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NYHEDSBREV APRIL ’12 
Fodboldafdelingen ønsker velkommen til en ny udendørssæson  

Foråret kom tidligt i år, og selv om vinterkulden ikke helt vil slippe taget, så 

løber trænere og spillere igen med grønt græs under støvlerne og  

udendørsdelen af sæsonen er startet op. Igen i år bliver det en sæson med 

fuldt knald på aktiviteterne med Fantastisk Fodboldstart, Pigeraket, Danske 

Bank Cup og Hinnerup Cup, Fodboldskoler, Jyske 3-bold og naturligvis 

mange kampe, masser af gode træningspas og meget, meget mere. Det 

og meget andet kan du læse om i denne udgave af Fodbolds nyhedsbrev. 

 

Kultur og fritidsudvalg indstiller placering af kunstgræsbane i Hinnerup  

Det er med stor glæde for os alle i HOG at et enigt Kultur- og fritidsudvalg på møde den 11. april har 

besluttet at indstille til byrådet, at Favrskov kunstgræsbane skal ligge i Hinnerup. Det betyder meget for 

klubbens videre udvikling og tilbuddet til vores medlemmer, at der er en bane at spillere på hen over vinteren 

for fodboldspillere i Favrskov Kommune. 

 

Banen skal kunne benyttes af alle klubber i Favrskov Kommune og placering af tider vil gå efter tur, hvor 

HOG er førstevælger for en tid, og derefter klub nr. 2, osv. HOG Fodbold vil derfor tage kontakt til potentielle 

brugere af banen i Favrskov mhp. bedst muligt at tilgodese eventuelle ønsker til brug af banen. Det vil koste 

andre og os selv at benytte banen, da der rent driftsmæssigt skal ca. 140.000 kr. ind om året for at sikre, at 

græstæppet kan skiftes ud med et nyt om 10-12 år.  

 

Selve kunstgræsbanen forventes at komme til at koste ca. 3,9 mio. kr. Når nu byrådet den 2. maj forventeligt 

godkender Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vil vi fra Favrskov Kommune få 2 mio. kr. til projektet. Vi har 

den 11. april sendt ansøgning til DBU om tilskud til anlæg af kunstgræsbanen, idet der lige nu er en pulje af 

hattrick midler som man kan søge fra, øremærket til kunstgræsbaner i Danmark. Herfra forventer vi at DBU 

vil give os 1 mio. kr. – Vi krydser fingre for, at begge beslutninger falder ud til vores fordel. 

 

Det betyder også, at vi kan gå videre i næste fase af projektet mhp. at finde 

de ca. 900.000 kr. som vi selv skal finde enten via fonde, frivilligt arbejde, 

eller indtægtsgivende aktivitet. Vi har et de seneste par år haft nedsat et 

udvalg til at arbejde med og modne anlægning af kunstgræsbanen. Både 

hårdt og professionelt arbejde i udvalget har gjort, at vi er kommet dertil, 

hvor vi er, med projektet, og at Kultur- og Fritidsudvalget har valgt Hinnerup 

som første etableringssted for kunstgræsbane i Favrskov. Dertil kommer, at 

vi i Hinnerup området tæller mere end 35 % af alle fodboldspillere i 

Favrskov Kommune, og at der indenfor en radius af 10 kilometer fra 

Hinnerup er tæt ved 2100 fodboldspillere. Vi vil i den forbindelse gerne 

takke Favrskov Idrætssamvirke for en god og demokratisk proces omkring 

placering af kunstgræsbane i Favrskov Kommune. Idrætssamvirket 

indstillede netop på den baggrund til kommunal beslutning HOG’s 

projektbeskrivelse og dermed, at den første Favrskov bane skulle ligge i 

Hinnerup. 

 

Kunstgræsudvalget vil meget gerne høre, om der er forældre eller andre interesserede, der vil tage 

en tørn i udvalget, eller på anden måde vil give en hånd med ifht., at vi får landet kunstgræsbanen sikkert, 

og specielt gerne fra personer med erfaring eller energi på at arbejde med fundraising, da 900.000 kr. ikke 

bare kommer af sig selv. Udvalgets formand Aksel Daugbjerg som du kan kontakte på 

aksel.daugbjerg@webspeed.dk, eller ringe til på tlf. 86 98 55 09 vil meget gerne høre fra interesserede. 
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Husk DBU’s pigeraket onsdag den 18. april  

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

 

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. Alle piger i alderen 6-12 år er velkomne, og du behøver ikke være 

medlem af HOG Fodbold. 

 

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.  

 

Status på Fodboldskoler  

 

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 har plads til 84 deltagere. Der er p.t. 

ca. 40 tilmeldte. 

 

HOG afvikler også Fodboldskolen 2012 den 2 – 6. juli (uge 27). 

Der er p.t. 224 tilmeldte, og tilmelding er lukket. Evt. yderligere 

interesserede uden billet må derfor i første omgang tage til takke 

med at komme på venteliste. 

 

Brug for hjælpere til Danske Bank Cup og Hinnerup Cup  

Sidste år gav op ca. 130 frivillige et nap med omkring Hinnerup Cup, hvilket var med til at gøre stævnet til at 

stor succes, men også sjovt for de mange frivillige, som bidrog. For at få stævnet til at blive en succes er der 

igen i år brug for masser af frivillige hænder til at udføre de mange opgaver før, under og efter stævnet. Det 

er vores håb, at masser af forældre og fodboldspillere vil bidrage, fx som nattevagt, kampdommer, 

kokkehjælper, samarit eller oprydder. Har du lyst til at hjælpe, så kontakt Magnus Nielsen på mni@hog-

hinnerup.dk.   

 

Danske Bank Cup 2012 og Hinnerup Cup 2012 afvikles i Kristi Himmelfartsferien d. 17. – 19. maj. 

 

Nu også på Facebook. Du kan følge Hinnerup Cup på Facebook, hvor der b.la. ligger en 

masse billeder fra de foregående år. Tryk "synes godt om" og spred budskabet til dine venner.  

 

Vi håber at høre fra dig for vi har virkeligbrug for din hjælp! 

 

Med venlig hilsen 

Stævneudvalget 

 

Husk tilmelding og kontingent indbetaling  

Skulle du endnu ikke have gjort det, så husk at tilmelde dig dit hold på www.hog-

hinnerup.dk. Du skal også huske at indbetale kontingent for at kunne være med til træning 

og kampe. Er du i tvivl om hvordan, så kontakt kasserer Lone Rasmussen (lor@hog-

hinnerup.dk). 

 

Vi opfordrer samtidig trænere til at huske at tilmelde deres hold til Hinnerup Cup. 

mailto:mni@hog-hinnerup.dk
mailto:mni@hog-hinnerup.dk
http://www.hog-hinnerup.dk/
http://www.hog-hinnerup.dk/
mailto:lor@hog-hinnerup.dk
mailto:lor@hog-hinnerup.dk
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De nye græsbaner ved HH  

De nye fodboldbaner ved HH er ikke klar til at blive taget i brug 

endnu, men de bliver hen over sommeren. Nu skal der lige 

gang i foråret, så græsset kommer ordentlig i gang, så sker der 

noget. Samtidig håber fodboldudvalget at Favrskov Kommune 

sørger for at få set banerne efter, da der er enkelte pletter, 

hvor græssåningen ikke har været så heldig, med pletter uden 

græs. Det kræver nok også lige en omgang topdressing for at 

jævne banen helt inden den tages i brug.  

 

Stævneleder for Hinnerup CUP, Magnus Nielsen, håber, at 

banerne kan nå at blive klar til brug i midten af maj, hvor 

Hinnerup CUP afvikles. ”Det ville være fantastisk, hvis vi kunne 

bruge banerne allerede på det tidspunkt. Det ville give os 

meget bedre muligheder for placeringen af de mange kampe, 

udtaler stævnelederen. Hvis der ikke er givet grønt lys for 

brugen til stævnet, kan vi jo glæde os over, at de forhåbentlig 

kan tages i brug i forbindelse med fodboldskolerne senere på 

sommeren”, slutter Magnus Nielsen.. 

 

Struktur og navne i HOG Fodbold anno 2012  

På Fodbolds årsmøde blev der præsenteret ændringer til organisationen i Fodbold. Den tidligere struktur har 

”levet” i 3 år, og er løbende blevet evaluret. Det er lykkedes at få flere og nye navne ind ligesom 

personrokader har muliggjort at fordele opgaver mere bredt på tværs af personer. Samtidig har det til 

stadighed vist sig vanskeligt, at sikre tid og kræfter til de mere langsigtede opgaver. På den baggrund 

sammensmeltes den tidligere afdelingsbestyrelse og fodboldudvalget i én samlet afdelingsbestyrelse.  

 

Strukturen udgøres således fremover af: 

 

 Afdelingsbestyrelse. Udgøres af Formand, næstformand, de tre teamledere af børn, unge og 

senior samt 1-2 yderligere valgte medlemmer. Varetager overordnet koordinering af aktiviteter samt 

beslutter fælles rammer på tværs i Fodbold. Er på valg hvert 2. år forskudt. 

 

 Team Børn, Team Unge og Team Senior. Ledes af 3 teamledere henholdsvis, som vælges på 

årsmøde. Varetager drift af aktiviteter indenfor de respektive målgrupper samt sikrer daglig 

koordinering af aktiviteter og samarbejde på tværs 

 

 Advisory Board. Udgøres af 3-5 personer og nedsættes af afdelingsbestyrelsen. Har ingen formel 

beslutningskompetence i relation til afdelingsbestyrelsen. Har til opgave at håndtere eller organisere 

strategiske opgaver af presserende eller mere langsigtet karakter og aflaste/give input til 

afdelingsbestyrelse/formandsskab. 

 

 Tværgående støttefunktioner og udvalg. Er permanente eller midlertidige funktioner/udvalg af 

mere administrativ karakterer som varetager og/eller understøtter vigtige støttefunktioner for 

Fodbolds virke og aktiviteter såsom økonomi, kommunikation, stævner, børneattester etc.   

 

Afdelingsbestyrelsen udgøres af: Per Bach Sørensen (Formand), Ole Okholm (Næstformand), Heinrich 

Frausing (Børn), Rene Johansen (Unge), Kim D. Hansen (Senior), Kristen Engelbrecht (medlem) og Per 

Andreasen (medlem). 

 

Der vil løbende blive arbejdet med at synliggøre struktur, navne og opgaver på hjemmesiden. 
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HOG Fodbold blandt Jyllands 25 største fodboldklubber  

Den seneste opgørelse fra DBU viser, at HOG Fodbold med sine 700 medlemmer er blandt Jyllands 25 

største klubber målt på medlemstal (22.). Det er vi naturligvis stolte over. Med et godt stykke over 100 

frivillige, engageret i løbende aktiviteter og ved større arrangementer, er det samtidig en større organisation 

at holde sammen på.  

 

Det betyder også, at vi for fortsat at kunne være et godt og udviklende tilbud til vores medlemmer, på sigt 

også kommer til at have lidt flere forventninger til, hvad et medlemskab kan indebære i HOG Fodbold.  

 

Som spiller indebærer det, det som er naturligt for langt de fleste af vores medlemmer, at være behjælpelig 

omkring holdet med de ting, der nu måtte være samt fra tid til anden hjælpe i en svæver vending andre 

steder i klubben, der hvor man nu kan, og det er der heldigvis mange der gør. Som forælder til et medlem 

kan det også betyde, at vi kan bede dig om at give et nap med, der hvor tiden, kræfterne og lysten rækker til 

det. Og uden at man føler sig ”stavnsbundet” for tid og evighed! 

 

Det kan være i stort som småt omkring eksempelvis afvikling og kørsel til kampe, træner, holdleder, bage 

kage og vaske tøj etc. Generelt har vi rigtig god opbakning. Men vi har behov for at endnu flere giver et nap 

med i forhold til en administrativ opgave, omkring vores større arrangementer eller andre forefaldende 

opgaver som opstår hen over året. 

 

Vi håber derfor, at du ser både forståede og velvilligt på os, når vi en gang i mellem kommer og spørger 

dig…En forening er et sted, hvor man har noget at ”for-enes” om. Og dermed også noget at være fælles om 

at bibeholde, støtte og udvikle. Det har vi som forening i hvert fald brug for, for at overleve som den forening 

vi er – og gerne vil være. Vi har et højt ambitionsniveau – alt sammen til gavn for vores medlemmer! 

 

Fantastisk Fodboldstart vender tilbage…  

Forældre/barn fodbold også kaldet "Fantastisk Fodboldstart" er for de 3-4 

årige (U4 og U5). Der er sjov og leg med bolde hver lørdag kl. 10:00-11:00 

på HH-banerne. Vi starter lørdag den 14. april. 

 

Til Fantastisk Fodboldstart deltager forældrene til de små aktivt i træningen, 

da det vigtige er at barnet føler tryghed i grupper. Til Fantastisk Fodboldstart 

ønsker vi, at børnene gennem leg med bold og bevægelse lærer bolden at 

kende og får lidt grundlæggende forståelse for hvad en bane og et mål er. 

Men frem for alt skal vi have det sjovt, og lege med hinanden. 

 

Så hvis du tror din søn eller datter har lyst, eller blot vil undersøge om det 

kunne være noget, så mød op! 

 

Kommende arrangementer og aktiviteter  

Ud over de mange aktiviteter i foråret har vi mere på bedding til dig: 

 

 ”Kom ud af pomFRITTEN ”den 18. juni. Et nyt og spændende DBU initiativ for rekruttering af 

fodboldspillere med fokus på motion og sundhed i samarbejde med SFO. 

 

 ”Store Teknikdag” den 19. august. Et arrangement for U8-U12, hvor der arbejdes med den 

tekniske del af fodbolden. Læse mere på www.storeteknikdag.dk  

 

 ”Jyske 3-bold” stævne den 8. september. Vi regner med 200-250 hold gæster byen. 

http://www.storeteknikdag.dk/
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HOG, Ebbe Sand, Dubai, Røde Kors og Maradona: OB30 senestes meritter…  

Det er efterhånden svært at finde en passende overskrift efter, at HOG´s OB 30 hold, også kendt som 

”Danmarks mest velgørende oldboyshold”, startede på sit velgørende koncept for 2012. Efter at have leveret 

sportstøj for mere end 2 mio. kr. i samarbejde med Røde Kors, leveret 25.000 vacciner til Unicef og bygget 

32 huse i Burundi i sammen med Adra m.m. de senere år, har det i år været svært at hæve overliggeren. 

Men hvo intet vover… 

 

Ambitionen var derfor i 2012 at skaffe midler, så OB30 og HOG Fodbold i samarbejde med Røde Kors 

kunne sende sportstøj og fodbolde til de hårdest ramte områder af Afrika. Røde Kors fik således en garanti 

om, at der leveres tøj til en samlet værdi af 1.250.000 kr. 

 

Altid energiske og ukuelige Sportsdirektør Simon Schiølin havde sammen med holdets Marketingdirektør 

Anders Lunde sikret tidligere danske landsholdsspiller og vicepræsident for Kræftens Bekæmpelse (gennem 

9 ni år), selveste Ebbe Sand, som ambassadør for det velgørende projekt, ”støtafrika”. Torsdag 21. marts var 

der således afgang til Dubai. 

 

 

I løbet af dagene dernede stod programmet blandt 

andet på den sidste planlægning af de velgørende 

aktiviteter og træning for danske børn i Dubai - 

bogstaveligtal midt i ørkenen, men på fuldgyldigt 

fodboldanlæg med græs! – en træning som med 

god hjælp fra det Danske Generalkonsulat 

samlede 50 børn og 100 forældre, som var 

sammen omkring fodbolden, men også det at 

være dansk. Senere en kamp mod udstationerede 

danskere, som HOG med god hjælp fra Ebbe 

Sand (hattrick) vandt 7-1.  

 

 

Dernæst en kamp mod særligt udvalgte lokale – ikke på græs (eller kunstgræs), men på sand! Ja, ordspillet 

er her svært at overse… I stegende hede, med kameler som hjørneflag og med bøn i halvlegen, blev der 

spillet fodbold og var samtidig et fantastisk møde mellem to kulturer for alle parter. Alt sammen aktiviteter 

som bidrog til at genere midler til en tøjdonation til afrikanske børn. 

 

Mandagen var hjemrejsedag, men ikke for 

alle. Rygtet svirrede, at det var muligt at 

møde ”10’eren” over dem alle – ”El Dies” 

aka Diego Maradona.  

 

Og sådan blev det så for tre heldige og 

meget vedholdende fyre: Simon, Anders 

og Ulrich. Et personligt møde med 

Maradona, som kvitterede med at 

profilere projektet og skrive autografer på 

trøjer.  

 

En stor ros til Simon og Anders for et brag 

af en tur!!! Med børnedag, Maradona og 

velgørende indsamling som absolutte 

højdepunkter.      Det er Maradona nr. 2 fra højre. 
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Kamelerne er henholdsvis helt til højre og venstre i billedet skulle nogen være i tvivl. 

 

På vegne af en flok glade og stolte HOG OB 30-spillere fra Hinnerup, som udgør ”Danmarks mest 

velgørende oldboyshold”. 

 

Morten Bang 

 

Læs mere om projektet på www.fodboldtilforskel.dk.  

 

Favrskov Idrætssamvirke 

På generalforsamlingen i februar blev Michael Hejlskov Jakobsen igen valgt til samvirket, 

som næstformand. Vi ønsker tillykke! 

 

Favrskov Idrætssamvirke er en interesseorganisation for alle idrætsforeninger i Favrskov 

Kommune. 

 

Næste nyhedsbrev  

Juni 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U9 Drenge til første træning på en råkold forårsaften, men med masser af humør, opsparet energi og 

engagerede trænere. 

http://www.fodboldtilforskel.dk/

