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HOG sælger fyrværkeri til støtte for idrætten

På Senioridræts årsmøde den 
22.10.2014 blev Leif Rasch 
udnævnt til æresmedlem i 
senioridræt og dermed også 
i HOG.

Leif har været aktiv inden for gymna-
stikken siden han flyttede til Hinne-
rup i 1970. I 1996 blev kimen til det, 
vi i dag kalder HOG Senioridræt, lagt. 
Leif startede ældreidræt i Hinnerup 
for 18 år siden som et gymnastikhold 
og har igennem alle årene tilpasset 
og udviklet det, til det senioridræt vi 
kender i dag med 230 medlemmer.
Leif har været formand og kasserer 
i de første 16 år. Leif har været gym-
nastikinstruktør i 17 år.

Så sent som for et par år siden 
blev Leif Rasch opmærksom på, 
at der var blevet indrettet et lokale for 
Indoor Cykling i Rønbæk Idrætscen-
ter. Leif så straks en muligheden for 
en ny aktivitet for senioridræt. 

Leif fik forhandlet en meget fordel-
agtig aftale på plads. Og dermed 
igen sat ny udvikling i gang.

Da Leif fandt tiden inde til at trække 
sig som formand, tog han samtidig 
initiativet til etablering af en egentlig 
bestyrelse for senioridrætten. Senio-
ridræt skulle videreføres på en sikker 
måde. Dette blev samtidig grundla-
get for, at senioridrætten 
blev en afdeling under HOG.

Leif har mere end nogen 
været initiativernes mand.
Historien om senioridrætten 
i Hinnerup kan man læse 
mere om på HOG’s hjemmeside 
www.hog-hinnerup.dk.

Fra HOG skal der lyde 
et stort tillykke til Leif.

Tak for indsatsen 
og det gode samarbejde.

Søren Eriksen
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HOG har igen i år valgt at sælge 
fyrværkeri fra grusbanen ved 
HH-Hallen fra 27.-31. december

Med det formål at støtte aktiviteter 
i HOG’s Fodbold og Badminton 
afdeling er det igen i år muligt at købe 
fyrværkeri. Overskuddet fra salget går 
således til disse to afdelinger.
Vi har igen i år et stort udvalg af 
fyrværkeri til både børn og voksne.  
Som tidligere år sælges det til gode og  
konkurrencedygtige priser.

Der er både familiepakker samt mas-
ser af forskellige enkeltdele, så alle der 
ønsker at fejre nytåret med lidt krudt 
og farver kan finde dette hos os og 
samtidigt støtte den lokale idrætsklub.
Som tidligere år har vi valgt at af-
grænse salget til få dage mellem jul 
og nytår. Nærmere bestemt bliver det 
muligt at købe fyrværkeri hos HOG, 
lørdag 27.12 og søndag 28.12 kl. 12-
18, mandag 29.12 og tirsdag 30.12 kl. 
15-18 samt onsdag 31.12 kl. 10-14. 

Se endvidere annoncen
side 3 her i bladet.

Støt HOG!
Køb jeres nytårsfyrværkeri 
hos vores salgssted overfor 
Haldum-Hinnerup Hallen

Åbningstider
27. december til 28. december fra 12.00 - 18.00
29. december til 30. december fra 15.00 - 18.00

31. december fra 10.00 - 14.00
Salgssted: Svinget 6,  grusbanen overfor  

Haldum-Hinnerup Hallen, 8382 Hinnerup

Betalingskort modtages
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Glædelig Jul & Godt Nytår til ALLE vore sponsorer, medlemmer, læsere m.fl. - Se bagsiden!

Nyt
æresmed-
lem i HOG

Leif Rasch,
nyudnævnt æresmedlem i HOG.

Et FLOT 40 års
jubilæum 

i HOG
Jytte Sørensen kan i år 
fejre 40 års-jubilæum 
som HOGs ”blæk-
sprutte”, som Jytte 
blev tituleret i jubilæ-
umsbogen udgivet i 
anledning af HOGs 100 
års jubilæum i 2009.

I 40 år har Jytte været an-
svarlig for kontoret, boghol-
deriet og alle de opgaver 
der knytter sig hertil.
Jytte har overlevet mange 
formænd og kasserer. Eller 
sagt på en anden måde, 
Jytte har mere end nogen 
anden været kontinuiteten 

i HOG. Jytte har mere end 
nogen styr på HOG’s 
historie.
Jytte har været med i hele 
udviklingen, hvor hendes 
opgaver er vokset og æn-
dret i takt med udviklingen 
i HOG. Da Jytte startede 
havde HOG godt 300 med-
lemmer. I dag er vi mere 
end 2.400 medlemmer. 
Dengang var vi tre afdeling-
er, i dag er vi otte.
Jytte har været med fra 

de manuelle procedurer 
samt de mange fotokopier, 
breve, rykkere mv. til de 
digitale netsystemer, med 
digitale fakturaer og beta-
linger, tilmelding på nettet 
med betaling ved indmel-
delsen. - Det er stort. Det er 
meget stort.

Fra HOG skal der lyde både 
et stort til lykke til Jytte og 
en stor tak for indsatsen.

Søren Eriksen

Jytte Sørensen fejrer fornemt 40 års jubilæum i HOG.
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 både konkurrence og bredde.

KOLOFON:
Ansvarshavende redaktør: Søren Eriksen
Redaktionel koordinator: Tina Salling-Thomsen
Annoncer: Magnus Nielsen

Design, layout og repro: 
Hans Henrik Borup Laugesen · Tlf.: 4063 9277

Distribution: Omdeles med LokalAvisen 
FavrskovPosten 25.-26. november 2014 til samtlige 
husstande i postnummerområde 8382 Hinnerup.

Søren Eriksen 
Hovedformand
ser@hog-hinnerup.dk 

Magnus Nielsen 
Forretningsudvalg
MNI@hog-hinnerup.dk

Peter Breiner Larsen 
Forretningsudvalg - IT
pbl@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner forretningsudvalget:

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

Kontaktpersoner sponsorudvalget:

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

Kristian Hasager 
Forretningsudvalg
krh@hog-hinnerup.dk

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

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

Specialfabrik for vægte til landbrug og industri

Hinnerup
Storegade 13
70 33 33 33
nordea.dk

Bliv kunde i 
en bank som 
kommer rundt 
om hele din 
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Nyt fra bestyrelsen  - november 20142

Hvert år opfordrer Favrskov Kommune for-
eningerne til at deltage i aktiviteten ”Idræt om 
dagen” med det formål at igangsætte aktiviteter 
for en ny gruppe idrætsudøvere. Det er en god 
idé, et godt tiltag, som HOG gerne deltager i.

Men desværre modarbejder kommunen sin egen 
politik, så snart det kommer til de rammer, som er 
en nødvendig forudsætning for at vi kan tilbyde idræt 
om dagen. 

Højre hånd er ikke koordineret med venstre hånd.

I HOG har vi stor forståelse for at kommunens 
institutioner, især skolerne, skal have adgang til 
kommunens haller i dagtimerne. Med skolereformen 
er der endda kommet yderligere fokus på idræt og 
bevægelse.

Men der står ingen steder i skolereformen, at bevæ-
gelsesaktiviteterne skal foregå i en hal, at skolerne 
pr. automatik skal have fuld råderet over alle haller, 
hvor der findes flere haller, så de står tomme og 
ubrugte hen i mange timer hver dag. Mange skoler 
har kun én hal, og kan løse opgaven med en hal. Der 
står ingen steder, at skolernes gymnastiksale ikke 
kan bruges, når der er en hal.

I HOG har vi stort pres på senioridræt med lange 
ventelister. Vi vil også gerne lave tilbud til børneha-
vebørn, skolelever mv. Vi vil gerne bidrage til en god 
sundhedspolitik i kommunen.

Men vi skal have rammerne, både de fysiske og de 
organisatoriske. - Vi skal have koordineret vore be-
vægelser, også kommunens.

Søren Eriksen

Formanden mener:

Skolereformen truer med at
indskrænke sporten i fritiden

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

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

Dennis Ejlersen har desværre måtte række sig fra 
posten som kasserer fra HOG. Det betyder, at vi 
igen står uden kasserer. En sund økonomi er vital 
for HOG. Vores frihed og muligheder for nye tiltag 
ligger i den sunde økonomi.

Vi har en sunde økonomi, et velfungerende bogholderi og 

nogle gode processer.
Men vi mangler et medlem i forretningsudvalget til at 
følge op på økonomien. 
Er det ikke noget for dig, - eller din nabo?

Lad os høre fra dig.

Søren Eriksen

Er DU den nye kasserer i HOG..?
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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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www.ren-velvaereshop.dk

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432
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Støt HOG’s sponsorer, - de støtter DIG..!
Selv om HOG har hundredvis af frivillige ildsjæle
i sving hver eneste uge året rundt for at skabe 
gode, trygge og sunde fritidsrammer for alle 
aldersgrupper, kunne det IKKE lade sig gøre 

uden vore mange gode sponsorer; - TAK!

HUSK, - også i 2015:
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Hinnerup Senioridræt HOG  - november 20144

Hinnerup
Samsøvej 13 · 8382 Hinnerup

86 98 76 22

Et godt samarbejde
med Rønbækskolen

Jens Boesen 
Formand 
senioridraet-jb@live.dk

Laila Møldrup
Kasserer
senioridraet@gmail.com

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

Kontaktpersoner senioridræt:

Karen Ravn Nielsen
Udvalgsmedlem
Karen.Ravn@al2mail.dk

Senioridræt kæmper for at få nedbragt ventelisten
Morgengymnastik hver onsdag morgen fra kl. 8.30 – 
9.30 i Rønbæk idrætscenter  er startet den 29. oktober 
med 25 morgenfriske deltagere.

Senioridræt har lavet aftale med Karen Nør, som præsente-
rer morgengymnastikken på følgende måde: 
En behagelig start på dagen med gymnastik, dans, yoga og 
Qi Gong til forskellig musik. 
Man kunne måske kalde det ”helsegymnastik”, da det er 
godt for både krop og sjæl og 
har til hensigt at holde dig så vidt muligt sund og rask og 

med humøret i topform.
Det skal være rart, der skal læres noget, og der skal være 
plads til at komme ud i krogene 
og få grinet sammen undervejs. 
Hinnerup Senioridræt  HOG har i første omgang givet tilbud-
det til de som stod på ventelisten til senioridræt på mandags 
- og onsdagshold, hvor der var en venteliste på over 35.
Med det nye tilbud er ventelisten blevet betydelig kortere.
I Senior Idræt er vi glade for, at så mange seniorer tager 
imod de tilbud, vi kan give.
Vi havde et ønske om at få plads til morgengymnastik i et 

større lokale, det lykkedes ikke i første omgang. Vi arbejder 
på, at alle der har ønske om  at gå til senioridræt, får mulig-
hed for at gøre det.
Hinnerup Senioridræt har den 29. oktober gennemført et 
hjertestarter- og førstehjælps kursus for 16 medlemmer af 
senioridræt.
Onsdag den 22. oktober blev der holdt årsmøder i Hinnerup 
Senioridræt HOG med 65 deltagere.

Jens Boesen


             

 


 


 




 


 



   

   
    

           
   

   
 

 







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! 



Mens Hinnerup Senioridræt HOG døjer med ventelisater på 
grund af manglende muligheder for yderligere tildeling af hal-
timer, tager petanque afdelingen under Senioridrætten i HOG 

gerne imod flere spillere i petanque. Tag fat i seniorafdelin-
gens bestyrelse, hvis du har lyst til at prøve at spille petanque, 

så oplyser de gerne om, hvornår der er plads på banerne.
På billedet til højre ses en situation fra en af de hyggelige og 

fornøjelige træningssamlinger.

Foto: Magnus Nielsen 
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Et godt samarbejde
med Rønbækskolen

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

Vi er glade for, at vi har 
haft en pæn fremgang 
på antallet af medlem-
mer og især at frem-
gangen er fordelt bredt 
på alle aldersgrupper. 
Vi er samtidig glade 
for, at fremgangen 
skyldes nogle af de 
tiltag, vi har sat i gang 
netop med henblik på 
at få nye medlemmer til 
klubben.

Vi havde to herrehold 
tilmeldt JTUs seniorrække i 
år. Førsteholdet i serie 2 og 
andetholdet i serie 3. 

Fantastisk flot
Begge hold klarede sig for-
rygende: Andetholdet blev 
nr. to i deres pulje og spil-
lede om oprykning til serie 
2, hvor de desværre måtte 
strække våben mod et hold 
fra serie 2, som viste sig for 
stærke på dagen. 
Førsteholdet var stærkt 
besat for HOG med bl.a. 
tre tidligere serie 1-spillere 
og vandt helt suverænt 
deres pulje med lutter sejre, 
hvormed oprykningen var 
en realitet.

JM-titlen i hus
Ud over oprykning til serie 

1 tog holdet til Sønderborg 
ugen efter oprykningen for 
at spille om at blive jysk 
mester i serie 2. 
Med en hårdt tilkæmpet 
4-2 sejr over værtsbyen i 
finalen var sejren en kends-
gerning. 
Det flotte sølvfad med gra-
vering på går på omgang 
blandt de deltagende spil-
lere, men ved sæsonafslut-
ningen vil den blive føjet til 
HOG’s pokalskab. 
Vi forventer også næste 
år at tilmelde to herrehold 
i henholdsvis serie 1 og 
serie 3.

Oprykning og jyske mestre
i en forrygende flot sæson

I weekenden 6.-7. sep-
tember blev der traditio-
nen tro holdt klubturne-
ring på HOG’s anlæg.

Der blev spillet herresingle og 
herredouble veteran, og det 
blev gennemført med succes. 
I en bagende sensommerhede 
genvandt Nicklas S. Buch 
klubmesterskabet efter to års 
fravær med en 
overbevisende 7-6 (2) 6-1 sejr 
over den forsvarende mester 
Ulrik F. Svendsen. Et stort til-
lykke herfra. 
Taberturneringen blev vundet 
af Cecilia, som besejrede Ras-
mus Nissen i en velspillet finale 
med cifrene 2-6, 6-0, 6-3.
Søndag var det samlets fire 
hold til herredouble veteran. 
Vinderne blev Ib Hesselberg 
og Poul Erik. De spillede mod 
Lars Norengaard og Niels, og 
vandt med cifrene med 7-5, 
6-4. Der blev 
taget vel imod de nye double-
regler med den såkaldte No 
Ad, dvs. ved stillingen 40-40 
var det afgørende bold.

Forfattere til artiklerne på denne 
side er: Lars Larsen, Ulrik F. 

Svendsen, Charlotte Henriksen

Herover ses det flotte sølvfad, der fulgte med æren 
som nykårede jyske mestre forHOG Tennis’

førstehold i tennis. Mesterskabet var ”kronen på værket”
i en helt igennem fantastisk tennissæson.

FOTO: Ulrik F. Svendsen

Et forholdsvis nyt 
samarbejde har skaffet 
HOG Tennis en del nye 
ungdomsmedlemmer.

Det er et samarbejde mel-
lem HOG tennissklub, DGI 
østjylland og Rønbæksko-
len (ved idrætslærer Kasper 
Andersen), hvor alle 6. klas-

ser har stiftet bekendskab 
med tennisspillet, der har 
tilført HOG Tennis en hel del 
nye medlemmer. 
HOG Tennis glæder sig 
over at kunne åbne banerne 
til brug i idrætsundervisnin-
gen, især når det giver øget 
interesse for tennissporten 
blandt skolens elever.

Succes for
seniortennis
Hver tirsdag og fredag 
formiddag summer 
vores baner af liv.

her nyder en stor flok senio-
rer hinandens selskab og 
tennisspillet omkring tennis-
spillet. Vi har i år været nødt 
til at udvide tiden for denne 

aktivitet for at kunne dække 
behovet. Det er fantastisk at 
banerne på den måde bliver 
udnyttet om formiddagen 
for der ellers ikke ville være 
meget aktivitet.

Alt i alt har det fra turneringssiden været en 
fabelagtig sæson med masser af godt vejr 
og spil på banerne. Med ønske om en god 
vinter, håber vi alle at kunne gentage de 
gode bedrifter næste sæson.
- En stor tak til alle. 

årets
klub-
turnering

Hovedsponsorer i HOG:
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Så er vi kommet godt i 
gang med efterårssæ-
sonen.

Vores pulssystem er 
blevet godt modtaget og 
der bliver løbende solgt 
bælter. Har du endnu 
ikke testet dig selv, så 
und dig selv at gøre det. 
Det er den optimale 
måde at komme i bedre 
form.

Begyndere
er velkomne!
Hvis du er nybegynder 
og stadigvæk overvejer 
at prøve en time, så 
fortvivl ikke. Du kan altid 
booke en GRATIS prø-
vetime på vores hjemme 
side www.hog-hinnerup.
dk under indoor cycling. 
Vi har også nogle nyind-
købte cykelsko, som du 
kan låne. 

Skoene findes i stør-
relserne 38-45, og der 
er ét par af hver. Vores 
dygtige instruktører vil 
guide dig i, hvordan du 
kommer godt fra start. 
Så vi håber på at se dig 
til en svedig men beha-
gelig time i godt selskab.

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

Henrik Hedegaard 
Formand 
hhe@hog-hinnerup.dk  

Michael Haugaard
Udvalgsmedlem
mha@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner Indoor Cycling:

Pelle Andersen
Udvalgsmedlem
pan@hog-hinnerup.dk

Godt i gang med
efterårs- og vintersæsonen

INDOOR
cycling

Godt i gang med første sæson

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
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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

Indoor cycling har i 
samarbejde med Marcello 
Bergamo designet trøje 
og knickers med seler. 
Tøjet er af høj kvalitet og 
sælges til fornuftige priser. 
Tøjet kan allerede nu 
købes på vores web-
shop til 375 kr. for trøjen 
og 425 kr. for knickers.

Er du frisk..?
- Vi søger:

Ekstra bestyrelsesmedlem
Vi mangler et ekstra medlem i bestyrelsen for Indoor Cycling, 

så brænder du for at lave lidt frivilligt arbejde, hører vi gerne fra dig. 
Du kan kontakte formanden Henrik Hedegaard 

på tlf. 20 60 29 91 for yderligere info.

Spinning instruktør
Vi står til tider og mangler en afløser, 

så kunne du tænke dig at blive instruktør eller er du det allerede,
men ønsker bare at køre nogle timer en gang imellem,

 så hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte 
formanden Henrik Hedegaard på tlf.20 60 29 91 for yderligere info.

Indoor Cycling er frisk og effektiv motion
i hyggeligt samvær med andre aktive
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Affaldscontainere
Sand - Sten - Grus

Krankørsel

86 98 52 22 
www.hincon.dk

Affaldscontainere
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

HOG Dance er kommet rigtig godt 
i gang med sin første sæson, 
hvor vi er startet ud med tre danse-
hold med 25 børn på hvert hold.

Vi tror på at endnu flere har lyst til at danse 
og derfor udvider HOG Dance med to hold til 

januar, hvor den nye sæson starter torsdag 
den 22.01.15. De tre nuværende hold fortsæt-
ter samme sted/tid som i indeværende sæson. 
Emma Ginge vil derefter fortsætte med de to nye 
hold, der er MTV/Hip Hop for de 13-16 årige fra 
kl. 18-18.50 og Hit fit dance motionshold fra kl. 
19-20. Vi åbner for tilmelding for nye medlemmer 
den 05.01.15.

Godt i gang med første sæson

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

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

Elsebeth Nielsen
Ide binderiet

Skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40

Forfatter til artiklerne på dene side er Jeanette Juhl

MTV
HipHop
På MTV/HipHop skal 
vi danse til de lækreste 
numre fra blandt andet 
Beyonce og Iggy Azalea. 
Vi skal prøve kræfter med 
forskellige koreografier in-
denfor både showdance 
og hip hop genren. 
Alle niveauer kan være 
med, så kom og giv den 
gas med os.

Danseopvisning 18. december
Indeværende sæson afsluttes tors-
dag den 18/12 med danseopvisning i 
dansesalen.
Her er forældre og søskende meget vel-
kommen til at komme forbi dansesalen for 

at se, hvad danserne har lært og haft det 
sjovt med i de forgangne måneder. 
Vi håber at se så mange som muligt til 
vores afslutning.

HOG Dance

Hit Fit Dance forbrænder til
alt fra Beatles til Lady Gaga
Hit Fit Dance er ikke bare en al-
mindelig forbrændingstime. Vi har 
taget udgangspunkt i musikken 
og den dansestil som var fremme 
på det givne tidspunkt.
Hit Fit Dance er for ALLE AL-
DERSTRIN, ung som ældre,
så kom og vær med..!

Vi danser rock’n roll til 50-ernes rockede 
rytmer, twist til 60-ernes Beatles, 70-ernes 
discotrin i bedste John Travolta stil, pop og 
grandprix fest fra 80-erne, samt de mere 
moderne funk og showdance moves fra 
00-erne og 10-erne. 
Alle de største hits er med, og det er svært 
ikke at skråle med på sangene, der brager 
ud af højttalerne! 
En Hit Fit Dance time er for alle aldre og alle 
niveauer, da der vil være musik og trin for 
enhver smag. 

Koreografierne er forholdsvis simple, så 
man ikke behøver at få dem gennemgået 
først, men derimod blot følge med Emma. 
Så glæd dig til en super varm og lærerig 
dansetime, hvor både pulsen og humøret 
ryger helt i top - det kan ikke undgås!!
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Af Annette Kjærgaard

I forbindelse med harmonisering af 
forholdene for brugerne er kom-
munens svømmehaller fik vi i HOG 
Svømning flere timer i svømmehal-
len. Det er vi glade for, dels fordi 
vi faktisk for første gang i mange 
år har ledige pladser på – næsten 

– alle hold, dels fordi vi har fået mu-
lighed for, at starte nye og spæn-
dende aktiviteter op.

Flere timer betyder flere medlemmer og 
flere aktiviteter. Det betyder også at vi sag-
tens kan bruge flere hjælpende hænder. 
Klubben er i rivende udvikling, og selvom 
vi har et fint fungerende svømmeudvalg 
kunne vi rigtig godt tænke os, at blive flere 

netop her. 
Eneste forudsætning er at du skal være 
interesseret i svømmeklubbens aktiviteter 
og have lyst til, at yde en frivillig indsats. 
Vi har ikke konkrete opgaver, der skal 
løses eller særlige poster, der skal besæt-
tes – vi vil bare gerne være lidt flere.
Hvis du er interesseret, er du velkommen 
til at tage fat i et af Udvalgsmedlemmerne 
og høre nærmere.

Ledige hold!

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

HOG Svømning vokser.....

Er du Adventure Svømmer..?

Tro det eller lad være: 
Vi har hold, hvor der er ledige pladser!

Hvis du melder dit barn eller dig selv på umiddelbart 
efter årsskiftet får I HALV pris på kontingentet.
Vi har ledige pladser på følgende hold:

 For de voksne:
	 •	 Aqua	fitness
	 •	 Aqua	jogging
	 •	 Vandtilvænning
	 •	 Voksen	svømning

 I svømmeskolen:
	 •	 Krabber
	 •	 Blæksprutter
	 •	 Laks	
	 •	 Hajer	

Vi har også plads på vores Adventure hold – se mere i 
artiklen til venstre for denne.

Tekst: Annette Kjærgaard

Af Marianne Johansen

Så kom og vær med - vi vil SÅ 
gerne være flere. 

Adventure svømning er HOG Svømnings 
nyeste tiltag, med fokus på unge svøm-
mere fra 13-17 år.

Holdet er for dig, som kan svømme, som 
ikke har lyst til konkurrencesvømning, men 
som har lyst til at prøve andre aktiviteter i 
vand. - Lige nu arbejder vi med livredning 
og vores drøm er at prøve Open Water 
svømning, synkronsvømning og vandpolo 
- vi er bare ikke mange nok.

Der er også Udspring, Aqua Power og alle 
andre sjove aktiviteter i vand på program-
met. Idéen med Adventure holdet er, at vi 
får prøvet så mange forskellige aktiviteter i 
og omkring vand af som muligt.
Vi svømmer hver mandag fra 19.00-20.00, 
så kig ned og se, om det er noget for dig. 

Vel mødt. 

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
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Stor opbakning til fælles afslutning på efterårs-
sæsonen hos Børn og Unge i HOG Fodbold

Forventningsfulde børn og hygge i hallen

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

Kontaktpersoner fodbold:

Susanne S. 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

Fredag den 24. oktober markerede 
Børn og Unge i HOG Fodbold af-
slutningen på efterårssæsonen 
(læs: græssæsonen). 
I år var der 100+ deltagere 
i forhold til sidste år, og næsten 
alle årgange var repræsenteret.

Der blev hygget på banerne i form af mix-
turnering blandet på tværs af årgange, og 
trænerne havde som altid godt styr på de 

mange engagerede spillere, som indtog 
HELE anlægget ved Haldum-Hinnerup 
Skolen. 

Pølsehorn og saftevand
Herefter stod den på pølsehorn og safte-
vand i HH-hallen (små 600 pølsehorn og 70 
liter saftevand blev hurtigt fortæret).
Der blev endvidere uddelt pokaler til årets 
spiller og kammerat på årgangene – til stor 
jubel og applaus undervejs fra alle i hallen.
Afslutningen var en tak for i år og en an-

erkendelse til de trofaste spillere, trænere 
og holdledere, som har ydet en kæmpe 
indsats sportsligt og socialt i løbet af 2014 
– men også en mulighed for at stoppe op 
og være sammen på tværs af årgange og 
trænerstab. Vi kan se, det skaber sammen-
hold og sammenhæng, og det vil vi fortsat 
prioritere. 
Og samtidig var afslutningen en markering 
af, at vi nu stiller blikket mod vintersæso-
nen, som indebærer masser af træning og 
kampe på kunstgræs og indendørs - enten 

udenbys eller hos os selv i form af de 
mange stævner, vi selv arrangerer. 
Alt i alt glæder vi os over at se 275 spillere 
+ 40 trænere og holdledere samlet en sen 
fredag eftermiddag, inden turen gik hjem 
til velfortjent weekend med Disneysjov, vild 
med dans eller hvad formen nu var til.

Tekst: Kristen Engelbrecht, Team Børn
Fotos (herunder): Morten Bang

Hjælp os med at 
sætte målene uden for 
banen, HVER GANG 
banen bruges.

Vi tre pensionister, Per, Niels 
og Magnus, vil gerne opfor-
dre alle brugere af Vibe Arena 
til at sørge for, at målene altid 
er sat uden for selve banen, 
når træningen er slut om 
aftenen og i weekender. 
Målene skal løftes og ikke 
slæbes hen over banen og 
som oftest er det kun én 
af os, der er på banen ad 
gangen for at køre den over 
og gøre rent. 

Vi kan ikke løfte målene 
alene. Det er fysisk umuligt. 

Så hjælp os: 

BÆR ALTID 
MÅLENE UD PÅ 
FLISERNE 
EFTER DAGENS 
TRÆNING 
OG KAMPE.

Per - Niels - Magnus

Hjælp til Vibe Arena - Favrskovbanen

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

De glade og stolte modtagere af pokaler for årets spiller eller kammerat.

NØDRÅB fra de tre pensionister, som passer kunstgræsbanen:

HJÆLP os til at kunne 
skabe ideelle rammer om 

fodbolden i HOG, BÅDE 
sommer OG vinter ; - TAK! 

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

vI sTØTTer
lokAlsporTeN

Målsætningen for HOG’s tre
11-mands seniorhold blev nået

Sådan ser det ud, det yngste førstehold i 
HOG Fodbold i klubbens historie, med en 

gennemsnitsalder på under 22 år,
og med  21 ud af 23 spillere udskiftet i 

løbet af bare to et halvt år.

En lang og meget spændende sæson 
2014 er netop afsluttet, og HOG senior kan 
glæde sig over at målsætningen for de tre 
11 mands hold blev nået.

HOG senior 1´s målsætning var at holdet 
skulle spille med om oprykning til serie 2, og 
det må siges at være meget tæt på at det 
også lykkes da man i foråret blev nr. 3 og i 
efteråret blev nr. 2, men desværre var det kun 
nr. 1 der rykkede op så holdet er at finde i serie 
3 i foråret 2015.

Chef træner for HOG senior 1, Dennis Hyld-
gaard, fortæller:
- Vi har lavet et stort generationsskifte på 1. 
holdet; der er skiftet 21 ud af 23 spillere ud i 
truppen på bare to et halvt år. 

- Så vi står med en historisk ung 1. holdstrup, 
en masse unge talentfulde spillere, som alle er 
villige til at træne og lære. Det yngste i klub-
bens historie med en gennemsnitsalder på 
21,5 år.
- Vi arbejder i 1. holdstruppen ud fra den gule 
tråd og følgende:
Teamwork-Passion-Mod-Vilje.
Fire værdier vi som hold og spillere skal kunne 
opfylde og efterleve efter hver træning og 
kamp. 

- Ud over de 4 værdier er der også 4 krite-
rier, som vores spillere skal have i større eller 
mindre grad:
	 •	Spil	intelligens.
	 •	Attitude	(mental	styrke)
	 •	Teknik.
	 •	Speed.

1. holdstruppen har desuden et par motto’er:
a. ”Den nemmeste måde at vinde på er ved at 
spille godt, have bolden meget og angribe.
 - Det er langt farligere at forsøge at spille uden 
risiko.”
b. ”Sådan som du træner, sådan spiller du 
også dine kampe”.

Sæsonafslutning
Lørdag d. 8/11 holdt HOG senior sin sæson 
afslutning i klubhuset på Rønbæk stadion.
40 mennesker var mødt op, og de kunne bl.a. 
være med til at fejre ”Årets Spiller” hos hen-
holdsvis senior 1, senior 2 og senior 3:
Thomas Kaalund, Mikkel Damsgård og Ras-
mus Andersen.

Årets spiller 
hos senior 1:
Thomas
Kaalund

Årets spiller 
hos senior 3:
Rasmus
Andersen

Årets spiller 
hos senior 2:

Mikkel 
Damsgaard

Sybordets kasse-mesterinde
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vI sTØTTer
lokAlsporTeN

Målsætningen for HOG’s tre
11-mands seniorhold blev nået

Hygge omkring
badminton-spillet
Af Casper Andersen, 
seniorformand

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 mulig-
hed.

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 :-)

Så billigt er det:
Prisen pr. person pr. ½ år er 295,- 
inkl. fjerbolde, og træningen er 
torsdage kl. 21-22 i den gamle 
Rønbækhal (og for dem, der har 
lyst, kan man spille til kl. 22.45). 
Kom ned i hallen og prøv, om det 
er noget for dig.
Kig forbi og prøv det..!

Af Lars Poulsen 

Hvert år afholder HOG badminton et event, 
som sidste sæson var besøg af selveste Peter 
Gade, som var en oplevelse ud over det sæd-
vanlige.

Det kom i stand efter et fantastisk spinnings sponsor 
resultat som gav mange sponsor penge til klubben. I 
år var resultatet desværre ikke slet så godt, og sam-
menholdt med at det er umuligt at finde et EVENT 
større end Peter Gade har vi besluttet at EVENTET 
i år kommer til at bestå af kendte gæstetrænere på 
højt niveau fra Østjylland.
Samtidig har vi flyttet EVENTET til ultimo januar, og 
der kommer snart info om dette. Det vil blive en dag 
hvor der er STOR fokus på træningen af de enkelte 
spillere til træning, så glæd jer til dette.

Jytte Stenbroen har taget hele ”turen” med, 
fra HOG Badminton midt i 1970’erne var en 

lille afdeling med fx kun 12 ungdomsspillere.

Event i denne sæson:
Kom og træn med de bedste trænere!

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:

Sidste års EVENT
var besøg af Peter Gade.

Af Elisa Svenningsen

Så er holdturneringen for HOG Badminton 
skudt godt i gang.

Første runde er for de fleste holds vedkommende 
blevet spillet, og der har kun været få startvanskelig-
heder. I år har vi hele 12 hold tilmeldt ungdomshold-
turneringen lige fra U9 til U17/19. 
I alt har vi tilmeldt 55 spillere fordelt på de 12 hold, og 
der bliver spillet badminton på alle niveauer fra nybe-
gyndere til de der har spillet i mange år.
I HOG Badminton prioriterer vi holdturneringen højt. 
Badminton er på mange måder en individuel sport, 
men med holdturneringen bliver badminton også 
en holdsport. Her tæller ikke kun den individuelle 
præstation men også præstationen som et hold.  
Men vigtigst af alt er det, at man er sammen med sine 
kammerater (kendte som nye). Det styrker sammen-
holdet i klubben og giver mulighed for at børnene/
de unge lærer hinanden at kende.  Vi opfordrer derfor 
alle forældre til at bakke op om holdturneringen, så 
børnene/ de unge kommer afsted til mange og forhå-
bentlig også gode og sjove holdkampe sammen med 
klubkammeraterne.  Som en heldig ”sidegevinst” 
lærer mange af forældrene også hinanden at kende, 
når de er med som holdledere eller chauffører.

Det er for spillerne gratis at deltage i holdturneringen, 
så det er derfor også en god og billig måde at få 
noget kamperfaring. 
Ofte ses det at holdturneringen er et ”springbræt” til 
at komme i gang med at spille stævner.
De fleste af holdene spiller mod andre klubber her i 
nærområdet i Østjylland, kun hold der er på A-række 
niveau og derover må enkelte gange køre lidt længere 
for at spille deres kampe. 
Vi håber på god vind til alle 12 hold i resten af sæso-
nen.  

Ungdoms-holdturneringen
er kommet godt i gang

MINIton i år
Af Lars Poulsen
               
MINIton er badminton 
og leg for de yngste, 
og det er blevet taget 
så godt imod at vi har 
flyttet tidspunktet til 
søndage kl. 16-17.00. 

Samtidig har vi også fået vores egne trænere igang for dette hold. 
Vores ”garvede” Jette Fogelbergstår i spidsen for holdet, som består 
af de talentfulde piger: Cecilia Grønbech, Anne Muurholm og Re-
becca Vestergaard som alle er velkendte i badminton verdenen.
Disse piger har formået at gøre MINIton spændende og oplevelses-
rig for børnene, og vi har derfor næsten et fyldt hold. Der er få ledige 
pladsser, og du er velkommen til at prøve et par gange inden indmel-
delse, og prisen på 100kr for en halv sæson kan vist ikke afskrække 
nogen.

Sybordets kasse-mesterinde
Af Kim Vestergaard
og Malene Folke Sørensen

Det er en lørdag formiddag 
en dag i maj 2014. 
Jytte Stenbroen er i 
Rønbækhallerne for at 
følge sine børnebørn, 
der deltager i et af HOGs 
store badmintonstævner. 
Selvom der er flere hun-
drede børn og voksne fra 
store dele af Midtjylland i 
hallerne denne formiddag, 
lister Jytte scenevant, smi-
lende rundt og får sig en 
lille sludder med nogle af 
de mange HOG badmin-
tonspillere og især deres 
forældre, som Jytte kender 
rigtig godt.

Tilbage midt i 1970’erne trådte 
Jytte og Kai første gang ind i 
hallerne i Hinnerup. 
Det var dengang, der var 
omkring 12 unge spillere i 
badminton. 
I 1981 overleverede Jytte et 
kuld på 120 badminton-børn til 
nye trænere, og Jytte sørgede 
for, at DGI arrangerede den 
første årlige badmintonsom-
merlejr. 
Det er nogle af disse spillere, 
som i maj er tilbage i Rønbæk-
hallerne, nu selv forældre til 
børn, som sveder og hygger 
sig med at baske til gåsefje-
rene mens Jytte snik-snakker 
med forældrene.

Kassemesterinden
Fra tidernes morgen, for så 
længe siden er det efter-
hånden, med start for fyrre 
år siden, hjalp Jytte med at 
styre hele HOGs økonomi 
fra sit soveværelse i en villa i 
Rønvangen. 
Foreningens finanser blev sir-
ligt bogført og budgetteret ved 
hendes gamle sybord, som 
stod i soveværelset. 
I starten kunne det fint ordnes 
manuelt, men efterhånden 
voksede foreningens kontin-
gentindtægter og aktiviteter, 
og i dag styrer Jytte det hele 
elektronisk på computeren. 
For selv om Jyttes egne børn 
i dag er voksne, kan hun ikke 
helt slippe jobbet. 

Det giver fortsat god mening, 
og Jytte har noget med tal. 
Og så er familien så langt fra 
færdige i HOG, hvor sønnerne 
– og nu deres børn - i dag er 
involveret i både badminton, 
fodbold og spinning. 
For når man er vokset op hos 
Jytte og Kai i Rønvangen, 
er man vokset op til at give en 
hånd med, at yde en ekstra 
indsats for fællesskabet og 
blive gode og aktive HOG-
GERE.

Tak for indsatsen, Jytte!
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Af Lars Poulsen,
undomsformand

Vi var 15 spillere og to trænere fra 
HOG badminton, spillere fra Had-
sten, Søften og Viby som var samlet 
i en gymnastiksal til LandsBadmin-
tonStævne, LBS, i Fredericia den 
sidste weekend i efterårsferien.

Vi var af sted i tre dage med en masse 
badminton og en masse hygge.
Fredag morgen kørte vi til Fredericia.
Vi startede med at køre ned til gymna-
stiksalen hvor vi skulle overnatte for at 
aflevere alle vores ting.
Så kørte vi ud i de forskellige haller, hvor 
der blev spillet i fem forskellig haller, hvor 
hovedparten af vores spillere var i Frede-
ricia Idrætscenter med seks haller samlet.
De to trænere, Michael Kang og Jakob 
Mørk, skiftede imellem hallerne de for-
skellige dage. 
Jakob gik rundt i Fredericia centeret og 
coachede spillerne fra HOG, og Michael 
kørte rundt mellem resterende haller 
uden for Fredericia. 
Da kampene var spillet færdige, kørte alle 
tilbage til Fredericia Centeret for at spise 
aftensmad.
Lørdag morgen stod vi tidligt op, kl. 
06.30, og vores yngste deltager Sophia 
Lemming på otte år, mente at natten 
havde været ”for kort”.....

Så skulle vi til Fredericia Idrætscenter for 
at få morgenmad, og stævnet startede 
igen kl 08.30, så for dem der skulle køre 
ud til andre haller, var der lidt tidspres. 
Det blev til endnu en god lang dag med 
masser af badminton, før alle igen mød-
tes i Fredericia Idrætscenter til aftens-
mad.

Viktor Axelsen spillede og fortalte
Om aftenen var Viktor Axelsen på besøg 
og fortalte om sin karriere, og spillede 
kampe mod de børn, der turde spille op.
Efter Viktor var det hjem til gymnastik-
salen hvor vi hyggede med slik, chips, 
sodavand og lignedne så vi var klar til 
søndagen som var sidste dag.
Søndag morgen stod vi igen tidligt op, 
pakkede alt, fik morgenmad i Fredericia 
idrætscenter, hvorefter vi tog ud i de hal-
ler hvor vi skulle spille. Efter at have spillet 
de sidste kampe om eftermiddagen, 
kørte vi hjem, trætte med ømme kroppe 
og sov fantastisk om natten til skolestart.
En super god og hyggelig badminton tur 
var ovre. Vi ses til næste år !

Ungsenior-
træning for hele
Favrskov
Af Lars Poulsen

I år har vi i samarbejde med DGI opstartet et nyt 
tilbud for U15/U17/U19.

Satsningen indebærer: Hygge, sjov, seriøs træning og 
netværk med jævnaldrende, da denne aldersgruppe tit kan 
føle sig ”gamle” i forhold til de andre ungdomsspillere, og 
der er stadig et stort spring op til senor spillerne.

Vi har fået startet godt op med den faste træner Jeppe 
Ipsen og håber, at mange andre klubber med jævnaldrende 
spillere vil komme forbi, så vi kan fastholde den gruppe af 
”gamle” spillere, som ellers ofte falder fra.

Denne gruppe af ungsenior tilbydes også:

•	 Træneruddannelse,	inkl.	forplejning
•	 Teambuilding	og	spændende	gæstetrænere
•	 Tur	til	fælles	stævne	i	Tyskland
 
Og hvis de unge spillere selv har gode forslag er de meget 
velkomne, og vil blive taget meget seriøst for at kunne 
fastholde ”Ungsenior” i klubberne. Samtidig er det også en 
fantastisk mulighed for Favrskov klubberne at få uddannet 
nye trænere.

Eva og Camilla på hårdt ar-
bejde i en af deres doubler.

Undervejs blev de sekunde-
ret af coach Michael Kang.

Hygge til Lands Badminton Stævne (LBS) i Fredericia

Ann og Nordmand fik gode råd af coach Michael Kang til at 

få modstanderne til at føle, de ”havde ryggen mod muren”.

...også Alex og Kasper fik på 
vejen mod en af deres sejre 

under Lands Badminton 
Stævnet god coaching af 

Michael Kang.



13Oktoberfesten 2014

Med omkring 450 
deltagere blev OKTO-
BERFESTEN i år et stort 
tilløbsstykke, og det er 
tæt på, at vi i år har måt-
tet melde alt udsolgt, 
siger Magnus Nielsen fra 
festudvalget.

Oktoberfesten afholdes i et 
samarbejde mellem Lions 
Club Hinnerup og HOG. 
Henrik Bretlau fra Lions 
Club glæder sig over, at 
festen i år gav overskud. 
Overskuddet deles mellem 
Lions Club og HOG. 
Lions Club bruger deres del 
af overskuddet til huma-
nitære formål, og HOG’s 
andel går til ungdoms-
arbejdet i klubben.

Der var en stor omsæt-
ning i baren, hvor der blev 
solgt mere end 800 liter 
øl. Der blev også solgt vin 
og forskellige små skarpe. 
Gæsterne roste maden fra 
Kok Omega i Søften, og 
med Tyrolerne fra Hinnerup 
som musikalsk underhold-
ning og igangsættere under 
middagen, var der lagt op 
til dans ved det lokale band 
Head Eggs. 
I godt 3 timer var der fuld 
tryk på dansegulvet. 
Der var stor aktivitet ved de 
tre træstubbe, hvor der blev 
slået søm i til den helt store 
guldmedalje. 
Flere gæster spurgte om 
antallet af træstubbe ikke 
kunne fordobles næste år, 
så det ikke var nødvendigt 
at stå i kø til en stub.
Rigtig mange gæster havde 

valgt at købe tyrolertøj. 
Det var fantastisk at se over 
en tredjedel af alle gæster i 
festlige tyroler-outfits. 

Arrangørerne har under 
og efter festen fået rigtig 
mange positive og rosende 
ord for arrangementet. 
Det ser ud til, at der er skabt 
et fundament for at lave en 
god årlig fest for borgerne i 
Hinnerup og omegn. 
Festudvalget håber, at 
Oktoberfesten  2015 kan 
trække mindst lige så 
mange gæster. 
- Jeg tror vi har skabt en tra-
dition, og den må vi holde 
fast i, siger Magnus Nielsen, 
som håber, at der også 
næste år er mange, der vil 
møde op og få en sjov aften 
i selskab med venner og 
bekendte. 

Oktoberfesten i Haldum-Hinnerup
Hallen blev et sandt tilløbsstykke

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.

En fantastisk fest med en utrolig god stemning, dejlig mad, 
øl, træstammer og fed musik

Det mener vi om OKTOBERFESTEN:
Jesper Stenbroen, Hinnerup
•	 Mega	fedt	med	så	mange	deltagere
•	 Fantastisk	stemning	
•	 En	kraftig	opfordring	til	alle	om	at	møde	op	igen	til	næste	år

Henrik Gertz, Århus 
•	 Overraskende	mange	mennesker	som	jeg	kendte.	Dejligt	at	møde	gamle	venner
•	 Fantastisk	mad	–	det	kan	varmt	anbefales
•	 Fantastisk	stemning	–	man	bliver	i	godt	humør	–	super	fest

Marie Balle, Hinnerup
•	 Super	sjovt	–	der	var	virkelig	gang	i	den
•	 Flot	med	de	mange	i	tyroler	dragter
•	 God	musik,	dejlig	mad	–	jeg	kommer	igen	næste	år		

Rita Thougaard, Hinnerup
•	 Der	var	en	fantastisk	god	stemning	og	dejlig	mad
•	 Dejligt	at	vi	kan	samle	Hinnerup	og	omegn	til	sådan	en	fest
•	 Vi	deltog	som	grundejerforening	og	holdt	vores	årlige	julefrokost	på	denne	måde.	
 Det kan vi varmt anbefale andre også at gøre

Tobias Jensen, Århus 
•	 Dejlig	fest	–	god	stemning	-	dejlig	mad	
•	 Festen	kan	varmt	anbefales	til	grupper,	firmaer	m.v.,	
 der vil ud at feste sammen og have det sjovt
•	 Jeg	kommer	igen	næste	år	

Gitte Dinesen, Hinnerup
•	 Meget	lækkert	mad	
•	 Dejlig	tyrolermusik	under	spisningen
•	 En	utrolig	dejlig	stemning	hele	aftenen.	
 Vi kommer igen og kan varmt anbefale andre også at deltage i festen i 2015 

Tina Salling-Thomsen, Hinnerup 
•	 Dejlig	mad,	øl	i	litervis,	god	musik	og	et	fyldt	dansegulv	
•	 Vi	deltog	fra	hele	vejen	og	aftalte	at	gøre	det	til	en	tradition	fremover
•	 Et	KÆMPE	ARBEJDE,	der	må	være	lagt	i	det	fra	HOG	og	Lions	side

STOR TAK OG FORHÅBENTLIG PÅ GENSYN i 2015

Sæt allerede nu

 X 
i kalenderen: 
Datoen for 

OKTOBER-
FESTEN 

2015 
bliver 

lørdag den 
31. oktober

Vi ses..!
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Den udsolgte messe havde 
besøg af 1700-1800 gæster

Hinnerup Messen, som blev afholdt søn-
dag den 28. september mellem kl. 10.00 
– 16.00 blev en stor succes for arrangø-
rerne Hinnerup Handelsstandsforening, 
Favrskov Erhvervsråd, Favrskov Posten 
og HOG Hinnerup. 

HOG Hinnerup stod for de praktiske 
opgaver med opstilling og klargøring til 
messen, og ligeledes med den efterføl-
gende oprydning. 
Til gengæld havde klubben også mulig-
hed for at skabe et overskud, som kan 
støtte ungdomsarbejdet i klubben.

Alt klappede
Messeformand Magnus Nielsen var en 
meget glad mand, da han søndag aften 
kunne konstatere, at alt var gået rigtig 
godt. 
Messen havde haft besøg af mange gæ-
ster, udstillerne var tilfredse med messen, 
og samtidig havde anstrengelserne kastet 
et pænt beløb af til ungdomsarbejdet. 
Han kunne også glæde sig over, at rigtig 
mange frivillige fra HOG har tilbudt deres 
hjælp med opgaver på messen. 
- Det gør det hele noget nemmere, når 
flere frivillige selv melder sig til opgaverne. 

- Så er det sjovt at være med til at gøre en 
forskel, siger Magnus Nielsen.

Messeudvalget holder evalueringsmøde 
senere på efteråret og det forventes, at 
udvalget peger på, at der kommer Hin-
nerup Messe igen i efteråret 2015. 

På billederne ses 
spredte glimt fra 

HINNERUP MESSEN 2015

Hinnerup Messen 
igen en stor succes

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



Hovedsponsorer:
• Hummel
• Sportmaster Storcenter Nord

Guldsponsorer:
• Bagergården I Hinnerup 
• Scan Choko

Sølvsponsorer:
• AC Malerfirma
• Blue Water Shipping 
• Carlsberg
• Dansk Computer Center
• Din Tøjmand i Hinnerup
• 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 
Blikkenslagerfirma Per Bundgaard
Blue Water Shipping  
Bridgestone Danmark A/S 
Carlsberg  
De Grønne Busser 
Din Tøjmand i Hinnerup
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 
Scanex  
Sparekassen Kronjylland 
Sportmaster Storcenter Nord
Statoil Servicenter - Søften
Tennegården 
Tømrerfirma Mads Bisgaard
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:
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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.

November måneds vindere udtrukket af:
VVS Flemming Sørensen

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

Kr:  Aktie nr:     Navn:

1000 284     Annette B. Schmidt, TRanevej 65, Hinnerup

500 193     S.G.N. Aarhusvej 28, Hinnerup    

500 307     Karen R. Nielsen, Jernaldervej 5, Søften

300 327     Hans Henrik Rasmussen, Skovsangervej 19, Hinnerup

200   43     Nikolaj Bak Mortensen, Hejrevej 4, Hinnerup

200 282     Benny S. Nielsen, Gartnervænget 66, Hinnerup                

200   58     Bastian Dettners, Hejrevej 4, Hinnerup   

250      Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.

   54            Ole Søndergaard, Gartnervænget 72, Hinnerup     

250      Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass

   80             Steen Andersen, Storegade 11, Hinnerup        

200      Gavekort fra Bagergården Hinnerup

  271     Jytte Lind Jensen, Kildevangen 29, Hinnerup

100      Gavekort fra Hinnerup Blomster

 174     Rita Berg, Rønvangen 314, Hinnerup    

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

PRÆMIEAKTIER
HOG-FODBOLD

Kr: Aktie nr: Navn:       
1000  98 Henrik Jeppesen, Fusagervej 10. Foldby
500  186 Jørgen Mundt, Mosevænget 20. Hinnerup
500  377 Fam. Andersen, Tranevej 2. Hinnerup
300  402  Peter Kjær, Skovvej 2. Hinnerup
200  116 Erik Mølgaard, Hindhøjen 31. Hinnerup
200  457 Per Nielsen, Bakken 48. Hinnerup
200  117 Marian B. Nielsen, Spovevej 23. Hinnerup
250   Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.
  136 Peter Westergaard, Vagtelvej 2. Hinnerup             
250   Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass
  444  Jakob Hansen, Egernvej 9. Hinnerup
200   Gavekort fra Bagergården Hinnerup
  27  Anne Marie Mikkelsen, Lupinvej 8. Hinnerup 
150   Gavekort fra Hinnerup Blomster  
  315  Connie Rasmussen, Skovsangervej 19. Hinnerup
3000    Gavekort fra Århus Charter
  40 Thore Hejlskov Jacobsen, Kildevangen 51. Hinnerup

Oktober  måneds vindere udtrukket af: 
SPAREKASSEN KRONJYLLAND 

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

HOG ønsker alle vore sponsorer, medlemmer og læsere
en rigtig GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

- TAK FOR STØTTEN I 2014

- Vi ses i INDSIGT
igen i 2015, - på gensyn!


