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NYHEDSBREV MAJ ’10 
Fodbold godt i gang!  

 

Endeligt drev foråret vinteren på tilbagetog, og fodboldsæsonen er nu godt i gang. Der er stor 

sportslig aktivitet på mange fronter.I dette nyhedsbrev kan du læse mere om det, men også om 

de andre ting, som sker udenfor banerne. 

 

HOG Fodbold nu Jyllands 20. største klub!  

Nu er det officielt, at vi udgør den 20. største klub i Jylland. Seneste opgørelse fra JBU viser, at HOG 

Fodbold nu er på den prestigefyldte top-20 liste: 

 

1. If Lyseng 1.025 

2. Haderslev Fodboldklub 991 

3. Skive Idræts Klub 923 

4. Viborg Søndermarkens IK 879 

5. BMI 812 

6. Odder IGF 780 

7. Varde Idrætsforening 750 

8. Vinding Sportsforening 740 

9. Skjern GF 735 

10. FC Skanderborg 717 

11. Aalborg Freja 687 

12. Aabyhøj Idræts Forening 669 

13. Nr. Bjært-Strandhuse IF 664 

14. Sunds Idrætsforening 663 

15. ØBG Silkeborg 656 

16. Thisted FC 637 

17. Vejle Boldklub 635 

18. AaB 631 

19. FC Horsens 631 

20. HOG Hinnerup 629 
  

 Tabel: Jyllands største fodboldklubber 2010, JBU 

 

Med den fremgang mange af holdene har haft i år, er det sandsynligt, at vi næste gang ligger højere på 

listen – takket været det rigtig gode arbejde af trænere og holdledere i alle årgange! 

 

Nyt fra Seniorafdelingen: Resultater  

Førsteholdet har efter 8 kampe 13 point (4 sejre, en uafgjort og 3 nederlag). Senest er det blevet til en 8-1 

sejr over Skovbakken i en kamp hvor alt bare ”klikkede”, men desværre også et 2-1 nederlag til én af 

rivalerne i toppen, Vejlby IK. Om det alt sammen i den sidste ende rækker til oprykning er spændende – men 

under alle omstændigheder arbejdes der seriøst og målrettet med fortsat at udvikle en relativt ung trup. Stor 

cadeau til vores dygtige trænerteam (og spillerne) i den sammenhæng! 

 

2.-holdet har netop spillet sin 5 af bare 8 kampe i foråret. Desværre blev det til et ærgerligt nederlag til 

formodentlig værste oprykningsrival, Vorup FB – og man kan således ikke selv længere afgøre sagen. Vorup 

blev ellers besejret 2-0 på hjemmebane – men et dumt pointtab weekenden efter mod Hadsten (uafgjort 2-2) 

og som sagt senest nederlag på udebane til Vorup har, i hvert fald midlertidigt, neutraliseret effekten af 

denne ellers fornemme indsats. Håbet er dog ikke opgivet, og vi kæmper hårdt videre. 

 

3.-holdet har efter en sløj start med 4 nederlag endeligt fået hul på bylden: Senest 

er det blevet til 4 point mod én af de nærmeste rivaler, Haurum/Sall, via en fornem 

hjemmesejr på 5-2, samt 3-3 på udebane. Det må siges at være absolut godkendt, 

og vi håber gutterne kan holde momentum, så vi kan blive i serie 5. 

 

Vi håber at se jer alle sammen på Rønbækken! 
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Mikrofodboldskolen afviklet  

32 glade børn + forældre havde en god weekend sammen med 

masser af sjove lege, hvor både børn og forældre var aktive. Temaet 

var i år ”Pirater”, så der blev ”sejlet med sørøverskibe og skudt med 

kanonkugler” til den store guldmedalje.  

 

Vejret startede koldt og blæsende fredag (børnene ligeglade…), 

regnfuldt lørdag (børnene igen ligeglade…), men sluttede heldigvis 

med dejlig sol søndag (forældrene glade…). Søndag sluttede 

arrangementet således med forskellige lege og snobrødsbagning ved 

HH-skolens SFO område. 

 

 

 

Et godt arrangement, båret af en dejlig engageret indsats af instruktører og trænere – unge som ældre!  
 

Seniorafdelingen tilbyder hjælpetrænere  

Er du børne- eller ungdomstræner i HOG – og kunne du og dit hold tænke jer at få besøg af et par garvede 

og vaskeægte seniorspillere? Så er muligheden der nu! 

 

Seniorafdelingen vil meget gerne være synlige i resten af klubben, og som led i den 

proces, tilbydes nu, at spillere herfra kommer forbi til et af træningspas i Børn eller 

Unge. Der kan rettes henvendelse til teamleder i Børn/Unge, Peter Rasmussen, eller til 

teamleder i Senior, Christian Lorenzen, som vil sørge for at skabe kontakten mellem 

interesserede trænere og seniorspillere. Herefter vil det være op til trænere og 

seniorspillere at lave aftaler omkring det praktiske i forhold til afvikling af træningspas.  
 

Vi håber, der er mange, som vil tage imod tilbuddet, da det kan være en god variation og et godt indspark til 

en træningsaften, og samtidig være med til at styrke vores synlighed i klubben.  
 

/Christian Lorenzen, Senior 
 

Ny koordinator af cafeteriet ved Haldum-Hinnerup Hallen  

Rene Hougaard har pr. 1. maj 2010 overtaget opgaven som koordinator af klubhus og 

cafeteria ved Haldum-Hinnerup Hallen. Sammen med flere hjælpere vil han forsøge at få 

flere til at benytte klubhuset og cafeteriets faciliteter.  

 

 Der vil blive taget initiativer til storskærmsarrangementer.  

 Der vil blive afholdt møder og sættes aktiviteter i gang i klubhuset for HOG Hinnerups medlemmer.  

 Der vil sommeren over blive vist en række store sportsbegivenheder på storskærm, og inden længe 

vil disse arrangementer blive offentliggjort, så HOG Hinnerups medlemmer, og andre interesserede, 

kan få kendskab til disse arrangementer.  

 

På sigt er det planen, at booking af mødelokaler skal kunne foretages via HOG Hinnerups hjemmeside, men 

foreløbig skal henvendelse om reservationer af mødelokaler og oplysninger om sportslige arrangementer i 

Haldum-Hinnerup Hallen, i klubhuset og på idrætsanlægget meddeles pr. telefon eller pr. E-mail til Rene 

Hougaard. 

 

René Hougaard kan træffes på mobil: 2685 5022 eller e-mail: noller91@sol.dk.  

 

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at sige stort tak til Anne Marie og Carsten Pedersen, der gennem de 

seneste 8-9 år har stået for koordinering af brugen af klubhus og cafeteria ved Haldum-Hinnerup Hallen.  

I et splitsekund lykkes det Henrik Reimer at få 

”piraterne” til at stå nogenlunde stille til 

fotografering… 

mailto:noller91@sol.dk
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Champions Leauge Finale i HH Cafeteriet lørdag 22. maj  

HH Cafeteriet byder Jer alle velkommen til en aften i fodboldens tegn.  Der vil være åbent fra kl. 20.00, og i 

Cafeteriet vil der være mulighed for at købe masser af øl, slik og sodavand. 

 

 

 

 

 

  

 

CHAMPIONS LEAUGE FINALE 22. MAJ KL. 20:45 

Vises i klubhuset v. HH  

 

Så kom og vær med til en hyggelig aften og masser god fodbold!  

 

/René Hougaard, Koordinator HH Cafeteriet 

 

Stadig pladser til Nationen Cup 2010  

Der er stadig lidt pladser tilbage til Nationen Cup 2010. Der er 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. Stævnet er således for 

venner, familie, kollegaer, naboer, vejhold og klubkammerater til en endags fodbolddyst. 

 

 
 

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

er fremme i skoene.  

 

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. 

 

Jason Watt holdt gribende og spændende foredrag  

Omkring 150 gæster havde fundet vej til Rønbækskolens fest- og gymnastiksal torsdag den 22. 

april hvor de blev tilhørere til en oplagt og alvorlig Jason Watt, der fortalte om sit liv på godt og 

ondt.  Det var en god aften, hvor Jason Watt fik publikum med – både nede i kælderen, da han 

fortalte om opvågning på hospitalet efter ulykken på en motorcykel og helt oppe under loftet, da 

han var ude på høje hastigheder i såvel gokart som racerbil.    

 

Knap halvdelen var sponsorer og deres medarbejderrepræsentanter, og det var arrangørerne HOG 

Hinnerups nye sponsorgruppe – HOG Hinnerup Klub 100 – ganske godt tilfredse med. Står det til 

arrangørerne bliver det ikke sidste gang, de forsøger sig med en foredragsholder, men sponsorgruppen vil 

også gerne byde sponsorer, klubbens medlemmer og borgere i Hinnerup på andre spændende events, så 

farverne på paletten bliver så mange som mulig.  

 

Har du en god idé til et arrangement hører sponsorgruppen gerne fra dig. Du er velkommen til at kontakte 

Magnus Nielsen, mobil 2174 7552.   

http://www.dbu.dk/nationencup
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Lokale firmaer skænker præmier til Hinnerup Cup   

HOG Hinnerups nye sponsorgruppe har lavet en fornem aftale med Hinnerup Guld, Sølv & Ure og 

smykkefirmaet Spinning Jewelry om levering af præmier til pigerne ved Hinnerup Cup. Der er tale om flotte 

fingerringe, som de mange vindere ved Hinnerup Cup vil få overrakt i forbindelse med præmieoverrækkelsen 

– søndag den 4. juli.  

 

Hinnerup Cup afholdes i dagene fra fredag den 2. til søndag den 4. juli på banerne ved Rønbæk Stadion og 

banerne ved Haldum-Hinnerup Hallen. Vi har også mulighed for at bruge banerne i Søften, hvis der kommer 

mange deltagere fortæller stævneleder Magnus Nielsen, der glæder sig over, at det er lykkedes at få den 

flotte sponsoraftale i stand med Hinnerup Guld, Sølv & Ure i samarbejde med Spinning Jewelry.  

 

Det er en stor hjælp for os, i forsøg på at skabe et overskud ved stævnet, og samtidig er det flotte præmier, 

som vi er sikre på, pigerne vil synes om.  

 

Århus Charter skænker gavekort til fodboldafdelingens præmieaktier  

Igen i år har Århus Charter skænket gavekort på 3000 kr. til fodboldafdelingens mangeårige lotteri – 

Præmieaktier – et lotteri der kaster kontante præmier og gaver af sig hver eneste måned året rundt.  

 

En aktie koster kun 20 kr. pr. måned, svarende til 240 kr. om året. For dette beløb er de i alt 400 

aktieindehavere med i lodtrækning om følgende præmier: 

 

Månedlige præmier 

 

Kvartalspræmier 

 1. pr. 1000 kr. 

 

1. kvartal – Gavekort til Punkt 1 – værdi 1000 kr. 

2. pr. 500 kr. 2. kvartal – Gavekort til Århus Charter – værdi 3000 kr. 

 3. pr. 300 kr. 

 

3. kvartal – Gavekort til Punkt 1 – værdi 1000 kr. 

 4. pr. 200 kr. 

 

4. kvartal – Gavekort til Århus Charter – værdi 3000 kr.   

 5. pr. 100 kr. 

 

 

6. pr. 100 kr.  

7. pr. – Gavekort til Bagergården – værdi 200 kr.  

 

 

 

8. pr. – Gavekort til Hinnerup Blomster – værdi 100 kr.  

 

 

 

I april, hvor alle fornyr deres præmieaktier, trækkes der lod om en EKSTRAPRÆMIE PÅ 

1000 kr., blandt dem der har betalt og videreført deres aktier. Lodtrækningen foregår i 

slutningen af hver måned. Præmierne bliver automatisk sendt de heldige vindere. 

Vindernumrene offentliggøres i Favrskov Avisen den første tirsdag i måneden og på HOG 

Hinnerups hjemmeside. 

 

Der er få ledige aktier. Har du have lyst til at købe en af de ledige aktier, så kontakt: Jørgen Bust, tlf. 86 98 

66 00.  

 

Tyverialarm og videoovervågning HH-Hallen  

Efter en række indbrud på stedet, hvor formentlig unge mennesker på scootere har knust ruder 

og stjålet slikvarer, er der nu etableret tyverialarm og videoovervågning på stedet. Vi håber 

dermed, at vi kan undgå disse irriterende og meningsløse indbrud, hvor der typisk bliver stjålet 

for under 1000 kr. og ødelagt for 10.000 kr. 
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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 

 

Eventkoordinator til Senior. I seniorafdelingen kan vi altid bruge en hjælpende hånd – konkret mangler vi 

en eventkoordinator. Farlig fin titel, men hvad dækker den egentlig over, tænker du måske? Det skal du 

være med til at afklare – vi gør os tanker i retning af at få koordineret begivenhederne på vores kampdage 

på Rønbækken, samt sociale arrangementer internt i afdelingen. 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 / 2033 4065 eller e-mail: chrlorenzen@ofir.dk). 

 

Næste nyhedsbrev  

22. juni 2010 

 

Per Bach Sørensen, Formand 

 

mailto:mni@hog-hinnerup.dk
mailto:chrlorenzen@ofir.dk

