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NYHEDSBREV MAJ ’13 
HOG FODBOLD -  ønsker alle en forsat god forårssæson  _______________________ 
Endelig forår og sommer! 

Efter en lang og kold vinter er forårssæsonen 2013 kommet godt i gang. Vinteren slap dog ikke sådan sit tag 

i banerne og Favrskov Kommune frigav derfor først banerne langt hen i 

april måned. Det betød desværre, at nogle hold måtte opstarte sæsonen 

med at spille de første turneringskampe på grusbane.  

 

Varmegraderne er dog endelig kommet i vejret og græsset står grønt. Det 

er derfor blevet tid til en opsummering og i det følgende kan du læse om 

noget af det, som er sket, pågår og er undervejs i Fodboldafdelingen.  

 

ÅRSMØDE - omfordeling og nye ansigter i HOG Fodbold   

Fodboldafdelingen har holdt sit årsmøde, hvor bla. budgettet for 2013 blev gennemgået og godkendt. 
Herefter var der valg til bestyrelsen, da Per Bach Sørensen har valgt at takke af, efter mange år på posten 
som formand for bestyrelsen i fodboldafdelingen. Der skal lyde en stor tak til Per for den store indsats. 
 
René Johansen er blevet valgt som ny formand. René har været tilknyttet HOG-fodbold i en lang årrække og 
har derfor et indgående kendskab til klubben. René startede som træner i sin tid, har siddet som indkøber og 
senest fungeret som ungeformand i afdelingen. René ser frem til at komme igang med arbejdet som 
formand.  
 
Peter Rasmussen, som også er et kendt ansigt i fodboldafdelingen, er blevet valgt som ny formand for team 
ungdom (B&U) og Rasmus Saugmann, der selv er tidligere fodboldspiller i HOG og nu også  fungerer som 
assistenttræner for serie 3. herrer, er blevet konstitueret formand for seniorafdelingen.  
 
Kristen Engelbrecht, der har siddet i afdelingsbestyrelsen, har nu valgt at bruge sine kræfter i team børn, 
men sidder også stadig i fodboldafdelingens advisory board.  
  
Susanne Stenkær Ravnkilde er indtrådt som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen. Susanne har selv spillet 
fodbold siden 1988, men en fodboldskade og titlen som nybagt mor har gjort, at fodbolden for en tid er stillet 
på hylden. Hun har derfor fundet tid til at give en hjælpende hånd med bestyrelsesarbejdet i stedet.  
 

For yderligere information se under fanebladet ”fodboldudvalg” på www.hog-hinnerup.dk  

 

KUNSTGRÆSBANEN – sponsorer og første spadestik__________________________ 

Fredag den 19. april 2013 blev første spadestik til kunstgræsbanen på idrætsanlægget ved Haldum-

Hinnerupskolen taget af formanden for kultur- og fritidsudvalget i Favrskov Kommune, Anders Nørgaard. 

Anders Nørgaard svang først spaden og efterfølgende tog han første spadestik med gravemaskinen, som 

Visti Gertsen fra Viby Huse, havde kørt frem i dagens anledning.  

HOG´s formand Søren Eriksen og formand for fodboldafdelingen René Johansen 

tog også et spadestik for at markere HOG´s arrangement i kunstgræsbanens 

tilblivelse.  

Aksel Daugbjerg, formand for kunstgræsudvalget, talte om arbejdet forud for 

anlæg af banen. En lang proces, der nu endelig lykkedes. Næsten hele 

anlægsbeløbet er i hus, der mangler kun knap 100.000 kr., og det beløb kan jo 

nå at komme ind endnu inden anlægget af banen er til ende.  

Mange kræfter har arbejdet hårdt for at nå så langt, som vi er nået nu, fortalte 

Aksel Daugbjerg, men kampen har ikke været forgæves. Nu glæder vi os til at se 

alle de mange børn, unge og voksne fra Favrskov  Kommune på banen.  

http://www.hog-hinnerup.dk/
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Uni-Sport A/S med Vibe-Huse A/S, Hinnerup. som underleverandør samt Rafn-el og KIBO-Hegn er nu i gang 

med at etablere banen, som forventes færdig efter sommerferien.  Ingeniør Lars Lindgaard, Hinnerup, er 

rådgivende ingeniør på projektet. 

 

 i forbindelse med første spadestik fik kunstgræsbanen også et nyt navn, nemlig Vibe Arena. 

 

Kunstgræsbanen kunne ikke være blevet en realitet uden de mange sponsorer, der har valgt at støtte op om 

en kunstrgræsbane i HOG. Fra egne rækker i HOG har blandt andet OB 30+ overrakt 50.000 kroner til 

Favrskov Banen, som OB 30+ blandt andet har fremskaffet ved at sælge sportseffekter med autografer fra 

bla. Diego Maradona. Desuden er der også indkommet sponsorater fra både HOG svømning og HOG 

badminton.  

 

Man kan stadig nå at give et bidrag og sker det inden den 

1. juni 2013 er det muligt at få en skatterabat. Man kan 

læse mere om kunstgræsbanen og om mulighed for at 

give et bidrag på kunstgræsudvalgets egen hjemmeside: www.favrskovbanen.dk . 

 

LØB OG FODBOLD - hold tempoet    

Som noget nyt tilbydes nu fast løbetræning som supplement for at holde 

formen oppe. Tilbuddet gælder for de fodboldglade og også dem, der godt 

kunne tænke sig at være med. Man behøver ikke at tilmelde sig og der er 

ingen mødepligt. Du skal bare møde op og give den gas, når der løbes 

hver lørdag og søndag kl. 10:00 fra HH.  

Hele ruten er på 3 km og er delt op i 2 x 1,5 km. På den første 1,5 km. rute lunter vi af sted og varmer op 

sådan at alle kan være med selv de små og de ældre. Anden rute på 1,5 km, hvor vi udfordrer styrken og 

pulsen ved djævlebakken. Her spurter vi en distance på 70-100 meter som et intervalløb. 

Kan vi løbe fra modstanderen på boldbanen, vil det være afgørende for at vinde en kamp. Eller har vi 

overskud i styrken og pulsen de sidste 5-10 minutter i en kamp, vil det også være afgørende for et godt 

resultat. Så husk at møde op til løbetræning og så kører det for dig og dit hold på boldbanen. 

DBU´s PIGERAKET TIL HINNERUP – kom så piger!   

DBU satser i fællesskab med forskellige værtsklubber på at gøre 

fodbold mere attraktivt for piger. 

Derfor turnerer PIGERAKETTEN rundt i hele Danmark og kommer til 

Hinnerup d. 10. juni kl. 17.00-20.00. Alle piger i alderen 6 – 12 år får 

hermed muligheden for, at stifte bekendtskab med fodboldspillet på en 

hylende morsom og total uforpligtende måde. Det er helt uforpligtende 

at møde op. Arrangementet kommer til at foregå på banerne ved HH-

hallen og arrangementet er gratis.  

FODBOLDSKOLER OG CAMPS - status  

Pga. en række planlagte lejrskoler var det desværre 

ikke muligt at sikre tilstrækkelig tilmelding til 

Mikrofodboldskolen i år. Vi vil næste år forsøge at 

koordinere med den mindste klasser, således vi ikke havner i sammen situation igen. 

http://www.favrskovbanen.dk/
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Til gengæld er Fodboldskolen udsolgt med 240 pladser. Vi ville gerne tilbyde endnu flere pladser, men har 

for nuværende ikke banekapaciteten til det. 

Fodboldcampen i uge 31 har plads til 48 deltagere og er næsten udsolgt. 

Igen i år har vi aftaler på plads med trænere, ledere og hjælpere. Der er 

nogle gode dage i vente for de tilmeldte! Prisen for DBU's fodboldcamp er i 

2013 kr. 1130,- pr. deltager (gebyr udgør kr. 30,-). Billetter kan købes på posthusene eller via billetnet.dk. 

STORE TEKNIKDAG – Sjov fodbolddag for de yngste den 8. september__________ 

Alle piger og drenge mellem 8-12 år kan igen glæde sig til søndag den 8. 

september hvor HOG Hinnerup afholder en spændende fodboldaktivitet – Store 

Teknikdag – på fodboldbanerne ved HH.  

Det bliver en sjov fodbolddag, hvor de yngste fodboldspillere på drenge- 

såvel som pigesiden, sammen med forældre og ungdomstrænere, 

afprøver udvalgte tekniske øvelser fra AGF Talentfodbold. Der vil være 

noget for alle med sjove fodboldøvelser, sund mad og snacks og 

overraskelser. 

 

Læs mere og hvordan I tilmelder jer på: http://www.storeteknikdag.dk/ og www.agf-

talentfodbold.dk/klubben/store_teknik.htm. 

HINNERUP CUP 2013 – Danmarks hyggeligste fodboldstævne vel overstået_______ 

Hinnerup Cup 2013 er veloverstået og arrangørerne kan igen puste ud og begynde forberedelserne til næste 

års udgave - Hinnerup Cup 2014.  

I Hinnerup Cup - Danmarks hyggeligste fodboldstævne – 

deltog der i år 90 hold små fodboldspillere, der om 

torsdagen – Kr. Himmelfartsdag, spillede 3- og 5-mands 

fodbold på små baner på idrætsanlægget ved Haldum-

Hinnerup Hallen.  De små spillere kom så langt væk fra 

som Kolding, Viborg, Stoholm, Randers og Rødkærsbro.  

Alle spillede 3-4 kampe og fik overrakt guldmedaljer af 

repræsentanter fra Danske Bank, der var sponsor for 

kampene for de små spillere. En rigtig god dag, hvor der 

var store roser til arrangørerne for et veltilrettelagt stævne.  

”Super stævne for de små om torsdagen, hvor jeg deltog med den yngste af drengene. Flot at blive 

modtaget af parkeringsvagter og anvist plads. Det var stolte drenge, der kom hjem med medalje om halsen. 

Fredag og lørdag har jeg deltaget med et hold U11 drenge. Også her forløb alt perfekt. At vi så kun vandt én 

kamp, kan I jo ikke gøre for. Stor service på stævnekontoret. Smil og glade ansigter over alt”.( Karsten 

Holm, Stilling IF, U8 og U11 drenge) 

Hinnerup Cup for de 10 – 17 årige drenge og piger gik i gang med kampe allerede 

torsdag eftermiddag og aften. 120 fodboldhold havde tilmeldt sig stævnet. Desværre 

var der i dagene lige op til stævnet afbud fra en 3-4 hold.  

Kampene for de mange hold fortsatte hele fredagen med indledende kampe og 

slutspilskampe. Der var rigtig mange lige kampe, hvor holdene stod godt til 

hinanden, men desværre også kampe, hvor niveauforskellen var for stor.  

Lørdag stod den på de afsluttende kampe i slutspillene og på semi- og finalekampe, 

inden de mange vindende hold kunne modtage deres medaljer og personlige 

præmier.  

http://www.storeteknikdag.dk/
http://www.agf-talentfodbold.dk/klubben/store_teknik.htm
http://www.agf-talentfodbold.dk/klubben/store_teknik.htm
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Formand for Hinnerup Cup Per Bach Sørensen, stod sammen med næstformand i fodboldafdelingen Ole 

Okholm for præmieoverrækkelsen. Begge var meget tilfredse med 

stævnets afvikling.  

Der sker naturligvis fejl, når så stort et arrangement kører af stablen, 

udtaler Per Bach Sørensen, men når det holdes op mod alle de 

roser, de fleste deltagere har til stævnets afvikling, til indkvartering og 

ikke mindst til bespisningen, der er helt i top, så glemmer man helt, at 

der er noget, der er gået skævt. Der er heldigvis hold, der kommer 

med ting, der kunne gøres bedre, og det tager vi med på det 

kommende evalueringsmøde og forsøger så at rette til, så samme problematik ikke gentages til næste års 

udgave af Hinnerup Cup. 

Formanden vil også gerne rose de mange hjælpere for en utrolig stor indsats. Smil hele vejen rundt til trods 

for, at mange ind imellem var godt trætte. Flot gået alle sammen!  

Vi er efterhånden ved at bliver én stor familie, hvor vi trods hårdt arbejde hygger os sammen, og får skabt 

nye bekendtskaber med de nye hjælpere, der heldigvis hvert år kommer til. Så går man derhjemme og 

savner selskab, så skal man bare melde sig som hjælper ved Hinnerup Cup, så kommer man hurtig til at 

kende det halve af Hinnerup, siger Per Bach Sørensen.  

KOM UD AF POMFRITTEN – Stor deltagelse  

Forinden afviklingen af Danske Bank og Hinnerup Cup afvikledes ”Kom ud af pomfritten” den 8. maj for ca. 

130 elever på HH anlægget. Aktiviteten er et tilbud til børn og unge og foregår i samarbejde med SFO. 

Tilbuddet handler om at sætte fokus på den fysiske aktivitet blandt børnene samt kostvaner. 10 elever 

indtrådte endvidere som hjælpere. Flot! 

”Tilslutningen og samarbejdet med SFO viser, at der er stor opbakning og motivation for at arbejde med et 

sundt og aktivt budskab til børnene. Vi er glade for samarbejdet med SFO og glade for det store fremmøde”, 

udtaler ungdomsformand Peter Rasmussen. 

OSTSEE CUP – HOG markerer sig i Europa  

93 forældre og børn fra U8D, U9D, U10D drog fredag den 17, maj til Ost See Cup 

ved Kiel (nærmere bestemt Schönberg/Krummbek). Det blev til et par fantastiske 

dage med masser af god fodbold, god stemning og godt humør! 

Der var stor imødekommenhed fra værterne, som meget gerne ville se om de 

kunne gengælde vores besøg ved næste års Hinnerup Cup. 

De mindste fødder spillede lørdag formiddag under stor bevågenhed og 

opbakning fra de lidt ældre spillere samt forældre. Der var stortromme og 

tågehorn på sidelinjen (så længe gassen varede – på tågehornet altså). Det blev 

til 2 uafgjorte og resten vunde og således en flot indsats og topresultat. 

Senere lørdag og søndag spillede U9 og U10, som supplerede og hjalp hinanden både på og udenfor 

banen. Igen overvejende sejre til de i alt 6 hold. Vi mødte rigtig godt matchede hold, og dejligt at se, at vi 

både er med og kan vinde over de stærkere hold til stævnet. Og at spillerne sportsligt set også får tilpas 

udfordring i forhold til deres fodboldmæssige udvikling. 

Overnatning foregik i spartansk indrettede telte med plads til ca. 20 

personer per stk. (og et enkelt havetelt, som ikke klarede lørdagens 

byger. Heldigvis fik snarrådige reddet soveposer og madrasser i 

land, og overnatning foregik i de tilstødende materialerum og 

omklædning – så er det også prøvet).  

Den store oplevelse var dog at se, hvordan børnene på tværs af 
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årgange fungerede sammen. Dels hvordan de sportsligt indgår og indlever sig i hinandens kampe, dels 

socialt fungerer godt sammen.  

Turen var således et unikt bidrag til styrkelse af relationerne blandt børnene – og ikke mindst på tværs af 

forældrene. Og det er jo netop pointen med foreningslivet – at have noget at for-enes og være fælles om.  

Forud for turen lå en massiv planlægningsindsats af trænerteamet på årgangene samt særlig støtte fra en 

række forældre for uden hvem, turen ikke var blevet. Stor tak og ros til dem!!! 

HOG FODBOLD – nu med boldkanon________________________________________ 

Fodboldafdelingen er nu den stolte ejer af en fodboldkanon. Ja, du læste rigtigt - en kanon som skyder med 

fodbolde.  

 

Der oprettes manuelt bookingsystem/-skabelon, hvor 

maskinen kan bookes under hensyntagen til at alle 

årgange i udgangspunktet har ligelig adgang som en 

del af supplementet til træningen.  

 

 

Maskinen må kun betjenes af trænere og står i containeren på HH. Endvidere kan den ikke benyttes til 

boldstørrelser mindre end str. 4.  

 

HOG Fodbold 


