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NYHEDSBREV MARTS ’11 
Foråret er lige om hjørnet…  

Det lysner lige så stille om aftenen, fuglene er begyndt at kvidre og sne og frost 

begynder at slippe sit tag. Det betyder at forår og spirende grønt græs er lige om 

hjørnet og varsler starten på et nyt fodboldår. Forberedelserne er således for længst 

startet og derfor kan du nu læse fodboldafdelingens første nyhedsbrev for 2011 om 

aktiviteter og andet nyt, som rører sig i klubben.   

 

Tøvejr og vand ligger (stadig) beslag på banerne…  

Der er stadig meget vådt på banerne ved HH. Da vi gerne vil kunne benytte dem 

når sæsonen for alvor sparkes i gang, er det AFGØRENDE AT KUN 

GRUSBANEN BENYTTES. Vi håber alle vil være med til at passe ekstra godt på 

banerne. Vi kan være sikre på, at der ikke vil blive repareret baner fra kommunens 

side, og da vi ikke selv har ressourcerne risikerer vi at stå med baner, som ikke 

kan anvendes når det for alvor gælder. Vi håber på alles forståelse. 

 

Årsmøde Fodbold 2011  

Fodboldafdelingen afholdte sit årsmøde 10. februar 2011. De fremmødte hørte formand Per Bach Sørensen 

aflægge beretning for året der gik. De øvrige formelle punkter blev let og smertefrit gennemgået. Der var her 

genvalg til Ole Okholm og Kristen Engelbrecht til bestyrelsen. Årets træner blev trænerteamet for U13 piger. 

Årets leder blev Erik Vestergaard. 

 

Efter det formelle årsmøde hold tidligere spiller og nuværende ass. træner Jesper 

Sørensen et spændende indlæg det sportslige arbejde i AGF.  

 

Årets ildsjæl i Favrskov Kommune   

Favrskov Idrætssamvirke kårer årligt en person, som yder et stort og betydningsfuldt stykke 

frivilligt arbejde. Det glæder fodboldafdelingen, at Magnus Nielsen for sine mange års 

ihærdigere, engagerede og fortsatte indsats i HOG og HOG Fodbold i år blev tildelt prisen for 

Årets Ildsjæl i Favrskov Kommune. 

 

Et stort tillykke til Magnus herfra og en meget velfortjent anerkendelse!  

 

Nye navne i kunstgræsudvalget   

Kunstgræsudvalget har fået tilgang af nye navne. Vi håber det kan sætte endnu mere skub i arbejdet med at 

få en tiltrængt kunstgræsbane til HOG. Aksel Daugbjerg er ny tovholder på arbejdet. Sammen med de 

resterende udgøres udvalget nu derudover af Jan Rafn, Lars Lindgaard, Magnus Nielsen, Michael Hejlskov, 

Jesper Bendix, Morten Bang, Thomas Dyrborg og Andreas Dyrborg. 

 

Kridtbanden 2011  

Også i 2011 bliver der tydeligt optrukne linjer at spille efter på HOGs baner. ”Kridtbanden” vil fortsat sørge for 

at der kridtes op.”Kridtbanden” udgøres af: 

 

 Niels De Place 

 Ole "Bobse" Christensen 

 Finn Hjortshøj 

 Niels Terkildsen 

 

 Per Nielsen 

 Erik Vestergaard 

 Knud Thomsen 
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René Hougaard modtager Henning Baks legat   

Fodboldudvalget har indstillet René Hougaard til Henning Baks legat. Legatet som er på 

1.000,- gives til en ung person, som gør en forskel. Derfor er det glædeligt at legatkomiteen 

har besluttet at tildele René tildeles legatet.  

 

Fodboldudvalget har indstillet René på baggrund af et særdeles stort engagement som 

træner, i udvalg, ungdomsråd, HH cafeteria m.m. Et stort tillykke til René herfra! 

 

Senioropstart og ny 1. holdstræner  

Senior holdte sin årlige nytårs-appel og opstart 29. januar. Der var stort 

fremmøde (32) og glædeligt, at den nye træner, Glenn Dagø Vittrup, kunne 

konstatere at der var fuld opbakning fra samme trup, som sluttede rigtigt fint af 

med toppræstationer i forrige sæson i serie 2. 

 

Med de frosthårde baner havde den mange-årige ildsjæl, Jan Andersen, booket 

Haldum/Hinnerup Hallen til denne nytårsappel - og der blev gået til vaflerne.  

 

Det helt nye team omkring holdet, spillende assistent og anfører Thomas Dyrborg, holdleder Max Herman og 

chef-træner Glenn kunne efter en virkelig hård og udmattende gang indendørs bold, udmelde en forsigtig 

målsætning, som lyder på en klar topplacering i den kommende serie 2. 

 

”Det er med en rigtig god fornemmelse, 

at man som ny træner, kommer til så stor 

en klub som HOG Hinnerup, og ser 

nøjagtigt samme trup, som leverede så 

flotte resultater under tidligere træner, 

Thomas Andersen - udtaler den nye 

træner Glenn! 

 

Vi have et tydelig fokus på at 

videreudvikle og integrere de mange, 

allerede dygtige unge spillere i truppen, 

og selvfølgelig blive fortrolig med alle de 

nye tiltag som vil blive indført i alle tre 

trupper. 

1. holds træner Glenn Dagø Vittrup  

 

Udvikling er det primære samt oprykning for 2. holdet ligger også meget højt på listen, da det vil være vitalt 

for klubben i fremtiden, at kunne tilbyde højere niveau og yderligere konkurrence for alle spillerne!!! Så efter 

sommer skulle den gerne stå på serie 3 for Dennis' mandskab og det vil jeg være meget behjælpelig med” 

fortsætter Glenn. 

 

Nyt ansigt sætter ansigter på HOG  

Fremover vil Max Herman Koitzsch være manden som sætter ansigter og billeder på livet i 

fodboldafdelingen. Max kan rekvireres til fotografering af de mange personer og aktiviteter i 

fodbold, som vil kunne berige vores hjemmeside, nyhedsbreve, klubavis m.m.  

 

Så vi håber i vil gøre brug af Max i det omfang det er relevant. En af de første opgaver for Max er at få taget 

nye billeder af bestyrelse og udvalg i HOG og dermed også fodbold, som ligges på hjemmeside. Max kan 

træffes på tlf. 8765 9005 eller 2343 9006. 
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Stilhed før stormen…   

… i Team Senior. Sjældent er vi i TEAM Senior gået ind til en ny sæson med så store forventninger. Ikke 

nødvendigvis om at oprykning og den slags. Men om fremgang og udvikling. Specielt det sidste bliver et 

nøgleord, når vi skal kigge tilbage på 2011 om knap et år. 

 

For vi vil rigtigt gerne udvikle… Os selv, vores TEAM, vores afdeling, HOG Fodbold, HOG Hinnerup… Man 

kunne blive ved. Men skal det være sjovt at være med, må vi ikke stå stille. Det er der nu nok heller ikke 

nogen fare for, vi kommer til, med den sprudlende bestyrelse vi har fået i HOG Fodbold. Og tak for det – 

håber vi så’n nogenlunde kan følge med ude i de enkelte afdelinger. 

 

Også sportsligt vil vi udvikle. Her handler det om spillere, trænere 

og ledere. Udgangspunktet er bedre end nogensinde:  

 

Vi har fået ”en gul tråd” at holde os til. Vi har ansat en ekstremt 

dygtig og ambitiøs cheftræner, tør vi godt love. Vi formår at holde 

fast i langt størstedelen af de unge, talentfulde spillere, vores 

afgående trænerteam på kompetent vis har bygget det nye 

førstehold op om – og der kommer forhåbentlig nye talenter til, 

det er vi i hvert fald gearet til og satser på. Vi holder fast i vores 

rutinerede ældre spillere. Vi holder fast i stærke kulturbærere.  

 

Vi har også sikret den rette balance mellem kontinuitet og fornyelse på træner- og ledersiden. Vi vil blive ved 

med at uddanne ikke bare kompetente spillere, men også trænere og ledere. I år håber vi på at kunne 

udklække nogle nye B1-trænere, en målmandstræner, samt en B2-træner – forhåbentlig til gavn for hele 

klubben. 

 

Velkommen (igen) til Glenn, ny cheftræner for serie 2, til Max Herman Koitzsch, vores nye holdleder og 

”go-to-guy”, til Thomas Dyrborg, der skal være spillende assistenttræner, og til Kim, vores nye og ihærdige 

materialemand. Tak fordi I vil give et nap med og gøre det muligt for os at komme ud og dyrke vores store 

fælles passion: Fodbold. 

 

Til alle I andre (ingen nævnt, ingen glemt): Velkommen tilbage til et forrygende 2011 i seniorafdelingen! 

 

Hjertestarter i Cafeteriet ved HH  

HOG har fået stillet en hjertestarter til rådighed, som findes i H-H hallens 

cafeteria. Selvom vi ikke håber den skal tages i brug, så giver det alligevel 

en god tryghed til ledere og brugere af faciliteterne. Der er uddannet en 

række personer i brugen af hjertestarteren, som i øvrigt er ufarlig og 

selvforklarende for lægmand at anvende skulle det blive nødvendigt.  

 

Klubaftener hos Sportsmaster og Jack and Jones  

 afholder klubaftener for medlemmer den:        

24. MARTS kl. 18 - 20 

 6. APRIL kl. 18 - 20 

 12. APRIL kl. 18 - 20 

 

Klubbens medlemmer kan købe ind med 25% rabat (dog ikke på allerede nedsatte varer). 

 

i Storcenter Nord holder i klubaftener med 20% rabat fra kl. 18.-20.00 den 
 

24. MARTS  

6. APRIL 

12. APRIL  
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Nye ledere af cafeteriet i HOG’s klubhus ved Haldum-Hinnerup Hallen  

René Hougaard, der siden maj 2010 har ledet cafeteriet, fratræder og forretningsudvalget vil gerne her 

benytte lejligheden til at rose René for det store arbejde han har fået søsat, hvilket har bevirket en god 

fremgang i cafeteriets økonomi. René vil fortsat være at finde i og omkring cafeteriet, idet han fremover 

indgår i personalet og tager del i de vagter, der skal besættes for at betjene brugerne af cafeteria og kiosk.  

 

Driften og ledelsen overtages per 1. februar 2011 af René Hougaards mostre: 

 

Connie Hougaard Rasmussen, der kommer til at stå for den daglige drift med indkøb, 

påsætning af personale, fremstilling af smørrebrød og andre retter, der kan købes i 

cafeteriet.  

 

Lone Hougaard Rasmussen, der kommer til stå for booking af lokaler og økonomien.  

 

Forretningsudvalget vil gerne opfordre alle i de sportslige udvalg m.v. at tænke på cafeteriet, næste gang der 

skal holdes møder, seminarer, kurser m.v.  

 

Lokaler kan bookes via: http://www.supersaas.dk/schedule/HOGbooking/HH?day=5&month=3&year=2011

  

Eller ved kontakt til Connie Hougaard Rasmussen (tlf. 2448 7019 eller E-mail: hhr@oncable.dk) eller Lone 

Hougaard Rasmussen (tlf. 6179 8971 eller E-mail: lor@hog-hinnerup.dk)  

 

Næste nyhedsbrev  

15. april 2011 

 

Per Bach Sørensen, Formand 
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