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NYHEDSBREV JUNI ’10 
Sommerferie lige om hjørnet…  

Mens du venter på, at det snart skal blive sommerferie, stiller støvlerne på hylden for 

forårssæsonen og krydser fingre for at de sidste varmegrader indfinder sig, kan du her 

læse sidste nyt fra Fodboldafdelingen. 

 

For der har været og er sving i rigtig mange ting i og omkring klubben…. 

 

Nationen Cup - en stor succes!  

Lørdag den 19. juni var HOG vært for Nationen cup og for et DBU 

afslutningsstævne. I alt var der over 71 hold der dystede på banerne ved HH. 

Selv om vejrguderne ikke helt var med os blev det en succes med de to 

arrangementer. Den voldsomme regn tog ikke humøret fra de deltagere der var 

mødt frem og kampene fortsatte trods vejret. 

 

Nationen Cup var et arrangement for over 18 årige, og må nok siges at være et ”drengerøvs arrangement” af 

de bedre. Både arrangørerne fra DBU og HOG var tilfredse med arrangementet og det forventes at blive 

gennemført igen næste år. Der var således stor ros til HOG for afviklingen og den store indsats til de frivillige 

og ansvarlige. 

 

Vores egen Peter Rasmussen og det øvrige ungdoms-

udvalg, elektrikere, samt en flok unge mennesker, hvoraf 

slet ikke alle overhovedet spiller fodbold mere end 

knoklede i dagene op til arrangementet, og ligeledes på 

selve dagen sammen med alle de, der var trådt til for at 

hjælpe. En stor tak skal lyde til alle hjælpere. 

 

Tak og ros fik arrangementet også fra flere af spillere på 

stævnet. Et stævne med store præmier til de vindende, 

og hvor hold fra Randers kanten var mest på podiet. Et 

hold bestående af trænere fra HOG klarede sig godt, 

men måtte til sidst se sig slået. 
 

Finalestævne U13 piger  

Lørdag den 19/6 var der også finalestævne på HH for U13 piger. HOG Hinnerup havde et hold med. Det 

lokale hold kom ikke i finalen, men klarede sig dog flot. I U13 C1/7 løb Skovbakkens piger med sejren, mens 

Nr. Bjert/Strandhuse IF løb med samme i U13 C2/7. 

 

Hinnerup Cup aflyses i år  

Med de to senest velafviklede stævner i bagagen, er det naturligvis særdeles ærgerligt, at Hinnerup Cup 

2010 er aflyst. Vi har været nødsaget til at aflyse grundet manglende tilmelding og opbakning til stævnet. 

 

Sidste år var vi desværre presset ud i at flytte stævnet en uge frem, hvilket betød, at vi kun havde halvdelen 

af antal hold som i 2008. Det var selvsagt uholdbart. I år har vi så forsøgt med en alternativ weekend, hvilket 

vi må konstatere, giver et alt for lille tilmeldingsgrundlag for at afvikle stævnet. Således er halvdelen af de ca. 

50 hold tilmeldte fra Hinnerup kanten alene, og det vil være ikke kunne hænge sammen sportsligt som 

økonomisk. Der vil det kommende halvår blive arbejdet stærkt på at relancere Hinnerup Cup i 2011 i tæt 

dialog og forhåbentligt i stærkt samarbejde med de parter, vi er afhængige af for at kunne afvikle stævnet.  
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Sportslig succes i foråret for FourStars 8382  

I foråret har der været 3 hold i FourStars. Pigerne har haft et U18 hold, som har spillet i både 11-mands og 

7-mands rækken. Drengene har haft 2 hold i 11 mands rækkerne. Det er et U19 og et U17 hold. 

 

For pigernes vedkommende blev det i 11 mands rækken til en hæderlig placering 

som nummer 4 i rækken med samlet 12 point. I 7 mands rækken lykkedes det at 

få en 3. plads med 15 point, hvor det i toppen var meget tæt, da nr. 1 sluttede 

med 16 point og de 3 næste hold sluttede med 15 point. Flot klaret piger. Stor tak 

til Per Vinsten og Peter Rasmussen for indsatsen med og for pigerne. 

 

For drengenes vedkommende blev det for U19 holdet til en flot førsteplads i A rækken med 8 sejre, 1 

uafgjort og 1 nederlag (sidste kamp, hvor rækken var vundet). Holdet tabte desværre sin første kredskamp 

med 1-4 til et hold fra Silkeborg. Thomas Schwartz skal have stor tak for hjælpen og stor ros for indsatsen 

ved at træde til med kort varsel og så opnå så flot et resultat på trods af de ikke optimale betingelser (holdet 

har trænet sammen med seniorerne og har således ikke kunnet træne selvstændigt som et hold). 

 

For U17 holdet var Hansi’s forventning før sæsonen, at holdet ville vinde A rækken. Det var også en rimelig 

målsætning, da holdet består af rigtigt gode spillere. Holdet lå således også på førstepladsen indtil sidste 

runde. Her mødte de rækkens nr. 2 Hornslet men tabte desværre en meget spændende kamp til dem og 

endte a point (23) med Hornslet men endte som nr. 2 med 7 sejre, 2 uafgjorte og 1 nederlag. Så en række 

skuffede spillere og træner og holdleder, da det glippede til slut. Alligevel en flot sæson med mange sejre og 

flot spil. Også stor tak til Hansi for en stor indsats med holdet.  

 

Storskærmsarrangementer i klubhuset ved HH  

Der har siden starten af VM i Sydafrika været storskærms arrangementer 

næsten alle eftermiddage og aftener i klubhuset ved HH. Nogle arrangementer 

har været godt besøgt, mens der til andre har været plads til flere besøgende.  

Også i den kommende tid vil der blive vist fodboldkampe på storskærm i 

klubhuset ved HH, nu desværre uden Danmark... Men mød endeligt op og tag 

en god kammerat eller ven med – alle er velkomne. 

Og husk: Fodbold er trods alt sjovest når det spilles eller ses af mere end én…   

Fodboldafslutning i Børn og Ungdom  

Nu hvor sæsonen er ved at slutte og sommerferien står for 

døren, blev der mandag d. 21. juni afholdt afslutning for de 

drenge og piger som træner om mandagen. Vi var ca. 300 

spillere på banerne, som først spillede fodbold og derefter blev 

der serveret pølser og juice fra pølsevognen, som i dagens 

anledning var opstillet på banerne.  

 

Alle spillerne fik udleveret holdfoto og en pokal for en god indsats 

i gennem sæsonen. Torsdag d. 24. juni rundede de sidste ca. 

150 spillere sæsonen af – igen med fodbold og pølser. 

 

HOG ungdomsudvalg vil endnu engang sige tak for en go’ sæson og ønske alle trænere – spillere og 

forældre en go’ sommerferie og på gensyn til efteråret. 

 

Med sportslig hilsen 

HOG ungdomsudvalg  
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VM Parade  

Fredag d. 4. juni var der VM march fra Atletion til Musikhuset i Århus. Det var startskuddet til det forestående 

VM. Arrangementet var arrangeret af Århus cityforening og AGF. HOG deltog i denne march med otte 1999 

piger og én 1997 pige samt 2 trænere. Vi startede fra Atletion og gik gennem Århus' gader sammen med ca. 

350 andre fodbold glade piger og drenge. Der blev sunget slagsange for fulde hals. Der var 3 forskellige 

tamburkorps der gik blandt optoget og spillede. Efter de gående var der et optog af gamle veteranbiler mm. 

  

 
 

Hvert hold var klædt i forskellige landes nationaltrøjer med dertil hørende flag. HOG var Australien. Det var 

en march der tog 2 timer og vakte stor opsigt hvor vi kom frem. Vi havde en rigtig god oplevelse, med 

masser af feststemte mennesker i hele Århus. 

 

/Bo Espensen 

 

HOG sponsorer til landskamp i Aalborg  

HOG Hinnerups sponsorgruppe havde skaffet billetter til testkampen i Aalborg mellem VM Danmark og 

Senegal forud for den danske trups afgang til VM kampene i Sydafrika. 20 sponsorer havde taget imod 

tilbuddet og derudover var HOG Hinnerup repræsenteret ved sponsorudvalget, forretningsudvalget og 

fodboldudvalget. En herlig aften, hvor landsholdet fuldt fortjent vandt 2-0.  

 

Nyt medlemssystem: Tilmelding, on-line betaling og meget andet…  

Som du måske har bemærket har HOG netop introduceret en ny hjemmeside på 

www.HOG-Hinnerup.dk. Et nyt smart design og en masse muligheder på siderne skal 

gøre det endnu mere spændende at være medlem af HOG. 

 

I tilknytning til denne nye hjemmeside findes et nyt online medlemsregistrerings- og betalingssystem, 

således at vi alle fremadrettet kan sidde i sofaen og sørge for tilmelding og betaling af kontingent. Systemet 

er således en betydelig administrativ lettelse for kasserer og andre, som deltager i håndteringen af 

grundlaget for foreningens aktiviteter, nemlig Jeres kontingentbetaling. 

 

For at kunne anvende KlubModul, som systemet hedder, skal alle medlemmer 

registrere sig. Du skal oprette en profil ved at klikke på "Bliv medlem" på Fodbold´s 

forside - indskriv dine data i de angivne felter, og husk alle oplysninger. 

 

Har du allerede et log-in til en af de andre afdelinger i HOG, behøver du ikke oprette 

dig igen - du logger ind med samme brugernavn og kodeord derved er profilen også 

tilgængelig i HOG Fodbold. 

  

Vi er i opstartsfasen, så i denne omgang skal du kun bruge "Bliv medlem", oprette en profil og aktivere dig 

med et førstegangs log-in. Når vi efter sommeren starter op igen vil du modtage en betalingsmail med et link 

til betalingsmodulet. 

http://www.hog-hinnerup.dk/
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Udvidelse af Rønbækcentret  

Byggeriet med den nye Rønbækhal starter op nu. Først går man i gang med 

renovering af den gamle hal. Arbejdet ventes afsluttet i uge 32 således, at hallen 

kan benyttes igen fra uge 33. Klubhus og kontor bliver det sidste, man går i gang 

med.  

 

Vi beholder derfor vores nuværende klublokale og kontor ca. 1 år frem i tiden. 

 

I forbindelse med byggeriet vil der snarest blive etableret en lukket byggepladsvej fra Ådalsvej hen mod 

fritidscentret og op forbi Hinnerup Badet.  På den lukkede byggevej vil der være tung trafik fra den 25. 

august. Man forsøger at lave en adgang fra P-pladsen via byggevejen til Hinnerup Badet. 

 

Entreprenøren forventer, at den nye hal er lukket (spær/tag) midt i november, så der herefter kun foregår 

indendørs arbejde. Byggeriet kommer til at genere os en lille smule i byggeperioden, og parkering skal ske 

på P-pladserne ved Rønbækskolen. Kørselsvejen til klubhuset ved Rønbækken bliver ikke mulig at benytte. 

 

 

 
Bygge og adgangsvej, Rønbækcentret. 

 

 

Nye græsbaner ved HH  

Nu er det sikkert og vist at de længe savnede fodboldbaner ved HH bliver en 

realitet. Banerne bliver anlagt nord for gryden og der er tale om en 11-mands 

og en 7-mandsbane; anlagt på en sådan måde, at man skiftevis kan spille 11-

mands fodbold både på langs og på tværs og dermed spare på målfeltet. 

 

Der er licitation i perioden 9.-13. august, og entreprenørarbejdet starter op den 23.-27. august. Banerne 

afleveres anlagt den 15. oktober og forventes spilleklare efter ferien 2011.  

 

Så til Jer, der træner sammen med andre hold på tværs af de nuværende baner, har I nu virkelig noget at se 

frem til. Vi i HOG Fodbold glæder os meget til at banerne står klar! 
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 Ny ungdomskonsulent ansat  

Som bekendt har HOG for nuværende en konsulent, som hjælper os med udviklingen i 

børneområdet. Pr. 1. juni er det nu også lykkedes at få ansat en ungdomskonsulent til 

de 13-19 årige. Han hedder Benny Rosenqvist, er 47 år og har samlet 30 års træner- 

og ledererfaring.  

 

Så det er en erfaren ’ræv’ vi har fået aftale med. Overskriften for hans arbejde bliver at 

sikre fastholdelse af spillere. Dvs. foreslå og gennemføre tiltag, som i højere grad end 

nu sikrer, at så mange som muligt fortsat finder det attraktivt at spille fodbold i HOG og 

FourStars. 

 

Ungdomskonsulenten er ansat fra DBU og med støtte af DBU. Vi har Benny til rådighed 200 timer pr. år og 

hen over sommeren vil vi lave en detaljeret plan for hans arbejde i klubben.  

 

Benny kommer oprindelig fra Vorup FB. Han er nuværende DBU B&U konsulent. Han er DBU instruktør på 

B1 og B2 træneruddannelserne og han har selv den højeste træneruddannelse indenfor UEFA (P-licens). 

 

Han er tidligere træner i HEI, Skovbakken og Vejle B i 3F ligaen (kvinder). Har endvidere trænet Randers FC 

junior- og ynglingeliga hold. Endeligt har Benny været Sportschef i Blokhus FC og talentchef i Randers FC. 

 

Med hans erfaring er det med stor positiv forventning vi går i gang med arbejdet efter 

sommerferien, hvor Benny blandt andet også vil kunne tilbyde trænerne forskellige 

former for sparring og udvikling (der har været afholdt et intromøde for trænerne – 

der holdes et igen ved opstart efter ferien). 

 

 

Team personale opruster  

Det er med glæde at vi kan præsentere Dorthe Nørskov som nyt medlem i Team Personale. Dorthe har 

inden en kort pause med foreningsarbejdet siddet i ungdomsudvalget og har endnu tidligere end det også 

været træner i Fodbold. 

 

Dorthe kommer primært til at tage sig af de administrative opgaver omkring at 

holde styr på relevante stamdata, kontaktoplysninger, aftaler, mærkedage etc. på 

udvalg, ledere, frivillige, trænere m.m., herunder at vi sikrer indhentning af 

børneattester. En del af denne opgave bliver også fremad at få synliggjort og 

skabt overblik centralt (evt. via hjemmeside) over de mange personer, som rent 

faktisk i dag er en del af HOG Fodbold.  

 

Der skal lyde et stort velkommen til Dorthe! 

 

Næste nyhedsbrev  

23. august 2010 

 

Per Bach Sørensen, Formand 

Benny Rosenqvist 


