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NYHEDSBREV OKTOBER ’10 
Efteråret er ankommet…  

Efteråret falder over os, og det gør mørket også på banerne, hvilket bevidner at 

efterårets sæson er ved at være slut. Der har været tryk på alle banerne hver 

træningsaften, og der har været kamp om at få lys nok til at træne i. Der flyttes rundt, 

så alle kan afvikle træningen i så gode forhold som muligt. Som du kan læse her er 

der også aktivitet på mange andre fronter i Fodboldafdelingen 

 

Husk at sætte kryds i kalenderen  

Der er følgende fælles aktiviteter undervejs, som vi håber du vil notere i din egen kalender: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se FCK i Champions League på storskærm  

Så har du mulighed for at følge FCK i Champions League på storskærm i klubhuset v. cafeteriet/ HH-Hallen. 

Cafeteriet vil være åbent fra 17.30 til kampafslutning. Du dukker bare op… 

 

 

 

FC Barcelona                           F.C. København 

 

Onsdag den 20. oktober 2010 kl. 20.45  
 
 

F.C. København                        FC Barcelona 

 

Tirsdag den 2. november 2010 kl. 20.45 
 
 

FC Rubin Kazan                       F.C. København 

 

Onsdag den 24. november 2010 kl. 18.30 
 

 

F.C. København                       Panathinaikos FC 

 

Tirsdag den 7. december 2010 kl. 20.45  

 

Favrskov Kommunes budget er lagt  

Og det betyder en væsentlig forringede vilkår for foreningslivet. Vi mister årligt langt over kr. 

50.000 i forhold til i dag, måske endda kr. 100.000. Det er i sig selv store penge, selv i en klub 

af vores størrelse. Så selv om vi har sparet en del i indeværende år, er det ikke slut med at 

prioritere hårdt i udgifterne. 

Fodboldfest 2010 lørdag den 13. nov. 
kl. 18.00 i Grundfør forsamlingshus 
Sæsonafslutning og fælles fest i regi af HOG Fodbold. 

Strategicafé – ”Den røde…blå/gule tråd” mandag 1. nov. 
Kl. 19.00-21.00 i klubhuset ved HH 
Debat og input til sportslige ambitioner, sammenhæng og linje på tværs af børn-

ungdom-senior. 

Stormøde vedr. Ungdomsråd torsdag den 28. okt.  
kl. 19.00-20.30 i cafeteriet v. HH-Hallen 
Fastholdelse af unge og etablering af ungdomsråd. 
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Hinnerup Cup 2011: Er det dig som kan afse et par timer?   

I dialog med Favrskov Kommune har vi fået lov til at afvikle Hinnerup CUP 2011 i Kristi Himmelfarts ferien 

den 2., 3. og 4. juni 2011. Dette oplever vi som et væsentligt skridt i genrejsningen af Hinnerup Cup. 

 

Samtidig har vi brug for at sikre, at vi har organisation og hjælpere på plads til at løfte 

arrangementet, således vi ikke på den konto kommer til at skære på omfang eller helt afstå for 

at afvikle Hinnerup Cup. Det vil med aflysningen sidste år in mente begrave Hinnerup Cup. 

 

Derfor opfordres forældre kraftigt til at kigge i kalenderen efter nogle timer (bare et par er også en stor hjælp) 

at stille til rådighed i løbet af de 3 dage eller før og efter stævnet, så vi kan få Cuppen tilbage til Hinnerup 

igen. Alles evner kan bruges, og der kan frit vælges mellem opgaverne, som der er mange af. Lige nu søges 

ekstraordinær hjælp til følgende poster: 

 

 Medhjælper til Stævneledelsesteamet. (mødeaktiviteter fra nu af og op til stævnet samt 

stævnedagene). 

 Leder til markedsføringsafdelingen. (mødeaktiviteter fra nu af og op til stævnet). 

 Leder(e) til bespisning af deltagerne. (opgave under stævnet). 

 

Alle henvendelser om hjælp direkte til Stævneleder Magnus Nielsen (21 74 75 52). Også såfremt du kan 

henvise til nogen, som kan kontaktes for at spørge dem om opgaven, er noget for dem.   

 

Goddag til “nye” ansigter i HOG Fodbold  

Børn og Ungdom har lavet en omstrukturering, hvilket betyder at Peter Rasmussen fremadrettet fungerer 

som teamleder i Team Børn, mens Rene Johansen har sagt ja til at tage posten i Team Unge. Der skal lyde 

en et stort velkommen til René, som derudover er fungerende træner for U10, hvor hans egen dreng også 

spiller. Børn og Unge afholder fremover fortsat deres møder sammen. 

 

Derudover kan vi byde Yvonn Nielsen velkommen i Team Personale, hvor Yvonn kommer til 

at give et nap med omkring et par småopgaver, eksempelvis vores proces og procedurer 

vedrørende kontrakter. Yvonn kendes af flere fra sit arbejde i sponsorregi i HOG samt 

Hinnerup Cup, hvor hun sammen med sin mand Bjarne har været trofast væbner igennem 

flere år. Yvonn vil fortsat være aktiv her.  

 

Nye baner HH   

Entreprenøren er i gang med at dræne området ved de nye baner. HOG fodbold 

glæder sig til, efter sommerferien 2011, at kunne tage baner i brug ved Haldum-

Hinnerup Hallen, som er drænet. Ingen af de eksisterende baner er drænet, som 

traditionelt volder os og brugerne problemer i forår og efterår, hver der ofte står 

vand på banerne. 

 

Til venstre ses de nye baner, som endnu har lidt vej før de er spilbare… 

 

Ombygning cafeteria HH  

Klubhuset ved HH-hallen bliver i den kommende tid underkastet en række forbedringer. Der 

er netop kommet en foldevæg op på tværs af cafeteriet, da der kan holdes separate møder i 

den ene halvdel af cafeteriet uden, at det generer brugerne af kiosken. Ingen længe bliver 

der malet og foretaget yderligere forbedringer på stedet, så cafeteriet og klubhusets brugere 

får et endnu bedre værested til møder og den daglige brug af cafeteriet.  
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Toptræner til HOG i Senior  

Vi lovede tidligere, at vi ville følge op på trænersituationen efter nytår i Team 

Senior. Og det er således med stor tro på den fortsatte sportslige udvikling og 

fremgang, at vi kan præsentere forlængelser med Dennis Hyldgaard (cheftræner 

for 2. holdet) og Tobias Jensen (cheftræner for 3. holdet), samt præsentere 

Glenn Dagø Vittrup som ny 1. holdstræner. 

 

Vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes os at fastholde Dennis og Tobias, da de løbende har været med til at 

udvikle klubbens hold og seniorspillere. Vi mener at kunne registrere væsentlig fremgang over den seneste 

periode med dem som trænere, og det har således hele tiden været vores førsteprioritet at forlænge vores 

aftaler med dem. I vores nye aftaler har vi tænkt det element ind, at vi i HOG ikke bare vil være med til at 

udvikle dygtige spillere, men også dygtige trænere og ledere. 

 

Som ny cheftræner for vores 1. hold har vi som sagt sikret os Glenn Dagø Vittrup. Glenn bor i Hjortshøj, og 

har bl.a. tidligere været engageret i HEI. Han matcher den profil, vi benhårdt har gået efter: En træner med 

et højt uddannelsesniveau, der kan lide at arbejde med unge spillere, er udviklingsorienteret og satser på et 

offensivt og attraktivt spilkoncept. Vi har i processen benyttet os af vores nye konsulent, Benny Rosenqvist, 

og hans ret ekstensive netværk, og vi er således sikre på, at vi har fået fat i ét af de største trænertalenter i 

lokalområdet. Alle aftaler løber til udgangen af 2012.  

 

DGI undersøgelse gennemført: Fastholdelse af unge spillere  

Ungdom har netop gennemført en undersøgelse sammen med DGI med henblik på fastholdelse af vores 

unge spillere, som har det med at falde fra i netop den aldersgruppe. Alle holdene - både piger som drenge – 

blev stillet en masse spørgsmål med henblik på at blive klogere på, hvad de unge gerne vil, så vi bedre kan 

fastholde dem.  

 

Blandt andet viste resultaterne, at de unge sætter det sociale med deres 

kammerater højere end selve det at spille en fodboldkamp. Det er ligeledes 

også vigtigt for de unge mennesker at være i god form, og at deres 

fodboldtrænere også er gode til at snakke om andet end fodbold. Endvidere er 

det vigtig for dem, at der også er plads til andre idrætsgrene i deres daglige 

program.  Vi har også haft fat i nogle af de unge, som er holdt, og spurgt dem, 

hvorfor de er holdt. Deres gennemgående svar er, at det er pga., at deres 

forventninger til at gå til fodbold ikke stemte overens med den træner de havde.  

 

Undersøgelsen sætter en masse tanker i gang og giver os mulighed for at se, hvor vi kan sætte ind. Bl.a. er 

det vigtigt, at vi får koordineret med de andre sportsgrene, så sportstilbuddene pr årgang så vidt mulig ikke 

ramler sammen og at vi får kommunikeret ud til trænerne, hvilke tanker og forestillinger de unge mennesker 

går med omkring deres liv som fodboldspiller. 

 

Vi vil også gerne holde kontakten til de unge mennesker, som tager på efterskole, og inddrage dem i nogle 

af aktiviteterne i weekenderne, når de er hjemme, så det føles naturligt for dem at vende tilbage til 

fodbolden, når deres ophold er afsluttet 

 

Helt centralt er, at vi skal have de unge med indover, hvordan deres liv i klubben skal være. Derfor afholdes 

et stormøde d. 28. oktober kl. 19.00-20.30 i HH-cafeteriet, hvor vi vil lave et Ungdomsråd. Tanken er, at 

hvert hold er repræsenteret med 2 spillere. Ideen er, at ungdomsrådet skal så være med til at lave aktiviteter, 

som nødvendigvis ikke altid er handler om fodbold. 1. opgave bliver således at lave en 

facebook gruppe og finde et navn til gruppen, hvor det er meningen, at man kan informere 

de unge om, hvad der foregår i klubben.  

 

Der vil også blive startet ”Drop-In-Fodbold” op fra foråret 2011, hvor de unge kan mødes på tværs af 

årgange, venner etc. til ”Drop-In-Fodbold , som de selv arrangerer. Konceptet indeholder et kit med kegler, 

overtræksveste, fodbolde og øvelser, som de unge kan benytte, når de har lyst. 
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Tak til ”overlærer Andersen”  

Med udgangen af denne efterårssæson takker vores nuværende 1. holdstræner, 

Thomas Andersen, af – for denne gang. Vi vil i den sammenhæng gerne sige 

Thomas mange tak for et rigtigt godt samarbejde, samt for en periode præget af 

sportslig fremgang. Thomas har sammen med sine assistenter, Morten Hansen og 

Thomas Schwartz, arbejdet utroligt seriøst og målrettet med vores unge 1. 

holdstrup, og der har hele tiden været udvikling at spore.  

 

Hansen og Schwartz stopper samtidigt med ”overlærer Andersen” – og vi vil som sagt gerne sige alle tre en 

stor tak for indsatsen og håber samtidigt, at vores veje måske krydses igen på et senere tidspunkt. God vind 

fremover til jer alle tre – vi håber at se jer en gang imellem på Rønbækken. 

 

Børneattester og tilskud  

Kravene til foreningslivet omkring børneattester er strammet, således at kommuner kan 

tilbageholde tilskud til foreninger, som ikke indhenter børneattester. Derfor er det 

glædeligt, at Fodboldafdelingen har godt styr på indhentning af børneattester. Politikken i 

Fodboldafdelingen er således, at der indhentes børneattester på alle trænere og ledere 

over 14 år. Også selv om der er tale om personer, som ikke har direkte kontakt til 

medlemmer under 15.  

 

Kommunikation, nyheder og HOG klubblad  

Det fælles, trykte HOG blad savner indlæg fra trænere, medlemmer, udvalg, forældre m.m. i 

Fodboldafdelingen – små som store historier. Der skal lyde en opfordring til at indsende indlæg til Merete 

Nordkjær (merete_nordkjaer@privat.dk) senest 1. november. 

 

Derudover en generel opfordring til alle i Fodboldafdelingen om løbende, at få nyheder og 

andet på hjemmesiden. Nyheder og andet kan oprettes af udvalg m.m. Andre er velkomne til 

at sende til John Andersen (joa@hog-hinnerup.dk), som ellers kan ligge ind. 

 

Vi er på jagt efter en person, som kan afse 2 timer månedligt til at varetage opgaven omkring 

nyhedsformidling via hjemmesiden. Måske er det dig, som denne opgave passer godt til? 

 

Ny spillerrepræsentant til 3. holdet i Senior  

Peter Breiner Larsen er valgt som ny spillerrepræsentant 3. holdet. Tak til Peter for at springe til, vi glæder 

os til et godt samarbejde. Den nuværende spillerepræsentant, Morten W. Sørensen, skal snart være far for 

første gang, og har derfor meget naturligt ønsket at mindske sit engagement i klubben. Tak for indsatsen til 

Morten – og tillykke med din (snart) nye titel. Det er dejligt, at der er nogle, der sørger for fremtidens spillere i 

HOG! 

With a little help from my friends!  

I TEAM Senior arbejder vi hele tiden på at styrke vores organisation. Lige 

for øjeblikket er vi ved kigge på vores set-up i tiden efter nytår. I den 

forbindelse kan man jo altid få brug for nogle flere hænder. Så hvis du går 

rundt derude og kunne tænke dig at give en hånd med i organisationen, 

med noget praktisk, noget sportsligt eller noget helt fjerde, så hører vi gerne 

fra dig. I skrivende stund ser det bl.a. ud til, at vi kommer til at mangle en 

holdleder. Vi glæder os til at høre fra dig! Kontakt teamleder Christian 

Lorenzen på 86 98 88 65 / 20 33 40 65 eller på clo@hog-hinnerup.dk.  

mailto:merete_nordkjaer@privat.dk
mailto:joa@hog-hinnerup.dk
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DBU Jylland afholder igen i 2011 fodbolddommerkurser i Hinnerup  

JBU skifter navn og kommer fremover til at hedde DBU Jylland. Navneskiftet får ikke DBU Jylland til at 

opgive deres fodbolddommerkurser i Hinnerup. Igen i 2011 kommer der fodbolddommerkurser til HH-skolen 

og dermed også cafeteriet ved HH-hallen, idet bespisningen af kursisterne foregår i cafeteriet.  

 

Det er 4. år i træk, at DBU Jylland har valgt at lægge deres fodbolddommerkurser i 

Hinnerup. Stedet er centralt beliggende for fodbolddommeraspiranter fra såvel Randers, 

Djursland og Århus, og derfor vælger DBU Jylland netop Hinnerup, hvor de også ifølge eget 

udsagn får en udsøgt service både på HH-skolen og i cafeteriet.  

 

Aspirantkurset i 2011 ligger i weekenden den 26. – 27. februar og den 5. – 6. marts, hvor den sidste dag er 

eksamensdag og de første dage med teori og praktik. Fodboldafdelingen i HOG Hinnerup vil da være 

særdeles stolte, hvis der kunne komme nogle nye aspiranter med på kurset fra Hinnerup eller nabobyerne. 

 

Hjertestarter til klubben  

Vi har været heldige, at få en hjertestarter fra Røde Kors trods det, at 

vi ikke helt levede op til aftalen om, at skulle dække 50 indsamlings-

ruter i gamle Hinnerup Kommune. Selv ved hjælp fra tordensskjolds 

soldater, kom vi ikke op på det antal indsamlere, der var nødvendigt.  

 

Vi håber fremad, at kunne engagere flere forældre til den type opgaver, som kan hjælpe klubben med 

eksempelvis en indsamling, og som vi ikke har kræfter til selv. Til U-18 pigerne skal der lyde en stor tak, idet 

de alene dækkede 8 indsamlingsruter, og for et talstærkt fremmøde af dem og deres træner.. 

 

Lions donerer stort beløb til efteruddannelse af træner  

Lions Club Hinnerup har doneret 6.000,- kroner til efteruddannelse af en seniortræner efter ansøgning fra 

netop Team Senior. Vi er meget taknemmelige for bidraget, idet det giver os mulighed for at løfte 

trænerniveauet og dermed styrke kvaliteten af træningen i Team Senior yderlige, men også i HOG Fodbold 

som helhed. 

 

Næste nyhedsbrev  

15. november 2010 

 

Per Bach Sørensen, Formand 


