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NYHEDSBREV NOVEMBER ’12 
Fodboldafdelingen ønsker alle god ”overvintring”  

Kuldegraderne har meldt sit indtog, og den klassiske efterårssæsson er gået på held. Fodbolden fortsætter 

dog stadig både inden-  og udendørs. Der er masser af aktiviteter og arbejde i fodboldafdelingen, som 

sørger for at holde tempoet til græsset igen bliver grønt – både på og udenfor banerne. 

 

I det følgende kan du læse om noget af det, som er sket, pågår og er undervejs i Fodboldafdelingen.  

 

Køb kunstgræs og få skatten til at betale 30%  

Favrskovbanen bliver et godt og tiltrængt løft af banekapacitet og et fantastisk aktiv i vintersæsonen for de 

mange fodboldspillere i Favrskov Kommune. 

 

En del af finansieringen skal komme fra sponsorer og 

private bidrag. På www.favrskovbanen.dk kan du følge 

med i den private indsamling samt med få klik købe et 

stykke kunstgræs. Angiver du dit CPR nummer trækkes 

1/3 af beløbet automatisk fra i din skat.  

 

Det betyder, at du ved at købe 5 kvm kunstgræs og støtte projektet med 1.000,- reelt kun kommer til at 

betale ca. 600 kr.  

 

Den 29.nov. er øvrige Favrskov Klubber inviteret til en orientering og dialog om kunstgræsbanen. 

 

Omfordeling af kræfterne i HOG Fodbold - valg årsmøde  

På årsmødet vil følgende være på valg: 

 

 Formand Per Bach Sørensen (genopstiller ikke) 

 Ungeformand René Johansen (genopstiller ikke) 

 Medlem afdelingsbestyrelsen Kristen Engelbrecht (genopstiller ikke) 

 Seniorformand Kim D. Hansen ønsker at stoppe 

 

Formand Per Bach Sørensen stopper som planlagt ved årsmødet. Per har 

taget et år yderligere end det, der oprindeligt var planen bl.a. for at sikre at 

arbejdet med Favrskov Banen blev sparket godt fra start i løbet af 2012. Per 

har dog rigtig mange rejsedage ifm. med sit private job og ønsker at overlade 

roret til kræfter, som i det daglige har mulighed for at følge klubben tættere. 

Per fortsætter dog med at varetage hvervet som stævneformand for Hinnerup 

Cup og følger fortsat arbejdet med kunstgræsbanen. Rene Johansen ønsker ikke at genopstille, men i 

stedet bruge kræfter på udviklingen af samarbejdet med AGF omkring Talentcenter Vest. Kristen 

Engelbrecht ønsker ligeledes ikke at genopstille til afdelingsbestyrelsen i Fodbold, men vil i stedet gerne 

bruge sine kræfter i Team børn, hvor to af hans børn også spiller. Endeligt ønsker seniorformand Kim D. 

Hansen, at stoppe som primus motor i Senior, men vil stadig give et nap med der på en række småopgaver. 

 

Således sker der en omfordeling af kræfterne i Fodbold, og der bliver samtidig plads til at andre til at være 

med til at give HOG FODBOLD et skub. Vi har fået styr på mange ting, og har en god samarbejdsform og –

struktur i Fodbold. Samtidig er der mange ting, vi kan gøre endnu bedre.  

 

Har du idéer eller energien til at påvirke tingene i Fodbold, så hører vi i afdelingsbestyrelsen gerne 

fra dig! 

http://www.favrskovbanen.dk/
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Køb nytårskrudtet i HOG!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fodboldfest - Nytårstaffel  

Fodboldafdelingen vil gerne kvittere for den store indsats, som rigtig mange ligger i klubben for at fodbolden 

ruller i HOG. Som tak for indsatsen inviteres alle frivillige, trænere og ledere + samlever i HOG Fodbold 

til fodboldfest. Medlemmer (18+) eller forældre til medlemmer er også velkomne. Husk at sætte kryds i 

kalenderen for årets fodboldfest. 

 

FODBOLDFEST 

Lørdag den 19. januar 2013 kl. 18.30 

i cafeteriet ved HH Hallen. 

 

 

Der udsendes senere særskilt invitation og information om arrangementet.  

 

U14 – En rigtig succeshistorie  

For 2 år siden indledte trænerne i GUI (Grundfør) og HOG 

(Hinnerup) et årgangssamarbejde på tværs af klubberne. 

Samarbejdet betyder, at holdene nu stiller op til kamp som 

HOG/GUI. ”Hele tanken bag samarbejdet er, at vi som en samlet 

årgang kan give et bedre tilbud til drengene og fastholde dem 

lokalt, da de alle kan blive udfordret sportsligt på deres forskellige 

niveauer og bibeholde det sociale fællesskab”, udtaler Niels 

Christian Jensen fra GUI.  

Og arbejdet har båret frugt. ”Vi har fået flere venner og har et godt sammenhold og vi kommer til flere store 

stævner”, fortæller Rasmus Didriksen og Viktor Hove.  

”Jeg synes vi har mange gode hold der passer til alles niveau men 

også behov. Man har lov at have det sjovt men samtidig ha’ en god og 

hård træning. Du kan opnå nye niveauer hele tiden. Jeg har fået 

mange venner fra HH og flere venner også i skolen”, fortsætter Jonas 

Poulsen. 

De sportslige resultater har også været gode. 1. holdet har til spillede 

sig oprykning til den bedste række M1 i foråret og 2. og 3. holdet 

sluttede henholdsvis 4. og 3. pladsen i stærke puljer. 4. holdet har i 

sæsonen spillet 7 mands fodbold i en jævnbyrdig turnering under DGI.   

 

Meget flot og stor ros til trænere og spillere for godt holdsamarbejde, kammeratskab og super flotte 

præstationer! Du kan læse hele artiklen i november udgaven af INDSIGT.  

Mellem jul og nytår vil du kunne købe dit 

nytårskrudt i HOG Fodbold.  

Salget vil foregå fra torsdag den 27. dec. ved 

anlægget på HH. Overskuddet går ubeskåret til 

anlæggelse af Farskovbanen. 
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Flot indsats af fem HOG U14 drenge  

Nu vi er ved HOG U-14 drenge (årgang 1999) skal det nævnes, at fået fem af deres holdkammerater er 

videre til 3. step AGF talentstævne.  De skal den 7.april 2013 kæmpe med/mod andre drenge i Østjylland om 

en plads på AGF Talenthold (ca. 18 spillere). 

 

 
Simon Aarestrup, Christian S. Schmidt, Markus Hogan, Jonathan Pilgaard & Magnus  

Rønberg er udtaget blandt de sidste 48 spillere ud af ca. 250 spillere!!!! 

 

Stort til lykke med det opnåede resultat og held og lykke til jer alle fem i april måned! 

 

Hilsen trænerteamet U14D. 

 

Hinnerup Cup 2013 – Danmarks hyggeligste fodboldstævne  

Arbejdet med Hinnerup Cup 2013 er i fuld gang. Arrangementet løbet af stablen i Kristi 

Himmelfartsferien den 9.-11. maj.  Vi regner stærkt med at se mange hold udefra, men 

ligeså stærkt med at se størstedelen af vores egne hold til stævnet. 

 

Torsdag den 9. maj er reserveret til de små fødder i årgangene U6-U10 (3- og 5- 

mandsfodbold). Resten af stævnet er for de unge drenge og piger fra U10-U18 (7-, 9-, 

og 11- mands). Der er mindst 4 kampe per hold. 

 

Så sæt allerede kryds i kalenderen nu eller tilmeld hold på www.hinnerupcup.dk. Vi opfordrer alle HOG 

trænere at tilmelde deres hold i senest i løbet af januar/februar.  

 

P.t. er vi i dialog med DANSKE BANK HINNERUP, som igen i år er meget interesseret i at være sponsor for 

nogle af aktiviteterne. Vi regner med endelig afklaring medio december.   

 

Kontingent 2013 – nu med frivillig indsats  

Det er ingen hemmelighed, at der kræves mange hænder for at drive en 

fodboldklub af væres størrelse og sikre et godt tilbud til vores medlemmer. 

Heldigvis yder mange trænere, medlemmer og forældre en stor indsats og på 

mange måder mere end forventeligt. Desværre er det for få set i lyset af vores 

store medlemsskare. Vi vil derfor indstille på årsmøde, at medlemskab 

fremover - ud over kontingentbetaling - indebærer, at man som medlem/forælder 

forpligter sig på at yde 4 timers frivillig indsats pr. sæson. Der kan være tale om 

fælles aktiviteter/opgaver på det respektive hold/årgang eller ved større stævner 

og aktiviteter i FODBOLD, så som fodboldskoler og camps. Hinnerup Cup mm.   

http://www.hinnerupcup.dk/
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Årsmøde fodbold  

Husk at sætte kryds i kalenderen for fodbolds årsmøde: 

 

ÅRSMØDE 

Torsdag den 7. februar 2013 kl. 19.30-21.30 

i cafeteriet ved HH Hallen. 

 

 

Fodboldafdelingen er vært og vil traditionen tro servere ostebord samt øl, vand 

og vin til de fremmødte. Tilmelding er ikke nødvendig. Indkaldelse følger primo 

2013 i ugeavis. 

 

Halharmonisering og halbooking  

Som en del af halharmoniseringen i Favrskov Kommune skal vi fremover betale for den tid vi anvender 

indendørshallerne ifm. vores aktiviteter. Beløbet er 50,- per time. Samtidig er der stigende behov og 

efterspørgsel på haltid fra trænere og medlemmer. 

 

Det betyder, at vi fremover, for at kunne koordinere og udgiftsføre anvendelsen af haller, må understrege at 

al halbooking fortsat og fremadrette foregår via vores koordinator på den del, René Hougaard (rh@hog-

hinnerup.dk). Det er naturligvis stadig muligt at rette forespørgsler på ledige tider til Ledende halinspektør 

Ricky Jensen, Favrskov Kommune. 

 

OB30 på nye velgørende eventyr  

OB30 har nu fået det velgørende koncept på plads for 2013. Næste år har holdet igen Ebbe Sand med på 

holdet som ambassadør. Udover Ebbe Sand, så har holdet udvidet staben af Ambassadører. Næste år er 

komikeren Carsten Bang tilknyttet holdet som ambassadør, med Carsten Bang som ambassadør, er der 

åbnet op for endnu en "never seen before" event i form af en kamp, hvor HOG OB30 skal spille imod et 

komiker landshold, bestående af nogle af Danmarks sjoveste mænd og kvinder. Kampen skal være med til 

at skaffe midler til opførelse af huse i Burundi og fodboldudstyr til en værdi af 500.000 kr. 

 

Årets velgørende tur går til Grønland, hvor holdet får 

hjælp af sangeren Julie Bertelsen, Grønlands største 

sportsstjerne Minik Dahl, der spiller håndbold i GOG 

og en lokal Otto Motzfeldt, der bor i Søften. Turen til 

Grønland skal være med til at hjælpe børn og unge på 

Grønland og holdet har garanteret, at skænke fodbold 

udstyr til børn og unge på Grønland for 500.000 kr. 

 

Begge events bliver store udfordringer for hele truppen og det velgørende arbejde er allerede i gang. En af 

de events der skal skaffe penge til projekterne bliver et indefodboldstævne for old boys hold. Stævnet bliver 

afviklet i HH hallen den 2/2-13, hvor den velgørende ånd og det sociale bliver sat i højsædet. Udover der 

skal spilles fodbold, så er der lavet aftale med HH hallens cafeteria om at der bliver spisning og hygge når 

holdene er færdige med at spille. Håbet er, at mange lokale vil støtte op om stævnet, så det bliver en rigtig 

god dag i velgørenhedens tegn. Man kan selv samle sit hold, om det er en flok trænere, en flok kolleger, 

naboer eller holdkammerater der ønsker at stille med et hold, det er underordnet. Hele overskuddet fra 

stævnet går ubeskåret til OB30s fundraising projekt. Der er kun plads til 24 hold, der er ingen tvivl om, at der 

bliver rift om pladserne.  

 

Med sportslig hilsen 

Fodboldafdelingen 
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