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NYHEDSBREV OKTOBER 09 
Kort om nyhedsbrev  

Du læser nu det 2. nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen i HOG Fodbold. Vi håber, at du med nyhedsbrevene 

føler dig velinformeret om de overordnede tanker, initiativer og arbejde, der pågår i klubben. For der sker 

mange ting; ikke kun på banerne, men også udenfor banerne. 

 

Nyhedsbrevet har ikke til formål at erstatte HOG’s klubblad. Nyhedsbrevet har alene til formål at sikre 

løbende information til dig om væsentlige forhold vedrørende fodboldafdelingens aktiviteter og udvikling 

heraf – særligt om de ting, som foregår lidt i kulissen.   

 

Årets pigeklub  

Vi haft den glæde at blive udnævnt til ”Årets pigeklub 2009 i JBU region 3”, og var tæt på at 

blive udnævnt til ”Årets pigeklub i Danmark 2009” ud af 9 nominerede. Stort tillykke og klap på 

skulderen til de spillere, trænere, holdledere og frivillige, som har muliggjort dette.  Årsagen til det 

flotte skulderklap skal findes i den store tilgang samt det store arbejde og de mange aktiviteter 

(herunder pigeraketten), som udføres i afdelingen. For at markere udnævnelsen blev pigerne 

tilbudt kvindelandskamp sidste weekend i Vejle. En kamp som Danmark vandt med 19-0 over Georgien! I alt 

var 85 piger i to busser til kampen. 

 

Ny medlemsopgørelse  

Den seneste optælling af medlemmer viser, at klubben p.t. tæller 655 aktive medlemmer. Ca. 75% af 

medlemmerne er i børn/ungdom og ca. 25% er således seniormedlemmer. Det må siges at være flot og en 

kompliment til de frivillige og trænere, som ligger en stor indsats i at gøre det attraktivt at 

være medlem i HOG Fodbold!  

 

Sportslige og sociale målsætninger 2010-?  

Den 11. nov.  kl. 20-22 i klubhuset v. HH-Hallen drøfter vi, hvad vi vil med vores klub. Vi 

skal have drøftet forskellige forventninger, ønsker og drømme for, hvad HOG Fodbold kan 

og skal udvikle sig hen i mod: Hvad ønsker vi sportsligt at satse på, hvad skal kendetegne 

klubben socialt, hvordan skaber vi sammenhæng på tværs om samme, klubliv mm.? 

 

Har du en holdning til ovenstående, bør du møde op og deltage i drøftelserne, da dette kommer til at danne 

afsættet for, hvordan vi i den kommende sæson skal fokusere og prioritere. Men input fra aftenen er også et 

materiale, vi vil kigge på i forhold til klubbens udvikling på den lange bane. Invitation er udsendt. 

 

Opgaver og ny organisering  

Flere medlemmer kræver flere hænder. Bestyrelsen arbejder således med at beskrive og få bemandet en ny 

organisationsmodel og struktur. Vi påregner, at dette er en opgave, der glidende kommer til at foregå over 

de næste 1-2 år samtidig med, at eksisterende opgaver indtil da varetages af personer som tidligere. Vi har 

siden sidst glædet os over, at følgende også er klar på at give et nap med: 

 

 Medlem  Markedsføring & Sponsor: Sponsorsekretær  (Tina Salling-Thomsen) 

 Medlem  Markedsføring & Sponsor: Præmieaktier (Jørgen Bust)  

 Medlem Arrangement: Hinnerup Cup (Margit Kjær) 

 Medlem Arrangement: Hinnerup Cup (Bjarne Nielsen) 
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Vi er derudover i dialog yderligere personer, vi håber at kunne præsentere i næste nyhedsbrev.   

 

Det er dog en omfattende opgave at få beskrevet og bemandet den nye organisation. Derfor skal der lyde en 

opfordring til alle som kan - eller som kender nogen der kan - afse nogle få timer til at varetage en afgrænset 

opgave til at rette henvendelse til formand Per Bach Sørensen (pbs@hog-hinnerup.dk), Kristen Engelbrecht 

(ke@hog-hinnerup.dk) eller én af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.  

 

Datoer for Hinnerup Cup 2010 fastlagt  

Hinnerup Cup har tidligere været en væsentlig indtægtskilde, når vi har afholdt den i den 

sidste weekend før skolestart. I 2009 hvor vi ikke kunne få lov til at afvikle stævnet i denne 

weekend, betød det et indtægtsfald på over kr. 100.000. Heller ikke i 2010 bliver det muligt, 

at  få stillet nødvendige lokaler til rådighed fra kommunen på vores foretrukne tidspunkt. 

Skoleledelsen i Favrskov ser en konklikt i, at vi i weekenden op til skolestart afvikler Hinnerup Cup set i 

forhold til deres forberedelser af skolestart. Set i lyset heraf har, vi valgt at ændre datoen for afvikling af 

Hinnerup Cup i 2010.  

 

Vi har analyseret og researched på datoer for den fremtidige afvikling af stævnet, og næstbedste og 

fastlagte tidspunkt bliver primo juli. Datoerne for Hinnerup Cup 2010 er således fastsat til d. 2. -4. juli 2010. 

 

Til fordel for tidspunktet taler bl.a., at familiernes sommerferie afvikles senere end vi tradionelt har oplevet. Vi 

mener således, der er grobund, for at lave et godt arrangement med mange hold. Der er allerede udarbejdet 

en markedsføringsplan til at sikre, at vi får sat Hinnerup Cup på landkortet. Ressourcer til at varetage den 

intensive markedsføring er også på plads. Planen igangsættes allerede i denne uge. 

 

Aktiviteter og arrangementer i vintersæsonen  

Selvom sæsonen på græs går på held, så er der stadig aktiviteter og arrangementer i den kolde tid bl.a.: 

 

 JBU indendørs stævner 

8. nov., 6.dec., 12. dec., 2009 samt 10. jan. og 6 mar. 2010 

 Julemandsstævne  

20. dec. for U6-U10 drenge/piger 

 Four Stars Mix stævne 

Dato følger 

 Seniorstævne 

28. nov. for Senior og ynglinge 

 Indendørstræning 

Er startet op. 

 En række hold er tilmeldt sig vinterturnering. 

F.eks. U14 og U15 drenge. 

 

Mange hold træner igennem og spiller kampe i vinterhalvåret, således hold fra Team Unge, 

alle holdene i Four Stars gruppen, seniorerne og oldboys. Der bliver tryk på jord- og 

grusbanen, som er de to baner, vi har til rådighed ved HH. 

 

VIGTIGT: i perioden fra den 1. nov. 2009 til den 1. apr. 2010 MÅ GRÆSBANERNE IKKE BENYTTES. Det er 

Favrskov Kommune, der bestemmer tidspunktet for, hvornår græsbanerne må benyttes, og det er af hensyn 

til banernes beskaffenhed at den restriktion er givet. VI BEDER ALLE OM AT EFTERLEVE DET. 

mailto:pbs@hog-hinnerup.dk
mailto:ke@hog-hinnerup.dk
http://www.thomaskchristensen.dk/images/giv_en_fodbold_totredjedel.j
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Halbyggeri  

Der har været møde i haludvalget. Der er afsat 17,3 mio. kr. til hal ved Rønbækken, som skal stå færdig i 

2011. Projektplanen er godkendt. Det er både gode og spændende nyheder, som vi følger aktivt mht. 

muligheder og konsekvenser for vores aktiviteter. 

 

Budgetlægning 2010  

I den kommende tid pågår budgetlægningen for HOG og HOG Fodbold. Nyt er blandt andet 

det fælles sponsorkoncept i HOG, som får indvirkning på allokeringen af ressourcer til de 

respektive afdelinger i HOG Fodbold efter den nye organisering. Bestyrelsen vil i den 

kommende tid være i dialog med afdelingerne i HOG Fodbold om de enkelte del-budgetter, og ligger således 

det endelige budget for HOG Fodbold fast i starten af december.  
 

100 års jubilæum  

Der afholdes reception den 7. november kl. 12.00 – 15.00 i klubhuset ved HH-Hallen, som markerer HOG 

100 års jubilæum. Alle er velkomne. Jubilæumsskrift vil blive præsenteret ved arrangementet, som du i øvrigt 

kan bestille på hjemmesiden. 

 

Næste nyhedsbrev  

14. december 2009 

 

På fodboldbestyrelsens vegne 

Per Bach Sørensen, Formand 


