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Der er udstillere
på 65 stande på messen 

Hinnerup Messen er i år søndag 
den 25. september 2016 mellem 
kl. 10.00 – 16.00 og er i begge hal-
ler ved Rønbæk Idrætscenter. 
Årets trækplaster er ”2 af de rigtige 
mænd”, Lindy og Hammer, der 
kommer på messen og underhol-
der og fortæller om deres mange 
oplevelser som ”rigtige mænd”. 
De vil også fortæller om deres 
kogebog ”Herregod mad”.

Der er ingen tvivl om, at de to 
herrer – Lindy og Hammer, vil 
tiltrække mange mennesker. De 

er jo begge et par lystige fyre, der 
altid er god for et godt grin og lave 
spas med folk, fortæller messefor-
mand Magnus Nielsen. 
Det koster 20 kr. for voksne at 
komme ind til messen, og så er 
man med i lodtrækningen om en 
masse fine præmier skænket af 
udstillerne. Lodtrækningen foreta-
ger vi efter messen og indrykker 
annonce i Favrskov Posten ugen 
efter messen, så folk kan se, hvad 
de har vundet. 

Læs messeavisen 
Favrskov Posten udsender op til 
messen en messeavis med over-
sigt over udstillere og praktiske 

oplysninger. Messeavisen kom-
mer som indstik i Favrskov Posten 
og fortæller, at der er udstillere lige 
fra håndværkere, biler, politiske 
partier, wellness, servicefag, forret-
ninger og foreninger. 
Der bliver også lavet en ”lege-
plads” for børn og på pladsen 
foran hallen bliver der stillet en mo-
derne kæmpe gravemaskine, som 
børn og voksne kan besigtige og 
komme op på, og så vil der natur-
ligvis være en masse smagsprøver 
på de forskellige stande. 

Hinnerup
Messen

tager form 

MEDIEPARTNER:

ARRANGØR:

Søndag den 25. september 2016 kl. 10.00-16.00
i Rønbæk Idrætscenter hal 1 og 2

Kom op oplev de rigtige mænd

Bagergården kommer og viser hvordan 
de laver nogle af deres lækrer kager 

Desuden vil hallerne være fyldt af 
spændende tilbud fra alle udstillerne

Entre kr. 20,-

Hinnerup Messen - for hele familien

Vind store 
	 otte præmier på 
indgangsbilletten 

Overskuddet går til 

ungdomsarbejdet 

i HOG
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Svend Ove har været æresmedlem i HOG si-
den 2000. HOG- og især HOG Fodbold - har 
altid stået stærkt i Svend Oves hjerte, siden 
han flyttede til Hinnerup. 

Svend Ove var fra 1973 formand for fodbold-
afdelingen i 12 år, kampfordeler, banekridter 
og meget andet. Han var en engageret hold-
leder og tilskuer ved fodboldkampene.
 

Svend Ove fulgte HOG tæt, og han var aldrig 
bange for give sin mening til kende.
 
I 1990 blev Svend Ove tildelt Hinnerup Kom-
munes kulturpris. Samme år fik han JBUs 
sølvnål. I 1999 fik Svend Ove DBU’s sølvnål.
 
Svend Ove var en inspirerende, aktiv og livs-
glad deltager i det årlige i møde blandt HOGs 
æresmedlemmer.

 Svend Ove vil være savnet i HOG.
Æret være Svend Oves minde.

Magnus Nielsen og Søren Eriksen

Mindeord om ”Mister HOG” Svend Ove Erenbjerg

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

HOG Tour 2016

Vagn Frandsen
Økønomi
VFR@hog-hinnerup.dk

86 911 777
www.hairfair.dk
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På HOG håndbold, badminton og fodbolds vegne, vil vi gerne 
rette en STOR TAK til sponsorer, ryttere, instruktør og hjæl-
pere for at medvirke til gennemførelse af HOG TOUR 2016.

Igen i år blev der cyklet et flot beløb ind til gavn for HOGs sportslige 
afdelinger.
Børn og unge fra HOG Håndbold og Badminton startede på 

cyklerne. Med private sponsorer i ryggen cyklede de penge ind til 
deres respektive afdeling.
Vinder af HOG TOUR 2016 (senior) blev Jørgen Jørgensen som 
cyklede 33,2 km og var sponsoreret af Murermester Karl-Johan 
Hvid Tønnesen, skarpt forfulgt af Kenn Hjørringgård på 2. pladsen 
med 33,0 km. Sidste års vinder Lars Poulsen, måtte i år tage til 
takke med 3. pladsen.

Sportslige hilsner
Kim Vester (håndbold), Lars Poulsen (badminton), 

Magnus Nielsen og Claus Møller Pedersen (fodbold).

PLACERING HOG TOUR 2016
NR. 15’ 30’ 45’ 60’ SPONSOR

1 JØRGEN JØRGENSEN 8,7 16,5 24,7 33,2 MURERMESTER KARL-JOHAN HVID TØNNESEN A/S

2
KENN HJØRRINGGÅRD 
(cyklede for skadet 
Magnus Nielsen)

8,5 17 24,8 33
HINNERUP TAXI OG LIMOUSINE SERVICE VOGNMAND MORTEN NØRGAARD E. TRASBORG HINNERUP CONTAINERSERVICE TØMRERFIRMAET DYRBORG-WINTHER

3 LARS POULSEN 8,4 17,2 25,1 32,7 ELSALG MONTRA HOTEL SABRO KRO
4 HENRIK PEDERSEN 7,8 15,4 23 30,5 KLINIK FOR FODTERAPI V/GITTE TØNNESEN
5 MADS PRIES 8,3 15,7 23,2 30,4 DCC
6 HENRIK VAMMEN 7,8 15,4 22,6 30,3 PANZER GLASS
7 RENÉ JENSEN 7,9 15,4 22,6 30 LOUCON. DYNAMICS NAV AND LEASING
8 PETER THIELE 7,8 15,6 23 29,9 SUPER BRUGSEN HINNERUP
9 JAN LABICH 7,7 15,4 22,7 29,8 DJURSLANDS BANK I HINNERUP

10 ANDERS ANDERSEN 7,7 15,5 22,5 29,2 FRODE LAURSEN A/S

11 MADS HØJBJERG OLESEN 7,4 15 21,8 28,2 RIISFORT RAFN EL RAFN TØMRER & SNEDKER LAND & FRITID
12 KIM VESTER 7,6 14,4 21,2 28,1 MIDDELFART SPAREKASSE ÅRHUS TRØJBORG CYKELCENTER AA MALERNE HINNERUP FYSIOTERAPI & TRÆNING

12 ANDERS G. CHRISTENSEN 6,9 14,2 21,1 28,1 EDC - NIELSEN & PARTNER
13 HELLE MILTERSEN 6,7 12,5 21,2 27,2 HAIRFAIR
14 PER BACH SØRENSEN 6,9 13,2 19,2 25,4 MADBODEN I/S

Guldsponsor:
EDC - NIELSEN & PARTNER
DCC
MIDDELFART SPAREKASSE ÅRHUS

Sølvsponsor:
SUPER BRUGSEN HINNERUP
FRODE LAURSEN A/S

HOG TOUR 2016

Bronzesponsor:
MURERMESTER KARL-JOHAN HVID TØNNESEN A/S
HINNERUP TAXI OG LIMOUSINE SERVICE
VOGNMAND MORTEN NØRGAARD
E. TRASBORG A/S
HINNERUP CONTAINERSERVICE
DJURSLANDS BANK HINNERUP
LOUCON. DYNAMICS NAV AND LEASING
HAIRFAIR

MADBODEN I/S
KLINIK FOR FODTERAPI V/GITTE TØNNESEN
PANZER GLASS
AA MALERNE
TRØJBORG CYKELCENTER
HINNERUP FYSIOTERAPI & TRÆNING
RIISFORT
RAFN El APS

RAFN TØMRER & SNEDKER A/S
LAND & FRITID HINNERUP
ELSALG
MONTRA HOTEL SABRO KRO
TØMRERFIRMAET DYRBORG-WINTHER
VITTEN GRAFISK A/S

Tak for støtten
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Banksnak glider bedre 
ned over en kop kaffe. 

ONLINE OFFLINE

Jernbanegade 18A • 8382 Hinnerup • 8630 3350 • hinnerup@djurslandsbank.dk.
Du kan også booke et møde med os på djurslandsbank.dk.

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

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

KLINIK
Vores behandlingsprogram i klinikken inkluderer bl.a.

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

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

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

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

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

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

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

Se vores store udvalg af behandlinger på
www.ren-velvaere.dk eller ring på 8698 8375
Se vores store udvalg af produkter på 
www.ren-velvaereshop.dk

REN Velvære ApS, Navervej 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 83 75 - kontakt@ren-velvaere.dk

Anders Andersen
Formand

Kontaktpersoner badminton:

Lars Kirt
Udvalgsmedlem

Tina Wester
Udvalgsmedlem

Rikke Kjær
Udvalgsmedlem

Lars Poulsen
Ungdomsformand

Peter Tiele
Seniorformand

Michael Krupsdahl
Kasserer

Af Anders Andersen 

HOG Badminton har aldrig 
haft så mange medlemmer 
som nu. De seneste fire år 
har vi haft medlemsfrem-
gang år for år. Ved udgangen 
af sæson 2015/16 (ultimo 
juni 2016) havde vi 330 
medlemmer, mod 305 ved af-
slutningen af sæson 2014/15 
(ultimo juni 2015). 

Et område, der vil være særlig 
fokus på i den kommende 
sæson er gruppen 0-12 år. For 
den gruppe har vi et ønske om 
at tiltrække lidt flere spillere. 

Grundlaget for vores med-
lemsfremgang skal findes i 
et højt aktivitetsniveau, som 
gør det både spændende og 
udfordrende at spille i HOG 
Badminton. 

Vores aktiviteter omfatter 
blandt andet klubdag, klubme-
sterskaber, generationsstæv-
ne, holdturnering, individuel-
stævnedeltagelse, julesjov, 
sommerlejr og meget mere. 
Dette kombineret med dygtige 
og engagerende trænere. 
Vi har endvidere et godt samar-
bejde og socialt netværk mel-
lem ledere, spillere, forældre og 
øvrige frivillige. 

 

Rekord mange medlemmer
Hvis du ikke allerede er 

medlem, så kan du fortsat 
nå at melde dig på et hold for 

den kommende sæson via 
HOG’s hjemmeside.

Læs om
holdturne-
ringen og 

meget mere
badminton

på næste 
side..!

Sportslige hilsner
Kim Vester (håndbold), Lars Poulsen (badminton), 

Magnus Nielsen og Claus Møller Pedersen (fodbold).
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Begynderbadminton for voksne fortsætter
Af Anders Andersen 

I den nye sæson fortsætter HOG Badminton 
med begynderbadminton for voksne. Noget 
der blev indledt som et forsøg i forrige sæson. 
Forsøget blev en succes, og alle 12 pladser på 
holdet blev besat meget hurtigt.
Hvis du har lyst til at være med i den nye sæ-
son, kan du tilmelde dig via HOG’s hjemme-
side. Træningen bliver varetaget af en spiller fra 

1. Senior. Træningen foregår i Rønbækcentret 
hver torsdag fra kl. 21-22, hvorefter der er mu-
lighed for at fortsætte med frit spil fra kl. 22-23. 

Århusvej 60, Søften, 8382 Hinnerup

Badminton er også en holdsport
Badminton er en individuel sportsgren, hvor 
spilleren i stor udstrækning er alene på ba-
nen eller sammen med en double-makker. 

Ud over stævner, deltager mange af klubbens 
spillere også i holdturnering, hvor de både udvik-
ler eget spil, samspil og får styrket kammeratskab 
med medspillere fra klubben. 
HOG Badminton har igen for Sæson 2016/17 
opfordret spillerne til deltagelse i holdturnering – 
og der vil blive sammensat flere hold, der skal ud 
og dyste sammen hen over efteråret og vinteren. 
Holdene sammensættes af 4-6 spillere på 
samme niveau og består både af drenge og 
piger. Holdene tilmeldes turnering efter niveau, så 

de sikres ligeværdige modstandere. For hvert af 
holdene udpeges en forælder som holdleder, der 
skal sørge for koordinering af fremmøde og afvik-
ling af kampene. Holdets spillere optjener point 
ved deltagelse i holdturnering– både for egne og 
holdets præstationer. Holdkampene spilles mod 
andre klubber i Østjylland og foregår 6 weeken-
der – primært lørdage. De bedst placerede hold 
går videre til Danmarks Bedste Ungdomshold. 
I sæson 2015/16 deltog 11 HOG Badminton 
hold i holdturneringen. 4 af disse hold kvalificere-
de sig deltagelse i Danmarks Bedste Ungdoms-
hold efter de indledende runder. 2 af holdene 
vandt bronzemedaljer.

UNGDOM
i en ny sæson
Af Lars Poulsen

Ungdomshold og trænere
Efter en målrettet indsats, som vi indledte for 
fem år siden, har HOG Badminton nu atter vores 
egne dygtige spillere og trænere til at træne alle 
ungdomshold i klubben. 
Så når I sender jeres børn i hallen for at spille 
badminton, vil de og I møde Rune Tøttrup 
Jørgensen, Sofie Kirchhoff, Anne Muurholm, 
Rebecca Vestergaard, Benjamin Vestergaard, 
Kasper Krupsdahl og Cecilia Nymark Grønbech. 
Alle har været på træneruddannelse, så børnene 
får den bedst mulige træning.
 
Trænerne spiller selv på vores seniorhold eller 
vores ungdomstalenthold, som i den nye sæson 
bliver trænet af Chris Olsen. Chris er ny i klubben 
men har trænet talenthold i Aarhus og spiller selv 
2. divisions badminton, og han er kommet rigtig 
godt i gang.

Sidste år havde vi en del spillere, der tog til 
udlandet og på efterskole, og de er vendt tilbage 
i denne sæson, og det glæder os meget. De er 
blevet så ”gamle”, at de kan spille senior, men 
kigger også forbi talentholdet for at udfordre de 
dygtige spillere på talentholdet. Det er noget vi 
sætter stor pris på, og det giver ekstra udfordrin-
ger for talentspillerne. 

Nye spillere er altid velkommen til at prøve 
kræfter med badmintonspillet to gange, inden 
man beslutter sig for tilmelding. Du behøver ikke 
at have kendskab til badminton for at prøve det, 
vi skal nok tage hånd om dig. Og har du lyst til 
talentholdet, behøver du ikke at være den nye 
Viktor Axelsen for at træne med - men du skal 
brænde for badminton og sporten.

Aktiviteter i Badminton
Vi fortsætter med at holde mange ekstra akti-
viteter for vores medlemmer. Allerede lørdag 
17. september holder vi vores årlige klubdag i 
Rønbækcentret med overnatning og tur i svøm-
mehallen.
I denne sæson bliver vores traditionsrige 
klubmesterskab også afholdt over en hel uge 
med afslutning om lørdagen i Rønbækcentret. 
Dog ikke som sidste sæson, hvor der var alt for 
mange afbud, det har vi lært af.
 

Nedenunder ses de aktiviteter der allerede er 
planlagt i resten af sæsonen. Aktivitetslisten kan 
også ses på vores hjemmeside, hvor der også er 
tilmelding.
 
Lørdag 17. september kl. 13 til søndag kl. 11 i 
Rønbækcentret
Klub/Sportsdag for alle medlemmer, nye og 
”gamle” med overnatning i Rønbækhallerne (og 
tur i svømmehallen).
 
Lørdag 1. oktober kl. 13 til 17 i Rønbækcentret
Generationsstævne (double stævne, hvor dou-
bler er sammensat af en ungdomsspiller + en 
anden generation (far/mor/bedste))
 
21. - 23. oktober Lands Badminton Stævne 
(LBS) i Fredericia
Vores årlige klubstævnetur som vi skal til for 5. år 
i træk med vores egne trænere.
 
Lørdag 13. december kl. 12 til 19 i Rønbækhal-
len (Gl)
Julesjov for U9 - U11 - U13.
 
Uge 5, 31/1 til afslutning lørdag 4/2 2017 i Røn-
bækcentret og HH hallen

Klubmesterskab afholdes hele uge 5 med 
indledende kampe i løbet af ugen og afsluttende 
kampe om lørdagen i Rønbækcentret.
 
3. juli til 8. juli 2017
DGI sommerlejr

Stævner i HOG
• Søndag 6. november 2016 kl. 8 til 20 i alle 3 
haller (begynderstævne)
• Lørdag 26. november 2016 kl. 8 til 20 i alle 3 
haller
• Lørdag 11. februar 2017 kl. 8 til 20 i alle 3 haller
• Lørdag 29. april 2017 kl. 8 til 20 i alle 3 haller
Lørdag 3. juni 2017 kl. 8 til 20 i alle 3 haller.

Af Lars Poulsen

HOG Badminton tilbyder 
MINItontræning  for 4 - 7 
årige om søndagen klokken 
16 - 17.00. 

Vi har haft succes med at 
afholde det på søndage, så 
man undgår den travle hverdag 
for børnefamilierne og samtidig 
på et tidspunkt, så man kan 
nå hjem og lave mad og gøre 
klar til en ny uge. Vi håber, at 
mange børnefamilier også i år 
vil tage godt i mod tilbuddet.
MINIton-træningen er igen 
i år med vores egne dyg-
tige ungdomstrænere.  Anne 
Muurholm er igen tovholder for 
holdet. Hun har været træner 
igennem flere sæsoner i HOG 
Badminton.

Hvad er MINIton? – det er leg 
og badminton for de 4 - 7 årige 
og deres forældre. Der er skæg 
og ballade i hallen, og samtidig 
udvikler børnene deres motorik 
og næse for badmintonspil-
let. Ideen med MINIton er 
at introducere børnene til 
glæden ved spillet gennem leg, 
tilvænningsøvelser og teknisk 
træning. Som udgangspunkt 
lægges der vægt på at ketcher, 
balloner, fluesmækkere og 
fjerbolde indgår til hver træ-
ning, sammen med forskellige 
redskaber der styrker børnenes 
motorik.
Mange forældre ønsker at 
lave flere aktiviteter med deres 
børn. Både for at have fokus 
på det at ”man kan være sam-
men om noget”, men også for 
at man i en tidlig alder gerne vil

 
have fokus på børnenes sund-
hed og trivsel. Med MINIton 
bliver børnene hurtigt bedre 
og får dermed også nogle 
gode succesoplevelser med 
spillet. Og som en vigtig del 
af MINIton konceptet deltager 
forældrene aktivt sammen med 
børnene under hele træningen.

Læs mere om MINIton 
på vores hjemmeside 

eller mød op i HH-hallen 
søndag kl. 16 og prøv det!

MINIton badminton og leg for 4-7 årige
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Når vandet pludselig fosser 
ud af et rør, varmen forsvin-
der, eller toilettet går i styk-
ker, så skal det være muligt 
at få hjælp med det samme. 
Selvom det er søndag, ferie-
tid eller juleaften. Det er en 
del af forretningskonceptet 
hos VVS-Installatør Flem-
ming Sørensen. Og derfor 
kan man ringe 24/7 og være 
sikker på at få sendt en 
håndværker ud hurtigt, når 
behovet er akut.

- Vagtordningen er et af de 
områder, hvor vi nok skiller 
os ud fra mange andre i 
branchen, fortæller Mathilde 
Sørensen, der sammen med 
sine 2 brødre Kristoffer og 
Nikolaj har overtaget VVS-
forretningen i Hinnerup efter 
forældrene Flemming og 
Lisbeth Sørensen.

Generationsskiftet,
der gik godt
Et andet område, hvor for-
retningen måske også skiller 
sig ud, er den måde, hvorpå 
generationsskiftet er sket. 
Siden 2005 er der sket et gli-
dende skifte fra forældrene til 
sønnerne Kristoffer og Nikolaj. 
I 2012 kom Mathilde med, og 
sidste år skete det officielle 

skift i forbindelse med forret-
ningens 40 års jubilæum.

- Med tre søskende som ejere 
og aktive i forretningen burde 
alle alarmklokker måske ringe. 
Men det går faktisk godt. Og 
det hænger nok sammen 
med, at vi har taget nogle 
lange samtaler forinden - og 
ikke mindst, at vi har hvert 
vores ansvarsområde, fortæl-
ler Mathilde.

Kristoffer har ansvaret for bo-
ligforeninger, private kunder, 
renovering af badeværelser, 
samt fjernvarme. Herunder de 
reparationer, som mange af 
borgerne i Hinnerup og Om-
egn har nydt godt af gennem 
årene: Udskiftning af haner, 
der drypper, og andre mindre 
reparationer. Nikolaj har an-
svaret for de større projekter, 
som omfatter renovering af 
badeværelser, skoler og ejen-
domme. Og Mathilde holder 
styr på administrationen. 
Samtidig kigger Flemming 
Sørensen forbi næsten dagligt 
for at give en hånd med på 
lageret.

Firmaet er vokset
I mange år var antallet af 
ansatte på Navervej omkring 

10-15 stykker – men de 
senere år er det vokset til 35. 
Det hænger sammen med, 
at forretningen har indgået et 
samarbejde med forsikrings-
selskaber om udbedring af 
rørskade i forbindelse med 
forsikringsskader, hvilket 
har udvidet forretningens 
aktionsradius til nu at omfatte 
Grenå, Hadsund, Silkeborg 
og Horsens.

- Vi er privilegerede på den 
måde, at kunderne selv ringer. 
Måske hænger det også 
sammen med, at vi sætter en 
ære i at overholde aftaler og 
rydde op efter os, så kunden 
får så lidt besvær som muligt, 
fortæller Mathilde.

Sponsoratet af HOG
er en mangeårig tradition
- Al den tid, jeg kan huske, har 
der hængt et Sørensen-skilt 
på fodboldbanerne i Hinnerup 
og i hallerne. Da vi var børn, 
var vi aktive i HOG, men ellers 
handler det jo om, at vi gerne 
vil være synlige, og HOG er 
store i lokalsamfundet. Vi 
bruger ikke mange penge på 
annoncering, men vi vil godt 
gøre en indsats lokalt, siger 
hun.

Vi rykker ud
med det samme
- også juleaften

Hovedsponsorer i HOG

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

Aarhus Storcenter Nord: Finlandsgade 17 · Tlf. 86 78 68 00

HOG Hinnerup & SPORTMASTER 
har lavet nyt samarbejde 
med             og

Portræt af en HOG-sponsor: 
VVS-installatør Flemming Sørensen
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Vores førstehold i serie 1 har gjort det fanta-
stisk godt og ligger nummer 2 i deres række. 
Lørdag den 14. maj vandt de over AGF, med 
4-2. 

Lørdag d. 21. maj spillede de i Horsens, og 
her vandt de ligeledes 4-2, godt gået! 
2. holdet har endnu en sejr til gode, men der 
trænes på at opnå én….

Rekord-
mange medlemmer
Det har været en dejlig forårssæson med 
kun få aflysninger af træninger på grund af 
dårligt vejr, men regnen har taget gevaldig 
revanche i højsommeren. Vi håber dog, at 
det er lykkedes at få spillet noget godt ten-
nis mellem bygerne.

Vi har haft en helt extraordinær tilgang af nye 
medlemmer til klubben, således at vi har det 

højeste antal betalende medlemmer i mange 
år. Især har der været stor tilgang af juniorer 
som har mere end fyldt banerne op mandag 
og onsdag eftermiddage, og lagt noget pres 
på instruktørerne som har måttet være krea-
tive for at få træningerne til at fungere med 
mange på banerne. Men dejligt med den nye 
tilgang.

HINNERUP

DIN TØJMAND, Cl Aus HvAss ·  sToregADe 11 ·  8382 HINNerup ·  Tlf. 87 64 09 63

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

vI sTØTTer
lokAlsporTeN

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

I uge 26 afholdte vi vores årlige tennis-
skole. Denne gang med et rekordstort 
deltagerantal - hele 25 tilmeldte mødte 
glade og spændte op i de tre dage, som 
skolen varede.

Selv om vejret ikke altid viste sig fra sin bedste 
side, var de tre succesfulde dage, hvor alle 
spillere fik gennemtæsket samtlige bolde i 
kurvene. 

En stor tak skal lyde til både spillere og træ-
nere for at skabe en god atmosfære omkring 
de tre dage med tennis.
Rønbækskolen skal også have en tak med på 
vejen, da de lod os låne deres gymnastiksal 
på sidstedagen, hvor regnen terroriserede 
banerne.

På fotoet herunder ses 
de friske sommerskole-tennistalenter.

Succesfuld sommerskole

Turneringshold

Klubmesterskab
Lørdag den 18. juni blev der afholdt 
klubturnering. Der var 10 tilmeldt, fire her-
resingle spillere og seks veterandouble 
spillere. Vejret var med os, og der blev spil-
let bravt. Under spillet var der forplejning til 
spillere og tilskuerne der var kommet for at 
se kampene.

Vindere:
Herresingle (”vinder runde”): Ulrik Fenger 
Svendsen (over Mads Lerche)
Herre single (”taber runde”):  Lars H. Larsen 
(over Søren Hjørlund)
Veteran Double: Bent Juel/Niels Berg, (over 
Poul Erik Mørk/Ib Hesselberg)

Resultater:
Herre Single: Ulrik-Lars: 6-0, 6-1. Søren-
Mads: 6-3, 1-6, 3-10. Ulrik-Mads: 6-2, 6-1. 
Søren-Lars: 2-6, 6-7
Veteran Double: Bent/Niels-Poul Erik/Ib: 3-6, 
6-3, 10-7. Bent/Niels-Sven Schrøder/Lars 
Karlsen: 6-2, 6-2. Poul Erik/Ib-Svend/Lars: 
6-2, 6-4

Stort Tillykke til vinderne og tak til 
deltagere og tilskuere for en hyggelig dag!

Vh Bestyrelsen.

Tlf. 97 82 31 62 / 20 47 95 30

KIMS FISKEVOGN
Torvet i Hinnerup
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Lone Fischer
Formand 

Jeanne Gabriel
Bestyrelsesmedlem

Annette Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Kontaktpersoner Dance:

Jeanette 
Juhl Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Heidi Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Sommer Dance Camp
med gode rytmer og højt humør
HOG Dance bød søndag 
den 14. august op til 
dans i Rønbækhallerne 
fra kl. 10.30 - 15.

Denne event havde blandt 
andet til formål at give flere 
børn/teens i Favrskov mu-
lighed for at prøve dans af, 
og deraf måske få lyst til 
at fortsætte med at danse, 
når den nye sæson starter 
primo september. 

En forrygende dag
Det blev en forrygende 
dag med mere end 70 
børn/teens, som deltagere. 
Her fik de en unik mu-
lighed for at danse med 
deres venner og blive 
undervist af vores faste 
danseinstruktør Emma 
Ginge og hendes kollega 
Julie Wulff. 
Træningen var aldersrela-
teret, og deltagerne blev 

inddelt i to hold, som på 
skift dansede sammen 
med henholdsvis Emma 
og Julie. 
Der blev danset forskellige 
stilarter til de fedeste hits 
og arbejdet med teknik, 
udtryk og fede koreogra-
fier. 
Der var selvfølgelig også 
plads til sjov, hygge og 
socialt samvær.

Sandwich og hyggesnak
Midt på dagen var der 
sandwich og kolde drikke 
at nyde, og ved bordene 
i cafeteriaet gik snakken 
på kryds og tværs mellem 
danserne. 
Dagen blev krydret med 
en opvisning til sidst for 
forældre og søskende. 
Der var stor applaus til 
begge hold, som i flot stil 
viste deres koreografier 
fra dagens undervisning. 

Afslutningsvis dansede alle 
deltagere en fælles dans, 
og alle havde en fest på 
dansegulvet.
Tusind tak for en forrygen-
de dag, som var et skønt 
pust inden sæsonstart, og 
måske vi ses til opstart i 
september. 

Sådan tilmelder du dig:
Hvis du allerede ved, at du 
gerne vil danse i den nye 
sæson, så tilmeld dig på 
vores hjemmeside. 
Alle kan være med til mas-
ser af dans, nye trin, nye 
bevægelser, sjov, hygge 
og sved på panden.
Vi glæder os til at se jer 
igen til næste Sommer 
Dance Camp. 
Indtil da kan I nyde de 
skønne billeder fra dagen 
her i avisen.

Lidt om den
kommende sæson
Vi starter en ny sæson 
op til september, hvor vi 
ligesom i sidste sæson vil 
danse om mandagen. Vi er 
glade for, at rigtig mange 
har valgt at fortsætte med 
at danse i denne sæson, 
hvor Emma Ginge fortsæt-
ter som instruktør. 

Vi starter HitFit op igen, 
og derudover har vi opret-
tet et helt nyt hold, som vi 

kalder Dance Mania, hvor 
danserne på dette hold vil få 
mulighed for at afprøve flere 
forskellige dansetyper igen-
nem sæsonen. 

Yderligere vil minimum et 
HOG Dance hold deltage i 
Kaufmann Cup, som er en 
international privat turnering 
arrangeret af Marianne Eihilt 
og Brian Eriksen. 

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.

Af Anne Wulff Petersen

Vil du gerne træne I vand, 
men synes, at det store 
bassin er for stort eller for 
koldt, så prøv træning i 
varmt vand. Alle voksne 
mænd og kvinder kan 
deltage.

Hvorfor træning
i varmt vand?
Varmtvandstræning er godt 
for dig, der har en gigtsyg-

Ledige pladser!
Vi har stadig ledige pladser, 
så hvis dit barn/unge teen-
ager eller du selv har lyst til 
at prøve at danse, så kan 

I stadig nå at tilmelde jer. 
Læs mere på vores hjem-
meside, hvor der er åben for 
tilmelding. 

Tilmelding kan ske på 
www.hog-hinnerup.dk 
under ”Dance” og ”Holdtil-
melding”.

Elsebeth Nielsen
Ide binderiet

Skanderborgvej 131 · 8382 Hinnerup
Tlf.: 8698 75 40
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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.

NYT HOLD, 
hvor der trænes i varmt vand
- er det noget for dig?
Af Anne Wulff Petersen

Vil du gerne træne I vand, 
men synes, at det store 
bassin er for stort eller for 
koldt, så prøv træning i 
varmt vand. Alle voksne 
mænd og kvinder kan 
deltage.

Hvorfor træning
i varmt vand?
Varmtvandstræning er godt 
for dig, der har en gigtsyg-

dom, ondt i ryggen eller øm-
hed og gener rundt omkring i 
kroppen.
Vandets opdrift gør, at krop-
pen vejer mindre. Når du 
træner i varmtvandsbassin, 
vil du derfor opleve, at du har 
større bevægelsesfrihed, end 
når du bevæger dig på land.
De forskellige øvelser øger 
kroppens smidighed og 
bevægelighed.
Varmtvandstræning passer 
fint ind i Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger om, at du skal 
være fysisk aktiv minimum 
30 minutter dagligt

Hvordan foregår varmt-
vandstræning?
Alsidige øvelser med henblik 
på kredsløbstræning, let 
muskeltræning med fokus på 
stabilitet omkring kroppens 
led, styrke i mave-/ rygmu-
skulatur og stræk i det varme 
vand.
Intensiteten vil være, så alle 

kan være med. Der er korte 
intervaller, hvor pulsen kom-
mer let op. Du bestemmer 
dog selv, hvornår intensiteten 
er nok for dig.

Aktivitet i vand har den for-
del, at vandets opdrift med-
virker til, at du får mulighed 
for at kunne udføre øvelser, 
som du ikke ville kunne på 
land. Ud over det nye hold 
varmtvandstræning har 
HOG også andre hold, som 

henvender sig til voksne, der 
ønsker motion i vand. 
I øjeblikket er der ledige plad-
ser til Aquajogging, Aquafit-
ness og Aquaspinning.

Tilmelding til alle hold 
foregår på HOG svømnings 
hjemmeside: http://www.
hogsvomning.klub-modul.dk 
via holdtilmelding

 Member of:

Viborgvej 780 · 8471 Sabro · Tlf. 86 94 89 22 · Læs mere på sabrokro.dk

Rasmus Walter
14. oktober

Everybody’s Talking
28. oktober

Lis Sørensen
11. november

Barbara Moleko
19. november

Sko/Torp
16. september

595,-
Koncert og

 3-retters menu

Pris pr. pers.
Ekskl. gebyr

fra

Montra Hotel Sabro Kro glæder sig til at byde 

dig velkommen til efterårets intime koncerter. 

Her kommer du helt tæt på og får en intens 

koncert inkl. 3-retters menu. 

Følg med på facebook
Billetsalg starter snarest

I N T I M E

KONCERTER
med lækker mad

ü Koncert og middag
ü Overnatning i dobbeltvær.
ü Morgenbuffet

 Pris pr. pers. fra 995,-

LAD BILEN STÅ
Ta’ en overnatning

ü Koncert og middag
ü Juniorsuite med spa
ü Morgenbuffet

 Pris pr. pers. fra1.195,-

LUKSUSPAKKE
Suite med spa

Lise Kaa  
Kasserer
 

Marianne Johansen
Sekretær

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)

Karsten Egeblad
Planday, projekter

Kåre Kirkegaard
Formand
 

Anne Wulff Petersen
Udvalgsmedlem

”Aktivitet 
i vand har 
den fordel, 
at vandets 
opdrift 
medvirker 
til, at du får 
mulighed 
for at kun-
ne udføre 
øvelser, 
som du ikke 
ville kunne 
på land”
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HOG Mandehørm
griber om sig:
Flere end 40 har deltaget
i den fælles motionstræning
- Rigtig mange, over 40 
mænd, har deltaget i HOG 
Fodbolds mandehørm 
torsdag aften på banerne 
ved Haldum-Hinnerup 
Idrætsanlægget fortæl-
ler initiativtager Magnus 
Nielsen. 

Glædeligt er det, at så 
mange bakker op om denne 
motionsform.
Magnus Nielsen glæder sig 
også over, at der hen over 
sommeren har været 14-15 
asylansøgere, fortrinsvis 
syrere, der har deltaget. 

Har skaffet brugte
benskinner
og fodboldstøvler
De fleste har været der 
mange gange, og de hygger 
sig meget sammen med 
de lokale danske mænd, 

som har været rigtig gode 
til at tage imod gæsterne 
og endda hjælpe dem med 
brugte fodboldstøvler og 
benskinner.

Har lavet 7-mandshold
En del af deltagerne har 
endda etableret et 7-mands 
fodboldhold, der nu deltager 
i Østjysk Oldboys fodbold-
turnering. Samtidig bruger 
spillerne mandehørm som 
træningsmulighed. Det er jo 
perfekt, at vi på den måde 
kan få rigtig mange ud for at 
motionere, udtaler Magnus 
Nielsen.

Fond i DGI har
støttet projektet
med et pengebeløb
Magnus Nielsen har søgt en 
fond i DGI og fået 10.000 
kr. til at støtte op omkring 

projektet ”Mandehørm”. 
Pengene skal bruges til leje 
af tid på Kunstgræsbanen – 
Vibe Arena, så spillerne kan 
fortsætte vinteren igennem 
med at motionere. 

Efterårs-hyggeaften
Der vil også senere på efter-
året blive arrangeret en aften 
for de syriske og danske 
spillere: - En hyggeaften med 
lidt mad og underholdning, 
fortæller Magnus Nielsen, 
som er i dialog med Bibliote-
ket i Hinnerup og Røde Kors 
om dette arrangement.

Følg HOG Mandehørm
på facebook: 

HOG Mandehørm

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

Det gør godt med et lille hvil, efter rigtig at have ”gået til den” i HOG Mandehørm-fællesskabet.
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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

I Hinnerup og Omegns 
Gymnastikforening, HOG, 
har foråret og somme-
ren som omtalt på siden 
til venstre hørmet lidt af 
mand. Projekt ”Mande-
hørm” er, med hjælp fra 
DGI Østjyllands Flygtnin-
gepulje, kommet godt fra 
start og involverer nu også 
flygtninge over 18 år. 

Af Amalie Bugge

”Den bedste måde at 
integrere sig på må næsten 
være at få et godt grin og 
være sammen med andre 
mennesker.” 
Sådan begrunder Magnus 
Nielsen, bestyrelsesmedlem 
i HOG Hinnerup, projekt 
”Mandehørm”, som er et 
fodboldtilbud til lokale mænd 
og flygtninge over 18 år. 
Egentlig var projektet ikke 
tiltænkt flygtninge, men 
efter henvendelse fra en 
af klubbens ildsjæle, som 
også er i Røde Kors, blev 
de budt med og er siden 
mødt talstærkt op til de fleste 
træninger. 
- Der har i hvert fald været 
omkring 20 til hver træning. 
De eneste gange, hvor vi har 
haft lidt problemer, var under 
ramadanen, hvor energien til 
fodboldtræning ikke altid var 
til stede, fortæller Magnus 
Nielsen.

Slagets gang
Magnus Nielsen styrer selv 
slagets gang på grønsværen. 
Han kommer hver gang med 
rekvisitter og igangsætter 
opvarmning, træning og spil. 
- Jamen det er bare super 
sjovt. Vi griner altid sammen, 
og så har jeg fundet ud af, 
at man godt kan skyde forbi 
mål, selv om man står lige to 
meter foran, siger Magnus 
Nielsen og fortsætter: - 
Socialt er det helt fantastisk. 
De møder op, hilser alle på 

hinanden, og efter kampen 
giver de håndtryk og siger 
”tak for kampen”.
Han mærker også tilslutnin-
gen fra danskerne, som bak-
ker op om projektet og giver 
fodboldgrej og andet udstyr, 
de ikke længere bruger, 
videre til flygtningene. 

Motivationen var mere 
bevægelse og motion
Ideen til projektet har forenin-
gen haft i flere år. 
Den opstod, fordi de gerne 
ville have flere mænd over 18 
år til at bevæge sig og dyrke 
motion. 
Pengene fra DGI Østjyllands 
Flygtningepulje er med til at 
gøre det muligt, fordi de bl.a. 
går til at leje kunstgræsba-
nen til fodbold, men også til 
at afholde sociale arran-
gementer for flygtningene. 
Allerede nu har foreningen 
planer om at lave et arran-
gement på byens bibliotek, 
hvor flygtninge og lokale 
sammen kan lave mad, un-
derholdning og netværke 
med hinanden. 
- Vi er heldige, at nogle af de 
danske mænd på Mande-
hørm arbejder på biblioteket, 
hvor flygtningene også kom-
mer engang imellem. Så der 
er allerede en kontakt til ste-
det, siger Magnus Nielsen. 

Fortsætter året rundt
Og vinteren? Den kommer 
ikke til at stå i vejen for ”Man-
dehørm”, hvis det står til 
Magnus Nielsen. Han håber 
at få mulighed for at booke 
fodboldbanen i de kolde 
måneder også. 
- Jeg forventer, at Mande-
hørm er kommet for at blive. 
Nu har jeg sat det i gang. og 
så kunne det være fint, hvis 
jeg kan finde en dygtig gut til 
at tage over på et tidspunkt, 
fortæller Magnus Nielsen 
afsluttende.

”Mandehørm”
samler danskere
og flygtninge
omkring fodbold 

Til venstre ses en del af de mange 
aktive ”mandehørmere”, men kun 
ca. en tredjedel af alle dem, der har 
været med i sæsonens løb.

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

Specialfabrik for vægte til landbrug og industri
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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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Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.dk

Martin Olesen, 
formand
mao@hog-hinnerup.dk

Pia Mikol Burmeister
kasserer

Torben Øre,
bestyrelsesmedlem

Bo Woetmann
bestyrelsesmedlem

Kontaktpersoner cykling:

Michael Schmidt
bestyrelsesmedlem

I forårsmånederne har klub-
ben gennemført et begyn-
derkursus bestående af otte 
lektioner og en afsluttende 
50+ km tur søndag formid-

dag. Antal kursusdeltagere 
var syv, hvoraf to var mænd. 
Ligeledes var to deltagere 
medlem af klubben, men 
vi håber naturligvis, at de 
øvrige har fået så meget lyst, 
at de også melder sig ind.

Kurset behandlede racercyk-
lens opbygning og materialer, 
gennemgang af de forskel-
lige funktioner, reparation og 
vedligeholdelse, vejledning i 
cykling samt naturligvis mange 
kilometers kørsel i fællesskab. 
Det var helt tydeligt, at alle 
havde fået noget ud af kurset.
Det var helt sikkert nogle 
stærkere og mere kompetente 
cyklister, som deltog i de sidste 
samlinger, i forhold til da vi 
startede. 

Nye venner og bekendte
Man kommer hurtigt til at kende 
hinanden, når man cykler sam-
men i al slags vejr, og deraf 
følger naturligvis også nære 
venner og bekendtskaber.
Udvalget overvejer naturligvis, 
om vi skal gentage dette næste 
sæson. Begynderkurset skulle 
have afsluttet med deltagelse i 
Frisenborgløbet sammen med 
klubbens øvrige medlemmer, 
men løbet blev desværre aflyst 
i år.

Et aktivt forår
Mange af Klubbens medlem-
mer har gennem foråret delta-
get i forskellige motionscykelløb 

af forskellige længder. Disse 
arrangeres medlemmerne 
imellem via vores Facebook-
side.

Fællestræning
Fællestræning foregår også i 
efteråret med start fra klubloka-
let ved Rønbækhallen/svøm-
mehallen:

Tirsdag specialtræning
kl. 17:30

Torsdag gruppekørsel 
kl. 17:30 og

Søndag gruppekørsel 
kl. 09:00 som hidtil.

Vi har efter sommerferien 
startet op med at danne tre 
hold, for bl.a. at sikre en bedre 
mulighed for at nye og mindre 
øvede kan komme ind i en 
passende gruppe. Hold 1 kører 
med 28 - 30 km /t, Hold 2 kører 
med 25 - 27 km/t og Hold 3 
med 23 - 25 km/t.

Kom og prøv en tur..!
Har man lyst til at prøve en 
tur sammen med os, er man 
naturligvis velkommen til at 
møde op. Ligeledes har vi to 
racercykler, som kan lejes af 
nybegyndere. Dette giver mu-
lighed før at prøve, om cykling 
er interessant uden at skulle 
investere i dyrt materiel.

Forfatter:
Bo Woetmann 

Bagergården Hinnerup
Storegade 3 - Tlf. 86 98 81 00

S

Vi udfører alt inden for:
♠ Vandinstallationer
♠ Afløbsinstallationer
♠ Fjernvarmeinstallationer
♠ Badeværelser (totalløsninger)

Aut. VVS-installatør / kloakmester

HINNERUP  VV

86 76 01 20   mobil: 26 35 02 20

Kontakt os og få et uforbindende tilbud  

      Hinnerup VVS Aps
      Martin Horn, Skovvej 4
      8382 Hinnerup

 86 76 01 20   mobil: 26 35 02 20

    e-mail: martinhorn@hinnerupvvs.dk. 

Badeværelse-installationer

Afkalkning

Varmepumper

Totalløsninger af badeværelser

Radiatorer og - ventiler

Fællestræning, hygge
og mulighed for prøvetur
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OKTOBERFESTEN
er mere end
bare en ølfest...
Af Hans Ole Hauge

Om små 10 uger slår Hin-
nerup Oktoberfest dørene 
op igen, og byder velkom-
men til såvel nye som tro-
faste gengangere blandt 
de udklædte gæster.
Selv om 10 uger og 
oktober lyder langt ude i 
fremtiden, så er forbere-
delserne allerede godt i 
gang. 
Vi har talt med den tidli-
gere præsident fra Lions 
Hinnerup, Kim Beyer, 
som har været med som 
arrangør siden den første 
Oktoberfest i 2011.

LED-lamper, træstubbe, 
subwoofere, armbånd, 
myndighedsgodkendelser, 
pynt, søm, vagtplaner og 
– selvfølgelig – aftale om 
levering af øl, er bare nogle 
få eksempler på de aktivite-
ter, som ruller ned over Kims 
computerskærm, hvor den 
alenlange ”to-do-liste” for 
Oktoberfesten anno 2016 
står åbnet. 
- Heldigvis er jeg ikke helt 
alene om det, griner Kim. 
- For så kunne man da blive 
helt svedt bare ved tanken 
om at skulle i gang. 

Omhyggelig opdatering
Listen er omhyggelig 
opdateret med navne på 
de ansvarlige for aktiviteten, 
status og noter om ting, der 
skal følges ekstra op på.
- Der er mange detaljer at 
holde styr på. Men vi er jo 
efterhånden ved at være 
trænet i det, - så vi skal ikke 
opfinde det hele fra bunden 
hver gang. Heldigvis.
Da Kim for snart syv år siden 
kørte til HH-Hallens cafeteria 
for at deltage i det første 
planlægningsmøde mellem 
Lions og HOG Hinnerup, 
vidste han af gode grunde 
ikke helt, hvad han gik ind 
til: - Der var nok ikke rigtig 
nogen af os, der dengang 
havde et klart billede af, 
hvordan Oktoberfesten 
skulle udvikle sig, fortæller 
Kim. 
- Faktisk var det ikke engang 
sikkert, at den ville blive til 
noget overhovedet.

Startede med ølsmagning
Folkene fra HOG havde året 
før afholdt en øl-smagning 
i Uhresalen. Også denne 
aften deltog Hinnerup 
Tyroler- og Partyorkester, så 
stemningen var blevet lidt ty-
roler-agtig, uden det egentlig 
var meningen. Øl-smagnin-
gen havde stor tilslutning, og 
gæsterne efterspurgte mere 
fra samme skuffe.
Dét gav HOG tanken om at 
afholde en egentlig Okto-

berfest. 
HOG havde ikke på det 
tidspunkt den store erfaring 
i at arrangere fester i denne 
størrelsesorden. Dén eks-
pertise fandtes til gengæld 
i Lions. Efter mange år som 
arrangør af ”Årets Festaften” 
i Hinnerup, kunne Lions 
byde ind med både udstyr 
og stor erfaring.

En ren ”win-win”
Det stod hurtigt klart, at et 
samarbejde kunne blive en 
win-win situation for de to 
organisationer.
- Samtidig har vi også et 
fælles værdigrundlag, som 
motiverer os, fortsætter Kim.
Både Lions- og HOG-med-
lemmer leverer mange gratis 
arbejdstimer til planlægning 
og afholdelse af festen. 
Det er nødvendigt, hvis der 
skal være nogen chance for 
et økonomisk overskud fra 
festen. 
- Og det er klart en målsæt-
ning for os, understreger 
Kim. 

Overskudsdeling
Et eventuelt overskud deles 
ligeligt mellem Lions og 
HOG. Lions fordeler deres 
andel til humanitære formål, 
og HOG fordeler deres an-
del på klubbens ungdoms-
aktiviteter i Hinnerup.
- Men også det sociale 
aspekt er vigtigt for os, 
tilføjer Kim. 
- Det er rigtig vigtigt for os 
at kunne tilbyde Hinnerup 
et godt, lokalt arrangement, 
hvor man alene eller i samlet 
flok kan deltage og mødes 
med naboer og venner. Det 
giver fællesskab og synlig-
hed om arrangørernes lokale 
arbejde.
Så festen, der startede med 
øllet i centrum, har udviklet 
sig til arrangement omkring 
lokale, gode formål. 
- Men det gør selvfølgelig 
ikke noget, at øllet også 
smager godt, griner Kim.

Hinnerup Oktoberfest 
afholdes for 6. gang 
d. 29. oktober i HH-
Hallen. 
Billetsalget er godt 
i gang, men der er 
stadig ca. 130 af de 
i alt 500 billetter til 
salg hos Din Tøjmand 
– Claus Hvass i Hin-
nerup.
Følg Oktoberfesten 
i Hinnerup på Face-
book: https://www.
facebook.com/Hin-
nerupOktoberfestOf-
ficiel/

af forskellige længder. Disse 
arrangeres medlemmerne 
imellem via vores Facebook-
side.

Fællestræning
Fællestræning foregår også i 
efteråret med start fra klubloka-
let ved Rønbækhallen/svøm-
mehallen:

Tirsdag specialtræning
kl. 17:30

Torsdag gruppekørsel 
kl. 17:30 og

Søndag gruppekørsel 
kl. 09:00 som hidtil.

Vi har efter sommerferien 
startet op med at danne tre 
hold, for bl.a. at sikre en bedre 
mulighed for at nye og mindre 
øvede kan komme ind i en 
passende gruppe. Hold 1 kører 
med 28 - 30 km /t, Hold 2 kører 
med 25 - 27 km/t og Hold 3 
med 23 - 25 km/t.

Kom og prøv en tur..!
Har man lyst til at prøve en 
tur sammen med os, er man 
naturligvis velkommen til at 
møde op. Ligeledes har vi to 
racercykler, som kan lejes af 
nybegyndere. Dette giver mu-
lighed før at prøve, om cykling 
er interessant uden at skulle 
investere i dyrt materiel.

Forfatter:
Bo Woetmann 
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René Johansen, 
Formand
rj@hog-hinnerup.dk

Rasmus Saugmann,
Team Senior 
Saugmann76@hotmail.com

Kontaktpersoner fodbold:

Michael Hejlskov
Bestyrelsesmedlem
mhj@hog-hinnerup.dk

Lars Bering
Umgdomsformand
LBS@hog-hinnerup.dk

Bjarke Christiansen
Bestyrelsesmedlem
BCH@hog-hinnerup.dk

Susanne S. Ravnkilde
Bestyrelsesmedlem
Stenkaer@gmail.com

Vi arbejder lige nu på at få plads til så 
mange som muligt fra ventelisten, og 
lige nu ser det ud til, at alle hold bliver 
fyldt.

Vi har måttet sige farvel til en del deltagere 
fordelt på alle holdene, men  heldigvis 
kommer der nye til.

Tak for en kæmpe indsats
Vi har sagt farvel til Jens Lind Jensen som 
instruktør, hvilket han har været i 19 år, og 
dermed gjort en kæmpe indsats for se-
nioridræt i Hinnerup. Heldigvis fortsætter 
Jens stadigvæk som aktiv gymnast.

Vi har været så heldige, at Ruth Mikkel-
sen har sagt ja til at være instruktør på 
onsdagsholdet. 
Ruth har været lærer i folkeskolen og har 
også været gymnastikinstruktør i Gymna-
stiksamvirket i mange år. 

Team Favrskov Håndbold
Håndboldafdelingen er i fuld 
gang med forberedelserne 
til en ny sæson. 
Rigtig mange hold har holdt 
formen ved lige i maj og 
juni, og efter en kort som-
merferie i juli er indendørs 
skoende blevet snøret til 
endnu en  tur i hallen. 

Vi har til denne sæson 
2016/17 fået lidt mere haltid 
grundet den nye hal i SKIC 
Søften Kultur og Idrætscen-
ter. Desværre slet ikke det vi 
have forventet og håbet for 
vores unge spillere. Men vi 
må forsøge at få det bedste 
ud af det. 
Det nye center i SKIC med 
Cafe og fitnesscenter er 
i hvert fald blevet utrolig 
godt, og vi vil gerne benytte 
lejligheden til at bede alle om 
at støtte op om dette ved at 
bruge cafeen etc., så vi som 
håndboldklub kan finde og 
skabe os et nyt ”KLUBHUS” 
for TFH. 

Vi har plads til alle aldre..!
I denne sæson får vi igen hold 
i alle rækker så der er plads til 
alle, der vil spille håndbold. 
Alle pige- og drengehold 
fra U14-U18 vil forsøge at 
kvalificere sig til en plads i 

divisionsrækkerne. Så det 
bliver spændende at følge her 
i september måned. 

Internationale triumfer
Der er allerede afholdt op-
startsweekend for ungdoms-
spillere med masser af hygge 
og masser af træningskampe. 
Vi har i år også haft et enkelt 
hold med til det store interna-
tionale Handball Generation i 
Viborg, hvor vores U10 dren-
ge gik hele vejen og vandt 
over GOG i finalen. Benjamin 
B. blev kåret til finalens figther. 
Vores U14 piger var i Ungarn 
til Balatoncup, hvor et mixet 
hold klarede det virkelig godt 
og vandt en flot bronzeme-
dalje, - og Ida B. blev kåret til 
finalerundens bedste spiller – 
STORT TILLYKKE.

Håndboldfitness er et hit
Den 24.-26. september 
deltager mange af vores hold 
til opstartsstævne i Ikast – det 
kan følges på vores face-
bookgruppe. 
Mandag den 5. september 
holdt vi et stort møde for 
alle trænere, hvor vi vendte 
forskellige emner omkring den 
kommende sæson. 
Håndboldfitness vokser og 
vokser fordi det er skide 

skægt, og nu kan du også 
træne om onsdagen. Kom 
forbi og se, om det ikke er 
noget for dig. 

Håndbold for sjov
”Håndbold for sjov” (2-6 år),  
hvor de helt små kan lege og 
hygge sig med skumbolde og 
bevægelse, er også lagt fast i 
kalenderen, så tag de yngste 
med i hallen – det er sjovt for 
både voksne og børn. Se tider 
på hjemmesiden. 
Mimimix fra 5-8 år vil i år sam-
arbejde mere på tværs, hvilket  
betyder at man både kan 
træne i den lokale hal, som vi 
plejer, og nu også deltage i 
flere ministævner i TFH regi 
+ kredsens ministævner rundt 
omkring i Århus.
Hold øje med opdateringer 
på vores Facebookside  og 
hjemmeside – for der er mas-
ser af aktivitet i de kommende 
måneder. 
www.Teamfh.dk el. https://
es-es.facebook.com/team-
favrskovhaandbold/

God fornøjelse
med den nye sæson

På vegne af styregruppen
Ole Busk Henriksen

Formand

HOG har syrisk
flygtning i jobtræning

Henrik Hedegaard 
Formand 
hhe@hog-hinnerup.dk  

Michael Haugaard
Udvalgsmedlem
mha@hog-hinnerup.dk 

Kontaktpersoner Indoor Cycling:

Pelle Andersen
Udvalgsmedlem
pan@hog-hinnerup.dk

Claus Bøje Borup-Hansen
Udvalgsmedlem
clausboje@hotmail.com

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

HOG og Integrationsafde-
lingen i Favrskov Kommune 
har indgået en aftale om, at 
HOG har en syrisk flygtning i 
jobtræning. 
Den 41-årige Khaled Abdu-
lah Abdulrahman arbejder 
to dage om ugen for HOG. 
De øvrige dage går han på 
sprogskole i Hadsten. 

Aftalen er kommet i stand mel-
lem Integrationsafdelingen og 
Magnus Nielsen, som er den 
daglige igangsætter for Khaled. 
- Opgaverne har været mange, 
fortæller Magnus Nielsen.

- Det er lige fra at hjælpe med 
at reparere fodboldmål, sætte 
nye net på, kridte fodbold-
baner, klippe græs, beskære 
træer, feje og rydde op, til flyt-
ning af materialer, køleskabe 
og frysere i klubhuset ved HH 
og meget mere. 

God hjælp og god humor ;-)
Samtidig med at Khaled er 
en god hjælp med de mange 
opgaver, så er der også tid til 
at lære mere dansk og ikke 
mindst at lære noget om den 
danske kultur og foreningsliv 
og ikke at forglemme den 

danske humor. 
- Vi hygger os og får en masse 
opgaver fra hånden i de to 
gange 8 timer, Khaled hjælper 
til, fortæller Magnus Nielsen. 
Aftalen løber til udgangen af 
oktober, og til den tid håber 
Khaled så, at han kan komme i 
gang med et andet arbejde. 

Jobtræning

Khaled Abdulah Abdulrhaman og Magnus Nielsen i gang med at brænde ukrudt på terrassen ved 
HOG´s klubhus ved Haldum-Hinnerup Hallen. 

Fotograf: Søren Eriksen



Hovedsponsorer:
• Djurslands Bank
• Forza
• Hummel
• Sportmaster Storcenter Nord

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

Sølvsponsorer:
• AC Malerfirma
• Dansk Computer Center
• Danvægt
• Din Tøjmand i Hinnerup
• E. Trasborg
• Hinnerup Container Service
• Hinnerup Hvidevarer & Belysning
• Klitte & Jensen
• NMT El-Service - Risskov
• OK Benzin
• Profil Optik
• Tømrermester Jens Rasmussen
• Vibe Huse
• VVS Flemming Sørensen
• XL Byg - Gadeberg Hadsten

Bronzesponsorer:
• Blue Water Shipping
• Bridgestone Danmark A/S

• Circle K - Søften
• De Grønne Busser
• Entreprenør Morten Balle
• Frode Laursen 
• Gepa Auto
• Hair Fair
• Hinnerup Blik og VVS Aps 
• Hinnerup VVS
• Kok Omega
• Kolbjørn Huse
• Malerfirma Haugaard
• Montra Hotel Sabro Kro
• Murermester Orla Kragelund
• Post EL
• Tømrerfirma Dyrborg & Winther
• Tømrerfirma Glud og Møller
• Tømrerfirma Mads Bisgaard
• XL -BYG og MAL - Søften

Reklameskilte:
Rønbæk Stadion - HH Hallen -
RIC hal 1 og hal 2
 
AC Malerfirma
Bagergården i Hinnerup  
Blikkenslagerfirmaet 
Per Bundgaard Sørensen
Blue Water Shipping 
Bridgestone Danmark A/S 
Carlsberg 
Circle K - Søften
Danvægt 
De Grønne Busser 
Din Tøjmand i Hinnerup

Djurslands Bank
E. Trasborg  
Elcon Hadsten-Hinnerup 
Entreprenør Morten Balle    
Frode Laursen 
Hair Fair
Handelsbanken 
Hinnerup Blik og VVS Aps
Hinnerup Container Service 
Hinnerup Hvidevarer og Belysning
Hinnerup VVS 
Home
Hummel
Intersport
Jacobs Tømrerfirma  
Jyske Bank 
Kirkens Korshær 
Klitte & Jensen
Kolbjørn Huse
LB Skilte - Norring  
Malermester Haugaard
MB Anlæg & Teknik Aps  
Murermester 
Karl Johan Hvid  Tønnesen
NMT Elservice - Risskov
OK Benzin 
OK Fyringsolie
Post EL
Profil Optik 
Rafn El 
Rafn Tømrer og Snedker Aps 
Ren Velvære 
Scanex  
Sparekassen Kronjylland 

Sportmaster Storcenter Nord
Tandlægerne Hedegaard og Kjærgaard
Tennegården
Trygsen Service & Udlejning
Tømrerfirma Dyberg & Winther
Tømrerfirma Glud og Møller 
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
Carlsberg Sportsfond
Dansk Computer Center
Danvægt
Debel
Djurslands Bank
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 
samarbejdspartnere..!

HOG’s reklamepartnere:

15Senioridræt

Det ser ud til
at alle hold bliver fyldt op
Vi arbejder lige nu på at få plads til så 
mange som muligt fra ventelisten, og 
lige nu ser det ud til, at alle hold bliver 
fyldt.

Vi har måttet sige farvel til en del deltagere 
fordelt på alle holdene, men  heldigvis 
kommer der nye til.

Tak for en kæmpe indsats
Vi har sagt farvel til Jens Lind Jensen som 
instruktør, hvilket han har været i 19 år, og 
dermed gjort en kæmpe indsats for se-
nioridræt i Hinnerup. Heldigvis fortsætter 
Jens stadigvæk som aktiv gymnast.

Vi har været så heldige, at Ruth Mikkel-
sen har sagt ja til at være instruktør på 
onsdagsholdet. 
Ruth har været lærer i folkeskolen og har 
også været gymnastikinstruktør i Gymna-
stiksamvirket i mange år. 

Ruth vil, i samarbejde med Bodil Svend-
gård, være instruktør om onsdagen fra kl. 
10.00 - 12.00.

På mandagsholdet begyndte Solveig Ve-
stergård allerede sidste år som instruktør. 
Solveig underviser i mange forskelige 
former for fysisk aktivitet og 
tager gerne håndvægte med i øvelserne. 
Solveig er også uddannet lærer. Solveig 
vil, i samarbejde med Bodil, være instruk-
tør om mandagen fra kl. 10.15 - 12.15.

Bodil Svendgård har vi haft som instruk-
tør i en årrække. Bodil får dog en ekstra 
udfordring, idet hun er instruktør både 
mandag og onsdag og dermed to forske-
lige samarbejdspartnere, men vi har stor 
tiltro til, at Bodil nok skal klare det.

På kursus
Bodil Svendgaard og Solveig Vestergaard 
har været på en uges kursus på Gerlev 
Idrætshøjskole her i sommerferien. Vi 
håber, at de har haft udbytte af kurset.

Karen Nør er fortsat instruktør på morgen-
holdet onsdag kl. 8.30 - 9.30.
Der er stor søgning til dette hold, så må-
ske undgår vi ikke en lille venteliste her.

Det er der også til indoor cycling, hvor 
Poul Erik Morell og Erik Arvad samar-
bejder om at være instruktører. De har i 
sommerens løb cyklet mange kilometer 
på landevejen for at holde sig skarpe til 
den nye sæson.

Udvalget for Senior Idræt
ser frem til ny god sæson.

HOG Senioridræt spiller pe-
tanque hver torsdag kl. 10.00 
– 12.00 på banerne mellem 
Hinnerupbadet og Fodbold-
omklædningen ved Rønbæk 
Stadion. 
Selv om gruppen tæller mange 
spillere, er der god plads til flere, 
der kunne tænke sig at være 
med. Så mød endelig op eller 
kontakt senioridrættens besty-
relse, hvis der er spørgsmål. 
Det er også muligt at spille på 
andre dage og tidspunkter end 
om torsdagen. 

Fotograf: Magnus Nielsen 

Jens Boesen 
Formand 
senioridraet-jb@live.dk

Laila Møldrup
Kasserer
senioridraet.lm@gmail.com

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

Kontaktpersoner senioridræt:

Karen Ravn Nielsen
Udvalgsmedlem
Karen.Ravn@al2mail.dk

Årsmøde 2016
Når dette publiceres er Hinnerup Senior Idræt godt i gang med den 
20. sæson.

Vi har nu ca. 280 medlemmer fordelt på 4 hold – et morgen gymna-
stikhold, to formiddags gymnastik/idrætshold, samt et indoor cycling 
hold.
Hinnerup Senior Idræt holder Årsmøde 2016 den 26. oktober.

Dagsorden:
1. Velkomst v. formand Jens Boesen.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Udvalgets beretning v. formanden.
5. Godkendelse af regnskab 2015-2016.
6. Fremlæggelse af budget 2016-2017.
7. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 
14 dag før Årsmødet.
8. Valg af udvalgsmedlemmer.
9. Valg af suppleanter.
10. Valg af revisor.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Udvalget for Hinnerup Senior Idræt under HOG

I øvrigt henvises til HOG’s hjemmeside: www.HOG-hinnerup.dk , 
hvor der er yderligere information fra Hinnerup Senior Idræt.
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Renovering af klubhuset ved Haldum-Hinnerup Hallen
HOGs klubhus ved Haldum-
Hinnerup Hallen blev taget i 
brug den 13. maj 1995.

Klubhuse bruges dagligt 
af mange brugere af både 
Haldum-Hinnerup Hallen og 
fodboldbanerne ved Haldum-
Hinnerup hallen.

Der er behov for, at renovere 
klubhuset. 
Køkkenet skal udvides, så det 
kan håndtere de mange store 
stævner. 
Klublokalerne skal males, og 
der er behov for nye møbler.

Sparekassen Kronjyllands 
gavefond har valgt at støtte 
renoveringen med 10.000 kr. 
Tilsvarende har Nordea-fonden 
givet et tilskud på 15.000 til nye 
møbler. Renoveringen støttes 
også af Idrætsparkens Fond 
med 15.000.

Det samlede budget for om-
bygningen er ca. 150.000 kr.

HOG takker Sparekassen 
Kronjylland, Nordea-fonden og 
Idrætsparkens Fond for støt-
ten, der er en stor hjælp.

Søren Eriksen
Formand

TANDLÆGERNE
Thomas Hedegaard & Mette Kjærgaard
Storegade 3, 
8382 Hinnerup

Præmierne sendes direkte til vinderne fra HOG’s kontor i løbet af måneden.

Præmierne sendes direkte til vinderne fra HOG’s kontor i løbet af måneden.

Præmierne sendes direkte til vinderne fra HOG’s kontor i løbet af måneden.

TIL VENSTRE:
Dorthe Seeberg, 
Afdelingsdirektør 
i Sparekassen 
Kronjylland, og 
Søren Eriksen, 
Hovedformand
i HOG.

TIL HØJRE: 
Mette 

Lundkær Dam, 
afdelingsdirek-
tør Nordea, og 
Søren Eriksen, 
hovedformand

i HOG.


