
for de dygtigste af de yngste 
svømmere. Vi har oprettet et 
nyt motionstilbud – Aquapo-

wer – som nogle medlemmer 
allerede prøvede kræfter med i 
slutningen af sidste sæson.

Væk med ventelister
Målet med flere hold – især i 
Svømmeskolen – har selv-
følgelig været at afskaffe 
vores, synes nogen, alenlange 
ventelister.
Har det så hjulpet – tjaahhh – i 
skrivende stund (ultimo august) 
er der ventelister til holdene for 
de yngste. 
Til gengæld er der hold læn-
gere oppe i Svømmeskolen, 
som ikke er fyldt op. 
Svømmeudvalget arbejder på 
evt. at nedlægge hold med 
få deltagere og til gengæld 
oprette flere af de meget efter-
spurgte hold. Ekstra pladser 
udbydes i første omgang til 

dem, der er på venteliste, og er 
derefter tilgængelige for alle.
Det er vores erfaring, at nogle 
af de små svømmere opgiver i 
løbet af efteråret. 
Deres pladser vil blive frigjort 
efter nytår, hvor det er muligt at 
benytte sin ventelisteplads eller 
melde sig på hold. 
Efter 31. december betales kun 
halvt kontingent.

Du kan nå at være med
Hvis du eller dit barn gerne vil 
være en del af klubben, er der 
altså ingen grund til at fortvivle 
blot fordi holdene er besat 
ved sæson start. Følg med på 
vores hjemmeside – eller skriv 
jer på holdets venteliste og I 
bliver kontaktet, hvis der bliver 
plads eller hvis der oprettes 
ekstra hold.

Sæsonstart HOG Svømning
HOG svømning ser frem til en ny 
sæson med spændende nye hold. 
Vi startede 1. september, men der 
er stadig ledige pladser på enkelte 
hold i svømmeskolen samt på vok-
senhold. 

Samtidig søger vi trænere, så kunne du 
tænke dig at være en del af HOG svøm-
ning, så kontakt os på http://hog-svoem.
servplads.in.
Vi tilbyder træneruddannelse, livred-
derprøver og et socialt klubliv, så lad os 
høre fra dig.

Et flot handicap-fodboldstævne

Sjov i svømmeskolen.                                                                 Foto: Annette Kjærgaard

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

Ventelisternes endeligt  - næsten.....

Hilsen fra en deltager på
HOG Svømnings Aquacamp
Efter en sommer med sol, snorkling og 
dykning på Elba glædede jeg mig til en 
uge på svømmeskole. Jeg håbede det 
blev sjovt, spændende og hyggeligt 
- samt at jeg lærte noget nyt. Alle fire 
ønsker blev opfyldt.

Vi prøvede forskellige svømmestilarter, jeg 
synes udspring var rigtig sjovt. Om fredagen 

var vi på stranden og mødte livredderne, byg-
gede sandslotte og sejlede på tømmerflåde 
- det var vildt.
Det var en rigtig god uge, og det eneste jeg 
ærgrede mig over var, at min storebror ikke 
var med - jeg vil ihvertfald med igen til næste 
år, inden jeg også bliver for gammel.

Mange glade hilsner Linnea

Aqua Power
- ny aktivitet i vandet
Af Anne Wulff Petersen

Aqua Power er et styrke- 
og konditionsprogram 
bygget op omkring kon-
stant varierende funk-
tionelle bevægelser, der 
udføres ved høj intensitet.

Aqua Power er inspireret af mi-
litær grundtræning, gymnastik 
og kredsløbstræning. 
Aqua Power kan udfordre den 
enkelte deltager med udgangs-
punkt i den enkeltes niveau, og 
samtidig give en glæde ved at 
træne i vandet. 

Så efter sådan en time er 
deltagerne på vej til at få en 
veltrænet og stærk krop.
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Et flot handicap-fodboldstævne

Foto til venstre viser en 
situation fra stævnet, 

- på fotoet til højre ses 
Inger Saugmann til 
venstre med papir i 

hånden. Inger Saug-
mann er handicap-

hjælper i Hadsten og 
en af ildsjælene i HHIF 

(Hadsten-Hinnerup 
Handicap IF), som 

arrangerede stævnet i 
samarbejde med HOG.
FOTO: 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

Advisory Board:

Kristen Engelbrecht,
ke@hog-hinnerup.dk

Magnus Nielsen,
mni@hog-hinnerup.dk

Peter Breiner Larsen,
pbl@hog-hinnerup.dk

Idrætsanlægget ved Haldum-Hinne-
rup Hallen lagde forleden igen græs 
til et stort fodboldstævne, - denne 
gang et stævne for deltagere inden 
for Dansk Handicap Idrætsforbund.

Lørdag blev den sidste af en række stævner for-
ud for Forbundsmesterskaberne inden for Dansk 
Handicap Idrætsforbund, der afholdes den 27. 
september i Aalborg, afviklet på idrætsanlægget 

ved Haldum-Hinnerup Hallen. 
Inger Saugmann, der er handicaphjælper i 
Hadsten, er en af ildsjælene i HHIF – Hadsten-
Hinnerup Handicap IF, var arrangør i samarbejde 
med HOGs fodboldafdeling. 
Stævnet havde deltagelse af 20 hold fra Jylland 
og Fyn og samlet var der deltagelse af mellem 
250 og 300 spillere og ledere. Der blev spillet 
fodbold på 3 stk. 7-mands baner og på 2 stk. 
5-mands baner. Der blev afviklet 54 kampe i 
tidsrummet fra kl. 09.30 til kl. 18.00. 

HHIF havde 2 hold med i stævnet. Et hold i 
C-rækken og et hold i D-rækken. Det lykkedes 
C-hold at kvalificere sig til Forbundsmesterska-
berne i Aalborg. Til dagligt træner holdet i Had-
sten under ledelse af Inger Saugmann og Annie 
Andersen. Holdet træner ved Hadsten Gymna-
sium om sommeren og om vinteren foregår det i 
hallen samme sted. 

OK

Så kom DBU’s Pigeraket tour 2014 fordi HOG Hinnerup

Mandag den10. juni afviklede HOG og DBU pigeraketten på HH 
banerne.

Det var ”Gratis” at deltage for alle piger i alderen 6 – 12, som der-
med fik muligheden for, at stifte bekendtskab med fodboldspillet 
på en hylende morsom og total uforpligtende måde.

Der var i alt lidt over 70 piger, som deltog og havde det rigtig sjovt.

Som afslutning blev der uddelt et diplom og en gave til hver 
deltager.

HOG ungdomsudvalg vil også takke vores U14 og U13 pigespil-
lere for hjælpen som astronauter.

Herover en del af pigerne, som valgte at tage en tur med ”Pigeraket-
ten”; - de havde en herlig dag..!                    FOTO: Peter Rasmussen

HOG fik
besøg af
Pigeraketten

DBU´s  Skattejagt 2014 
kom til HOG Hinnerup 
den 24.-25. maj:
”Landsholdets bold er 
blevet væk!”

Nogen fra modstander-lan-
det har snuppet landsholdets 
kampbold.
Derfor møde 24 friske 
fodboldskattejægere op ved 
HH hallen kl. 9.30 for at finde 
landsholdsbolden.

Deltagerne kommer fra Hin-
nerup, Harlev, Lystrup og 
Århus.
I løbet af disse 2 dage skulle 
de 24 friske fodboldskat-
tejægere og deres forældre 
gennem en masse øvelser.
Alle deltagerne var meget 
lærerige også forældrene. ☺
Søndag eftermiddag havde vi 
fået en meddelelse, at nogle 
personer havde gemt bolden 
på legepladsen
ved SFOen på HH skolen, så 

alle skattejægerne blev bedt 
om at lede efter bolden.
Den blev fundet og post-
buddet Otto kom fordi for 
at sende landsholdsbolden 
til DBU, så der kan spilles 
landskampe igen.
Vi afsluttede med snobrød og 
saftevand. Herefter fik skat-
tejægerne udleveret en bold, 
diplom og en overraskelse. 
Vi takker alle for en hyggelige 
weekend. ☺
Der skal også lyde en stor 

TAK FOR HJÆLPEN til vores 
2 træner og 2 assistenter 
Keld Petersen,              René 
Hougaard, Henrik Lind og 
Mikkel Petersen for at de vil 
bruge en weekend på DBU 
skattejagten.

Med sportslige hilsner
Peter Rasmussen

HOG ungdom

DBU’s skattejagt i Hinnerup

Til venstre er alle ”skattejægerne” samlet til holdbillede, til højre laves der snobrød til den store guldmedalje.

Både de aktive og 
de mange hjælpere/

tilskuere havde en dejlig 
dag ved handicap-fod-

boldstævnet i Hinnerup.
FOTO: Peter Rasmussen
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Sæsonstart for
U11-fodboldpiger
Søndag før skolestart 
var HOG’s U11 piger 
til træningssamling 
sammen med Sabro 
og Hammel.

Pigerne startede dagen 
med teknisk træning 
styret af Skovbakken træ-
nerne Marie og Allan, der-
næst en snak om det nye 

spil pigerne starter den 
nye sæson med - skiftet 
fra 5 spillere til 8 spillere 
på en noget større bane. 
Dagen sluttede med at de 
tre hold spillede trænings-
kampe. Tilslut erklærede 
pigerne at det havde 
været en super dag, som 
de gerne ville gentage og 
gerne med flere hold.

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

165 hold fra hele Østjylland til 
Jyske 3-bold stævne i Hinnerup

hurtigt og effektivt, at der blev 
rokeret rundt på kampe og 
puljer, så alle hold kom til at 
spille mange kampe i løbet af 
de par timer de var på stævne-
pladsen.

Stævnet foregik på anlægget 
ved Haldum-Hinnerup Hallen.  
Parkeringsvagterne havde ind 
imellem travlt med at sluse biler 
ud og ind på grusbanen. 
- Der var tryk på, fortæl-
ler ungdomsformand Peter 
Rasmussen, der sammen med 
omkring 30 forældre og træ-
nere sørgede for at opstille de 
13 små baner med Jyske Bank 
bander, telte m.v. og sørge for 
at det hele blev taget ned igen 
og læsset i containere.
HOGs ungdomsspillere fra 
U15-U16 og 19 drenge, samt 

nogle trænere, var kampledere 
på de mange baner, og piger 
fra U14 og U15 stod for kontrol 
ved hoppepude og servicering 
i snackbaren, hvor der blev 
solgt sund slik i form af små 
poser med nødder og rosiner, 
samt frugtposer med friskskå-
ret frugt.
Jyske Bank skænkede gratis 
Peter Larsen kaffe til alle og 
Ribena skænkede saftevand til 
alle. Jyske Bank sørgede også 
for guldmedaljer til alle spillere.
- Ud over en enlig byge, var 
vores eneste udfordring de 
mange hvepse, der godt kunne 
lide saft og frugt, så vi havde 
desværre en del spillere, der 
måtte behandles for hvepse-
stik, kunne Peter Rasmussen 
berette.
Jyske Bank roste efter stævnet 

Peter Rasmussen og hans 
mange hjælpere for et flot 
tilrettelagt stævne, hvor alt 
fungerede lige som det skulle.
DBU Jylland har meddelt, at 
HOG Hinnerup også i 2015 er 
arrangør af en afdeling af Jyske 
3-bold.

PS:Efter stævnet modtog Peter 
Rasmussen denne mail fra Jea-
nette Wulff Højgaard, DBU:

Hej Peter
Jeg vil på vegne af DBU Jylland og helt 
sikkert også Jyske bank gerne takke 
for et fremragende stævne. I havde styr 
på alt og alt klappede. Jeg kunne se da 
jeg kom kørende ind på pladsen lidt før 
09 at det ville blive et godt stævne, for 
parkeringsvagterne stod klar og hele set-up 
var klar. Jeg tror næsten jeg tør sige at det 
er det bedste/et af de bedste stævner vi 
nogensinde har holdt i Jylland. - FLOT.

Til venstre er der fart over feltet, til højre instruerer Peter Rasmussen kamplederne ved Jyske 3-boldstævnet.                 FOTO: Magnus Nielsen

Af Magnus Nielsen
En sommer-lørdag var 
ungdomsafdelingen i HOG 
Hinnerup fodbold værter 
for DBU Jylland og Jyske 
Bank i forbindelse med 
afvikling af en afdeling af 
JYSKE 3-bold for drenge 
og piger fra U8 til U10.

Kun en enkelt byge kunne få 
en negativ tanke frem omkring 
et ellers perfekt arrangeret 
stævne, hvor der var tilmeldt 
165 hold.
Desværre var der en del hold, 
der udeblev fra stævnet eller 
havde meldt afbud i sidste 
øjeblik. 
Det gav travlhed for stævnele-
der Jeanette Wulff Højgaard fra 
DBU Jylland, men hun klarede

DBU’s ”Kom ud af PomFRITTEN”
2014 kom forbi Hinnerup
”Kom ud af PomFRITTEN” er DBU’s 
rekrutterings – og sundhedsaktivitet for 
4-10-årige piger og drenge. 
Aktiviteten blev afholdt henholdsvis 
fredag d. 13/6 på Rønbæk stadion med 
116 deltagere fra SFO Rønbæk skolen 
og mandag formiddag d. 16/6 på HH 
banerne med 65 deltagere fra børneha-
verne omkring HH-skolen samt man-
dag eftermiddag med 120 deltagere fra 
SFO HH skolen. 

Som et omrejsende ”Fodbold, lege - frugt-
land” ankom ”Kom ud af PomFRITTEN” til 
fodboldklubben og tog børnene med på en 
mission sammen med Agent SuperSund for 
at redde frugter og grøntsager fra udryddelse 
af den farlige Grev Mug.

DBU’s to instruktører - alias Agent SuperS-
und og Grev Mug - samt 8. klasse fra Røn-
bæk skolen, 7.B fra HH skolen, pædagoger 
fra de deltagende SFO/børnehaver og 2 fra 
fodboldklubbens ungdomsudvalg sørgede 
for, at børnene fik nogle sjove timer med 
fodbold i trygge omgivelser. 

Agent SuperSund ledte børnene igennem 
missionen, og Grev Mug drillede dem lidt 
undervejs, men hjalp også både klubbens 
hjælpere og de deltagende pædagoger 
gennem stationerne ved hjælp af gode råd 
og vejledning om, hvordan man kan forene 
fodbold og leg.

HOG fodbold ungdom vil gerne 
takke skolerne, eleverne fra Rønbæk 

og HH for deres store hjælp.
Sportslig hilsen fra

HOG Børn og Unge Udvalget
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DBU’s fodboldskole blev også
i 2014 en succes i Hinnerup
I uge 27 afviklede HOG 
og DBU fodboldskolen 
for 21. gang. Der var 
221 deltagere, som var 
fordelt på 67 piger og 
154 drenge fra årgang 
1999 – 2006. Igen i år 
blev fodboldskolen 
afviklet uden problemer 
- vi havde godt vejr og 
alle var glade.

Tirsdag formiddag havde vi 
besøg af politiet med 2 hun-
depatruljer, som lavede en lille 
opvisning med biljagt og hvad 
en politihund kan. 

Herefter fik deltagerne lov til at 
stille spørgsmål og sidde i po-
litibilen – det vakte begejstring 
hos deltagerne. 
                       

Skønt det dejlige vejr med 
masser af sol, så var der også 
mulighed for at booke hallen 

til indendørs fodbold. I hallen 
var der opsat 4 oppustelige 
minifodboldbaner, så der også 
kunne laves en mini turnering 
indendørs. 

                                    

På banerne var der meget 
aktivitet. Bl.a. var der en 
fartmåler, der kunne måle, hvor 
hårdt man kunne skyde til en 
bold. Der var også lagt 3 røde 
madrasser ud, hvor man kunne 
øve saksespark samt opsat en 
sparkevæg, en M-station og 
meget mere.

Fredag blev den store fodbold-
turnering afviklet, hvor man 
delte holdene og om eftermid-
dagen blev ”DEN STORE 
KAMP” afviklet, hvor det var 
børnene mod trænerne og træ-
nerassistenterne + vandkamp.
                                        

Efter den store kamp blev alle 
holdene samlet ved hallen og 
der blev uddelt diplomer, og 
børnene fik desuden en bold 
og forskellige fodboldblade og 
meget mere. 

Endnu en gang tak for lån af 
jeres glade børn, det har været 
sjov og hyggeligt - håber vi ses 
næste år til DBU fodboldskole 
i HOG.
  

Med sportslig hilsen
HOG Børn og Unge udvalget  

Af: Magnus Nielsen 

Hinnerup Cup udvalget vil gerne takke 
alle de mange frivillige, der var med til 
at gøre Hinnerup Cup og Danske Bank 
Hinnerup Cup til endnu en stor succes 
for fodboldafdelingen. 

Torben Quist, der har stået for koordineringen 
af hjælpere til de mange opgaver, som Hin-
nerup Cup og Danske Bank Hinnerup Cup 
kræver, er glad for den opbakning, som han 
har fået fra forældre, trænere og andre frivillige 
til opgaverne. 
Nuvel – der kan altid bruges flere hænder til 
visse opgaver, men i det store hele, gik det 
rigtig godt i de mange funktionsområder, 
fortæller Torben Quist. Mange havde meget 
travlt, medens andre kunne tage det mere 
afslappet, men generelt blev alle opgaver klaret 
med et smil om munden, hvilket også er blevet 
bemærket af de mange hold fra nær og fjern, 
der har deltaget i de to stævner. 

Venligtsindede vejrguder
Vejrguderne viste sig også fra den gode side, 
og det har naturligvis også spillet ind på det 
gode humør. Skader var der ikke meget af. 
Kun ganske få opgaver for vore samaritter, så 
også her kan der meldes om et godt stævne. 

Kampene blev afviklet i et nyt turneringssy-
stem, og det viste sig at være en god nytænk-
ning. Resultater af kampene var synlige på 
mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr kort 
tid efter at kampene var fløjtet af, så det var 
nemt at følge med i forløbet af kampene. 
Der var deltagelse af 106 hold i Hinnerup Cup 
og 120 hold til Danske Bank Hinnerup Cup, lidt 
færre hold end i 2013. 
- Vi kunne sagtens rumme endnu flere hold, 
siger stævnets formand Per Bach Sørensen. Vi 
kunne godt modtage 130 hold i Hinnerup Cup 
og i Danske Bank Hinnerup Cup er det næsten 
ubegrænset, da det er små baner, der spilles 
på, så der kan blive plads til rigtig mange 
baner. Så kommer der 200 hold af de små spil-
lere i 2015, er vi klar, siger formanden. 

Pænt overskud til HOG Fodbold
Per Bach Sørensen kan også fortælle, at der 
bliver et pænt overskud til arbejdet i HOG 
Fodbold, da stævnet kastede godt 150.000 kr. 
af sig. 
- Det ikke mindst de mange frivillige hjælpe-
res fortjeneste, siger formanden, uden deres 
hjælp og de glade smil, de sender, så kunne 
stævnerne ikke afholdes i det niveau, som vi 
leverer. Det er flot arbejde, og jeg håber, at alle 
hjælpere vil give en hånd med igen i 2015, slut-
ter Per Bach Sørensen. 

Hinnerup Cup og Danske Bank Hinnerup Cup:

Igen en stor succes for HOG fodboldafdeling
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Velkommen til en ny sæson
Af badmintonformand
Jesper Stenbroen

Jeg glæder mig til at komme i gang 
med den nye badmintonsæson, hvor 
der kommer til at ske en masse ting. Vi 
startede sæsonen med en fælles tur til 
VM i badminton i København. Så var 
stilen ligesom lagt.
Nu gælder det spillernes egne indsat-
ser på banen. HOG Badminton har i 
år fået flere timer i hallerne, som gør at 
vores ungdomsspillere kan komme til 
at træne mere. Vi kan tilbyde familie-
badminton om lørdagen, hvor man 
kan tage hele familien med i hallen, 
og vi flytter MINIton til søndag efter-
middag, hvor de yngste spillere og de-
res forældre har bedre ro og overskud 
til at være med.

Jeg har store forventninger til, at vores 
ungdomsspillere igen i år, leverer flotte 
resultater til stævner og holdkampe. 
Vi har i år måttet sige farvel til nogle af 
vores ungdomsspillere, som har valgt 
at prøve deres talent af i en anden 
klub. 
Tak til Peter Thomsen, Sarah Stenbro-
en og Sebastian Stenbroen, som har 
gjort en god indsats i HOG. De har alle 
valgt at spille i Viby BK. Vi har samtidig 
fået flere nye spillere til klubben, og 
HOG Badminton vil gerne byde de nye 
medlemmer velkommen. 
Vi har igen i den nye sæson en del 
stævner, som vi skal afholde. Jeg 
er glad for den opbakning, vi får fra 
blandt andet forældre og ungdoms-
spillere, når stævnerne afholdes.

Senior
Vores senior 1. hold rykkede op i Dan-
marksserien i sidste sæson, og det 
bliver spændende at følge dem. Målet 
i denne sæson er at blive i Danmarks-
serien. Vi har fået tilgang af nogle nye 
herrer, som gør, at der bliver hård 
kamp om pladserne. Det bliver en 
spændene sæson at følge. Målet for 
vores 2. og 3. seniorhold er, at begge 
hold skal blive i deres række, som er 
serie 1 og 2.
Som sidste år bliver Team Favrskov i 
år trænet af cheftræner Casper Roth 
og assistenttræner Thomas Damga-
ard.
Håber at se mange mennesker i hal-
lerne. Jeg glæder mig til at følge både 
vores ungdoms- og seniorafdeling i 
den kommende sæson.

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:

Ungdomstræning
Af Lars Poulsen
I år byder vi velkommen til flere nye trænere. Michael Kang Therkelsen og 
Jeppe Ipsen er nye trænere i klubben. Michael skal træne vores to bedste hold, 
talent 1 og 2. Jeppe Ipsen skal træne U9+U11 i Rønbækhallen, U13+U15/17 i 
HH hallen og ”Ungsenior”.
Michael er uddannet skolelærer og spiller selv badminton på Viby’s 3. divisions-
hold. Jeppe læser jura og spiller også i Viby på Danmarksserieholdet, så de ved 
begge, hvordan man spiller badminton på højt plan.
Michael har holdt sommertræning og er allerede et kendt ansigt i hallen.
På alle vores hold vil vi have nogle af vores egne ungdomsspillere med som hjæl-
petrænere, i det omfang de kan, når de har fri fra skolen.
Vores træner gennem mere end 20 år, Lars Nysten, er selvfølgelig også med i år, 
hvor han træner U13+U15/17 i Rønbækhallen om torsdagen.
I år har vi flere ungdomsspillere, der er vendt tilbage efter et udlandsophold eller 
efterskole og nu fortsætter på gymnasie eller lignende, og det er meget positivt, 
at de kommer tilbage til klubben. Disse spillere og andre, der er rykket op i denne 
sæson, kan nu spille for vores seniorhold, og det er første gang i mange år, at vi 
kan levere ungdomsspillere til seniorholdet.
Så vi er stadig en klub i rivende udvikling, og denne udvikling vil vi fortsætte de 
næste år med de forskellige aktiviteter og trænere vi har.

Senior 1: Målet er fortsat 3. division
Af Casper Bechgaard Andersen

Igen I år er vores senior 1 så heldige, at Casper Roth 
og Thomas Damgaard har sagt ja til at træne vores 
turneringshold, så målsætningen om at være en fast del 
Danmarksserien og måske endda 3. division stadig kan 
fastholdes. I modsætning til de tidligere sæsoner, hvor 
Thomas har haft styringen med Casper som assistent, 
er rollerne i år byttet om. 
Casper bliver ikke et aktiv på banen i denne sæson, og 
derfor har han sagt ja til at tage styringen med Thomas 
som sparringspartner, ansvarlig for specialtræninger, 
coaching og lignende. 
En spændende løsning, som vi tror på kan løfte spillet 
og resultaterne endnu mere end tidligere.

Fortsat seniorsamarbejde med SGF
Seniorsamarbejdet med Søften fortsætter på samme vilkår som i de 
tidligere sæsoner, og der vil være både Søften- og Hinnerupspillere 
at finde på alle vores hold gennem sæsonen. Vi har lært en masse 
de seneste sæsoner, så måske det i år bliver endnu bedre. Jeg 
håber det, og jeg håber, at resultaterne vil komme til at vise gennem 
sæsonen, at det er mere relevant at snakke oprykning for et eller flere 
af holdene, end det er at snakke om nedrykning.

Nye spillere
Der har op til sæsonstart været både af- og tilgang til truppen. Brian 
Jørgensen er kommet til fra VIK og René Jensen og Lars Larsen ar 
kommet til fra SVS. De to sidstnævnte er til mixdouble, så der bliver 
mere end kamp om pladserne op til 1. holdkamp.

Senior 2:
Hygge omkring
badmintonspillet
Af Casper Bechgaard Andersen

Er det ikke træning 2 gange om ugen og holdkampe i weekenden, 
der trækker, men derimod hyggen omkring badmintonspillet? 
Så kunne vores Senior 2 være en mulighed. 
Senior 2 er for de spillere, som tidligere har spillet motion eller på hold. 
Her spiller vi fortrinsvis doubler og roterer rundt efter hvert sæt, så alle 
kommer i spil med forskellige makkere i løbet af aftenen. 
3. halvleg er også vigtigt for dette hold :-) 
Prisen pr. person pr. ½ år er 395,- med plus medlemskab til 790,-. 

Træningen er om torsdagen fra 21-23 i den gamle Rønbækhal. 
Gå ind på www.hogbadminton.klub-modul.dk for tilmelding.
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Af Lars Poulsen

Har du et par fridage i efterårsferien, og har du lyst til at spille 
masser af badminton sammen med klubkammeraterne? Så 
tag med på årets klubtur, DGIs Landsbadmintonstævne (LBS) 
i Fredericia.
I år inviterer HOG Badminton for tredje gang til LBS. Program-
met står på badminton, badminton og badminton i tre dage. 
Når du ikke selv er på banen, er der rig mulighed for at heppe 
på dine klubkammerater, møde nye venner fra andre klubber 
eller drille en af forældrene, som tager med for at passe på jer. 
I år deltager også to trænere fra klubben, Michael Kang og 
Jakob Mørk.
LBS finder sted 17. – 19. oktober 2014. 
Tilmelding fremgår af hjemmesiden 
www.hogbadminton.klub-modul.dk

MINIton nu om søndagen

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

Af Casper Bechgaard Andersen

Som altid er der mulighed for at holde kondien og badmintonspil-
let ved lige eller hygge med gode venner over et spil badminton. 
Der vil ikke være træner tilstede, og I skal selv medbringe bolde. 
Prisen pr. person pr. ½ år er 195,- med plus medlemskab til 
390,-. 
Der er ledige baner i HH-hallen i tidsrummet onsdag kl. 20-21, kl. 
21-22 og torsdage kl. 20-21. 

Gå ind på www.hogbadminton.klub-modul.dk for tilmelding.

Højt humør på 
den årlige klubtur 

til Landsbad-
mintonstævne i 

efterårsferien. 
Foto: 

HOG Badminton

Kom med på klubtur
i efterårsferien

Lej en badmintonbane

Af Lars Poulsen

HOG Badminton har flyttet MINIton-træning for 4-7 årige til 
søndage klokken 16-17.00. Det har vi gjort fordi andre klubber har 
haft stor succes med at afholde det på søndage, så man undgår 
den travle hverdag for børnefamilierne. Tidspunktet om søndagen 
er valgt, så man er nået hjem fra weekendturen, og samtidig ligger 
tidspunktet så man kan nå hjem og lave mad og gøre klar til en ny 
uge. Vi håber at mange børnefamilier vil tage godt i mod tilbuddet.
MINIton-træner er igen i år Jette Fogelberg. Da hun ikke kan 
komme alle søndage, har vi vores egne dygtige ungdomstrænere 
til at tage over. Det er Cecilia Nymark Grønbech, Anne Muurholm 
og Rebecca Vestergaard. Alle tre er selv dygtige spillere, som 
også var trænere i Hinnerup sidste sæson.

Om MINIton
Hvad er MINIton? – det er leg og badminton for de 4-7 årige 
og deres forældre. Der er skæg og ballade i hallen, og samtidig 
udvikler børnene deres motorik og næse for badmintonspillet. 
Ideen med MINIton er at introducere børnene til glæden ved spillet 
gennem leg, tilvænningsøvelser og teknisk træning. 

Som udgangspunkt lægges der vægt på at ketsjer, balloner, 
fluesmækkere og fjerbolde indgår til hver træning, sammen med 
forskellige redskaber der styrker børnenes motorik.

Mange forældre ønsker at lave flere aktiviteter med deres børn. 
Både for at have fokus på det at ”man kan være sammen om 
noget”, men også for at man i en tidlig alder gerne vil have fokus 
på børnenes sundhed og trivsel. 

Med MINIton bliver børnene hurtigt bedre og får dermed også 
nogle gode succesoplevelser med spillet.
Og som en vigtig del af MINIton konceptet deltager forældrene 
aktivt sammen med børnene under hele træningen.

Træning for ungseniorer fra hele Favrskov
Af Lars Poulsen

I år har vi et nyt tilbud til vores ”ungsenio-
rer” i klubben og til alle klubber i Favr-
skov. Holdet ”Ungsenior” er for U17 og 
U19-spillere mellem 15 og 18 år, som kan 
føle sig lidt for ”gamle” i forhold til deres 
normale ungdomshold og alt for unge i 
forhold til seniorholdene, hvor de yngste 
spillere typisk er omkring 25 år. 
Denne problematik er ikke kun noget vi 

ser i HOG badminton men en generel 
udfordring i hele landet. Derfor har HOG 
Badminton og DGI etableret et trænings-
tilbud til ungseniorer i klubber i Favrskov 
og omegn.
Træningen på dette hold bliver mere 
fysisk end den normale ungdomstræning, 
som er meget tilrettelagt på tekniksiden, 
så spillerne får grundlagt en bedre fysik, 
som er nødvendig, når man skal spille på 
seniorhold.

HOG Badminton har selv 10 mulige 
spillere til holdet og håber, at der bliver 
omkring 20 spillere i alt, når andre klubber 
også kommer med spillere.
Vi tror på, at vi med dette tilbud kan 
skabe et socialt fællesskab for disse 
”gamle” spillere, så vi kan fastholde dem 
i sporten, både for deres egen skyld og 
som rollemodeller for mange andre unge 
badminton pillere, så de spiller badminton 
i mange år ud i fremtiden.

1 time for familien - nyt weekend-tilbud fra HOG
Af Casper Bechgaard Andersen

Som et nyt tiltag i HOG Hinnerup, vil det 
i denne sæson være muligt at få en aktiv 
start på weekenden. Børnene er måske 
alligevel vågne og vil gerne være aktive 

eller er I 2-4 motionister, der ikke har tid 
i løbet af hverdagen, - hvorfor så ikke 
udnytte mulighed for at spille badminton 
lørdag formiddag og få motion fra starten 
af dagen. Der vil ikke være træner tilstede, 
og I skal selv medbringe bolde. Prisen pr. 

person pr. ½ år er 50,- eller under 5,- pr. 
gang plus medlemskab til 100,-. Der er 
ledige baner i den gamle Rønbækhal i 
tidsrummet lørdage 8-9, 9-10 og 10-11. 
Gå ind på www.hogbadminton.klub-
modul.dk for tilmelding.
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... bare rolig, - det er arrangørerne 
Lions Club Hinnerup og HOG sikre 
på man kan. Det er næppe datoen 
der afgør, om HH-hallen igen i år vil 
sprudle af fest og ballade i en kulisse 
af de karakteristiske blå-hvide tern 
og ølskum.

Af Hans Ole Hauge

Startede med bryllup
og hestevæddeløb i München
Hvis historien lige skal ridses kort op, så er 
Oktoberfesten – altså the real thing i München – 
da heller ikke startet som en hyldest til måneden 
oktober. 
Festen er derimod opstået som en bryllupsfest, 
da man i 1810 skulle fejre brylluppet mellem den 
bayerske kronprins Ludwig og prinsess Therese. 
Brylluppet blev holdt den 12. okober. 
Som en del af festlighederne blev der nogle 
dage senere afholdt et stort anlagt hestevædde-
løb i München. Til stor glæde for folket bestemte 
kongen efterfølgende, at et sådant væddeløb 
fremover skulle afholdes i München hvert år i 
oktober. Og traditionen for Oktoberfesten var 
startet. 

Siden er hestene og den bayerske konge 
forsvundet. Og de fleste har glemt Ludwig og 
Therese. 
Men festen, folkeligheden og traditionen for at 
Heidi iklæder sig sin flotteste kjole og tager til 
fest lever i stor stil den dag i dag. 
Mange lande verden over har fået deres egne 
folkefester med inspiration fra Oktoberfesten – 
og i München fester man stadig hvert år. 
Over 6 millioner gæster deltager nu i festlighe-
derne, som i virkeligheden starter allerede i sep-
tember og strækker sig over det meste af 3 uger.

En fest til glæde og støtte
For arrangørerne af Oktoberfesten i Hinnerup 
handler det også først og fremmest om at lave 
en fest, der er til glæde for  beboerne i Hinnerup 
og omegn. 
Festen er en oplagt mulighed for at komme en 
tur i byen. Alene, som par, - eller i godt selskab 
med tøserne, naboerne, kollegaerne, de gamle 
skolekammerater – eller Oktoberfestvennerne. 
Under alle omstændigheder kan man være sik-
ker på at møde feststemte mennesker, - sikkert 
også nogen man kender.
På ét og samme sted kommer man både ud at 
spise, på bar og til dans. Oktoberfesten byder 
i år på buffet fra Kok-Omega, salg af tysk øl fra 
fad (samt vand og vin), livemusik med Hinnerup 

Tyroler- og Partyorkester - og ikke mindst dan-
seorkesteret Head-Eggs. Og så er det lokalt. 

Alle arbejder ganske gratis
Alene besparelsen ved ikke at skulle køre i taxa 
hjem fra Århus kan omregnes til 5 store fadøl. 
Oktoberfesten i Hinnerup har desværre ikke 
nogen bayersk konge til at betale for festlighe-
derne. Men alle hjælperne arbejder gratis. Det 
betyder, at  hele overskuddet fra festen går til 
HOG og Lions Clubs projekter. 
Så mens gæsterne nyder det gode selskab, mu-
sikken, øllet og stemningen ved Oktoberfesten i 
Hinnerup, - støtter de samtidig ungdomsarbej-
det i HOG og humanitære formål i Lions regi.

Salg og reservation af billetter
Billetter til Oktoberfesten 2013 kan allerede nu 
købes hos Din Tøjmand – Claus Hvass og hos 
Hinnerup Boghandel. 
Reservationer  kan foretages ved at skrive til 
mailadressen HinnerupOktoberfest@gmail.com

På billederne ses 
spredte glimt fra OKTOBERFESTEN 2013.

Kan man nu holde
OKTOBERFEST
i november...?

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.



Hovedsponsorer:
• Hummel
• Sportmaster Storcenter Nord

Guldsponsorer:
• Bagergården I Hinnerup 
• Scan Choko

Sølvsponsorer:
• AC Malerfirma
• Blue Water Shipping 
• Carlsberg
• Dansk Computer Center
• EL PLUS - Hinnerup
• Hinnerup Container Service
• Klitte & Jensen
• OK Benzin
• Profil Optik
• Sparekassen Kronjylland
• Tandlægerne v/Thomas Hedegaard ApS
• Tømrermester Jens Rasmussen
• Vibe Huse
• VVS Flemming Sørensen
• XL - BYG OG MAL - Søften
• XL Byg - Gadeberg Hadsten

Bronzesponsorer:
• Bridgestone Danmark A/S

• De Grønne Busser
• Elcon Hadsten-Hinnerup
• De Grønne Busser
• Fermacell
• Frode Laursen 
• Gepa Auto
• Hair Fair
• Hinnerup Blikkenslagerforretning 
• Hinnerup Boghandel
• Hinnerup VVS
• Kok Omega
• Malermester Haugaard
• Murermester Orla Kragelund
• Tømrerfirma Mads Bisgaard
• Århus Charter

Reklameskilte:
Rønbæk Stadion - HH Hallen -
Rønbæk Idrætscenter hal 1 og hal 2
 
AC Malerfirma
Bagergården i Hinnerup  
Blue Water Shipping  
Bridgestone Danmark A/S 
Carlsberg  
De Grønne Busser 
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 
Klitte & Jensen
LB Skilte - Norring  
Malermester Haugaard
MB Anlæg & Teknik Aps  
Murermester 
Karl Johan Hvid  Tønnesen
OK Benzin 
OK Fyringsolie
Profil Optik 
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
Dansk Computer Center
Elcon Hadsten-Hinnerup 
Fermacell
Hummel
Murermester Orla Kragelund
Sportmaster Storcenter Nord
Statoil Servicenter Søften
Tandlægerne v/ Thomas Hedegaard
Vibe Huse
XL Byg - Gadeberg Hadsten

- Vi siger tak
til ALLE vore 
samarbejds-

partnere..!

HOG’s reklamepartnere:

15HOG Tour 2014

Årets HOG TOUR
blev en ny succes
Af Tina Salling-Thomsen

Traditionen tro, tør man 
vidst efterhånden godt 
kalde det, blev der for 
3. år i træk afviklet HOG 
Tour, en dejlig men blæ-
sende dag i juni. 
Touren er et element i 
Favrskov Familiefestival 
og i år var det afdelinger-
ne håndbold og badmin-
ton, som havde påtaget 
sig opgaven med at stå 
for arrangementet.
Touren afvikles i et telt i 
Hinnerup Midtby. 
Først er det børn og unge 
fra de to afdelinger som 
cykler i 45 minutter, hvor-
efter seniorer hopper på 
sadlerne i 60 minutter. 

Ungdommen
gav den ”gas”

Forud for dagen havde 
de unge hver i sær fundet 
private sponsorer, som alle 
ville bidrage med mellem 5 
og 25 kr. pr. kilometer, den 
enkelte kunne cykle. 
Det er hvert år en sand 
fornøjelse at overvære 
børnene give den så meget 
”gas” på cyklerne. Der bliver 
virkeligt trådt til og alle yder 
max. Jesper Stenbroen, 
formand for badminton var 
instruktør ved ungdomslø-
bet.

Seniorerne
på hård prøve

Feltet med seniorer bestod 
i år af lokale erhvervsdri-
vende samt frivillige med 
tilknytning til klubben. 
Cyklerne var klubbens egne 
body bikes som til dagligt 
benyttes flittigt hos Indoor 
Cycling. Arrangørerne vidste 
på forhånd, at deltagerne 
virkelig skulle træde ekstra 
godt til, for at kunne nå den 
magiske grænse på 30 km. 
Nås de 30 km udløser det 
maximum sponsorat fra 
rytternes sponsorer. Det 
lykkedes (næsten) for alle.

Hos seniorerne kåres der 
hvert år en vinder samt 2. 
plads. I år blev det Christian 
Knudsen som løb af med 
sejren. Christian cyklede 
imponerende 31,8 km. og 
stillede op for Hinnerup Fy-
sioterapi og Træning. På 2. 
pladsen kom Lars Poulsen 
fra HOG Badminton, som 
havde hele 4 sponsorer bag 
sig: ELSALG, Murermester 
Karl-Johan Hvid Tønnesen, 
Byg & Mal byggemarked 
A/S samt Favrskov Flytte-
forretning.

Rutineret og
dygtig instruktør

Seniorfeltet blev kyndigt 
coachet gennem touren 

af Martin Olesen, som 
udover at være instruktør 
hos Indoor Cycling også er 
ultraatlet.

Ramt af
tekniske udfordringer
Lige før løbet skulle starte, 
blev vi ramt af tekniske 
udfordringer. Heldigvis 
kom Hans Ole Hauge 
tilfældigvis forbi, og på et 
splitsekund havde Hans Ole 
løst udfordringen, så ingen 
vidst nåede at opdage der 
overhovedet havde været 
nogle udfordringer. 

En STOR tak til alle del-
tagende ryttere, Martin 
Olesen, Hans Ole Hauge og 
KÆMPE tak til sponsorerne 
– såvel private som firmaer.
Også tak for opbakningen 
fra de fremmødte foræl-
dre/sponsorer som ivrigt 
klappede og coachede fra 
sidelinien.

Herover bringer vi hold-fotoet af de friske seniorer fra HOG TOUR 2014.

Til højre herfor ses Mar-
tin Olesen, som kyndigt 

coachede 
seniorerne afsted. 

Martin er instruktør 
hos Indoor Cycling og 

desuden ultraatlet.

De to nederste fotos 
viser situationer fra ung-
domsafdelingens flotte 
præstationer, som i høj 

grad bidrog til at gøre 
HOG TOUR 2014 

til en ny succes.
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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.

August måneds vindere udtrukket af:
dansk Computer Center

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

Kr:  Aktie nr:     Navn:

1000 229     Inge Thorup, Møllevangen 30, Hinnerup

500 120     Sofus Kaalund, Bekkasinvej 8, Hinnerup    

500 419     Inge Lise Andersen, Teglhøjen 5, Hinnerup

300   47     Jette Ellitsgaard, Møllevangen 21, Hinnerup

200 354     Karen Friis, Rønvangen 194, Hinnerup

200 190     Erik Vestergaard, Fredensgade 3-1, Hinnerup                

200 209     Katrine Gadegaard, Ramsøvej 44, Hinnerup   

250      Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.

 310            Emil Elstrøm, Skovsangervej 11, Hinnerup     

250      Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass

 459             Christian G. Pedersen, Skovsangervej 49, Hinnerup        

200      Gavekort fra Bagergården Hinnerup

   18     Peter Andersen, Rønvangen 8, Hinnerup

100      Gavekort fra Hinnerup Blomster

   86     Niels De Place, Bøgevej 40, Hinnerup    

PRÆMIEAKTIER
HOG-FODBOLD

Kr: Aktie nr: Navn:       
1000  410 Josephine Bach Lund, Hejrevej 2. Hinnerup
500  30 Bjarke H. Jacobsen, Kildevangen 51. Hinnerup
500  195 Peter & Max Holm, Møllebakken 10. Hinnerup
300  81 Helle Klemmensen, Mågevej 4. Hinnerup
200  304 Finn Andersen, Storkevej 14. Hinnerup
200  254 Morten Toftkær, Egevænget 101. Hinnerup
200  244 Ole Knudsen, Mosevænget 12. Hinnerup
250   Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.
  9 Svend Aage Mikkelsen, Borgergade 3. Hinnerup
250   Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass
                 353 Per Schøler, Haarvadbro 12. Haar
200   Gavekort fra Bagergården Hinnerup
                   71 Maria Rasmussen, Haarvej 28. Haar
150   Gavekort fra Hinnerup Blomster
  321 Lisbet Thusgaard, Rønvangen 50. Hinnerup
1000   Gavekort fra El Plus Hinnerup
                   91 Brian Henriksen, Lucernevej 5. Hinnerup

Juli måneds vindere udtrukket af: 
EL PLUS, HINNERUP

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

Guldsponsor:
DanDomain
SuperBrugsen, Hinnerup

Sølvsponsor:
Hummel

HOG TOUR 2014

Bronzesponsor:
Byg & Mal Byggemarked A/S, Søften
DCC
EDC Nielsen & Partner, Hinnerup
Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen
Ejendomsmæglerfirmaet 
John Frandsen, Erhverv
ELSALG
Euro-Vent ApS
EVITA Mettes Mode, Hadsten
Favrskov Flytteforretning

Fysio-Shop.dk
GLS
Hinnerup Autoservice
Hinnerup Boghandel
Hinnerup Fysioterapi & Træning ApS
Land og fritid, Hinnerup
MADBODEN I/S
Middelfart Sparekasse
Montra Hotel Sabro Kro
Murermester Karl-Johan Hvid Tønnesen A/S
OMEGA EL-TEKNIK Aut. El-installatør
www.panzerglass.eu

Rafn El ApS
Rafn Tømrer & Snedker ApS
Slagter Lund Gårdbutik
SPORTIGAN
STATOIL Søften
Søften Auto
Søften Kødkvæg
Trøjborg Cykelcenter
Tømrerfirmaet Mads Bisgaard ApS
Vitten Grafisk A/S
VVS-Installatør Flemming Sørensen A/S

Tak for støtten

TAK..!

Foto øverst viser ungdommen knokle afsted, derunder 
nr. 1 og 2 ved HOG Tour 2014,Christian Knudsen og 
Lars Poulsen, på en dag, hvor ALLE blev vindere ;-)

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.

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


