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Søndag den 23. april 2017 blev Hornbæk Idrætsforenings 
hovedgeneralforsamling nr. 109 afviklet.
Nuværende Æresmedlem og tidligere Hovedformand Peter Storminger 
blev valgt som dirigent og styrede generalforsamlingen flot igennem 
dagsorden.
 
Den 7 sider lange be-
retning blev enstem-
migt godkendt, og det 
blev ligeledes vedtaget, 
at afdelingernes kon-
tingent til hovedafde-
lingen i 2017 bliver på 
uændret 35 kr. pr. med-
lem.

Endvidere blev forret-
ningsudvalgets forslag 
om en enkelt vedtægts-
ændring vedtaget.
 
Hovedafdelingens års-
regnskab for 2016 ud-
viste et pænt overskud 
på 19.412,66 kr., blev 
ligeledes enstemmigt 
godkendt.

Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 155.315,43 kr. den 31. de-
cember 2016.
 
Michael Sørensen blev genvalgt som næstformand og Anette Gleist 
blev valgt som ny Hovedkasserer efter Betina Porsgaard havde valgt 
at trække sig tilbage fra denne post efter 10 år som Hovedkasserer i 
Hornbæk Idrætsforenings Hovedafdeling.

Tidligere formand for håndboldafdelingen og tidligere landsholdsspil-
ler i håndbold m.m. Trine Bay og nuværende formand og medstifter 

HOVEDGENERALFORSAMLINGEN 2017
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HIF Informerer 2017:
Deadlines:
August  Deadline  Søndag den 30. juli
Oktober Deadline Søndag den 1. oktober
         
Indlæg sendes til: E-mail: duus@duuskompagni.dk 



Hornbæk Havnefest 2017
ÅRETS HAVNEFEST AFHOLDES 
DEN 28. – 29. – OG 30. JULI.
Det bliver som sædvanligt et brag af en Havne-
fest med masser af musik og underholdning.
Havnefesten indledes fredag den 28. juli med 
en koncert med Big Fat Snake og efterfølgende 
afterparty i Vise Vers Huset med Sweet Charlie 5.
Der er igen i år Damefrokost i Vise Vers Teltet 
lørdag den 29. juli fra kl. 12.

Der vil være musikunderholdning i topklasse 
og dejlig mad og drikke.

Som navnet lyder, er der naturligvis kun ad-
gang for kvinder - dog vil der være mandligt 
serveringspersonale i baren for at ”piske” en 
stemning op.

Billetter til Damefrokosten skal købes separat i 
Havnekiosken og giver adgang til hele Havne-
festen om lørdagen.

Der er altid brug for en hjælpende hånd eller 
to til Havnefesten, så hvis du vil hjælpe til på 
årets Havnefest så kontakt Palle Mandrup 
som er idrætsforeningens repræsentant i 
Havnefestkomiteen på 28780931.

Hornbæk Havnefest arrangeres af Hornbæk 
Bådeklub og Hornbæk Idrætsforening i et 
samarbejde med Fonden Hornbæk Havn og 
Hornbæk Havneforening.

Læs meget mere om årets Havnefest på side 8, eller på: 
www.hornbaekhavnefest.dk eller 
www.facebook.com/HornbaekHavnfest 

af Dansk Handicap Idræts-Forbund Karl Vilhelm Nielsen 
blev begge valgt til forretningsudvalget i Hovedafdelin-
gen.

Endvidere blev Bjarne Kring genvalgt som revisor og Ralf 
Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Du kan læse meget mere om årets 
Hovedgeneralforsamling på 
www.hornbaekif.dk/00074/02037/ 
 
Uden for dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen gen-
valgt som idrætsforeningens fanebærer.

FC HELSINGØR 
I SUPERLIGAEN
Jeg vil på vegne af Hornbæk Idrætsforening 
ønske FC Helsingør stort tillykke med den 
sensationelle og flotte oprykning til fodboldens 
Superliga.
Det har givet genlyd i hele Danmark at FCH me-
get overraskende sikrede sig den flotte plads i 
landets bedste fodboldrække efter 1-1 og 2-2 i 
to Playoff-kampe med Viborg.

Det bliver spændende at følge FC Helsingør i 
Superligaen ikke mindst på hjemmebane mod 
hold som FCK, Brøndby, FCN, AGF og mange 
flere.
Mon ikke rigtig mange også fra Hornbæk med 
interesse vil følge FCH i superligaen som alle-
rede starter den 16. juli hvor FCH spiller på ude-
bane mod de andre oprykkere fra Hobro.
Endnu engang tillykke til FC Helsingør og alt 
mulig held og lykke i Superligaen.

Peter P., Hovedformand, Hornbæk IF
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Ja, hvorfor bliver og er så mange mennesker 
frivillige i dette lille land. Det er et rigtig godt 
spørgsmål, og der er egentlig ikke nogen speci-
fik definition på begrebet frivillighed. Men det er 
efterhånden blevet en stor del af mange menne-
skers fritid. Her i Danmark viser undersøgelser, 
at ca. 42 pct. af alle danskere udfører en eller 
anden form for frivilligt arbejde. Landets mange 
idrætsforeninger udgør naturligvis en stor del af 
de mange frivillige. Her i Hornbæk er der også 
mange frivillige i vores forening. I det hele taget 
er det en by med mange foreninger og mange 
frivillige. En berømt historiker har en gang sagt: 
Danmark er et foreningsland. Og deri havde og 
har han nok ret. Der er næppe noget andet land 
i verden med så mange foreninger som vi har i 
Danmark.

Men tilbage til: hvorfor man bliver frivillig. Det er 
der nok mange, der ikke kan svare konkret på. 
For mit vedkommende har det først og frem-
mest været fordi, det fører til så mange positive 
oplevelser. I en idrætsforening som vores, hvor 
vi har mange forskellige afdelinger er der brug 
for masser af frivillige. Inden længe er der igen 
Havnefest – som sædvanlig sidste weekend i 
juli. Omkring 300 frivillige er i sving denne week-
end, og desuden har nogle ihærdige ildsjæle 
knoklet såvel før, under og efter, for at få det 
hele til at klappe. De har så samtidig været med 
til at hive et pænt overskud hjem til de arrange-
rende foreninger. Et overskud som er med til at 
danne de fornødne rammer, vi alle nyder godt af 
såvel unge som gamle.

I HIF har vi også Fodboldens Venner. Det hele 
startede med, at nogle trofaste tilskuere til før-
steholdets hjemmekampe (fodbold) solgte lot-
terier på sidelinien. Det var helt tilbage i slut 
70’erne. I 1982 tog en lille kreds af de fodbold-
glade ildsjæle initiativ til at danne Fodboldens 
Venner. Siden har FV indsamlet millioner af kro-
ner til gavn og glæde for alle. Og den dag i dag 
er det en fornøjelse at se de frivillige i aktion i 
grill-skuret, når eksempelvis førsteholdet spil-
ler hjemme. Det er frivillighed i en nøddeskal. 
Det skal være sjovt, og det giver kontakt med 
mange mennesker.

Som frivillig i fodboldafdelin-
gen og HIF generelt kunne 
der skrives en hel bog om de 
herlige stunder og mange op-
levelser undertegnet har fået 
med i bagagen. Det gælder 
ikke mindst rejserne til USA i 
80’erne. Det gælder også ture 
til både Holland, Belgien, Tysk-
land samt Sverige og Norge og 
så selvfølgelig også herhjemme i 
Dannevang. Jeg er sikker på, at 
mange frivillige kan nikke gen-
kendende til den slags oplevel-
ser sammen med unge menne-
sker. At netop den slags er med 
til, at vi udfører frivilligt arbejde.  

Det, som også er medvirkende til, 
at man yder frivilligt arbejde, er, at 
være med til at skabe noget. At 
kunne være med til at få bygget 
en klubhus på Drachmannsvej – ja, 
det var stort dengang i slut 60’erne. 
At tage det nye idrætsanlæg i brug 
i 80’erne og ikke mindst da hallen 
stod færdig i 1988. En hal som først 
og fremmest blev bygget og skabt 
qua ihærdigt og frivilligt arbejde.

Det klubblad, du sidder med i hån-
den, er også skabt på baggrund af frivilligt ar-
bejde helt tilbage til dengang hvor en i duplikator 
og stencils gjorde det muligt at mangfoldiggøre 
begivenheder i HIF. Der er sikkert mange unge 
mennesker, som i dag ikke ved, hvad en dupli-
kator og en stencil er for noget. Men ikke desto 
mindre sidder du med et blad som har 42 år på 
bagen – ganske enkelt imponerende. Og selv 
om der i dag anvendes professionel assistance 
for at få bladet sat, trykt og distribueret, så lig-
ger der alligevel en del frivillig indsats bag.

Som nævnt kan frivillighed også føre til mange 
herlige bekendtskaber. Og sidder du der-
hjemme og måske godt kunne tænke dig at yde 
en indsats på en eller anden måde så tøv ikke. 
Der er altid brug for frivillige. Og som tilflytter er 

HVORFOR BLIVER MAN FRIVILLIG
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det en gylden mulighed for at lære 
en masse nye mennesker at kende.

Mit virke i Hornbæk IF har under alle omstæn-
digheder ført til mange uforglemmelige oplevel-
ser og ikke mindst venskaber, som jeg ikke ville 
være foruden. Det kan med få ord ikke beskrives.

Kunne du tænke dig at blive frivillig, så kan du 
i dette blads kolofoner i de mange afdelinger, 
kontakte en fra bestyrelsen. Så vil de med sik-
kerhed tage godt i mod dig, og måske finde lige 
den konkrete opgave, der kan være med til at 
berige din dagligdag. Frivillighed kan føre alver-
dens positive ting med sig, og mon ikke mange 
i HIF – det gælder selvfølgelig også de aktive – 
kan skrive under på det.

Rigtig god sommer!!!
Michael Sørensen         
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Hornbæk uge 31 er en event som er spræng-
fyldt med tilbud om motion og sundhed på 
alle mulige måder og for alle aldersgrupper. På 
stranden, i havet, på havnen, i plantagen og i 
byen kan store og små styrke kroppen og livs-
glæden med et utal af tilbud, og måske opdage 
en helt ny motionsform som lige er sagen.

Hver dag byder på et væld af aktiviteter med 
professionelle instruktører inden for bl.a. fit-
ness, sejlads, yoga, dans og løb - helt gratis!

Aktiviteterne henvender sig til både børnefami-
lier, par og singler, unge såvel som seniorer. Alle 
aktiviteter foregår som udgangspunkt uden for 

i de smukke rammer, Hornbæk har at byde på. 
Så tag yogamåtten med på stranden, zumba-
trinene med på molen eller løbeskoene med i 
skoven, og gør ferieoplevelsen både sund og 
sjov.
Læs mere om Uge 31 på 
www.uge31hornbaek.dk 

Hornbæk Idrætsforening ønsker alle en 
god og oplevelsesrig sommer.

Næste klubblad udkommer til august.

Peter Poulsen
Hovedformand  

Idræts- og 
Kulturprisen 2017
Kiosken og Klubhuset og personerne bag blev 
den 15. modtager af Hornbæk Idrætsforenings 
Idræts- og Kulturpris 2017.

Klubhuset og kiosken er på mange måder et ka-
pitel for sig selv.

Mange gode kræfter har hen over de sidste par 
år været i gang med at gøre det ”gamle” klubhus 
i stand til at fungere som vores daglige klubhus, 
efter der er blevet lavet Foreningsfitness i det 
”nye” klubhus.

Som det sikkert er de fleste bekendt så "dri-
ves" Hornbæk Idrætsforenings klubhus og kiosk 
alene på baggrund af nogle ildsjæle der vil stå i 
spidsen for dette sammen med alle vores frivil-
lige og ulønnede klubhusværter, som alle tager 
én eller flere vagter i løbet af året af én eller flere 
ugers varighed. Vi har i dag ca. 50 klubhusvær-
ter, der tager en tørn som frivillig i Hornbæk 
Idrætsforening.

Men der skal selvfølgelig være nogen som går 
forrest når det drejer sig om at stå i spidsen for at 
drive og styre kiosken og klubhuset i hverdagen.

Året modtager af Hornbæk Idrætsforenings 
Idræts- og Kulturpris 2017 er et fællesskab af 
personer, som på mange måder har ”viet” sit 
fritidsliv til det frivillige foreningsliv og idrætten 
i Hornbæk.

Klubhuset og kiosken har haft svære tider med 
nedgang i aktiviteter, men bør og har været et 
samlingspunkt og bindeled i Hornbæk Idræts-
forenings sociale aktiviteter. Efter Pia Fritzbø-
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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

gers officielle fratræden som daglig leder sidste 
år viste det sig, at være meget svært at besætte 
denne post. 

Flere forsøg har måttet give fortabt i bestræ-
belserne at besætte posten som daglig leder af 
kiosken og klubhuset. 

Selv en "halvprofessionel" som Niels Linde 
måtte give op og kaste håndklædet i ringen. 

Og hvad gør man så som Hovedafdeling og i 
sidste ende ansvarlig for driften af kiosken?

Man henvender sig selvfølgelig til en af de faste 
støtter, hos hvem man aldrig er gået forgæves 
når det drejer sig om frivilligt arbejde – selvføl-
gelig er det Susanne Holst jeg tænker på – Su-
sanne spurgte jeg om hun kunne tænke sig at 
reorganisere driften af kiosken og stå i spidsen 
som daglig leder af klubhuset og kiosken.

Susanne sagde ja med det samme, og sammen 
med Pia Fritzbøger påtog de sig at stå i spidsen 
for at få kiosken og klubhuset op i gear. 
De har selvfølgelig mange til at hjælpe sig – ikke 
mindst Jette Møbius og Birgitte Lysholdt og alle 
klubværterne at trække på, men alle ved hvem 
der trækker læsset. 

Alle ved at disse personer laver et kæmpe 
stykke arbejde for og i Hornbæk Idrætsforening 
og derfor bør de belønnes for denne store frivil-
lige og ulønnede indsats.  

Disse gæve og uvurderlige frivillige er derfor 
den 15. modtager af Hornbæk Idrætsforenings 
Idræts- og Kulturpris 2017.

Stort tillykke til Susanne, Pia, Jette og Birgitte 
med den fornemme Idræts- og Kulturpris 2017.

Peter Poulsen.
Hovedformand
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Når Hornbæk Havnefest den 28 - 30. juli 2017 
for 136. gang sætter alle sejl til årets som-
merfest i Hornbæk, bliver det med et program 
spækket med musik, hygge for hele familien, 
masser af traditioner og en række nye festlige 
indslag. Igen i år er der ’Havnefest i børnehøjde’ 
med sjov og ballade på Strandlegepladsen, Da-
mefrokost med en menu ud over det sædvan-
lige, Slidskeræs Plankedyst, musik for hver en 
smag og mad til hver en mave. 

Big Fat Snake åbner ballet fredag
Med et mantra om at levere ”Rockmusik med 
ærlighed, kærlighed, begærlighed, nerve, nær-
vær, bæredygtighed, sammenhold og energi i 
nuet” har Danmarks bedste drengeklub i snart 
tre årtier sørget for musik så hofterne vugger, 
hovedet rokker og at hjertet er med. Fredag den 
28. juli sætter de strøm til og skruer op for an-
lægget og åbner ballet med et ’Bonsoir’ til alle 
madames, mandfolk og festparate tilhørere. 

Shu-bi Or Not Shu-bi sætter scenen lørdag
To af de mest toneangivende medlemmer af det 
originale Shu-bi-dua, Claus Asmussen & Bosse 
Hall Christensen, spiller lørdag op til folkefest, 
når du kan genhøre nogle af de største hits fra 
det folkekære band. Så mon ikke både der er 
mulighed for at finde den røde tråd, få et glimt 
af Hvalborg og lade rocken gå med Lul? 

Sweet Charlie 5 sørger for efterfesten 
Gennem en årrække har de 5 dygtige medlem-
mer i Sweet Charlie 5 stået for suveræne cover-
versioner, der giver originalerne eftertrykkeligt 
baghjul. Igen i år kan Havnefestens gæster 
glæde sig til at garnere de skummende fadøl 
med – som bandet har som tagline -  ’musik for 
enhver smag’. 

Følg med på facebook.com/HornbaekHavnfest, 
når vi løbende fortæller mere om årets program. 

Hornbæk Havnefest arrangeres hvert år af 
følgende foreninger Hornbæk Bådeklub og 
Hornbæk Idrætsforening i samarbejde med 
Hornbæk Havneforening og Fonden Hornbæk 
Havn. Overskuddet fra Hornbæk Havnefest går 
ubeskåret til de arrangerende foreningers ung-
domsarbejde.

For mere information, kontakt Palle Mandrup, 
Hornbæk Havnefests komité på tlf.: 2878 0931 
eller e-mail info@hornbaekhavnefest.dk
www.hornbaekhavnefest.dk 

Hornbæk Havnefest 
klar med årets  program

Igen i år byder Hornbæk Havnefest på en 
hyggelig sammenkomst med masser af 
lækkerier og underholdning med absolut 
fest-garanti. Menuen serveres i samarbejde 
med Kanne’s Catering og Bageriet Bagt, 
og musikken leveres af Human Sound, der 
vanen tro byder på en go´ gang 70’er og 
80’er-stemning. Har du og dine veninder 
ikke allerede sikret jer en billet, kan I gøre 
det hos Hornbæk Havnekiosk. Pris 225 kr. 
pr. kuvert. Billetten giver adgang til havne-
festen hele lørdag den 29. Juli. 

Damefrokost – lækker menu med fest-garanti
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HORNBÆKLØBET 2017
Glæd dig til lørdag den 29. juli 2017. Den dag 
går starten til årets udgave af Hornbækløbet kl 
10.30 med afgang Øresundsvej.

Hjemmesiden er klar til at tage imod tilmeldin-
ger på www.hornbækløbet.dk. Tilmelding kan 
også ske på Shell-tanken på Nordre Strandvej 
359 i Hornbæk.

I lighed med tidligere år er der to løberuter på 
henholdsvis 5 og 10 kilometer. Man kan også 
vælge at gå de 5 kilometer gennem Hornbæks 
skønne plantage. Deltagerprisen er 50 kr. for 

gå-tursdeltagere og løbende børn/unge på 16 
år eller derunder. For løbere, der er ældre end 
16 år, er deltagerprisen 100 kr. 

Løbet arrangeres af Rotary Hornbæk. Over-
skuddet fra løbet anvendes til at støtte initiativer 
i lokalområdet. Efter løbet offentliggøres over-
skuddet, der så fordeles over det næste års tid. 

En række lokale sponsorer bakker op om løbet. 
Ønsker du at være sponsor så kontakt arrangø-
rerne gennem hjemmesiden.

Læs mere om  Hornbækløbet på www.horn-
bækløbet.dk eller facebookgruppen ”Hornbæk-
løbet”
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Venskabsklub  - Hornbæk 
IF og Barass Sports Cen-
tre, Magu, Tanzania
I marts måned præsenterede vi Hornbæk 
Idrætsforenings hovedbestyrelse for ideen om, 
at Hornbæk IF laver en venskabsklub med Ba-
rass Sports Centre i Tanzania og samme aften 
sagde hovedbestyrelsen ja til venskabsklub-
ben. Nu skal vi i gang med venskabsarbejdet 
og vi håber, mange hornbækkere vil bakke op 
om det. Barass Sports Centre er et ungdoms-
sportscenter, der ligger i byen Magu (ca. 25.000 
indb.) i Mwanza-regionen ved Victoriasøen i 
Tanzania. 

Barass Sports Centre og Jamal Ally Barass
Foreningsarbejde og sportsklubber, som vi ken-
der i Danmark, er ikke særligt udbredt i Tanza-
nia og derfor er det heller ikke almindeligt, at 
børn spiller f.eks. fodbold i en klub. Imidlertid 
kom en tanzaniansk student og socialarbejder, 
Jamal Ally Barass, i 2014 til Danmark på et halvt 

års ophold på Den Internationale Højskole (IPC) 
i Helsingør.  Han kom igen i 2015, hvor han i 
næsten et år både var studerende og studenter-
lærer på IPC. Jamal blev optaget af den måde, 
vi organiserer os på i bl.a. det danske samfund. 
Samtidig meldte han sig ind i Snekkersten IF 
og spillede fodbold for klubben, mens han var 
i Helsingør. Inden Jamal rejste hjem til Tanza-
nia igen, gennemgik han DBUs B1 UEFA-god-
kendte træneruddannelse.  Det var, mens Jamal 
var på IPC, vi lærte ham at kende som et meget 
dedikeret menneske og det kom da heller ikke 
bag på os, at Jamal, straks han var tilbage i 
Magu, begyndte etableringen af det sportscen-
ter, der nu er en realitet med en stor flok aktive 
børn og unge i alderen 8-17 år. Barass Sports 
Centre (BSC) arbejder på at styrke børns og un-
ges muligheder i Magu-distriktet gennem idræt 
og uddannelse - og der er lang vej i et fattigt 
land som Tanzania. Foreløbig står den på fod-
boldtræning alle hverdage og desuden forsøger 
de at praktisere engelskundervisning lørdage 
og søndage. Det kniber med både trænings- og 
læringsfaciliteter.

Vi har besøgt BSC i Tanzania og optimismen 

Venskabsklub i Tanzania
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BadmintonHovedafdelingen

og engagementet hos Jamal og de øvrige træ-
nere/ledere er stor og målet er, at Barass Sports 
Centre kan skabe en model, som andre klubber 
kan kopiere i Tanzania. Sportscenteret arbejder 
ud fra værdier som tolerance og inklusion og 
det er vigtigt, at den enkelte fodboldspiller lærer 
at tage ansvar for egen udvikling. Det handler 
om breddeidræt og holdånd, men talenter un-
derstøttes også og det er ikke uden stolthed, 
at BSC allerede nu har kunnet mønstre to spil-
lere til det tanzanianske ungdomslandshold i 
fodbold!

Hvorfor venskabsklub?
Venskabsklubben er forankret i Hornbæk IF, 
men vi vil være kontaktpersoner og tovholdere i 
diverse aktiviteter. Og hvad kan vi så bruge ven-
skabsklubben til? Vi vil gerne gensidigt styrke 
kendskabet og forståelsen mellem de to ven-
skabsklubber, inspirere og støtte udvikling og 
udveksling. I første omgang har vi et stort øn-
ske om, at vi fra Hornbæk og omegn kan støtte 
Barass Sports Centre med udstyr og økonomi, 
men også at der kan inspireres begge veje og 
at besøg af forskellig slags i begge klubber kan 
give indsigt, oplevelser og måske venskaber for 
livet. 

Hvad nu? Måske Kronborg Cup?
Vores første store opgave er at forsøge at rea-
lisere, at Barass Sports Centre til næste års 
Kronborg Cup i 2018 kan blive det første afri-

kanske deltagende hold i cup’en! Ja, ambitio-
nerne er store, men der ligger allerede en in-
vitation fra Kronborg Cup, så vores ambition 
er, at vi til næste år i august kan byde 16 unge 
fodboldspillere og 4 trænere/ledere fra Magu, 
Tanzania velkommen til Hornbæk. Tanken er, at 
BSC-holdet bliver privat indkvarteret i Hornbæk 
i dagene op til Kronborg Cup, at de træner og 
spiller testkampe i Hornbæk og at spillerne der-
efter rykker ud til fælles indkvartering ligesom 
øvrige hold i Kronborg Cup, mens turneringen 
står på. 

Vil du støtte økonomisk?
Inden dette er muligt, skal vi søge om økono-
misk støtte i fonde og andre steder og vi forven-
ter at lave forskellige aktiviteter, der også kan 
bidrage til dette arbejde. I Barass Sports Centre 
har de en særlig ambition om at højne engelsk-
niveauet det kommende år. Det er en vigtig for-
udsætning for at kunne kommunikere under et 
evt. besøg i Danmark – og i øvrigt. Derfor er de 
i gang med intensiveret undervisning. Men der 
mangler økonomi til kvalificerede lærere. Helt 
præcist 900 kr om måneden. Det vil vi gerne 
være med til at støtte og har du lyst til at give 
et bidrag eller kender nogen, der vil, så kontakt 
en af os eller indbetal et beløb på Hornbæk IF’s 
konto, reg. 3409 og 3409550258, mrk. ’Tanza-
nia’ eller  MobilePay 9395 3100  – skriv ’Tanza-
nia’ i beskedfeltet.
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Mere info?
På Hornbæk IF’s hjemmeside er vi undervejs 
med et site om venskabsklubben, ligesom vi 
arbejder på at lave en facebookside. Her vil vi 
fortælle mere og vise billeder/film om Barass 
Sports Centre, om Magu, om Tanzania, om de 
enkelte spillere og deres familier, deres liv og 
drømme…  I forbindelse med et Kronborg Cup-
besøg, vil vi naturligvis også kontakte hold, le-
dere og trænere i Hornbæk IF, der kan bidrage 

med info og fortællinger, vi kan sende den an-
den vej -  til Afrika.

Kim Lykkegaard og Dorthe Lykkegaard

Kontakt
Kim Lykkegaard, mobil 2163 21 88, 
lykkegaard@pc.dk 
Dorthe Lykkegaard, mobil 4058 7075, 
dorthelykkegaard@gmail.com 

ER DIN BÅD 
DRIFTSIKKER?

AUTHORIZED

VOLVO 
PENTA

SERVICEwww.brdrpetersen.dk

Book Service, 
på tlf. 4830 0136

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S 
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KUNST PÅ MOLEN
HORNBÆK HAVN

WWW.HORNBAEKKUNSTNERNE.DK

1. og 2. JULI 2017
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Bådelauget SAGA Hornbæk

Formand
Harry Duus
duus@duuskompagni.dk
Tlf. 2227 5161

Kasserer
Jeanette Krolmark
sagalauget@gmail.com
Tlf. 2326 5659

Sekretær
Steen Nilsson
steen.nilsson@hotmail.com
Tlf. 4159 5048

Bestyrelsesmedlem
Nicolai Sneum
Tlf. 4045 5663

Bestyrelsesmedlem
Michael Fritzen
Fritzen.consult@post.tele.dk
Tlf. 20490268

Byggeudvalgsformand
Ole Andersen
olekeld@gmail.com
Tlf. 4970 0856

INVITATION TIL ALLE HORNBÆKKERE
OG BYENS GÆSTER
Hornbæks museumsskib SAGA fylder 133 år, og når man når op i
den alder skal fødselsdagen selvfølgelig fejres hvert år.

Her i år afholder Sagalauget fødselsdagen på lørdag den 1. juli, 
hvor der serveres ny røgede sild, ny røgede rejer og ny opgravede 
kartofler med grønt tilbehør fra kl. 12.00. Det sker på pladsen ud for
Havneforeningens klubhus på Hornbæk Havn.

Pris pr, anretning kr. 50,-.
Der vil være salg af øl, vin og vand i SAGA teltet.

Overskuddet fra fødselsdagen går ubeskåret til opførelsen og ind-
retningen af SAGA Museet på Hornbæk Havn, et museumsskur
som SAGAlauget i samarbejde med Hornbækegnens Historiske
Forening & Arkiv planlægger og som skal fortælle om Hornbæk
Havn, fiskerfamilierne og fiskerlejets historie.

Velkommen til 

SAGA's 
fødselsdag
Lørdag den 1. juli
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Formand
Helle Dobusz
Nordre Strandvej 325D,  
3100 Hornbæk
hdobusz@gmail.com
26 37 45 05

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 
Hornbaekvand@mail.dk

Banefordeler
Margit Fritzbøger 
Holmevænget 
3100 Hornbæk 
49 70 01 98

Ungdomsformand
Klavs Ahlberg
Flynderborgvej 8, st.
3000 Helsingør
ahlberg.klavs@gmail.com
40 11 63 06

Seniorformænd 
Rasmus Ljungbeck Frodegaard 
Sauntevænget 41
3100 Hornbæk
rfrodegaard@hotmail.com
20 36 09 06
og
Mikkel Riis-Klausen 
Skovvænget 31A,  
3100 Hornbæk
mikkelriis1999@gmail.com
26 97 42 51

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

EN MANGE ÅRIG FRIVILLIG 
ILDSJÆL TAKKER AF
Badminton Bestyrelsen måtte til dette års generalforsamling grådkvalt se 
sin formand takke af. Christine Bogattke, eller bedre kendt ”Tudse”, valgte 
ikke at genopstille for i stedet at bruge mere tid med sin familie. En beslut-
ning vi naturligvis forstår, men ikke desto mindre et kæmpe tab for klubben. 

Det er svært at beskrive, hvilket betydning Tudse har haft igennem 
årene, da hendes forbilledlige frivillige ildsjæl sjældent er set. 

Hun startede som ungdomstræner, da hun kun lige var blevet teenager 
og fortsatte som ungdomsformand, sammen med Mette Fritzbøger. 
Med arrangementer som overnatningsweekender, træningsture til ven-
skabsklubben i Tyskland og meget meget mere, var det blevet hipt at 
spille badminton i Hornbæk. Tudse har en fantastisk evne til, på en krea-
tiv og underholdende måde, at samle spillere i alle aldre og stable det 
ene arrangement op efter det andet. Senest var hun Primus Motor for 
hallens fastelavnsfest - dette event er siden kun vokset og vokset.

Som formand har Tudses enorme entusiasme og hendes ivrigt bankende 
klubhjerte altid skindet igennem for alle mennesker i og omkring klubben. 
Det var tydeligt for enhver, at det her var én, der virkelig brændte for arbej-
det for klubben og dens medlemmer. Trods diverse udfordringer, har Tudse 
beholdt hendes smittende humør og holdt tungen lige i munden og sejlet 
skuden sikkert i havn. Du kan være stolt og tilfreds med det skib, du forlader.

Tudse er ikke en helt almindelig formand, vi tager afsked med. Hun er 
en ener, som fortjener den ypperligste anerkendelse og hyldest og vi 
håber, at når I ser hende i hallen, at I vil give hende et rygklap, et knus 
eller blot et anerkendende smil – hun har om nogen fortjent det. 

Mange varme hilsner Badminton Bestyrelsen 
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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

RIGTIG GOD SOMMER 
Kære medlemmer, vi ønsker jer alle en rigtig 
dejlig sommer og vi glæder os til at se jer efter 
sommerferien. 

Som flere af jer måske har bemærket, har vi ro-
keret lidt rundt i bestyrelsen. Vi håber derfor, at I 
vil bære over med os, da os nye har mange ting 
vi skal sættes ind i. 

Vi gør alle vores bedste for at tilfredsstille vores 
medlemmer, men vi vil gerne bede om forstå-
else for, hvis vi ikke svarer med det samme. 
Sidder der medlemmer derude, som har lidt 
ekstra fritid, er man altid velkommen til at kon-
takte bestyrelsen. Med en ny bestyrelse er der 
ofte kun tid til drift, og udvikling og andre sjove 
tiltag står længere nede på prioriteringslisten. 

Vær derfor ikke bleg for at 
tilbyde jeres hjælp, I vil i 
den grad blive takket 
for den.  

Mange sommerhilsner 
den nye bestyrelse 
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Badminton

Efter startvanskeligheder i de to første sæso-
ner med klubbens nye administrationssystem, 
Klubmodul, satser og håber vi i bestyrelsen me-
get på, at kontingentopkrævningen i den kom-
mende sæson bliver lettere og en bedre ople-
velse for både jer medlemmer og vi i bestyrelse.
Kontingentet for den kommende sæson op-
kræves 1/9-2017 – det sker ved en automatisk 
hævning på jeres tidligere oplyste betalingskort. 
Alle vil blive varslet 10 dage før på sms og mail 
om den automatiske opkrævning. Hvis man 
siden sidste indbetaling har skiftet betalings-
kort, vil man blive varslet om at opdatere sine 
kortoplysninger inden opkrævningen. Man kan 
da følge det da fremsendte link til opdatering 
af ens kortoplysninger på ens personprofil på 
klubbens hjemmeside (men man er selvfølgelig 
også velkommen til at opdatere sine kortoplys-
ninger i god tid inden i løbet af sommeren, hvis 
man vil).

Jeg, Andreas Fritzen, vil henover sommeren 
forsøge at kontakte jer medlemmer, der endnu 
ikke er korrekt registreret i systemet, som ikke 
automatisk opkræves eller ikke er korrekt sat op 
i vores system. Hvis der er spørgsmål til noget, 

eller I ønsker hjælp til at registrere jer eller opda-
tere kortoplysninger eller andet, er I velkomne 
til at kontakte mig på følgende mail: amfritzen@
nexs.ku.dk.

Hvis man ikke ønsker at være medlem i den 
kommende sæson, er det vigtig ligeledes at 
give mig besked på ovennævnte mail inden 
1/9-2017 om, at I ønsker at udmelde jer klub-
ben. Ellers opkræves I fejlagtigt kontingentet 
alligevel.

Alle banelejere er forhåndsreserveret en bane i 
det samme tidsrum – og medmindre man selv 
aktivt melder sig ud, har man bane i det samme 
tidsrum som i den forgangne sæson. Dog står 
Margit Fritzbøger som i tidligere sæsoner for at 
rotere spillerne mellem banerne internt på de 
enkelte timer, så ingen har yderbaner flere sæ-
soner i træk.

Vi ønsker alle en fantastisk sommer, og vi glæ-
der os inderligt til den nye og fremragende sæ-
son efter sommerferien.

På vegne af bestyrelsen, Andreas Fritzen

OPKRÆVNING AF KONTINGENT 
FOR DEN KOMMENDE SÆSON
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Badminton

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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Fodbold
Hornbæk IF - Fodbold
Postbox 48
3100 Hornbæk

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

Pigeformand
Jeannett Rantzau Nielsen
Tlf. 22 88 06 25
ungdom@hornbaekif-fodbold.dk

Drengeformand
Jonathan Rantzau
Tlf. 22 55 89 25
jonathanrantzau@gmail.com

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 

GIV EN HÅND TIL KRONBORG CUP 2017
MELD DIG SOM FRIVILLIG NU!!!
11..-13. august 2017 afvikler fodboldklubberne i Helsingør Kommune 
Sjællands største fodboldbegivenhed, Kronborg Cup. Det bliver kun 
en succes, hvis vi har det nødvendige antal frivillige, og vi har brug for 
rigtig mange frivillige hjælpere på de 7 forskellige spillesteder, 3 skoler 
og til åbningsevent på Kulturhavnen.
 
Byd ind med det du kan - Al hjælp bliver værdsat og du behøver ikke 
være i familie med en Kronborg Cup-spiller for at være frivillig; Spørg 
venner og bekendte om de har lyst til en glad og hyggelig weekend 
som frivillig sammen med dig. Det er sjovt og hyggeligt at være frivillig, 
og der er en masse børn, der får en skøn fodboldweekend.

Tag ansvar for projekt / Kronborg Cup – Sjællands største fodbolde-
vent. Tak til de frivillige der HAR meldt sig, men det er langt fra nok. I 
2016 oplevede vi et velorganiseret stævne og en dejlig Kronborg Cup 
oplevelse for de mange deltagere (6.000 spillere/ledere). 

Fælles projekt - Alle de mange frivillige arbejdstimer er med til at sikre 
mange penge retur til fodboldklubberne og dermed fastholdelse af de 
unge mennesker i klubberne. Det er ikke bare gratis arbejdskraft, det 
er også en kæmpe stor håndsrækning fra dig til fodboldklubberne i 
Helsingør Kommune.

Du kan blive frivillig på et bestemt anlæg, på det anlæg hvor du kender 
nogle af spillerne, på en bestemt skole eller til åbningsevent. 

KRONBORG CUP D. 11.-13. AUGUST 2017
HVOR SPILLER DE FORSKELLIGE PIGER OG DRENGE
Spillested Piger Drenge Årgang

Borsholm Idrætsanlæg  X 2008
Espergærde - Mørdrup Idrætsanlæg  X 2007
Espergærde - Mørdrup Idrætsanlæg X  2007
2008
2009
Hellebæk - Nordkysthallen  X 2006
Helsingør Idrætspark  X 2001
2004
Helsingør Idrætspark X  2002
2003
2004
Hornbæk Idrætsanlæg  X 2005
Hornbæk Idrætsanlæg X  2005
2006
Kvistgård Idrætsanlæg  X 2009
Snekkersten Idrætscenter  X 2003

Snekkersten Idrætscenter X X Special
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Fodbold

VI HAR BRUG FOR HÆNDER TIL:
IDRÆTSANLÆG i tidsrummet lørdag og søndag: kl. 8-18 begge dage:
• At grille, samle mad og sælge mad i KIOSKEN 
• Løbende oprydning
• Dommere/kampafviklere 
• Parkering 
• Stævnekontoret

SKOLEINDKVARTERING i tidsrummet fredag d. 11. august kl. 10 til søndag d. 13. august kl. 17:
Mørdrupskolen, Borupgårdskolen og Rønnebær Allé skolen hvor spillerne indkvarteres: Vi har vag-
ter på 3-4 timer og har brug for frivillige hænder 24 timer i døgnet. Opgaverne er: Klargøring, vagter, 
uddeling af mad og oprydning. 

ÅBNINGSEVENT på Kulturhavnen i tidsrummet fredag d. 11. august kl. 12 til kl. 20: Vi har brug for 
”kiosksalg”, oprydning, uddeling af kildevand, vagter.

MELD DIG NU - Jo før jo bedre – så kan du også selv vælge dine opgaver og du sparer arrangør-
gruppen for en stribe hovedbrud og sidste øjebliks panikredninger den kommende måned.

SÅDAN BLIVER DU FRIVILLIG!
Send kontaktoplysninger til: frivillig@kronborgcup.dk
Meld dig ind i gruppen ”Kronborg Cup – Frivillig” på Facebook, hvor informationer løbende vil 
komme.
Frivilligkontaktpersoner 
(Alle er tilknyttet frivillig mail).
Borsholm: Gitte Winberg – 2442 3435
Espergærde: Kristian Antonsen
Hellebæk: Kim Laustrup
Helsingør Frederik Hertz
Hornbæk: Karin Scheel – 6169 4614
Kvistgård: Bo Seim-Jensen – 2949 0761
Snekkersten: Frank S. Jensen

INFO OM SELVE STÆVNET:
www.kronborgcup.dk

Følg også gruppen 
Kronborg Cup på Facebook.

De bedste fodboldhilsener 
Kronborg Cup
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Fodbold

Du skal ikke bare læse det her. Du skal hellere 
komme op og prøve at træne.

Men hvornår træner dem på din alder? Se mere 
her i bladet i skemaet over træningstiderne lige 
nu. Eller kontakt træneren for det hold du mener 
passer til dig. Se kontaktdetaljer i oversigten her 
i bladet eller gå ind på http://www.hornbaekif-
fodbold.dk/ og kig under Ungdom eller Senior 
og find dit hold.

Måske tænker du:

”Er de ikke for gode?” Det tror vi ikke, men find 
ud af det ved at komme og prøve en træning – 
eller 2…

”Spiller piger fodbold i Hornbæk?” Selvfølgelig 
gør de det. Og vi har altid plads til en pige til.
Find selv på flere spørgsmål og kontakt gerne 

Lars Vindahl (formand) på tlf. 31 21 37 53 eller 
email lars.vindahl@gmail.com. Så får du svar på 
spørgsmålene.

Og så til hvad vi mener med: ”Fodbold i Horn-
bæk er for alle”

Målsætning for Hornbæk Fodboldafdeling
Vi har en målsætning som vi hele tiden skal leve 
op til:
• At skabe de bedst tænkelige rammer, således 

at såvel ung som gammel har lyst til at være 
medlem af foreningen og i den forbindelse 
have sin gang på idrætsanlægget.

• At tilbyde alle - uanset niveau, køn, nationali-
tet og alder - en mulighed for at spille fodbold 
i Hornbæk.

• At skabe en sådan ånd, at alle føler forpligti-
gelse til at udbygge klubfølelsen og det so-
ciale liv i klubben. 

HVAD MENER VI MED AT:
”FODBOLD I HORNBÆK ER FOR ALLE”

22 Hornbæk Idrætsforening · juni 2017



Fodbold
Værdigrundlag for alle trænere, ledere og 
medlemmer af Hornbæk Fodboldafdeling
Hornbæk Fodboldafdeling er en klub, hvor alle 
medlemmer får mulighed for at udvikle sig som 
hele - og ligeværdige mennesker.

I Hornbæk Fodboldafdeling er arbejdet med så-
vel ungdoms- som seniorspillere gennemsyret 
af begreberne: Dialog, åbenhed, tillid, demo-
krati samt fairplay.

I Hornbæk Fodboldafdeling spiller vi fodbold for 
at vinde - men ikke for enhver pris - vigtigst af 
alt er, at vi bevarer glæden ved fodbold¬spillet 
og det sociale samvær i alle aldersklasser.

Det gøres ved at vi lever op til følgende værdier:

Vi skal udvise INTEGRITET ved altid at:
• Minimum gøre det, der er lovet til den aftalte 

tid.
• Tale til hinanden og ikke om hinanden.
• Udvise korpsånd og være tro mod målsæt-

ning og værdigrundlag og i den forbindelse 
bakke op om trufne beslutninger.

• Være tro mod vores sportslige overbevisning.

Vi skal udvise EMPATI ved altid at:
• Spørge og lytte.
• Udvise tolerance for - og handle efter forskel-

ligheder.
• Udvise interesse for andre.
• Respektere andres behov og erkende at 

disse også er vigtige.
• Udøve den bedst mulige indlevelse i medlem-

mernes behov samt foreslå løsninger der va-
retager disse behov.

Vi skal udvise ÆRLIGHED ved altid at:
• Definere klare mål for den enkelte og for alle - 

på kort og lang sigt.
• Kommunikere vores mål - internt i klubben, 

samt eksternt (øv¬rige afdelinger, sponsorer 
m.v.).

• Være åben for konstruktiv kritik.
• Sige vore meninger højt.
• Tage ansvar for egne handlinger.

Vi skal udvise POSITIVITET ved altid at:
• Være forandringsvillige.
• Forny os.

• Udvise glæde, begejstring og imødekom-
menhed.

• Fokusere på de forhold vi kan påvirke.
• Bidrage til processen.
• Fejre succes’er.

Vi skal udvise FAIRNESS ved altid at:
• Tage ejerskab af vores del af de fælles opga-

ver.
• Forstå balancen mellem evner og opgaver.
• Udvise tolerance.
• Give anerkendelse - rose og rise.

Vi skal udvise RESPEKT ved altid at:
• Opføre os korrekt overfor hinanden i klubben.
• Opføre os korrekt overfor andre klubber både 

”ude” og på hjem¬mebane.
• Forholde os positivt til andres meninger og 

forslag
• Bakke op om trufne beslutninger

Vi skal udvise SOCIAL ADFÆRD ved altid at:
• Tage højde for de enkelte medlemmers for-

skellige behov.
• Skabe en atmosfære som undgår at enkelt 

personer kan føle sig som ”tabere”.
• Sikre kommunikation så medlemmerne bliver 

informeret tilstræk¬keligt og direkte om æn-
dringer på holdene eller i klubben generelt 
samt om planlagte aktiviteter.

• Skabe en atmosfære hvor der ikke er plads til 
misundelse, ned¬ladenhed eller overdreven 
konkurrencementalitet.

• Skabe teamånd med forståelse af fælles an-
svar og ikke fokus på enkeltpersoners opnå-
ede præstationer eller begåede fejl. 

Læs mere om vores operationelle målsætning – 
hvad vi arbejder for i de enkelte aldersgrupper 
- om praktiske forhold (oplysninger om afdelin-
gens kon¬taktpersoner, ansvar, disciplin etc.), 
alkohol-politik, holdinddeling, spilletid i kamp, 
forældredeltagelse og meget mere på vores 
hjemmeside http://www.hornbaekif-fodbold.
dk/om-klubben/vaerdigrundlag/.

Vi ses på Pedella Park – Hornbæk Idrætsanlæg 
v/Hornbæk Hallen på Carl Bødker Nielsensvej.

Sportslig hilsen
Lars Vindahl, Formand Hornbæk IF Fodbold
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Fodbold
Træningstider forår 2017 

 

 

 

 

Hold Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Søndag 
Senior  

 18:30  18:30   

Drenge 
U19/U17  18:30  1830   

Piger U16/18  
 17:30     

Drenge U14 
(03) 17:00  16:30    

Piger U14 17:30  
 17:30    

Drenge 05/06  
 17:00  17:00   

Piger 
U11/U12  17:15  17:15   

Drenge 08/09 16:30  
 16:30    

Piger 07/08 16:30  
  17:15   

Mix 10/11   
   16:00  

Mix minibold 
12/13/14     16:00  

Fodbold 
Fitness 
Senior 

  18:30   10:30 

TRÆNINGSTIDER FORÅR 2017
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Fodbold
Kontaktperson til holdene 

Hold Kontakt Tlf. Email 

Senior Steen Egesø 30 28 31 21 HDKBH-CHOPU@mil.dk 

Drenge 
U19/U17 Jonathan Rantzau 22 55 89 25 jonathanrantzau@gmail.com 

Piger U16/18 Niels Christian Linde 22 92 62 52 nielschristianlinde@gmail.com 

Drenge U14 
(03) Tobias Gerster 40 55 68 50 tgerster69@gmail.com 

Piger U14 Jeanett Rantzau 22 88 06 25 jrfodbold@gmail.com 

Drenge 05 Søren Storminger 26 71 85 27 Signesoren@mail.tele.dk 

Drenge 06 Anders Duus 29 68 61 84 andersduus@live.dk 

Piger 
U11/U12 Per Gørtz 60 72 99 94 phsgortzz@email.dk 

Drenge 08/09 Casper Lafrenz 29 90 80 66 segecko@gmail.com 

Piger 06/08 Jesper Bækgaard 26 81 49 18 jesper@baekgaard.com 

Mix 10/11 Nicolai Stevns 22 73 04 45 nicolaistevns@hotmail.com 

Mix minibold 
12/13/14 Karin Scheel 61 69 46 14 karin.scheel.dk@gmail.com 

Fodbold 
Fitness 
Senior 

Lars Vindahl 31 21 37 53 lars.vindahl@gmail.com 

KONTAKTPERSON TIL HOLDENE
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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

Hornbæk Golfklub ligger i et naturskønt område og troner med sin 
varierede natur i Kongernes Nordsjælland.
 
Som golfspiller kan man nyde denne oplevelse hver gang man går en 
runde. Vi er meget opmærksomme på at drive klubben så miljørigtigt 
som muligt. Derfor har klubben anskaffet Gotlandske Pelsfår til at af-
græsse et engområde. Det er fårene eksperter i, og vores medlemmer 
nyder synet af dem hver gang de går en runde.
 
De Gotlandske Pelsfår er avlet på Bornholm. De er specielt gode til 
afgræsning, og kræver meget lidt pleje i forhold til får der bliver avlet 
med henblik på slagtning.
 
Der er en vædder blandt fårene, så vi glæder os til at se om der kom-
mer lam ud af det på et tidspunkt.

MAN ”FÅR” MEGET SOM 
GOLFSPILLER
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Hornbæk Golfklub tilbyder vo-
res begyndere et meget omfat-
tende og grundigt kursus, hvor 
man bliver indført i teknik og 
regler af både professionelle 
trænere og frivillige. Flere af de 
frivillige har været på hjælpe-
trænerkursus.
 
Billederne starter fra vores før-
ste hold begyndere. Vi er nu i 
gang med det tredje hold, men 
vi har hold der starter i de kom-
mende måneder, så det skal 
ikke være en hindring for at 
komme i gang.
 
Vi har lyttet til vores kursister, 
og derfor har vi justeret forløbet 
til at være mere fleksibelt for 
den enkelte kursist. Det giver 
flere og øgede muligheder for 
træning og teoretisk undervis-
ning på tidspunkter der passer 
kursisten, og kurset kan gen-
nemføres på 4 eller 8 uger – alt 
efter hvordan det passer den 
enkelte.
 
De får masser af frisk luft og et 
forlænget liv. Undersøgelser vi-
ser, at golfspillere i gennemsnit 
lever 5 år længere.
 
Det er fantastisk at opleve den 
glæde der lyser ud af kursi-
sterne for hver prøve de består, 
for slet ikke at tale om når den 
sidste er bestået og man bliver 
”rigtig” golfspiller.
 
Vi glæder os til at uddanne 
mange flere i den kommende 
tid.

BEGYNDERE I HORNBÆK GOLFKLUB
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Golf

Lyserøde roser, balloner og greenflag – så er scenen sat til Pink Cup. Klubben 
klædes  i pink, og det bliver starten på en fantastisk dag. Hovedformålet er at 
samle ind til kampen mod brystkræft.

1 ud af 9 danske kvinder rammes af brystkræft, så vi har alle noget at kæmpe for. 

Heldigvis er chancen for at overleve sygdommen steget støt i de sidste 30 år. 

Det skyldes at man er blevet bedre til at stille diagnosen tidligere, og at behand-
lingen er blevet langt bedre. Det er resultatet af intensiv forskning. Det er dette 
vore indsamlede penge går til.

Vi sælger donerede bøger, laver pølse bod og kaffe kage bod, afkræver P-afgift 
til Pinseturnering, afholder lotteri,  auktion og meget mere.

Rigtig mange af de lokale butikker har allerede hjulpet os med donationer - pølser 
til vores pølsebod og dejlige gevinster til vores lotteri og til præmier på selve Pink 
Cup dagen. Hele listen med sponsorer kommer i næste klubblad.  På forhånd tak.

Sidste år samlede vi  61.500 kr. ind, og vi håber at tangere – og  gerne forbedre 
vores resultat i år.

Pink Cup udvalget

MEGET MERE END GOLF
En fantastisk ramme er sat – Hornbæk Golfklubs kvinder
spiller Pink Cup torsdag d. 10. august 2017
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Gymnastik
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

SÆSONSTART 
i Hornbæk Idrætsforenings Gymnastikafdeling.

Vi håber, at se dig 
Vi har i Gymnastikafdelingen igen i år valgt at starte sæsonen tidligere 
for børneholdene (børn fra 1. kl. og opefter). Vi starter sæsonen op for 
børneholdene fra 1. kl. i uge 33, d.v.s. fra mandag den 14. august 2017.

De to børnehold ”Voksen/barn” og ”Lopperne” starter sammen med alle 
voksenholdene – som vanligt – den første uge i september (uge 36) fra 
mandag d. 4. september 2017 

Vi åbner derfor allerede for tilmelding lørdag d. 1. juli 2017. Vi gør op-
mærksom på, at kontingentet er fastholdt på samme pris som sidste 
sæson. Et enkelt voksenhold ”Core træning” med store bolde har fået 
længere træningstid og er derfor korrigeret i pris.

Vi kan i den kommende sæson byde velkommen til 2 nye yogalærere, som 
har overtaget yogaholdene henholdsvis tirsdag og torsdag, da Birthe Lom-
berg valgte at stoppe med at undervise med udgangen af sæson 2016-2017. 
Det er Grete Mærsk, som skal undervise tirsdage fra kl. 10.00 – 11.15 og 
Christina Ferdinand Pfeiffer, der skal undervise torsdage fra kl. 10.00 – 11.15. 

Vi i Gymnastikafdelingen er glade for, at vi igen i år kan tilbyde et pro-
gram med muligheder for, at både børn og voksne kan dyrke god og sjov 
motion i løbet af efteråret og vinteren. Vi håber, at der også er noget, der 
passer til dit/jeres behov. 

Som nævnt ovenfor åbner vi for tilmelding lørdag d. 1. juli kl. 10. Sæso-
nen starter for børneholdene (børn fra 1. kl.) i uge 33 og for ”Voksen/
barn, ”Lopperne” og voksenholdene  i uge 36.

Tilmeldingen foregår online på www.hornbaekif.dk - klik på ”Gymnastik 
”Gang og Løb”. Når du tilmelder dig, skal du logge ind først. Hvis du ikke 
tidligere har oprettet dig på hjemmesiden, skal du starte med dette. På 
vores hjemmeside er alle holdene grundigt beskrevet, og vi håber, at du 
kan finde et, der passer dig.

Har du spørgsmål vedr. indmeldelse kan du rette henvendelse til Pernille Kas-
lov, som er vores medlemsregistrator på tlf.nr. 40727494/pernille@kaslov.dk. 
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe til undertegnede.

På forhåbentlig gensyn til sæson 2017-2018 i Hornbæk Idrætsforenings 
Gymnastikafdeling.

Rigtig god sommer til jer alle. 
På bestyrelsens vegne
Kirsten Grønlund – formand
Mail: kirsten3100@hotmail.com / Mobil: 20 97 98 94
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Gymnastik

OBS. : Ret til ændringer forbeholdes.  Deltagerbegrænsning på alle hold

NR. HOLD-NAVN DAG TID STED INSTRUKTØR Pris

34 Parkour - drenge og piger min. 10 år Mandag 18.30-20.00 Store sal/skolen
Morten Zimmermann
/Stine Rosenquist

950

22 Smidighed og Styrke M/K Mandag 17.00-18.30 Multisalen/Hallen Anne Tvilling Jensen 1.000

28 Yoga M/K Tirsdag 10.00-11.15 Multisalen/Hallen Grete Mærsk 885

1 GymGirls piger 1.-3. kl.  Onsdag 17.15-18.15 Gamle sal/skolen
Emma Daugaard 
Sørensen

700

2 Hornbækpigerne piger 4.-6. kl. Onsdag 18.30-19.30 Gamle sal/skolen Mathilde Skandov 700

35
Ministjerner Spring/rytme, 
nybegyndere drenge og 
piger fra 5 år

Tirsdag 16.30-18.00 Tumlesal/skolen
Ida-Marie Appelrod/
Ansvarlig Jesper 
Appelrod  

950

15
Småstjerner 1 - Spring/rytme, 
let øvede drenge og piger fra 7 år

Tirsdag 16.30-18.30 Store sal/skolen Jesper Appelrod 1.100

23
Småstjerner 2 - Spring/rytme, 
øvede drenge og piger. 
Min. 1 år på Småstjernerne

Tirsdag 
og Tors-

dag
16.30-18.30 Store sal/skolen Jesper Appelrod 1.500

14
Stjerneholdet. 
Springere/øvede 

Tirsdag 
og Tors-

dag
18.00-20.00 Store sal/skolen Jesper Appelrod 1.600

8 Motion M/K Onsdag 09.45-10.45 Hornbæk Hallen
Annelise 
Schultz-Lorentzen

600

9 Core træning m/Store bolde M/K Onsdag 17.00-18.30 Multisalen/Hallen Helle Andersen 1.000

3
All Round piger og drenge 
7. kl. og opefter

Mandag 18.45-19.45 Multisalen/Hallen
Andrea Vindahl 
Andersen/ 
Mathilde Skandov

700

45 Yoga M/K Torsdag 10.00-11.15 Multisalen/Hallen
Christina 
Ferdinand Pfeiffer

885

50 Gymnastik og Styrke M/K Torsdag 19.00-20.30 Multisalen/Hallen Marianne Skandov 1.000

4
Lopperne - 3 år - 0. kl. 
piger og drenge

Torsdag 16.30-17.30 Gamle sal/skolen Lise Fritzbøger 700

19 Motion M/K Fredag 09.45-10.45 Hornbæk Hallen
Annelise 
Schultz-Lorentzen

600

29 Voksen/barn 1,5 - 3 år Søndag 09.00-09.50 Gamle sal/skolen Instruktør mangler 700

819 Motion M/K
Onsdag 

og Fredag
09.45-10.45 Hornbæk Hallen

Annelise 
Schultz-Lorentzen

900

PROGRAM FOR GYMNASTIKSÆSON 2017-2018 
i Hornbæk I.F.'s Gymnastikafdeling
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Obs: Alle vores hold har deltagerbegrænsning

”Voksen/barn”. Børn 1,5 - 3 år. 
Søndage 9.00-9.50/ Skolens gl. sal.
Instruktør mangler.
Små børn elsker at tumle, trille, snurre, gynge, 
vugge, hoppe, løbe, kravle, rutsje, klatre og 
meget mere. Og hvad kan være bedre end hvis 
man kan få lov til det sammen med en kær vok-
sen!
De mindste gymnaster vil her få mulighed for 
i deres eget tempo at stifte bekendtskab med 
gymnastikkens verden.
Gennem leg og glæde stimuleres alle barnets 
sanser og barnets motorik og reflekser udvikles.
Bevægelseslege, lege, små legeredskaber og 
store redskabsbaner, hvor børnene udfordrer 
sig selv, vil indgå i timen.
Husk både barn og voksen (som også kan være 
en bedsteforældre el.lign.) deltager i gymnastik-
ken! 
Hold nr. 29/ Kr. 700,-
Sæsonstart søndag d. 10.09.2017

”Lopperne”. Piger og drenge fra 3 år - 0. kl. 
Torsdage 16.30-17.30/ Skolens gl. sal. 
Instruktør Lise Fritzbøger. 
Vi leger meget på en struktureret måde. Danser, 
hopper og spjætter med arme og ben, op og 
ned, frem og tilbage, over og under. Vi bruger 
alle redskaber – kun fantasien sætter grænser. 
Vi hører god musik og sætter meget pris på at 
have det sjovt med hinanden. Når timen er forbi 
er vi glade og trætte.
Hold nr. 4/ Kr. 700,- 
Sæsonstart torsdag d. 07.09.2017

”GymGirls”. Piger fra 1.-3. kl. 
Onsdage 17.15-18.15/ Skolens gl. sal. 
Instruktør Emma Daugaard Sørensen.
Er du glad for bevægelse, gymnastik og dans og 
går i 1.-3. kl. – så er GymGirls lige noget for dig. 
På dette hold laver vi rytmegymnastik samt en 
masse sjov og ballade. Du behøver ikke af have 
gået til gymnastik eller dans før, for på GymGirls 
er der plads til alle. Kom og prøv at være med, 
vi får det rigtig sjovt. Vi afslutter sæsonen med 
en opvisning, Derfor må der påregnes udgifter 
til opvisningsdragter.
Hold nr. 1/ Kr. 700,-
Sæsonstart onsdag d. 16.08.2017

”Hornbækpigerne”. Piger fra 4.–6. kl. 
Onsdage 18.30-19.30/ Skolens gl. sal. 
Instruktør Mathilde Skandov.
Hornbækpigerne laver rytmegymnastik, hygger 
og lærer nye dansemoves. Vi arbejder i løbet 
af sæsonen på at blive dygtigere til gymnastik, 
men vi har det også sjovt imens. Du behøver 
ikke at have gået til gymnastik før, men det er 
vigtigt, at du er frisk på at yde en indsats for 
at lære noget nyt. Vi laver forskellige rytme- og 
danseserier og afslutter sæsonen med en op-
visning. Derfor må der påregnes udgifter til op-
visningsdragter og evt. redskaber.
Hold nr. 2/ Kr. 700,-
Sæsonstart onsdag d. 16.08.2017

HOLDBESKRIVELSE FOR HORNBÆK 
IF´S GYMNASTIKSÆSON 2017-2018
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Gymnastik
”All Round”. Piger og drenge fra 7. kl. og 
opefter. 
Mandage kl. 18.45-19.45/ Hornbæk Hallens 
Multisal. 
Instruktører Andrea Vindahl Andersen/Ma-
thilde Skandov
Dansehold for piger og drenge fra 7 kl. og op-
efter.
I løbet af sæsonen gennemgår vi forskellige 
dansestilarter, f.eks. House, Hiphop, Rytmisk 
gymnastik og hvis du har mod på det Disco. Så 
hvis du vil have det sjovt samtidig med, at du 
får sved på panden og lærer noget nyt, så er All 
Round noget for dig.  
Hold nr. 3/ Kr. 700,-
Sæsonstart mandag d. 14.08.2017

”Ministjernerne”. Drenge/piger fra 5 år.
Nybegyndere, der senere skal videre på 
springhold. 
Tirsdage 16.30-18.00 i Tumlesalen ved den 
store sal på skolen.
Instruktør Ida-Marie Appelrod / ansvarsha-
vende instruktør Jesper Appelrod.
Holdet for de kommende superspringere vil 
blive trænet af vores højt kvalificerede unge 
trænere. Vi træner hårdt – rigtig hårdt og vi har 
det sjovt – rigtig sjovt. Ministjernerne er drenge 
og piger fra 5 år, der har talentet og gnisten til 
at blive ved og ved, også selv om det kan gøre 
lidt av. Der vil blive stor fokus på smidighed, ba-
lance, grundspring og rytmisk forståelse.
Som forældre er man velkomne i salen, hvis 
man er omklædt og deltager i opvarmning, så-
vel som aktiv hjælper. Vi forventer, at man re-
spekterer de unge trænere 100%. Der må på-
regnes udgift til opvisningsdragter.
Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gym-
nast vil have større udbytte af et andet hold, 
flyttes til et andet hold. 
Hold nr. 35/ Kr. 950,-
Sæsonstart tirsdag d. 15.08.2017

”Småstjernerne 1”- Drenge/piger fra 7 år - 
spring-og rytmehold/let øvede. 
Tirsdage 16.30-18.30/ Skolens store sal.
Instruktør Jesper Appelrod. 
Det forventes, at man er koncentreret, discipli-
neret og kan være en del af et hold, samt blive i 
salen i den tid, som træningen varer.

Forældre er velkomne i salen, men KUN hvis de 
er omklædt og aktive som hjælpere og deltager 
i opvarmning.
Der må påregnes en ekstra udgift på 300-500 
kr. til opvisningsdragter og deltagelse i træ-
ningsarrangementer.
Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gym-
nast vil have større udbytte af et andet spring-
hold, flyttes til et andet hold.
Hold nr. 15/ Kr. 1.100,-
Sæsonstart tirsdag d. 15.08.2017

”Småstjernerne 2”- Drenge/piger - spring og 
rytmehold/øvede. 
Tirsdage og torsdage 16.30-18.30/ Skolens 
store sal. Instruktør Jesper Appelrod. 
Man skal som minimum have gået til spring-
gymnastik 1 år i Hornbæk eller have været på 
tilsvarende springhold for at gå på Småstjer-
nerne 2 – eller udvise specielt talent.
Man skal som minimum kunne udføre udvalgte 
spring. Det forventes, at man er koncentreret og 
disciplineret. Mødepligt er en del af samarbej-
det og vi forventer at gymnasten også øver sig 
hjemme, samt deltager i opvisninger og ekstra 
træninger. 
Forældre er velkomne i salen, men KUN hvis de 
er omklædt og aktive som hjælpere og deltager 
i opvarmning.
Der må påregnes en ekstra udgift på 300-500 
kr. til opvisningsdragter og deltagelse i træ-
ningsarrangementer.
Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gym-
nast vil have større udbytte af et andet spring-
hold, flyttes til et andet hold.
Hold nr. 23/ Kr. 1.500,-
Sæsonstart tirsdag d. 15.08.2017
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”Stjerneholdet". Spring- og rytmegymnastik 
for øvede drenge og piger.
Tirsdage og torsdage kl. 18.00-20.00/ Sko-
lens store sal. 
Instruktør Jesper Appelrod  
Springtræning med udfordringer.
Man skal som minimum kunne udføre udvalgte 
spring.
Mødepligt er en del af samarbejdet og vi for-
venter, at gymnasten også øver sig hjemme og 
at alle deltager i opvisninger samt ekstra træ-
ninger. 
Der må påregnes en ekstra udgift på 300-500 
kr. til opvisningsdragter og deltagelse i træ-
ningsarrangementer.
Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gym-
nast vil have større udbytte af et andet spring-
hold, flyttes til et andet hold.
Hold nr. 14/ Kr. 1.600.-
Sæsonstart tirsdag d. 15.08.2017          

”Smidighed og Styrke” M/K. 
Mandage 17.00-18.30/ Hornbæk Hallens
Multisal.  
Instruktør Anne Tvilling Jensen. 
Smidighed og Styrke er holdet for dig, som øn-
sker at få arbejdet hele kroppen igennem. Det 
er callanetic, pilates og yoga inspireret, dvs. 
skånsom og opstrammende styrketræning. Vi 
benytter også den lille Redondobold i trænin-
gen. Vi hverken hopper eller løber, men du vil 
sagtens kunne få sved på panden. Holdet er 
både for mænd og kvinder i alle aldre.
Hold nr. 22/ Kr. 1.000,-
Sæsonstart mandag d. 04.09.2017

”Core træning” m/ Store bolde M/K. 
Onsdage 17.00-18.30/ Hornbæk Hallens
Multisal. 
Instruktør Helle Andersen. 
Core betyder ”muskelkorsettet” eller ”kroppens 
stamme”. Core træning med store bolde træner 
primært mave- og rygmuskler, de små muskler 
omkring dine led og din balance. Jo stærkere 
du er i de små muskler omkring leddene, jo 
mindre belaster du dem, når du bevæger dig. 
Det betyder, at din krop bliver langt stærkere og 
du har mindre risiko for fx rygsmerter. 
Undervisningen starter med at mærke dig selv, 
ved en kort afspænding inden vi sammen går 
videre til en blid opvarmning efterfulgt af core 
øvelser med og uden bold. Udover core trænin-
gen fokuserer vi på forskellige dele af kroppen, 
fx fødderne, hænder, arme, nakke, skuldre, ben 
og åndedræt – forskellige dele af kroppen vil 
blive gået igennem, så du går fra timen med en 
god fornemmelse af velvære.
Du får dog ikke pulsen op med træning på bold, 
tag derfor gerne en trøje med, som du kan tage af 
og på, samt et par varme sokker til afspænding.
Alle kan træne på store bolde – det er rigtig god 
grundtræning og kan bruges som supplement 
til træning, hvor du styrker de store muskler og 
din kondition.
Ligesom al anden sport kræver boldtræning tål-
modighed. Det tager tid at lære at udføre øvel-
serne korrekt, så du får noget ud af træningen. 
I begyndelsen kan det være svært bare at sidde 
på træningsbolden og holde balancen, men i 
løbet af relativt kort tid vil du kunne mærke en 
klar forbedring. 
Hold nr. 9/ Kr. 1.000,-
Sæsonstart onsdag d. 06.09.2017 
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”Gymnastik og Styrke” M/K. 
Torsdage 19.00 – 20.30/ Hornbæk Hallens
Multisal. 
Instruktør Marianne Skandov.
Traditionel gymnastik blandet med styrke- og 
cirkeltræning, god musik og godt humør. Hele 
kroppen arbejdes igennem.
Holdet er både for kvinder og mænd og alle kan 
være med.
Kom og vær med til en gratis prøvetime – og se 
om det kunne være noget for dig.
Hold nr. 50/ Kr. 1.000,-
Sæsonstart torsdag d. 07.09.2017

”Yoga” M/K.
Tirsdage 10.00-11.15/ Hornbæk Hallens Mul-
tisal
Yogalærer Grete Mærsk.
Yoga virker på en gang afstressende og vitali-
serende. Den er desuden styrkende og smidig-
gørende samt dybt regenererende. Skavanker 
som dårlig ryg, spændingshovedpine, fordøjel-
ses- og søvnproblemer forebygges og afhjæl-
pes ved regelmæssig praksis. Den enkeltes 
energi og modstandskraft øges. Mentalt vil man 
desuden opleve et bedre kendskab til sig selv 
og sine ressourcer samt en større oplevelse af 
indre ro.
Yoga forener krop, åndedræt, sind og giver 
styrke, indre ro og velvære. Man arbejder med 
hele kroppen gennem forskellige dynamiske og 
statiske stillinger. Du vil lære åndedrættets tek-
nikker og opnå en positiv effekt på kredsløb.
Yoga er for alle, uanset alder, køn størrelse og 
tidligere erfaringer med yoga. Det er derfor hel-
ler ikke nødvendigt at være specielt smidig eller 
stærk. Det har større betydning, at du har lyst 
til at arbejde med dig selv og din krop. At du 
tør være autentisk i forhold til hvad du føler og 
respondere ærligt på det kroppen fortæller dig.
Hold nr. 28/ Kr. 885,-
Sæsonstart tirsdag d. 05.09.2017

34 Hornbæk Idrætsforening · juni 2017



”Yoga” M/K
Torsdage 10.00-11.15/ Hornbæk Hallens
Multisal
Yogalærer Christina Ferdinand Pfeiffer.
Yoga virker på en gang afstressende og vitali-
serende. Den er desuden styrkende og smidig-
gørende samt dybt regenererende. Skavanker 
som dårlig ryg, spændingshovedpine, fordøjel-
ses- og søvnproblemer forebygges og afhjæl-
pes ved regelmæssig praksis. Den enkeltes 
energi og modstandskraft øges. Mentalt vil man 
desuden opleve et bedre kendskab til sig selv 
og sine ressourcer samt en større oplevelse af 
indre ro.
Yoga forener krop, åndedræt, sind og giver 
styrke, indre ro og velvære. Man arbejder med 
hele kroppen gennem forskellige dynamiske og 
statiske stillinger. Du vil lære åndedrættets tek-
nikker og opnå en positiv effekt på kredsløb.
Yoga er for alle, uanset alder, køn størrelse og 
tidligere erfaringer med yoga. Det er derfor hel-
ler ikke nødvendigt at være specielt smidig eller 
stærk. Det har større betydning, at du har lyst 
til at arbejde med dig selv og din krop. At du 
tør være autentisk i forhold til hvad du føler og 
respondere ærligt på det kroppen fortæller dig.
Hold nr. 45/ Kr. 885,-
Sæsonstart torsdag d. 07.09.2017

"Motion Mix” M/K. 
Onsdage 09.45-10.45/ Hornbæk Hallen
Fredage 09.45-10.45/ Hornbæk Hallen 
Instruktør Annelise Schultz-Lorentzen.
Kom og vær med. Effektiv træning til glad mu-
sik. Motion er godt og især kroppen nyder det. 
Den er skabt til at bevæge sig. Ved motion 
bliver muskler og knogler styrket, kredsløbet 
forbedres, hvilket nedsætter risikoen for hjerte-
kar sygdomme, blodpropper, forhøjet blodtryk. 
Konditionen og koordinationen bliver forbedret 
og balancen bliver markant bedre. Det er aldrig 
for sent at komme i gang med at dyrke motion. 
Motion skal være sjovt og en fornøjelse. Lidt mo-
tion er altid bedre end slet ingen motion. I løbet af 
en træningstime er der fokus på at arbejde hele 
kroppen igennem. Der vil blive trænet styrke, 
balance og kondition med bevidstheden om 
kropsholdning i fokus. Undervisningen er tilret-
telagt så alle kan deltage. Der vejledes og tages 
individuelle hensyn, så gymnastikholdet er også 
noget for dig, der har en lille eller større skavank.
Hold nr. 8/ Kr. 600,- Hold nr. 19/ Kr. 600,-
Hold nr. 819/ Kr. 900,-
Sæsonstart onsdag d. 06.09.2017.

”Parkour”. Drenge og piger fra min. 10 år + 
evt. voksne.
Mandage 18.30 – 20.00/ Skolens store sal. 
Instruktør Morten Zimmermann. Stine Ro-
senquist supporterer.
Parkour går ud på at finde den hurtigste og 
mest elegante vej mellem to punkter, og be-
står af forskellige bevægelsesformer, hvor man 
blandt andet hopper, ruller, løber på mur og 
andre faste genstande. Parkour er en alsidig 
bevægelsesform, som har elementer fra for-
skellige idrætsgrene som f.eks. løb, klatring og 
gymnastik. Her er ingen regler. Det drejer sig om 
at være kreativ og se muligheden for at finde 
”sin egen vej”. Træningen indeholder udover 
opvarmning, også elementer af smidighedstræ-
ning, styrketræning, balance- og koordinations-
træning samt spring- og lande teknik.
Som deltager på Parkourholdet, er du mindst 
10 år og dine forældre er naturligvis også vel-
komne som aktive hjælpetrænere – det er nem-
lig ikke muligt at være stillesiddende tilskuer, da 
Parkour er en bevægelsesform. 
Hold nr. 34/ Kr. 950,-
Sæsonstart mandag d. 14.08.2017
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Denne gang skulle vi til Frederiksborg slot, hvor 
turen gik hele vejen rundt om søen ad den ro-
mantiske søsti. 
Først "gennemkrydsede" vi den nyrestaurerede 
barok have. Herfra fulgte vi søstien frem til ho-
vedindgangen på Frederiksborg slot. Slottet 
blev påbegyndt af Frederik d. 2. sidst i 1500-tal-
let. Vi passerede slotsgården og gik ad idylliske 
stier til det berømte Badstueslot, hvor kongen 
indlogerede prominente gæster. I dag bruger 
kongehuset det som jagtslot. 

Vi gik videre rundt om "Louises ø", hvor Fre-
derik d. 7. hyggede sig med sit livs kærlighed 
grevinde Danner (født Louise Rasmussen).
Turen var på 6 km. Vi indtog vores medbragte 
fortæring med den smukkeste udsigt til slot, 
park og et hav af ny udrugede ællinger.
Sjovt nok er det høj sol og glimrende vejr, når 
vi går disse "specialture" - hvor heldig kan man 
være.

STAVGANG 
– TUR TIL FREDERIKSBORG SLOT
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Denne gang gik turen til Nivå og nærmeste 
omegn. Vi var under kyndig ledelse af Niels og 
Irene, der kender området "som deres egen 
bukselomme". 
Vi mødtes som sædvanlig ved hallen og fyldte 
bilerne op. Første step på ruten var Nivå lystbå-
dehavn, hvorfra vi gik til Lave skov. Undervejs 
nød vi de nyudsprungne bøgetræer.  Vi fortsatte 
ned mod den gamle del af Nivå langs lergravs-
søerne til Ringovnen, der er en helt speciel ovn. 
Den stod færdig i 1870 og indvarslede den nye 

tid for brænding af ler, da man her udnyttede 
varmeressourcerne optimalt.  Den blev fredet i 
1985 og er den sidste ringovn i Danmark.
Vi spiste vores frokost omgivet af de flotteste 
Rhododendron buske i Nivågårds park. 
Turen sluttede ved et stort fugleudkigstårn, der 
står ved Nivå bugt. 

STAVGANG 
– TUR TIL NIVÅ
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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

PÅSKECUP
Hornbæk kom, de så og de sejrede!
For andet år i træk tog Hornbæk IF Håndbold til Påske Cup i Hillerød.
Torsdag kl. 14 hentede Nygaard Bus 44 forventningsfulde spillere og 
voksne og kørte mod Hillerød. For U12-P og U14-D var det endnu én 
turnering i rækken, men for U9-P og U10-D var det nyt, ukendt og me-
get spændende. Hvad ville disse 4 dage og ikke mindst 3 nætter byde 
på? Spørgsmålene var mange og sommerfuglene ligeså.

Vel ankommet og indkvarteret på Brødeskovsskolen, blev denne og 
nærområdet udforsket og der hentet pizza til alle mand. De voksne 
kiggede på kampprogram, busplaner og lagde strategi for de kom-
mende dage.
Der blev spillet i alt 371 håndboldkampe, I 10 haller i Hillerød og om-
egn. Man har set de andre holds kampe, hvor det har været muligt og 
ellers er der blevet hygget på skolen eller i svømmehallen. 

U9-P endte som nummer 3 i gruppen efter kun -1 i målforskel. Meget 
tætte kampe blev spillet og dette var kun anden turnering for pigerne, 
siden at de startede som hold denne sæson. En meget flot præstation 
af pigerne!

U10-D endte som nummer 4 i gruppen og spillede også deres anden 
turnering sammen som hold. Holdet startede op denne sæson, med 
to forældre som aktive trænere . Drengene kæmpede bravt og havde 
en fest både på banen og udenfor. De var lidt mere udfordret end pi-
gerne, men lod sig ikke slå ud.

U12-P spillede lige op med mange af holdene og der blev nævnt at 
vi godt kunne slå favoritterne fra Odense. På turnerings sidste dag, 
kunne alt ske og vi mødte ind til sidste kamp som nummer 3 og skulle 
møde de ubesejrede 1´er fra Odense. Det var en kamp hvor alle piger 
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Igen i år lægger Danmarks bedste strand sand til

HÅNDBOLD BEACHSTÆVNE
Det bliver lørdag den 19. august 

og søndag den 20. august. 
Vi glæder os til at Jer og håndboldspillere 

fra det meste af Sjælland!

hev deres stærkeste sider frem og viste hvad 
der skulle til. Da slut signalet lød havde vi vun-
det med 17-12 og var klar til FINALEN!! Her 
vandt vi over IF Bjæverskov 13-6. 

U14-D lagde sig suverænt som 1. I rækken og 
var klar til finale allerede lørdag eftermiddag og 
ubesejrede igennem turneringen. Turneringen 
blev brugt til at styrke alle spillere, nye ansvar 
og roller blev tildelt og drengene er I den grad 

vokset som hold men også individuelt. I finalen 
mødte vi Team København og vandt 18-9

Udover de to guldmedaljer, blev der også hø-
stet præmier for at vinde tegnekonkurrencen 
(Emil U10-D), påskeæg (Dorthe, holdleder U12-
P), shopping konkurrencen (Karina T, best. 
medlem), bedste tilskuer ved hhv. U14-D fina-
len (Eva-Maria, mor U14-D) samt U12-P finalen 
(Heidi mor U12-P og Pernille, holdleder U14-D)

JULE-
KALENDER
Efter lotteriet var afsluttet 
efterlyste vi og fandt vin-
derne af:
2 gavekort af 1500 kr. til 
Hornbæk Fitness og Horn-
bæk Skibshandel.

Vinderen af gavekortet på 
2000 kr. Long Beach har 
henvendt sig i butikken.

Vi ønsker de heldige vindere 
tillykke og siger hermed TAK 
til sponsorerne.

Regnskabet findes på Hånd-
boldklubbens hjemmeside.
Mvh Karina - kasserer Horn-
bæk IF Håndbold
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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/
aktivitetsansvarlig
Ulla Kuskner
Valnøddevej 22
3100 Hornbæk
Tlf. 24594800
ullakuskner@gmail.com

Kasserer/
Medlemsregistrering
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

Bestyrelsesmedlem/
badehusansvarlig
Peter Esbjørn
Strandlystvej 6
3100 Hornbæk
Tlf.40103012
pesbjorn@hotmail.com

Suppleant/IT-ansvarlig
Klaus Lagermann
Bødkervej 19
3100 Hornbæk
Tlf.29243579
kl@k3.dk

Hjemmeside:
hornbaek-vinterbadelaug.dk

Hornbæk Vinterbadelaug

ÅRSFEST 28.04.2017
35 festklædte vinterbadere mødte glade op i Hornbæk Idrætsfor-
enings Klubhus for at festligholde sæsonafslutningen for årets vin-
terbadning. Her blev de mødt af veldækkede borde, velkomstdrink 
og en dejlig buffet. 

Aase havde som sædvanlig kreeret en af sine 
dejlige taler, som vi synes, at I andre også 
skal have mulighed for at høre/læse:
”HAVET”

"Jeg er hav" - jeg kan ikke andet, kan du forklare mig hav? Lær mig 
at blive dig lig--
 Dybt rullende hav - havet fylder øjet med stadig nye synsindtryk og 
fantasien med de mange tanker, der gemmer sig under overfladen, 
de åbne veje ud over, ud mod hele verden. 
Det er himmel-lyst, at kende dine dæk i bølgers gang”.
Således skriver Holger Drachmann i " Sange til havet".

Ja havet udøver en forunderlig tiltrækning på os. Dets fjerne horisont 
er en verden af frihed og eventyr. Vi fornemmer intuitivt, at vi har 
vores oprindelse i havet.
En sentens fra hovedpersonen i Herman Melville store sø roman 
Moby Dick: " Rundt om hele byen står tusind efter tusind hensun-
ket i drømme om det store hav, kun i det kystløse bor den højeste 
sandhed...
Måske er det dette mineral, sandhedsmineral, som mange af havets 
sentenser søger, at forbinde i fortællingens liv fra havet.

Kulturens skib rummer i lasterummet havfortællinger som: Antikkens 
Odysséen, Kipling, Jules Verne, Sandemose, Hemingways ”Den 
gamle mand og havet” eller vores egen Carsten Jensen ”Vi de druk-
nede” og i fantasten Yann Martel `s roman” Pi`s” liv om en bengalsk 
tiger og en dreng, som efter skibsforlis ender i en redningsbåd, hvor 
de begge overlever i næsten et år, før de reddes i land.
På styrmandsposten rummer skibet: Galathea ekspeditionen i 1845, 
Troels Kløvedals rejser med "Nordkaperen" og sønnen Mikkel Beha`s 
oplevelser fra "Havanna", hvor vi følger en skøn familie "læse ha-
vet"...

40 Hornbæk Idrætsforening · juni 2017



På styrmandsposten kan vi også slutte med 
fantasten, det magiske ved Thor Heyerdahls 
rejse i 1947 med Kon-Tiki, hvor han ønskede 
at bevise forbindelsen mellem påskeøerne og 
Sydamerika, 8000 km over Stillehavet på en 
tømmerflåde bygget efter tusind år gamle an-
visninger.

Ja, havet har til alle tider draget os og formet 
vores liv. Fra historiens begyndelse hvor vo-
res verden blev dannet og som den blev kaldt 
fra Apollo 17 i det berømte billede "The blue 
Marble", Den Blå Planet som den jo virkelig er.
Vores egen lille verden Hornbæk blev til for 
mere end 500 år siden, hvor nogle folk slog sig 
ned ved havet mellem de to bække og et sam-
fund voksede op - så at sige på havets betin-
gelser. Selv Kirken fik sine skibe, som gennem 
tiderne har sejlet ad den udstukne vej med 
Store Bjørn og generationer af fiskeres håb og 
tro i lasten.
Havet var vejen, af hvilken man rejste, havet 
gav føden og havet gav arbejde. Man kan sige, 
at havet er gået fra at være et absolut i fælles-
skabet til at være et aktiv i en ny tids fælles-
skab, et valg.
Det er strande med skaller og rav, det er sol-
nedgang på molen, det er havnen med både, 
joller, kajakker og bræt af enhver art.
Alle har vi en del i havet, enhver Hornbækker 
indfødt eller til rejst har havet i sig. Måske tog 
man de første skridt her ved havets dæk, må-
ske mødte man kærligheden her, måske kæm-
pede man sin første kamp med havet her, må-
ske tog havet her tåren fra den stille sorg.
Hvad end i livet så er havet for os en hjem-
stavns kilde og kærlighed - et noget vi vil.

Som vinterbader er havet den havn, vi lægger 
til ved hver dag året rundt. Vi strømmer til da-
gen lang og lægger til på helt faste tider, det er 
et spørgsmål, hvor svaret er givet - 
Vi vil vores hav, vi er et samfund i samfundet af 
havets Hornbækkere...
     
"At ville havet som vinterbader er at være i et 
fællesskab på havets grund, at møde bølgers 
gang i en vintermorgens mørke sang.
At ville havet som vinterbader er at føle livet 
selv og fylde sit sind og øje med tankens him-

melhvælv, at undres og betages at møde da-
gen her, gør livet mere værd.
At ville havet som vinterbader er at sprænge el-
ler samle sit eget verdensrum, at vække det der 
sover og gøre tanken fri, at se en himmel over 
hver drøm, hvert håb vi alle lever i....

"Vi er havet, vi kan ikke andet"...

Efter Aases tale gik snakken videre, mens buf-
feten blev sat til livs. Efter hovedretten blev der 
uddelt sange som blev sunget til akkompag-
nement på guitar af vinterbader Dennis Lund. 
Herefter blev årets Vinterbader afsløret.

Årets Vinterbader

”Kære Peter!
Kære Maste-Peter, ja, for sådan har du altså 
heddet fra starten, hvor du var på vej ned i ha-
vets mørke som medlem af Hornbæk Vinter-
badelaug.
Hver morgen inden telefon-masterne kalder, 
åbner du så at sige badehuset med det tidlige 
hold.
Du er alt, hvad vi "kvinder"!!!! sludder, bade-
lauget kunne ønske os. Du er omsorgsfuld og 
opmærksom overfor de øvrige badende på 
trappen til vandet, som der står i en indstil-
ling af dig, så holder du et vågent øje med de 
badende på trappen til vandet at alle kommer 
sikkert op.
Du er utrolig hjælpsom, hvis der er is på trap-
pen og andet, som kan vanskeliggøre vores 
badning og være til fare. Har vi ikke set hin-
anden i nogle morgener og man møder dig i 
byen, så skal du lige høre, hvordan det står til.
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Du er kort sagt eksponent for alt, hvad vi i vo-
res badelaug ønsker af samhørighed og ansvar. 
Det der gør, at vi har en god ånd i et forplig-
tende fællesskab.
Sluttelig er der dit humør og charme, det kan 
du jo ikke gøre for og måske skal vi takke din 
kone, men en sur kold regnfuld morgen, at 
møde dig, så stiger glæden ved vinterbadet til 
næsten mastehøjde.
Det er derfor med stor glæde, at jeg på bade-
laugets vegne kan kåre dig Peter Dybsted til 
årets vinterbader i Hornbæk Vinterbadelaug.”

Sådan lød ordene fra Aase, hvorefter sidste års 
vinterbader Peter Storminger overrakte Årets 
vinterbaderpokal til Maste-Peter under stor 
applaus.

Efter desserten med kaffe og avec kom afte-
nens clou, idet bestyrelsen havde fået Mogens 
Christiansen og René Nielsen til at spille og 
synge, så dansegulvet blev flittigt brugt. Det 
var alle meget begejstrede for.

Sidste men ikke mindst kunne vi sige tak til 
festudvalget, som bestod af Jette og Gert 
Christiansen, Eva Hansen og Jonni Sørensen 
samt Aase Kjær og Kirsten Storminger fra be-
styrelsen.

Endnu en tak skal lyde til de 4, som sagde ja 
til at lave næste årsfest – Bende Winsløw, Ma-
rianne Johansson, Erling Gotsæd-Petersen og 
Lisbeth Helle. Vi glæder os til næste år.

Tak for forårssæsonen
Mens disse ord skrives har vi igen i år forlæn-
get sæsonen indtil 28.05.17, hvor vi aflåser 
badehuset.

Vi åbner igen d.30. september 2017 og håber 
til den tid, at I vil møde et udvidet omklæd-
ningsrum.

Resten af sommeren mødes vi forhåbentlig 
på hver vores favoritbadeplads. Morgenholdet 
hver fredag på aftalt strand – alle er velkomne.

For at vi ikke helt skal glemme hinanden vil vi 
som tidligere nævnt afholde et sommerarran-
gement, hvor vi mødes på golfbanen i Horn-
bæk Golfklub d.19.07.17. Vi udsender invita-
tion med tilmelding en gang i juni.
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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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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



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

Bestyrelsesmedlem:
Kirsten Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Tlf.: 43 99 77 17
Mobil: 40 50 75 10
E-mail:  
hornbaekkrocket@mail.dk

NORDSJÆLLANDS 
PARTURNERING
Hornbæk Krocket var vært ved Nordsjællands parturnering, som blev 
spillet fredag den 2. juni med 48 deltagere fordelt på 12 baner.

Vi bliver bl.a. valgt fordi vi har Nordsjællands bedste græsbaner, og 
det er vi stolte af.
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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

www.skibshandlen.dk

Hornbæk�Skibshandel

Åben�alle�dage�10�-�17.30

A.R. Friisvej 3
3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 04 90
blomsten@ilsejacobsen.dk

blomsten.ilsejacobsen.com 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

A.R. Friisvej 3
3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 04 90
blomsten@ilsejacobsen.dk

blomsten.ilsejacobsen.com

DRACHMANN
ADVOKATER

Autoriseret bobestyrer

49 21 01 80
Kontoradresser:

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

www.drachmann.dk
da@drachmann.dk

info@kathoj.dk

A.R. Friisvej 3
3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 04 90
blomsten@ilsejacobsen.dk

blomsten.ilsejacobsen.comA.R. Friisvej 3
3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 04 90
blomsten@ilsejacobsen.dk

blomsten.ilsejacobsen.com
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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

Den 23. april deltog et hold fra Hornbæk i Nordkyst Cup, der denne 
gang blev afholdt på Tributors baner i Fredensborg.
 
Dagen er ment som en opvarmning til sommerens runder i Sommer-
landsturneringen. Foruden holdet fra Hornbæk deltog hold fra Tri-
butor, Gribskov og Lynge. Det blev en god dag for 10-mandsholdet 
fra Hornbæk, der meget overbevisende vandt alle dagens holdkampe. 
På andenpladsen kom Lynge foran Gribskov og værterne fra Tributor.
 
Efter den første runde i Sommerlandsturneringen ligger begge hold fra 
Hornbæk flot placeret, hver på en andenplads.

 Nordkyst Cup 009 JPG: De glade vindere fra Hornbæk smiler alle velvilligt til foto-
grafen
 

MEDALJEREGNEN FORTSÆTTER
Den 6. maj, på en på det tidspunkt en sjælden varm forårsdag, af-
holdt klubben årets første klubmesterskab, nemlig triplemesterska-
bet. Otte hold havde afsat lørdagen til bestræbelserne om at blive 
dagens vindere. Mange af holdene var gengangere fra sidste år, nogle 
nye var trådt til og enkelte havde udskiftet en enkelt spiller. Det gjaldt 
således også dagens vinderkonstellation, Rasmus Korsholm, Mads 
Rasmusssen og Morten Klausen, der efter nogle tætte kampe kunne 
udråbes til vindere og med et øvet håndelag vride proppen af cham-
pagneflasken. På andenpladsen kom Kirsten Madsen, Jørgen Tim-
mann og Robert Merinaeu og på tredjepladsen Kirsten og Bjarne Ras-
mussen, der havde slået sig sammen med Jesper Sørensen,
 
STORT TILLYKKE TIL ALLE

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

STOR SUCCES FOR HORNBÆK 
VED NORDKYST CUP
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KM triple 032 JPG: Vindertrioen, fra venstre Mads, Morten og Rasmus
 

ANDEN RUNDE I SOMMERLANDSTURNERINGEN
 
Lørdag den 10. juni er Hornbæks førstehold vært ved afviklingen af 2. runde i Sommerlandsturneringen.
 
Med beliggenheden på andenpladsen i turneringen er udgangspunktet for vores førstehold særde-
les fint. Der bliver masser af liv og aktivitet på vores flotte anlæg, når de 8 hold skal kæmpe om den 
videre placering. Kom og kig på og hep på de lokale petanquespillere. Dagens spil starter kl 09.30
 
Andetholdet skal også i ilden, dog ikke på hjemmebane, men på Slangerup Petanque Klubs baner.
 
Følg med på klubbens hjememside og se hvordan det er gået de to hold.

TO STORE PETANQUE BEGIVENHEDER 
PÅ HORNBÆK STRAND

 
Sommeren byder traditionen tro på mange begivenheder i Hornbæk, der med sin unikke beliggen-
hed, gode faciliteter og, ikke mindst, Danmarks smukkeste strand, altid danner en perfekt ramme 
om aktiviteter af enhver art.
 
Således også, når det gælder petanque.
 
1 21 år har Hornbæk Petanque Klub været arrangør af Strandpetanque, en begivenhed der tiltræk-
ker petanquespillere fra hele Nordsjælland og sågar fra Sverige. Omkring 100 spillere tilbringer en 
dejlig dag på stranden, medbringende telt, madpakker, grill, badetøj og, ikke mindst, godt humør. 
Nogle hold møder udklædt efter turneringens motto: “Det er kun for sjov.”
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Petanque
I år, for 22. gang, finder Strandpetanque sted lørdag den 1. juli på stranden øst for havnen. Kom 
og vær med, du behøver ikke at have nogen erfaring eller at være medlem af en klub. Tag din 
forlovede, naboen, familien, firmaet eller hele vejen i hånden og få en dejlig og uforglemmelig dag 
på Danmarks smukkeste petanquebane. Hvert hold består af 6 personer. Nærmere detaljer om 
tilmelding og dagens forløb ved henvendelse til Rkc@skolepartner.dk.
 
Medbring selv telt, pavillon, borde, stole, parasol samt hvad du måtte have brug for i dagens løb. 
Mad og drikkevarer kan købes tæt på stranden.
 
Se detaljer og invitation på klubbens facebookside, www.hornbaekif.dk
 
Vi ser frem til at se rigtig mange på stranden denne dag.

PICNIC OG PETANQUE
 
3 uger efter indtager Hornbæk Petanque Klub atter stranden øst for havnen. Denne gang gælder 
det vores Grill Petanque arrangement, der igennem nogle år er blevet afviklet med stor succes. 
Formålet er at udbrede kendskabet til petanque på en social og hyggelig måde. Pak en madkurv, 
medbring en grill og måske et telt, fyld køletasken, tag familien i hånden og begiv dig ned til stran-
den den 22. juli kl. 16.00 og få nogle sjove timer i selskab med nogle kyndige petanquespillere. Vi 
spiller en turnering med 4 runder, du kommer med for en flad tyver. Skulle vejret forhindre ophold 
på stranden, henlægges arrangementet til klubbens anlæg ved Hornbæk Idrætsforening.
 
Tilmelding nødvendig. Nærmere detaljer ved henvendelse til Rkc@skolepartner.dk

MENTAL TRÆNING 
– ET MUST FOR ET GODT RESULTAT
Husk at møde op til klubbens arrangement

 
MANDAG 19. JUNI KL. 18.00 I KLUBHUSET

Kenneth Dreyer, som er konsulent tilknyttet Dansk Petanque Forbund, vil holde foredrag om 
mentaltræning og andre spændende emner. Der vil også blive mulighed for at afprøve Ken-
neths teorier i praksis, så husk petanquekuglerne.
 
Vel mødt til en spændende aften, der vil være med til at gøre dig endnu bedre udi petanque-
spillets ædle kunst.
 
Se nærmere omtale af arrangementet i mail udsendt af formanden.
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KLUBMESTERSKABET I MIXDOUBLE 
VUNDET AF ET NYT MIX
Ni hold havde pakket solcremen sammen med 
petanquekuglerne, da der Kristi Himmelfarts-
dag blev afviklet klubmesterskaber i mix-dou-
ble. En forårsdag, der viste sig fra sin bedste 
side, dannede en perfekt ramme om dagens 
mange spændende og tætte kampe. Efter de 
indledende kampe og en finale, hvor de senere 
vindere viste overbevisende spil, kunne Janne 
Theilgaard og Jørgen Timmann tage imod 
champagnen, medaljerne og æren og kalde 
sig klubmestre i mix-double 2017. På anden-
pladsen kom de regerende kommunemestre, 
Suzette Jensen og Jesper Nielsen. I en side-
løbende rødvinsturnering kunne Irene og Hen-
ning Serup tage rødvin med hjem til grillbøffen. 
Lis Garhøj og Tage Skaarrup kom ind på an-
denpladsen.
 
STORT TILLYKKE TIL ALLE MED DE FLOTTE 
RESULTATER

KOMMENDE BEGIVENHEDER
 

17. juni KLUBMESTERSKAB I SINGLE
 
19. juni MENTALTRÆNING I KLUBHUSET
 
01, juli STRANDPETANQUE
 
22. juli GRILLPETANQUE
 
05. august HORNBÆK OPEN
 
19. august DANSK PETANQUE FORBUND 3. RUNDE FØRSTE - OG ANDETHOLDET

Dagen vindere, 
Janne Theilgaard og Jørgen Timmann, poserer med
medaljer og champagnedråber

HORNBÆKS SPILLERE 
HØSTER FORTSAT MEDALJER
Hornbæk Petanque Klubs mange dygrige spil-
lere gør sig også flot bemærket udenfor vores 
egne baner. I den sidste weekend i maj deltog 
Mads Rasmussen og Rasmus Korsholm i Hel-
singør Open, som blev afviklet med deltagelse 
af 26 hold, deriblandt en del, der havde turen 
herover fra Sverige. De to velspillende og al-
sidige spillere strøg forbi dem allesammen og 
kom ind på en flot førsteplads.
 
Klubbens formand, Kirsten Madsen, deltog 
sammen med Jørgen Timmann i Slangerup 
Open, et arrangement med 21 hold. Kirsten og 
Jørgen kom ind på en flot andenplads.
 
STORT TILLYKKE TIL SPILLERNE FOR DE 
FLOTTE RESULTATER
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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 og 
medlemsregistrering
Kirsten Bjerregaard
Sauntevej 38
3100  Hornbæk
61 28 18 98
medlem@hornbaektennis.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Janne Theilgaard
Kristinehøjvej 44
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
Kollegiehaven 37
2920  Charlottenlund
27 10 22 33
lars@hornbaektennis.dk

Bestyrelsessuppleant
Jeanne Schuldt
Søvej 4
3100 Hornbæk
20715758
jeanne@hornbaektennis.dk
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Tennissportens dag og standerhejsning 
lørdag den 29. April

Traditionen tro mødte mange op for at hjælpe med klargøring af ba-
nerne og være med til efterfølgende åbent hus arrangement.
Vejrudsigten var ikke for god, men vi slap med et par enkle dråber. 
Arbejdet gik strygende og efter et par timer var baner og klubhus klar 
til sæson 2017. 

Sporthouse var til stede og solgte lækkert tennisudstyr til favorable 
priser.

Fra kl. 13 var der åbent hus i forbindelse med tennissportens dag. Der 
var fint fremmøde af gamle og potentielle nye medlemmer.
Jackie tog sig af alle børnene og de voksne fik varmet ketcherne op 
til udendørs tennis.

Tak til alle der var med til at gøre banerne klar til sæson 2017.

STANDERHEJSNING 
29. APRIL OG NY TRÆNER



Ungdomsudvalg og
bestyrelsessuppleant
Lise Fritzbøger
Drachmannvej 
3100 Hornbæk
29764698
ungdom@hornbaektennis.dk
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Kommende arrangementer i juni og juli 2017

I juni er der to frokost-arrangementer:
Damefrokost turnering den 18. juni
Herrefrokostturnering den 25. juni.

Turneringerne er meget populære.
Tilmelding via hjemmesiden.

HUSK OGSÅ DE FASTE ARRANGEMENTER:
Kun for kvinder hver onsdag 10-12, Good old tennis hver 

torsdag 10-12, Grill-tennis fredage 18-20

Dametræf mandag den 12.6. fra 10-12 og herefter første 
mandag hver måned

Tennis camp:
I uge 28 og 29 er der tenniscamp for børn. 

Se nærmere på hjemmesiden.

Alle aktiviteter opdateres løbende på hjemmesiden. 

Jackie Chmiielevski
Jackie er vores nye faste træner. Jackie star-
tede i slutningen af 2016-sæsonen og træner 
både børn og voksne. Jackie kan også hyres til 
privatundervisning.

Jackie er uddannet diplomtræner og har også 
svensk tennis træner uddannelse. Han er tidli-
gere professionel tennisspiller. 
Hans største forbilleder er Stefan Edberg, Pete 
Sampras og Roger Federer.

Jackie bor i Helsingborg med sin kone Lena og 
deres to børn: Alexander på 6 år og Nicole på 
3 måneder.

Han interesserer sig for matematik, musik og 
kunst – og er vild med spaghetti med kødsovs 
…..

Vi ønsker Jackie velkommen!

Ny kasserer – Kirsten Bjerregaard
Onsdag den 3. Maj afholdtes ekstraordinær ge-
neralforsamling i klubhuset. Eneste punkt var 
valg af kasserer.

Kirsten Bjerregaard havde inden generalfor-
samlingen givet tilsagn om at ville påtage sig 
opgaven som kasserer for HOT. Kirsten blev 
valgt med stor applaus!

Kirstens far Henning Bjerregaard tog initiativ til 
at etablere en tennisforening efter at familien 
var flyttet til Hornbæk i 1972. Han blev forenin-
gens første formand og spillede tennis på mo-
tionistplan.

Kirsten har ikke tidligere siddet i en bestyrelse 
og hvervet som kasserer er også nyt. Kirsten 
vil gøre alt, hvad der står i hendes magt for at 
forsøge at løfte arven efter sin far – og er ikke 
bange for at kaste sig over nye opgaver og ud-
fordringer.

Kirsten bor i Hornbæk, er gift og har 3 voksne 
børn og 1 barnebarn.

Vi ønsker Kirsten velkommen!

En særlig tak
Tusind tak til Dodo for 
at have sponsoreret 
blomster til krukkerne 
ved klubhuset. 

Og tak til Jeanne for 
at komme med ekstra 
blomster og for at holde 
ukrudtet nede rundt om 
banerne.



Turistforeningen
Bestyrelsen:

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

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

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

Best.medlem: 
Lotte Lund 
E-mail lotte.lund@mac.com 
tlf.49 70 33 36 - 
24 24 49 43

Best.medlem: 
Elin Scott 
E-mail elinscott8@gmail.com 
tlf.50 55 98 01

Best.medlem: 
Solvej Eskildsen 
E-mail solvej@hotmail.com 
tlf.50 92 26 81

Suppleant: 
Ase Kjær 
E-mail aase.kjaer@hotmail.dk

Turisinfo.: 
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. 

TURISTPRISEN 2017

Turistprisen 2017 uddelt i forbindelse med Hornbæk Turistforenings 
generalforsamling den 15. maj i år.

Årets Turistpris fra Hornbæk turistforening gik til en rigtig stor ildsjæl i 
Hornbæk, Kristina Grumstrup Pedersen.

Turistprisen for 2017 tildeles Kristina for en fantastisk evne til at holde 
Hornbæk ren og pæn, uanset om Kristina er på cykel eller gåben, om 
vejret er godt eller dårlig, holder hun altid byen ren og pæn, så Horn-
bæk altid er præsentabel for borgere og turister.

Bestyrelsens beretning ved formand Olav Berntsen
Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder incl. Generalforsamling, i 2016.

I bestyrelsen 2016 var der 7 bestyrelsmedlemer og 2 suppleanter og 1 
som møder fra Hornbæk bibliotek/Turistkontor.

Hvad har Hornbæk turistforening lavet i 2016.
Vi har løbende opdateret Hornbæks hjemmeside www.visithornbaek.
com. Vi har solgt annoncer til Hornbæk-kortet i samarbejde med Visit-
Nordsjælland. Vi har et tæt og godt samarbejde med Hornbæk biblio-
tek og turistkontor, samt flere møder med turistkordinatoren i Helsin-
gør kommune og VistNordsjælland.  Vi har igen i 2016 lavet tre flotte 
sider med reklame i Hornbæk i Magasinet som VisitNordsjælland laver 

FRA GENERALFORSAMLINGEN TIL 
HORNBÆK TURISTFORENING DEN 15. MAJ
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og trykker op i ca.140.000 eks. Som deles ud i 
Danmark, Sverige, Norge og NordTyskland.

Vi starter turist og badesæson op med Store 
Badedag i slutningen af juni mnd. Med et stort 
fremmøde i 2016.

 Vi lavede igen i 2016 en fantastisk UGE31 med 
over 30 aktører og over 100 event, som trods 
vejret igen blev en stor success med utrolig god 
fremmøde til næsten alle event.

Til UGE31 i 2016 lånte vi igen gratis info.skuret 
på havnen af Fonden Hornbæk havn og vi lånet 
det store party-teltet af Hornbæk bådeklub og 
Havnefesten. Havnefogden Allan var behjælpe-
lig med EL og strømkabler. 

Til UGE31 i 2016 var det også mange frivillige 
som kom og hjalp os under hele ugen. Fredrik i 
Citybook og Katrine Høyer har lavet et fantastik 
stykke arbejde for os med brochure og lægge 
alt ind på nette.

I 2016 foretog vi større investering til UGE31 
event. Med at købe et flot gulv til Party-teltet, til 
stor glæde for alle dem som benyttet teltet. Vi 
lavet også nye reklamebander og nye flag som 
kan benyttes til alle fremtidige UGE31 event i 
Hornbæk. Der blev også lavet caps og t-trøjer 
med UGE31 reklame.

I 2016 investerede vi penge i en reklame film fra 
Hornbæk som blev vist i S-togene og RIVA bus-
serne i København, i uge 29.

Vi har igen i 2016 haft et godt samarbejde med 

flere af Hornbæks foreninger. Som blandt andet 
Handelsstandsforeningen som har støttet os 
med penge til UGE31 i 2016 og gratis annoncer 
i Handelsstandsforeningens avis som kommer 
ud i Hornbæk. Som i dag hedder Dit Hornbæk. 

Helsingør kommune og en bank støttet os med 
sponsorpenge. Fra HIF nyt fik vi gratis annonce.

Vi har en person med i arbejdsudvalget til Kultur-
natten i Hornbæk, samt vi møder til Lokaltsam-
virkes  møder. Jeg som formand i Hornbæk tu-
ristforening er valgt ind i Repræsentantskabet for 
VisitNordsjælland og møder til alle møderne der. 

Jeg vil rette en stor tak til alle disse, som jeg nu har 
nævnt som har hjulpet os til at lave UGE31-2016.

Til slut vil jeg takke Jytte Madsen, Aase Kjær, 
Anne Borg, og Rene Bengtsson, som nu træ-
der ud af bestyrelsen, for hyggelige og gode år 
sammen med dem.

Jeg vil også takke Susanne Bulh og Lotte Lund 
som laver Store Badedag for os i Hornbæk og 
Hornbæk turistforening,

Og jeg vil også takke HelsingørDagblad og 
Nordsjællands avis for alle de gode avisartik-
kelerner som de har sat ind i aviserne om Store 
Badedag, UGE31 . som har utrolig stor betyd-
ning for at det kommer flest mulig til eventerne 
vi laver i Hornbæk.

Til TV2 Lorry vil jeg også sende en tak for at de 
kommer og filmer under eventene.
Mange tak.
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Turistforeningen

5 ÅR MED UGE31 I HORNBÆK
I år har  UGE31 5 års jubilæum, vi er  nu tre personer tilbage til at  planlægge og lave hele eventet. 
Olav Berntsen, Palle Mandrup og Fredrik i Citybook. Men selv, med så lille en mandskabsstyrke 
har vi lavet et lige så stort event, som de fire foregånde årene, med over 30 aktører og næsten 90 
event, og mange nye spændene event som kommer på i år.

I UGE31 Sport, Sundhed & Velvære ugen er alle aktiviterne gratis og de fleste aktivitet er uden 
tilmelding. Vi trykker 2.500 programmer på 
dansk og 1.000 programmer på engelsk, samt programmet kommer også ind i Hornbæks  avis, Dit 
Hornbæk. UGE31 Facebook side bliver løbende opdatert fra nu og frem til UGE31 afslutter. Info.
skuret på Hornbæk havn bliver betjent alle dager under hele UGE31. Er vejret med os i år, vil det 
nok blive den alle størrste UGE31 i Hornbæk sin historie med Beach polo world cup og Kantrum 
Stand Up Paddling på begge strandene, masser af musik på restauranterne og UGE 31 eventet 
kan mærkes i hele byen.
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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

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

Hornbæk Scenen

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

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. 2074 3888
E-mail: j.christ@privat.dk
 
Medlemsregistrering
Charlotte Høholt Larsen
Nørregårdsvej 8B
3100 Hornbæk
Tlf. 2333 3025
E-mail: charlotte.hoholt@
sca.com
 

Hornbæk ForeningsFitness

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 VennerHornbæk bådeklub
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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

Saunte Landsby med de smukke gamle huse, gadekær, 
tog til Helsingør og Hillerød og omkranset af marker. Ja ren 
idyl og med meget kort afstand til både Hornbæk by med 
skole og indkøb og ikke mindst den fantastiske strand og 
Hornbæk Plantage. Her er rammerne perfekte for familien 
der ønsker mange kvm., hyggeligt miljø, natur, god skole til 
børnene og nem adgang til offentlig transport.
 
Denne villa ligger på Saunte Bygade som er kendt for de 
smukke gamle huse og gadekæret. Her oser af hygge og 
man fornemmer straks, at der er en hyggelig atmosfære. 
Villaen er opført i  1974 med pudset mur og tegltag. Se-
nere er der isat nye vinduer og døre på sydsiden med 
sprosser, hvilket giver en rigtig god hygge.
 
Indeholder: Entre med trappe til 1. sal og adgang til bade-
værelse. Meget lys sydvendt stue hvor værelse er inddra-
get til stuen. Stuen har brændeovn og udgang til sydvendt 
terrasse. Funktionelt spisekøkken med udsigt til den store 
baghave, bryggers med udgang til haven samt fordelings-
gang med to dejlige børneværelser.
1. sal er indrettet med stor stue med loft til kip, værelse 
samt meget stort soveværelse med skabe og adgang til 
eget badeværelse.
 

Haven er virkelig skøn med stor forhave og helt ugeneret 
stor baghave med frugttræer, terrasse og masser af plads 
til hygge og leg.
 
Endvidere carport, udhus og skøn overdækket pergola i 
baghaven. 

Kontantpris: 3.095.000
Ejerudgift pr. md. 3.972
Sagsnummer:  H2100

Stor familievilla i hyggeligt Landsbymiljø

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.


