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NYHEDSBREV JULI ’12 
Fodboldafdelingen ønsker alle god sommer  

Fodboldafdelingen ønsker alle god sommer og ser tilbage på en god halvårssæson med mange spændende 

aktiviteter og tiltag og glæder sig til lige så spænndende efterår. En af de store aktiviteter var Hinnerup Cup, 

som igen blev afviklet med stor succes, med 250 deltagende hold og stor hjælp fra rigtig mange frivillige 

lykkedes det af afvikle et godt stævne. En stor tak fra Fodboldafdelingen til alle der bidrog! 

 

Her sidste nyt fra fodboldafdelingen på, hvad der har rørt sig, og hvad der blandt andet er i vente. God 

sommerferie!   

 

Sølv til FOUR STARTS U19A ved Jyske Mesterskaber  

I den forløbne sæson er det lykkedes for Four Stars´ herreynglinge fodboldhold at blive kredsmestre i U19A 

rækken. Holdet gik ubesejret igennem turneringen, men de måtte dog helt hen til sidste spilledag, før man 

med en sikker 3-1 sejr over rækkens nummer 2 Lystrup kunne kalde sig kredsmestre. Herefter skulle holdet 

så ud i kredskampe om det jyske mesterskab. 

 

1/8 dels finalen skulle spilles på hjemmebane mod BMI, og efter en spændende kamp trak Four Stars sig 

tilbage med en sejr på 5-2. Et par dage senere skulle der så spilles kvartfinale ude mod Arden. Holdet 

spillede en rigtig god kamp og trak sig igen tilbage som sejrherre, denne gang med en sejr på 3-0. Torsdag 

var der så lagt op til et brag af en kamp på Rønbækken, da Silkeborg kom på besøg for at spille semifinalen. 

Og med de mange tilskuere som vidner, levede vores drenge op til tidligere resultater og hev en 3-1 sejr i 

land. 

 

Lørdag den 30. juni var der så finale om det jyske mesterskab. 

Holdet skulle møde Skjern, og kampen skulle spilles på neutral 

bane i Kjellerup. Massiv opbakning fra medrejste forældre, 

supportere og repræsentanter for klubben gjorde hvad de kunne for 

at heppe og støtte holdet, men efter en spændende kamp, måtte 

holdet dog se sejren gå til Skjern, der på dagen fortjent vandt det 

Jyske Mesterskab. Dog havde Four Stars ynglinge stor ære af 

kampen, og med lidt mere held i sprøjten kunne mesterskabet godt 

være gået til Hinnerup. Men stadigvæk var det en stolt træner Tage 

Lausdahl og holdleder Steffen Hansen, der efter en super sæson – 

som også bød på en finaleplads i U21 turneringen – sendte de 

unge mennesker på velfortjent sommerferie.  

 

For undertegnede holdleder, sluttede dermed en ”æra”, som 

begyndte da drengene var 5 år gamle og jeg - som far til et 

af børnene, sammen med en anden forælder - besluttede at 

vi gerne ville gøre vores for at lære børnene at spille 

fodbold, samt ikke mindst give dem mulighed for at få nogle 

gode sportslige og sociale oplevelser. Netop med denne 

årgang 1993/94 har oplevelserne og glæderne ved at have 

med dem at gøre nu i 14 år givet mig meget mere end jeg 

kunne have drømt om. Det har spændt lige fra masser af 

træningsaftener over Anders And Cup, Hinnerup Cup, 

Finalestævner, utallige uden- og indendørs turneringer til 

udenlandsture og hyggelige sociale arrangementer.  

 

Sportsligt set har denne årgang altid været med helt fremme, vundet utallige turneringer – og nu sluttet som 

nr. 2 i Jylland, og indeholder i dag en grundstamme af rigtig dygtige unge spillere som nu officielt bliver en 
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del af senior afdelingen i Hinnerup. Men ikke mindst socialt har denne årgang fungeret nærmest perfekt. Et 

rigtig godt sammenhold – også uden for fodbolden – samt en, gennem tiden, fantastisk opbakning fra 

forældre, søskende og bedsteforældres side har gjort dette hold til en, i mine øjne, unik og sjælden set 

sammentømret enhed, som altid har ydet en kæmpe indsats og ikke mindst været utrolig dejlige at være 

træner/holdleder for.  

 

Tak for en fantastisk dejlig tur drenge, og tak fordi i har været som i har været. Al mulig held og lykke 

fremover ønsker jeg hermed jer alle! Vi ses jo nok på banerne fremover også. 

 

Steffen Hansen, Holdleder Four Stars U19A 

 

Status på kunstgræsbane…  

Som de fleste måske har noteret sig i pressen, er Favrskovs første kunstgræsbane 

kommet et skridt nærmere med DBUs tilsagn om at yde et tilskud på 750.000 

kroner til etableringen af en full size kunstgræsbane ved HH-Skolen i Hinnerup. 

 

”DBUs svar på HOG Hinnerups ansøgning om støtte til en kunstgræsbane i 

Favrskov var ventet med spænding, og vi er rigtig glade for tilsagnet”, siger en 

tilfreds formand for HOGs udvalg for kunstgræsbanen, Aksel Daugbjerg. ”Der er 

rigtig mange fodboldspillere i klubberne i Favrskov, og deres træningsforhold bliver 

markant forbedret med en kunstgræsbane. Derfor var vi også fortrøstningsfulde. 

Men derfor er det alligevel rart at stå med DBUs tilsagn i hånden”, fortsætter han. 

 

DBU modtog i alt 250 ansøgninger. Af dem opfyldte 101 projekter kriterierne for at modtage støtte – men 

puljen rakte kun til, at 15 projekter modtager støtte på 750.000 kroner til etablering af en kunstgræsbane. 

Ud over tilskuddet fra DBU besluttede Favrskov Byråd i begyndelsen af maj at bevilge to millioner kroner til 

at etablere Favrskovs første kunstgræsbane i Hinnerup. De resterende en til halvanden millioner kroner skal 

således selv skaffes. Her er det første tilskud på 40.000 kroner modtaget fra Idrætsparkens Fond i Hinnerup.  

 

Kunstgræsudvalget i HOG har etableret en organisation med en overordet 

styregruppe - herunder en gruppe der arbejder med finansiering og økonomi 

samt gruppe der arbejder med den mere tekniske del omkring at få banen 

realiseret. I forlængelse heraf er der udsendt indbydelse til alle Favrskov 

klubber til orienterende møde i august omkring kunstgræsbanen. Arbejdet 

med etablering af banen følges med spænding fra store som små og er et højt 

prioriteret område i HOG, således at træningsforhold bliver markant forbedret 

for fodboldspillerne i Favrskov – unge som ældre. 

 

 

Hinnerup Cup Legat  

Som en kvittering for den store indsats fra en lang række frivillige og forældre til 

Hinnerup Cup har afdelingsbestyrelsen besluttet, at der oprettes et årligt 

Hinnerup Cup Legat på 10.000,- som kan søges af børn og unge hold i HOG 

Fodbold (ind til Four Stars). Legatet skal være med til at finansiere stævner for de 

hold, som har svært ved at opnå tilstrækkelig stævnedeltagelse indenfor vores 

nuværende økonomiske ramme. Særligt dagsstævner i de små årgange, som 

udgør en stor del af aktiviteten, har været svær at imødekomme. Helt eller delvist 

tilskud kan gives ved kort ansøgning eller henvendelse til afdelingsbestyrelsen.  

 

 

”Jeg glæder mig til banen kommer, for så kan vi spille fodbold hele året”, 

siger Mathias på 9 år fra HOG forelagt at banen er på vej. 

Kr. 10.000,- 
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Tak for deltagelse i spinning  

En STOR tak for jeres deltagelse i HOG fodbold spinningarrangement lørdag d. 9/6, hvor jeres deltagelse, 

og sponsoraterne fra jeres forældre, familie, venner og bekendte gav et sponsorbeløb på 1423,50 kr. til HOG 

fodbold, Team Børn og Team Unge.  

   

En stor tak til Lucas Holmberg (21,6 km), Marius Vejlang (27,2 km), Sofus S. Andersen (24,7 km), Jonas 

Rasmussen (15,3 km) og Mathias Bangsgaard (26,2 km)  

   

Med venlig hilsen  

TEAM BØRN OG TEAM UNGE 

 

STORE TEKNIKDAG – Sjov fodbolddag for de yngste den 19. august  

Alle piger og drenge mellem 8-12 år kan glæde sig til søndag den 19. august, 

der holder HOG Hinnerup en spændende fodboldaktivitet – Store Teknikdag – 

på fodboldbanerne ved HH. Her er det morgendagens stjerner på drenge og 

pigesiden, som tjekker teknik og bold over en halv dag. 

 

Det bliver en sjov fodbolddag, hvor der trylles fodboldteknik, så målene scores 

på samlebånd. Der vil være noget for alle med sjove fodboldøvelser, sund mad 

og snacks og overraskelser.  

 

Det vil være trænere fra AGF talentskole, praktisk crew af trænere fra Hinnerup og Odder, der sikrer, at 

dagen bliver sjov og lærerig for børnene. 

 

”Store Teknikdag er et spændende koncept med mange og sjove muligheder for at tilegne sig nye 

fodboldfærdigheder og samtidig få sig en på opleveren", siger Heinrich Frausing, der er koordinator for 

arrangementet i Hinnerup. "Som sidegevinst får trænere og holdledere et indblik i forskellige øvelser og kan 

se spillerne lidt mere på afstand end til den daglige træning", fortsætter han. 

 

Store Teknikdag har været afholdt i Odder siden 2008 og siden har flere andre klubber afholdt Store 

Teknikdag. I 2012 afholdes det 6 steder i Østjylland. Det glæder en af initiativtagerne bag Store Teknikdag 

konceptet, Torkild Sørensen, at der er så stor interesse og succes for konceptet omkring Store Teknikdag og 

han er sikker på, at de mange børn vil takke HOG Hinnerup for at holde dette arrangement. 

 

Chef for AGFs talentskole Rasmus Sørensen udtrykker stor tilfredshed med, at Store Teknikdag er i vækst 

og kommer til Hinnerup – som jo er med i AGF's talentarbejde. "Store Teknikdag har haft en fantastisk 

udvikling siden starten i Odder i 2008 og det er dejligt, at Teknikdagen nu kan tilbydes pigerne og drengene i 

klubberne i Hinnerup området", siger Rasmus Sørensen 

 

Arrangementet er for alle de yngste fodboldspillere i Hinnerup og omegnsklubberne, så det er ikke kun HOG 

medlemmer, der kan se frem til en fodbolddag med masser af oplevelse og fodbold. 

 

Læs mere og hvordan I tilmelder jer på: http://www.storeteknikdag.dk/ og www.agf-

talentfodbold.dk/klubben/store_teknik.htm. Som træner/holdleder er det muligt at tilmelde 

jeres hold som en gruppe. 

 

Lokal kontakt: Heinrich Frausing - hf@hog-hinnerup.dk - 20112060 

Store Teknikdag: Torkild Sørensen - torkil45@hotmail.com - 21865415 

 

http://www.storeteknikdag.dk/
http://www.agf-talentfodbold.dk/klubben/store_teknik.htm
http://www.agf-talentfodbold.dk/klubben/store_teknik.htm
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Jyske 3-bold den 8.september  

De store tanker bag det lille spil…  

Ronaldo. Ronaldinho. Robinho. Kaka. De 

store ”brassere” kan noget helt særligt med 

bolden. Men før de blev store – da de var helt 

små – var det hele bare sjov og ballade i 

byens gader. I dag ved vi, at netop dét giver 

målbare resultater. For jo mere man rører 

bolden, jo bedre bliver man. 

 

Få børn på en lille bane, enkle regler og fokus 

på boldglæde frem for resultater – det er 

opskriften på Jyske 3-bold, der kom på banen 

i 2005 som et samarbejde mellem de danske 

lokalunioner og Jyske Bank. 

 

Nu er ”Holdninger og Handlinger” blevet nutid med stor opbakning fra klubberne og ikke mindst børnene 

selv. Kort fortalt er Jyske 3-bold: 

 3 mod 3 på en lille bane 

 Enkle regler 

 Ingen resultatregistrering 

 Fokus på leg og ligeværd, teknik og boldglæde 

 

 
 

STORT stævne for de SMÅ, kræver mange hænder, så er i morgenfriske, eller hurtige med en smørekniv, 

eller har lyst til at tale med mange mennesker, så kontakt Stævneleder René Johansen på mail: rj@hog-

hinnerup.dk for der er brug for ca. 75 mennesker for at skabe en succes og god dag for de små. 

 

Udsolgte fodboldskoler og Camp  

Fodboldskolen (udsolgt) blev igen i år afviklet med stor succes – der var godt 

vejr hele ugen (næsten da). Fredag blev en våd omgang, men 224 børn 

knoklede løs uanset på banerne – mange af børnene mente sågar at en uge var 

alt for kort! Der var endnu en gang kyndig og erfaren ledelse af stævnet fra 

Claus Halvorsen og Peter Rasmussen samt fra de trænere og hjælpere. Også 

fodboldcamp bliver godt besøgt – den er således også fuldt booket med sine 48 

pladser…  

 

Stævneprogram (ved fuldt booket stævne)  

10.00 – 10.05 Den lille sveder, U-6 Piger og drenge  

10.05 – 11.40 Kampe for U-6 Piger og drenge  

11.40 – 12.00 Præmieoverrækkelse, U-6 Piger og drenge  

12.00 – 12.05 Den lille sveder, U-7 Piger og drenge  

12.05 – 13.40 Kampe for U-7 Piger og drenge  

13.40 – 14.00 Præmieoverrækkelse, U-7 Piger og drenge  

14.00 – 14.05 Den lille sveder, U-8 Piger og drenge  

14.05 – 15.40 Kampe for U-8 Piger og drenge  

15.40 – 16.00 Præmieoverrækkelse, U-8 Piger og drenge  

16.00 – 16.05 Den lille sveder, U-9 og U-10 Piger og drenge  

16.05 – 17.40 Kampe for U-9 og U-10 Piger og drenge  

17.40 – 18.00 Præmieoverrækkelse, U-9 og U-10 Piger og drenge  

mailto:rj@hog-hinnerup.dk
mailto:rj@hog-hinnerup.dk
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Nyt ansigt i team unge  

Fodboldafdelingen byder Kristian Kaufholz hjerteligt velkommen i Team Unge, hvor han har ønsket at give et 

nap med i udvalgsarbejdet. 

 

HOG i Europa – 2003 og 2006 drenge i Hamborg 

I maj drog en stor flok 2003 og 2006 HOG drenge samt forældre på sportslige eventyr i Europa. Det var 

nogle meget forventningsfulde spillere – og trænere – som i bus drog mod fodboldstævne i Hamborg. Turen 

var fantastisk for både spillere, trænere og medrejsende forældre og det blev til gode dage med masser af 

fodbold, hygge og godt kammeratskab. Vi var indlogeret i en sportshal hos vores tyske værter ved siden af 

badeland, som det også blev til en tur i for de fleste.  

 

 
 

Sportsligt 

Årgang 2003 - Turneringen var en rigtig god turnering, den havde et OK niveau i forhold til os. Vi fik 

spændende kampe og vi havde 3 hold i semifinalerne. Det var rart at se, at de 3 hold vi havde lavet 

hjemmefra var så tætte, at det i alle tre indbyrdes kampe kunne være gået til begge sider (1-1, 1-0 og 1-0 – 

det bliver ikke tættere). Det var fedt, at alle mand fik prøvet kræfter med 7-mands og alle mand klarede det 

flot. Derudover kunne man se, at nogle af de ting, som drengene bliver kørt igennem med til træning også 

virker i kamp. Super indstilling fra samtlige spillere! 

 

Årgang 2006 – Det var en prøvelse, for de små drenge, at gå direkte fra 3-mands til 7-mands. Banen var 

pludselig stor og der var langt ned i den anden ende. De klarede det utrolig flot og man kunne se på dem, at 

de nød at være i rampelyset! 

 

Socialt 

Den primære baggrund for turen, var netop det sociale. Vi står over for, at skulle niveaudele årgang 2003 til 

kampe og stævner. Men vi vil gerne have en ”hel” årgang, hvor vi har alle mand med. Og så betyder ture 

som denne, at alle på hele årgangen kommer afsted sammen og man er lige gode venner, uanset hvem der 

spiller på hvilket hold. Det var en FED oplevelse, at være afsted med 31 drenge, hvor de 8 af dem var 3 år 

yngre end de ældste. At se dem være sammen i bussen, frem og tilbage og under hele stævnet, uden at 

have været vidne til en konflikt eller et skænderi – Det er jo helt fantastisk!! Jeg håber og tror på, at alle 

drengene har haft en super fed tur og de alle sammen har fået en oplevelse, som det varer længe før de 

glemmer. 
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Forældre opbakningen 

Det var fedt, at der med det samme var stor opbakning til turen. Det var fedt, at vi var næsten 70 personer af 

sted. Jeg er også sikker på, at drengene kunne mærke, at forældrene også hyggede sig. Hvilket i høj grad 

gjorde, at turen blev rigtig god. Vi fik et par hyggelige aftener, hvor det så ud til at alle hyggede sig. Og til de 

mødre der var lidt bekymrede på forhånd, så kan jeg med ro i sindet garantere, at alle mændene havde styr 

på det hele. Ingen sov over sig, drengene fik børstet tænder, de kom i bad og der var ikke nogen der drak for 

meget rødvin. 

 

Tak for en god tur! 

 

På vegne af trænerteamet, Morten Bang 

 

Afslutning forårssæson  

 

 
 

Team børn og team unge afholdt uge 26 afslutning med stationstræning, pølser og andet godt til spillere og 

trænere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


