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HOG Fodbold __________________________________________________________ 
Det har været et brag af en forårssæsonen og der har været livlig aktivitet på HOGs boldbaner. Flere spillere 
har været i god form til sæsonstart, da en mild vinter og brug af kunstgræsbanen, gjorde det muligt at træne 
gennem hele vinterperioden.  
 
Nu skydes efterårsæsonen i gang med over 48 tilmeldte hold i diverse turneringer og der er igen livlig 
aktivitet på HOGs boldbaner. Der er lagt op til en alletiders sæson, der også byder på mange andre 
aktiviteter, foruden træning og afvikling af kampe. Det er håbet at spillere, trænere og frivillige hjælpere vil få 
nogle fantastiske timer både på og uden for boldbanerne.  
 
Afdelingsbestyrelsen trækker i arbejdstøjet og vil hen over 2014 vende 
blikket indad i klubben og fokusere på at udbrede og efterleve 
budskaberne i ”Den gule tråd”. Målsætningen er, at skabe et godt og 
sportsligt og socialt miljø for alle – med fodbolden som det bærende 
element.   
 
Vi ses på grønsværen 

 
 
Vi er mange i HOG – men der er også plads til dig!____________________________ 
Favrskov kommune vil gerne give støtte til nogle af de børn under 18 år, som har det svært, så de kan 
deltage i forenings- og idrætslivet. Det kan være særligt sårbare børn, der af økonomiske eller sociale 
årsager ikke har mulighed for at være aktiv i en forening. De respektive foreninger kan således søges om et 
fritidspas, der giver økonomiske støtte til, at børnene kan blive aktive i en forening.   
 
I HOG vil vi gerne støtte op om dette gode initiativ og vil gerne være behjælpelig med ansøge kommunen om 
et fritidspas, så der kan blive mulighed for, at komme ned og spille en gang fodbold med alle 
kammeraterne/veninderne.   
 
Så hvis der er nogle af jeres kammerater/veninder, der måske kunne være interesseret i, at spille fodbold, 
men af økonomiske eller sociale årsager ikke har mulighed for dette på nuværende tidspunkt, så giv besked 
til jeres respektive træner, som vil gå videre med sagen.  
 
Er der spørgsmål er I velkomne til at rette henvendelse til børne-ungefodboldafdelingen (Peter Rasmussen 
tlf. 61384893/pra@hog-hinnerup.dk  eller Morten Bang tlf.3162 8226/morten@mxbang.dk) 

Læs mere om fritidspas på: www.favrskov.dk/fritidspas.  
 
Jyske 3 bold – et stævne for de yngste i klubben______________________________ 
HOG Fodbold er igen de praktiske arrangører af DBU Jyllands fodboldstævne for de yngste fodbolddrenge 
og piger fra 5 til 10 år, når der lørdag den 23. september mellem kl. 10.00 og 16.00 spilles JYSKE 3x3 bold 
på fodboldbanerne ved Haldum-Hinnerup Hallen.  
Der er tilmeldt 162 hold til stævnet. Det er dog fortsat muligt at tilmelde hold til stævnet, så antallet af hold 
kan komme endnu højere op.  
 
Se mere på http://www.dbujylland.dk/Temaer/Jyske_3_bold/Staevner_i_2014/HOG%20Hinnerup.aspx 
 
Fantastisk fodboldstart mangler forældretrænere – måske er det noget for dig? ____ 
I foråret blev der tilbudt Forældre/barn fodbold, der også populært kaldes "Fantastisk Fodboldstart". Det er 
for de 3 til 4-årige (U4 og U5) og har foregået om lørdagen i tidsrummet 10.00-
11.00 på HH-banerne.  
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Foruden sjov og ballade er formålet, 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. Forældrene til de små har deltaget aktivt i 
træningen for derigennem at skabe en større tryghed.  

 

http://www.favrskov.dk/fritidspas
http://www.dbujylland.dk/Temaer/Jyske_3_bold/Staevner_i_2014/HOG%20Hinnerup.aspx
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Vi står dog og mangler et par forældre, der vil påtage sig trænertjansen her i efterårssæsonen, så det stadig 
kan være muligt at udbyde fantastisk fodboldstart for de mindste.  
 
Hvad skal der så til, for at blive træner for fantastisk fodboldstart og er der hjælp at hente? 

 Det kræver ingen fodbolderfaring. Det handler om, at man kan lege, - frem for at kunne spille 
fodbold. Det er "LEG med bold" – frem for fodbold. Og ideen er at de små for nogle gode oplevelser 
med bolden - som forhåbentlig for dem til at vælge fodbold, som sportsgren på den lidt længere 
bane. 

 Konceptet klar. Der er lavet masser af beskrivelser af øvelser, som ALLE kan instruere i, hvor der 
også er beskrivelser ud fra erfaring med, hvad der ellers virker med de små.   

 Tidligere trænere af fantastisk fodboldstart står klar med sparring til trænere/forældre og vil gerne 
hjælpe med at lave de første programmer indtil, man får en rutine i det, ligesom de gerne vil møde 
op til første træning og "hjælpe" det på vej... 

 
Det kan være en udfordring både at være træner og far eller mor på samme tid. Derfor anbefaler vi, at der 
evt. er nogle forældre (gerne 2 eller flere), der sammen varetager den enkelte træning. Hvis man er flere end 
2 er det også lettere at dele weekender i mellem sig (man kan jo ikke altid være sikker på at kunne være 
der). 
 
Vi håber nogen har mod på at tage tjansen og dermed være en aktiv part af HOG og sikre jeres børns 
mulighed for at stifte bekendtskab med fodboldspillet- såfremt I gerne vil tage tjansen, eller har brug for 
uddybende information er I velkomne til at kontakte Kristen Engelbrecht på tlf: 60132152/ e-mail: ke@hog-
hinnerup.dk  
 
Claus Hvass Cup –  kommer igen d. 28. september_____________________________ 
HOG-hinnerup og hovedsponsor Claus Hvass gentager succesen fra sidste år og afholder Claus Hvass Cup  
for årgangene U5-U12 søndag d. 28. september 2014 på HH-banerne.  

 
Vi håber på en fantastisk dag med godt humør, solskin og frem for alt 
gode fodboldoplevelser for børn og forældre.  
 
 
Rigtig god fornøjelse. 

 
 
 

Andre aktiviteter i børne-ungdomsafdelingen – efterårsafslutning og julestævne____ 
Allerede nu kan der sættes kryds i kalenderen i forhold til følgende aktiviteter hen over efteråret i børne-
ungdomsafdelingen:  

 d. 24. oktober vil der blive afholdt efterårsafslutning for alle hold på HH. Efterfølgende 
vil der være afrunding af sæsonen for trænere/holdledere.  

 d. 5. december vil der blive afviklet julestævne for U6-U10  
 
Der vil udkomme mere information om disse aktiviteter hen over efteråret 
 
Talentskole for piger i HOG Hinnerup________________________________________ 
Talentskolen for piger er klar igen. Talentskolen starter fredag d. 25. oktober 2013 kl. 18.00 til 19.00 og 
kører de efterfølgende 5 fredage. Talentskolen ledes og styres af Århus Talentskole, som hører ind under 
Skovbakkens 3F liga. 

Da der maximalt kan deltage 36 piger til hver træning, vil vi anbefale at man tilmelder sig hurtigt. Prisen er 
kun 10 kr. pr. lektion, som går til dækning af leje af kunstbanen. Hver lektion skal tilmeldes hver for sig.  

Tilmelding kan ske ved at gå ind på http://www.hog-hinnerup.dk/ under fanen fodbold. Under ”events” kan 
man tilmelde sig. 

Rigtig god fornøjelse. 
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Jyske 3-bold storstævne___________________________________________________ 
Lørdag den 23. august, var ungdomsafdelingen i HOG Hinnerup fodboldværter for DBU Jylland og Jyske 
Bank i forbindelse med afvikling af en afdeling af JYSKE 3-bold for drenge og piger fra U8 til U10, hvor der 
var tilmeldt 165 hold.  
 
Stævnet blev afholdt på idrætsanlægget ved Haldum-Hinnerup Hallen.  Parkeringsvagterne havde ind 
imellem travlt med at sluse biler ud og ind på grusbanen. Der var tryk på, fortæller ungdomsformand Peter 
Rasmussen, der sammen med omkring 30 forældre og trænere sørgede for at opstille de 13 små baner med 
Jyske Bank bander, telte m.v. og sørge for at det hele blev taget ned igen og læsset i containere.  
 
HOGs ungdomsspillere fra U15-U16 og U19 drenge samt nogle trænere var kampledere på de mange baner 
og piger fra U14 og U15 stod for kontrol ved hoppepude og servicering i snackbaren, hvor der blev solgt 
sund slik i form af små poser med nødder og rosiner, samt frugtposer med friskskåret frugt.  
 
Jyske Bank skænkede gratis Peter Larsen kaffe til alle og Ribena skænkede saftevand til alle. Jyske Bank 
sørgede også for guldmedaljer til alle spillere.  
 
Ud over en enlig byge, var vores eneste udfordring de mange hvepse, der godt kunne lide saft og frugt, så vi 
havde desværre en del spillere, der måtte behandles for hvepsestik, kunne Peter Rasmussen berette. 
 
Jyske Bank roste efter stævnet Peter Rasmussen og hans mange hjælpere for et flot tilrettelagt stævne, hvor 
alt fungerede lige som det skulle. Peter Rasmussen kunne efter stævnet fortælle, at DBU Jylland har 
meddelt ham, at HOG Hinnerup også i 2015 bliver arrangør af en afdeling af Jyske 3-bold.  
 
Fodboldfitness –  så er kvinderne også i gang ________________________________ 
Som en forsøgsordning i efteråret 2013 var det muligt for kvinder 
(18+) at komme ned på HOGs baner og spille lidt ”Fodbold for sjov”. 
Konceptet blev kaldt fodbold fitness, da træningen foregik som en 
kombination af fitness- og fodboldtræning. Konceptet blev taget godt 
imod og hen over foråret 2014 har det rigtigt taget form. 
 
Det er stadig en kombination af fitness/motions- og fodboldøvelser, 
der vil være fokus for træningen. Desuden er der mulighed for rask 
fodboldkamp til slut, hvor der rigtigt kan komme sved på panden.  
 
”Alle der har lyst, kan komme ned og få en prøvetræning. Ved hver 
træning, sørger vi for, at alle muskelgrupper bliver rørt – især lattermusklerne”, udtaler kontaktperson 
Susanne Ravnkilde!  
 
Denne gang foregår træningen hver onsdag kl. 19.00-20.00 på banerne ved HH-Hallen – vel mødt.  
 
For mere information om fodboldfitness, kontakt Susanne Ravnkilde tlf: 26182638/e-mail: SSR@hog-
hinnerup.dk 

HOG i Europa 
 
Endnu engang fandt stjernerne fra HOG vej ud i Europa, hvor fire årgange før påske drog sydpå til SFG-
Turnier i Kircheim! 
For nogen var det debut i Europa, for andre var det 2. gang de skulle prøve kræfter med internationale hold 
og for en stor flok, var der tale om ”Europæisk 
hattrick”. 
 
Indkvarteringen i år, var lige peppet en tand op i 
forhold til de pragtfulde telte (og feltsenge) vi sov i 
sidste år. Alle blev indkvarteret på Seepark Hotel, på 
2, 3 og 4-mands værelser. 
 
De fleste nåede aftensmaden og flere af ungerne 
nåede en tur i svømmehallen inden de blev hældt på 
hovedet i seng. 
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U8 og U9 var de første stjerner, der lørdag skulle i kamp. Så de var de mest morgenfriske og kørte fra 
hotellet allerede kl. 0830.  

 
Programmet for turneringen var lavet således, at 
U10 og U11 først skulle spille over middag. Så de 
kunne nå en dukkert i svømmehallen inden de 
satte kursen mod sportspladsen. 
 
Sportspladsen lå ca. 25 km fra hotellet, så der var 
en lille køretur hver dag. Vejen derop var et 
kapitel for sig selv. En masse små gader i en lille 
by, gaderne blev mere og mere snørklede og de 
blev stejlere og stejlere. Pludselig gik asfalten 
over i en grusvej og VUPTI, så lå der den fineste 
sportsplads, en stor kunstgræsbane med 

tilhørende klubhus. 
 
Om eftermiddagen, var det så U10 og U11, der skulle i kamp. De fleste havde været på stadion længe og 
været gode støtter for de andre HOG hold. 
 
Kampene sluttede først ved 20-tiden om 
lørdagen og en lang dag på stadion var slut. Det 
havde været super dejligt vejr og alle drengene 
havde virkelig kæmpet og knoklet det bedste de 
havde lært. At dømme ud fra stemningen på 
sidelinjen, så havde alle trænere, forældre og 
søskende hygget sig i løbet af dagen, hvor de 
var vidner til en masse god fodbold fra de 
blå/gule. 
 
Hjemme på hotellet var der disket op med en 
lækker buffet, hvor der var lidt for enhver smag. Der blev dog kigget dybt i bakken med pommes frites. Efter 
en hel dag med fodbold, så skulle man tro, at drengene var klar til at komme i seng!! Men der var lige et par 
timer i de fleste, som blev brugt i svømmehallen, hvor der blev leget, plasket og hygget til den helt store 
guldmedalje. 
 
Søndagen stod på spændende og tætte finaler og slutspil. Sportsligt blev det til en rigtig flot 3. plads til U8, 
mens U9 samlet fik en 7. plads. U10 hev en rigtig flot bronzemedalje med hjem, mens de tre U11 hold 
sluttede på fine placeringer som 2., 5. og 6.  

 
I alt spillede HOG 42 kampe ved stævnet. Det blev til 
22 sejre, 4 uafgjorte og 16 nederlag. Og med en 
målscore på 103-49. HOG scorede 2,45 mål i 
gennemsnit pr. kamp og der gik i gennemsnit 1,17 mål 
ind på os pr. kamp. 
 
Alt i alt kan både spillere og trænere være utrolig stolte 
af vores indsats i Europa. Det lover godt for fremtiden!!! 
Og med den store opbakning fra forældre og søskende, 
så kunne det ikke være meget bedre!!! 
 
Det var en rigtig god turnering for alle årgange, der var 

fint sportsligt match. Det var et rigtig fint sted vi spillede, hvor der kun var de to baner. Det gjorde det 
hyggeligt og intenst for både spillere, trænere og forældre. 
 
Og den helt STORE gevinst for alle årgange, det var det sociale. Det er en fornøjelse, at tage af sted med 
næsten 60 drenge fordelt på 4 årgange. Og der var ikke én eneste konflikt! 
 
Vi håber, at ALLE drengene fik sig endnu en oplevelse for livet. Vi er stolte af dem - de repræsenterede 
HOG flot i Europa! 
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U15-drenge 1 M2 blev Jyske Mestre  - godt gået drenge!  
Vores U15 drenge i M2 blev i foråret puljevindere i deres række og skulle derfor spille 
Jyllandsmesterskabskamp tirsdag d. 24. juni kl. 19.00 på Rønbæk stadion, hvor de i første runde skulle 
møde AaB. Drengene vandt kampen med 5-4. I anden runde mødte de Nykøbing Mors i Nykøbing og vandt 
med cifrene 4-1. Dermed var drengene videre til finalen, hvor de skulle møde Viby J på VIK fodboldanlæg. 
Her vandt HOG med 1-0.  
 
Et STORT tillykke til både drengene samt trænertemaet – flot gået!  
 
 
Dansk Handicap Idrætsforbund gæstede HOG – stort stævne d. 16. august 2014  
Lørdag d. 16. august blev den sidste af en række stævner forud for Forbundsmesterskaberne inden for 
Dansk Handicap Idrætsforbund, der afholdes den 27. september i Aalborg, afviklet på idrætsanlægget ved 
Haldum-Hinnerup Hallen.  
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Inger Saugmann, der er handicaphjælper i Hadsten, er en 
af ildsjælene i HHIF – Hadsten-Hinnerup Handicap IF, var 
arrangør i samarbejde med HOGs fodboldafdeling.  
 
Stævnet havde deltagelse af 20 hold fra Jylland og Fyn og 
samlet var der deltagelse af mellem 250 og 300 spillere og 
ledere. Der blev spillet fodbold på 3 stk. 7-mands baner og 
på 2 stk. 5-mands baner og samlet blev der afviklet 54 
kampe i tidsrummet fra kl. 0930 til kl. 1800.  
 
HHIF havde 2 hold med i stævnet. Et hold i C-rækken og 
et hold i D-rækken. Det lykkedes C-hold at kvalificere sig til 
Forbundsmesterskaberne i Aalborg. Til dagligt træner 
holdet i Hadsten under ledelse af Inger Saugmann og Annie Andersen. Holdet træner ved Hadsten 
Gynmasium om sommeren og om vinteren foregår det i hallen samme sted.  
 
Vi ønsker c-holdet held og lykke i Aalborg.  
 
Hinnerup Cup – afviklet med stor succes!   
Der var deltagelse af 106 hold i Hinnerup Cup og 120 hold til Danske Bank Hinnerup Cup, hvilket var lidt 
færre hold end i 2013. Vi kunne sagtens rumme endnu flere hold, siger stævnets formand Per Bach 

Sørensen. Vi kunne godt modtage 130 hold i Hinnerup Cup og i 
Danske Bank Hinnerup Cup er det næsten ubegrænset, da det er 
små baner, der spilles på, så der kan blive plads til rigtig mange 
baner. Så kommer der 200 hold af de små spillere i 2015, er vi klar, 
siger formanden.  
 
Generelt vil Hinnerup Cup udvalget gerne takke alle de mange 
frivillige, der var med til at gøre Hinnerup Cup og Danske Bank 
Hinnerup Cup til endnu en 
stor succes for 

fodboldafdelingen. Torben Quist, der har stået for koordineringen af 
hjælpere til de mange opgaver, so m Hinne rup Cup og Danske Bank 
Hinnerup Cup kræver, er glad for den opbakning, som han har fået 
fra forældre, trænere og andre frivillige til opgaverne.  
 
”Nuvel – der kan altid bruges flere hænder til visse opgaver, men i 
det store hele, gik det rigtig godt i de mange funktionsområder”, 
fortæller Torben Quist. ”Mange havde meget travlt, medens andre 

kunne tage det mere afslappet, men generelt blev alle opgaver 
klaret med et smil om munden, hvilket også er blevet bemærket af 
de mange hold fra nær og fjern, der har deltaget i de to stævner”.  
 
Vejrguderne viste sig også fra den gode side, og det har 
naturligvis også spillet ind på det gode humør. Skader var der 
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ikke meget af. Der var kun ganske få opgaver til samaritterne, så også her blev der meldt om et godt 
stævne.  
 
Kampene blev afviklet i et nyt turneringssystem, og det viste sig at være en god nytænkning. Resultater af 
kampene var synlige på mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr kort tid efter at kampene var fløjtet af, så 
det var nemt at følge med i forløbet af kampene.  
 
Per Bach Sørensen kan også fortælle, at der bliver et pænt overskud til arbejdet i HOG Fodbold, hvilket ikke 
mindst skyldes de mange frivillige hjælperes fortjeneste, siger formanden. Uden deres hjælp og de glade 
smil, de sender, så kunne stævnerne ikke afholdes i det niveau, som vi leverer. Det er flot arbejde, og jeg 
håber, at alle hjælpere vil give en hånd med igen i 20 15, slutter Per Bach Sørensen.  
 

HOG-fodbold 


