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NYHEDSBREV JANUAR ’10 
Året der gik  

Et år er gået, og vi kan se tilbage på et spændende og udfordrende år med mange gode 

oplevelser. Sportsligt set kan vi bl.a. konstatere: 

 
Børn/Unge: 
 - Ca. 140 kampe afviklet som weekendstævner i efteråret på HH 
 - Pigeraket, fodboldskole, mikrofodboldskole og julemandsstævne er afviklet i løbet af året 

   - Årets pigeklub i JBU region 3 
- U15 1. drenge pulje vinder 

  - GUI/HOG puljevinder 
 

  Senior: 
  - 1. holdet bliver i serie 2 
  - 2. holdet bliver i serie  
  - 3. holdet rykker ned i serie  
  - Serie 5 bliver i serie 5 
  - Serie 1 Kvinder (HGS) bliver i serie 1 
  - OB30+ vinder af Børge Steensens vandrepokal (igen!) 
  - OB35 puljevinder   

 

Julemandsstævne  

20. december blev der afholdt julemandsstævne på HH for de små årgange. Ca. 85 af de yngste 

medlemmer iklædt nissetøj og deres forældre hyggede sig med fodbold og hinanden. Det må 

siges, at være en god start, da stævnet andre steder er blevet aflyst pga. manglende tilmelding.  

 

Strategicafé 2009  

Den 11. nov. i klubhuset v. HH-Hallen deltog ca. 40 personer i en overordnet drøfelse af en 

række vigtige temaer for HOG Fodbold, bl.a. sportslige målsætninger, klubliv, rekruttering og 

fastholdelse af medlemmer og frivillige m.m. Der blev vendt mange ideer og perspektiver på 

tværs af klubben. Bestyrelsen og udvalgene  fik mange, gode og konkrete input. Vi har på 

baggrund af caféen valgt at prioritere følgende 6 overordnede indsatsområder i 2010, og vil sammen med 

fodboldudvalget se på de mange gode forslag og ideer til udvikling heraf: 

 

 Præcisering af sportslige målsætninger 

 Præcisering af sociale ambitioner og fortsat arbejde med klubliv 

 Organisation/rekruttering 

 Baner: Påvirke anlæg af nye græsbaner / undersøge muligheder for kunststofbane 

 Fastholdelse af medlemmer 

 Optimere nuværende Four Stars samarbejde  
 

Vi er allerede nu overbeviste om, at vi fremover én gang årligt laver tilsvarende med henblik på at identificere 

de vigtigste prioriteter og tiltag for det kommende år. Herfra skal lyde en tak til de fremmødte og for de 

konstruktive diskussioner og bidrag! 

 

Hinnerup Cup 2010  

Som tidligere meddelt, bliver Hinnerup Cup 2010 afviklet d. 2. - 4. juli 2010. Hjemmesiden er 

nu ved at være oppe at køre med tilmelding, informationer m.m. Samtidig bliver der nu sendt 

brochurer ud til tidligere og potentielle deltagere.  
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Fodboldskole 2010  

HOG har igen fået lov til at afvikle fodboldskolen og denne gang vil den blive afviklet i perioden 28. juni- 2. 

juli 2010. Tidspunktet lige efter skolernes start på sommerferien gør nok, at der bliver rift om pladserne. 

 

Mikrofodboldskolen 2010  

HOG har også fået lov til at afvikle mikrofodboldskolen i 2010. Tidspunktet bliver 7.-9. maj  2010. 

 

(Nye) Fodboldbaner  

Det er velkendt, at HOG Fodbold mangler banekapacitet. Vores analyser haft vist, at vi er 

”bagefter” andre klubber i kommunen, når vi tager hensyn til medlemstallet. Prognoser tyder 

på, at behovet for banekapacitet ikke bliver mindre fremover. Derfor glæder det os, at Kultur-, 

fritids- og lokalsamfundsudvalget har indstillet om at udmønte 4 mio. kr. til fodboldbane(r) i Hinnerup, hvilket 

er endelig godkendt på byrådsmøde den 22. december 2009. Banerne vil komme til at ligge ved HH 

anlægget. Formentlig bliver der tale om 1 – 2 græsbaner.  

 

Samtidig vil vi gerne undersøge muligheden for at omlægge grusbanen ved HH til en kunststofbane, som vil 

udvide kapaciteten fra 600 timer til 2000 timer årligt. Afdelingsbestyrelsen arbejder på at nedsætte et 

”kunststofbaneudvalg”, som i løbet 1. kvartal 2010 vil udarbejde anbefalinger og projektplan for en evt. 

etablering af kunststofbane. ”Brænder” du for ideen om en kunststofbane i Hinnerup, og kunne tænke dig at 

tage del i arbejdet, så kontakt et medlem af bestyrelsen.  

 

Halbyggeri  

Planlægning og arbejdet med tegninger til ny hal ved Rønbæk er i fuld gang. Det vi har set, ser godt ud, så 

nu ser vi frem til det første spadestik i foråret 2010, men mest til indvielse august 2011. 

 

Klubhus og cafeteria HH  

Der er fra mange kanter et ønske om, at styrke klublivet i HOG Fodbold, herunder en øget aktivitet og 

benyttelse af lokaler og cafeteria v. HH. I den forbindelse er der taget initiativ til at undersøge mulighederne 

for forbedring af tilbuddet til HOGs medlemmer. Generelt ønsker vi, at: 

 

 det skal være lækkert at komme i cafeteriet  
 der skal være et bredere sortiment 

 åbningstiden skal passe til brugerne 

 der skal være flere aktiviteter i cafeteriet 
 

Fodboldafdelingen har udarbejdet et forslag til tiltag, der dels omhandler nedbringelse af de faste 

omkostninger. Derudover fysiske lokaleforbedringer og –vedligehold. Endeligt foreslår vi, at der satses mere 

på supplerende aktiviteter, som vil skabe mere liv i cafeteriet. Fodbolds forslag er med nogle små justeringer 

tiltrådt af bestyrelsen i HOG. 

 

Fodboldafdelingen søger…  

…personer som har tid og lyst til at give et nap med omkring forskellige opgaver i regi af HOG 

Fodbold. Vi oplever, at aktivitter og opgaver i fodboldafdelingen er velbeskrevede, og at der er 

godt styr på mange ting. Der er således tale om afgrænsede opgaver. Lige nu er vi på udkig 

efter: 

 

Hjemmesideadministrator(er) til at varetage opdatering af nyheder og indhold på hjemmeside m.m. 
Forventet arbejdsindsats: Ca. 2-4 timers arbejde månedligt.  
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HR koordinator(er) til at varetage indhentning af børneattester, stamdata og aftaler på trænere, frivillige 
m.v. Forventet arbejdsindsats: Ca. 2-4 timers arbejde månedligt. 
    
Fundraiser til at undersøge muligheder for og søge midler til aktiviteter til klubudvikling, og tiltag hos 
fonde og foreninger m.v. Forventet arbejdsindsats: Ca. 2-4 timers arbejde månedligt. 
 
Seniorformand til koordinering af aktiviteter og opgaver i Senior. Opgaven vedrører primært 
mødedeltagelse i Senior og Fodboldudvalg samt uddelegering, koordinering og opfølgning på opgaver. 
Forventet arbejdsindsats: Ca. 7-8 timers arbejde månedligt. 
 
Ungdomsformand til koordinering af aktiviteter og opgaver i Ungdom. Opgaven vedrører primært 
mødedeltagelse i Ungdom og Fodboldudvalg samt uddelegering, koordinering og opfølgning på opgaver, 
herunder Four Stars samarbejdet. Forventet arbejdsindsats: Ca. 7-8 timers arbejde månedligt. 
 
Hinnerup Cup ansvarlig fra 2011 til at være overordnet ansvarlig for planlægningen, koordineringen og 
afviklingen af Hinnerup Cup sammen med de mange frivillige. Forventet arbejdsindsats: Der er mindre 
mødeaktivitet over året. Den største arbejdsindsats er i sagens natur koncentreret omkring selve 
afviklingen af cuppen. Der er i år mulighed for at indgå i ”følordning” med de nuværende ansvarlige.   

 
Hvis du syntes noget af dette lyder spændende og kunne passe dig i forhold til at yde en frivillig indsats, så 
kontakt bestyrelsen. 
 

Budgetlægning 2010  

Budgetter for 2010 er nu lagt fast. HOG Fodbold budgetterer med et samlet overskud for 

2010 på kr. 13.117. Der vil gennem 2010 ske månedsvis/kvartalsvis opfølgning på budgettet 

for at holde fokus på udgifter. For at nå et positivt resultat har det været nødvendigt at justere 

kontingentet for 2010. 
  

Børne- og måske også en ungdomskonsulent  

Vi har indgået en 2 årig aftale med Rasmus Sørensen som børnekonsulent. Rasmus har i 2009 været børne- 

og ungdomskonsulent for os, men vi ønsker at skabe mere dynamik i børneområdet. Børneudvalget har 

sammen med Rasmus lavet en tre års plan, hvor et af de første tiltag allerede har været ”Fantastisk 

fodboldstart”, hvor forældre tager en større andel i trænerarbejdet.  

 

Vi arbejder også på at få tilskud til en ungdomskonsulent, så vi kan få styrket arbejdet med de 13 til 19 årige. 

Her er fokusområdet fastholdelse. En fastholdelse som seniorafdelingen fremtidigt kan få glæde af. 
 

Fodboldafdelingens årsmøde 2010  

Fodboldafdelingens årsmøde holdes 10. feb. 2010 kl. 19.30-22.30 i klubhuset v. HH.  

Der udsendes invitation og dagsorden, men reserver allerede gerne nu datoen.  

 

 
 

Træningsstart senior  

Den 6. februar kl. 13.30 på HH afholdes der træningsstart for seniorherrer. Der vil 

efter træning være kort orientering om sæsonen 2010, og blive serveret (varm) suppe i 

cafeteriet for de fremmødte. Alle er velkomne. 
 

Næste nyhedsbrev  

2. februar 2010 

 

Godt nytår! 

Per Bach Sørensen, Formand 

 


