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Der var godt samarbejde 
mellem de 2 holds trænere 
og holdledere (og nej – de 
har ikke drukket!). 
 

NYHEDSBREV APRIL ’10 
Udsat fodboldstart  

Foråret har de sidste uger været godt på vej, og det begynder så småt at spire. Vi er dermed 

godt på vej ud af en kold og snefyldt vinter, hvilket også har betydet, at banerne har været 

våde og præget af sneskimmel. Det har betydet, at Favrskov Kommune har vurderet, at 

banerne først har kunnet frigives 14. april.  

 

Pres på baner og faciliteter også i år  

Da vi som bekendt ikke har haft mulighed de sidste år for at udvide bane-

kapaciteten, ved vi også af erfaring, at der i løbet af året vil opstå et par 

situationer, hvor der forekommer spidsbelastninger og skal foretages en her-og-

nu prioritering mellem og af forskellige hold, trænere og spillere i forhold til 

træning og kampafvikling. Der arbejdes derfor som altid fra klubbens side med 

en grundig planlægning i forhold til afvikling af sportslige aktiviteter for at undgå 

sådanne situationer.  

 

Men omvendt må vi forudse, at det kan forekomme med, da vi har de baner og lokaler, som vi har. Vi vil 

derfor gerne opfordre alle til at udvise hensyn og fleksibilitet i forhold til fælles brug af baner og faciliteter når 

det brænder på, og at søge at løse de problemer, som måtte opstå, på en fornuftig måde. Det gælder både 

internt på tværs af hold, men også i forhold til gæstende hold.   

 

Så er det ganske vist – nu kommer der nye fodboldbaner ved HH  

I sidste uge af marts måned mødtes Peter Rasmussen, Team Børn, Christian Lorenzen, Team Senior og 

Magnus Nielsen fra FU med repræsentanter fra Favrskov Kommune og grundejerforeningerne på 

Rørsangervej på arealet oven for ”gryden” på HH for at se på det areal, som Favrskov Kommune har udlagt 

til nye fodboldbaner ved HH.  

 

Det ser ud til, at der kan blive plads til en 11-mands bane, en 7-mands bane og en 5-

mands bane på arealet. Favrskov Kommune har sat et firma i gang med at foretage de 

nødvendige undersøgelser og beregninger for arealet og forventer et resultat med 

udgangen af april måned, som så sendes til høring hos de berørte parter.  

 

Med lidt held kan anlægsarbejdet komme i gang før sommerferien eller lige efter, så banerne kan blive lagt 

allerede i år og forhåbentlig tages i brug efter sommerferien i 2011. 

 

Der arbejdes også på en kunststofbane…  

Det nyoprettede kunststofbaneudvalg har afholdt sit opstartsmøde 31. marts 2010. Der er allerede lagt et 

stort arbejde i dette projekt, og det er nu udvalgets opgave at sørge for at bringe projektet godt videre. 

Forhåbentlig kan vi derfor præsentere en kunststofbane i Hinnerup en gang i 2011, men mange ting skal 

flaske sig. Det er et ambitiøst og spændende projekt, som har nogle gode perspektiver for HOG fodbold og 

Hinnerup, så udvalget vil gøre sit for at det skal lykkedes. 

 

U18 piger og U17 drenge til påskestævne i Holland  

Langfredag kl. 06.00 var der afgang med dobbeltdækker bus til stævnet ’Geusselt 

Cup’ i Maastricht i det sydlige Holland for de 2 Four Stars hold.  Holdene delte bus 

med 2 drengehold fra Haverslev. Lørdag og søndag foregik stævnet med deltagelse af 

hold fra ca. 10 nationer. Vores 2 hold havde fornøjelsen af at møde hold fra England, 

Skotland, Tyskland og Holland, hvilket var perfekt.  
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Påskevejret i Holland var som i Danmark… 

 

Begge hold fik absolut kvalificeret modstand og oplevede også den 

britiske spillestil med ’kick and rush’ og hårdt fysisk spil (også fra de 

hollandske hold). Pigerne spillede alle mod alle og endte samlet på en 

5. plads efter jævnbyrdige kampe. Drengene havde efter 2 sejre om 

lørdagen et hårdt program søndag. Først spillede de 1-1 mod det 

skotske hold, som senere blev samlet vinder.  Sidste puljekamp blev en 

dårlig oplevelse, da de mødte et totalt usportsligt hollandsk hold, som 

tilsyneladende (?) havde deres egen dommer med. Det blev så slemt, 

at træner Hansi valgte at trække hele holdet 5 minutter før tid for at 

undgå skader eller voldelige episoder.   

 

Vi klagede efter kampen til turneringsledelsen, som så også førte til at holdet fik en anden dommer, øget 

tilsyn til resterende kampe og trussel om udelukkelse, hvis tilsvarende skete igen ved stævnet.  

Alt i alt et godt stævne for de 2 hold med gode kampe og godt samvær. 

 

OB30+ lader op…  

Danmarks mest ambitiøse og socialt bevidste oldboys hold, vores OB30, er ved at 

pudse formen af til den kommende sæson, og ikke mindst til ”Champions League” 

kampen mod traditionsrige Ajax Amsterdam den 15. april. 

 

Holdet har således været på skrap træningstur til Vedbæk 

og været i kontante trænerhænder hos selveste Sepp Piontek. Ligeledes gik turen til 

Buddhistisk Center i København, hvor spillerne igennem meditation har arbejdet på 

at skabe god karma og energi omkring holdet.   

 

Anstrengelserne har været omtalt i diverse medier, hvilket også giver god omtale af 

Hinnerup og HOG. Vi ønsker OB30 spillerne god tur til Amsterdam og krydser fingre 

for et godt resultat! 

 

Mulighed for mere klubliv kan øjnes…  

I hvert til fælde har vi snart i HOG fået samlet de penge sammen, som skal til for at forandre klublokalet på 

HH til et langt mere brugervenligt sted at opholde sig. 

 

Senest har Idrætsparkens Fond bevilget kr. 32.808 i tilskud til ombygningen. For de der ikke ved, hvad 

Idrætsparkens fond er, kan vi fortælle, at det er en fond, der blev stiftet efter, at idrætsanlægget (der i sin tid 

lå, hvor Hinnerup kollegiet i dag ligger) blev solgt. Vi har igennem mange år nydt godt af fondens midler. 

 

Dette tilskud sammen med tilskud givet i forbindelse med HOG's 100 års jubilæum 

sidste år, og forhåbentlig tilsagn fra 2 andre fonde, der er kontakt til, gør at vi i 2010 vil 

se HH klublokalet forandret. Vi vil samtidig se mange medlemsarrangementer i det 

"nye" klublokale. 

 

Indbrud igen-igen  

Igen har vi på HH haft indbrud. Indbruddet er sket i påskeugen. 

 

Udbyttet var slik. Og vi kan se, at det er unge mennesker på knallert, der har knust ruden og ødelagt to døre 

for at få fat i slikket. For os er det ikke de to kasser slik, der er den store udgift, men udgifter til glas, to døre 

og så alle de timer vi skal bruge på at et par af byens unge synes, at man sagtens kan stjæle fra andre. 
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Vi bruger nu en del penge på at sikre HH klublokalet mod disse fuldstændig tåbelige indbrud, og desværre er 

det nødvendigt at sikre os bag rivejernsvinduer. Beklageligvis da dette ikke pynter, men omvendt nu bliver 

en nødvendighed.  

 

I en sidebemærkning kan nævnes, at også klubhuset på Rønbæk har været udsat for hærværk, idet et par 

biler har været forbi og skudt med splatterpistoler.  

 

Vi må endnu engang opfordre borgere (unge som ældre), der ser og hører noget omkring vore klubhuse om 

at tage en forebyggende snak med vores børn og kammerater om at værne om vores faciliteter, og hvis 

skaden er sket: at rette henvendelse til klubben. 

 

Flot indsats af HOG spiller  

HOG U-12 drenge (årg 1998) har fået en af deres dygtige holdkammerater videre til 3.step i AGF talentskole. 

Marco har klaret cuttet på trods af, han er årg 1999, og det vil alle trænere og holdkammerater gerne ønske 

ham tillykke med. Og det er fuldt fortjent!  

 

Marco er som spiller den naturlige leder på den centrale midtbane. Han er meget 

boldfast og teknisk stærk, og han har instinktet til at træffe de rigtige beslutninger. 

Hertil kommer et enormt løbepensum og viljen til altid at gå forrest - også selvom det 

gør ondt. Han forstår at motivere sine holdkammerater at ved positive tilråb løfte 

dem et gear op. Så på trods af at han fysisk er en af de mindste spillere, er han den 

der fylder mest på banen! 

 

 På vegne af årg 98 trænerteamet. 

/Thomas Rattenborg 

 

…og mens nyhedsbrevet har været på vej i trykken, så er Marco såmænd blevet udtaget til step 4. i AGF 

talentskole: Talent Hold 2010. Rigtig godt gået…  

 

Nationen Cup 2010  

Så bliver der mulighed for at voksne kan dyste i fodbold i en såkaldt 5 mod 5 turnering. Cuppen er for alle 

uanset om man spiller i klub eller ej om at dyste om ære og håneret. Stævnet er således for venner, familie, 

kollegaer, naboer, vejhold og klubkammerater til en endags fodbolddyst. En særlig oplevelse som i alt spilles 

12 steder i Danmark og hvor man forventer at i alt 12.000 vil møde op til en pakket dag med fart og 

underholdning. 

 
Mange firmaer benytter per tradition Nationen cup til at få dystet mod nabofirmet, ligesom vejfodboldholdene 

er fremme i skoene. Ved vort stævne i Hinnerup forventer vi at nå maksimum antal tilmeldte hold på 144. Og 

hvert hold vil være garanteret 4 kampe, 2 i den indledende runde og senere 2 i mellemrunden. 

Ikke alt er fodbold, for fra morgenstunden bliver der aktiviteter for de tilmeldte så der bliver rigeligt at fordrive 

ventetiden med, det lover vi. 

 

De to bedste hold kan vinde præmier. 1. præmien som er en grillaften for 7. 2. præmien som består af 7 

billetter til landskampen Danmark mod Tyskland den 11. august 2010. Men der er også præmier blandt 

øvrige deltagere. Find dine makkere til dagens dyst og få dig tilmeldt til en kampdag i Hinnerup den 19. juni.  

Tilmelding kan ske på www.dbu.dk/nationencup. 

 

http://www.dbu.dk/nationencup
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Racerkøreren Jason Watt kommer til Hinnerup  

HOG Klub 100 arrangerer torsdag den 22. april kl. 19.00 – 21.00 foredrag med den kendte 

racerkører Jason Watt i Fest- og Gymnastiksalen på Rønbækskolen. Jason Watt, der er en 

glimrende og levende foredragsholder, vil fortælle om sit liv på godt og ondt.  

 

Billetter kan købes i Hinnerup Boghandel og koster 85 kr. for voksne og 

50 kr. for børn op til 18 år. Der vil på indgangsbilletten blive trukket lod om 

3 gavekort på hver 1000 kr. til Århus Charter.  

 

Sparekassen Østjylland har indgået ny sponsoraftale med HOG Hinnerup  

Sparekassen Østjylland støtter HOG Hinnerup med et større kontant beløb og vil derudover også støtte 

klubben yderligere, når du henvender dig til Sparekassen for at få foretaget et tjek på dine bankforhold.  

Et banktjek er ganske uforpligtende, men giver Sparekassen en mulighed for at give dig et godt tilbud om et 

evt. kommende engagement.  

 

Du opfordres derfor til at kontakte Sparekassen Østjylland og lade dem give dine bankforhold et tjek. Alle 

henvendelse giver HOG Hinnerup et kontant beløb på 200 kr.  

 

Sponsoraftale med EDC – Nielsen og Partner   

EDC Nielsen og Partner i Hinnerup har indgået en sponsoraftale, der giver klubben penge i kassen, når du 

sælger eller køber bolig eller optager lån via EDC.  

 

Ved hvert salg, køb eller lån, hvor DU oplyser EDC om, at du eller dine børn er medlemmer af HOG 

Hinnerup, udløser det et sponsorbeløb til klubben på 2000 kr.  

 

Sponsorudvalget vil derfor meget kraftigt opfordre alle medlemmer og deres familier til at huske at meddele 

EDC om medlemskabet, når I handler bolig eller optager lån via EDC. 

 

Sponsorudvalget arbejdet hårdt…  

HOG Hinnerups nye sponsorudvalg arbejder hårdt for at nå de tal, som forretningsudvalget og afdelingerne 

har lagt som budget for 2010. 

 

Budgettet er på 700.000 kr. i sponsorindtægter i alt og på nuværende tidspunkt nærmer 

tallet sig 590.000 kr. incl. de tøj- og gaveaftaler, der også er lavet de seneste år. En 

række aftaler er under behandling, så der er håb om, at klubben som minimum, når de 

ønskede budgettal.  

 

Sponsorudvalget håber dog, at man kan nå et lidt mere end de 700.000 og vil derfor 

gerne opfordre alle sponsorer, forældre, trænere og ledere til at medvirke til et endnu 

bedre resultat.  At der er behov for øgede indtægter viste året resultat mere end klart, 

da der samlet var et underskud på 204.000 kr. i HOG Hinnerups regnskaber.  

 

Vores tidligere fodboldformand nu også i FU  

Selvom Magnus Nielsen stadig er en aktiv og engageret trækkraft i Fodbold og sponsorarbejdet i HOG, så 

stopper det ham ikke i at tage fat andre steder også. Magnus er således på HOG’s generalforsamling blevet 

valgt ind i FU.  
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 Fodboldafdelingen søger…  

Mandskab til kiosken ved Rønbæk. Fodboldafdelingen passer selv kiosken i klubhuset ved Rønbæk 

Stadion og kan på den måde yde en stor service over for vore egne medlemmer, vore gæstende 

fodboldhold, dommere og publikum, MEN der mangler fortsat kioskpassere til nogle af de mange kampe, der 

afvikles på stedet. Hvis du kan afse 4 timer 1-2 gange om måneden, så vil vi meget gerne have DIN HJÆLP. 

 

Kontakt: Magnus Nielsen, mobil 2174 7552 eller E-mail: mni@hog-hinnerup.dk 

 

Næste nyhedsbrev  

15. maj 2010 

 

Per Bach Sørensen, Formand 

 

mailto:mni@hog-hinnerup.dk

