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NYHEDSBREV AUGUST ’11 
Sensommeren er over os…  

Efter en sidste varmespurt går ferien nu på held for de fleste. Inden ferien har græsset 

været betrådt ret så flittigt. Specielt HH anlægget har lagt græs til mange støvler, særligt 

omkring Hinnerup Cup, Fodbold Camp, Fodboldskoler m.m., og inviterer nu til en ny 

sæson. Det kan du læse mere herom i sommer-nyhedsbrevet.  

 

HUSK: Holdtilmelding og kontingent efterårssæson  

Vi starter nu på en ny forrygende fodboldsæson, og der kommer igen liv og glade fodboldspillere på 

banerne. Det betyder også, at der nu skal betales kontingent. Vi beder derfor alle om at gå ind og tilmelde 

sig/spilleren på det respektive hold. Husk tilmelding/betaling til holdet på HOG Fodbolds hjemmeside: 

 

http://www.hogfodbold.klub-modul.dk  

  

1. Opret spilleren som bruger (hvis det ikke allerede er gjort tidligere) 

2. Gå til Holdtilmelding og tilmeld det hold der passer spillerens fødselsår 

 

Der kun må benyttes spillere til kampe, som er spilleberettiget. For at være spilleberettiget i HOG 

Fodbold skal der være betalt kontingent. Vi har derfor givet trænerne besked om, at de kun må 

benytte spillere der har betalt kontingent – så sørg nu for at få betalt dit kontingent straks, så du er 

spille berettiget og kan være med fra første turneringskamp. 

 

Hvis I af en eller anden årsag ikke spiller fodbold mere, og ikke ønsker disse mails, så venligst send en mail 

med jeres profilnavn til Lone Rasmussen lor@hog-hinnerup.dk, så vil hun de aktivere jeres profil. 

 

Når nu alt dette er gjort, kan du glæde dig til en ny forrygende sæson, med det gode kammeratskab i 

højsædet! 

 

Hinnerup Cup – En kæmpe succes!  

Med deltagelse af 239 fodboldhold kom Hinnerup Cup igen for alvor 

ind på Danmarkskortet. Deltagerne kom fra store dele af Danmark, 

og der var endda gode kontakter til hold i Norge og Tyskland, der 

med fortsat god kontakt forhåbentlig besøger stævnet i 2012.  

 

Torsdag var forbeholdt de små spillere der spiller 3x3 og 5x5 

fodbold. 139 hold deltog på banerne ved HH, og i løbet af dagen 

var der ikke under 3000 mennesker på fodboldanlægget. Der var 

biler og glade fodboldspillere, trænere, forældre og bedsteforældre 

over alt. En fantastisk dag med lutter smil om munden.  

 

Fredag og lørdag var det 7- og 11-mands holdenes tur. Her var der 100 deltagende hold, og de spillede på 

både HH-anlægget og Rønbæk Stadion. Den foreløbige evaluering og tilbagemelding fra holdene er:  

 

 Fantastisk god mad 

 God og servicemindet ledelse af stævnet 

 God indkvartering på Rønbækskolen 

 Bedre niveau opdeling af puljerne. Det kræver flere hold i visse 

årgange 

 Der skal være mere tid i svømmehallen 

 Generelt en super god oplevelse 

 De fleste hold forventer at komme igen til næste år 

http://www.hogfodbold.klub-modul.dk/
mailto:lor@hog-hinnerup.dk
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På vegne af stævneledelsen vil jeg gerne sige tak til alle de mange 

trofaste og nye hjælpere, der har hjulpet til med Hinnerup Cup. Uden jeres 

hjælp – intet stævne. Jeg håber, I har haft det så sjovt, at I også har lyst til 

at hjælpe igen i 2012. 

 

Med venlig hilsen 

Stævneleder Magnus Nielsen     

 

Stor tilmelding til Fodboldskolen  

Interessen for fodboldskolen har i år været historisk stor. Således deltog 224 på 

Fodboldskolen i Hinnerup, hvilket er et godt stykke over tidligere års 192 

deltagere, og en smule over, hvad der rent faktisk er kapacitet til. Den helt 

udsolgte fodboldskole betød derfor også, at det for flere ikke var muligt at få 

plads. Næste år udvides fodboldskolen således med tre hold til 250 deltagere for 

at imødekomme den store interesse. 

 

Fodboldskolen blev igen i år ledet af Claus Halvorsen, som dog have allieret sig med 

Peter Rasmussen og ca. 40 frivillige hjælpere og assistenter. Det er nemlig et større 

set-up, der skal til, når 224 børn og unge mellem 8 og 14 år skal aktiveres fra morgen 

til eftermiddag med bespisning undervejs. Så stor ros til de ansvarlige og mange 

hjælpere for at få alt til at klappe. 

 

De 224 børn og unge havde en forrygende uge med både masser af sol og regn, og ikke mindst: masser af 

foldbold og godt kammeratskab! 

 

Senior er startet…   

Tirsdag den 27. juli startede senior fodbolden igen i HOG. Træningen foregår som altid på HH og er stadig 

tirsdag og torsdag kl. 19. Der vil dog være noget, som er anderledes end tidligere. Da 2. holdet var så 

dygtige at rykke op i serie 3, vil 1. og 2. holdet træne sammen og 3. holdet vil træne alene.1. holdet ligger 

stadig i serie 2 og med 2. holdets oprykning er de to trupper tættere på hinanden, derfor er denne løsning 

blevet udviklet. 3. holdet ligger fortsat i serie 5, så der er stadig plads til alle uanset niveau.  

 

Der bliver udtaget omkring 30 mand til 1. og 2. holdet, som træner sammen tirsdage. 

De resterende træner med 3. holdet. Om torsdagen træner hvert hold for sig med de 

spillere, der skal med på de respekt ve hold i weekenden. 

 

Dennis Hyldgaard er ny mand i spidsen for 1. holdet. Han har fået Rasmus Saugmann til at assistere sig. 

Henrik Reimer har overtaget tjansen som 2. holds træner, og Kristian Friis fortsætter som assistent. Vi ser i 

team senior meget frem til samarbejdet og den kommende sæson! 

 

Mvh Team Senior 

 

DBU Fodboldcamp  

I uge 32 afholdte HOG sin første fodboldcamp i regi af DBU. 48 unge deltog i 4 dages intensiv 

fodboldtræning i Hinnerup. Det blev til dobbelt så mange trætte ben og samtidig et fokus på sund mad til de  

unge. ”Vi har fokuseret meget på kosten. Der har ikke været så meget slik og sukker, men frugt og sunde 

sandwich, som de har fået imellem de forskellige træningsmoduler", siger Campleder Peter Rasmussen. 

Han var rigtig godt tilfreds, for det er første gang HOG arrangerer denne fodboldcamp. 

"Det gør vi igen. Spillerne er kommet fra Fredericia, Vejle, Hammel, Stjær, 
Ebeltoft, ja, de er kommet mange steder fra. Det er i hvert fald ikke sidste 
gang, vi arrangerer denne camp," lyder det fra Peter Rasmussen. 
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Regionsfinalestævne  

Lørdag den 18. juni var HOG Fodbold værter for DBU Jylland Region 3 i forbindelse med Regionsfinale for 

U13 Piger og U13 drenge. 24 hold deltog i stævnet, der startede kl. 12.30 og sluttede med finaler kl. 18.30. 

Trods regnvejr en del af dagen forløb det hele godt og vinderne blev kåret på behørig vis.  

  

Da der var afbud fra flere deltagere lykkedes det at få HOG´s U13 piger med som erstatning og de spillede 

sig frem til semifinalen, hvor de blev slået ud af de senere vindere fra FC Horsens. Også i U13 drenge var 

der afbud. Her trådte et hold U12 drenge fra HOG til og lukkede det hul, der opstod. At holdet så var så 

ubeskedne at gå hen og vinde det hele og dermed tog guldmedaljerne hjem, var ikke just beregnet, men 

alligevel en flot punktum på et godt arrangement.  

 

Oktoberfest  

Lørdag den 8. oktober arrangerer sponsorgruppen i HOG i samarbejde med Lions Club Hinnerup 

Oktober Ølfest i Haldum-Hinnerup Hallen. Festen byder på øl i store krus, barmfagre kvinder i blomstrede 

forklæder og mænd i læderbukser og der serveres ”wienersnitsel med tilbehør”. 

 

Aftenen byder, ud over spisning og på musik og underholdning med det 17 mands 

store Tonica Tyrolerne fra Århus, og der vil være hygge hjørne ”Womens Corner” 

for piger og ”legeplads” for stærke mænd og barnlige sjæle. I barene kan der købes 

øl, vin, sodavand m.v. Dørene åbnes kl. 17.30 og spisningen starter kl. 18.00 

Musikken slutter kl. 24.00 

 

Prisen er 198 kr. (Gæster der ikke ønsker spisning kan komme ind efter kl. 20.00 – pris 75 kr.), og der er 

ingen faste pladser. Ved samlet køb af billetter kan der dog reserves borde. 

 

Billetter kan købes fra 15. august 2011 hos: 

 Hinnerup Boghandel 

 Din Tøjmand – Claus Hvass 

 Rema 1000 i Søften  

 Købmanden i Foldby  

 

 

FAMILIE-MESSE  i Hinnerup  

Sponsorgruppen i HOG arrangerer i samarbejde med Handelsstandsforeningen i Hinnerup, Hinnerup 

Erhvervsråd og de 2 lokalaviser – Favrskov Avisen og Favrskov Posten Familie Messe i Hinnerup. 

 

Familie Messen afholdes i Rønbækskolens aula og fest- og gymnastiksal 

søndag den 30. oktober 2011 kl. 10.00 – 16.00. 

 

Foreløbig er der tilmeldt godt 40 messedeltagere, der repræsenterer et bredt udsnit af forretninger og firmaer 

i Hinnerup og omegn, suppleret med enkelte firmaer udefra. Der bliver meget at se, købe og smage på, 

ligesom der vil være en bred vifte af underholdningsindslag – både af amatører og professionelle kunstnere. 

Følg med i Familie Messen gennem artikler i de 2 lokalaviser – Favrskov Avisen og Favrskov Posten.  

 

Den nye Rønbækhal er færdig  

Flot ser den ud, den nye Rønbækhal, set udefra! 

 

Centret står færdig og klar til at blive taget i brug her efter sommerferien af de 

mange forventningsfulde brugere. Rønbæk Centret, som området efter aftale 

med Favrskov Kommune er blevet døbt, rummer nu Hal 1 (den nye hal) og hal 

2 (den gamle). Centret indvies den 1. september kl. 16.30-18.00. 

 



 NYHEDSBREV 
FODBOLDAFDELINGEN 

 

Side 4 af 4 
 

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. 

 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.  

 

De nye fodboldbaner ved HH – Favrskov Kommune er færdig med anlæg af fodboldbaner  

De nye fodboldbaner ved HH er færdiganlagt. Der er sået græs og de 

første klipninger af græsset er foretaget. Der er opsat hegn, så boldene 

ikke umiddelbart kan sparkes ned på de eksisterende baner i ”gryden” 

og ligeledes ud i hegnet vest for banerne.  

 

Det nye fodboldareal er drænet og anlagt som rigtige fodboldbaner. 

Arealet giver plads til 1 stk. 11 mands bane og 1 stk. 7 mands bane 

eller 3 stk. 7 mands baner. Fodboldafdelingen glæder sig til at kunne 

tage banerne i brug i 2012.   

 

Næste nyhedsbrev  

15. sep. 2011 

 

Per Bach Sørensen, Formand 


