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Hornbæk Idrætsforening afholder timefordelingsmøde mandag den 
19. april 2017 kl. 17.00 i klubhuset. 

Det er vigtigt, at alle de afdelinger, der har ønsker til træningstider m.m. 
i hallen eller i multisalen kommer til timefordelingsmødet.

Sådan som halkapaciteten ser ud lige nu, så er det forsat ikke muligt 
for at opfylde alle de ønsker og behov, der er fra flere afdelingers side. 
Set i lyset af de senere års timefordeling og de udfordringer vi har med 
at tilgodese alle ønsker og behov, skal jeg opfordre ikke mindst Hånd-
bold, Badminton, Gymnastik og Fodbold til at sætte sig sammen inden 
timefordelingsmødet den 19. april med henblik på at lave et oplæg til 
en ansvarlig fordeling af timer, der tilgodeser alle afdelinger bedst mu-
ligt. Jeg håber det lykkes at finde fodslag igen i år således at alle føler, 
at vi ud fra den nuværende halkapacitet får en timefordelingsplan, der 
er til at leve med.

Og så må vi forsat presse på for at få bygget den multihal, som vi 
sendte ansøgning til kommunen om i 2014, og håbe på at multihal-
projektet kan blive en del af kommunens anlægsbudget for 2018.

Hovedgeneralforsamling og Idræts- og Kulturpris 2017
Hornbæk Idrætsforening afholder Hovedgeneralforsamling søndag 
den 23. april 2017 kl. 10.00 i klubhuset og hvor der serveres lidt mor-
genmad.

På Hovedgeneralforsamlingen uddeles for 15. gang Idræts- og Kul-
turprisen til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der 
har gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller 
kulturlivet i Hornbæk Idrætsforening. 

Sidste år gik Idræts- og Kulturprisen til Jesper Appelrod fra Gymna-
stikafdelingen.

Jeg håber at se rigtig mange til generalforsamlingen.

TIMEFORDELINGSMØDE 2017

2 Hornbæk Idrætsforening · Februar 2017

HIF Informerer 2017:

Deadlines:
Juni Deadline  Søndag den 1. juni
August  Deadline  Søndag den 30. juli
Oktober Deadline Søndag den 1. oktober
         
Indlæg sendes til: E-mail: duus@duuskompagni.dk 



TIMEFORDELINGSMØDE 2017 Hornbæk Havnefest 2017
Årets Havnefest afholdes den 28.– 29. og 30. juli.

Det bliver som sædvanligt et brag af en Hav-
nefest med masser af musik og underholdning.
Havnefesten starter fredag den 28. juli med et 
brag af en koncert med et kendt dansk band og 
efterfølgende som sædvanligt afterparty i Vise 
Vers Huset med Sweet Charlie 5.

Også i år vil der blive afholdt Damefrokost i Vise 
Vers Huset lørdag den 29. juli kl. 12.

Der er altid brug for en hjælpende hånd til Hav-
nefesten, så hvis du vil hjælpe til på årets Hav-
nefest så kontakt Palle Mandrup som er idræts-
foreningens repræsentant i Havnefestkomiteen 
på 28780931.

Palle Mandrup er i øvrigt blevet ny formand for 
Havnefestkomiteen efter Claus Bottelet som 
indtil nu har varetaget hvervet som formand har 
valgt at udtræde af Havnefestkomiteen. 

I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejlighe-
den til at takke Claus Bottelet for hans fantasti-
ske og utrættelige arbejde i Havnefestkomiteen 
ikke mindst som formand for komiteen – jeg er 
sikker på at Claus vender tilbage som frivillig på 
et senere tidspunkt.

Tak for din store indsats Claus.

Hornbæk Havnefest arrangeres af Hornbæk Bå-
deklub og Hornbæk Idrætsforening i et samar-
bejde med Fonden Hornbæk Havn og Hornbæk 
Havneforening.

Læs meget mere om årets Havnefest på www.
hornbaekhavnefest.dk eller www.facebook.
com/HornbaekHavnfest 
Peter Poulsen
Hovedformand

Hornbæk Idrætsforening 
indkalder hermed til ordinær

HOVEDGENERAL-
FORSAMLING

Søndag den 23. april 2017
kl. 10.00 i klubhuset

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være 

Hovedformanden i hænde senest 
8 dage før generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlin-
gen, byder Hovedafdelingen på et 

morgentraktement.

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og 
Kulturpris 2017 uddeles i forbindelse 

med Hovedgeneralforsamlingen.

Se mere om Idræts- og Kulturprisen 
2017 på www.hornbaekif.dk

På Hovedafdelingens vegne
Peter Poulsen
Hovedformand

En velfortjent ”slapper” til Palle Mandrup og Claus Bot-
telet under Havnefesten 2016.
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BadmintonHovedafdelingen

Fem til seks gange om året holder vi i Hornbæk 
IF møde i Hovedbestyrelsen. Mange udenfor-
stående er sikkert ikke klar over, hvad og hvem 
er egentlig Hovedbestyrelsen. Hovedbesty-
relsen er samtlige formænd i de 13 afdelinger 
samt FU, Idrætsforeningens Forretningsudvalg 
med formand Peter Poulsen i spidsen. Er for-
mændene forhindret deltager en repræsentant 
fra bestyrelsen i de enkelte afdelinger.

Til mødet forleden havde vi i FU inviteret kom-
munikationsmedarbejder i DGI, Amanda Bohn, 
som bl.a. havde en række gode input om re-
kruttering og vores hjemmeside. Ingen tvivl om, 
at mange foreninger slås med at få frivillige nok. 
Specielt i en forening som vores, hvor vi satser 
på den store bredde og ikke mindst det sociale 
samvær. I FU har vi i en årrække forsøgt at få 
lidt mere hjælp til bestyrelsesarbejdet, og netop 
bestyrelsesarbejde er svære poster at få besat. 
Men heldigvis får vi i FU nye kræfter i den hen-

seende. Det kan I se og høre mere om på vores 
generalforsamling den 23. april. Med hensyn til 
rekruttering til det frivillige arbejde i afdelinger, 
så er det meget vigtigt, understregede Amanda 
Bohn, at man konkretiserer opgaven og fra 
bestyrelens side henvender sig personligt til 
vedkommende. Det giver ofte positiv respons, 
og mange forældre føler sig også en smule be-
æret, hvis de får en henvendelse desangående. 
Så det er nok værd at skrive sig bag øret.

Amanda Bohn var, som skrevet i indledningen, 
også inde på, hvordan vi i en så stor forening 
får vores budskaber ud. Og her havde hun stor 
ros til vores klubblad, som hun dog nok mente, 
kunne strammes op hist og her. Bl.a. med en 
indholdsfortegnelse og rubrikker, der fanger 
læsernes interesse samt lidt historie og por-
trætter. Hun var også inde på hjemmesidens 
udseende og indhold. Og her var der ingen tvivl 
om, at den efterhånden er blevet forældet. Vi 
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FINN VINDAHL ANDERSEN
VVS-ENTREPRISE A/S

www.fva-vvs.dk
email : fva@fva-vvs.dk

Hornbæk Stationsvej 11
3100 Hornbæk

49 70 06 24
Telefax 49 70 42 24

SIKKERHED FOR DEM

Totalløsninger med Entreprisestyring
Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg

Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet. Autoriseret gas- og vandmester
Autoriseret kloakmester

i FU har i flere år diskuteret en opstramning af 
hjemmesiden, og der er ingen tvivl om, at den 
skal have et ordenligt løft både hvad udseende, 
ombygning og indhold angår. Så hvis du kender 
nogen, der er ferm til den slags, så tøv ikke med 
at henvende dig til Peter Poulsen eller underteg-
nede.

På mødet havde vi også besøg af Dorthe og Kim 
Lykkegaard, som ad omveje er kommet i kon-
takt med en fodboldklub i Tanzania i en lille by 
tæt ved den kæmpe store Vicotriasø. Vi fik et 
fint indblik i forholdene tæt på Ækvator og hvor-
dan hele kontakten blev indledt og etableret. 
Det, som Kim og Dorthe, først og fremmest ville 
med deres præsentation af ”projektet”, var, at få 
Hornbæk IF som platform, når de i det videre ar-
bejde skulle finde grundlag for at den afrikanske 
klub kunne deltage i Kronborg Cup i 2018. Og en 
visit af et Hornbæk-hold til fremmedartede him-
melstrøg ville så absolut heller ikke være utopi. 
Et spændende projekt, som vi naturligvis bak-
kede op og som du/I med garanti kommer til at 
høre mere om.
På et hovedbetyrelses-møde fortæller Peter 
Poulsen om de seneste nyheder og tiltag, og 

Peter kunne bl.a. fortælle, at der er en ny kaf-
femaskine på vej til Klubhuset, og at der den 19. 
april kl. 17.00 er timefordelingsmøde mellem de 
implicerede parter.
Under mødet får de fremmødte formænd eller 
repræsentanter også ordet, hvor de fortæller om 
afdelingernes tilstand, planer, ønsker og meget 
andet. Desværre var der ikke så meget tid denne 
mandag aften til de store ”beretninger” efter om-
talte indlæg, men vi rundede lige et par enkelte 
emner inden vi gik hver til sit, og klar til at gå et 
herligt forår - og ikke mindst herlig sommer - i 
møde.
Michael Sørensen
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Formand
Christine Bogattke 
Stormlugen 9 
3140 Ålsgårde 
22 54 43 21
christine@massage-bogattke.dk

Ungdomsformand
Mathilde Fritzbøger 
Holsteinsgade 13 1 tv. 
2100 København Ø.
60 52 98 00
mathilde_fritzboeger@hotmail.com

Næstformand
Mathilde Fritzbøger 
Holsteinsgade 13 1 tv. 
2100 København Ø.
60 52 98 00
mathilde_fritzboeger@hotmail.com

Sekretær
Andreas Mærchel Fritzen, 
26 70 28 64 
amfritzen@nexs.ku.dk

Kasser
Henrik Fritzbøger
Sauntevænget 4 
3100 Hornbæk 
20 13 00 69 
karenhenrik@jaegerlund.dk

Banefordeler
Margit Fritzbøger 
Holmevænget 
3100 Hornbæk 
49 70 01 98

Seniorformand 
Klavs Ahlberg 
Flynderborgvej  
3000 Helsingør
Tlf.: 40 11 63 06
Mail. ahlberg.klavs@gmail.com

Bestyrelse suppleant
Pia Fritzbøger 
Rødtjørnevej 8 
3100
25 11 63 78 
pia@fritzbger.dk

Motionist formand
Connie Bogattke
Videvænget 1 
3100 Hornbæk
30 23 36 29 
bogattkeservice@mail.tele.dk

Badminton

FASTELAVN I HORNBÆK 
BADMINTONKLUB!
D. 20-02 var det lidt af en glædesdag i Badmintonklubbens ungdoms-
klub. Efter træningen havde alle børnene fået til opgave at male de 
flotte fastelavnstønder, som skal bruges til den store fastelavnsfest 
oppe i hallen. Der blev gjort lidt af en konkurrence ud af det og den 
flotteste tønde blev kåret. Alle tønderne blev super flotte, og er helt 
klar til festen. Efter den store male dyst, blev der serveret Spaghetti 
med kødsovs lavet af Pia fra klubhuset, og der blev hygget og snak-
ket. Os i træner teamet glæder os til endnu flere hyggelige arrange-
menter med ungdomsklubben 
Mikkel Riis-Klausen.
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SuperBrugsen Hornbæk
Sauntevej 1
3100 Hornbæk
Tlf.: 49 70 19 84

lidt ud over det sædvanlige

Untitled-1 1 20-11-2008 13:38:11
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Hornbæk bådeklub
Formand
Julian Isherwood
tlf 40360129
Willemoesvej 17a
julian@isherwood.dk

Næstformand &  
koordinator 
ungdomsafdelingen  
og udlejning:
Peter Leander
tlf 20300304
Søvænget 21
ple@nybolig.dk

Kasserer
Bent Hindhede
tlf. 51557771
Spurvevej 28
nkmarsk@gmail.com

Sekretær
Anette Molbech
tlf. 23231787
Stormlugen 4A
3140 Ålsgårde
anette@plottet.dk

Kølbåde
Henrik ’Hønse’ Paulsen
tlf. 40410935
h@paulsen.mail.dk

Motorbåde
Tom Sørensen
tlf 49704766
Kystvej 9
tisorensen@hotmail.com

Hornbæk Bådeklub
tlf. 49702398
Havnevej 30
www.hbklub.dk

Klubhuset
Nils Lyhne
tlf. 20410676
nilslyhne@mail.dk

Det har været en lunefuld marts i år, med alt fra fantastisk sol til sne, 
hagl, slud og regn. I skrivende stund arbejdes der hårdt ned på hav-
nen for klare Hornbæks store sandproblem. Der bliver flyttet tonsvis af 
sand fra vest til øst, og der skal også flyttes fra den grimme og kæmpe 
sandpølse foran ind- og udsejling.
 
Men når sæsonen går i gang i april/maj, og bådene der har været på land 
kommer i vandet, er havnen og Bådeklubben igen klar til en ny sæson.
 
Ungdomsafdelingens 2 sejladsdage, med en masse unger i jollerne 
der fylder havnen, de store kølbåde der holder stævne og hyggeaften 
hver onsdag, kajakklubben der øver grønlandsvendinger og stand-up 
paddlere der navigerer bølgerne. Aktivitet mangler der ikke.
 
Standerhejsningen i år foregår den 
4. lørdag i april måned – den 22 april 
kl. 11.00 – og så går sæsonen rigtig i 
gang. Klubhuset, der sidste år fik nye 
borde og ompolstrede stole er klar til 
at tage imod både medlemmerne og 
gæsterne – uanset om  det er gæster 
med sejl, årer eller motor. En ny vin-
due i vesthjørnet, der er lavet af vores 
håndværkskyndige medlemmer giver 
en særlig maritim udsigt over havnen 
og til Sverige.

Udover  det rent maritime, kommer de kommende måneder til at stå i 
udviklingens tegn, med nogle planer både på land og i vandet der vil 
videreudvikle Bådeklubbens ydmyg – nå ja OK!… stilling som maritim 
center. Vores ny kølbådskaptajn Henrik Hønse Paulsen er i fuld sving 
med at arrangere to Danmarksmesterskaber – CB66 klassen, som vi 
også havde sidste år, samt Melgies klassen. Samtidig vil vi søge at 
genetablere vores permanent stævnebane i vandet vest for havnen.
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Uge 31 giver også en spændende mulighed for 
at prøve Stand-up paddlesporten. I forbindelse 
med SUPs mesterskab senere på året, arrange-
res der den sidste weekend i Uge 31, en come-
and-try arrangement for det publikum der godt 
kunne tænke sig at prøve en af vandsportens 
meget hurtigvoksende sportsgrene.
 
Samtidig vil Bådeklubben gerne udvikle land-
aktiviteterne i klubhuset. Klublivet – det sociale 
samvær - uanset om man har båd, kajak, motor, 
paddel eller ej, er kernen i et klubliv. Mere om 
det i kommende numre. Hele vinteren har Ze-
braklubben arrangeret forskellige meget popu-
lære events og aftener. Det er noget Bådeklub-
ben gerne vil udvikle.
 

Når vi nu taler om det maritime – vil Bådeklub-
ben gerne ønske SAGAlauget tillykke med tilla-
delsen til at bygge et museum umiddelbart vest 
for havnen. Efter mange måneders hårdt arbejde 
for at komme igennem det offentlige system, er 
der givet særlig dispensation/tilladelse til lauget, 
uden at der er kommet indsigelser. Vi glæder os 
til en ny nabo, der også kan fortælle noget af 
historien bag fiskeriet, fiskerlejet og vores havn.
 

Alt i alt en spændende sæson vi går i møde, og 
har man lyst til at være med, kræver det kun få 
klik på www.hbklub.dk.
 
Ungdomsafdelingen
Forår, sommer og sejlersæsonen står for dø-
ren… det betyder at der igen bliver liv på hav-
nen og i særdeleshed hos ungdomssejlerne i 
Hornbæk Bådeklub. Vi sejler som altid mandag 
og torsdag fra kl. 17 til ca. 20 hvorefter klubben 
byder på aftensmad tilberedt på skift af vores 
engagerede forældre.
 
Vi har i år lavet lidt om på vores træningstilbud 
til vores børne og ungdomssejlere. Vi vil frem-
over dele os i 2 hold hvoraf det ene er for de 
yngste børn og begyndere - det vil sige at al-
deren kan spænde fra 7 år og op efter. Holdet 
kalder vi “Sejl & Leg" og vil hovedsageligt op-
holde sig i havnens yderbassin med træning og 
vand-tilvænning i Sit-on-top kajakker, Tera-joller 
og Feva-joller. 
 
“Sejl & Kapsejlads” er holdet for børn og unge 
med mere erfaring og mod på sejllads på vandet 
udenfor havnen - træningen vil være i Tera og 
Feva-joller og vil bl.a indeholde kapsejlads og 
træning med gennaker.
 
Hvis man skulle have lyst til at lære at sejle kan 
vi tilbyde en prøvetur den første mandag i hver 
måned - tilmelding nødvendig på telefon 2442 
8971. Interessede er altid velkomne på vores 
træningsaftner til at komme ned og hilse på os 
og se hvad vi laver.
 
Sejlersæsonen starter 1. maj og løber til og med 
oktober afhængig af vejret.
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Hornbæk bådeklub

HKB-UNGDOMSAFDELING

Forår, sommer og sejlersæsonen står for dø-
ren… det betyder at der igen bliver liv på hav-
nen og i særdeleshed hos ungdomssejlerne i 
Hornbæk Bådeklub. Vi sejler som altid mandag 
og torsdag fra kl. 17 til ca. 20 hvorefter klubben 
byder på aftensmad tilberedt på skift af vores 
engagerede forældre.
 
Vi har i år lavet lidt om på vores træningstilbud til 
vores børne og ungdomssejlere. Vi vil fremover 
dele os i 2 hold hvoraf det ene er for de yngste 
børn og begyndere - det vil sige at alderen kan 
spænde fra 7 år og op efter. Holdet kalder vi “Sejl 
& Leg" og vil hovedsageligt opholde sig i havnens 
yderbassin med træning og vand-tilvænning i Sit-
on-top kajakker, Tera-joller og Feva-joller. 

“Sejl & Kapsejlads” er holdet for børn og unge 
med mere erfaring og mod på sejllads på vandet 
udenfor havnen - træningen vil være i Tera og 
Feva-joller og vil bl.a indeholde kapsejlads og 
træning med gennaker.
 
Hvis man skulle have lyst til at lære at sejle kan 
vi tilbyde en prøvetur den første mandag i hver 
måned - tilmelding nødvendig på telefon 2442 
8971. Interessede er altid velkomne på vores 
træningsaftner til at komme ned og hilse på os 
og se hvad vi laver. Sejlersæsonen starter 1. maj 
og løber til og med oktober afhængig af vejret.

Pernille Grønkjær Taatø

10 Hornbæk Idrætsforening · April 2017



Golf
Hornbæk Golfklub:
Bøtterupvej 2C
3100 Hornbæk
Tlf: 49 75 95 70
Fax: 49 75 95 71
E-mail:  
sekretariat@hornbaekgolf.dk

Administrative medarbejdere:
Hans Henrik Brandt 
hhb@hornbaekgolf.dk

www.hornbaekgolf.dk

Café Ingolf
Jan Nissen
nissen@cafeingolf.dk
Tlf.: 32 13 33 13

Træner/Shoppen
Ulrik Marcher
Tlf: 49 75 95 72

Byggeudvalg
Vagn Jørgensen
Tlf: 42 68 89 94
kirsten-vagn@email.dk

Sponsorudvalg
Hans Henrik Brandt 
61203637 
hhb@hornbaekgolf.dk

Formand:
Jens Peter Nielsen
Tlf: 49 70 20 26/ 20 30 12 36
jens.peter.nielsen@privat.dk

Kasserer:
Peter Fritzböger 
Tlf. 40 31 27 05 pfr@privatmail.dk

Baneudvalget:
Claus Meulengracht
Tlf. 20 44 71 33
claus-m@mail.dk

Turneringsudvalget:
Leif Erdmann
Tlf.: 30 70 48 61
leif.erdmann@outlook.dk

Ungdomsudvalget:
Morten Søgaard 
Tlf: 21 93 99 76 
ms@godhavn.dk

JUNIORTRÆNING 
I HORNBÆK GOLFKLUB
Så er det igen blevet tid til at starte juniortræningen. Er du juniormed-
lem i Hornbæk Golfklub, så kan du se træningstiderne her. Hvis du 
ikke er medlem men har lyst til at prøve juniorgolf, er du naturligvis 
meget velkommen til at komme forbi og se hvad det går ud på. Der vil 
altid være en træner til at tage imod dig.
Vi starter med den første træning: Tirsdag den 4. april og vi har den 
sidste træning: Torsdag den 19. oktober.

HGK Junior træningstider 2017:
Tirsdag – 17-19 Åben træning (med undtagelse af de tirsdage hvor der 
er turnering på Lærkeager)
Onsdag – 17-19 Åben træning. Der vil blive mulighed for tilmelding til 
fællesspisning hver anden onsdag (også forældre).
Torsdag - 16-17 Træning for de 7-10 årige
Torsdag - 17-18 Træning for de 11-18 årige
Lørdag – 12-13 Sandkassegolf for de mindste (4-7 år). Fra 29. april til 
17. juni og 26. august til 14. oktober

Juniorturnering på Lærkeager banen: 18. april 17-19, 16. maj 17-19, 13. 
juni 17-19, 11. juli 17-19, 15. august 17-19 og d. 12. september 17-19
 
Juniorudvalget
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Sandkassegolf i Hornbæk

Hornbæk Golfklub åbner også i 2017 for vores 
nu meget berømte Sandkassegolf, som er golf 
for børn i alderen fra 4 til 7 år. Sandkassegolf 
er for de helt små drenge og piger, der har set 
eller hørt om mor/far eller bedsteforældrenes 
mystiske hobby, og som selv har fået lyst til 
at prøve. ”Det er naturligvis for farligt at slippe 
børn i denne størrelse løs på golfbanen” fortæl-
ler Anne Mette fra klubbens juniorudvalg”, men 
vi har så fine faciliteter, at der er masser af plads 
omkring klubhuset og på klubbens trænings-
arealer til at børnene sagtens kan være der”.
Nogle af aktiviteterne er med golfkøller, men 
en hel del af aktiviteterne foregår faktisk uden 
golfkøller, men med en masse lege og især ka-
ste/gribeøvelser for at træne børnenes motorik. 
Målet er primært, at børnene skal hygge sig, 
men naturligvis også at de på sigt skal lære lidt 
om det at spille golf, vejen går primært gennem 
leg, motoriske øvelser og socialt samvær.
Og ligesom de voksne nyder at slappe af i klub-
bens restaurant efter en runde golf, så run-

der ungerne også træningen af i restauranten 
hvor klubbens restauratør disker op med lækre 
smoothies, varm kakao, kage, frugt, is eller an-
dre gode sager.
Sandkassen åbner lørdag d. 29. april 2017 kl. 
12.00 til 13.00 og fortsætter de efterfølgende 
8 lørdage. Og så tager vi 8 lørdage mere fra 
slutningen af august. Børnene meldes ind som 
juniorer i klubben til kun 950 kr for en hel sæ-
son, og må som medlemmer også (ifølge med 
en voksen) spille på klubbens nye Par-3 bane 
”Lærkeager banen”. Man tilmelder sig ved at 
kontakte klubbens sekretariat.

Juniorudvalget

Golf
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Fodbold
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KAMPPROGRAM SERIE 2
Efter flytning af flere kampe ser forårsprogrammet således ud for vores 
førstehold i serie 2:

KAMPNR. DAG DATO KL. KAMP STED 

187654 Søn 09-04-17 11:00 FGK - Hornbæk  Lyngholmsk. 

187665 Tir 11-04-17 18:30 Hornbæk - Allerød FK Pedella Park 

187671 Tir 18-04-17 18:30 Blovstrød - Hornbæk Blovstrødhallen 

187686 Tir 25-04-17 19:00 Hornbæk - IF Skjold Pedella Park 

187690 Tir 02-05-17 19:00 Hornbæk - Hundested IK Pedella Park 

187704 Lør 06-05-17 15:30 AB - Hornbæk IF Akd.Boldklub 

187708 Lør 13-05-17 14:00 Hornbæk - Snekkersten IF Pedella Park 

187781 Fre 19-05-17 19:00 BK Friheden - Hornbæk IF Strandm.Fritidsc. 

187790 Fre 26-05-17 19:00 Hornbæk - Frederiksværk FK Pedella Park 

187796 Lør 03-06-17 12:00 Virum-Sorgenfri BK - Hornbæk Virum Stadion 

Formand
Lars Vindahl Andersen
Tlf. 31 21 37 53
formand@hornbaekif-fodbold.dk

Sekretær
Peter Clausen
Tlf. 22 55 00 25
sekretaer@hornbaekif-fodbold.dk

Kasserer
Peter Lipczak
Tlf. 20 10 05 56
kasserer@hornbaekif-fodbold.dk

Ungdomsformand
Jonathan Rantzau
Tlf. 22 55 89 25
ungdom@hornbaekif-fodbold.dk

Seniorformand
Michael Jørgensen
Tlf. 51 53 00 33
senior@hornbaekif-fodbold.dk

Menigt medlem
Carsten Nielsen
Tlf. 40 26 67 69
cn@sport-direct-helsingor.dk

Menigt medlem
Karin Scheel
Tlf. 61 69 46 14
karin.scheel.dk@gmail.com



Formand 
Thomas Ratzlaff
thomas@ratzlaff.dk
tlf. 2339 2308
- Klubblad, miljø-kontakter mv.

Kasserer
Lone Kjeldsen
gedden3100@gmail.com
Tlf.  2336 5514
-  Ansvar for økonomi  

/indmeldelse

Jacob Thorman
jacobthorman@gmail.com
Tlf. 27292824
- Ansvar for arrangementer

Børge Nilsson
bni@esh.dk
Tlf: 23411574 / 49701134

Christian Skands
gedden@christianskands.dk
Tlf. 22640801 
- Ansvar for hjemmeside

Gedden
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Margit Fritzbøger

Tlf. 49 70 01 98

Salon Musette

Holmevænget 13A · 3100 Hornbæk

Gæstehytter etc. se www.danfonordic.dk
Eller ring Tlf. 49 70 48 74
DANFO-TRADING

Holmegårdsvej 29B · 3100 Hornbæk

 
i Hornbæk

Ndr. Strandvej 348, 3100 Hornbæk, Tlf.: 49 70 02 56
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 9-17.30  Fredag: kl.  9-18
Lørdag:  kl. 9-14   

FLÜGGER 
i Hornbæk

Ndr. Strandvej 348, 3100 Hornbæk, Tlf.: 49 70 02 56
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 9-17.30  Fredag: kl.  9-18
Lørdag:  kl. 9-14   

Fra 1. maj – 1. sept. åbent alle ugens dage. 
Søn- og helligdage 10-14.

STØT 
ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN 

I HORNBÆK
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Bestyrelse:
Formand
Kirsten Grønlund
Tlf. 20 97 98 94
kirsten3100@hotmail.com

Kasserer
Ann Birthe Rasmussen
Tlf. 51 88 68 28
ann-b@mail.dk

Sekretær
Anne-Marie Jørgensen
Tlf. 49 70 28 48
mums1@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Sofie Breengaard
Tlf. 49 75 85 48
sofiebreengard@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Karin Hvid
Tlf. 49 70 24 15
kkhvid@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem/
medlemsregistrering
Pernille Kaslov
Tlf. 40 72 74 94
pernille@kaslov.dk

Leder af Gang og Løb
Annette Lund Poulsen
49 70 01 00
annettelundpoulsen@gmail.com

Gymnastik

SOMMERGYMNASTIK
Følgende hold fortsætter med sommergymnastik efter opvisningen den 
1. april 2017:

SOMMERSPRING:
Tirsdage og torsdag fra 17.00-19.00 (april til og med juni 2017) 
i den store gymnastiksal på Hornbæk Skole
Instruktør: Jesper Appelrod
Kontingent: 450 kr.
Start tirsdag den 4. april 2017

PARKOUR MIN. 8 ÅR
Onsdage kl. 18.30 – 20.00 (april til og med juni 2017)
I den store gymnastiksal på Hornbæk Skole
Instruktør: Stine Rosenquist/Morten Zimmermann
Kontingent: 300 kr.
Start onsdag den 5. april 2017

STYRKE OG SMIDIGHED MIX
Mandage kl. 17.00 – 18.30 (april til og med 29. maj 2017)
I Multisalen i Hornbæk Hallen
Instruktør: Anne Tvilling Jensen
Kontingent: 250 kr.
Start mandag den 3. april 2017

SOMMERGYMNASTIK FOR MOTIONISTER M/K
Onsdage kl. 09.45 – 10.45 (april til og med juni 2017)
I Hornbæk Hallen
Instruktør: Annelise Schultz-Lorentzen
Kontingent: 25 kr. pr. gang
Start onsdag den 5. april 2017
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Gymnastik
 

      

       

 
 

Stor tilslutning til Landsstævnet 
medfører tilmeldingsloft 

For at sikre deltagerne den bedste oplevelse 
sætter DGI og Aalborg Kommune nu et loft 
for antallet af deltagere til Landsstævnet den 
29. juni-2. juli 2017.  

 Mere info om tilmeldingsloftet   

   

 
 

Vigtig info via Facebook-
begivenhed 

Overvejer du at deltage i Landsstævnet, eller 
har du allerede købt billet? Så anbefaler vi, at 
du tilmelder dig Facebook-begivenheden for 
Landsstævnet, så du ikke går glip af den 
vigtige information, som vi poster derinde. 
Psst...vi kører en konkurrence derinde i uge 4 
med lækre præmier. 
 
 Se begivenhed  

   
 

 
 

Hvad skal jeg dog dér? 

Kender du typen? Dem, der bare ikke har 
forstået, hvad det er alle vi andre elsker ved 
Landsstævnet. Her er siden, du kan bruge, 
når du skal overtale dem.  

 Se argumenterne  

   
  
      
   

 
 

        
 
 
 
Landsstævne i Aalborg fra den 29. juni – 2. juli 2017 
 
DGI afholder Landsstævne i Aalborg fra d 29. juni – 2. juli 2017. I år har vi et par lokale 
instruktører, Marianne Skandov og hendes datter Mie Skandov, som instruktører for et af 
landsstævneholdene fra vores region, DGI Nordsjælland,  –  DanceGym. Der er træning 
tirsdage i Hillerød fra den 4. april – 20.juni 2017.  

’VI ER PÅ FACEBOOK’
Meld dig ind i gruppen 

”Hornbæk IF’s Gymnastikafdeling” 

og få del i nyheder, billeder, informationer m.m.
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Der vil blive lagt billeder fra Gymnastikgallaen 2017 på vores hjem-
meside umiddelbart efter opvisningen.
Indtil da, kan man se billederne fra sidste års opvisning m. fl. (Klik på 
"Gallleri" i venstre sidemenu).

BILLEDER FRA GYMNASTIKGALLA

Generalforsamling i gymnastikafdelingen 
onsdag den 8. februar 2017
Der var mødt ca. 20 medlemmer op (excl. Be-
styrelsen) til dette års generalforsamling og 
Sofie Breengaard styrede os sikkert igennem 
dagsordenen. Formandens beretning kan ses 
på gymnastikafdelingens hjemmeside www@
hornbaekif.dk
Efter generalforsamlingen blev der hygget med 
lækker mad, vin, kaffe og kage, som også frem-
går af billederne her på siden.
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Håndbold
Formand 
Trine Bay
Tlf.: 23802707
Mail: trba44@gmail.com

Næstformand
Anne Rauer
Tlf.: 40317036
Mail: rauerfamily@email.dk

Kasserer
Karina Thaulov
Tlf: 27213346
Mail: julie@haj-vvs.dk

 Bestyrelsesmedlemmer:
Pernille Kjærsgaard
Tlf.: 30382558
Mail: pernillekjaers-
gaard1976@gmail.com

Sponsoransvarlig
Susanne Holst
Holmevænget 2 D
3100 Hornbæk 
Tlf: 49701508
Mail:spah@mail.dk
 
Klubblad
Louise Covenas

STYRKETRÆNING MED U12 PIGERNE
Vores herlige U12 pigehold har et stykke tid sat ekstra meget fokus 
på styrketræningen. Pigerne knokler og har det super sjovt - så kan 
de mærke det begynder at give pote. Herlige billeder af glade piger.

GENERALFORSAMLING 
Onsdag den 5. april 

afholdes til generalforsamling i Hornbæk IF håndbold. 
Vi glæder os til at se jer!
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DYGTIGE U9 PIGER
Pigerne har ikke engang trænet håndbold i 1 år. 
Først ved juletid blev de tilmeldt turneringen. 
Første kamp mod Rødovre var sjov for dem. Nu 
skulle de til at spille sådan for alvor. Dommeren 
var god. Begge hold lærte en masse. 
Siden er det gået stærkt. Holdet spiller rigtig 
godt sammen og har nogle dygtige spillere. De 
har vundet en stor del af deres kampe og ligner 
nogle der har spillet håndbold længe. Det bliver 
spændende at følge dem videre frem. 

SEJE U10 DRENGE
Vores U10 drengehold har lige spillere til et 
hold, så trænerne har tilmeldt dem en masse 
stævner hen over foråret. Drengene klarer sig 
rigtig godt og får spillet gode kampe til stæv-
nerne. Den ene gang havde drengene hjemme-
bane i Hornbæk-hallen. Det var rigtig hyggeligt 
og en god oplevelse.
Næste stævne bliver til påske. Et flerdages-
stævne i Hillerød sammen med vores andre 
håndboldhold til påske i Hillerød. Vi glæder os 
til at følge drengene.
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Hornbæk ForeningsFitness
Formand
John Høholt Larsen
Nørregårdsvej 8B
3100 Hornbæk
Tlf. 4072 5220
e-mail: John.H.Larsen@DanBolig.dk
 
Kasserer
Henrik Olsen
Drejervej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 2332 1475
E-mail: henrik@olsen-mail.dk
 
Dinna Arensbak
Hindbærvej 11
3100 Hornbæk
Tlf. 3023 2673
E-mail: dka@arensbak.com
 
Jørgen Dalbech
Søvænget 15
3100 Hornbæk
Tlf. 2323 3937
E-mail: Grummerne@mail.dk
 
Jesper Christensen
Stjernevej 9
3100 Hornbæk
Tlf. 6073 4419
E-mail: j.christ@privat.dk
 
Medlemsregistrering
Charlotte Høholt Larsen
Nørregårdsvej 8B
3100 Hornbæk
Tlf. 2333 3025
E-mail: charlotte.hoholt@sca.com

www.hornbaekforeningsfitness.dk

 

HORNBÆK FORENINGSFITNESS 
KØBER NYT UDSTYR TIL CENTRET

Det er næsten 5 år siden vores fitness center 
slog dørene op, og det har været en super 
spændende periode som heldigvis er gået over 
all forventning.

At åbne et fitness center og fylde det med udstyr er en 
stor satsning for en lille nystartet forening, så det var naturligvis 
med spænding og en smule nervøsitet at vi tog springet.

Vi besluttede fra starten at købe udstyret i stedet for at lease det, og 
den beslutning er vi glade for i dag, idet alt hvad vi har af udstyr nu er 
købt OG betalt.

For at begrænse udgiften da vi startede købte vi de lidt simplere ma-
skiner uden elektronik brugte, mens løbebånd, cykler og cross maski-
ner var nye.

Vi er nu kommet til et tidspunkt hvor økonomien tillader at vi begynder 
at udskifte de brugte maskiner med nye, og den første store udskift-
ning er planlagt til at ske i løbet af maj måned.

Det vil give vores center et kæmpe løft, og denne gang har vi ikke be-
hov for at få investeringen finansieret, så bestyrelsen kan denne gang 
sove roligt om natten.

Så på mange måder kan man sige at vores projekt nu er endeligt gen-
nemført, og fremadrettet har vi mulighed for at forbedre faciliteterne 
hvert år.

Vi er meget glade for vores medlemmer som gennemsnitligt er over 50 
år, men nye medlemmer er naturligvis altid mere end velkomne.
Et års kontingent koster kr. 1.800, vil man i stedet for betale pr. måned 
koster det 199 kr.

Så har du lyst til at få en prøvetime skal du endelig ikke holde dig til-
bage, det er helt gratis og uforpligtende.

Du finder os på hornbaekforeningsfitness.dk
Vel mødt.
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FJERNVARMEN UDVIDER TIL STENSTRUP 

Kom med nu, og spar 5.000 kr.!
Fjernvarmen er grøn og billig, og nu kan  

du få den på ekstra gode vilkår.

Kom med nu!

Tilbuddet gælder 
kun til den

 31. maj 2017.

Det bliver ikke billigere
Vil du gerne have en mindre varmereg-
ning, er det nu, du skal slå til. Fjernvarmen 
i Hornbæk er væsentligt billigere end 
f.eks. olie, og fra 2019 bliver den stort set 
CO2-neutral.

Senere i år udvider vi til Stenstrup, og er du 
med fra starten, får du en stor rabat.

Få et godt tilbud nu
Normalt koster det 15.000 kr. at blive 
tilsluttet fjernvarmen. Frem til 31. maj får 
du 5.000 kr. i rabat, så du kun skal betale 
10.000 kr. for stikledning og investerings-
bidrag (gælder alm. enfamiliehuse).

Du skal selvfølgelig også have monteret et 
fjernvarmeanlæg. Det kan din vvs-installa-
tør hjælpe med.

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.
Lille Evaldsvej 5 . 3100 Hornbæk

info@hofjv.dk . Telefon 49702076
www.hornbaekfjernvarme.dk

HORNBÆK 
Fjernvarme

Mød os og få beregnet din  
varmebesparelse!
Kom og få svar på, hvad du kan spare 
på din varmeregning. Vi sørger også 
for, du får lidt godt at varme dig på.

lørdag den 11. marts kl. 13-15. 
Receptionen DCU-Camping,  
Planetvej 4

søndag den 23. april kl. 13-15.  
Toftemosevej 10A

Husk at medbringe din BBR-ejermed-
delelse og en oversigt over dit årlige 
olieforbrug.
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Mødested: 
Badehuset på  
østre mole

Bestyrelsen 
Formand  
Aase Kjær 
Ndr. Strandvej 355, 2 
3100 Hornbæk 
Tlf. 40487159 
aase.kjaer@hotmail.dk

Næstformand/hjemmesiden 
Ole Søndergaard 
Løvvænget 5 
3100 Hornbæk 
Tlf.26213860 
ole.sondergaard@tdcadsl.dk

Sekretær 
Kirsten Storminger 
Vestre Stejlebakke 1 
3100 Hornbæk 
Tlf. 61700215 
kpstorminger@mail.tele.dk

Kasserer/Medlems-
registrering 
Karin Lentz 
Gørtlervej 44 
3100 Hornbæk 
Tlf. 40375388 
lentz.karin@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem/ 
badehusansvarlig 
Peter Esbjørn 
Strandlystvej 6 
3100 Hornbæk 
Tlf.40103012 
pesbjorn@hotmail.com
 
Suppleant 
Ulla Kuskner 
Valnøddevej 22 
3100 Hornbæk 
Tlf. 24594800 
kuskner@aol.com
 
Hjemmeside: 
www.hornbaek-vinterbadelaug.dk

Hornbæk Vinterbadelaug

GENERALFORSAMLING
Onsdag d.21.december 2016 mødtes 50 vinterbadere til solHIF-
indlæg med deadline d.19.03.2017

Hornbæk Vinterbadelaugs generalforsamling blev afholdt d.4. fe-
bruar 2017. På grund af mange deltagere blev vi nødt til at flytte ge-
neralforsamlingen til Kantinen på Hornbæk Skole – ca. 70 deltagere 
var til stede.

Generalforsamlingen forløb stille og roligt med formand for Fonden 
Hornbæk Havn, Jørgen Haagen som dirigent.

Formandens beretning blev ventet i spænding og var som altid en 
fornøjelse at overvære og blev modtaget med stort bifald. Beretnin-
gen findes på www.hornbaek-vinterbadelaug.dk

Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt med stor ros til 
Karin Lentz. Indmeldelsesgebyr og kontingent forbliver som hidtil.

Der var 3 forslag til generalforsamlingen. 
1. Bestyrelsen foreslog en revision af vedtægterne – disse blev god-

kendt. 
2. Bestyrelsen fik desuden mandat til, når diverse myndighedstilla-

delse er i hus, at sætte gang i byggeprocessen.
3. Signe Storminger-Dalgaard foreslog at familietiden udvides i fe-

rieugerne – vinterferien, påskeferien, efterårsferien og juleferien. 
Følgende blev vedtaget: Der vil være åbent fra 10-12 tirsdag, ons-
dag, torsdag samt lørdag og søndag i alle 4 ferieuger. Det drejer 
sig om børn ifølge med voksne, der er medlemmer.
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KALENDER FOR 2017
Dato Tid Begivenhed

Søndag d. 26. marts kl. 09.00 Søndagsbrunch

Lørdag d. 29. april kl. 18.00 Årsfest, invitation med tilmelding bliver udsendt i et nyhedsbrev.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg
Ole Søndergaard og Peter Esbjørn modtog 
begge genvalg. Karin Lentz ønskede ikke gen-
valg – Ulla Kuskner trådte ind i bestyrelsen i 
stedet for Karin Lentz. Aase Kjær og Kirsten 
Storminger var ikke på valg.

Som suppleant til bestyrelsen blev Klaus La-
germann valgt.

Peter Storminger modtog genvalg som revisor. 
Revisorsuppleant var ikke på valg.

Løst og fast.
Under eventuelt blev der udvekslet erfaringer, 
om den store medlemstilgang medførte træng-
sel. Vi er i dag 322 aktive medlemmer. Der blev 

givet udtryk for, at det var helt uproblematisk. 
Det generer ikke! Man indretter sig i forhold til 
den udvidede åbningstid.

Der var et ønske om at kunne bruge Mobile 
Pay som gæstebetalingsmiddel.

Der var også et ønske om, at man igen får gra-
vet et lidt dybere hul til badningen – Jørgen 
Haagen vil tage det med, når der graves en 
gang i marts – kan være vejrafhængigt.
Ros til den udvidede åbningstid.

Husk at bruge Facebook fx til at lave aftaler 
så man ikke bader alene.
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Hornbæk Vinterbadelaug

SØNDAGSMORGENMAD D.26. FEBRUAR 2017
Endnu en hyggelig søndagsmorgenmad med medbragt morgenmad blev besøgt af en lille ud-
valgt skare af de trofaste morgenbadere.

HOV!!!
Kender du en, hvis virksomhed/

forretning bør kendes af alle i Hornbæk,
så er annoncepladsen her ledig

Ring til Michael på 2294 0731
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ER DIN BÅD 
DRIFTSIKKER?

AUTHORIZED

VOLVO 
PENTA

SERVICEwww.brdrpetersen.dk

Book Service, 
på tlf. 4830 0136

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S 

Simon Jørgensen & Søn A/S
Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22
Agernvej 7 · 3490 Kvistgård 

• Hovedentreprenør

• Tilbygninger / ombygninger

• Udskiftning af vinduer

• Snedkeropgaver

• Renovering

49 13 96 22
simon-joergensen@mail.dk
Agernvej 7, 3490 Kvistgård
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Petanque
Formand
Kirsten Madsen
Tlf. 23 62 45 18
E-mail: frumadsen@frumadsen.dk

Kasserer
Irene Serup
Tlf. 60 67 16 26
E-mail: seruph@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Gitte Pedersen
Tlf. 49 70 15 90
E-mail: gehelmer@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Morten Klausen
Tlf: 30 31 47 92
E-mail: hagenklausen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Steffen Koppel
Tlf: 40 68 19 02
E-mail: selvstaendigetravel@
business.tele.dk

Bestyrelsesmedlem 
Rasmus Korsholm Christensen
Tlf. 2267 8702
E-mail rkc@skolepartner.dk
 
Bestyrelsesmedlem
Mads Rasmussen
Tlf. 2030 3387
E-mail:  mvras@hotmail.com
  
Suppleant
Janne Bubandt Jensen 
Tlf. 4216 6419

GENERALFORSAMLING 
OG ÅRETS SPILLER 2016
Lørdag den 18. marts afholdt klubben generalforsamling i Klubhuset. 
44 personer havde fundet vej til mødet. Referat samt formandens 
årsberetning vil være at finde på klubbens hjemmeside.

I forbindelse med Generalforsamlingen blev Årets Spiller udpeget. 
Valget for 2016 faldt på Mads Rasmussen, som siden sin indtræden 
i klubben i 2011 har indkasseret en imponerende medaljehøst. Al-
lerede i den første sæson blev det til 2 bronzemedaljer, som gennem 
årene er vokset til 6 guld-, 2 sølv-, og 8 bronzemedaljer.  Dette er 
de interne medaljer, deltagelse på diverse hold, som spiller eksterne 
turneringer, har også resulteret i flere ankendelser. Mads er medlem 
af klubbens bestyrelse med et ansvarsområde, der omfatter vedlige-
holdelse og pleje af vores store baneanlæg, et job, som Mads udfører 
med seriøsitet og stor professionalisme.

ET KÆMPESTORT TILLYKKE TIL MADS
 

Den lykkelige modtager af 
prisen som Årets Spiller 2016, 
Mads Rasmussen.
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 TOPPLACERING TIL HORNBÆK

SENIORPETANQUE – SÆSONSTART
 

Seniorer – se her.
 

Onsdag den 5. april afholdes sæsonens første kamp, 
spillet starter som sædvanlig kl. 10.00

 

Vel mødt.
Irene

Lørdag den 4. marts afviklede Gribskov Pe-
tanque Klub en indendørs doubleturnering, hvor 
også flere hold fra Hornbæk deltog. Hornbæk 
gjorde sig flot bemærket, idet Runa Brokjær og 
Ingrid Korsholm kom ind på en flot 2. plads. På 
en ligeledes flot 4. plads, lige uden for medalje-

rækken, kom Rasmus Korsholm og Mads Ras-
mussen.
 
STORT TILLYKKE TIL ALLE.
 

KOMMENDE BEGIVENHEDER
 

KLUBTURNERINGER: 6.  MAJ 09.30 KLUBMESTERSKAB I TRIPLE
 25. MAJ 09.30 KLUBMESTERSKAB I MIX-DOUBLE
 17.  JUNI 09.30 KLUBMESTERSKAB SINGLE
 1.  APRIL 10.00 RØDVIN 2
 13. APRIL 10.00 RØDVIN 3
 20.  MAJ 10.00 RØDVIN 4
 
 
EKSTERNE
TURNERINGER: 23. APRIL NORDKYST CUP/FREDENSBORG 2. divisionsholdet
 
 29. APRIL +  AL BANK SOMMERLANDSTURNERING 
 begge licenshold
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Tennis
Hornbæk Tennis
Klubhuset og banerne
Sauntevej 80
3100 Hornbæk

Formand
Tina Hillestrøm
Johannes Ewaldsvej 21
3100 Hornbæk
26 31 09 31
formand@hornbaektennis.dk

Kasserer 

Bestyrelsesmedlem
Per H. O. Larsen
Månevej 9
3100 Hornbæk
26 28 60 88
per@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlem
Janne Theilgaard
Hegnet 9, Horserød
3000 Helsingør
60 63 41 48
janne@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlem
Margit Fritzbøger
Holmevænget 13A
3100 Hornbæk
28 14 11 98
margit@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlem
Jette Mitchewa
Hornebyvej 60A
3100 Hornbæk
40 50 14 01
jette@hornbaektennis.dk

Bestyrelsessuppleant
Lars  Markersen
Lockersvej 5
3100 Hornbæk
27 10 22 33
lars@hornbaektennis.dk

Bestyrelsessuppleant
Jeanne Schuldt
Søvej 4
3100 Hornbæk
20715758
jeanne@hornbaektennis.dk

30 Hornbæk Idrætsforening · April 2017

Lørdag den 4. marts havde vi inviteret alle tennisinteresserede børn 
og unge fra Hornbæk til pizzatennis i Hornbæk Hallen. 

Det blev nogle supergode timer, med meget flot fremmøde, hele 48 
deltog. Der blevet trænet og spillet, under vejledning af vores træner 
Jackie, og 4 hjælpetrænere. Vi sluttede af med pizza, med fantastisk 
stemning. Vi håber at have sat inspiration for tennis i de dejlige børn 
og unge.

Husk at vi starter udendørstræning tirsdag den 2. maj. Tilmelding 
via vores hjemmeside.

Såfremt der er nogle spørgsmål er I velkomne til at kontakte Lise Fritz-
bøger (29 76 46 98)

PIZZATENNIS 
I HORNBÆK HALLEN…



Ungdomsudvalg og
bestyrelsessuppleant
Lise Fritzbøger
Drachmannvej 
3100 Hornbæk
29764698
ungdom@hornbaektennis.dk
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kBestil en VARMEPUMPE  

Skru ned for el-regningen

Viden er god 
medicin

– spørg på 
apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

• Kloakservice
• Slamsuger
• Spul og rens
• TV-inspektion
 

Kathøj Kloakservice
Kathøjvej 2 • 3080 Tikøb

Kathøj KloaKservice

49 75 86 50



Tennis
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Hornbæk Tennis har afholdt generalforsamling.
Formand, Tina Hillestrøm, fremlagde en for-
mandsberetning, som vidnede om, at man 
havde taget initiativ til en række tiltag såsom:

- Ibrugtagning af Memberlink (ny hjemmeside, 
bookingside)

- Udarbejdelse af en sponsormappe og indgå-
else af sponsorkontrakter

- Lavet en målrettet indsats for ungdomssiden

Klubben har i sæsonen 2016 oplevet en mar-
kant medlemsfremgang på ungdomssiden 
(64%) og totalt en medlemsfremgang på 11 
%. Hvilket skal ses på baggrund af et vigende 
medlemstal på landsplan.

Desuden takkede klubben for støtten fra både 
Fodboldens Venner og Rotary Hornbæk. Yder-
mere skal der lyde en stor tak til klubbens spon-
sorer.

Regnskabet blev desuden fremlagt og vedtaget 
uden yderligere kommentarer.

Desuden blev der fra bestyrelsen fremlagt for-
slag til ændring af medlemsstruktur og kon-
tingenter. Disse blev vedtaget med effekt fra 
sæsonen 2018. (Yderligere information vil blive 
opdateret på vores hjemmeside)

NY BESTYRELSE:
Formand:  Tina Hillestrøm (var ikke på valg)
Kassere ?
Medlem Per Oddbjørn Larsen
Medlem Jeanne Schuldt
Medlem Janne Theilgaard
Medlem Margit Fritzbøger
Medlem Jette Mitchewa
Suppleant Lars Markersen
Suppleant  Lise Fritzbøger

Som det fremgår af ovenstående så blev der 
ikke valgt nogen ny kassere. Der vil derfor blive 
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. 
Datoen er endnu ikke fastlagt.

GENERALFORSAMLING DEN 11. MARTS
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STANDERHEJSNING
Foråret står for døren, og vi skal meget snar 
til at spille tennis på nogle af de allerbedste 
baner i Nordsjælland.

Ivan kommer snart hjem og begynder at sprede 
grus og tromle, for at danne grundlaget for 
nogle rigtig gode baner der kan holde hele sæ-
sonen.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen 
lørdag den 29. april.
Vi har i dagens anledning lavet et program, som 
henvender sig til såvel nye som gamle medlem-
mer:
Kl 10-12 Klargøring af baner og klubhus
Kl 12-13 Klubben byder på lidt godt fra grillen
  og en kold fra kassen
Kl. 13-15 Vi holder åbent hus under temaet –  
 Bevæg dig for livet.

ÅBENT HUS FOR ALLE
Lørdag den 29. april kl. 13.00
I forbindelsen med standerhejsning og tennis-
sportens lørdag dag den 29. april har vi i Horn-
bæk Tennis valgt at holde åbent hus for alle ten-
nisinteresserede.
Vi vil gerne ved denne lejlighed opfordre alle, 
børn, unge og gamle til at møde op ved Horn-
bæk Tennis klubhus.
Her vil der blive mulighed for at prøve at svinge 
en ketcher. Vores træner Jackie, såvel som en 
hel del medlemmer vil tage imod jer med åbne 
arme og give jer det første indtryk af tennis.
Her vil I finde ud af at tennis ikke nødvendig-
vis er en dyr sport. Tennis er en sport som kan 
dyrkes individuelt, men den kan også dyrkes af 
familier, som prioriterer samværet højt. Tennis er 
yderst fleksibelt og kan spilles når man har lyst 
og så meget, som man gider.
I Hornbæk Tennis prioritere vi det sociale sam-
vær højt og der er altid plads til alle. 
Så hvis du har lyst til at prøve om tennis er 
noget for dig så kom glad og vær med.

TRÆNING:
VOKSENTRÆNING:
Tirsdag kl 17.00-18.00 begynder
Tirsdag kl 18.00-19.00 øvet

BØRN-/UNGETRÆNING:
Tirsdag kl 15.00-16.00 de 10-12 årige
Tirsdag kl 16.00-17.00 de 13-16 årige

Fredag kl 15.00-16.00 de 6-8 årige
Fredag kl 16.00-17.00 de 8-10 årige
Fredag kl 17.00-18.00 mix børn og unge der 
ønsker at træne 2 gange om ugen

Vi tilbyder i år at vores børn og unge spillere 
har mulighed for at træne 2 gange om ugen.
I er altid velkommen til at kontakte Lise Fritz-
bøger, for spørgsmål eller træningsønsker.

PRISER:
Børnetræning 1 gang om ugen  
300 kr
Børnetræning 2 gange om ugen 500 kr
Voksentræning   500 kr

TILMELDING TIL TRÆNING:
For at sikrer kvalitet i træningen har vi lagt 
et max deltagerantal på træning 8 personer 
til voksentræning og 10 personer til børne-
træning.
Det betyder at tilmelding til træning kører ef-
ter først-til-mølle princippet.
Prisen og tilmelding gælder for perioden 1. 
maj til 29. september (der er ingen træning i 
skolernes sommerferie). Der refunderes ikke 
i betalingen ved aflysning.
Tilmelding til træning foregår ved at gå ind 
på aktivitetskalenderen. Find den træning du 
gerne vil tilmeldes (første træning ligger i 1. 
uge af maj) – kør musen hen over teksten så 
den bliver hvid og klik. Du kommer nu ind på 
formularen for tilmelding og betaling.

TENNISCAMP I UGE 28 OG UGE 29 – FOR BØRN OG UNGE
Igen i år er der mulighed for en super fed tennisuge for børn og unge på alle niveauer, 

uge 28 og 29, tilmelding på www.tenniscamp.dk



Tennis

Tine har været medlem af bestyrelsen siden 
2004. Først som suppleant i 2004, i 2005 som 
bestyrelsesmedlem og i 2006 som økonomi-
chef efter mig, udtaler Randi Michaelsen.

Tine har været med i bestyrelsen i13 år, heraf 11 
år som økonomichef. Det er godt gået.

Tine har udført mange vigtige opgaver i klub-
ben. Her er et lille udpluk:
• Nøgleadministration. Dengang baner og 

klubhus blev låst med nøgler
• Bookingtavle – med bog og brikker
• Administration af rekvisitter og bolde
• Medlemsregistrering (indmeldelser, udmel-

delse og passivt medlemsskab)
• Lønninger til bl.a. banemanden
• Bogføring af de mange bilag.
• Momsregistrering
• Kontingentopkrævning
• Udarbejdelse af regnskab og budget
• Administration af forsikringer
• Opkrævning via Betalingsservice
• Deltagelse i timefordelingsmøder
• Samarbejde med andre klubber, Hovedafde-

lingen, Hornbæk Skole og Helsingør kom-
mune

Tine har været igangsætter og udførende på 
disse mange aktiviteter til glæde for klub-
bens medlemmer:
• Nyt logo. Den med tennisbolden.
• Nyt flag – også med det nye logo
• Ny hjemmeside med bl.a. nyhedsbreve og 

webshop
• On-line Bokingssystem. Så slap vi for bogen 

med de mange sider, der skulle skrives og 
printes ud. Også muligt at få statistik for brug 
af banerne.

• Nyt økonomisystem med en ”spændende 
overgang” fra det gamle til det nye system.

• Halprojekt – i flere omgange. Bl.a. med ind-
sats fra Claes Thielke og Jan Sirick.

• Udarbejdelse af velkomstpjece
• Arrangør af åbent Hus- arrangement
• Tenniscamps for børn - og senere også for 

voksne.

• Velkomstpakke – specielt foranlediget af ten-
niscampen, hvor der kom rigtig mange nye 
børn.

• Sommerarrangementer og afslutningsfester
• Gæstespil bl.a. via biblioteket og Hornbæk 

Havnekiosk
• Nøglesystemet der blev afløst af et nyt brik-

system
• Hjertestarter i klubhuset samt tilhørende kir-

ser.

Tine, du har ydet en meget stor og langvarig 
indsats til meget stor glæde for klubbens med-
lemmer. Du har været arbejdsom, initiativrig og 
visionær.

Jeg har stor respekt for din beslutning om at 
holde en pause, så du får tid til din nye garnfor-
retning – I Knit – lige overfor DK-tanken.

Du bliver svær at erstatte, men jeg er sikkert på, 
at der i klubben er et eller flere medlemmer, der 
er villige til at overtage opgaven.

Ønsker dig alt mulig held og lykke med dine nye 
opgaver.

FARVEL TIL TINE BOTTELET 
– ØKONOMICHEFEN I HORNBÆK TENNIS
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DØSSING & PARTNERE ved, at det kan være en svær balance-
gang at få styr på virksomhedens regnskab. Vi kan hjælpe dig,
hvis du har brug for sparring 
og rådgivning omkring din 
virksomheds økonomi. 

TELEFON 48 24 73 14   WWW.DOSSING.DK 

Kan du holde balancen?

DRACHMANN
ADVOKATER

Autoriseret bobestyrer

49 21 01 80
Kontoradresser:

Nordhavnsvej 1 · 3000 Helsingør
Gydevang 39-41 · 3450 Allerød

www.drachmann.dk
da@drachmann.dk
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Turistforeningen
Bestyrelsen:

Formand
Olav Berntsen
E-mail: danfo@email.dk
Tlf. 20 47 44 92

Næstformand
Aase Kjær
E-mail: aase.kjaer@hotmail.dk
Tlf. 40 48 71 59 - 49 70 16 35

Kasserer 
Per Thordal
E-mail: perthordal@gmail.com
Tlf. 49 26 22 60 - 51 33 61 60

Best. medlem
Anne Borg
E-mail: mailanneborg@gmail.com
Tlf. 26 14 90 10

Best. medlem
Rene Bengtsson
E-mail: 
ReneBengtsson@outlook.dk 
Tlf. 23 32 92 47

Best. medlem
Lotte Lund 
M: lotte.lund@mac.com 
T: 49 70 33 36 / 24 24 49 43 

Best. medlem
Palle Mandrup
E-mail: 
palle.mandrup@gmail.com  
Tlf. 28 78 09 31

Suppleant
Jytte Madsen
E-mail: jyttem@mail.dk
Tlf. 49 70 34 90

Suppleant
Elin Scott 
E-mail: elinscott8@gmail.com
Tlf. 50 55 98 01

Turistinfo.
Lisbeth Jensen 
E-mail: lje68@helsbib.dk
Tlf. 49 28 17 02

Kontingent på årsbasis
1 person  150 kr.  
2 personer  200 kr.
B/B   500 kr. 

STORE BADEDAG 2017
Fredag 23 juni Kl.16.45 - 17.00 på Hornbæk strand

Samme dag som børnene har sidste skoledag. 
Vi hopper i havet Kl.17.00

Der planlægges diverse hyggelige aktiviter på stranden ved Sunspot 
fra kl.15.00 for dem, der kommer tidligt.

Hornbæk Turistforening står som arrangør.
 
Frivilligt arbejde:
Susanne Buhl / Lotte Lund
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Shell

Hornbæk

Ndr. Strandvej 359
Tlf.: 49 70 00 22

Når der skal være fest
Er Peters fadøl bedst

Ring til Peter Marx og bestil

HAVNEKIOSKEN HORNBÆK HAVN
TLF. 49 70 03 54

Hornbæk Skibshandel

Åben alle dage 10 - 17.30 

RALPH LAUREN

(Herre- og dame jeans)

Parajumpers

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

Lumberjacks
v/Claus Meulengracht & Kristian Sandby
3100 Hornbæk
email: lumberjacks@mail.dk
www.lumberjacks

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133
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Turistforeningen

Formand
Jacob Scheel
Tlf. 40 91 99 58
E-mail:  
scheel_@hotmail.com

Kasserer
Lars Hermansen
Tlf. 28 69 75 80
E-mail: 
larshermansen9999@
hotmail.com

Bestyrelses medlemmer
Lene Johansson
Tlf. 49 71 10 22
E-mail: 
Lene.Johansson@mail.dk

Ida Kongsgaard Mathiesen
Tlf. 49 75 00 65
E-mail: 
idakongsgaard@mail.dk

Annette Hansen
Tlf. 49 70 18 84
E-mail: ah@falkgeo.dk

Hornbæk Scenen

Formand:
Kirsten Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Tlf.: 43 99 77 17
Mobil: 40 50 75 10
E-mail:  
hornbaekkrocket@mail.dk
 
Kasserer:
Allan Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 25 57 18
E-mail: finne@finne-larsson.dk

Sekretær:
Peter Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Tlf.: 43 99 77 17
Mobil: 20 91 91 91
E-mail:  
hornbaekkrocket@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Kate Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 16 57 19
E-mail:  
finne@finne-larsson.dk

Krocket Hornbæk skytteforening
Formand
Hans-Henrik Holm-Hansen
Jupitervej 43
3100 Hornbæk
Tlf. 99 55 94 92

Kasserer
Karen Ahrendt-Jensen
Hornbækvej 992
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 10 64

Sekretær
Kirsten Jørgensen
Sommervej 21
3100 Hornbæk
Tlf. 21 21 83 70
kirsten-vagn@email.dk 

Bestyrelsesmedlem
Christian Andersen
Mælkevejen 3
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 30 85

Bestyrelsesmedlem
Jens Schultz
Toftemosevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 22 62 05 96

Bestyrelsesmedlem 
Nicolaj Westergaard
Stjernevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 12 57

Bestyrelsesmedlem  
– pistolafdeling
Henrik Nielsen
Teglgårdsvej 304
3050 Humlebæk
Tlf. 25 34 08 60

Stig Petersen
Drejervej 15
3100 Hornbæk
Mobil. 2531 3980

Gitte Pedersen
Hornebyvej 40
3100 Hornbæk
Tlf. 4970 1590
Mobil. 5155 3702

Ulrich Hjorth-Moritzsen
Klokkestøbervej 8
3100 Hornbæk
Tlf. 2578 8751

Jørgen Olsen
Ellekildehavevej 41
3140  Ålsgårde
Tlf. 2525 5626

Lone Jacobsen
Stjernevej 30
3100 Hornbæk
Tlf. 5130 4452

Jens Bertram
Solvej 23
3100 Hornbæk
Mobil 2521 7706
bossen@bertrams.dk

John Sørensen
Toftemosevej 7 A
3100 Hornbæk
Mobil: 2531 1383

Connie Bogattke
Videvænget 1
3100 Hornbæk
Kræmmertelefon:
3023 3629
kram1@mail.dk

Fodboldens Venner
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AHRENDT-JENSEN

ENGHOLMVEJ 6  3100 HORNBÆK TLF. 49 70 01 75

CVR nr. 34 73 01 56   - AJ@AJ-EL.DK   -   WWW.AJ-EL.DK   -   DANSKE BANK 3163 0011183417

EL-ENTREPRISE A/S

AHRENDT-JENSEN

ENGHOLMVEJ 6  3100 HORNBÆK TLF. 49 70 01 75

CVR nr. 34 73 01 56   - AJ@AJ-EL.DK   -   WWW.AJ-EL.DK   -   DANSKE BANK 3163 0011183417

EL-ENTREPRISE A/S

HØJBJERG VVS
HAVNEVEJ 9
3100 HORNBÆK
 

Tlf:+45 4970 1888
     +45 2012 6188

E-mail: vvs@hoejbjerg.com         www.hoejbjerg.com

Advokat 
Jeannette Eilertsen
Bettina Jill Kaysø
M Ø D E R E T F O R H Ø J E S T E R E T

A.R.F
riis vej 9, 3100 Hornbæk

Tlf.: 48 79 66 11· Fax: 48 79 42 16 Hjemmeside: www.advohelsinge.dk 
Email: je@advohelsinge.dk 

Møde efter aftale

Jeannette Eilertsen 

A.R. Friis vej 9, 3100 Hornbæk
Tlf.: 48 79   • Fax: 48 79 42 16
Email: je@advohelsinge.dk
Møde efter aftale

Hjemmeside: www.advohelsinge.dk
44 88

Din lokale advokat til bolighandel, dødsbo/arveret og familieret

Advokat (H)
Jeannette Eilertsen
(møderet for højesteret)

Din lokale advokat til ejendomshandel og arveret/dødsbo.

Nordre Strandvej 334, 
3100 Hornbæk

Tlf. 49704488
Tirs - tors. 10 - 17.30 
Fre: 10 - 18 
Lør. og søn. 10 - 15
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Afsender:
Hornbæk Idrætsforening, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 Hornbæk

Peter Leander
Indehaver, Ejendomsmægler & Va-
luar
Mobil 2030 0304

Nybolig
Peter Leander

Hornbæk:
Dronningmølle:

Havnevej 23 ·· ·3100@nybolig.dk · tlf. 4970 2304
Drm. Strandvej 649 ·· ·3120@nybolig.dk · tlf. 4971 8100

Perfekt beliggenhed med meget lidt trafik og kun få minut-
ters gang ned til stranden. I det gamle og meget charmerende 
sommerhusområde, hvor I har den rigtige sommerhusstem-
ning med små hyggelige veje, gamle store sommerhushaver  
- blandet både nye og ældre. Her er meget kort afstand til 
stranden og strandstien hvor I nemt kommer ind til Hornbæk 
centrum med alle spisestederne, indkøb og Hornbæk Havn. 
Sommerhuset har altid  været i familiens eje, og har været an-
vendt både som sommerhus og helårsbolig af ejerne. I 2011 
blev ejendommen moderniseret og overdækket terrasse blev 
inddraget til boligareal.
 
Sommerhuset indeholder: Entre med adgang til brusebade-
værelse med gulvvarme og vaskemaskine, gæsteværelse, 
bred mellemgang med skabsvæg ( kan nemt indrettes til væ-
relse ), stort soveværelse med masser af skabe. Stuen er med 
stort glasparti mod haven, hvor der er stor skydedør ud til 
den ene af de store terrasser. Her er en markise i næsten hele 
stuens længde. Meget funktionelt Vordingborg køkken i hvide 
elementer og alt i hårde hvidevarer - alle næsten ubrugte.
Et sommerhus med god indretning og rigtig god beliggenhed.
 
En bolig som er yderst velholdt og med en rigtig god 
beliggenhed. ”

Kontantpris 2.895.000
Ejerudgift pr. md. 3.036,40
Sagsnummer: H 2015

Perfekt beliggenhed - skønt sommerhus

Skal vi sælge din bolig så kontakt os på tlf. 4970 2304  

– Vi er her for dig.

Når I har brug for os, er vi der
altid – også søn- og helligdage ...

Familiefirma med
tre generationers
erfaring – hjælper,
når I har behov.


