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HOG-hovedformand
Søren Eriksen årets ildsjæl
Søren Eriksen, hovedformand i HOG 
Hinnerup, blev på Favrskov Idræts-
samvirkes generalforsamling kåret 
som ÅRETS ILDSJÆL i 2015 

Klubbens indstilling til prisen var: 
HOG Hinnerup vil gerne indstille klub-
bens formand, Søren Eriksen, som Årets 
Ildsjæl. 

• Søren er et særdeles aktivt forenings-
menneske, der gennem de seneste 13 år 
har været hovedformand i HOG.

• Søren har om nogen været med til 
at samle afdelingerne i HOG, så der i 
dag er en god og konstruktiv dialog og 
sportsånd i klubben.

• Søren har været en af drivkræfterne i, 
at HOG i de seneste 13 år er vokset fra 

omkring 1700 medlemmer til nu godt 
2500 medlemmer. Samtidig er der kom-
met yderligere afdelinger til, så HOG nu 
består af 9 afdelinger mod 5 afdelinger 
i 2001. 

• Søren er aktiv i lokalsamfundet og 
en fantastisk drivkraft, der er med til at 
binde de lokale idrætsforeninger i gam-
mel Hinnerup Kommune sammen, så de 
er et samlet talerør overfor blandt andet 
politikere og embedsmænd i Favrskov 
Kommune. 

• Søren er en livlig debattør, hvor ting 
kan være med til at gøre det endnu 
lettere at være idrætsleder. Han tager 
gerne gode dialoger med embeds-
mænd i Favrskov Kommune. De samme 
embedsmænd benytter ofte Søren 
som sparringspartner, når der skal 

laves udkast eller fortolkes ting omkring 
fritidsloven. 

• Søren har med stor energi sørget for, 
at HOG i dag er en bæredygtig forening 
med god økonomi.

• Søren har i nu næsten 3 år samtidig 
med, at han varetager opgaven som 
hovedformand, også passet kasserer 
opgaven.

• Søren har på en dygtig måde udformet 
HOG´s sponsorpolitik, så alle afdelinger 
for gavn af sponsoraftaler. 

• Kort sagt en ildsjæl, der på Sørens 
beskedne måde gør et kæmpe stykke 
arbejde og helst vil være uden for ram-
pelyset.

Formand for Favrskov 
Idrætssamvirke 

Gert Jensen overrakte 
prisen på 5.000 kr.

 til Søren Eriksen

FOTO: Michael Hejlskov
Favrskov Idræts-

samvirkes Bestyrelse

Sparekassen Kronjylland i Hinnerup har støttet HOG med 
et beløb til indkøb af rekvisitter, blandt andet fodbold-
bolde til ungdomsspillere i HOG Fodbold.

Jesper Kjærskov fra Sparekassen Kronjylland i Hinnerup 
forestod overrækkelse af boldene til en flok glade U13 
piger fra HOG fodbold: - Det er dejligt, at vi som lokal 
bank kan være med til at støtte op om sporten i Hinnerup, 
udtalte Jesper Kjærskov. 
Ungdomsformand Peter Rasmussen, der tog imod spon-
soratet, var også en glad modtager af det økonomiske 
skulderklap til HOG Fodbold: - Med de omkring 550 ung-
domsspillere, vi har i HOG Fodbold ungdom, har vi brug 
for al den støtte vi kan få, udtaler ungdomsformanden. 

Sparekassen Kronjylland
rammer plet med bolde
til HOG Fodbold

Fra venstre – ungdomsformand Peter Rasmus-
sen, Jesper Kjærskov fra Sparekassen Kronjyl-
land og glade fodboldpiger og deres trænere. 
Foto: Magnus Nielsen 
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Efter en række årsmøder i afdelingerne havde vi en gene-
ralforsamling med god energi og virkelyst. 
Ikke mindst igangsat af svømmeafdelingens foredrag 
med Eskild Ebbesen forud for generalforsamlingen, der 
medvirkede til, at der i år var ca. 50 fremmødte til gene-
ralforsamlingen.

Endelig var generalforsamlingen kulminationen på et 
godt 2014, hvor HOG havde succes på mange områder.

Netop nu er vinteraktiviteterne ved at lukke ned og som-
meraktiviteterne ved at starte. 

Jeg vil håbe, at den energi, der blev vist ved generalfor-
samlingen, må udmønte sig i vores store vifte af aktivite-
ter, så 2015 også bliver et godt år.

Vinteraktiviteterne skal samle energi i deres sommerhi, 
så de er klar igen til efteråret med masser af nye initia-
tiver. Sommeraktiviteterne skal allerede nu sprudle af 
energi og virkelyst.

2015 tegner godt allerede nu.

Støt HOG og det lokale erhvervsliv samtidig
- mange bække små kan give en å

Når du fremover betaler med dit Dankort, kan du sam-
tidig støtte HOG samt lokale butikker og virksomheder. 
Det kan du, da HOG har tilmeldt sig et nyt initiativ udviklet 
i samarbejde mellem DGI og Nets. 

Tanken er, at butikker, virksomheder, restauranter, 

webshops mv. skal tilmelde sig som Klubliv-sponsor og 
betale et mikrosponsorat af hvert transaktionsbeløb, når 
Klubliv-medlemmer svinger Dankortet. - På den måde får 
folk i lokalområdet bedre mulighed for at støtte HOG.

Ønsker du at støtte HOG ved at blive Klubliv-medlem, 
skal du registrere dig som Klubliv Medlem på www.
klublivdanmark.dk. Butikker og virksomheder, der ønsker 
at støtte HOG og andre foreninger, kan på samme hjem-
meside oprette sig som Klubliv Sponsor.

Det håber vi, at I alle gør. For i HOG vil vi gerne give vore 
børn og unge et godt tilbud – og nu kan vi gøre det samti-
dig med at vi at støtter vore sponsorer.

Søren Eriksen

Formanden mener:

Støt HOG og vore sponsorer - samtidig!

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

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

HINNERUP
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: 23. maj

Tilmelding på

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

Claus Bøje Borup-Hansen
Udvalgsmedlem
clausboje@hotmail.com
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REN velvære ApS, Fanøvej 10D, 8382 Hinnerup,
Tlf 86 98 83 75 • kontakt@ren-velvaere.dk

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

Mellisa, Derma, Cosborg, Essential care, John Masters, Logona
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www.webapoteket.dk

Vesselbjergvej 8 · 8370 Hadsten
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SOLBESKYTTELSE TIL HELE FAMILIEN

CAPITAL SOLEIL

Få det billigste med i købet

KØB 3 BETAL FOR 2

KOM IND OG
FÅ RÅD OG
VEJLEDNING

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

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

SOLBESKYTTELSE TIL HELE FAMILIEN

CAPITAL SOLEIL

Få det billigste med i købet

KØB 3 BETAL FOR 2

KOM IND OG
FÅ RÅD OG
VEJLEDNING

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

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

SOLBESKYTTELSE TIL HELE FAMILIEN

CAPITAL SOLEIL

Få det billigste med i købet

KØB 3 BETAL FOR 2

KOM IND OG
FÅ RÅD OG
VEJLEDNING

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

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

SOLBESKYTTELSE TIL HELE FAMILIEN

CAPITAL SOLEIL

Få det billigste med i købet

KØB 3 BETAL FOR 2

KOM IND OG
FÅ RÅD OG
VEJLEDNING

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

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

SOLBESKYTTELSE TIL HELE FAMILIEN

CAPITAL SOLEIL

Få det billigste med i købet

KØB 3 BETAL FOR 2

KOM IND OG
FÅ RÅD OG
VEJLEDNING

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

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

SOLBESKYTTELSE TIL HELE FAMILIEN

CAPITAL SOLEIL

Få det billigste med i købet

KØB 3 BETAL FOR 2

KOM IND OG
FÅ RÅD OG
VEJLEDNING

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

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

SOLBESKYTTELSE TIL HELE FAMILIEN

CAPITAL SOLEIL

Få det billigste med i købet

KØB 3 BETAL FOR 2

KOM IND OG
FÅ RÅD OG
VEJLEDNING

Hadsten Apotek

Hinnerup Apotek

MEDIEPARTNER:

ARRANGØR:

Vil du vise 
 aget, vise hvad du kan, 
fokusere på dine varer eller sælge det 
bedste du har lært ?

Så book en stand på Favrskovs største 
messe for hele familien

Forskellige størrelser af stande både 
inden og udendørs. 

Forhåndsinteressen er allerede meget 
stor så book allerede en stand nu.

Bestilling af stand eller yderligere info:
Magnus Nielsen
mni@hog-hinnerup.dk
tlf. 21 74 75 52

Overskuddet går til

ungdomsarbejdet 

i HOG

Søndag den 28. september kl. 10-16 i Rønbæk Idrætscenter Hal 1 og 2Søndag den 28. september kl. 10-16 i Rønbæk Idrætscenter Hal 1 og 2
Hinnerup Messen - for hele familien

Søndag den 27. september kl. 10-16 i Rønbæk Idrætscenter Hal 1 og 2

- Det går strygende med reservati oner af stande 
ti l Hinnerup Messen i september, fortæller mes-
seformand Magnus Nielsen. 

Allerede samme aft en som invitati onerne blev sendt ud, 
kom de første reservati oner og her søndag den 26. april er 
der reserveret 30 stande. Der er 74  stande i de 2 haller og 
op mod 15 stande uden for hallerne, så det er stadig muligt 
at reservere en stand, men vent ikke for længe, det ser ud 
ti l, at der er rift  om dem i år, udtaler messeformanden. 
Magnus Nielsen glæder sig over, at der også i år er nye 
udsti llere med på messen. Det er med ti l at gøre messen 
spændende og gør, at det ikke blot er de samme udsti llere 
og deres produkter, der vises frem. Vi vil naturligvis gerne 

have ti dligere udsti llere med igen, men det er bestemt også 
dejligt med fornyelse. 
Der bliver ikke højt musik i hallen i år, men vi arbejder på 
at få en kendis ti l at kikke forbi, så der kommer lidt på ople-
veren også. Måske bliver der også mulighed for at der kan 
skrives autografer. 
Der bliver også mulighed for at lave en god handel med 
Scan Choco, der kommer og laver lagersalg af deres slikva-
rer. 
De gamle køretøjer fra sidste år bliver i år skift et ud med 
modelfl y, modelbiler og modelbåde, så der bliver meget at 
se på for alle – i alle aldre. 

Vis flaget på Hinnerup Messen 2015
Søndag den 27. september 2015 kl. 10.00 – 16.00 i Rønbæk Idrætscenter hal 1 og hal 2

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

Til kamp mod ventelister
Senioridræt har netop 
afsluttet deres 18. 
sæson. Det har været 
en god sæson, hvor 
vi fik mulighed for at 
oprette et morgenhold 
med plads til 25 nye 
medlemmer. På de 2 
formiddagshold mandag 
og onsdag er der fortsat 
ventelister. Alle pladser 
på vores indoor cykel-
hold har været besat.

Vi har desværre også i år 
måttet sige farvel til flere 
medlemmer, som har været 
medlemmer igennem mange 
år.  Ved sæsonafslutningen 
besluttede Kirsten Rasch Pe-
dersen sig for at stoppe som 
instruktør. Kirsten har været 
med til at starte senioridræt 
sammen med sin mand Leif 
og Jens Lind Jensen. Kirsten 
er en meget dygtig gymnast 
og instruktør, men hendes 
helt specielle sociale og 

menneskelige egenskaber vil 
rigtig mange af foreningens 
medlemmer komme til at 
savne. Kirsten vil heldigvis 
fortsætte i senioridræt som 
alm. gymnast. Fra seniorud-
valget skal der lyde en stor 
tak til Kirsten for hendes store 
indsats igennem alle årene.

Planlægningen af næste sæ-
son er i fuld gang. Udvalget 
har presset på for at få en 
afklaring hurtigst muligt, så vi 
kan give medlemmerne op-
lysninger om næste sæsons 
program. Sidste år fik vi først 
oplyst den endelig tildeling i 
slutningen af juli hvilket bevir-
kede, at vi måtte ændre i det 
planlagte program. 

Tak til kommunen
Forhandlinger med Rønbæk 
Skolen og kommunen om 
fordeling af haltimer er netop 
afsluttet.
Det er i år lykkedes senior-

idræt at få tildelt de haltider, 
som der var søgt om.Tak 
til kommunen for hurtig be-
handling af vores ansøgning.

Der vil blive sendt program 
ud til de nuværende med-
lemmer hurtigst muligt. Alle 
oplysninger om den nye 
sæson vil også kunne ses på 
HOG’s hjemmeside under 
senioridræt. 

Vores fremtidsønsker er, at 
vi ikke har ventelister, og at 
man kan gå på mere end et 
hold.

Instruktører søges
Men fremtiden afhænger 
også af, om vi kan skaffe 
nye instruktører, hvis vi får 
mulighed for at oprette nye 
hold, eller når vores nu-
værende instruktører på et 
tidspunkt vælger at stoppe.Vi 
har i udvalget meget brug for 
medlemmernes engagement.

Har I selv lyst til at blive 
instruktør eller kender I nogle, 
der har? 

Udvalget for Senioridræt 
ønsker alle medlemmer en 
god sommerferie og på 
gensyn i uge 37.
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Status på Team Favrskov 
Håndbolds 2014/15 sæson
Af 
Ole Busk Henriksen

Så er 2. halvdel af sæso-
nen overstået i håndbold-
afdelingen. Vi må være 
ærlige at sige, at det er 
svært at holde armene 
nede  i TFH. Ud over nogle 
utrolig flotte resultater har 
der virkelig også været 
lagt mange kræfter i nye 
tiltag og aktiviteter fra 
vores trænere, ledere og 
udvalgsmedlemmers side.

Af resultater er det umuligt 
at nævne alle, så i vilkårlig 
rækkefølge kan det blandt 
andet nævnes, at 4 ud af 
5 seniorhold rykkede op i 
denne sæson – og vi har 
igen et 3. divisionshold 

på herresiden efter nogle 
spændende opryknings-
kampe. U18 drenge blev 
Jyske mestre. Vi har rigtig 
mange puljevindere i år 
– hvilket vi selvfølgelig er 
imponeret over, men der 
hvor vi virkelig er stolte 
er specielt den udvikling 
som rigtig mange hold har 
gennemgået fra 1. halvdel 
til 2. halvdel. Det er helt 
vildt så meget mange spil-
lere og hold der har rykket 
sig. Nogle hold er gået fra 
at være et midter hold i 
C-rækken til et tophold i B-
rækken – det er en outstan-
ding indsats. 

Svane Cup i Ålborg
Så har vi haft mere end 350 
medlemmer til afslutnings-
stævne med størstedelen til 
Svanecup i Ålborg hvor ca. 
280 deltog. I Ålborg havde 

vi 2 hold i Elitefinalen og 
mange hold i semifinalerne, 
men vi havde også flere 
vindere i A og B-finaler. 
Men en super fed oplevelse 
at se mere end 250 glade 
TFH spillere knytte bånd på 
tværs af alder, hold og køn. 
Alle boede på samme skole 
hvilket virkelig gav en øget 
fællesfølelse. Alle holdene 
var rigtig gode til at bakke 
hinanden op undervejs og 
på finaledagen. 
Af andre aktiviteter, der har 
været afholdt, kan vi nævne 
vinsmagning, fastelavnsar-
rangement, hjemmestæv-
neaktiviteter med musik og 
speaker, kæmpe ungdoms-
afslutning med 300 delta-
gere med kåringer af årets 
kammerat og stor voksen 
afslutning med god mad og 
hygge. 
Vi har afholdt samtaler med 
alle vores trænere, og der 
har været afholdt fællesmø-
der med de nye kommende 
trænere, og med undta-
gelse af nogle få hold så har 
vi trænerstaben på plads til 
næste sæson. 
I den kommende tid er der 
også rigtig mange aktiviteter 
på vej. Her kan blandt andet 
nævnes Opstartsstævne, 
Afholdelse af 24 timers 

stævne ”Ole Lukøje Cup” 
d. 21-23. august, stort 
bankospil, lotterisalg, pro-
jekt omkring ”minimix” og 
meget mere.  I kan holde jer 
orienteret på www.teamfh.
dk eller på vores facebook-
side.

Vi har brug for flere, der 
gerne vil hjælpe med for-
skellige aktiviteter/opgaver. 
Så hvis det er noget for dig, 
så kontakt aktvitetsudvalget 
på hjemmesiden. Vi kan 
bruge alle former for hjælp. 
Så hvis du kun ønsker at 
hjælpe én gang om året, så 
er det også helt i orden. Har 
du tid til at hjælpe endnu 
mere, så er det også fint. 
Bare kom – det er sjovt og 
medlemmerne hygger sig 
meget med opgaverne.
Til slut vil vi gerne takke alle 
forældre for den store op-
bakning igennem sæsonen. 
Ligeledes vil gerne takke 
Trænere/holdledere/koordi-
natorer/udvalgsmedlemmer 
og alle dem der gjort en 
kæmpe indsats for vores 
spillere.
Sommertræningen er 
planlagt for mange hold og 
23 hold skal til strandhånd-
bold i juni i Skæring da vi 
desværre ikke har vores 
egne strandhåndboldbaner 
i kommunen -  så TFH læg-
ger ikke på den lade side 
selvom vinterturneringen er 
gået i hi. 

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

Alle fire fotos nederst er fra 
sæsonens Svane Cup i Ålborg, 
hvor Team Favrskov Håndbold 
gjorde sig særdeles heldigt 
og godt bemærket.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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Drenge på sejrspodium. Heppekoret på plads.

Piger i opvarmningsdans.

Piger i Rønbæk Hallens cafeteria.

Tid til at fejre fastelavn..!
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HOG Cykling er nu
oppe på 30 medlemmer
Arbejdet med Hinnerups nye 
cykelklub skrider frem. Vi har fået 
etableret faste træningstider, hvor 
flere og flere engagerer sig. Indtil 
nu er største fremmøde 17 mand/
kvinder. Da vi etablerede klubben 
og i vinter skulle lægge budget 
for 2015, kalkulerede vi med 30 
medlemmer. I skrivende stund er vi 
28 voksne og 2 børn. 

Vi vil meget gerne være endnu flere. 
Og det er vi sikre på, at vi også bliver. 
Og især børnene, er en gruppe vi 
gerne vil se lidt større. 
Vi har ansøgt og fået godkendt et 
tilskud fra start og udviklingspuljen til 
indkøb af 2 cykler til ungdomsafdelin-

gen. Disse 2 cykler vil det blive muligt 
at låne for en periode, så man kan få 
lov til at se det her cykling an, inden 
man får mor og far til at investere flere 
tusinde kroner i en ny cykel.

Klubaftener
Udover træningen er vi også begyndt 
med klubaftener. Vores klubaftener 
handler selvfølgelig om at være lidt 
sociale, men vi vil også gerne lære 
lidt mere om vores cykler og om 
hvordan vi kan gøre vores træning lidt 
bedre. Første klubaften er afholdt efter 
”Indsigt”s deadline, men hvis man 
kigger på opbakningen til det, er der 
mange der gerne vil være bedre til at 
klare sig selv med slangeskifte m.m.

Niveauet spænder vidt
I en cykelklub er det kun sjovere des 
flere man er. I HOG CK spænder ni-
veauet meget vidt. Fra den helt grønne 
nybegynder til folk med årtiers cykling 
på bagen. 
Vi fokuserer på det sociale. 
At træningen skal være interessant for 
alle. Så kan du lide at køre stærkt, kan 
vi som regel også udfordre dig. 
Så kom frisk. Man er selvfølgelig altid 
velkommen til at cykle med et par 
gange, inden man melder sig ind, så 
man kan se om det er interessant.

Forfatter: Martin Olesen


             

 


 


 




 


 



   

   
    

           
   

   
 

 







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! 



Martin Olesen, 
formand
mao@hog-hinnerup.dk

Pia Mikol Burmeister
kasserer

Torben Øre,
bestyrelsesmedlem

Bo Woetmann
bestyrelsesmedlem

Kontaktpersoner cykling:

Mogens Jensen,
bestyrelsesmedlem

HOG Tour 2015
Et glimt fra tidligere HOG Tour, - i flot sommervejr..!

Traditionen tro er HOG Hinnerup 
repræsenteret på Favrskov Familiefestival, 

som løber af stablen d. 30. maj 2015. 
For 4. år i træk afvikles den populære 

”HOG TOUR” på Torvet i Hinnerup Midtby.

Et samarbejde mellem 4 afdelinger.
I år er det afdelingerne håndbold, fodbold, 

badminton og cykling, som i et samarbejde 
har arrangeret touren.

Sædvanen tro cykler børnene og de unge 
fra kl. 10.00 – 10.45, hvorefter seniorerne 

tager over fra kl. 11.00 – 12.00.

Der skal lyde en STOR TAK til
både ryttere, sponsorer og frivillige.



Svømning6  - maj 2015

Tekst: Steen Trampedach

Vi glæder os til i uge 32, 
at samle 80 glade og 
veloplagte børn til en uge, 
hvor vand og svømning er 
i fokus.

I år udvider vi campen med 
en overnatning fra torsdag 
til fredag. Vi vil prøve at kik-
ke lidt på, hvad vi kan bruge 
det, at kunne svømme til. Vi 
prøver i forbindelse med vo-

res livredningsmodul at lave 
livredning i åbent vand og 
hvordan det er man opfører 
sig i og ved åbent vand. Det 
bliver en uge med masser 
af tid i Hinnerupbadet, men 
også med en dag hvor vi 
afprøver vores evner ved 
Knud sø.

Proff-instruktører
Vi er blevet så gode, at der 
fra Dansk Svømme Union 
er flere instruktører, der 

tilbyder at undervise i deres 
meget forskellige færdig-
heder; Udspring, Synkron-
svømning og Open water.
Der er dermed lagt op til 
en meget indholdsrig og 
spændende uge for både 
børn og trænere.
Tilmelding til Aqua Camp 
sker på vores hjemmeside, 
og der åbnes for tilmeldin-
gen den 15. maj kl. 18:00.

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

Et glimt fra den vellykkede Aqua Camp i HOG Svømning sidste år.
FOTO: Uffe Stæhr

Distancesvømning
Tekst: Annette Kjærgaard

HOG Svømning er 
en svømmeklub med 
traditioner og en af 
dem, som svømmerne 
holder allermest af, er 
Distancesvømning.

Der afholdes Distance-
svømning i slutningen 
af sæsonen, og svøm-
merne er velkommen til 
at komme allerede fra kl. 
16:00 og blive indtil vi slut-
ter kl. 19:00. 
For de virkelig seje er 
der altså mulighed for 
at svømme rigtigt langt, 
hvilket et par af vores 
svømmere fra konkur-
renceholdet benyttede sig 
af i år. 

Svømmede over 500 km
I år deltog 431 svømmere 
i distancesvømning, og 
der blev svømmet i alt 
500,7 km.
Mandag blev der svøm-
met 131,42 km.
Tirsdag blev der svøm-
met 199,59 km – her var 
dagens distance rekord 
indehaver Jasmin Minds 
Ladegaard fra Konkurren-
ceholdet, som svømmede 
imponerende 8,5 km.
Torsdag blev der svøm-
met 169,68 km. Her blev 
der sat klubrekord i Di-
stancesvømning idet Ma-
ria Lemming og Jasmin 
Minds Ladegaard begge 
præsterede at svømme 
10 km. 
Ligesom Jasmin svøm-
mer Maria på vores Kon-

kurrencehold, og begge 
piger fungerer også som 
henholdsvis træner og 
hjælpetræner i Svømme-
skolen.

Diplom og svømme-
mærke til alle
Alle deltagere har fået 
svømmemærke og di-
plom med hjem. 
STORT tillykke med præ-
stationerne! 
Vi ved at alle svømmere 
gjorde deres ypperste for 
at svømme så langt som 
muligt.

HOG Svømning gentager succesen med Aqua Camp

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

Montra Hotel Sabro Kro fortsætter succesen og glæder sig til at byde dig velkommen til efterårets koncerter. Her 

kommer du helt tæt på nogle af Danmarks mest populære artister og grupper. Billetsalget starter 4. maj. Hold øje 

med vores hjemmeside eller Facebook-side – her opdaterer vi løbende med FLERE koncerter!

Rasmus Walter - 11. sept.  Michael Learns To Rock - 10. okt. Steen Jørgensen - 13. nov.

Fredag 30. okt.

 Member of:

RING 8694 8922 ELLER LÆS MERE PÅ SABROKRO.DK – BESTIL DIREKTE PÅ BILLETTEN.DK 

    

Koncerter og gourmet oplevelser

595,-
Koncert 

og middag – fra

Pris pr. pers.
Ekskl. gebyr



tilbyder at undervise i deres 
meget forskellige færdig-
heder; Udspring, Synkron-
svømning og Open water.
Der er dermed lagt op til 
en meget indholdsrig og 
spændende uge for både 
børn og trænere.
Tilmelding til Aqua Camp 
sker på vores hjemmeside, 
og der åbnes for tilmeldin-
gen den 15. maj kl. 18:00.

Svømning 7

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

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

FOTO: Kåre Kirkegaard

Hovedsponsorer i HOG:

Tekst: Annette Kjærgaard

HOG Svømning siger, 
efter endnu en for-
rygende sæson, tak til 
alle svømmere og de-
res forældre – vi håber, 
at se jer alle sammen 
igen efter sommerfe-
rien.

Indeværende sæson er den 
første efter at det lykkedes 
at få flere timer i Hinnerup-
badet. 
Timerne er blevet brugt til 
at udvide især vores tilbud i 
svømmeskolen. 
Dette til trods oplever vi 
desværre fortsat at have 
ventelister til visse hold, 
hvilket vi vil forsøge at løse i 
den kommende sæson ved 
at udbyde endnu flere af de 
mest populære hold.

Unfair og uacceptabelt
Vi har de sidste par sæ-
soner desværre oplevet 
at flere og flere forældre 
tilmelder deres barn i andre 
børns eller deres egne 
navne – nogle af uvidenhed, 
andre fordi de på den måde 

kan anvende en profil for 
en svømmer, der allerede 
er medlem af klubben. Det 
er uacceptabelt af flere 
grunde; først og fremmest 
er det et spørgsmål om sik-
kerhed – svømmeklubben 
skal i nødstilfælde kunne 
kontakte svømmerens 
forældre – det kan vi ikke, 
hvis svømmeren er tilmeldt i 
nabobarnets navn. 
Dernæst er det unfair 
overfor alle de andre børn, 
der også gerne vil have en 
plads på et af klubbens 
hold. 
Vi har i indeværende sæson 
afmeldt en del børn på 
grund af denne praksis, 
hvilket altid giver ulykkelige 
børn, som ikke kan forstå, 
hvorfor de ikke længere kan 
gå til svømning. 
Vi vil også i den kommende 
sæson tjekke, om det er de 
”rigtige” børn, der møder til 
træningen.
Sørg derfor, gerne i god tid, 
for at oprette dit barns profil 
på HOG Svømnings hjem-
meside. 
Når dette er gjort, er I klar til 
at tilmelde barnet, når der 

åbnes for tilmeldinger.
Hvis I ikke kan få jeres barn 
tilmeldt til favoritholdet, så 
meld det til holdets venteli-
ste og lad ham eller hende 
svømme på et andet hold, 
indtil der evt. bliver plads 
på det hold, I helst vil have 
barnet på.

Tilmelding fra hhv.
10. august og 17. august
Tilmelding til næste sæson 
for eksisterende medlem-
mer åbner den 10. august 
kl. 18:00. 
Ikke – medlemmer vil kunne 
tilmelde sig fra den 17. 
august kl. 18:00.
Den endelige holdplan er 
på plads i begyndelsen af 
juni måned, hvorefter den 
vil fremgå af hjemmesiden. 
Hvis I har flere børn I gerne 
vil have på hold samme 
dag, er det en god idé at 
notere holdnumrene i god 
tid inden tilmeldingen åbner, 
ligesom alternative hold er 
gode at have ved hånden.

Vi ser frem til at se jer i 
sæson 2015 / 2016

Tilmelding til
sæson 2015/2016
fra 10./17. august



Tennis / Dance  - maj 20158

Standerhejsningen blev afholdt lørdag 
den 25. april klokken 10 på vort anlæg.
Der blev serveret en kop kaffe og et 
rundstykke, mens bestyrelsen præsen-
terede den kommende sæsons tennistil-
bud. Derefter blev banerne taget i brug, 
og mange fik lige gang i den vintertrætte 
tennisarm.

Tennissæsonen er dermed godt i gang, 
men du kan stadig nå at tilmelde dig og få 
mange timer på banerne.
Bestyrelsen og instruktører ønsker alle 
tidligere og nye medlemmer velkommen til 
sæson 2015. Banerne blev allerede meldt 
klar i midten af april.
Lørdag d. 18. april afholdte vi arbejdsdag 
på anlægget, hvor der blev udført forskel-

lige praktiske opgaver, for at vores anlæg 
bliver vedligeholdt, og ser pænt ud for alle 
medlemmerne. Der blev mødt talstærkt op, 
og vi afsluttede dagen med frokost sam-
men. Tusind tak for indsatsen.

Senior 60+
Den ældre del af medlemsskaren har 
anlægget til rådighed fast hver tirsdag og 
fredag fra 9.00-11.30. Man behøver ikke en 
fast makker for at være med. Man spiller 
med dem der kommer og der er fokus på 
motion og godt samvær, som slutter af 
med kaffe/brød eller øl/sodavand. 
Så tag tennis skoene på, og gør jeres bed-
ste for, at det bliver en dejlig tennissæson 
med god udnyttelse af vores fantastiske 
faciliteter i HOG Tennis klub.

Standerhejsning og sæsonstart

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

Lone Fischer
Formand 

Jeanne Gabriel
Bestyrelsesmedlem

Annette Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Kontaktpersoner Dance:

Jeanette 
Juhl Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Heidi Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Vi fortsætter med vores tirsdag-udfordring, som fore-
går hver tirsdag fra 20-22.

Her er der åbent for alle medlemmer der har lyst til en gang hyggelig 
tennis med skiftende modstandere/partnere. 
Vi håber at I vil støtte op om tiltaget, da det giver mulighed for at 
spille en gang uforpligtende tennis mod/med forskellige partnere. 
Denne aften er ikke tiltænkt for nybegyndere, men for dem som kan 
spille en god gang motionstennis. 
Der kan både spilles single og double.
Der er ingen tilmelding, man møder bare op.

Tennis-teksterne er forfattet af Charlotte Henriksen og Lars Larsen
- med venlig hilsen fra bestyrelsen i HOG Tennis

Situation fra den hygge-
lige standerhejsning.

FOTO: Charlotte Henriksen

Af Jeanette Juhl Thomsen

HOG Dance fik en fa-
belagtig 1.sæson, hvor-
for vi udvidede med to 
dansehold i 2. sæson, 
så vi nu har 5 danse-
hold hver torsdag. 

Vi har derfor haft en pæn 
fremgang i medlemstal-
let og blandt andet er det 
nyoprettede HIT FIT hold 
fuldt besat. Dansetimerne 
hver torsdag på HH er en 
stor succes med god mu-
sik, super instruktør og gla-
de dansende børn/voksne. 

Vi planlægger i øjeblikket 
ikke at oprette flere hold 
til den kommende sæson 
efter sommerferien, men 
hvis man har en god idé 
til et dansehold mere så 
endelig henvend jer.

HOG Dance i gang
med en flot 2. sæson

Danseopvisning den 28. maj
Af Jeanette Juhl Thomsen

Sæsonen nærmer sig 
sin afslutning, og sidste 
omgang træning er den 
21. maj. Det har været 
rigtig skægt, og der har 
været masser af energi 
og fart på. 

Vi sluttede 1. sæson med 
danseopvisning den 18. 
december for forældre, sø-
skende og bedsteforældre. 
Rigtig mange familiemed-
lemmer kom forbi denne 
dag og så holdene vise 
deres flotte danse. Denne 
succes vil vi gerne gentage 
torsdag den 28. maj kl. 
16.00-17.30 i HH-hallen for 

at markere afslutningen på 
vores 2. sæson. Derfor vil vi 
gerne invitere forældre, sø-
skende og bedsteforældre 
til at komme til opvisning 
denne dag for at se, hvad 
danserne har lært og haft 
det sjovt med i de forgang-
ne måneder. Vi håber at 
se så mange som muligt til 
vores afslutning.

Lidt om den
kommende sæson:
Af Jeanette Juhl Thomsen

Vi starter en ny sæ-
son op til september 
med tilmelding medio 
august.

Vi  kommer til at danse om 
mandagen i stedet for om 
torsdagen. 
Læs mere på vores hjem-
meside i starten af august 
for, hvornår der åbnes for 
tilmelding. 
Tilmelding kan ske på 

www.hog-hinnerup.dk 
under ”Dance” og ”Holdtil-
melding”. 

Det byder tennisklubben på i 2015:
Vi har mange unge in-
struktører til rådighed, og 
vi har derfor mulighed for 
at optage børn helt ned til 
årgang 2009. Man skal altså 
fylde 6 år i løbet af 2015 for 
at kunne være med. 

U8, U10 og nystartede U12 har 
træningstid mandag og onsdag 
fra 16.30 til 17.30. 
Øvede U12, samt U14 og U16 
har træningstid mandag og ons-
dag fra 17.30 til 18.45. 
For ungdomsspillere fra 16 år og 
op og meget øvede U16 spillere 

er der træning mandag fra kl.19-
20.30. 
Disse vil også kunne deltage på 
JTU holdenes træning onsdag 
aften kl.20, hvis de er med i JTU 
turneringsgruppen.  

Der er stadig plads til flere!
Men selv om sæsonen er gået i 
gang, er der stadig plads til flere. 
Hvis I er interesserede, så kontakt 
Lars Larsen, Tlf. 23639995 eller 
gå ind på vores hjemmeside 
www.hogtennis.klub-modul.dk

Er du voksen, og gerne vil starte, 
er du også velkommen til at kon-

takte os, så vi kan informere om 
vores tilbud til voksne.

Onsdag aften er anlægget reser-
veret til seniorholdene. 
Først har de øvede motionister 
banerne, og fra kl.20 har klub-
bens bedste spillere anlægget til 
rådighed. 
Vi har 2 herre turneringshold. 1. 
holdet spiller i serie 1 og 2. holdet 
spiller i serie 3.

Tirsdags-
udfordring



Fodbold 9

Seniorfodboldafdelingen
er igen i fremgang

HINNERUP HVIDEVARER
& BELYSNING A/S

Samsøvej 13 · Hinnerup · tlf.: 8698 7622

MODEL 1 MODEL 2MODEL 1 MODEL 2 MODEL 6 MODEL 12MODEL 6 MODEL 12

20% rabat på ny
LE KLINT lampeskærm
Køb ny LE KLINT lampeskærm senest
den 7. marts 2015 og spar 20%!
Vi giver 50,- for din gamle LE KLINT skærm når
du køber en ny Medbring din gamle LE KLINT
skærm når du køber en eller flere nye, så får du
kr. 50,- pr. stk. Returskærmene sendes til
genanvendelse.

Gældende i perioden 2. februar – 7. marts 2015. Følgende modeller er
omfattet: model 1, 2, 6 og 12 i plast. Returpant gives kun for originale
LE KLINT skærme.

Danseopvisning den 28. maj

takte os, så vi kan informere om 
vores tilbud til voksne.

Onsdag aften er anlægget reser-
veret til seniorholdene. 
Først har de øvede motionister 
banerne, og fra kl.20 har klub-
bens bedste spillere anlægget til 
rådighed. 
Vi har 2 herre turneringshold. 1. 
holdet spiller i serie 1 og 2. holdet 
spiller i serie 3.

René Johansen, 
Formand
rj@hog-hinnerup.dk

Ole Okholm, 
næstformand
okh@hog-hinnerup.dk

Rasmus Saugmann,
Team Senior 
Saugmann76@hotmail.com

Peter Rasmussen, 
Team Unge
pra@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner fodbold:

Susanne S. Ravnkilde, 
Mdl. af afd.best.
Stenkaer@gmail.com

Michael Hejlskov
Bestyrelsesmedlem
mhj@hog-hinnerup.dk

Danske Bank sponsor
for Hinnerup Mini Cup 2015

HOG Hinnerup sætter fokus på sundheden 
blandt de lokale unge og ønsker at fastholde 
dem i fodbold. - Det skal HOG Rejseklub 2015 
med støtte fra DBU’s Ungdomsfond hjælpe 
med. 

50 klubber fra hele landet modtager hver 10.000 kro-
ner fra DBU’s Ungdomsfond til en aktivitet, som skal 
fastholde ungdomsspillere. 
HOG Hinnerup er udvalgt ud af et skarpt ansøger-
felt på 164 klubber, hvor specielt én tendens gør sig 
gældende i årets ansøgere.

”Årets ansøgere har som vanligt været meget foku-
serede omkring udlandsture og stævner, hvor klub-
bens unge bliver rystet rigtig godt sammen og på 
den måde får et fællesskab, som er svært at forlade. 
Som noget nyt ser vi dog flere klubber end tidligere, 
som har fokus på aktiviteter på tværs af alder og 
køn,” fortæller Christian Bordinggaard, administrator 
for DBU’s Ungdomsfond.

HOG Rejseklub 2015  skal i år til Verona Cup 2015 
ved Gardasøen i Italien. Fodboldcup arrangeres af 
SportConcept. http://veronacup.com/
 
Vi er ca. 160 personer, som drager til Italien i uge 42. 
Både drenge og piger på årgangene 2001-2004. Tu-
ren inkluderer bustur til Italien, ophold på camping-
plads Bella Italia, turnering i fodbold, træningsdragt, 
spillertøj og taske, samt fuld forplejning i 7 dage. Evt. 
skal vi ind og se en fodboldkamp i Milano. 

Om DBU’s Ungdomsfond af 18. maj 1964:

• Siden 1988 har DBU’s Ungdomsfond uddelt 
   8.066.000 kr. til mere end 700 forskellige klubber.

• I den nuværende tildeling har 24 klubber ikke 
   tidligere modtaget støtte.

• Der skal gå minimum fem år fra en støttetildeling,
   til klubben igen kan modtage støtte.

Se hvilke klubber, som modtager støtte fra DBU’s 
Ungdomsfond af 18. maj 1964 i 2015, og hvad de 
planlægger at bruge pengene til:
Læs mere på www.dbu.dk/ungdomsfond 

Kontaktoplysninger:
HOG Rejseklub Styregruppe Jesper Rasmussen, 
HOG Hinnerup
Tlf.   20951427  mail j.rasmussen@oncable.dk

DBU: Fundraiser, Christian Bordinggaard, 4326 5432 
-  DBUUngdomsfond@dbu.dk

Det er en glæde for 
os i HOG Hinnerup, at 
Danske Bank har valgt 
at være sponsor til Hin-
nerup Mini Cup 2015. 
Det er altid rart, når 
nogen kigger på, hvad 
vi gør for børn og unge 
og dermed føler, at det 
er noget, de vil støtte 
op om.

Danske Bank har i flere år 
støttet Hinnerup Cup’s mi-
nistævne, fordi det samler 
børn til en stor sportsople-
velse, og fordi det samler 
forældre og bedsteforældre, 
der i stort tal møder op for 
at få en god dag med deres 
børn og børnebørn. 
Danske Bank udtaler, at 
HOG Hinnerup i særdeles-

hed har vist, at de forstår at 
skabe rammer for stæv-
ner, der er samlende, og 
dermed føler Danske Bank 
også, at det er noget, de vil 
honorere. 
I HOG Hinnerup er vi altid 
stolte af de sponsorer, der 

lægger vægt på de værdier, 
vi står for udtaler Magnus 
Nielsen (sponsorchef i 
HOG), og i HOG gør vi alt 
for, at vore sponsorer får 
valuta for pengene. HOG vil 
gerne takke det lokale pen-
geinstitut Danske Bank, 

som for Hinnerups vedkom-
mende, har sit sæde på 
Stjernepladsen/Randersvej 
ved indfaldsvejen til Århus.

Lokal klub vil
fastholde ung-
domsspillere

Det ser ud til, at senior-
afdelingen i fodbold 
har held til at vende de 
seneste års nedgang i 
medlemstallet med en 
lille fremgang. 
Der er således fortsat 3 
11-mands hold i senior-
afdelingen, serie 3, serie 
4 og serie 6. Dertil kom-
mer et hold i 7-mands 
og 3 11-mands hold 
i oldboys og et hold i 
8-mands. 

Seniorholdene klarer sig fint 
og der er da stadig et håb 
om, at første holdet i serie 
3, kan sikre sig oprykning til 
serie 2, men der er mange 
kampe endnu og mange 
point at spille om. Det unge 
mandskab giver den gas og 
det ser fornuftigt ud. 
2.-holdet spiller serie 4. 
Holdet har det svært i ræk-
ken, men håbet er, at de 
kan forblive i rækken. 
3.-holdet deltager i serie 6 og 
har foreløbig klaret sig fint. 

U19 bobler af talent
Der er rigtig mange dygtige 
U19 spillere på vej op i 
seniorafdelingen og senior-
udvalget håber meget, at 
de mange unge mennesker 
har lyst til at gå ind og tage 
kampen op sammen med 
de mange andre unge, 
der allerede er at finde i en 
meget ung seniortrup. 
Vi vil med glæde tage imod 
flere spillere i senior- og 
oldboysafdelingen, siger 
formand for Team Senior, 

Rasmus Saugmann Jensen. 
Vi har plads til alle, så er du 
lige flyttet til byen eller blot 
har lyst til at komme ud at 
motionere med en fodbold, 
så er alle velkommen til at 
kontakte udvalget, så skal vi 
nok hjælpe med at finde det 
hold, hvor du niveaumæs-
sigt hører til. 
Se kontaktpersonerne på 
HOG Fodbolds hjemme-
side: www.hogfodbold.
klub-modul.dk / lige flyttet 
til Hinnerup. 

Herover ses HOG
Fodbolds serie 3-hold
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Å bNINgs T IDer : 
M A NDAg-T orsDAg . . . . 9.30-17.30
freDAg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-18 .00
l Ør DAg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30-13 .00

vI sTØTTer
lokAlsporTeN

U9-pigernes fantastiske forår
Af Alice Krøger

HOG Hinnerups fod-
boldpiger har medaljer 
om halsen og skud i 
støvlerne.

”Vi er gode til at spille 
sammen, vi er gode ven-
ner og så har vi verdens 
bedste trænere”. 
Anna, Sumer, Johanne 
og Louise er ikke i tvivl 
om årsagen til holdets 
succes.
De fire piger er en del af 
et stort kuld U9 piger, 
som gør HOG’s navn ære. 
Senest ved DGI’s lands-
mesterskaber i Sorø 
og ved de jysk-fynske 
mesterskaber. I begge 
tilfælde kunne U9 pigerne 
rejse hjem med en sølv-
medalje om halsen.
”Jeg har 23 medaljer fra 
fodbold derhjemme,” for-
tæller 8-årige Louise Riis 
Gosch, der er en af de 20 
piger, der trofast møder 
op til træning hver uge. 
I regn og blæst, sne og 
kulde.
”Vi træner selvfølgelig 
ude, for vi har fået en 
kunstgræsbane,” fortæl-
ler pigerne.
”Vi har trænet rigtig me-
get, og vi har også spillet 
mange kampe, for så bli-

ver man bedre,” supplerer 
Sumer Mohammed.
Det er dog ikke træning 
det hele. Pigerne fortæl-
ler om grineflip og gode 
stævner, hvor de med 
egne ord har det ”me-
gasjovt.”
”Vi scorer, og vi jubler, 
og så har vi lært Michael 
Laudrup finten,” siger 
Johanne Krøger og viser, 
hvordan man kan dreje 
rundt om sig selv og sta-
dig have bolden under 
kontrol.

Træner 
ved et tilfælde
De dygtige piger spiller i 
foråret både i U9 og U10 

rækken, og trænerteamet 
Henrik Richs, Søren Boel 
og Christian Pedersen får 
hjælp af en ny ungtræner 
15-årige Ida Gabriel.
Ida skal køre et særligt 
opvarmningsprogram 
med pigerne før boldtræ-
ningen for at sikre pigerne 
mod skader.
For Christian Pedersen 
var det tilfældigt, at han 
blev fodboldtræner.
”HOG bad os forældre om 
at melde os, for der var 
ikke nogen til at træne pi-
gerne, og så trådte jeg til.”
Han lægger vægt på, at 
det ikke alene er pigernes 
succes på banen, der 
tæller.

”Vores største succes er, 
at pigerne kommer uge 
efter uge. Der er 20 piger, 
men vi har altid plads til 
flere,” mener træneren, 
der sammen med træner-
teamet sørger for, at der 
er udfordringer for alle, 
både erfarne og uerfarne 
spillere.
”Det handler om at blive 
så dygtig, som man kan, 
sammen med andre.”
Han er en medlevende 
træner, der fra sidelinjen 
opildner og roser pigerne.
”Det er dejligt at følge 
pigernes udvikling og at 
se at de lykkes.”

De to øverste fotos 
er taget under DGI 
Landsmesterska-

berne i Sorø.
FOTO: 

Annette Henneberg

De to fotos til venstre 
er fra DGI Jysk-Fynske 
mesterskaber 2015.
FOTO: 
Keld Petersen
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Nordea-fonden støtter 
Kunstgræsbanen i Hinnerup 
med beløb til udskiftningsbokse

Fotoet til højre viser 
den samlede med-

arbejdestab hos 
Nordea Hinnerup.

På vegne af Favrskovbanen ansøgte 
Magnus Nielsen i efteråret 2014 
Nordea-Fonden om støtte til ind-
køb af udskiftningsbokse til banen, 
så de mange brugere af banen, 
ikke mindst i vinterperioden, kunne 
komme i læ for vind og vejr.

Magnus Nielsen var derfor en glad mand, da han 
i december 2014 fik mail fra Nordea-Fonden om, 
at de havde bevilget et tilskud på 20.000 kr.:

Kære Magnus Nielsen
 
Jeg kan med glæde fortælle, at bankrådet 
indstiller til Nordea-fonden, at Hinnerup og 
Omegns Gymnastikforening – HOG Hinnerup 
får 20.000 kr. i tilskud til udskiftningsbokse til 
spillere og ledere.
 
Det er naturligvis en forudsætning for uddelin-
gen, at projektet gennemføres som beskrevet 
i ansøgningen.
 
Fortsat held og lykke med jeres aktiviteter.
 
 Venlig hilsen
 Susanne Vestergaard Nielsen
Gør det muligt

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.

Hinnerup
Storegade 13
70 33 33 33
nordea.dk

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

Bliv kunde 
Bliv kunde 
Bliv kunde 

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

nykundenykundenykunde

Filialdirektør Mette Dam, Nordea Hinnerup, kom med det gode budskab 
om bevillingen af de 20.000 kr., og ses her sammen med 

Magnus Nielsen i forbindelse med overrækkelse af beløbet. 
Udskiftningsboksene er opstillet på kunstgræsbanen af frivillige oldboys 

spillere, og er blevet taget rigtig godt imod af banens mange brugere. 
Kunstgræsbanens bestyrelse siger en stor TAK til Nordea-Fonden for beløbet. 

FOTO: Jytte Nielsen

DBU Jylland og Jy-
ske Bank har valgt at 
lægge Jyske 3-bold 
stævne i HOG: Lør-
dag den 22. august 
2015 på HH-banerne.

Stævnet er for U6 - U10 
drenge og piger (Årgang: 
2006 – 2010)
I HOG´s Børne-  og Ung-
domsafdeling håber vi på 
rigtig stor deltagelse. Ikke 
mindst af alle de lokale fra 
nærområdet, men na-
turligvis også gerne hold 
længere væk, som man 
ikke møder i det daglige.
Jyske 3-bold er et spil på 
14 små baner med bander 
– placeret på en 11-mands 
bane. Ud over banerne vil 
der også være en række 
spændende underhold-
ningsrekvisitter, som bør-
nene kan lege med og i. 
Jyske 3-bold arrangeres 
i tæt samarbejde mellem 
Jyske Bank, DBU Jylland 
Region 3 og HOG Hin-
nerup.
Arrangementet afvikles 
over hele dagen og kan 
rumme rigtig mange hold.
Kampene for de enkelte 

hold afvikles i løbet af nogle 
timer, hvorefter andre hold 
kommer til. 

Der er brug for hjælp 
HOG har brug for rigtig 
mange hjælpere til opstil-
ling og nedtagning samt 
under hele arrangementet 
som f.eks. baneledere og 
forskellige kiosk- og hjæl-
pefunktioner. Børne- og 
Ungdomsafdelingen 

håber på stor opbakning 
fra fodboldspillere fra 
14 - 15 år og opefter, og 
ikke mindst af de mange 
forældre til børnespillerne, 
så de mange små fodbold-
spillere, kan få en rigtig god 
dag ud af det. 
Det er gratis at deltage i 
stævnet. 
HOG B & U Udvalget

JYSKE BANK
3-mands storstævne kommer til HOG

10 års jubilæum: Fotoet herover viser en situation fra et 
tidligere JYSKE 3-bold stævne.
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DBU’s Pige-
raket landede
i Hinnerup
d. 27. april
63 piger i alderen 8 til 
13 år mødte op, da 
HOG fodbold ungdom 
i samarbejde med DBU 
Jylland arrangerede 
Pigeraketten mandag 
den 27. april på idræts-
anlægget ved Haldum-
Hinnerup Hallen. 

En del af pigerne spiller 
allerede fodbold, men rigtig 
mange var inviteret med 
af deres fodboldelskende 

veninder, og det er da HOG 
Fodbold ungdoms håb, 
at mange af de nye piger 
melder sig ind i fodboldaf-
delingen og bliver fodbold-
veninder med de piger, der 
allerede spiller fodbold. 
Alle deltagere gik til op-
gaverne med krum hals 
og der var fest og liv på 
banerne. 
HOG´s U14 piger var hjæl-
pere på arrangementet og 
var gode inspiratorer for de 
mange yngre piger. 

Herover ses tre situationer fra dén dag, Pigeraketten landede i 
Hinnerup.                                               FOTO: Magnus Nielsen

Landsholdets bold er blevet væk!
Nogen fra modstander-landet har snuppet landsholdets kampbold.

Og hvis den ikke bliver fundet, skal Christian Eriksen, Viktor Fischer og 

Kasper Schmeichel spille den næste landskamp med grapefrugter i 

stedet for fodbolde.DBU’s Skattejagt inviterer alle piger og drenge på fem, seks og syv år til 

at hjælpe landsholdet med at finde den forsvundne bold.

Skattejægerne er under tidspres. De har kun én lørdag og én søndag 

til at finde bolden. Og den kan kun komme tilbage, hvis skattejægerne 

gennemgår en række fodbold-øvelser, -udfordringer og -lege. Hver 

gennemført øvelse giver en ledetråd i jagten på at finde Danmarks mest 

eftersøgte fodbold. Skattejægerne vil få en spillertrøje, en drikkedunk og deres helt egen 

landsholdsbold som tak for indsatsen og hjælpen til landsholdet.

Blandt deltagerne på DBU’s Skattejagt vil der blive fundet to ”super-

skattejægere”, som bliver inviteret ind til den efterfølgende landskamp på 

hjemmebane for i fællesskab at overrække landsholdets bold til lands-

holdsspillerne og dommeren.
Hver skattejæger skal møde op til Skattejagten med mor, far eller en 

anden person over 16 år, og den voksne vil blive aktivt involveret i jagten 

i forskellige roller og funktioner.
I 2015 er DBU’s skattejagt for tre årgange: 2008, 2009 og 2010.

HOG afvikler DBU’s Skattejagt 2015 26 – 27 sept. (uge 39) 

Lørdag - Søndag kl. 09.30 - 15.00

DBU’s Skattejagt i HOG Hinnerup er sat til  48 deltagere

Billetsalget starter mandag den 08. juni kl. 10.00

Billet til DBU’s Skattejagt købes igennem DBU’s eget billetsystem: dbu.dk/fod-

boldskolebillet eller telefon 43 26 54 00.Prisen pr. deltager er i 2015 kr. 530,00, 

hvoraf kr. 30,00 er gebyr og far eller mor deltager gratis
Med sportslig hilsen

HOG Børn og Unge udvalget  

Kom ud af PomFRITTEN afvikles over 2 dage: 

På banerne ved HH Hallen, Svinget 6, 8382 Hinnerup

Torsdag den 21. maj 2015:

Børnehaverne fra kl. 10.00 - 12.00 og SFO (HH Skolen) fra kl. 13.30 - 15.30

På Rønbæk Stadion, Ådalsvej 96, 8382 Hinnerup

Fredag den 22. maj 2015, kl. 13.00 - 15.30

Kom ud af PomFRITTEN - brug bolden, er DBU’s rekrutterings- og sund-

hedsaktivitet for 4 - 10 årige piger og drenge. Børnene får sammen med 

deres pædagoger i SFO’er, fritidshjem og børnehave en unik aktivitetsdag 

med fodbold, bevægelse, sundhed og godt kammeratskab.

DBU’s instruktører - alias Agent SuperSund og Grev Mug, pædagoger fra de 

deltagende SFO’er og hjælpere/skoleelever fra 8.-9. klasse, vil sørge for, at 

børnene får nogle sjove timer med fodbold i trygge omgivelser.

Aktivitetsdagen er blevet til i et samarbejde mellem HOG Fodbold ungdom, 

SFO’er, børnehaver og skoleelever. Med sportslig hilsen

HOG Børn og Unge udvalget  
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NMT EL-SERVICE
giver gode råd om
energioptimering
Ikke alle strømslugere er synlige, NMT EL-SERVICE ved,
hvornår det kan betale sig at udskifte en installation.

-

-

-

Man skifter vel ikke sit oliefyr og sine cir-
kulationspumper ud, hvis de stadig virker!
Eller gør man?
Spørger man installatør Niels Martin Thom-
sen, svarer han, at det er en god ide´ i det
mindste at få tjekket sine installationer. En
investering i nye og mere energirigtige in-
stallationer kan nemlig ofte tjenes ind på
få år.
”Der er en lang tradition for, at vi kun bliver
tilkaldt, når installationerne skal vedligehol-
des - eller når de ikke virker mere. Men vi er
en række installatører i BLUE INSTALL, der
nu også tager ud og rådgiver både private
og virksomhededskunder om energiopte-
mering” siger ejer af NMT EL-SERVICE,
Niels Martin Thomsen, der gerne giver ufor-
bindende tilbud.
”I vores tilbud ligger også en udredning
af tilbagebetalingstiden. Så er resten op til
kunden. I de fleste tilfælde kan det betale
sig at slå til”
Egå Rensningsanlæg sagde ja til et tilbud
fra NMT EL-SERVICE, der udskiftede cirku-
lationspumper for omkring 200.000 kroner.
”Den investering er tjent hjem på under tre
år”, siger Niels Martin Thomsen og tilføjer,
at der i dag bygges historisk få nye byg-
ninger.

Husk det usynlige forbrug
Vi udnytter i stedet den gamle boligmasse,
og så er der brug for et energitjek. En cirku
lationspumpe, der bare er fem år gammel,
bruger betydeligt mere strøm, end en ny.
”Olien er dyr, og fjernvarmen stiger langt de
fleste steder. Derfor betaler det sig også at
skifte det gamle oliefyr ud med en varme
pumpe. Den fungerer som et omvendt køle-
skab og skaber fire gange så meget energi,
som den bruger. En varmepumpe kan med
fordel kombineres med solceller, og skal der
alligevel lægges et nyt gulv, er gulvvarme
langt mere behageligt end radiatorer” siger
Niels Martin Thomsen og tilføjer, at der er
mange usynlige syndere i en bygning.
”De fleste husker at slukke lys, for lyset er
noget, vi kan se, de færreste bemærker til
gengæld ventilationsmotorerne, der bare
står og kører på taget af en virksomhed.
De bruger masser af unødig energi - ikke
mindst når de arbejder, mens medarbejderne
holder fri. Nye installationer, der holder fri,
med medarbejderne, er hurtigt betalt hjem,
og så er der penge at spare på el-regnin
gen” siger Niels Martin Thomsen.

Tlf. 86 98 64 74

NMT EL-service har erfarne
teknikere, der blandt kan
fortælle dig, hvis en af dine
elektriske installationer
er en stømsluger

HOG Badminton takker for endnu en fantastisk sæson
Af Lars Poulsen

Igen i år har HOG bad-
minton haft en forrygen-
de sæson med masser 
af gode sportslige resul-
tater for ungdomsspil-
lere, senior, motionister 
og vores veteranspillere.

Vores ungdomsspillere har 
gået til den til træning, og det 
har resulteret i flotte placerin-
ger til stævner og holdturne-
ringer. De bedste spillere er 
rykket op i de høje luftlag, så 
vi har mange rigitg dygtige 
spillere i HOG badminton. 
Også i år har vi været talrigt 
repræsenteret til holdturnerin-
gen, og der er ingen tvivl om 
at HOG badminton er kendt i 
hele landet.

Vores seniorafdeling gik sid-
ste år sammen med Søften i 
samarbejdet Team Favrskov, 
og sidste år rykkede vi op i 
Danmarksserien. Vi beholdte 
denne placering, og vores to 
andre seniorhold blev også 
begge i deres respektive 
rækker, hvilket var ambitio-
nen i år. Samarbejdet i Team 
Favrskov fortsætter næste 
år, og da forventer vi at et af 
holdene rykker op eller som 
minimum blander sig kraftigt i 
oprykningsspillet.

Sidste år havde vi for første 
gang i mange år over 300 
medlemmer, og dette 
medlemstal har vi holdt, med 
flere spændende nye tiltag, 
selvom badminton desværre 
har tilbagegang på landsplan. 

Dette betyder, at vi til næste 
sæson har de samme timer 
i hallen, og med flere nye 
tiltag forventer vi, at vi kan 
øge medlemstallet i den nye 
sæson.

Alle medlemmer i denne 
sæson får besked, når vi er 
klar med tilmelding til den 
nye sæson, så man kan sikre 
sig en plads på holdene. Kig 
også med på hjemmesiden 
hogbadminton.klub-modul.dk

86 911 777
www.hairfair.dk

Michael Krupsdal
Kasserer
mk@hog-hinnerup.dk

Lars Poulsen
Konst. fmd. og for-
mand for ungdom
lp@hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner badminton:

Peter Thiele
Seniorudvalgsfmd.
pth@hog-hinnerup.dk

Kæmpe badminton-
stævne 30. maj
Af Helene Lemming

HOG Badminton afholder 
et stort badmintonstævne 
lørdag 30. maj. Sidste år 
til samme stævne dyste-
de 284 badmintonspillere 
i hele tre haller. 

I år tegner det til igen at blive 
et rigtig stort stævne, hvor 
der allerede er mange delta-
gere tilmeldt. 

Her vil der blive mulighed for 
at se en masse spændende 
badmintonkampe og for at 
følge rigtig mange af HOG’s 
egne spillere i rækkerne U9, 
U11, U13 og U15 dyste mod 
spillere fra hele landet – sidste 
år havde vi besøg af spillere 
fra Norge og Tyskland. Så 
måske bliver det også med et 
internationalt islæt igen i år. 

Besøg os i hallerne og se en 
masse spændende kampe!

Sommertræning i 
maj og juni måned

Af Lars Poulsen

Badminton sæsonen har 
normalt altid sluttet ultimo 
april, men for de mange 
unge spillere er maj og juni 
måned også badminton 
måneder, selv om mange 
går til udendørs sport. 
I år er det andet år vi 
afholder sommertræning, 
og det er med stor succes. 
Vores fire sommerhold er 
fyldt op, og vi ser frem til at 
modtage de mange spil-
lere i de to forårsmåneder 
og holde dem i ”kamp- 
form”.

I år har vi også startet som-
merbadminton for senior 
og motionister for at under-
søge interesse for dette. Set 
i forhold til, at det er første år 
vi gør det, har vi allerede får 
de tilmeldinger, vi forventede. 
Men der er stadig plads til 
dig, hvis du har lyst til at spille 
sommerbadminton.

Sommerbadminton for senior 
og motionister er torsdag 
aften, og alle sommertæ-
ningstider kan ses på vores 
hjemmeside 
hogbadminton.klub-modul.dk 
under ”Holdtilmelding”
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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 Peter A. Thiele, 
seniorudvalgsformand

1. holdet
Danmarksserien

1. holdet rykkede i forrige 
sæson op. Dermed har Team 
Favrskov i den netop afslut-
tede sæson været repræ-
senteret i Danmarksserien. I 
den netop afsluttede sæson 
fik vi tilgang af et par spillere, 
som kunne kæmpe med om 
pladserne på 1. holdet. 
Målet var inden sæsonen 
klart; overlevelse i rækken!
Holdet klarede sig glimrende 
i grundspillet og spillede en 
lang række af flotte kampe. 
Holdet sluttede i grundspillet 
efter et ærgerligt nederlag 
mod Grenaa på 6 pladsen. 
Det betød, at holdet skulle i 
nedrykningsspillet med fire 
point ud af seks mulige.
Før første kamp i nedryk-
ningsspillet fik vi tilgang af 
en ny herre, som gik direkte 
ind på 1. holdet. Det betød, 
at holdet pludselig stod rigtig 
stærkt. Holdet fik 11 ud af 12 
mulige point. Hermed endte 
holdet på en flot 1. plads i 

nedrykningsspillet. Dermed 
var målet nået! 

2. holdet - Serie 1

Serie 1-holdet havde i år som 
målsætning at kæmpe med 
helt i toppen om opryknings-
pladserne til Kredsserien. 
Sæsonen startede godt med 
sejre i de fire første kampe i 
grundspillet. 
Herefter ventede de andre 
tophold. I perioden op til 
kampene rendte holdet ind 
nogen uheldige skader, hvil-
ket resulterede i nederlag i tre 
vigtige opgør mod henholds-
vis Sabro, Team Salling 2 og 
Langhøj 2. Det gjorde, at det 
kun endte med en 4. plads i 
grundspillet, dvs. opryknings-
spillet var nået, men holdet 
fik ingen point med over. 
Dermed så en oprykning me-
get svær ud. Kravet var klart: 
Der skulle fire sejre til. Det 
lykkedes! Men desværre var 
det ikke nok. Holdet fik 11 ud 
af 12 mulige point og sluttede 
dermed på en flot 4 plads.

3. Holdet- Serie 2

3. holdets målsætning var 
inden sæson meget svær 
at sætte, da de seneste 
sæsoner har været plaget af 
afbud. I år er det lykkedes at 
stille et slagkraftigt hold til alle 
kampe. Holdets resultater har 
været meget svingende men 
helt sikkert tilfredsstillende. 3. 
holdet sluttede på 5. pladsen 
i puljen. Dermed var overle-
velsen sikret. Stærkt!

Opsummering på sæso-
nen og Farvel til trænerne 
Casper Roth og Thomas 
Damgaard 

Alt i alt har år to i Team Favr-
skov badmintonsamarbejdet 
været en succes. Holdene 
klarede målsætningerne, og 
truppen er løbende blevet 
styrket både i bredden og i 
toppen. Samtidig har vi i år 
for første gang høstet frug-
terne af de seneste års store 
ungdomsarbejde i klubben, 
og en lang række af vores 
ungdomsspillere har haft 
debut på alt fra 1. til 3 holdet, 
hvilket vi er meget stolte over. 

Vi skal i år, efter 3 års sam-
arbejde, sige farvel til vores 
stærke trænerteam. Både 
Thomas og Casper har ydet 
en kæmpe indsats. Træner 
duoen har rykket truppen 
både teknisk og taktisk. 
De efterlader en langt bedre 
trup end de overtog for tre 
år siden. Vi vil gerne give en 
kæmpe stor tak til Thomas 
og Casper.

Goddag til Søren B. Niel-
sen og forventninger til 
kommende sæson

Vi har i den kommende 
sæson skrevet kontrakt med 
træner Søren B. Nielsen. 
Søren har de seneste år væ-

ret seniortræner i Team SVS, 
og han har tidligere været 
seniortræner i Viby Badmin-
ton klub. 
Søren har selv haft en karriere 
på topplan, han spillede i 
mange år i daværende Team 
Aarhus og har tidligere ligget 
i top 15 på verdensranglisten 
i herresingle. Vi ser frem til 
og forventer os meget af 
samarbejdet. 
Det tegner godt for kom-
mende sæson. Der går med 
signingen af Søren allerede 
nu utallige rygter om tilgang til 
klubben, hvilket vi selvfølgelig 
håber på. 
Men tilgang eller ej, målsæt-
ningerne er uanset hvad der 
skulle ske klar!

• 1.-holdet skal med over i 
   oprykningsspillet i 
   Danmarksserien

• 2.-holdet skal sikre sig 
   oprykning til kredsserien

• 3.-holdet skal blande sig 
   i toppen i serie 2

• Der skal et øget fokus 
   på implementeringen af
   ungseniorne.

Vi takker af for en god 
sæson og ser samtidig me-
get frem til den kommende

Holdturneringen for seniorerne
er i år gået fremragende!

Fotoet til højre viser 
den stærke senior-trup

 i HOG Badminton.



Hovedsponsorer:
• Hummel
• Sportmaster Storcenter Nord

Guldsponsorer:
• Bagergården I Hinnerup 
• Carlsberg
• Scan Choco
• Sparekassen Kronjylland
• Tandlægerne Hedegaard og Kjærgaard

Sølvsponsorer:
• AC Malerfirma
• Blue Water Shipping 
• Dansk Computer Center
• Danvægt
• Din Tøjmand i Hinnerup
• EL PLUS - Hinnerup
• Hinnerup Container Service
• Klitte & Jensen
• NMT El-Service - Risskov
• OK Benzin
• Profil Optik
• Tømrermester Jens Rasmussen
• Vibe Huse
• VVS Flemming Sørensen
• XL Byg - Gadeberg Hadsten

Bronzesponsorer:
• Bridgestone Danmark A/S
• Centrum Turist
• De Grønne Busser
• Elcon Hadsten-Hinnerup
• Fermacell
• Frode Laursen 
• Gepa Auto

• Hair Fair
• Hinnerup Blikkenslagerforretning 
• Hinnerup VVS
• Hotel Sabro Kro
• 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 
Danvægt 
De Grønne Busser 
Din Tøjmand i Hinnerup
El Plus - Hinnerup  
Elcon Hadsten-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
NMT Elservice - Risskov
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
Danvægt
Elcon Hadsten-Hinnerup 
Fermacell
Hummel
Murermester Orla Kragelund
Nybolig Hinnerup

Sportmaster Storcenter Nord
Statoil Servicenter Søften
Tandlægerne Hedegaard og Kjærgaard
Vibe Huse
XL Byg - Gadeberg Hadsten

- Vi siger tak
til ALLE vore 
samarbejds-

partnere..!

HOG’s reklamepartnere:

15Badminton

Glimt fra klub-
mesterskaberne 2015

Hinnerup
sommerlejr
for 19. år i træk
Af Lars Poulsen

Den første uge i som-
merferien danner 
Rønbæk Idrætscenter 
rammen om HOG bad-
mintons og DGI Østjyl-
lands sommerlejr for 
badmintonspillere. Det 
er 19. år itræk, at klub-
ben afholder sommerlej-
ren, som sidste år havde 
over 85 deltagere, og i år 
er der allerede nu mange 
tilmeldte.

Sommerlejren er delt i to 
aldersgrupper: En STOR 
lejr for de 13-18 årige og 
en LILLE lejr for de 9-12 
årige. De mange deltage-
re styres af trænere, der 
igen i år ledes af lejrchef 
Mads Damgaard, som 
har været lejrchef de 
sidste 2 år.

Med så mange deltagere 
er der også andre akti-

viteter end badminton. 
Sidste år var der blandt 
andet adventure race, 
taekwondo, rundbold, 
ultimate, beachvolley, 
underholdning med 
instruktørerne på slap line 
og svømning i det nærlig-
gende Hinnerup-Badet.

Der er et stort fokus på 
det sociale element på 
sommerlejren kombine-
ret med en masse andre 
idrætsaktiviteter. Og 
så bliver der naturligvis 
spillet badminton til den 
helt store guldmedalje. 
Der bliver blandt andet 
arbejdet med teknik og 
tekniske slag, benarbejde 
og finter. Deltagerne sid-
ste år syntes hurtigt, at de 
kunne mærke en forskel – 
man bliver hurtigt bedre, 
når man spiller og snak-
ker så meget badminton 
på en uge.

Se invitation og tilmelding på vores hjemmeside 

hogbadminton.klub-modul.dk

Se listen over klubmestrene 2015 
på hjemmesiden hogbadminton.klub-modul.dk

Tak for kampen.

Sejr!

Ungseniorer vs lidt ældre seniorer.

Formand Lars 
Poulsen byder 
velkommen til 
klubmesterska-
berne 2015. En 
dag med fuldt 
hus i Rønbæk 
Idrætscenter.

Og hopsa! 
Det kræver en 

god form og en 
god teknik at 

spille badminton 
mod sine kam-

merater 
til klubmester-

skaberne.
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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.

Februar måneds vindere udtrukket af:
Profil Optik, Hinnerup

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

Kr:  Aktie nr:     Navn:

1000 301     Gert Sørensen, Rønvangen 171, Hinnerup
500   70     Steen Sørensen, Brammersgade 2, Aarhus    
500 333     Aage Kudsk, Tingvej 5, Grundfør
300 189     Magnus Nielsen, Møllevangen 10, Hinnerup
200 382     Lasse Koitzsch, Bakken 73-1, Hinnerup
200 259     Noah Kvistgård Krarup, Hammelvej 58, Lyngå                
200 199     Laila Møldrup, Søndermarken 32, Søften   
250      Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.
 144            Jan Rafn, Bekkasinvej 1, Hinnerup     
250      Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass
 150             Bjarne Poulsen, Bekkasinvej 30, Hinnerup        
200      Gavekort fra Bagergården Hinnerup
 401     Henrik Nørgaard, Fredensgade 1-9, Hinnerup
150      Gavekort fra Hinnerup Blomster
 445     Anne Wulff Petersen, Fasanlunden 1, 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  158 Lars Kristian Krog, Bjerget 11. Hinnerup
500   14 Fam. Vester, Vibevej 2. Hinnerup
500   93 Anni Springborg, Egevænget 85. Hinnerup
300   295  Rasmus Saugmann, Nørrevangen 12. Hinnerup
200    102  Grethe Holm, Gartnervænget 2. Hinnerup
200   214 Matti Kvistgård Hvilsted, Skovbrynet 6. Hvilsager
200   461  Jan Rasmussen, Svalevej 26. Hinnerup
250   Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass.
  257  John Møller, Rønvangen 48. Hinnerup 
250      Gavekort: Din Tøjmand Claus Hvass
  324   Anders Nørgaard, Rønvangen 52. Hinnerup
200      Gavekort fra Bagergården Hinnerup
  426 Tove Klug, Blåmejsevej 28. Hinnerup     
150     Gavekort fra Hinnerup Blomster  
   226  Henrik Hansen, Vagtelvej 1. Hinnerup
3000      Gavekort fra Århus Charter
   29    Pia Jakobsen, Hejrevej 5. Hinnerup
1000     Ekstra ved rettidig betaling af aktie.
    258   Helle Sørensen, Engvej 21. Hinnerup  

April måneds vindere udtrukket af: 
DIN TØJMAND CLAUS HVASS, HINNERUP

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

Da jeg d. 4. marts 2015 sad og læste Aarhus 
Stiftstidende, fik jeg næsten brødet galt i 
halsen, da jeg læste om Kunstgræsbanen i 
Hammel.

Hammel Gymnastikforening skal stille med 1 mio. kr. af 
de 4,5 som banen koster i anlægskroner, og Favrskov 
Kommune betaler resten – altså 3,5 mio. kroner.

HOG fik stillet 2 mio. kroner til rådighed i anlægstilskud 
af kommunen.

Hvorfor i alverden denne forskel....?
På min forespørgsel pr. mail til medlemmer af Kultur og 
fritidsudvalget fik jeg et længere redegørende svar fra 
udvalgsformand Anders Nørgaard med essenssen af 
svaret om, ”at der bestemt ikke var gjort forskel, idet det 
beløb som de 2 klubber selv skal bidrage med er ens (1 
mio. kr.). HOG har bidraget med 1 mio. kr. eller lidt mere 
og fik 750.000 i tilskud af DBU.  DBU puljen til kunst-
græsbaner er nedlagt, og derfor kan HGF ikke få tilskud.

Begrundelsen for det øgede tilskud var, at banen i Ham-
mel skulle placeres så eventuelle lyd- og lysgener for 
naboer reduceres mest muligt, og derfor må banen pla-
ceres et andet sted end forudsat. Samtidig er der kom-
met nye miljøkrav og skærpet fokus på støj, lysgener og 
forurening fra kunstgræsbaner siden banen i Hinnerup 
blev anlagt. I praksis svært med millimeter retfærdighed i 
forhold til de to projekter, hver med forskellige forudsæt-
ninger”

Den politiske beslutning om etablering af kunstgræsba-
nen i Hinnerup var et kommunalt bidrag på 2 mio. kr., og 
så måtte HOG selv finde resten – altså tilskudsmulighe-
der var kommunen uvedkommende. I princippet også 
DBU tilskud på 750.000, men ud fra en rimelighedsbe-
tragtning må det være OK, at dette beløb indregnes.

Men der mangler fortsat kr. 750.000 i tilskudsforskel, 
og dette beløb ville helt sikkert have gjort underværker 
i anlægsøkonomien for kunstgræsbanen i Hinnerup og 
HOG. Der var ingen millimeter retfærdigheds forhold 
som placering, jordbundsforhold, skjulte vandledninger 
indregnet i betingelserne for det kommunale tilskud 
(nævnes i svaret fra udvalgsformanden). Disse ting har 
HOG selv løst i projektering og anlægsfasen.

Vilkårene for de 2 kunstgræsbaner og fremtidige kunst-
græsbaner bør være ens, og alt i alt tyder det på, at 
HOG mangler 750.000 for at tilskuddene til banerne er 
ens.

Mailkorrespondancen er sendt til Søren Eriksen og kan 
læses i den fulde ordlyd på HOG’s hjemmeside.

Niels Berg

Kunstgræsbaner i Favrskov Kommune
- hvorfor sker der urimelig forskelsbehandling..?


