
 NYHEDSBREV 
FODBOLDAFDELINGEN 

 

Side 1 af 4 
 

NYHEDSBREV MARTS ’10 
Fodboldafdelingens årsmøde  

Fodboldafdelingen har holdt sit årsmøde. Blandt andet blev budgettet for 2010 gennemgået og godkendt. 

Herunder blev kontingenter for 2010 fremlagt. For hovedparten af holdene indebærer det en stigning på 100-

200 kr. grundet pres på indtægter. Da Søften og Korsholm har valgt ikke at hæve kontingenter fastholdes 

kontingenter for Four Stars hold. Derudover var der hæder og tak til følgende: 

 

 Årets leder i Fodboldafdelingen: Leif Hyldgaard  

 Harald Marsi blev belønnet for sin mangeårige indsats som afgående 

medlem af ungdomsudvalget.  

 Thorkild Kvisgaard for sit arbejde i bestyrelsen 

 

På valg var endvidere Per Bach Sørensen og Thorkild Kvisgaard, hvor sidstnævnte ikke ønskede genvalg. 

Afdelingsbestyrelsen søger derfor ét nyt medlem. Nysgerrige kan rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen.   

 

Per Bach Sørensen blev genvalgt som formand med bifald. Derudover indtræder René Johansen i 

ungdomsudvalget. Mens vi er ved personerne, kan vi nævne at Michael Hejlskov har sagt ja til at fungere 

som overordnet IT-ansvarlig i Fodbold.  

 

Ny seniorformand  

Senior har været på udkig efter en ny seniorformand, som kunne tage over efter Jan Andersen, der et stykke 

tid har ønsket af give stafetten videre. Christian Lorenzen tager derfor nu over som ny Seniorformand.  

Derudover indtræder Morten Hansen som medlem i Seniorudvalget. En stor tak til Jan for en stor indsats. 

Jan fortsætter det gode arbejde som medlem af seniorudvalget. 

 

Kunststofbaneudvalg på plads  

Den 9. marts holder kunsstofbaneudvalget sit første møde. Udvalget har til opgave at 

undersøge mulighederne for at få en kunsstofbane til byen. Følgende har meldt sig til at gå 

løs på opgaven: Morten Bang, Jesper Bendix, Jesper ”Mini” Olesen, Michael Hejlskov, 

Peter Rasmussen og Kristian Drachmann. 

 

Dommerkursus løber snart af stablen  

HOG er vært for dommerkurser i løbet af foråret, hvor dommeraspiranter kan deltage i et DBU dommer-

grundkursus. Kurset indebærer deltagelse 4 dage, hvor dommeraspiranterne afslutter med eksamen på 

sidste kursusdag. Så går du med en dommer i maven eller vil du bare blive lidt klogere på fodboldreglerne, 

så har du mulighed for at deltage her i løbet af marts:  

 

 Lørdag den 13-03-2010 kl. 9-17 

 Søndag den 14-03-2010 kl. 9-17 

 Lørdag den 20-03-2010 kl. 9-17 

 Søndag den 21-03-2010 kl. 10-15 (eksamen) 

 

Kurset afholdes i cafeteriet ved HH-Hallen. HOG betaler kursusdeltagelse for eventuelle medlemmer fra 

HOG. Tilmelding til Magnus Nielsen. 
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Bolden ruller igen…  

Selv om en række både ungdomshold og oldboysspillere gennem hele 

vinteren flittigt har benyttet grusbanen ved HH-Hallen til træning, så var der 

alligevel officiel træningsstart den 6. februar, hvor klubbens seniorer havde 

standerhejsning. 27 spillere var mødt frem på den snefyldte og frosthårde 

grusbane. Trænerstaben spår en spændende fodboldsæson, selv om 

vejrguderne ikke i øjeblikket er med fodboldspillerne, så skal spillerne nok 

komme i form, lover trænerne.  

 

Der er træning hver tirsdag og torsdag kl. 19.00 på idrætsanlægget ved Haldum-Hinnerup hallen. 

 

Oldboys har også startet træning op på banerne ved HH-Hallen. Det foregår hver søndag kl. 10.00 – 11.30 

og onsdage kl. 19.00 – 20.30. Endvidere arbejdes der på at få et Oldgirls hold (30 og >) op at stå. Har du 

spørgsmål til oldboys – såvel til herrer som kvinder så kontakt: Bjarne Wiese, Mobil 21 46 30 20 eller e-mail: 

how@mail.dk. 

 

…og mange venter på, at græsset bliver grønt  - en sand historie  

Således ringer en mor til formanden for at høre hvornår hendes 5 årige dreng kan starte op. Formanden 

giver telefonnummeret på Peter Rasmussen, der jo som børneteamleder helt klart kan finde det rette hold til 

moderens dreng. 

Moderen ringer til Peter Rasmussen og efter lidt snak om, at ”drengene spiller jo ikke på græs endnu. Det er 

vinter etc.”, får han sønnen i telefonen: ”Jeg vil ud at spille fodbold – nu! For jeg har ventet i over et år”, 

sagde den 5 årige i røret, og fortsatte ”Jeg synes, det er træls, at jeg skal vente længere, så hvornår kan jeg 

komme?!”. Vores kære Peter Rasmussen blev lidt tavs i den anden ende af telefonen, men nåede dog 

samtidig at love drengen, at han nok skulle blive ringet op, når græsset blev grønt. 

Mange - også voksne - venter stærk på at græsset er grønt og til rådighed fra 1. april..... 

Regionsmesterskab til HOG/GUI U14 drenge   

Holdsamarbejdet mellem HOG/GUI i U14 drenge gav lørdag et Regionmesterskab til klubberne, 

da et hold drenge bestående af Kasper Schmidt, Christian Horn, Mathias Hald, Mads Skov 

Larsen og Rasmus Nielsen vandt deres kampe i Voldum hallen og dermed kvalificerede sig til 

JM i indefodbold, der afholdes den 6. – 7. marts i Jetsmark Hallen.  

 

Holdet vandt 2-1 over VRI, 5-3 over BRABRAND og 2-1 over FREDERICIA. Drengene skal i foråret deltage i 

JBU´s 11-mands turnering i A-rækken og her venter der givet spillerne en stor udfordring, sammen med 

resten af truppen, men først gælder det JM i Jetsmark primo marts.  

 

Trænersituation Four Stars Ynglinge og Junior  

Trænersituationen omkring Four Stars ynglinge er afklaret, idet de for sæsonen kommer til at træne med 

Senior. Thomas Schwartz, som er ass. træner på 1. holdet, kommer til at fungere som træner én gang 

ugentligt og deltager ved kampe. Holdleder er Bent Møller. Holdet har træningsstart tirsdag 23. februar med 

efterfølgende spillermøde. 

 

Vi mangler en træner til Four Stars junior 2. Har du selv mod på det eller i samarbejde med andre, så hører 

vi gerne fra dig. 

 

 

mailto:how@mail.dk
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Hinnerup Cup 2010 – Hjemmeside klar  

 

Hjemmesiden er nu klar og åben for tilmeldinger. Du finder den på www.hinnerupcup.dk.   

 

DBU’s mikrofodboldskole 2010 kommer til HOG  

 

Den 7.-9. maj 2010 afvikles mikrofodboldskole i Hinnerup for årgangene 2002, 

2003 og 2004. Temaet bliver i år pirater!  

 

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. 

 

Billetsalget starter tirsdag den 2 marts kl. 10.00. Billetterne vil kunne købes på posthusene med billetnet eller 

via billetnets hjemmeside: www.billetnet.dk. Prisen pr. deltager er i 2010 kr. 425,00 + gebyr udgør kr. 30,00. 

Far eller mor deltager gratis. 

 

Sponsorkoncept  

HOG Hinnerup har pr. 1/1-2010 indført fælles sponsorvirksomhed. Det nye tiltag er indført primært for at tage 

hensyn til klubbens mange sponsorer og annoncører, så de ikke mange gange om året bliver kontaktet af 

først den ene afdeling og derefter af den næste, men også for at HOG Hinnerup har overblik over de 

indtægter, som klubben får fra de mange sponsorer. Derfor skal alle henvendelser til forretninger og 

firmaer koordineres gennem sponsorudvalget.  

 

I fodboldafdelingen opfordrer vi til, at så mange som mulig hjælper med at finde sponsormidler, MEN at alle 

inden en henvendelse til en sponsor kontakter sponsorudvalget for at høre om andre har været der.  

Alle sponsormidler – både kontant beløb, sportsbeklædning, gaver og andre sponsorater skal registreres 

hos sponsorudvalget.  

 

I fodboldafdelingen skal henvendelser ske til: Magnus Nielsen, mobil 21747552 eller E-mail: 

mni@hog-hinnerup.dk 

 

Fodbold får repræsentant i Favrskov Idrætssamvirke  

Det er glædeligt at vi kan meddele at Michael Hejlskov Jacobsen er HOG's repræsentant i Favrskov 

Idrætssamvirkes bestyrelse. I øvrigt bliver Michael den eneste repræsentant der dækker Hinnerup området. 

Vi ser frem til at Michael vil tale vores sag og kæmpe vore kampe til gavn for os og klubberne i Favrskov 

kommune. 

 

 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: 

 

http://www.hinnerupcup.dk/
http://www.billetnet.dk/
mailto:mni@hog-hinnerup.dk
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Hjemmesideadministrator(er) til at varetage opdatering af nyheder og indhold på hjemmeside m.m. 

Forventet arbejdsindsats: Ca. 2-4 timers arbejde månedligt.  

 

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. 

 

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. 

 

Næste nyhedsbrev  

12. april 2010 

 

Per Bach Sørensen, Formand 

 


