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Endelig græs under fødderne…  

Så blev det endelig! Banerne blev frigivet af kommunen, hvorfor der nu er dejligt 

græs under støvlerne. Det betyder mange spillere på banerne og heftig aktivitet på 

flere fronter. Der er godt gang i træning, turneringer og kampe. Her kan du læse lidt 

om de ting der sker i klubben – på og udenfor banerne.  

 

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). 

 

Støt fodbolden i Hinnerup via præmieaktier  

Fodboldafdelingen har gennem de seneste 13 år kørt et løbende lotteri – PRÆMIEAKTIER – 

med 400 aktier, og hver måned trukket fine præmier til aktieindehaverne.  

 

Mængden af aktier er fra 1. april 2011 udvidet til 500 aktier. Hver aktie koster kun 20 kr. pr. 

måned og afregnes en gang om året. Præmiemængden er tilsvarende øget, så der nu er 11 

faste præmier hver måned og yderligere kvartalspræmier, der trækkes lod om.  

 

Har du lyst til at deltage i lotteriet og være en af de heldige, der løber med en af de mange gode præmier, så 

kan ledige aktier købes ved henvendelse til Jørgen Bust – 86 98 66 00 eller Magnus Nielsen – 21 74 75 52. 

 

HOG får en repræsentant i DBU  

Peter Rasmussen er valgt til at deltage i DBUs fairplay udvalg. Tillykke til Peter og dejligt at HOG Fodbold er 

repræsenteret fornemt her. 

 

OB 30+ indtager London   

Igen i år har Hinnerups Oldboys 30+ arbejdet hårdt i kulissen for at samle midler ind til holdets velgørende 

projekt anno 2011. Denne gang drejer det sig om genopbygning af det borgerkrigshærgede land Burundi i 

Central Afrika. Læs mere om projektet på www.oldboys30huse.dk.  

 

Traditionen tro promoverer holdet det velgørende projekt ved bl.a. at spille en 

opvisningskamp mod en af Europas store traditionsklubber. I år faldt valget på 

Tottenham Hotspurs FC i London. At det netop endte med at blive Tottenham 

skyldtes til dels deltagelsen af tidligere landshold- og Tottenham spiller Allan 

Nielsen, som er udnævnt til ambassadør for året velgørende projekt. Med bl.a. 

Allan Nielsen som kontaktperson, lykkedes det at få sat denne spændende 

kamp op mod en af Englands største traditionsklubber. 

 

Efter en heroisk indsats (og en meget stærk stærk slutspurt af Tottenham med 4 mål på stribe) 

lyste måltavlen 6-3 til Hotspurs. Kampen blev spillet under stor bevågenhed herhjemmefra, 

hvilket bl.a. udmøntede sig i prime tid tv tid i DR’s Aftenshowet, fra tilskuere, fangrupperinger og 

via Tottenhams egen officielle hjemmeside. 

 

 

 

http://www.hog-hinnerup.dk/
http://www.hog-hinnerup.dk/
mailto:lor@hog-hinnerup.dk
http://www.oldboys30huse.dk/
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”Vi vil udvikle spillere både fodboldmæssigt og socialt. Vi tænker ikke i placeringsmæssige 

resultater, men vil forbedre os fra år til år. 

 

Vi vil kunne mere i morgen end vi kan i dag – derfor skal trænerne tilrettelægge træningen så 

spillerne lærer noget hver gang de kommer til træning i HOG. 

 

Vi spiller for at vinde, men i et udviklende koncept, et udviklende koncept for den enkelte 

spiller, hvor der samtidig er fokus på det sociale samt team ånden i sporten”. 

 

DBU’s fodbold camp 2011 kommer til Hinnerup  

Fodboldcampen i 2011 er for unge født i perioden 1. januar 1995 til 31. december 1998. Deltagerne i DBU´s 

Fodboldcamp i Hinnerup indkvarteres på Haldum-Hinnerup Skolen og campen afvikles på idrætsanlægget 

samme sted. Campen afvikles i uge 31 fra mandag den 1. august til torsdag den 4. august. Der er plads 

til 48 deltagere på campen. Der er solgt godt 30 billetter, så der er stadig ledige pladser. Hvis du endnu ikke 

har købt billet til campen, kan du lige nå det.   

 

Udover spændende og lærerige dage på Fodboldcampen får du også: 

 

- god træning og mulighed for personlig udvikling  

- vurdering af evner og forbedringsmuligheder 

- nye venskaber 

- morgen-middag og aftensmad på afviklingsstedet 

- en landsholds T-shirt 

- din egen Fodboldcamp fodbold og drikkedunk 

- et diplom for deltagelse på DBU Fodboldscamp 

 

Billetterne vil kunne købes på posthusene eller via billetnets hjemmeside: www.billetnet.dk. Prisen for DBU's 

fodboldcamp er i 2011 kr. 1045,- pr. deltagere (gebyr udgør kr. 30,-). 

 

 Den ’Gule’ tråd i HOG Fodbold  

Et af fokuspunkterne for fodboldbestyrelsen i 2010/11 har været at få defineret 

og beskrevet de sportslige og sociale målsætninger - resultatet kan nu ses på 

vores hjemmeside www.hog-hinnerup.dk på forsiden under nyheder. Formålet 

med arbejdet har været at få etableret en "gul" tråd i arbejdet med fodbolden, 

så der er fælles beskrevne linier og rammer for det sportslige og sociale 

område uanset om der spilles børne-, ungdoms-, senior- eller oldboys-fodbold.  

  

En arbejdsgruppe på 4 personer har arbejdet med dette i 2010, og efter en præsentation for klubbens 

medlemmer i november 2010 er beskrivelsen nu klar i en endelig udgave. Vi håber alle vil tage godt imod 

dette initiativ og at mange vil tage sig tid til at læse disse overordnede rammer. Målsætningerne i den gule 

tråd er overordnet:  

 

 

De ovennævnte målsætninger er med behørig respekt for:  

 

 Klubben før holdet,  

 Holdet før spilleren 

  Fodbold er et forpligtigende fællesskab 

 Alle parter i HOG fodbold er ligeværdige  

 Alle behandles respektfuldt i HOG fodbold  

 HOG går ind for fairplay – både i relation til modstanderne og dommerstanden 

 Vi ønsker at sikre en ’gul’ tråd i det sportslige og sociale arbejde, som sikrer en naturlig sammenhæng og overgang fra børn til 

unge til senior og old boys fodbold.  

 Vi ønsker at skabe et liv i HOG, som er med til at sikre fastholdelse af spillerne og de frivillige ledere. 

http://www.billetnet.dk/
http://www.hog-hinnerup.dk/
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Oktober ølfestival i Haldum-Hinnerup Hallen   

HOG´s sponsorgruppe arrangerer Oktober Ølfestival i Haldum-Hinnerup Hallen 

lørdag den 8. oktober. Magnus Nielsen fra sponsorgruppen fortæller, at festen 

gerne skal bringe minder hen i retning af en rigtig sydtysk ølfestival, hvor der 

bydes på øl i stride strømme i store glas og god underholdning med tyrolermusik, 

barmfagre kvinder i blomstrede kjoler og forklæder, mænd i læderbukser og 

tyrolerhatte. Vi har vilde planer og skal nok sørge for, at festen bliver super god. 

Det skal være noget, man ikke lige glemmer og gerne en årligt tilbagevendende 

begivenhed.    

 

Foreløbig er lokalerne reserveret og musikken er bestilt. Inden længe skal vi også have gang i den øvrige del 

af festen. Hvis der blandt læserne er personer, der kan tænke sig at hjælpe os med arrangementet, vil vi da 

blive glade, udtaler Magnus Nielsen.  

 

Festen er for alle – både firmaer og privatpersoner. Vi håber naturligvis på stor opbakning til arrangementet 

af firmaer og enkeltpersoner, og opfordrer til allerede nu at reservere lørdagen til fest i Hinnerup. Vi indleder 

festen med en buffet og der spilles op til dans med musik leveret af det 17 mands store tyroler band – Tonica 

Tyrolere – fra Århus. 

 

Salget af billetter starter i august, men allerede nu kan du reservere billetter ved at henvende dig til 

sponsorgruppen v/ Magnus Nielsen – Email: mni@hog-hinnerup.dk 

 

Næste nyhedsbrev  

1. juni 2011 

 

Per Bach Sørensen, Formand 

mailto:mni@hog-hinnerup.dk

