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100 år med aktive
borgere i Hørning

af Jørgen Gaarde
borgmester

Hørning Byråd mod kommunalt ansatte, 15.-16. maj 1994 i forbindelse med Hørning Byfest. Dommer var den gamle kioskejer for Centerkiosken i butikscentret, John.

1912 besluttede fremsynede og aktive borgere i Hørning at starte en idrætsforening. Dengang handlede
det mest om gymnastik. I dag er der syv
forskellige idrætsgrene i Hørning Idrætsforening og 3.300 medlemmer.
Det er et imponerende antal i en by på
Hørnings størrelse.

motion. Man får pulsen op og sved på
panden.

I

En velfungerende idrætsforening er vigtig for det sociale liv i en by. Idræt er for
mange et naturligt pusterum i en travl
hverdag. Her mødes man med gode venner om en fælles interesse for sport og

Til dagligt tænker vi måske ikke over
det, men de mange aktiviteter kan kun
lade sig gøre, fordi rigtig mange aktive
borgere er med til at skabe rammerne.
Hver dag året rundt bruger mange borgere tid og energi på at engagere sig i foreningsarbejdet.
I alt 300 frivillige er i dag med til at udvikle Hørning Idrætsforening og tiltrække nye medlemmer. Seneste skud på
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stammen i idrætsforeningen er Hørning
Fitness, som i dag har omkring 1.000
medlemmer.
Tak til jer, der er frivillige aktive og som
lægger kræfter i Hørning Idrætsforening. Vi påskønner indsatsen. For den
er med til at gøre Hørning by og Skanderborg Kommune til et endnu bedre
sted at leve og bo i.
Tillykke med de 100 år.
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HIF i glimt!
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18 boligparceller i nyt område lige vest for Galten.
Området er børnevenligt med grønne arealer omkring parcellerne.
Der er kort afstand til skøn natur ved Gammelmosen og rigtigt gode
stisystemer. Den populære Gyvelhøjskolen ligger i gå afstand.

nyt?

Størrelse 900 - 1.000 m2
Priser
fra 875.000 - 1.050.000 kr. inkl. moms.

Hedelundvej, Gl. Rye
8 boligparceller i det hyggelige Gl. Rye. Området er noget af Jyllands smukkeste.
Der er fantastisk mulighed for gå-⁄løbeture i lyngbakkerne og dejlige cykelture i det
kuperede terræn. Her er en rigtig god skole, sportsfaciliteter, indkøb og ikke mindst et
godt naboskab og sammenhold.
Størrelse 812 - 1.298 m2
Priser
fra 600.000 - 720.000 kr. inkl. moms.

Blegsø Banke, Voerladegård
11 boligparceller i det aktive Voerladegård. Der er 10 min. kørsel til E45 og til Skanderborg
med masser af gode indkøbsmuligheder. Voerladegaard er et aktivt bysamfund med
børnehave, SFO, skole til 6. klasse. Et godt foreningsliv og forsamlingshus. Vil du nyde naturen,
skal du bare spadsere de 600 meter til Mossø gennem den dejlige Dørup Skov.
Størrelse
Priser

på 792 m² - 1.113 m²
fra 395.000 kr. - 460.000 kr. inkl. moms.

Find din drømmegrund på www.skanderborg.dk/grundsalg eller kontakt Kirsten Secher på telefon: 8794 7038 eller e-mail: Kirsten.Secher@Skanderborg.dk
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I Skanderborg
Kommune kan du
bo lige midt i
Danmarks smukkeste
natur og samtidigt
være tæt på Aarhus,
Horsens, Silkeborg
og Vejle.
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Det startede
med...

Vi har i dag en svømmeafdeling med ca.
800 medlemmer, imponerende i betragtning af svømmehallens størrelse.
Gymnastikafdelingen har også haft en
enorm fremgang med mange nye og
spændende hold
Hørning Motion har fået en flyvende
start, så flyvende, at der allerede er
pladsmangel i centret. Floorball, badminton og fodbold har pæne medlemstal, så sagt på pænt jysk. »Det går ikke så
ringe endda«.
Et hjertesuk er der dog. Grundet den
store medlemstilgang mangler der plads
i Hallen. For godt nok fik vi vores hal
forbedret, men vi fik jo ikke ret meget
mere plads for de mange penge.
Trods for en voldsom protest fra brugerne, som mange vil huske, da 700 idrætsfolk gik i protesttog til Hørning Rådhus,
fik dette ikke den mindste betydning.

I HIF er det mere end 200, der hver uge
i forskellige afdelinger lægger fra 2 til10
timers arbejde.
Hvad bliver så fremtiden.
Ja, Storm P. udtrykte det på denne måde:
»Det er svært at spå – især om fremtiden«.
Min mening er, at man skal passe på, at
man ikke falder for fristelsen til at opfylde alle de krav der stilles, foreningstanken og frivilligheden vil i så fald forsvinde, og det tror jeg kan få katastrofale følger for idrætslivet.
Den danske model for idræt er enestående, lad os stå sammen om at bevare den. Det ville være en skøn tanke, at
HIF ved næste jubilæum, stadig kan
være et fristed for idrætsudøvere, børn
såvel som voksne.

KLUBDRAGT

Børne str. 4-16 år.
inkl. logo.

350,-

Herre str. S-XXXL.
Dame str. XS-XL.
inkl. logo.

450,-

NAVNETRYK PÅ
BRYST OG BEN

50,-

Der tages forbehold for fejl og mangler.

V

H. C. Hansen
hovedformand

el og instruktører bliver stillet til rådighed, så man bare kan komme og gå som
det passer een.
Det hele skal være professionelt så man
fuldstændigt glemmer, at det er personer som frivilligt og ulønnet påtager sig
arbejdet med at organisere alt det praktiske, der gør det muligt for andre at
dyrke idræt.

Reklameburoet 2CV

ed stiftelsen af en fodboldklub i
1912 var der næppe nogen, der
havde forestillet sig, at den 100 år
senere havde udviklet sig til en stor forening med ca. 3.300 medlemmer.
Ser vi tilbage til tiden omkring vores 75års jubilæum, er der sket store forandringer. Sammensætningen af foreninger under HIF er næsten den samme,
men de enkelte afdelinger har undergået
store ændringer.

BASLAND-GRUPPEN

SKANDERBORG

Det må derfor være én af de helt store
opgaver snarest muligt, at få skabt halkapacitet, så vi fortsat kan tilbyde hørningborgerne gode idrætsforhold.
Idrætslivet har undergået store forandringer. Fra at have været afslapning fra
hverdagen og dens travle slid, og få omgang med andre unge, har idrætten udviklet sig til at blive en nødvendighed.
Ikke særlig meget fysisk aktivitet i arbejdet har gjort idrætten til en vigtig del af
den motion kroppen har brug for.
Kravene fra medlemmerne er helt anderledes. Forventningerne er, at materi-
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Fra græsmark til
Højbo Stadion og
Hørning Hallen
af H. C. Hansen
hovedformand
ed fodboldens start i 1912 var
der forhold som på alle måder
var anderledes. Til første kamp
blev lånt en græsmark, og sådan fortsatte det i mange år. Muligheden for at gå
til kommunen efter hjælp eksisterede ikke, mange mente vel bare, at det var noget latterlig pjat at bruge tid på.
Først i 1936 fik man den første rigtige
fodboldbane i Hørning. Det var den
første spæde begyndelse til ordnede forhold, men man skulle adskillige mange
år frem, før det begyndte at ligne de forhold vi har i dag

V

Gymnastik havde der nok været tidligere, men i 1924 kom der gang i gymnastikken. Der var en gymnastiksal på
Bakkeskolen, hvor der var et pigehold
fra kl. 20 til 21 og karlehold fra kl. 21 til
22.
Den helt stor forandring i idrætslivet i
Hørning begyndte i midten af tresserne.
Der blev påbegyndt byggeri af store parcelhusområder Rosenvænget som det
første, og blokkene så kort efter dagens
lys.
Dette indebar en stor tilgang af børn i de
forskellige HIF afdelinger.
Der var på dette tidspunkt kun én fod-
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boldbane, nemlig Fregerslev stadion,
hvor hr. Rye Sørensen regerede med
hård hånd fra sit ishus
Banen var elendig, og i regnvejr var man
sikker på at få sig nogle ordentlige glideture rundt i sølet, men ingen beklagelser,
forholdene var stort set de samme overalt.
Der blev påbegyndt baner på Højbo, og
det var virkelig forbedringer der battede.
2 baner med nye mål, og net uden huller,
og derudover var der græs over hele banen. En lille ubehagelig tillægsgevinst
var der dog. Det grundmateriale, der var
brugt som underlag, var fyldt med små
flintesten. Mange af dem meget skarpe,
så der var mange drenge, der måtte hjem
for at få plaster på knæ og arme.
Lidt senere kom yderligere 2 baner på
Højbo, så fodbolden fik rigtig gode forhold.
Til indendørs sport var der Bakkeskolens gamle gymnastiksal. Den var sikkert ganske udmærket til gymnastik,
men når man spillede badminton, var
det umuligt at spille en clear, dertil var
bommene for stor en hindring, men det
var den slags man måtte acceptere.
Senere kom gymnastiksale på både Bakkeskolen og Højboskolen til, så også den
stærkt voksende indendørs sport fik gode forhold. Der kom yderligere 2 fodboldbaner på Højbo stadion.
Hørning Hallen blev indviet i 1973, så
nu var det noget nær perfekte forhold.
Der har gennem årene siden været mange ønsker om mere halkapacitet, uden at
der rigtig skete noget.

gen blev, at man nedrev alt som var af
nyere dato, der var blevet bygget til Hallen. Man byggede nyt til, men det måtte
for enhver pris ikke være velegnet til de
bestående idrætsgrene, og ja, det var vel
egentlig det mest komiske. Den eneste
ændring, der blev foretaget i den bestående hal var, at man fjernede nogle af
tilskuerpladserne.
Det må også nævnes, som lidt af et kuriosum, at når man kommer ind i Hørning Hallen, er det første man møder et
rum, der var tiltænkt mange mindre
sportsgrene, men nu må bruges som depot.
Det skal retfærdigvis siges at den nye del
ser vældig flot ud, men sammenhængen
med det gamle, må siges at være noget
tvivlsom.
Men overordnet vurderet, så har vi et
dejligt idrætsområde, især for den
udendørs idræt, men der må arbejdes
hårdt og målrettet for, at der bliver
tilført de nødvendige indendørs arealer.

Aut. kloakmester

I 2005 kom der så skred i planerne om
udbygning. Kommunen vandt en konkurrence, hvor 3 gamle haller skulle
moderniseres. Der var store forventninger fra alle, da idrætsforeningerne nu
endelig skulle få mere plads. Beslutnin-

Hørning Entreprenør
Firma A/S
Banevænget 8 • 8362 Hørning
Tlf. 86 92 39 55 • Fax 86 92 13 50
e-mail: info@hebk.dk
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Fra 1924...
IF Gymnastik blev stiftet i 1924.
Foreningen har gennem de sidste 10 år vokset eksplosivt fra
omkring 500 medlemmer til knap
1.000. Dertil kommer de omkring 60 instruktører og hjælpeinstruktører, der
sørger for en aktiv vinter for både børn
og voksne. Foreningens yngste medlemmer er typisk omkring 1 år og de mest
modne gymnaster omkring de 80 år. Ikke helt samme aldersfordeling har vi
blandt hjælpeinstruktører og instruktører selvom vores hjælpere typisk starter omkring de 13-14 år I år havde vi
fornøjelsen af at ønske vores instruktør
på M/K Motion, Karen Kampp, tillykke
med de 80 år.

H

De tilbud som HIF Gymnastik har på
programmet spænder bredt. Vi har de
totalt uundværlige forældre/barn-hold,
også alle puslingeholdene har altid rigtig
mange gymnaster. Det er her en fornøjelse at se de små poder, som for første
gang er til gymnastik uden mor og far.
Rigtig mange dansehold for både børn
og voksne har præget foreningen de sidste par år. Særlig rope skipping har været
godt besøgt de sidste år. Vi har dygtige
springhold i flere aldersgrupper og i år
fik vi for første gang et hold rent drengespring på programmet. Gymnasterne
var langt fra lokal forankret, men kom
også fra Stjær og Galten. Som en mor
skrev til holdets instruktør Henrik Bodin efter opvisningen: »Ét er, at de virkelig har lært en masse både spring og de

af Anja Svennesen
gymnastikformand

som holdlisterne - interessen var enorm
og der blev rystet mås til den helt store
guldmedalje :-)

små koreografier. Men endnu skønnere,
synes jeg, at det var en glæde at se, koncentration og selvtillid, der strålede ud
af dem«. Det er jo skønt at modtage en
mail som denne.
Til næste år har vores grundmotorik 10års jubilæum. Det er næsten ikke til at
forstå at det næsten er 10 år siden at Marianne Hansen og Line Frederiksen fik
ideen med at skabe et bedre rum for de
børn, som af den ene eller anden grund
ikke kunne begå sig blandt mange. Holdets max blev på bare 15 gymnaster og
med 2 motorikuddannede instruktører
blev det til stor glæde for både børn og
forældre. En af gymnasterne
har været med i alle årene og
Line og Marianne har været
med til at give børnene store
oplevelser - både til lokalopvisninger og opvisning i
Århus.
Heldigvis har HIF Gymnastik også mange voksenhold. Det tidligere nævnte
M/K Motion der tæller
næsten 100 deltagere og selvfølgelig flere aerobic, step og
toningshold foruden det nye
MOJO og dans. HIF Gymnastik har også redet med på
zumbabølgen. Sidste år var
ventelisterne lige så lange

Planlægningen af den kommende sæson
er i gang - vi glæder os og håber vi igen
kan tilbyde en bred vifte af aktive tilbud
for både børn og voksne. Vi vil gerne
takke de øvrige foreninger for et godt
samarbejde og som medlem af Team
Hørning følger vi også udviklingen af
denne forening med spænding.
Tillykke til HIF med 100 års jubilæet :-)

Samarbejder med
Århus
Rugby
Klub

• Kontorer
• Forretninger
• Udstillinger
• Værksteder
• Lagerlokaler
• Institutioner
• Boliger
• Se mere på vore
hjemmesider

Rådgivning

• Tilbud • Udførelse

RENOVERING & NYBYGGERI

ABM Gulve · Petersmindevej 5-7 · 8362 Hørning

Telefon 86 92 40 15
www.abmgulve.dk • www.patiogulve.dk
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Det er vådt – men
dejligt!
af Karsten Jakobsen
svømmeformand
ne til vores fordel. Vi er gode til genoptræne, men vi giver den også gas.

I

grupper, men specielt de mindste er begejstret for vores Store Legedags arrangementer, der altid giver god stemning i
svømmehallen.

Arrangementer:
Vi afholder jævnligt arrangementer for
vores medlemmer i HIF Svømning. Vi
kan bl.a. nævne; Store Legedag, Svøm
Langt og Triathlon. Vores arrangementer tiltrækker mange forskellige alders-

AquaFitness:
I de sidste 3 år har vi i HIF Svømning arbejdet med projektet AquaFitness, det
startede med to italienske instruktører
der var kommet helt fra Italien. Vi startede med 3 multibarer, 10 cykler og 5
løbebånd. Hele undervisningen forgår i
vand, hvor vi udnytter vands opdrift ev-

HIF Svømning har vi igennem tiden
fokuseret på almindelige svømmetræning og arrangementer af forskellige karakter. De sidste år har vi også givet vores medlemmer mulighed for at
prøve kræfter med AquaFitness.

Vi har nu udviklet vores flåde af fitness
udstyr i år med 5 nye crosstrainer, de er
fantastiske til genoptræning af skulderne og er gode at arbejde med. Vi har
AquaFitness på programmet flere gange
om ugen, og vi kører en time ad gangen
med opvarmning og rotation så man
træner kondition og styrketræning.
Styrketrænings delen er på multibarer
imens forgår kondition på cykler, løbebånd eller crosstrainer.
...så kom ned og vær med!

HIF – lederpris
Aarhus Stiftstidendes lederpris blev indstiftet ved HIFs 60-års
jubilæum i 1972. Prisen er siden 1987 tildelt følgende efter
indstilling fra de forskellige afdelinger i HIF:
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

8

Niels K. Bach-Jensen
Flemming Christensen
Harding Aabrik
Leif Kjær Hansen
Anders Aagaard
Kim Døj
Karsten Jakobsen
Michel Laursen
Gerner Staffe
Bent Pedersen
Lars Hansen
Johannes Clausen

Badminton
Fodbold
Badminton
Fodbold
Gymnastik
Basketball
Svømning
Badminton
Badminton
Fodbold
Fodbold
Forretningsudvalget

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Bodil Bager Hansen
Grethe Kring
Jan Andersen
Lone Sass Mortensen
Søren Bramsen
Lene Lorentzen
Line Frederiksen
Ivan Høy
Bent Sørensen
Dorthe Krarup
John Mikkelsen

Gymnastik
Badminton
Forretningsudvalget
Gymnastik
Fodbold
Svømning
Gymnastik
Svømning
Fodbold
Gymnastik
Fodbold

Prisuddelingen ophørte i 2008 på grund af manglende sponsorstøtte.
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HIFs-forretningsudvalg 1987-2012
År:

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Jørgen Larsen
Thorkild Dyhr Christensen
Ib Andersen
Ib Andersen
Ib Andersen
Søren K. Sørensen
Søren K. Sørensen
Søren K. Sørensen
Søren K. Sørensen
Søren K. Sørensen
Jan Andersen
Jan Andersen
Jan Andersen
Jan Andersen
Jan Andersen
Jan Andersen
Jan Andersen
Tony Kobberø Andersen
Tony Kobberø Andersen
Tony Kobberø Andersen
Per Sindberg
Per Sindberg
Per Sindberg
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen

Erik Nielsen
Ib Andersen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
Johannes Clausen
Johannes Clausen
Johannes Clausen
Johannes Clausen
Johannes Clausen
Johannes Clausen
Lene Schødt
Lene Schødt
Lene Schødt
Lene Schødt
Lene Schødt
Lisa R. Nielsen
Lisa R. Nielsen
Palle Sørensen
Palle Sørensen
Palle Sørensen
Palle Sørensen
Palle Sørensen
Palle Sørensen
Palle Sørensen
Palle Sørensen

Thorkild Dyhr Kristensen
Viggo Holm
Viggo Holm
Viggo Holm
Viggo Holm
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
H. C. Hansen
Palle Sørensen
Palle Sørensen
Palle Sørensen

LT

AUTO

Lad os vedligeholde
familiens bil – hurtigt og effektivt!

Samarbejder med

Toftegårdsvej 2 • 8362 Hørning • tlf. 86 92 33 75
Autoværksted • Pladeværksted • Undervognsbehandling
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Hørning IF Fodbold
– ruller lystigt
D
en lille knægt, der i starten af
60’erne gik ind ad lågen på Hørning Stadion (nu Fregerslev Stadion) havde næppe fantasi til at forestille sig, hvilken fantastisk udvikling hans
klub skulle gennemløbe i de kommende
par årtier
Klubben havde dengang kun denne ene
bane til de 3-4 ungdomshold og 2 seniorhold.
Banen var dengang et kapitel for sig. Både tidligt forår og sent efterår var den
utrolig mudret. Den kunne ganske enkelt ikke tage vandet. Specielt var der
foran tilskuerpladserne ved den daværende kiosk meget pløret, og det er ikke få dramatiske situationer, der har udspillede sig umiddelbart foran de også
dengang meget engagerede tilskuere.
I disse fugtige perioder var banemand

Rye Sørensen travlt beskæftiget på kampdagene med at banke jernrør ned i
vandpytterne, så vandet kunne synke.
Der blev også fyldt så godt med
spagnum på banen at den ofte var mere
brun end den var grøn.

Når det var sommer, og der havde været
tørvejr et par dage, blev banen pludselig
stenhård, og der opstod revner og
sprækker over store områder. Det blev
der imidlertid heller ikke klaget over.
Spilles fodbold skulle der, og det blev
der.
Banen på Højbo
I slutningen af 60’erne begyndte medlemstallet at stige kraftigt som følge af
den udflytning fra Århus, der var begyndt i starten af 60’erne. Forholdene på
Fregerslev blev for trange og en udflyt-

af Leif Kjær Hansen
fodboldformand

ning til Højbo blev planlagt.
Man startede på Højbo i 1973 under
kummerlige forhold. På Fregerslev havde der været et træskur til omklædning,
og netop som det nuværende omklædningsrum stod færdigt i 1972, flyttede
klubben fra anlægget. Det var ikke særlig
god planlægning. Heller ikke taget i betragtning, at der ingen omklædningsrum var på Højbo, før hallen stod færdig
sidst på året. Det første år foregik omklædningen altså i skurvogne.

frisør
for ham &
hende

Kohsel Elektronik A/S
Sønderskovvej 1 · DK-8362 Hørning
Tel. +45 8768 0808 · Fax +45 8692 1553
info@kohsel.dk · www.kohsel.dk

ApS

Samarbejder med

allé centret
vester allé 2
8362 hørning
tlf. 86 92 28 29
Online booking – www.frisormirage.dk

Tlf. 86 92 27 77
El- tavler · Generatortavler
PLC-styring· Industrivejledning
Nydamsvej 4 · 8362 Hørning
Fax 86 92 29 99
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Sportslig fremgang
Efter starten på Højbo gik det imidlertid
mod lysere tider på det sportslige plan.
Klubben fik hurtigt det bedste ungdomshold i A-rækkerne, og udviklingen
fortsatte op gennem 80’erne, hvor Hørning var blandt de allerstærkeste klubber i ungdomsrækkerne, hvor man havde mesterrækkehold op til flere gange.
Man havde også etableret et Hørning
cup stævne for ungdomshold, som eksisterede i 21 år. I 1991 var der bl.a. 2 college hold med fra USA, 3 hold fra Norge
og 2 hold fra Sverige og havde ialt deltagelse af 98 hold.

Hørning IF Fodbold
gik i samarbejde
med andre afdelinger ind i en overbygning
vedrørende
sponsorer. Tanken
var, at det lokale erhvervsliv ikke blev
rendt på dørene og
spurgt efter sponsorkroner fra 10 forskellige afdelingen,
men man betalte til
overbygningen, som
blev kaldt Team Hørning. Den forestod
for fordelingen af sponsorpenge i forhold til en nøje udregnet fordelingsnøgle. Denne overbygning lever stadigvæk i
bedste stil, og er en stor fordel både for
sponsorerne, men så sandelig også for
bestyrelserne, som så kan bruge alle sine
kræfter på det sportslige.
Rent sportsligt har man de sidste mange
år ligget i serie 3 og serie 4 med herreseniorer, og for ungdomsholdene i henholdsvis A og B rækken med 11 mandsholdene. Der er i øjeblikket total 36 hold
tilmeldt til turneringer fordelt på både

I samme periode blev Støtteforeningen
»Fodboldmålet« grundlagt. De har gennem årene samlet mange penge ind til
de unge fodboldspillere, som blev og bliver brugt, som støtte især til fælles ture,
men også alle andre hold aktiviteter.
På seniorplan startede de gode år også i
80’ernen efter at førsteholdet i 1982 rykkede op i Serie 3. Derefter gik det stødt
op ad bakke med Serie 1 i slutningen af
80’erne. Vi var lige ved at komme i Jyllandsserien, man havde den afgørende
kvalifikationskamp mod Århus Fremad
på Åbyhøj Stadion, men tabte kampen
2-1. Århus Fremad fortsatte deres march
opad og som bekendt endte de i den
bedste række i midten af 90’erne.
Nutiden
Fodboldafdelingen steg stødt i antallet
af medlemmer i 90’erne, hvor man omkring årtusindskiftet lå på ca. 400 medlemmer, men omegnsklubberne begyndte at hale ind på Hørning IF rent
sportslig. De fik bedre forhold, bedre
trænere osv., hvor Hørning IF stod lidt i
stampe. Så kampene imod Stilling IF,
Kolt/Hasselager IF, Solbjerg var kampe,
der ikke »bare« skulle overstås, men der
kom kamp til stregen. Hvilket rent
sportslig var en sejr.

piger og drenge i 3 mands, 5 mands, 7
mands og 11 mands. Hørning IF Fodbold har lige genindført en masse udvalg, som skal gøre det nemmere at organiserede de forskellige aktiviteter, der i
årets løb er. Som så skal gøre det endnu
mere attraktivt at spille fodbold i Hørning og få Hørning tilbage på toppen af
den østjyske fodboldhimmel. Der er i
øjeblikket 69 frivillige trænere og ledere
i Hørning IF Fodbold, som lavet et
kæmpe stykke arbejde for klubben.
Hørning IF Fodbold har de sidste 21 år
med Danske Bank som hovedsponsor
holdt julestævne med over 100 hold, og
fodboldafdelingen inviterer nu for tredje gang til en udendørs cup (a la den tidligere Hørning Cup), nemlig Profil Optik Cup også for ungdomsspillere i Pinsen. Der var sidste år (2011) deltagelse af
44 hold.
Hørning IF Fodbold er i øjeblikket i
gang med et større projekt, nemlig fremtiden. Man vil gerne have lavet en 5-års
plan/målsætning. Ikke en, der kommer
fra oven og ned. Den vil involvere
trænerne, idet det jo er dem, der skal
være med til at opfylde planen. Målet er,
at der i løbet af efteråret 2012 vil være
noget på bordet.

MAXIMUM – når kun det bedste
er godt nok!
Nu også i økonomistørrelse!
90 tabletter
200 tabletter

til 3 mdr.’s forbrug
til over et halvt års forbrug

Kun kr. 211,50
Kun kr. 398,50

13 livsvigtige vitaminer og 12 mineraler plus Panax Ginseng G 1000, guarana, ingefær, aloe
vera, spirulina, chlorella, grøn byg og gelé royal i én tablet! MAXIMUM er det mest omfangsrige kosttilskud og kan bruges af alle, som ønsker at holde sig på toppen – et naturligt
valg for den, der ønsker vitaminer, mineraler og energigivende stoffer i én tablet til et
maximum af energi og velvære!

Ovenpå den fede grillmad
– Ægte Venustorn®!
– mod lettere smerter i ømme led og muskler!
Imponerende virkespektrum! I århundreder de afrikanske medicinmænds hemmelighed. I 25 år titusinder af danskeres trofaste hjælp! Begejstrer, forbavser og imponerer flere og flere…! Ægte Venustorn® virker mod lettere smerter i ømme led og muskler. Også god ved fordøjelsesbesvær.
90 kapsler
360 kapsler
100 g te

MT. NR. 6161597
MT. NR. 6161597
MT. NR. 616893

Kun kr. 114,50
Kun kr. 394,50
Kun kr. 106,50

Indikationer: Naturlægemiddel ved lettere smerter i ømme led og muskler, samt ved appetitløshed og fordøjelsesbesvær. Dosering, voksne: Ved lettere ledsmerter: 1
kop morgen, middag og aften. Ved appetitløshed og fordøjelsesbesvær: 1-2 kopper daglig. 2 kapsler 3 gange daglig. Må ikke anvendes ved mavesår og sår på tolvfingertarmen. Graviditet og amning: Erfaring savnes, bør ikke anvendes uden lægens anvisning. Bør ikke anvendes til børn under 12 år. Bivirkninger: Kvalme er rapporteret specielt i høje doser.

Ægte Venustorn® er et registreret naturlægemiddel

Købes på apoteker, hos materialister og i helsekostforretninger.

LANDSKENDT FOR NATURMIDLER, DER VIRKER
Nydamsvej 13-15 · 8362 Hørning · Tlf. 8692 3333 · Fax 8692 3343 · www.natur-drogeriet.dk
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Børnejubilæumskonkurrence
Hvilke 2 tegninger er ens i fodboldens syninger?
Skriv tallene her:

3

og

Navn:
Adresse:
By:
Telefon:

Løs opgaven med hønsene. Find de to tegninger, der er ens.
Skriv tallene herover og vær med til at vinde en rigtig turneringsfodbold.
Aflevér sedlen i hønsekassen på disken i SportsCaféen, Hørning Hallen inden fredag den 8. juni kl. 19.00.
Der bliver trukket lod af Mek Pek blandt de rigtige løsninger
fredag d. 8. juni ca. kl. 21.00 under Børne- og ungdomsdiskoteket om 2 lækre fodbolde.

4

Vindere, som ikke er til stede ved diskoteket, kan afhente
præmien i SportsCaféen fra mandag d. 11. juni.

Samarbejder med

SPARBANK ønsker tillykke med 100 års jubilæet
Meget ændrer sig på 100 år. Hos SPARBANK følger vi med tiden, men holder
samtidig fast i gamle dyder. Hos os er et ord et ord, og en forretning først god,
når begge parter er tilfredse.
NØRRE ALLÉ 12 - 8362 HØRNING - T 9616 2160
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Birte Hesselby
Axel F. Mortensen

Centerbageriet
Samarbejder med

Nørre Allé 15 · 8362 Hørning
Tlf. 8692 1310 · www.guldbageren.dk

Nørre Allé 5 ·8362 Hørning

86 92 18 08
LUKKET MANDAG & ONSDAG

MATCHBILER ønsker alle en god sommer.
Husk! Altid mere end 100 nyere brugte biler på lager!
Tillykke til HIF!
Se mere på www.matchbiler.dk

Samarbejder med

MATCHBILER · Gunnar Clausens Vej 13A · 8260 Viby · tlf: 8768 0200 · www.matchbiler.dk
Åbningstider: Man-Fre 8.30-17.30 · Lørdag 11-16 · Søndag 11-16

14

1912-2012
HIF 100 år

C
Y
K
E
L
L
Ø
B
Søndag d. 3. juni kl. 14.00
øndag d. 3. juni kl. ca. 15.20 forventer vi Hørnings borgere har sat ny uofficiel verdensrekord ved at cykle jorden
rundt på 80 minutter (40.077 km).

S

Løbet afvikles på 4 ruter rundt i Hørning by og omegn, og målet er at deltagerne har kørt så mange kilometer (omgange) at
distancen er nået.

Rute 1:
Rute 2:
Rute 3:
Rute 4:

Der er et begrænset deltagerantal pr. rute, men ingen øvre eller
nedre grænse aldersmæssigt for deltagelse. Dette overlades til
den enkeltes egen vurdering.
Efter løbsafslutning mødes vi på festpladsen ved hallen, hvor
der vil være opstillet telte og hoppeborg m.v.
Der vil herudover være mulighed for forfriskninger, og såfremt
vejrguderne er med os, vil der være tændt op i grillen.

Søvej ruten
7,7 km (familieruten)
By ruten
3,5 km (sprinterruten)
Hørning-Adslev ruten ca. 6,5 km (motionist-/familierute)
Veng ruten
ca. 23 km (de seje og udholdende)

Ruterne er planlagt ud fra den bedst mulige trafikmæssige sikkerhed, og vil blive overvåget af hjemmeværnet/beredskabsstyrelsen.

Deltagerpris: kr. 75,- pr. person
Måling af samtlige kørte kilometer foretages i samarbejde med
race:timing.

Løbsresultat bliver oplyst i løbet af eftermiddagen.
Der vil blandt cykelløbsdeltagerne være lodtrækning om mange gevinster, bl.a.
• En rejse for 2 personer
• + mange andre flotte præmier
Tilmelding sker på www.hifgymnastik.dk/hif-cykel
Henvendelse for yderligere oplysninger på mail:
hif.jubi@gmail.com

HØRNING
HØRNING B
BILTEKNIK
ILTEKNIK
v/Dennis & Kim Bræmer

TISd
GReA
bil ve

lån
ner!
o
i
t
a
r
a
p
re

Agersk
Agerskovvej
kovvej 20 • 8362 Hør
Hørning
ning
Tlf.. 87 81 82 12 • Mobil: 20 24 20 20
Tlf
info@horningbilteknik.dk
inf
o@horningbilteknik.dk

Åbningstider
værksted:
Åbnings
tider vær
ksted:
torsdag
Man - tor
sdag 7.30-16.30
Fredag
Fr
edag
7.30-14.00
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Program for jubilæumsugen –
Søndag d . 3. ju
ni kl. 14.00:

Cykelløb

med verdensre
kordfo
(se mere på sid rsøg
e 15)

9.00:
1
l.
k
i
n
ju
.
4
Mandag d .

t
n
e
v
e
k
i
t
s
a
Gymnfor børn og Hvoakllsnene
i Hørning

Tirsdag d . 5. juni
kl. 19.30:
l. 9 .0 0
M a n d a g d . 4 . ju n i k

- 19 .0 0 :

nn astik
Børnei Hgørnyingm
Halle

Sepp Piontek

fortæller om tiden
so
Entré kr. 50,00 køb m landstræner
es h
Hørning eller www os Profil Optik,
.hifgymnastik.dk

Sepp Piontek

Nye åbningstider

BANG & OLUFSEN

Man- til torsdag kl. 11.00 - 17.30
Fredag kl. 11.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 13.00

BOSE
PANASONIC

Eget autoriseret værksted

YAMAHA

og monteringsafdeling
- specialister i montering og installering
af antenne, parabol og Beolink anlæg
AUT. BANG & OLUFSEN FORHANDLER

Godt håndværk

Samarbejder med

er for os et nøgleord

Udlejning
Butikscentret • Nørre Allé 9 • 8362 Hørning

af forstærkeranlæg, video og storskærme

Tlf. 86 92 42 88

God finansiering
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– søndag d. 3. til lørdag 9. juni
Torsdag d . 7. jun
i kl. 19

.30:

Doigsco-fitness
nye former for m
otio
i Hørning Hallen n

l. 19.30:
k
i
n
u
j
.
8
.
Fredag d

g
o
e
n
r
ø
B
k
e
t
o
k
s
i
d
s
ungdoDm
J Mek Pekl. 18.30
en åbner k ofil Optik,
ll
a
H
g
in
n
r
Hø
bes hos Pr astik.dk
ø
k
0
,0
0
8
r.
gymn
Entré k
er www.hif
ll
e
g
in
n
r
ø
H

Mek Pek

:
Lørdag d . 9. juni kl. 18.00

s
r
å
0
0
1
e
p
m
æ
K
Jubilæumsfest
Menu

Forret: Fiskeanretning
toffel- og salatbar
Hovedret: Grillbuffet med kar
Dessert: Isbar

Peter og De Andre Kopier

Stationsbyens All Stars

l. 16.00:
Onsdag d . 6. juni k

100-års HIpFtion

Jubilæumsrece

rbindelser
aer og forretningsfo
for foreninger, firm
n
lle
i Hørning Ha

Samarbejder med

dans
llmenu/festtaler/musik og
gri
–
ing
isn
sp
d
me
e
all
for
17.00
Hørning Hallen åbner kl. på tlf. 4050 3988
er
grupp
Der kan reserveres bord forn kr. 325,00 købes hos
ku
ing
sn
spi
Entré incl.
eller www.hifgymnastik.dk
Blaabjerg Radio, Hørning
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En éner i fodboldafdelingen
– Leif Kjær Hansen
– én af mange trænere, som har gjort et enormt
arbejde i fodboldafdelingen
er er mange der har udført et
stort arbejde i fodboldafdelingen, men næppe nogen i
den størrelsesorden, som det du har
gjort – Leif!

D

Leif har været med i fodboldafdelingen i mange år, så i et foreningsjubilæumsår må han også have et personligt jubilæum. Leif er ikke den,
der har ført sig frem i overskrifter.
Nej, han har udført den opgave, der
er blevet ham pålagt, eller opgaver
som han selv har fundet på. Leif har
aldrig gennem de mange år i fodboldafdelingen stillet krav om, hvad
han ville have af hold, nej, han har
ofte sagt, jeg kan godt tage dem.
Med dem, menes 3. og 4. holdene, hvor spillerne ikke var
så gode, men alligevel fik Leif resultater ud af dem.
Når der sættes trænere på
holdene er det som regel
førsteholdene, der
er flest kandidater
til.
Leif er ikke én af
dem, der kan
prale af at have
vundet mesterskaber i større
stil. Leif har efter min mening
vundet det største mesterskab.
Han har taget sig af
mange af 3. og 4. holdene som derigennem har fået store
oplevelser med
en træner, der har
haft forståelsen af, at

18

af H.C. Hansen
hovedformand

det for en fjerdeholdsspiller er lige så
vigtigt at vinde, som det er for en
førsteholdsspiller.
En person med den indstilling er
guld værd for en forening, og der
skal også lyde en stor tak for en formiddabel indsats fra HIF. Leif har
også i en lang årrække været kampfordeler. En opgave, som man vist
roligt kan konstatere ikke er den,
man får flest roser for, men også her
har han klaret opgaven til stor tilfredshed. Seneste opgave har været
som formand for fodboldafdelingen.
Leif har nu valgt at stoppe, men
gad vide om han ikke dukker
op til forskellige opgave fremover. Du skal i hvert fald være hjertelig velkommen.
Når der skal skrives om dig
Leif, så er det ikke for at
skrive om et hav af
forskellige opnåede mesterskaber,
men du har nok
vundet
det
største af dem
alle, nemlig
ved den store
glæde som alle
de drenge, du
har trænet, giver udtryk for
og dermed givet
dem fornøjelsen
ved at være med
på fodboldbanen.
Så spillerne har
fået en masse dejlige oplevelser.

Vedersø Blomster
Nørre Allé 14 · 8362 Hørning

Telefon 86 92 13 70
Samarbejder med

20%at
raallebklipninger

på

i uge
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»Vi har ikke glemt dig!
– selvom vi alle efterhånden er godt og vel 40!«
Kære
Leif Kjær Hansen
(Leif Ding Dong).
Vi har hermed skrevet
en artikel om og til
dig!
Fra de »gamle« drenge, du havde under
dine vinger!
eif startede med at arrangere en
gadeturnering i Hørning by i slutningen af 70’erne.
Den løb over en længere periode, og det
var de rigtige »store« hold som deltog.
Nævnes kan storhold som Sparta, Møllevænget Sports Verein, Hørning United
og Adslev City. Blandt de store stjerner
var kendte navne som, Carsten Fynbo,
Henrik Nielsen, brdr. Ørtenblad, brdr.
Barslev, brdr. Lund Jensen, Jon Vinther,
Kim Rasmussen, Torben Pedersen, Jan J.
Jensen (Gisse) Michael Hald, Arno osv.
Leif stod for turneringsplanlægning,
men også for Sparta.
Her kom der proffesionelle tilstande,
hvor spillerne fik penge for en sejr. (1
krone).
Da turneringen havde stået på nogle år,
blev Leif træner i HIF.

L

Han startede med at have 3. holdet, hvor
jeg også befandt mig. Her fik han hurtigt
os spillere med på at yde en ekstra indsats. Der blev bl.a. trænet tre gange om
ugen, og så kamp i weekenden. Selv
uden for sæsonen blev der trænet, og Leif arrangerede træningskampe. Der var
løbetests to gange om måneden, og det
blev til en del kilometer på landevejene.
Selvom der var lidt brokken i krogene
hoppede vi spillere med på den.
Dette betød en fantastisk kondition og
vilje hos spillerne.

Derfor vandt holdet meget, og specielt i
slutningen af kampene var vi overlegne.
Der blev selvfølgelig afsluttet med en lille fest, selvom vi ikke var mere end 12-13
år. Så blev der igen knoklet i vinterperioden.
Da den nye sæson startede, blev det besluttet, at der ikke måtte ryges på 1. og 2.
holdet.
Derfor fik 3. holdet nu glæde af spillere
som Kent Ørtenblad og Søren Nielsen.
Leif tog pænt imod dem og fik sat et
utroligt stærkt hold.
Holdets mindste, Søren Loft, blev målmand, og jeg selv bageste mand. Det
skulle vise sig at være to noget specielle
pladser.
Ellers et godt forsvar og en meget løbestærk midtbane.
Angrebet bestod af Kent Ørtenblad som
venstre wing. Søren Nielsen som højre,
og Lars Barslev som centerforward.
Dette blev en meget speciel sæson. Vi vadede igennem turneringen. Mindste sejr
var 7-1.
Barslev blev fodret med indlæg, og scorede 38 mål.
Der var kampe, hvor Søren Loft og jeg,
sad op ad hver vores stolpe, for modstanderne kom aldrig ned til os.
Når vi spillede træningskampe mod andetholdet, vandt vi. De to kampe vi fik
mod førsteholdet, blev til en sejr og en
uafgjort.
Leif knoklede med holdet, men samtidig
var han også om sig, for at skaffe sponsorer til holdet.
Således fik 3. holdet specielle spillerdragter samt træningsdragter. Noget der
var helt uhørt, på dette niveau.
Der blev arrangeret ture, hvor vi spillede
turneringer mod andre 1. hold. Også ture til Tyskland og andre kulturer som
Bækmarksbro og Sorø.
Leif blev også en person, vi kunne tage
hjem til om aftenen, og i perioder troede man næsten, at Michael Hald og

Søren Loft havde skiftet adresse. Der
blev hygget og leet. I de senere år også festet.
Der blev også holdt nogle gode afslutningsfester, der var lidt vilde. Det ved de
fra Borgernes hus. Men det var nogle
fantastiske år, med en træner, der gjorde
alt for spillerne.
1.000 TAK for din store indsats for os
drenge. Håber vi ses til jubilæumsfesten
om lørdagen i Hørning Hallen.
De venligste hilsner fra Jan Falsig (mini
HC) samt fra Kim Rasmussen og Lars
Barslev.

Samarbejder med

Butikscentret
Nørre allé 23 · 8362 Hørning
Telf. 86 92 49 75
www.markogrose.dk
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Fodbold er også pigeog damekampe
af Bent Sørensen
pige/damefodbold
leder

fterhånden er det ca. 50 år siden,
der første gang blev startet pigeog damefodbold i Hørning.

E

Først i halvfjerdserne var der en gruppe
piger fra Bakkeskolen, som med hjælp
fra Tage Skov fik startet et pigehold.
Pigerne startede i 12 års alderen, og de
havde stor succes. Pigerne vandt adskillige stævner, og i løbet af nogle år rykkede de op i serie 1, men blev ramt af et
problem, som det ofte sker i en by som
Hørning. Da gymnasietiden var overstået, flyttede en hel del fra byen, og holdet blev opløst.
Der var stadig lidt liv i afdelingen, da en
ny lidt mindre gruppe piger fortsatte,
men betingelserne var svære. Fodbold
for damer/piger havde ikke den store bevågenhed.
I dag er forholdene ganske anderledes.

20

Pige/dameafdelingen har hold i alle
rækker fra U 9 piger
til og med damesenior – ialt 7 forskellige rækker.
Årsagen til at det fungerer, findes helt
klart i målsætningen om talentudvikling. En lille klub som Hørning
har ikke en tilslutning, der er stor nok til
at give de bedste spillere udfordringer
nok. Derfor har klubben indledt samarbejde med flere andre klubber i omegnen. Det gælder Ry, Kolt Hasselager, Lyseng og senest Skovbakken, som rangerer
blandt de bedste klubber i landet inden
for damefodbold.
Her får de bedste spillere mulighed for
at være med i klubbernes talentudvikling, og på den måde får de lejlighed til at prøve talentet af, og konstatere
om talentet rækker til fodbold på højere

niveau.
Flere spillere fra Hørning har deltaget i
DBU’s talenttræning, og især 2 har udmærket sig.
Cecilie Høgh opnåede at komme i bruttotruppen til U15 landsholdet, Julie
Brandstrup spiller på Skovbakkens U18
DM hold, og 2 piger er startet i DBU's
U14 talenttrup.
Målsætningen, om at de bedste skal have mulighed for at prøve talentet af, er
nået, samtidig med at Team Hørning
Fodbold bygger på fodbold for alle.
Pige/dameafdelingen har i dag ca. 50
spillere, 6 trænere og 5 hjælpetrænere.
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Team Hørning
– hva’ er det?
ennem de sidste 11 år har Team
Hørning været med til at formidle midler til foreningerne
gennem de sponsorkroner, som erhvervslivet i Hørning og omegn giver til
Team Hørning.
I dag består Team Hørning af 9 foreninger i 8362 Hørning, nemlig Badminton
– Fodbold – Floorball – Gymnastik –
Håndbold – Svømning – Tennis – FDF
og DDS spejderne.
Team Hørnings rød/blå/hvide logo er
der mange der kender, men falder snakken på, hvad Team Hørning egentlig laver eller står for, så bliver usikkerheden
straks noget større. De fleste ender dog
med at sige, »Team Hørning er en forening«, og det er Team Hørning faktisk
ikke.

G

Team Hørning er en idé og et samarbejde, som opstod i Hørning Erhvervsråd i

1999, hvor man på den
ene side gerne ville støtte
de enkelte foreninger,
men hvor man også gerne ville medvirke til en »vi-holdning« blandt foreningerne og mellem foreningerne og erhvervslivet. Og medvirke til at fritage
foreningerne for at gå tiggergang efter
støtte fra erhvervslivet.
Resultatet blev Team Hørning.
Målsætningen indadtil handler bl.a. om
en fælles identitet over for omverdenen.
En identitet, som skal kommunikere noget stort og omfattende, noget alle er
med i. Dette har betydet at foreningerne
kan tænke i udvikling af ledere, bedre
pleje af medlemmerne, fastholde de unge i aktiviteter og forhåbentlig at få flere
medlemmer. Det har også betydet at foreningerne ikke skulle bruge tid på at
skaffe sponsorstøtte.

af Niels Kristen
Bach-Jensen
team Hørning
formand
Målsætningen udadtil handler bl.a. om
at medvirke til profileringen af navnet
Hørning. Det handler om at skabe positiv omtale af Hørning og at deltage i
markedsføring af virksomheder og butikker i 8362 Hørning. Dette skal ske via
eskponering af navn og logo på spilletøj
og yderbeklædninger, ved skilte og bandereklamer, ved arrangementer, ved
sponsornavne i programmer og via Team Hørnings hjemmeside og i lokalavisen.

TØMRERMESTER

FINN GADKJÆR

DIN LOKALE
TØMRERMESTER

TLF.

2173 4706
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HOLGER JENSEN

BILCENTRET

        

HØRNING

Reparation/service på alle
bilmærker!
Altid gode tilbud på dæk!

CERTI
FICE

RET

Samarbejder med

Skanderborgvej 19 v/Shell
8362 Hørning · Tlf. 8692 1100

r.dk
Telefon 40 18 17 96 · www.sømoglægte

Foto herover og på foregående side er fra Team Hørnings repræsentanskabsmøde på Hørning Kro, marts 2012. Alle sponsorer i Team Hørning inviteres sammen med foreningslederne til spisning, beretning og foredrag. I år med Troels Gade, projektchef og igangsætter, stifter af AGFs Talentskole og han har tillige samarbejdet med FC Barcelona. Mange kendte ansigter har været foredragsholdere bl.a. Jan Pytlich, Don Ø og Trine
Gregorius m.fl.

Team Hørnings målsætning efter kommunesammenlægningen er »det er vores mål at bevare et levende lokalsamfund« i 8362 Hørning. Vi tror på at samarbejde mellem erhverv/butikker – foreningerne og Team Hørning vil medvirke
til at vores by ikke går i stå.
De sponsormidler som Team Hørning
modtager gennem sponsor aftaler med
erhvervslivet og butikkerne bliver fordelt til foreningerne efter en nøgle, som
Team Hørning bestyrelse har udarbejdet. Fordelingsnøglen er opdelt med et
fast basistilskud til hver forening, en fordelingsnøgle, som udgør 60% af det
samlede foreningstilskud, og 15% til ekstra arrangementer, og 15 % til aktivitetstilskud.
Hvad laver Team Hørning?
Team Hørnings salgsvogn ses på butikscenteret hver måned, næsten altid
første lørdag i måneden (helligdage
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undtaget).
Team Hørning samarbejder med Cityforeningen ved Fastelavn, Open by Night og juletræstændingen.
Team Hørning samarbejder med OK
Benzin, hver gang borgerne bruger deres
OK-kort, giver det midler til Team Hørning, sidste nyt er en el-aftale, som også
giver Team Hørning ekstra midler, hvis
du har et OK-kort, spørg i vores salgsvogn.
Team Hørning og foreningerne har en
samarbejdsaftale med Hummel og
Sportmaster.
Team Hørning laver sponsoraftaler med
erhvervslivet og butikker, vi har 3 sponsormuligheder:
Guldsponsor, kr. 25.000,-, hvor firmanavn på spilletøj medfølger i sponsoratet.
Sølvsponsor, kr. 10.000,-, hvor firmanavn
på spilletøj kan tilkøbes i sponsoratet.

Bronzesponsor, kr. 6.000,-, for dem som
gerne vil være med i sammenholdet.
Hvis du også vil være en del af sammenholdet i 8362 Hørning så kontakt os på:
www.team-hoerning.dk
Som forhenværende direktør i FCK,
Flemming Østergaard, har sagt om Team Hørning konceptet: »Team Hørning
er et godt produkt for sponsorerne at investere i. Succes kommer ikke uden penge, og penge kommer ikke uden sponsorer, initiativet i Hørning er så enestående, at der er udsigt til succes for alle parter«.
Støt vore sponorer, de støtter Team
Hørning.
Et stort tillykke til HIF med jeres 100års jubilæum.
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Team Hørning Floorballklub er også en
del af HIF
af Henning Sejer
Jakobsen
Floorballklub leder

1999 aftalte en gruppe forældre på
Bakkeskolen i Hørning at dyste i
floorball mod en gruppe pædagoger
og lærere. Hvordan kampen endte diskuteres stadig, men en revanchekamp
blev aftalt. Træningen startede med at
sætte rullemadrasser foran ribberne i
Bakkeskolens gamle gymnastiksal, der
fungerede som bander. Året efter flyttede vi til den store gymnastiksal på Bakkeskolen, stadig med rullemadrasser
som bander og stadig en lille gruppe baseret på pædagoger, lærere og forældre.

I

I august 2001 blev klubben officielt stiftet samtidig med at træningen blev flyttet til Højboskolens gymnastiksal, og i
2007 flyttede floorball aktiviteterne i
Hørning Floorball klub igen – denne

gang til »dybet« i »den nye hal«.
Klubben har fra start været og er stadig
en motionsklub, og selvom vi nu træner
to gange ugentligt er det stadig en motionsklub. Oprindeligt bestod klubben
kun af seniorherre, men for to år siden
startede et seniordame hold, som i dag
udgør knap 35% af klubbens medlemmer. Der er ikke mange holdbaserede
konkurrencespil, hvor man kan komme
når man vil eller gider. Man kan starte
selv om man ikke har spillet før og endda ikke er helt ung længere og endelig er
man ikke bundet op på weekendturneringer eller -kampe. Floorballs store
styrke er den gode og alsidige motion
kombineret med, at det er en sport alle
hurtigt kan lære og derved få glæde af.

Skader er også minimale, da det typisk
er staven, der bliver udsat for »skrubs«.
Vigtigste skade er nok verbale i form af
tilråb, som er en del af konkurrenceholdsport, men dem kommer de fleste
sig jo heldigvis hurtigt over!
På grund af den effektive effekt ved
træningen benytter mange også floorball som supplement til anden træning,
andre deltager kun en gang om ugen for
at holde en grundform og endelig er der
mange som kommer mere sjældent for
ikke at gå i stå. Kom alle medlemmer
hver gang, ville vi nok også have lidt
pladsproblemer, for vi træner i hallens
nedsænkede sal.
Selv om klubben er en motionsklub deltager vi fra tid til anden ved stævner
med »ligesindede« klubber fra nabokommunerne – igen med medlemmer
som har tid og lyst. Det er altid spændende, for her spilles i »en rigtig hal« som
floorball er født til. Det er også klubbens
mål og store drøm, at kunne komme til
at træne fast i »rigtig hal« på 20 gange 40
meter, som er normen for floorball.
Vil du vide mere om floorball og Hørning Floorball Klub – så besøg vores
hjemmeside på:
hif-floorball.dk.
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Hørning Motion
– nyeste skud på
HIF stammen!
D

af Anne Marie
Aebelone
motionsleder og
-instruktør

en 18. februar 2008 blev der
nedsat en arbejdsgruppe med
det formål, at få startet et motionscenter i Hørning Hallen.
Det var en flok optimistiske mennesker
med en ikke særlig stor viden om starten
af et sådant center.
Med en hel del hjælp fra DGI foreningsfitness gik man i gang med opgaven,
som senere skulle vise sig at blive en stor
succes.
Det første mål var at få et deltagerantal
på 300, så ville man kunne få økonomien på plads til et skrabet center, men dog
brugbart og funktionelt.
Der var undervejs i forløbet store problemer. Således måtte vi vente i 4 måneder før centret i Hallen stod klart.

Én af opgaverne var at få fundet instruktører, men det viste sig faktisk at være
lettere end vi havde forventet, og i dag
har vi 27 instruktører.
Medlemmerne er spredt aldersmæssigt
fra teenagere til pensionister.
I dag er medlemstallet ca. 950, og der
kommer nye til dagligt, så det må nok siges, at det har overgået vore vildeste forventninger
Skal der findes noget negativt må det vel
være, at vi har store pladsproblemer. Vi
håber der i løbet af det kommende årstid vil være muligt at få skabt mere
plads, da vi ellers kan blive nødsaget til
at lukke for tilgang af nye medlemmer.
Inden for fitnessområdet er der kommet
mange nye former for motion, som vi
glæder os til at præsentere.

Salon falk
v/ marianne falk
Samarbejder med

Miljøvenlig frisør

8692 3055
Hørninggårdsvej 23
8362 Hørning
Mandag lukket
falk@paradis.dk
www.salonfalk.dk
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Støtteforeningen
»Fodboldmålet« er
en livgivende kilde
af Niels Kristen
Bach-Jensen

tøtteforeningen »Fodboldmålet«
ønsker HIF tillykke med de 100 år
og takker for godt samarbejde gennem årene, der er gået.
Fodboldmålets historie og opstart starter tilbage til år 1979, hvor læge Kaj P.
Andersen, Hørning og en gruppe forældre dannede foreningen.
Støtteforeningen »Fodboldmålet« har til
formål at samle/arbejde penge ind til
ungdomsafdelingen i fodbold, hvorefter
klub og trænere har mulighed for at søge
om tilskud til ture og forskellige stævner.
I den tid støtteforeningen har eksisteret,
har den gennem årene tilgodeset fodboldafdelingen med ca. 1 million kroner!
Den har været med til at sende spillere
til Holland, Spanien, Tyskland, Italien,
Frankrig, Sverige, Norge, England og ikke mindst til diverse cups og stævner i
Danmark, som Dana cup, Tarm cup og
Nørhalden cup, bare for at nævne nogle
stykker.
Gennem årene har der været mange gode og store aktiviteter, det vil blive for
omfattende at nævne dem alle her, så her
vil komme et lille udsnit af dem.

S

Banko
I over 25 år har der været banko i Hørning Hallen, startet af foreningerne i
HIF. Efter nogle år overtog fodbold og
håndbold den daglige drift, senere blev
banko udført af en fast stab af hjælpere
under Støtteforeningen »Fodboldmålet«. Efter ombygningen af Hørning
Hallen, og den nye rygepolitik, som staten vedtog, blev bankogæsterne færre og
færre. Derfor måtte støtteforeningen
stoppe aktiviteterne i Hørning Hallen
2007.
Fra 2008 har Støtteforeningen »Fodboldmålet« kørt bankoaftener i fælleslokalerne på Danmarksvej 32 hver søndag
kl. 18,50. En fast stab af hjælpere på 22

personer sørger godt for de mange
gæster, som kommer hver søndag.
Støtteforeningen afholder ca. 33 bankospil om året, overskuddet fra banko, går
til hjælp til ungdommen i Team Hørning fodbold afdeling.
Ekstra Bladets cup
Stævne i samarbejde med Carlsberg og
Ekstrabladet. Det var et vellykket projekt med god deltagelse fra mange byer i
Østjylland. Det var klubber og firmaer,
der havde sat hold, der bare havde lyst til
at spille fodbold.
Ca. 2000 mennesker mødte op, så der
var kommet liv til Hørning den pinse.
Fodboldskole
Støtteforeningen »Fodboldmålet« har
gennem de sidste 4 år afholdt fodboldskole i den første uge af skolernes sommerferie. Dette sker i samarbejde med
DGI-Østjylland.
Til skolen kommer ca. 120 fodboldeglade børn. De kommer fra Lyseng, Skanderborg, Hørning, Galten og Hovedgård. Det er en uge med god fodbold
samt en masse gode oplevelser. Der kan
også være besøg af en kendt fodboldspiller m.m. Nogle af de unge medhjælpere
har her muligheden for at prøve deres
lyst af til at blive de nye kommende
trænere i klubben.
Hørning Cup
I over 20 år fra 1976 lagde
Hørning rammerne til et af
de største udendørs fodboldstævner i Midtjylland med
indkvartering på Bakkeskolen og fælles march gennem
byen til Højbo Stadion. Støtteforeningen »Fodboldmålet« er en fast medspiller for
fodboldafdeligen. Vi havde et
stort telt ved fodboldbanerne,
hvor spillerne kunne købe
mad og drikke mellem kampene. Vi havde vagter placeret
på skolen døgnet rundt. Der
var fællesspisning for over-

nattende spillere og trænere i Hørning
Hallen og forældrecamping ved Hørning Hallen. Dette store spændende arrangement foregik altid første weekend i
august inden skoleferien var slut.
Hørning Julecup
Støtteforeningen »Fodboldmålet« og
fodboldafdelingen kører på 25 år et stort
julecupstævne i Hørning Hallen. De sidste mange år i samarbejde med Danske
Bank. Over 140 hold deltog mellem jul
og nytår i 2011 med start fra kl. 8,00 til
ca. kl. 21.00 næsten alle 4 dage, må man
sige at dette arrangement har slået sig
fast i klubberne i Midtjylland.
Uden præmier og gevinster fra Danske
Bank kan dette arrangement ikke eksistere, så en rigtig stor tak til Danske
Bank, Hørning.
Fregerslev Kæmmerfodbold
Fregerslev Kæmmerfodbold er et årligt
tilbagevendende stævne. Det sker i en
weekend i maj eller juni måned, hvor
der samles hold i forskellige rækker og
kategorier. Der spilles fodbold fra fredag
eftermiddag til lørdag eftermiddag, hvor
der så afsluttes med grillmad, musik og
fest i et stort telt. Fregerslev Kæmmerfodbold er også kendt som et sted, hvor
vi mødes med naboen og får en lille snak
om fodbold med mere.

Børnekræmmer på Fregerslev Stadion handler med en
ung cowboy i sommeren 2007.
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ni
Købes kgusens
SuperBrusk
kio

l de flesretet
Gældereti
cente
butikk r i

Samarbejder med

www.superbrugsen.dk · e-mail: 02435@coop.dk
Bliv klar til cykelløbet og sommeren!
Ring til os, når
det drejer sig om
· Udskiftning af termoruder
· Lavenergi termoruder
· Tilskæring af glas
· Døre og vinduer efter mål
· Hærdet- og lamineret glas
· Alt i spejle – også facetslebet
· Alu-bundlister
· Silicone
· Glas bånd
· Spejle- og hyldebeslag
· Drivhusglas
· DØGNVAGT – Butiksruder
og meget mere.....
Butikken er åben:
mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.30
fredag kl. 8.00-13.00

– Så kik ind til Cykel Jan! • Gode tilbud netop nu!

HØRNING
Samarbejder med

www.cykeljan.dk

· CYKLER
· KNALLERTER
· PLÆNEKLIPPERE
· RESERVEDELE

Stationsvej 4 · 8362 Hørning · Tlf. 8692 1105

PER LIGNELL
ADVOKAT

MØDERET FOR HØJESTERET
Samarbejder med

HØRNING ADVOKATKONTOR

Randersvej 106 · Jeksen
8362 Hørning

86 92 34 02
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NØRRE ALLÉ 7 • 8362 HØRNING • TLF. 86 92 33 00 • FAX 86 92 30 65
e-mail: Per@Lignell.dk • www.lignell.dk
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HIF i glimt!
Ca. 1974 og 1975

Værdiskjul
00

fra kr. 6.628
Ring og lad os
give et tilbud
på en total
løsning!!
TØMRER · SNEDKER · GLARMESTER · GULV

Fritidstømreren
Tlf. 2193 2552 · Niels Larsen

Adelgade 83 - Skanderborg - Tlf. 86 52 17 00
Nørre Alle 19 - Hørning - Tlf. 86 92 48 12

Modested med mix

www.bruun-bruun.dk
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Glimt fra sidste
jubilæumshæfte 1987

På denne og næste side kan du se nogle gamle sider fra det sidste jubilæumshæfte, som udkom d. 9. maj 1987.
Hæftet var redigeret af den gamle Aarhus Stiftstidende redaktør
N. Bach-Jensen og tidligere basketballformand og lærer på
Højboskolen Lars Roger Sørensen, mens nuværende ansvarshavede H.C. Hansen også var ansvarshavende redaktør dengang.

Vi ønsk
er
alle en
rigtig g
od
somme
r

SPORTSCAFÉEN
er også

· Barnedåb · Fødselsdage ·
· Afslutninger · Receptioner ·
· Møder · Generalforsamlinger ·
Bestilling af lokale, servering,
borddækning, menu m.m.
– kontakt SportsCaféen på

Tlf. 4050 3988
Hørning Hallen · Toftevej 53 · 8362 Hørning
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Vi
Vi fører alle
produkter fra

NYHED nu i
jsestørrelse
rejsestørrelser

NYHED - online booking - Tlf. 52 24 40 00 Fregerslevvej 7 • Hørn
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Team Hørning
Badminton
og fjerbolden
er er sket meget i Hørning, siden
Hørning skole havde 3 lærere, 3
klasselokaler og en gymnastiksal, og det var her i denne gymnastiksal
badminton startede i Hørning. Når man
nu i dag har en hal med 6 baner og yderligere 4 baner, hvor der kan dyrkes idræt
af forskellige former, viser det en kolossal udvikling.

D

På medlemssiden er der også sket en kolossal udvikling. Der gøres meget for
ungdommen i team Hørning HIF Badminton. I dag er der 2 trænere på hvert
hold + hjælpetræner. Det giver spillerne
lyst og mulighed for at deltage i både individuelle turneringer og i holdturnering. Der har i år været tilmeldt 8 hold i
turneringen i DGI, og her har 4 hold
kvalificeret sig til Landsmesterskaberne
for hold. For seniorernes vedkommende
har 1 hold deltaget i DGI i serie 2, og også de har kvalificeret sig til at deltage i
Landsmesterskaberne for hold samt oprykning til serie 1 i næste sæson. Et andet hold har deltaget i DBF i serie 2 og
skal i næste sæson spille i DBF serie 1.
Desuden er et veteranhold samt et veteran/motionisthold med i turneringen i
DGI.
DGI Østjylland opfordrer klubberne til
at afholde Kommunemesterskaber, der
hvert år finder sted den 1. weekend i februar. Team Hørning
HIF Badminton er
gået aktivt ind i dette,
og har afholdt Skanderborg Kommunes
Mesterskaber i 2009
og 2012. Endvidere
står team Hørning
HIF Badminton for at
afholde åbne stævner
for ungdommen 4
gange om året.
Det er attraktivt med
stævnerne i Hørning,
hvilket vi fik bekræftet, da vi blev tilbudt
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af DBF Midtjylland at afholde Danmarksmesterskab for kredsvindere af
U15 den 4. og 5. april 2009. Det var heldigvis muligt, da vi kunne disponere
over 10 baner. Det var en stor udfordring for os, men vi besluttede at gennemføre dette. Der bliver stillet mange
krav af DBF til sådan et mesterskab, men
alt gik helt som det skulle. Det var primært Vibeke og Muggi, der stod for afviklingen af stævnet og de fik fortjent
megen ros for afviklingen af DBF. For alle, men ikke mindst for vores ambitiøse
spillere, var det en stor oplevelse at følge
kampene og se hvilken kvalitet, der er
over spillerne i den alder.
Mens der er meget stor tilslutning til
ungdomsholdene, vil Team Hørning
HIF Badminton meget gerne have flere
spillere på både seniorholdet samt veteran/motionistholdet. På begge hold kan
man deltage uden at have fast makker.
Seniorholdet har fælles træning med
træner, som sikrer, at alle er med. På Veteran/motionist har en af de garvede
spillere hver gang lavet en spilleplan, der
sikrer, at man kommer til at spille 4
kampe á en halv time, med forskellige
makkere og modstandere, så her er det
sociale aspekt en del af kampen om at
vinde.

Hovedkrafterne bag Hørning Badnintons sommerlejr 1993.
Til venstre ses Peter Haugaard Sørensen, Toftevej.

af Gunnar Hjorth
Rasmussen
Badminton formand
– nu afløst af Ann Bendixen

mesterslagteren
– lev sundt med kød...

Vi har alt til
grillen i 1. klasses
kvalitet!
Kom ind og se
vort store udvalg i
hjemmelavede
produkter.

Samarbejder med

www.slagterenihorning.dk
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19 år for fuld Gas!
Siden 1993 har Peter og De Andre Kopier med største glæde, respekt og kærlighed holdt festen kørende. Der er bal og gang i den,
når Kopierne går på scenen; i hallen, på kroen og på stadions. At løse billet til en koncert med Peter og De Andre Kopier er som
at løse en returbillet til 70’erne. Det er næsten som at være der selv; det er et super-nostalgisk genhør med de gode, gamle Gashits ingen skandinav nogensinde glemmer.
Hvor den unge start gik fra små caféer, bodegaer og værtshuse, fik Peter og De Andre Kopier pludselig i 1995 så megen succes
med at spille Gasolin’s sange, at både radio, TV og aviser nærmest faldt over hinanden i jagten på historien om bandet i den
følgende tid. Samme sommer debuterede Peter og De Andre Kopier på både Midtfyns-, Langelands- og Skanderborg Festivalen.
Derefter Samsø og en række andre festivaler rundt om i landet. Siden er der spillet over 2.000 koncerter! Kom til jubilæumsfesten i hallen lørdag den 9. juni.

Samarbejder med

HØRNING – STILLING & HASSELAGER
Ejendomsmæglerfirma

..sammen med Nykredit

Skanderborgvej 5
8362 Hørning
Tlf. 86 92 19 66 • Fax 86 92 37 61
www.nybolig.dk • 8362@nybolig.dk •

Hovedvejen 49-51
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 09 66 • Fax 86 28 09 67
www.nybolig.dk • 8361@nybolig.dk
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1912-2012
HIF 100 år

VVi har alttid gode brrugte
t biler
til att
ttra
tra
rakkttiive
rakt
ve pris
priser
ser.r
Se mere påå:

www.koch-biler.dk
www.autopunkt
kt-as.dk

AutoPunkt A/S
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