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Opsamling fra foråret – lidt ”old news” 
 

Årsmøde og generalforsamling       __________________________________________ 

Traditionen tro startede året med afvikling af årsmødet, hvor der var ca. 25. mødt op. Regnskabet for 2013 
blev godkendt og budget for 2014 blev gennemgået og vedtaget.  

Formandens beretning 
Formanden lagde i sin beretning vægt på de mange aktiviteter som Børne- og ungdomsafdelingen havde 
udbudt i 2013 samt en fantastisk afvikling af Hinnerup Cup, hvor i alt 210 hold deltog. Desuden rettede 
formanden en speciel tak til Per Bach Sørensen for den ihærdige indsats gennem årene vedrørende 
etablering kunstgræsbanen. Opsætning af bookingsystem og udlejning af banen har været en succes og det 
forventes at fortsætte i 2014. Formanden bekendtgjorde desuden at Four-stars samarbejdet desværre blev 
bragt til ophør pr. 2014. Hertil blev det pointeret, at HOG vil gøre alt for at sikre, at samarbejdsophøret kun 
kommer til at berøre spillerne i minimal grad. I forhold til Indsatsområderne for 2014 ligges der vægt på, at 
skabe klubliv på tværs af årgange og køn. Der skal være øget fokus på pige- og kvindefodbold samt fokus 
på fastholdelse i klubben. Desuden vil afdelingsbestyrelsen arbejde for at sikre bedre baner vedr. at få 
etableret bedre lysforhold samt dræning af baner ved HH.  

Kontingentsatser 2014 
Der blev varslet en lille kontingentstigning for de respektive hold U17, U18, U19 samt oldboys. Desuden 
indføres der i 2014 et vinterkontingent i børne- og ungdomsafdelingen.   
 
Afdelingsbestyrelsen 2014 
Følgende var på valg til afdelingsbestyrelsen, der alle blev genvalgt med klapsalver fra de fremmødte: 
Næstformand Ole Okholm; Seniorformand konst. Rasmus Saugman; Børneformand konst. Morten Bang. Per 
Andreasen ønskede ikke genvalg til afdelingsbestyrelsen. I stedet blev foreslået Michael Hejlskov, der 
modtog valget til klapsalver fra de fremmødte.    

For yderligere information se under fanebladet ”fodboldudvalg” på www.hog-hinnerup.dk  
 
Året frivillige, årets trænere og årets leder – en tak for stor indsats  
HOG-fodbold havde indstillet 2 personer til DBUs sølvnål for mangeårig frivillig tjeneste i klubben. DBUs 
sølvnål gik til Per Nielsen for frivilligt arbejde i mere end 25 samt Niels Terkildsen for frivillig arbejde i klubben 
gennem 20 år.  
 
Årets trænerpokal blev tildelt trænerteamet for U11 drenge (Morten Bang, Niels Ole Christensen, Christian 
Hagelquist, Keld Petersen) for et højt engagement og aktivitetsniveau både ift. træning, turneringer og 
fastholdelse. 
 
HOG Fodbolds næstformand og formand for Vibe Arena, Ole Okholm, blev på HOGs generalforsamling 
hædret som årets leder i fodboldafdelingen. Fodboldformand René Johansen nævnte i sin indstilling, at Ole, 
om nogen, havde fortjent hæderen for det store arbejde, han havde lagt i arbejdsgruppen omkring 
Favrskovbanen - Vibe Arena - og nu efterfølgende som formand for støtteforeningen bag banen. Ud over det 
store arbejde med Favrskovbanen, har Ole også haft tid til at være næstformand og kasserer i 
fodboldafdelingen, og blandt andet også stået i spidsen for salg af nytårsfyrværkeri. ”Ole er en ildsjæl, der 
kæmper for de opgaver han påtager sig, og det var helt fortjent, at han løb med hæderen i 2013”, udtaler 
formand René Johansen. 
 
Aktiviteter i Børne- ungdomsafdelingen______________________________________ 
Gennem foråret har der været afholdt mange aktiviteter i børne- og ungdomsafdelingen, hvor det fælles for 
dem alle kan siges, at de er blevet afviklet med succes og med rigtig god deltagelse ved alle arrangementer 
– derfor er det heller ikke sidste gang, at vi uddyber disse aktiviteter til børn og unge, udtaler Peter 
Rasmussen.  
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Følgende er et lille udpluk af de aktiviteter har været afholdt:  
 
Opstart med overnatning 
For at ryste holdene sammen og sikre en god opstart blev der i april måned arrangeret overnatning i HH-
hallen for alle børne-ungeholdene i alderen U8-U15. Ca. 85 spillere var med og sov i hallen. Det var en god 
aften og formiddag, hvor alle spillerne hyggede sig på tværs af alder, køn og niveau. 
 
Skattejagt 
Den 24. og 25. maj 2014 afviklede HOG Hinnerup DBUs skattejagt. Årgangene 2007, 2008 og 2009 var på 
jagt efter landsholdet bold, der var blevet væk, da nogen fra modstander-landet havde snuppet landsholdets 
kampbold.  

 
Kom ud af pomfritten 
Kom ud af PomFRITTEN, er DBU's rekrutterings – og sundhedsaktivitet for 4-10-årige piger og drenge.  
Aktiviteten blev afholdt henholdsvis fredag d. 13/6 på Rønbæk stadion med 116 deltagere fra SFO Rønbæk 
skolen og mandag formiddag d. 16/6 på HH banerne med 65 deltagere fra børnehaverne omkring HH-skolen 
samt mandag eftermiddag med 120 deltagere fra SFO HH skolen.  
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Som et omrejsende "Fodbold, lege - frugtland" ankom "Kom ud af 
PomFRITTEN" til fodboldklubben og tog børnene med på en mission 
sammen med Agent SuperSund for at redde frugter og grøntsager fra 
udryddelse af den farlige Grev Mug. 
 
DBU's to instruktører - alias Agent SuperSund og Grev Mug - samt 8. 
klasse fra Rønbæk skolen, 7.B fra HH skolen, pædagoger fra de 
deltagende SFO/børnehaver og 2 fra fodboldklubbens ungdomsudvalg 
sørgede for, at børnene fik nogle sjove timer med fodbold i trygge 
omgivelser.  

Agent SuperSund ledte børnene igennem missionen, og Grev Mug drillede dem lidt undervejs, men hjalp 
også både klubbens hjælpere og de deltagende pædagoger gennem stationerne ved hjælp af gode råd og 
vejledning om, hvordan man kan forene fodbold og leg. 
 
HOG fodbold ungdomsafdeling vil gerne takke skolerne, eleverne fra Rønbæk og HH for deres store hjælp. 
 
Mikrofodboldskole 
Børne-ungeafdelingen afholdt mikrofodboldskole d. 24.-25. maj, som blev afviklet i fin stil.  
 
Pigeraketten  
Mandag d. 10. juni afviklede HOG Hinnerup og DBU ”PIGERAKETTEN”, 

hvor alle piger i alderen 6 – 12 år fik muligheden 
for, at stifte bekendtskab med fodboldspillet på 
en hylende morsom og total uforpligtende 
måde.  
 
Vejret var med os på denne dag, som var rigtigt godt besøgt at både piger, som 
aldrig har spillet fodbold før samt piger, som spiller i HOG i forvejen. I alt ca. 70
piger mødte op til arrangementet og so

 
m afslutning blev der uddelt et diplom og 

n gave til hver deltager. 

HOG ungdomsudvalg vil også takke vores U14 og U13 pigespillere for hjælpen som astronauter. 

e
 

VM-stævne 
I weekenden d. 21. og 22. juni blev der afholdt VM-stævne for ungdomsholdene (8-12- år) på HH-banerne. 
Der var ca. 150 gæster der overnattede på HH. Der blev afviklet kampe hen over hele weekenden og der 
blev fundet en masse nye "Verdensmestre". 
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DBU fodboldskole  
 
Igen i år var HOG Fodbold vært ved DBUs Fodboldskole, som blev afviklet i 
uge 27 med stor succes. Der var 221 deltagere, som var fordelt på 67 piger 
og 154 drenge fra årgang 1999 – 2006 ”Vi har gode erfaringer med 
afviklingen og har igen i år haft et hold kompetente og engagerede trænere 
på plads. I alt 208 børn i alderen 8-14 år havde købt billet til fodboldskolen. 
 
 
 
 
 
 
 
HOG fodbold 


