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Der var stor hjælp fra - og derfor  

en stor tak til - de unge smukke  

mennesker her for assistance. 

NYHEDSBREV DECEMBER ’10 
Julen står for døren…  

Julen står for døren og derfor årets sidste nyhedsbrev fra HOG Fodbold. 

Sæsonafslutning er dog efterhånden ikke et begreb, vi kan bruge selvom efterår, regn 

og sne længe har varslet afslutning for fodbold på græsbanerne, turneringsplaceringer 

m.m. Mange træner nemlig hen over vinteren, og til indendørsstævner er der tilmeldt 

ikke færre end 28 hold. Samtidig er det et signal om behovet for at øge vintertilbud til 

medlemmerne i form af endnu bedre og flere indendørstider og –faciliteter, 

kunststofbaner og så videre. Men ønske om god jul kan du nedenfor læse om nogle af 

de ting, som rører sig i klubben. 

 

Kong vinter ligger beslag på banerne…  

Kong Vinter er kommet over Hinnerup i øjeblikket og det betyder, at vi skal passe 

ekstra godt på vore fodboldbaner ved HH. Derfor er det ind til videre KUN tilladt at 

træne på grusbanen. Græsbanen op mod Bakken må IKKE benyttes inden der igen 

kommer besked fra fodboldudvalget/ baneudvalget.  

 

Årsmøde Fodbold 2011  

Husk at sætte kryds i kalenderen for fodbolds årsmøde: 

 

 

Torsdag den 10. februar 2011 kl. 19.30-22.30 

i cafeteriet ved HH Hallen. 

 

 

I bestyrelsen og fodboldudvalget har vi forskellige ideer til, hvordan årsmødets form kan nytænkes, så det 

bliver et bredt, deltagerrigt og relevant forum for evaluering af sæsonen samt drøftelser og ideer til den 

kommende sæson. Men vi vil samtidig godt høre dit bud.  I den forbindelse vil vi gerne præmiere det bedste 

og mest kreative forslag til, hvordan årsmødet kan trække endnu flere til huse og være et fast årligt 

samlingspunkt for medlemmer, trænere, frivillige og ledere. 

 

Der udloves 6 fl. vin til bedste forslag. Forslag sendes til ke@hog-hinnerup.dk. Vinderen annonceres på 

årsmødet. 

 

Fodboldfest 2010   

60 personer have en rigtig god og hyggelig aften i Grundfør forsamlingshus, da 

Fodbold holdte sin årlige fodboldfest som et socialt arrangement og som kvittering 

for de mange timer som frivillige ligger i klubben.  Der blevet serveret lækker 

italiensk buffet og efterfølgende spillet op til dans ved Rocketeers.  

 

Som bekendt afløste festen tidligere års afslutning i regi af 

LION festen. I Fodbold vil vi arbejde videre med konceptet 

med en fodboldfest. Vi har en stærk tro på, at vi næste år 

kan være dobbelt eller tredobbelt så mange deltagere, som kan mødes til hyggeligt 

samvær i rammen af HOG Fodbold. 

 

Booking af lokaler, IT udstyr m.m. i HH-Hallens cafeteria   

Det er nu muligt, at booke lokaler og IT grej (eksempelvis Wii) i HH cafeteriet elektronisk via: 

http://www.supersaas.dk/schedule/HOGbooking/HH. 

mailto:ke@hog-hinnerup.dk
http://www.supersaas.dk/schedule/HOGbooking/HH
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Nye fodboldbaner ved Haldum-Hinnerup  

De nye fodboldbaner ved Haldum-Hinnerup idrætsanlægget tager form. Arealet er nu gravet ud, drænet og 

jævnet, så der kan sås græs, men på grund af den megen regn i sensommeren og efteråret er det ikke sket. 

Græsfrøene ville simpelthen rådne på grund af vandet. Græsset bliver formentlig først udlagt i foråret. Derfor 

kan det ikke forventes, at arealet kan tages i brug efter sommerferien 2011, da græsset skal have ordentlig 

fat og være bæredygtigt, inden det tages i brug. Men vi følger naturligvis situationen. 

 

Den ny Rønbækhal tager form  

I uge 44 var der rejsegilde på den Ny Rønbækhal og byggeriet kører planmæssigt. 

Taget er kommet på og det forventes, at hallen er forsynet med vægge og dermed lukket 

inden jul, så håndværkerne kan komme i gang med alt det indvendige. Det er fortsat 

planen, at den Ny Rønbækhal skal stå færdig til efter sommerferien 2011.   

 

Kommunalt budget presser Fodbold  

De kommunale besparelser kommer til at påvirke foreningslivet i Favrskov Kommune og dermed også HOG 

Fodbold. For vores vedkommende kan nævnes: 

 

Ophør af opkridtning af fodboldbaner:  

Der foretages ikke længere opkridtning af fodboldbanerne, og foreningerne modtager ikke 

længere et tilskud til opkridtning af fodboldbanerne. Vi fortsat få stillet kridtningsmaskiner 

og maling til rådighed.  

 

Ophør af pulje til banesynsmidler 

Puljen til indkøb af banesynsmidler nedlægges. Banesynsmidlerne bliver fremadrettet en 

del af opgaven med vedligeholdelse af baner og anlæg. Det betyder, at Fodbold fortsat vil 

få nye mål og net stillet til rådighed.  

 

Reduktion af Start- og Udviklingspuljen 

Start- og Udviklingspuljen reduceres med 59.000 kr. årligt, således at puljen i 2011 udgør 50.000 kr.  

 

Bortfald af tilskud til sommeraktiviteter 

Puljen til dækning af foreningernes omkostninger i forbindelse med sommeraktiviteter nedlægges, dvs. vi 

ikke længere kan få tilskud til dækning af udgifter til evt. sommeraktiviteter. 

 

DBU’s pigeraket 2011 kommer til HOG Hinnerup  

DBU satser i fællesskab med forskellige værtsklubber på at gøre fodbold mere attraktivt for piger. Derfor 

turnerer PIGERAKETTEN rundt i hele Danmark. Alle piger i alderen 6 – 12 år får hermed muligheden for, at 

stifte bekendtskab med fodboldspillet på en hylende morsom og total uforpligtende måde. 

 

Det er helt uforpligtende at møde op! Det er ”GRATIS” og du må meget gerne tage en eller flere 

veninder med. Du skal bare møde op fra starten af, når ”Pigeraketten” letter, så du er sikker på at nå at få 

prøvet alle de sjove og spændende aktiviteter. 

 

På Pigeraketten kan du prøve at: 

 

 Spille fodbold på Saturn. 

 Køre rundt i det store månehjul. 

 Drible på mælkevejen. 

 Få varmen på solen og meget meget mere.  

 

Pigeraketten afvikles på banerne ved HH hallen onsdag den 18. maj (uge 20) kl. 17.00 – 20.00. 
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Nyhedsrapport fra Team Senior: Del I   

Sportsligt set har der i 2010 været tale om ”lige ved og næsten”, og der er store forhåbninger for 

2011.  

 

Vores førstehold i serie 2 nåede på fornem vis deres sportslige 

målsætning – nemlig at forbedre sig i forhold til sidste sæson. 

Vi sluttede som nr. 2 og med et pointtal, der i stort set alle 

andre rækker ville have resulteret i oprykning. Men desværre 

ikke i vores – Grenå var for stærke, så de må et smut op i serie 

1. Fortsætter den nuværende udvikling, skal vores 

modstandere i serie 2 dog stå særdeles tidligt op, hvis de skal holde os væk fra oprykning. Det er 

imponerende, hvor langt man er nået med en ret ung trup – det giver store forhåbninger for fremtiden! 

 

Den situation, hvor man ender med rigtigt mange point, men uden oprykning, minder lidt om, hvad 2. holdet 

måtte igennem i sidste sæson. Vi var så tæt på. Så derfor skulle det bare lykkes denne sæson. Men, men, 

men… 

 

På trods af tilgang af nogle rigtigt stærke spillere og øget konkurrence i truppen til følge, lykkedes det heller 

ikke denne sæson. Puljen var ellers til det – vi var, hvad de andre hold også måtte indrømme, klart det 

stærkeste hold – men vi formåede ikke at præstere set over en hel sæson. Måske blev vi for selvsikre, 

måske tager det længere tid at spille et delvist nyt hold sammen – det er svært at sige, hvad der gjorde 

udslaget. Men til spillere og trænere på holdet må vi bare sige: Op med hovederne, vi tror 120% på jer. Med 

lidt ydmyghed og en masse hårdt arbejde skal det nok komme.  

 

Tredjeholdet klarede selv ærterne i sidste runde, hvor der stadig var en matematisk 

mulighed for nedrykning. Men Skødstrup blev nedsablet med hele 7-1 på 

hjemmebane – og så var den ged ligesom barberet! I øvrigt blev, hvad der vel nok er 

årets mål på Rønbækken, scoret af Jacob Jensen i anden halvleg: Langt ude fra, helt 

op i krydset: ”Var der mere, I ville?”  

 

Vi håber, vi kan fastholde vores nuværende trupper og få skabt en stamme af spillere omkring hvert hold – 

så skal der i hvert fald nok blive masser af seværdig fodbold på Rønbækken i 2011 også! 

 

DBU’s fodboldskole 2011 kommer til HOG Hinnerup  

DBU´s fodboldskole er den originale danske ”fodboldskole”. Fodboldskolerne er for alle drenge og piger født 

1997– 2003 Skolerne afvikles ugevis i dagtimerne fra mandag til fredag.  

 

Principperne for aktiviteterne på fodboldskolerne er ”leg”, underholdende træningsøvelser og spil med 

bolden i ”centrum” Tilbuddet er åbent for tilmelding for børn og unge, der såvel i forvejen spiller fodbold i 

klub, som dem der bare gerne vil være med til en sjov fodbold-uge i sommerferien. I alt er der plads til 192 

deltagere. 

 

 
 

HOG afvikler fodboldskolen 2011 den 27. juni  – 1. juli  (uge 26) 

 

Billetter  vil kunne købes fra  tirsdag den 09. marts kl. 10.00 2011 ( uge 10) på posthusene eller via billetnets 

hjemmeside www.billetnet.dk. Prisen for ugens fodboldskole er i 2011 kr. 715,- pr. deltagere (gebyr udgør kr. 

30,-) 

http://www.billetnet.dk/
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Nyhedsrapport fra Team Senior: Del II  

Organisatorisk har 2010 også budt på store udfordringer i seniorafdelingen. Året har været præget af 

stor udskiftning – men også af en stærk tro på fremtiden og vores fælles projekt i HOG Fodbold. 

 

Vi har på mange måder skulle starte lidt fra nul i seniorafdelingen. De nye vinde, der blæser i klubben, har 

ramt os ”hårdt” – forstået på den allermest positive måde. Og vi har arbejdet stenhårdt på at følge med, 

bakke op og være med til at sætte dagsordenen, hvor vi kunne det. Med det rigtige team på plads vil vi 

fortsat lægge os i selen og være med til at præge klubben konstruktivt og i den rigtige retning. Som sagt har 

vi måttet skifte ud på en del poster i afdelingen i det forgangne år. Og der er således en del, vi gerne vil sige 

en stor tak for indsatsen: 

 

Rasmus Saugmann Jensen valgte at trække sig efter mange års ihærdigt arbejde i forskellige funktioner i 

seniorafdelingen. En stor tak til Rasmus for en massiv indsats og de bedste ønsker for fodboldfremtiden 

(Rasmus er bl.a. fremdeles aktiv som ungdomstræner i klubben). 

 

Sofus Kaalund takker også af for denne omgang. Senest har Sofus været en aldeles fremragende 

holdleder for førsteholdet, men tidligere har han også varetaget andre opgaver i afdelingen. En meget stor 

tak skal lyde til Sofus – du er den slags, foreningslivet er gjort af. Måske vi kan lokke dig tilbage på et eller 

andet tidspunkt?  

 

Og sidst, men ikke mindst, skal vi også sige farvel til hele den sportslige sektor 

omkring vores førstehold. Cheftræner Thomas Andersen og hans to assistenter, 

Morten Hansen og Thomas Schwartz, stopper med udgangen af sæsonen. I skal 

alle tre have stor ros for jeres målrettede arbejde med at udvikle en ung spillertrup 

og gøre den klar til nye sportslige mål. Skulle I få tid og lyst i fremtiden, ser vi jer 

meget gerne tilbage i en eller anden funktion i seniorafdelingen. 

 

Og så vil jeg ellers slutte med at sige alle i seniorafdelingen tak for et fremgangsrigt og udfordrende 2010 – 

skal vi ikke sammen sørge for, at 2011 bliver et endnu bedre år i HOG Senior?! 

 

På vegne af TEAM Senior 

Christian Lorenzen, teamleder. 

 

Fodbolddommer kursus i Hinnerup  

DBU Jylland afholder i dagene 26.–27. februar og 5.–6. marts 2011 aspirantkursus for nye 

dommere i Hinnerup. Kurset holdes ved Haldum-Hinnerup Skolen og i cafeteriet i klubhuset. 

HOG Fodbold opfordrer interesserede spillere, trænere og forældre til at melde sig til kurset, 

så dansk fodbold kan få flere gode dommere til at dømme de mange kampe for såvel børn, 

unge og voksne.  

 

HOG Fodbold betaler deltagergebyret på 1200 kr., men forventer så også, at DU som uddannet dommer 

dømmer en række kampe til glæde for Århus Fodbolddommerklub og HOG Fodbold. Interesserede kan 

melde sig til: Magnus Nielsen, mobil 2174 7552 eller mail: mni@hog-hinnerup.dk  

 

 

mailto:mni@hog-hinnerup.dk
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DBU’s fodbold camp 2011 kommer til HOG Hinnerup  

Fodboldcampen i 2011 er for unge født i perioden 1. januar 1995 til 31. december 1998. DBU’s fodboldcamp 

i HOG Hinnerup er sat til 48 deltagere og afvikles ved HH-Hallen/baner fra mandag den 1.aug. kl. 11.00 

til torsdag den 4. august kl. 13.00 (uge 31).  

 

For deltagere på DBU’s Fodboldcamps er det vigtigt, at man er indstillet på at bo sammen med nye 

kammerater og trænere under hele camp-forløbet - i alt 3 dage. Udover spændende og lærerige dage på 

Fodboldcampen får du også: 

 

 god træning og mulighed for personlig udvikling  

 vurdering af evner og forbedringsmuligheder 

 nye venskaber 

 morgen-middag og aftensmad på afviklingsstedet 

 en landsholds T-shirt 

 din egen Fodboldcamp fodbold og drikkedunk 

 et diplom for deltagelse på DBU Fodboldscamp 

 

Vi inddeler deltagerne i grupper med 12 piger/drenge i hver. Det foregår efter alder og køn. Træneren 

tilgodeser at undervisningen foregår på en sjov og udviklende måde med børnenes 

fysiske, psykiske og sociale udvikling i centrum. 

 

Billetter vil kunne købes fra den 15. marts kl. 10.00 (uge 11) på posthusene eller via billetnets hjemmeside 

www.billetnet.dk. Prisen for DBU's fodboldcamp er i 2011 kr. 1045,- pr. deltagere (gebyr udgør kr. 30,-). 

 

Den ”gule tråd”: Sportslig og social målsætning i HOG Fodbold  

Vi har den 1. november 2010 afholdt strategicafé. Emnet var ”sportslig og social 

målsætning i HOG fodbold”. En demokratisk proces, hvor alle har været indbudt 

til at deltage og et emne som er taget op som et af resultaterne af sidste års 

strategicafé.  Alle der havde tilmeldt sig havde fået tilsendt det 18 siders oplæg 

som en lille arbejdsgruppe har udarbejdet bestående af børnekonsulent 

Rasmus Sørensen, ungdomskonsulent Benny Rosenqvist, formand TEAM 

senior Christian Lorenzen og næstformand Ole Okholm.  

 

Oplægget stiller krav til os alle, men skal også sikre, at vi får en linje og ”gul tråd” gennem den træning vi 

tilbyder vore spillere, samtidig med at vi sikrer en stærk social forankring og fastholdelse i klubben. 

 

Oplægget blev på strategiseminaret præsenteret og diskuteret i grupper. Gruppernes 

tilbagemeldinger indarbejdes i målsætningsskriftet og sendes til de tre sportslige udvalg 

(TEAM børn, TEAM unge og TEAM senior) for en godkendelse, inden det endeligt 

godkendes af fodboldudvalg og bestyrelse.  

 

Vi regner med, at det færdige produkt er klar fra årsskiftet, så det ”alene” er implementering, det 

efterfølgende kommer til at dreje sig om.  

 

 

http://www.billetnet.dk/
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DBU´s Mikrofodboldskole 2011 kommer til HOG Hinnerup  

Mikrofodboldskolen er de yngste børns pendant til den ”rigtige” fodboldskole, og er samtidig DBU’s oplæg til, 

hvad god fodboldtræning er for de yngste spillere. I 2011 er Mikrofodboldskolen for tre årgange: 2003, 2004 

og 2005 Dette betyder at ældste årgang 2003 også kan deltage på Fodboldskolen 2011.  

 

Programmet for Mikrofodboldskolen er tilpasset deltagernes alder, udvikling og fysiske formåen helt i tråd 

med DBU’s ’holdninger og handlinger. Modulerne veksler imellem fodboldtræning gennem lette tekniske 

øvelser og decideret leg. I en meget stor del af legene og træningsøvelserne er forældrene aktivt inddraget 

som makkere, målstolper, dommer, målmænd m.m. Ved tilmelding forpligter forældrene sig til, at en af dem 

deltager, under hele afviklingen sammen med sit barn. 

 

HOG afvikler Mikrofodboldskolen 2011 den 6.-8. maj (uge 18), fredag kl. 16.30-

18.30 og lørdag samt søndag kl. 10.00-15.00 og er sat til 84 deltagere. 

 

Billetter vil kunne købes fra tirsdag den 1. marts kl. 10.00 på posthuse eller via billetnets hjemmeside 

www.billetnet.dk. Prisen pr. deltager er i 2011 kr. 455,00, heraf kr. 30,00 i gebyr til Billetnet. Far eller mor 

deltager gratis 

 

Brug for hjælp til to sportslige og strategiske vigtige projekter i HOG Fodbold  

P.t. arbejder vi med at få Hinnerup Cuppen op at stå igen. Vi arbejder også på at få kunststofbaner til HOG. 

Begge er opgaver der kræver mange ressourcer. Der opfordres endnu engang til, at forældre eller borgere 

der vil yde en indsats for dette arbejde vil henvende sig, og tage en afgrænset opgave.  

 

For Hinnerup Cuppens vedkommende ligger den i Kristi Himmelfarts ferien 2011, og her mangler vi forsat 

nogen der vil hjælpe til med:  

 

 Stævneledelse 

 Køkken 

 PR 

 

For kunststofbaneudvalgets vedkommende drejer det sig om et projekt der løber over 1 til 1 ½ år, og her 

mangler vi specifikt folk der kunne tænke sig at arbejde med: 

 

 PR/Marketing  

 IT 

 Fundraising og kreative events 

 Sponsoraktivitet 

 Networking 

 

Bestyrelse og HOG Fodbold ser frem til at høre fra jer. Begge er projekter der er unikke for HOG og samtidig 

for hele Hinnerup området. 

 

Næste nyhedsbrev  

1. februar 2011 

 

Per Bach Sørensen, Formand 

 

  

http://www.billetnet.dk/

