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NYHEDSBREV DECEMBER ’11 
Glædelig jul og godt nytår fra Fodboldafdelingen  

Fodboldafdelingen vil gerne give en stor tak til de mange frivillige kræfter i klubben, 

som i løbet af 2011 har lagt knofedt i at få fodbolden til at rulle i HOG. Det være sig 

på og udenfor banerne samt i forbindelse med flere større aktiviteter hen over året, 

såsom Hinnerup Cup, Fodboldcamps- og skoler m.m.  

 

Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem til et nyt og 

spændende 2012 med masser af fodbold, og gode oplevelser til børn og voksne. 

 

Nyt om navne  

Her ved udgangen af året kan vi gøre status over et par navne som i løbet af 2011 eller med kommende 

årsmøde vil få en ny rolle i klubben. 

 

Formand Per Bach Sørensen stiller ikke op til valg som formand efter 

at have taget 4 år på posten i stedet for de oprindeligt tiltænkte 2 år. Det 

betyder, at vi snart skal sige farvel til Per som formand. Per vil dog 

fremover bl.a. ligge kræfter i Hinnerup Cup. Det betyder også, at vi skal 

finde en ny formand.  

 

I Team Børn har Peter Rasmussen ønsket at overlade roret som 

hovedansvarlig for Team Børn til friske kræfter. Heinrich Frausing og 

René Johansen (Team Unge) - godt støttet af nye kræfter i form af 

Karen Bomberg - dribler videre med bolden i Team Børn. 

 

Christian Lorenzen stoppede sommeren 2011, som ansvarlig for 

Team Senior. Kim D. Hansen har overtaget stafetten i Senior.  

 

Fodboldafdelingen vil gerne rette en meget stor tak til alle ovennævnte for en kolossal indsats 

for klubben. Vi vil markere indsatsen på kommende årsmøde. Samtidig en stor velkommen til 

nye ansigter på et par af posterne. 

 

Årsmøde Fodbold 2012  

Husk at sætte kryds i kalenderen for fodbolds årsmøde: 

 

 

Torsdag den 9. februar 2011 kl. 19.30-21.30 

i cafeteriet ved HH Hallen. 

 

 

Fodboldafdelingen er vært og vil traditionen tro servere ostebord samt øl, vand og vin til de 

fremmødte. Tilmelding er ikke nødvendig. Indkaldelse følger primo 2012 i ugeavis samt via 

klubmodul. 

 

Fodboldfest 2011: Nu som nytårstaffel  

Fodboldafdelingen vil gerne kvittere for den store indsats, som rigtig mange ligger i klubben for at 

fodbolden ruller i HOG. Som tak for indsatsen inviteres alle frivillige, trænere og ledere + 

samlever i HOG Fodbold til fodboldfest lørdag den 14. januar 2012 kl. 18.30. Medlemmer 

(18+) eller forældre til medlemmer er også velkomne.  
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Den fulde invitation kan ses på hjemmesiden eller på opslagstavlen på HH. P.t. har over 70 personer tilmeldt 

sig. Det er muligt at tilmelde sig frem til 1. januar 2012 på ke@hog-hinnerup.dk. 

 

DBU´s Mikrofodboldskole 2012 kommer til HOG Hinnerup  

Mikrofodboldskolen er de yngste børns pendant til den ”rigtige” fodboldskole, og er samtidig DBU’s oplæg til, 

hvad god fodboldtræning er for de yngste spillere. Mikrofodboldskolen for tre årgange: 2004, 2005 og 2006 

Dette betyder at ældste årgang 2004 også kan deltage på Fodboldskolen 2012.  

 

Programmet for Mikrofodboldskolen er tilpasset deltagernes alder, udvikling og fysiske formåen helt i tråd 

med DBU’s ’holdninger og handlinger. Modulerne veksler imellem fodboldtræning gennem lette tekniske 

øvelser og decideret leg. I en meget stor del af legene og træningsøvelserne er forældrene aktivt inddraget 

som makkere, målstolper, dommer, målmænd m.m. Ved tilmelding forpligter forældrene sig til, at en af dem 

deltager, under hele afviklingen sammen med sit barn. 

 

HOG afvikler Mikrofodboldskolen 2012 den 27.-29. april (uge 17), fredag kl. 

16.30-18.30 og lørdag samt søndag kl. 10.00-15.00 og er sat til 84 deltagere. 

 

Billetter vil kunne købes fra tirsdag den 6. marts kl. 10.00 på posthuse eller via billetnets hjemmeside 

www.billetnet.dk. Prisen pr. deltager er i 2012 kr. 480,00, heraf kr. 30,00 i gebyr til Billetnet. Far eller mor 

deltager gratis 

 

Træningsstart senior 2012  

Senior er som altid først med udendørsaktiviteterne og tager hul på en ny sæson: 

 

lørdag den 28. januar kl. 13.30. 

 

Senior har til kommende sæson rystet posen lidt med trænere og et enkelt helt nyt 

ansigt er kommet til. Dennis Hyldgaard og Rasmus Saugmann er stadig omkring 1. 

holdet, godt hjulpet af Max Koitcsh og Sofus Kaalund. Tobias Langkjær Jensen tager 

sig af 2. holdet og skal assistere den nye 2. holds træner, Jesper Lysholm – for nogle 

et helt nyt ansigt, for nogle et glædeligt gensyn. 3. holdet styres af Christian Lorenzen 

og Kim Hansen. Træningen foregår som altid foregå på HH og er stadig tirsdage og 

torsdage kl. 19.   

 

Så til eksisterende såvel som nye seniorspillere, er det bare at pakke træningstøjet til 

første træning samt de efterfølgende uger, og troppe op og få løbet den værste julerust af 

benene. Traditionen tro serveres varm suppe efter træning. 

 

Hinnerup Cup 2012  

HINNERUP CUP udvalget er for længst gået i arbejdstøjet og er klar til at modtage hold til HINNERUP CUP 

2012. Cuppen afholdes i 2012 i dagene 17. – 19. maj.  

 

i Hinnerup er i 2012 hovedsponsor for de små spillere fra U6 – U10 – drenge og 

piger, der spiller 3x3 og 5x5 fodbold. 

 

Torsdagens stævnedel for disse årgange er derfor blevet til: 

 

DANSKE BANK HINNERUP CUP 
 

DANSKE BANK sørger for medaljer til alle spillere.  

mailto:ke@hog-hinnerup.dk
http://www.billetnet.dk/
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HINNERUP CUP 2012 
 

Torsdag den 17. maj om eftermiddagen starter HINNERUP CUP for de unge fra 

U10 – U15 drenge og piger, der spiller 7 x 7, 9 x 9 og 11 x 11 fodbold. Kampene 

fortsætter fredag den 18. maj med indledende kampe og slutter med finaler 

lørdag den 19. maj. 

 

Det forventes, at der i år kommer så mange hold udefra, at både Rønbækskolen 

og Haldum-Hinnerup Skolen skal tages i brug til indkvartering, ligesom udvalget 

håber, at der kommer langt flere forældrecampister, der ønsker at følge deres 

børn fra sidelinjen.  

 

Stævneudvalget 

Stævneudvalget består af: Per Bach Sørensen (formand), Malene Sørensen (markedsføring), Magnus 

Nielsen (stævneleder), Margit Kjær Pedersen (stævnelederassistent), Hans Erik Larsen (Hinnerup Cup 

hjemmeside), Peter Breiner Larsen (IT support) og Michael Hejlskov Jacobsen (turneringsledelse). 

 

Tilmelding af HOGs egne hold 

Stævneudvalget vil meget gerne opfordre HOG´s egne hold om allerede i januar/februar om at få sig 

tilmeldt stævnet, så de er sikre på at komme med i stævnet. Tilmeldingen skal foretages af den enkelte 

træner/holdleder via HINNERUP CUP hjemmesiden.  

 

INDKALDELSE TIL MØDE FOR STÆVNETS MANGE HJÆLPERE 

I starten af det nye år vil stævneudvalget indkalde funktionsledere og hjælpere til et fællesmøde, så alle 

funktioner kommer til at fungere optimalt. Har du kære læser lyst til at hjælpe til med opgaver ved 

HINNERUP CUP, så kontakt stævneudvalget.   

 

HH Cafeteria – nu på nye betingelser og med nye samarbejdsflader  

HOG har besluttet at forpagte driften af cafeteriet på HH. Bestyrer er Connie Rasmussen, som vil stå for 

udvikling og drift af cafeteriet. Vi håber på den måde at sikre mere attraktive rammer og tilbud til vores 

medlemmer. 

 

Cafeteriet, HOG og kommune har samtidig aftalt i dialog med HH-Skolen, at der 

etableres et samarbejde, således, at der i dagtimerne vil være skolebod for eleverne i 

kraft af HH hallens cafeteria. Cafeteriet/ skoleboden vil tilbyde mad, der lever op til de 

anbefalede kostråd samt i videst mulig udstrækning er lavet fra grunden med årstidens 

varer. 

 

Vi er i HOG og Fodboldafdelingen særdeles glade for, at samarbejdet mellem kommune og foreningslivet på 

den måde kan være med til gensidigt at støtte og berige hinanden på en nytænkende måde. Vi håber at 

forældre til både skolebørn samt medlemmer i HOG vil være med til at bakke op om initiativet. 

 

DBU’s fodboldskole 2012 kommer til HOG Hinnerup  
DBU´s fodboldskole er den originale danske ”fodboldskole”. Fodboldskolerne er for alle drenge og piger født 

1998– 2004 Skolerne afvikles ugevis i dagtimerne fra mandag til fredag.  

 

Principperne for aktiviteterne på fodboldskolerne er ”leg”, underholdende træningsøvelser og spil med 

bolden i ”centrum” Tilbuddet er åbent for tilmelding for børn og unge, der såvel i forvejen spiller fodbold i 

klub, som dem der bare gerne vil være med til en sjov fodbold-uge i sommerferien. I år har vi fået udvidet 

antallet pladser, så der i alt er plads til 256 deltagere. 
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HOG afvikler fodboldskolen 2012 den 2 – 6. juli (uge 27) 

 

Billetter vil kunne købes fra tirsdag den 6. marts kl. 10.00 2011 (uge 10) på posthusene eller via billetnets 

hjemmeside www.billetnet.dk. Prisen for ugens fodboldskole er i 2012 kr. 730,- pr. deltager (gebyr udgør kr. 

30,-) 

 

Kunstgræsbaner  

Som nogen måske ved har byrådet i Favrskov Kommune besluttet at afsætte midler til etablering af 

kunstgræsbane. Favrskov Idrætssamvirke har på demokratisk vis indstillet, at kunststofbanen etableres i 

Hinnerup, da analyser viser, at Hinnerup har det største behov i forhold til antal spillere samt en god 

infrastruktur.  

 

HOG Fodbold følger derfor sagen nøje, og ser frem til møde med 

kommunen primo januar for videre dialog omkring etableringen. 

 

DBU’s pigeraket 2012 kommer til HOG Hinnerup  

DBU satser i fællesskab med forskellige værtsklubber på at gøre fodbold mere attraktivt for piger. Derfor 

turnerer PIGERAKETTEN rundt i hele Danmark. 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! Det er ”GRATIS” og du må meget gerne tage en eller flere veninder 

med. Du skal bare møde op fra starten af, når ”Pigeraketten” letter, så du er sikker på at nå at få prøvet alle 

de sjove og spændende aktiviteter. 

 

På Pigeraketten kan du prøve at: 

 

 Spille fodbold på Saturn. 

 Køre rundt i det store månehjul. 

 Drible på mælkevejen. 

 Få varmen på solen og meget meget mere.  

 

Pigeraketten afvikles på banerne ved HH hallen onsdag den 18. april (uge 16) kl. 17.00 – 20.00. 

 

Spændende opgaver i Fodboldafdelingen…  

…er der nok af. HOG Fodbold har nået en størrelse og et aktivitetsniveau, hvor 

det er svært at forfølge alle de spændende ting, vi gerne vil. Derfor søger vi 

hjælpere, frivillige og ledere til forskellige typer af opgaver. 

 

Opgaverne tilpasses ambitionsniveau og de timer, som man syntes man kan afse. 

Lige nu har vi plads til personer, som vil give et nap med omkring: 

 

 Udvalgsarbejde i team børn, unge eller senior. Deltagelse i teammøder samt ad hoc 

arbejdsopgaver ifm. sportslige eller sociale aktiviteter 

 Fundraising. Scanning og søgning fonde, planlægning og udarbejdelse af events, deltagelse i 

sponsorarbejde m.m. 

 Stævneledelse eller stævneassistenter. Deltagelse i planlægningsmøder, markedsføring af HC, 

ledelse og afvikling af Hinnerup Cup m.m. 

http://www.billetnet.dk/
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 Kommunikation. Udarbejdelse af nyhedsbrev, nyheder til hjemmeside, lokale aviser, Favrskov 

Nettv m.v., koordinator for Fodbolds input til HOGs klubavis Indsigt. 

 Kampfordeling. Planlægning af tidspunkter for afvikling af kampe, bidrage til koordination af 

banefordeling ifm. træning, kontakt/flytning af kampe. 

 Sociale arrangementer. Planlægning og koordinering af sociale arrangementer, eksempelvis 

fodboldafslutning, julefrokost, ad hoc arrangementer som storskærm, spilaftener etc. 

 Bestyrelsesarbejde 

 Four Stars. Mødedeltagelse, udvikling og koordinering af samarbejdet, trænerkontakt og – 

rekruttering i samarbejde med sportslig ansvarlig 

Frivilligt arbejde er på en gang spændende, udfordrende og sjovt og ofte også et plus på CV’et i 

erhvervsmæssige sammenhænge. Så har du mod på at være med til at udvikle og udfylde rammerne i HOG 

Fodbold, så kontakt endeligt afdelingsbestyrelsen for at høre mere, og hvilken opgave du kunne trives med.  

 

Næste nyhedsbrev  

Februar 2012 

 

Per Bach Sørensen, Formand 

 

 

 

 


