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NYHEDSBREV AUGUST ’10 
Så er vi i gang igen…  

Efter en velfortjent og solrig sommerferie har hverdagen nu for længst og godt og 

grundigt meldt sit indtog. Heldigvis betyder det også, at der er godt gang i de sportslige 

aktiviteter, og masser af liv på, omkring og udenfor banerne. Her kan du læse sidste nyt 

fra Fodboldafdelingen….  

 

Anlægning af nye græsbaner er påbegyndt  

Fredag den 13. august var der licitation over opgaven med de nye baner ved HH. 

Det vindende bud kom fra Anlægsgartnerfirmaet VM Anlæg fra Viborg. VM Anlæg 

er gået i gang med arbejdet. Der vil blive etableret byggehegn langs med stien. 

Som det første er de gået i gang med at fjerne træer, samt at anlægge vejen til 

arbejdskørsel. Banerne forventes færdige lige omkring efterårsferien, og så skulle 

de være spilleklare ved sommertid 2011. Det er tiltrængt og vi glæder os. 

View over anlæg set fra de nye baner 

 

Strategicafé 2010 –  Den røde tråd: Sportslig sammenhæng, linje og ambitioner I Fodbold… 

Vi har i gennem et stykke tid drøftet behovet for at få afstemt og en fælles holdning til, hvad der skal være 

den sportslige linje, vores ambitioner og hvordan vi sikrer sammenhæng heri på tværs af børn, ungdom og 

senior. Derfor har et lille udvalg med repræsentanter fra børn/ungdom, senior og fodboldbestyrelse p.t. den 

opgave at komme med et udspil på dette. Oplægget til ”Den røde tråd” ønsker vi udfordret og kvalificeret. 

Derfor afholdes igen i år: 

 

Strategicafé 

Mandag 1. nov. kl. 19-21.00 

i klubhuset ved HH 

 

 

Her vil du have mulighed for at komme med dit bidrag og din holdning til, hvad der skal være den røde tråd i 

HOG Fodbold. Vi forventer igen en god aften med stor deltagelse, hvor vi kan drøfte klubudvikling. 

 

Fodboldaflutningsfest 2010 – nye rammer, nyt indhold  

Igennem en længere periode har det været traditionen, at HOG Fodbolds afslutningsfest blev afholdt i regi af 

Lions festen. Lions Club ønsker ikke i år at afholde deres normale fest. Det er naturligvis beklageligt, da det 

har været en god ramme for vores egen afslutningsfest. Men du skal ikke fortvivle. HOG Fodbold holder i år 

egen afslutningsfest for Fodbold alene, og du kan godt glæde dig! 

 

 

Fodboldafslutning i Fodbold 

Lørdag den 13. november kl. 18.00  

i Grundfør Forsamlingshus 

 

 

Du vil høre mere om konceptet, tilmelding, indhold, priser etc. i løbet af september. Men vi tør allerede godt 

love, at der bliver noget at komme efter, og at der vil være noget for både det ældre og yngre publikum 

blandt vores trænere, frivillige og medlemmer. Blandet andet en lækker middag, musik og dans, bar, lounge 

med afdæmpet musik, sømblok m.m. Så sæt allerede nu kryds i kalendere til en aften, hvor vi regner med, at 

ca. 150 personer fra Fodbold vil hygge sig sammen.  
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Team Senior opruster…  

Endeligt er det lykkedes os at finde flere hænder og nyt blod til arbejdet i TEAM Senior: Thomas Dyrborg er 

tiltrådt som afdelingens nye eventkoordinator. Han skal forsøge at sakbe lidt mere liv omkring specielt 

førsteholdets hjemmekampe. Derudover skal han også arrangere interne sociale arrangementer, som 

fællesspisninger, Champions League-aftener, fester osv. 

 

Derudover er Lars Thiele tiltrådt som erstatning for Kasper ”Poppe” Andersen i rollen som førsteholdets 

spillerrepræsentant – en slags tillidsmand. 

 

Vi glæder os meget over denne tilgang og ønsker begge d’Herrer velkommen ombord og god fornøjelse med 

opgaverne!  

 

Sparetider i Favrskov Kommune  

Favrskov Kommunes sparekatalog er ikke munter læsning for det 

frivillige idrætsliv og dermed heller ikke for HOG Fodbold og vores 

brugere. 

 

Såfremt politikerne syntes, at idrætslivet skal rammes af 

sparekniven, vil det betyde en væsentligforringelse af muligheden 

for at skabe attraktive rammer og tilbud til borgerne, og vil 

sandsynligvis betyde, at vi igen tvinges til at kigge på at hæve 

kontingentet.  

 

Der tales bl.a. om reduktion af penge til mål, net m.m., hvor vi i forvejen kun får under 30% i tilskud i dag af 

det ansøgte (= kr. 37.000). Derudover tales der om en reduktion af penge til kridtning af baner. I forvejen 

kridter vi selv en del baner, men vi har da tro på, at de baner der bruges i skoletiden fortsat vil blive kridtet, 

og at vi i tilfælde af reduktion heraf får et tilskud der dækker en aflønning hertil. Alle baner bruges i dag, så 

der er ingen baner vi ville kunne undlade at kridte. 

 

En reduktion af aktivitets- og medlemstilskuddet vil også være hårdt for os. I forvejen mistede klubberne i 

Hinnerup halvdelen af det oprindelige tilskud ved kommunesammenlægningen, og der ydes ikke tilskud i 

Favrskov Kommune til uddannelse af trænere og ledere.  

 

Et totalt bortfald af tilskud til sommeraktiviteter, der bl.a. dækker rengøring på skoler og haller, 

er også til beslutning. Vedtages dette fuldt ud, vil det være ensbetydende med en lukning af 

HOG's flagskib Hinnerup Cup, idet det på ingen måde vil være økonomisk muligt for os at 

gennemføre et sådant arrangement. Forhåbentlig går det ikke så galt. 

 

Team Senior søger holdleder  

Da vores fantastisk dygtige holdleder på seniorafdelingens førstehold, Sofus Kaalund, har valgt at sige stop 

efter efterårssæsonen, kommer vi til at mangle én til denne spændende opgave.  

 

Jobbet som holdleder indebærer en række praktiske opgaver (tøj på kampdage osv.). Der er også mulighed 

for, efter ønske, at være mere eller mindre involveret i kontakten med spillerne og det sociale i og omkring 

truppen. 

 

Hvis du synes, det lyder spændende – eller hvis du kunne tænke dig at give et nap med i anden 

sammenhæng – hører vi meget gerne fra dig. Kontakt teamleder Christian Lorenzen (tlf. 86 98 88 65 / 20 33 

40 65, mail clo@hog-hinnerup.dk). 
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Fodboldkaffe på HH banerne  

Fremover bliver det muligt at tanke varm kaffe til træning og kamp i 

efteråret. HH Cafeteriet vil sørge for varm kaffe ved materialecontaineren 

fra 17.30-19.15. Ønskes der kaffe op til banerne i weekenden, kan HH 

Cafeteriet kontaktes. 

 

Kaffen sponsoreres af EDC Nielsen og Partner i Hinnerup og kan købes for det 

symbolske beløb af 5,- per kop. Så nu bliver der mere end godt fodboldspil at varme 

sig på når du er på HH. 

 

TEAM Senior på overarbejde  

I øjeblikket arbejder teamets leder og sportschef på højtryk for at sikre det bedst mulige sportslige set-up for 

afdelingen hold. 

 

Der er tale om et meget spændende stykke arbejde – og vi er meget tæt på at være i hus. Vi kan ikke løfte 

sløret for resultatet endnu – blot vil vi nøjes med at konstatere, at vi er yderst tilfredse med de aftaler, vi ser 

ud til at få i hus. Der bliver tale om et slagkraftigt team, og vi ser med stor optimisme på fremtiden og den 

sportslige udvikling i afdelingen. Vi glæder os meget til at kunne berette nærmere herom i næste 

nyhedsbrev! 

 

Nyt fra OB30: Project 24-7-365  

I 2009 sendte Danmarks dengang mest ambitiøse og velgørende 

oldboys-hold fodboldtøj og –udstyr til en værdi af 1.000.000 kr afsted 

til Uganda via Dansk Røde Kors som en del af det storstilede Project 

1000.  Forud for indeværende sæson valgte holdet at udvide sit 

velgørende koncept til også at inkludere skolegang og en 

håndværksmæssig uddannelse til 300 børn og unge samt vacciner til 

25.000 foruden fodboldtøj og –udstyr til en værdi af 1.000.000 kr. 

Denne gang med både Dansk Røde Kors og Unicef som de glade 

modtagere. Af samme årsag blev 2010 projektet navngivet Projekt 

24-7-365 for at symbolisere, at den 30 mand store trup fra Hinnerup nu var med til at tage hånd om unge i 

Uganda 24 timer om dagen, 7 dage om ugen, 365 dage om året. Således har holdet i indeværende sæson 

markedsført sig som Danmarks mest ambitiøse og socialt bevidste oldboys-hold og har udover at støtte børn 

i Uganda fået ikke bare én men hele to oplevelser for livet.  

 

Onsdag den 11. august aflagde marketingdirektør, Anders Lunde, og sportsdirektør, Simon Schiølin, hhv. 

Unicefs og Dansk Røde Kors’ danske hovedkvarter et besøg for at overrække begge organisationer en 

check og et håndtryk som det håndgribelige bevis på, at holdet også i år naturligvis står ved sit ord. Da 

holdets ledelse onsdag eftermiddag sagde farvel til Dansk Røde Kors’ internationale chef, Jesper Gerner 

Nielsen, på Blegdamsvej var det knap 1.200.000 kroner fattigere, men til gengæld en rigtig god fornemmelse 

i maven rigere over at have bidraget positivt til hverdagen hos ganske mange børn i Uganda. 
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NORDEA FONDEN skænker penge til HOG Hinnerups klubhus ved HH-Hallen  

Filialdirektør Jesper Rønne fra NORDEA i Hinnerup overrakte den 25. juni en check fra NORDEA FONDEN 

til HOG Hinnerup på 25.000 kr.  HOG Hinnerup havde søgt NORDEA FONDEN om et beløb til ombygning 

og indkøb af nye møbler til cafeteriet i klubhuset ved Haldum-Hinnerup Hallen.  

 

Vi er meget glad for pengene fra NORDEA FONDEN, og pengene falder på et 

tørt sted. Det giver os mulighed for at finansiere en ombygning af cafeteriet med 

en skillevæg, så der kan holdes møde i den ene halvdel af cafeterialokalet og 

samtidig ske betjening af brugere af Haldum-Hinnerup Hallen og 

idrætsanlæggets uden, at mødedeltagerne bliver forstyrret i deres møde.  

Magnus Nielsen modtog checken på vegne af HOG Hinnerups hovedbestyrelse.  
 

Aktiv fodboldspiller i HOG Hinnerup fylder 70  

Jens O. Andersen, der bor i Skjoldelev, fyldte den 16. August 70 år. Jens Ove Andersen, som hans fulde 

navn er, startede med at spille fodbold, da han var 10 år gammel. Det var i barndomsklubben FSI – Fårup 

vest for Randers. I starten af 70.erne flyttede han med familien til Hinnerup og de første år fortsatte han med 

at spille fodbold i sin gamle klub, men i 1974 begyndte Jens O at spille i HOG Hinnerup og har spillet der 

siden.  

 

Det er foreløbig blevet til 36 år i den gule trøje og Jens O har ingen planer om at stoppe med at spille 

fodbold. Om sommeren spiller han sammen med sit hold kampe i Østjysk Oldboys – i 55 år rækken. I efterår, 

vinter og forår træner Jens O hver søndag formiddag og nogen gange også onsdag aften.  

Selv om der er en 6-7 km fra Skjoldelev til Hinnerup, så hopper Jens O på sin cykel, så han kan komme til 

træning eller kamp.  

 

Jens O er også flittig fodboldtilskuer. Han følger sine børnebørn, Brian Johansen, der i øjeblikket spiller på 1. 

divisionsholdet i Hobro, tidligere i AGF og Esbjerg og den yngste af børnebørnene Marco Johansen, der altid 

har spillet i HOG Hinnerup og nu er med på U19 holdet i klubsamarbejdet Four Stars 8382. 

 

Jens O har endvidere gennem flere år været en del af HOG Hinnerups kridtbande, der sørger for opkridtning 

af fodboldbanerne. Det giver nogle ekstra kilometer på cykel, men også god motion, og så er hjælpen med at 

opkridte de mange fodboldbaner til stor hjælp for fodboldklubben.  

 

Så der er noget for den unge generation at leve op til… 

 

Flot jubilæum ved DBU’s fodboldskole i Hinnerup  

Claus Halvorsen, der gennem de seneste 11 år har stået i spidsen for DBU´s fodboldskole i Hinnerup, kunne 

ved årets udgave af fodboldskolen berette om en jubilar, der gennem de seneste 10 år har sørget for mad til 

trænere, assistenttrænere og ledere under skolen.  

 

10 års jubilæum til madmor 

Madmor er Claus Halvorsens tidligere svigermor, Lis Rauford Andersen, der bor i Skive, men hvert år tager 

turen til Hinnerup med campingvogn og hund og hele ugen sørger for god mad 

til trænere og assistenttrænere på skolen. Derudover sørger hun også for, 

sammen med flere hjælpere, at der er muligheder for at de 192 elever på skolen 

kunne købe kioskvarer på stedet.  Den næstsidste aften på fodboldskolen var 

der vanen tro en hyggeaften for alle nuværende trænere, assistenttrænere og 

også tidligere trænere på skolen var inviteret. Herunder fik Lis Rauford Andersen 

overrakt en stor buket blomster og en kurv med rare sager, som belønning for 

hendes store indsats og omsorg for alle på skolen.    
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Trænere og assistenter  

I årets fodboldskole var der tilknyttet 12 trænere, hvoraf de 10 tidligere har været trænere på skolen og 2 nye 

var kommet ind i truppen. Claus Halvorsen fortæller, at der er en trup på ca. 15 trænere, der på skift kommer 

på skolen. Dog er det ikke altid mulig for alle at afse tid til skolen i Hinnerup, så der bliver også plads til nye.  

Flere af assistenttrænerne har været med i flere år og 4 af dem kom efter årets fodboldskole til Claus og 

meddelte, at de til næste år gerne ville være selvstændig træner på skolen i 2011. Det glæder Claus meget, 

at assistenttrænerne nu er blevet så gamle, at de mener, at de kan stå på egne ben under skolen. Det er jo 

lige den proces, vi gerne vil gennemføre, så der både er lokalkendskab og ansigter udefra på skolen. Det 

giver rigtig meget til eleverne, at de på den måde kommer til at kende andre trænere end dem, de har i det 

daglige.  

 

Besøg fra Norge 

I år havde fodboldskolen besøg af en deltager fra Norge. Det var den kun 8 årige Simon Sørensen, hvis far 

og mor bor og arbejder i Norge. De havde ferie og taget ophold i Øster Hurup, hvorfra faderen Tommy 

Sørensen kørte Simon til fodboldskolen i Hinnerup. Claus Halvorsen fortæller, at det var en meget stor 

oplevelse for Simon, og det er næppe sidste gang, at Simon gæster DBU´s fodboldskole – måske i 

Hinnerup.  

 

AGF målmand på besøg 

Anders Rasmussen, der er målmand i AGF, kom på besøg på fodboldskolen i Hinnerup, 

hvor spillerne fik lov til at skyde på mål hos ham. Det er andet år i træk, at Anders 

Rasmussen, der nu er flyttet hjem til Hinnerup igen, afser tid til at komme forbi 

fodboldskolen.  

 

HOG har indgået sponsor- og samarbejdsaftale med Inter Line Import/Export APS  

Inter Line Import/Export ApS tilbyder en rabat på indkøb på firmaets webshop på op til 50 % på de vejl. 

udsalgspriser og franko levering ved bestillinger over 1.000,- kr. Der er tale om nedenstående produkter:  

 

 Jasper Neopren Free-all Bandage Serie 

 Jasper SportsTape, 3 forskellige bredder  

 Jasper FlexTape, 5 forskellige farver 

 Jasper Ideal Støttebind, 2 bredder og længder 

 Jasper Engangs-Isposer & Hot/Cold Packs  

 

Firmaet har en restparti af fodbolde, håndbolde, strømpetape samt Jasper LyskeBukser, der sælges 

til indkøbspriser, så længe lager haves. Varesortimentet udgår, når der solgt ud. Indkøb kan foretages 

direkte i butikken eller ved bestilling via webshoppen: www.inter-line.dk  

 

Næste nyhedsbrev  

1. oktober 2010 

 

Per Bach Sørensen, Formand 

http://www.inter-line.dk/

