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Lørdag den 2. december 2017 kl. 13.30 – 16.00 afholder Hornbæk 
Idrætsforening den traditionelle børnejuletræsfest. Der danses om  
juletræet, julemanden kommer og leger med børnene, og der vil være 
børneunderholdning med sang og musik.
For en pris på 65 kr. pr. barn får man en godtepose og en sodavand 
samt underholdning og leg med julemanden. 
Billetter til børnejuletræet kan købes i Matas i Hornbæk og Super 
Brugsen i Hornbæk fra onsdag den 1. november til og med torsdag 
den 30. november 2017. 
Peter P.

JULETRÆSFEST I HORNBÆK HALLEN

FLERE KLUBHUSVÆRTER ØNSKES
Som det sikkert er mange bekendt “drives” Hornbæk Idrætsfor-
enings klubhus og kiosk alene på baggrund af alle vores frivillige 
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 klub-
husværter, der tager en tørn som frivillig i Hornbæk Idrætsforening.

Værterordningen er også på mange måder med til at skabe og 
fastholde det sociale aspekt i vores forening, men selvfølgelig også 
økonomisk er det med til at give foreningen et godt og solidt øko-
nomisk rygstød. 

Men vi kan godt bruge nogle flere klubhusværter, og derfor vil jeg 
gerne her efterlyse personer, der kunne tænke sig at give en hånd 
med i vores klubhus og kiosk og blive en del af den faste værter-
stab.

Alle kan bruges som klubhusvært – unge som ældre – eneste for-
udsætning er at man er fyldt 18 år, således at man må sælge øl, vin 
og spiritus – og man behøver ikke at være aktiv i idrætsforeningen.

Alle nye klubhusværter vil selvfølgelig blive forsvarligt oplært til 
denne ikke så svære, men for idrætsforeningen, meget vigtige op-
gave.

Nærmere oplysninger om værterordningen kan fås ved henven-
delse til Susanne Holst på 29659758 eller spah@mail.dk  
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HIF Informerer 2017:

Deadlines:

December  Deadline  Søndag den 19. november
         
Indlæg sendes til: E-mail: duus@duuskompagni.dk 



HOVEDGENERALFORSAMLING 2018
Næste års Hovedgeneralforsamling afholdes 

søndag den 22. april 2018 kl. 10.00 i klubhuset.  
Sæt derfor allerede nu X i kalenderen denne formiddag og kom  

til generalforsamling i Hornbæk Idrætsforening.
Husk, at alle underafdelingerne skal afholde deres  

generalforsamling senest den 15. april 2018, 
 jf. idrætsforeningens vedtægter § 9. 

Peter Poulsen, Hovedformand

UNGDOMSFONDEN
Fonden har støttet Fodboldafdl's pigehold med 5.000kr til  

deltagelse i fodboldstævne i Barcelona i oktober. 
Deadline for ansøgninger til Ungdomsfonden  

næste gang er 15.03.18.

Peter Storminger, Formand
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IDRÆTS- OG KULTURPRIS 2018
Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på Hovedgeneralforsamlingen søndag 
den 22. april 2018, og kandidatforslag til denne pris skal være undertegnede i hænde senest 
søndag den 1. april 2018.  Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller 
en afdeling, der har gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i 
Hornbæk IF. 

Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter  
Forretningsudvalget tager den endelige beslutning. 
 
Forretningsudvalget fastsætter størrelsen på årets Idræts- og Kulturpris.  
I år gik Idræts- og Kulturprisen til Susanne Holst, Pia Fritzbøger, Jette Møbius og Birgitte Lysholdt 
for deres store indsats i klubhuset og kiosken.
 
Husk at tidligere indstillede personer til Idræts- og Kulturprisen godt kan indstilles igen,  
hvis man mener de opfylder kriterierne for at få prisen igen. 
Peter P.



BadmintonVenskabsklub i Tanzania

Kontakt: 
Kim Lykkegaard,  
mobil 2163 2188,  
lykkegaard@pc.dk

Dorthe Lykkegaard,  
mobil 4058 7075,  
dorthelykkegaard@gmail.com
 
Husk at du kan støtte 
venskabsklubben sådan 
økonomisk:
Indsæt beløb på Hornbæk 
IF's konto:  
reg. 3409 kontonr. 
3409550258 mrk. 'Tanzania' 
eller  
MobilePay 9395 3100 -  
skriv 'Tanzania' i beskedfeltet.

VENSKABSKLUB - 
HORNBÆK IF OG BARASS SPORTS 
CENTRE, MAGU, TANZANIA
 

Så er vi for alvor i gang med venskabsklubben Hornbæk IF- Barass 
Sports Centre i Tanzania, som vi skrev en længere artikel om i juni-
nummeret af Hornbæk Idrætsforening Informerer.

På baggrund af støtte fra sponsor i Hornbæk er Barass Sports Centre 
nu i stand til at intensivere engelskundervisningen for bl.a. de fod-
boldspillere, der forventes at være potentielle deltagere i næste års 
Kronborg Cup i Helsingør Kommune. 
 
I Barass Sports Centre præsterer de også nu, på trods af ringe  
økonomi og andre store udfordringer, at give 83 unge mennesker store 
oplevelser med fodbold og klubliv - noget klubben er dybt inspireret 
af fra Danmark. På det sidste er der også kommet gang i pigefodbold, 
hvilket er ret usædvanligt på de kanter. 
 
I løbet af sommeren har vi samlet en del udstyr og rekvisitter ind til  
Barass Sports Centre. Det regner vi med at kunne levere i Magu i 
starten af 2018. I mellemtiden har Barass SC modtaget 4 (fire!) nye 
fodbolde fra den nationale Tanzania Football Federation , som blev 
overrakt ved en særlig ceremoni - og til stor glæde for de mange spil-
lere i klubben, der konstant mangler fodbolde og andet godt udstyr.
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Venskabsklub i Tanzania

I venskabsklubben arbejder vi bl.a. på at 
få et hold fra Barass Sports Centre med i  
Kronborg Cup i 2018. Her er vi i gang med at 
afsøge muligheder for fundraising. I relation til 

dette og mhp venskabsklubbens øvrige frem-
tidige virke har vi i oktober måned et første 
møde med et 'advisory board' - et lille råd- 
givende udvalg, der skal være med til at skabe 
fremdrift i samarbejdet i venskabsklubben.  
Det glæder vi os meget til!

Til slut kan vi fortælle, at det nu er muligt 
at følge venskabsklubben på Facebook:  
Hornbæk IF - Barass Sports Centre - ven-
skabsklub. Søg på: @venskabsklubtanzania  
- og meld jer gerne på som følgere af siden.  
Her vil vi løbende opdatere og fortælle om 
stort og småt fra venskabsklubben.
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BadmintonHovedafdelingen

Af Michael Sørensen
Om fire år kan Stig Petersen fejre 
25 års jubilæum i Hornbækhallen. 
Det hele begyndte som teknisk ser-
vicemedarbejder under navnkundige 
Gurli Lauth, og i marts 2000 fik Stig 
tilbudt jobbet som halinspektør. Og 
det har den snart 60-årige inspektør 
aldrig fortrudt. 

”Jeg elsker mit arbejde, også selv om 
jeg har mere kontorarbejde end da 
jeg startede og den kendsgerning, at 
vi hele tiden skal spare. De første år 
skulle jeg ikke kæmpe så meget for 
at overholde budgetterne. Men det er 
vilkårene i dag. Til gengæld er hver 
dag en ny dag, og ingen dage er ens. 
Omgivelserne fejler heller ikke noget. 
Vi har nok et af de smukkeste anlæg 
her til lands og alle gæster roser det 
– hvilket jo ikke så ringe endda”, ly-
der det fra Stig, som siden 1997 – på 
nær fire år fra 2006 til 2010, hvor John 
Sørensen var formand - har været for-
mand for Fodboldens Venner.

Fodboldens Venner blev dannet af 
en flok ildsjæle i 1982. De første år 
skrabede man penge sammen ved at 
sælge amerikansk lotteri på sidelinjen 
til førsteholdets hjemmekampe. Si-
den kom mange andre arrangemen-
ter til og mange har nydt godt af de 
mange penge FV har delt ud gennem 
årene. Siden 1999 er det således ble-
vet til næsten 1 million kroner!!.

MANGE GLÆDER SÅVEL SOM 
INSPEKTØR SOM FORMAND

”Vi har diskuteret lidt, om vi skulle skifte navn. Først og 
fremmest fordi, vi støtter alle afdelinger i HIF, og det er 
værd at understrege. Men vi er blevet enige om, at vi 
fastholder navnet: Fodboldens Venner. Men som sagt, 
alle afdelinger velkomne til at søge om tilskud til fornuf-
tige formål”, understreger Stig Petersen, der sammen 
med bestyrelsen og andre frivillige forbereder det årlige 
Kræmmermarked, der afvikles i Hornbækhallen den før-
ste weekend i november (4.-5.). 
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”Heldigvis har vi en meget arbejd-
som bestyrelse og heldigvis har vi 
også mange frivillige, der hvert år kan 
hjælpe til. Foruden det store Kræm-
mermarked, så har vi jo bankospil i 
slutningen af november og begyndel-
sen af december. Derudover så sæl-
ger vi grillpølser, øl, vand og kaffe til 
alle førsteholdets kampe, og jeg syn-
tes efterhånden, vi har fået etableret 
en fin grillplads med kronborgborde 
og dertilhørende salgsbod. Men selv-
følgelig kunne vi godt bruge flere fri-
villige. Mange efterlyser jo arrange-
menter, men mange glemmer også at 
bakke op om dem. Jeg kunne godt 
tænke en slags byfest eller fagenes 
fest, men tiden er nok løbet fra den 
slags” fastslår FV-formanden, der 
også opfordrer endnu flere til at blive 
medlem af Fodboldens Venner – det 
koster kun 125 kr. årligt!!!

Som nævnt har Stig Petersen sin daglige gang i hal-
len i sin egenskab af titlen som halinspektør, og siden  
Stig i 1982 flyttede først fra Helsingør og siden fra  
Espergærde til Hornbæk, så er han faldet rigtig godt 
til, og vi der arbejder sammen med Stig, møder altid 
en smilende, hjælpsom og meget imødekommende in-
spektør. Og under denne hyggelige samtale, hvor tele-
fonen også bimler ind i imellem, så var det meget natur-
ligt at spørge indtil fremtidsdrømme.

”En ekstra hal er et stort ønske. Det vil skabe en større 
sammenhæng, og specielt gymnastikken og fodbolden 
kunne få meget gavn af det. Og med større sammen-
hæng mener jeg også at få kiosk, klubhus, kontor og 
redskabsrum til at gå op i en højere enhed. Og så har jeg 
et varmt ønske om en lille ”kantine”, hvor jeg og min lille 
stab kunne spise frokost sammen”, slutter Stig Peter-
sen, der i sit kontor har døren åben, og hvor alle dagens 
motionister stikker hovedet ind for enten at sige goddag 
eller på gensyn og tak for i dag.

Vi kan kun håbe, at Stigs drøm går i opfyldelse……
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BadmintonHovedafdelingen
 

  

JJUULLEETTRRÆÆSS  FFEESSTT  
--ffoorr  hheellee  ffaammiilliieenn  

LLØØRRDDAAGG  DDEENN  22..  DDEECCEEMMBBEERR  22001177    
KKLL..  1133..3300--1166..0000  

              ii  HHoorrnnbbæækk  HHaalllleenn        
PPRROOGGRRAAMM  
kl. 13.30  Juletræsfesten starter  
kl. 13.45  Julemanden kommer og der 
             danses om juletræet 
kl. 14.45  familie-koncert med Anne O.  
   Der bliver danset og hoppet 
   igennem  
kl. 15.30  Uddeling af godteposer og 
   sodavand  
kl. 16.00  HIF - siger tak for i dag  

  og ønsker alle en glædelig jul  
 

ENTRE: 
 

BØRN 65 kr. 
for godtepose 
& sodavand 

samt 
underholdning 

Billetter skal 
købes hos  

Super Brugsen 
eller Matas i 

Hornbæk 
senest den 30. nov. 

Arrangør: 
Hornbæk Idrætsforening  
Tak til Super Brugsen og Matas i Hornbæk 

HIF

HIF
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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

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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Badminton
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

IGEN I ÅR TILBYDER HORNBÆK 
BADMINTON KLUB MINITON.
Og der er stadig plads til enkelte nye medlemmer.
Miniton er for børn i alderen 3-6 år i følge med en voksen.
Miniton er en god indgangsvinkel til alle former for sport- og klubfæl-
lesskaber, men især badminton. 

Vi leger, kaster, hinker, løber, sjipper og så stifter selvfølgelig bekendt-
skab med basis badminton bevægelser og øvelser. Ydermere lærer 
børnene at lytte til enkelte beskeder og vente på tur.

Kom endelig og se om det er noget for jer og jeres barn/børn. 
Det foregår på Hornbæk Skole hver lørdag 10:15 til 11:15. Vi sørger for 
ketchere og en masse sjovt legetøj og timen vil være organiseret af en 
øvet børnetræner. Vi glæder os til at se jer. 

Ketcherhilsner Klavs
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Badminton

Fredag den 22. september afholdt Hornbæk 
Badminton et lidt anderledes arrangement 
i forbindelse med kulturnatten i Hornbæk.  
Arrangementet blev afholdt i den store idræts-
sal på Hornbæk Skole.  Idrætssalen blev mør-
kelagt, boldene sprayet til og banen blev tapet 
op med noget specialtape. 

Ved hjælp af nogle UV-lamper, som gjorde bol-
den og banen selvlysende, blev der skabt nogle 
fantastiske rammer, som bød på en anderledes 
og sjov måde at spille badminton på. 

Arrangementet forløb fra kl. 19:00-21:00, hvor 
der hele tiden kom nye folk til, som var klar til 
at spille natminton. Vi fra Hornbæk Badminton 
synes selv, at det var en succes, og det er ikke 
utænkeligt, at et lignende arrangement vil blive 
stablet på benene næste år igen.

En kæmpe tak til alle de børn og voksne, der 
kiggede ned forbi idrætssalen, og som var klar 
til at give den gas på banen. Også stor tak til 
Hornbæk Skole, som lod os stille banerne op 
nede i idrætssalen. 

Rasmus Ljungbeck Frodegaard

NATMINTON I HORNBÆK
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Hornbæk bådeklub
Formand
Julian Isherwood
tlf 40360129
Willemoesvej 17a
julian@isherwood.dk

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

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

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

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

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

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

Klubhuset
Nils Lyhne
tlf. 20410676
nilslyhne@mail.dk

HBK-UNGDOM
 
Sommersæsonen er gået på hæld og aftnerne er blevet for mørke og 
dermed for korte til vores træningsaftner.
 
Vi har haft en fantastisk sæson med mange børn og forældre på hav-
nen, i jollerne, kajakkerne og i følgebådene og efter hver træningsaf-
ten er vi blevet forkælet med lækker mad tilberedt af børnenes foræl-
dre. Et unikt fællesskab imellem børnene og de voksne som betyder 
at HBK-Ungdom vokser og udvikler sig positivt. Tusind tak til alle for-
ældre for den store indsats i bidrager med til HBK-Ungdom.
 
Vi har afholdt en vellykket sommerlejr som over 2 dage som gav os 
mulighed for mange timer på vandet med masser af sjov træning og 
leg på stranden. Overnatningen skulle have været i telt på Østre stej-
leplads men da et kraftig regnvejr truede besluttede vi at alle i stedet 
overnattede i klubhuset.
 
Endnu engang deltog HBK-Ungdom i Uge 31 med sejlads i joller og 
kajakker, mange besøgende slog vejen forbi og vi fik mange glade og 
positive tilbagemeldinger.
 
August og september har budt på masser af kapsejladstræning da 
de mest rutinerede sejlere skulle til at prøve kræfter med udenbys 
stævner.
 
Det største af den var Harboe Cup i Skælskør hvor over 400 sejlere i 
mange forskellige jolletyper deltager. Vi deltog med 8 sejlere fordelt i  
3 Fevajoller og 2 Terajoller. Et super velorganiseret stævne med en 
fantastisk ånd. Alle vores sejlere klarerede sig utrolig godt og sej-
lede alle langt bedre end de selv var klar over, hvilket betød at de alle 
voksede mange centimeter over den weekend. En enkelt besætning 
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i Fevajollen kunne også drage hjem med præ-
mie for en flot 6 plads ud af det store flet på 27 
både. Stort tillykke til Mille Grønkjær Taatø og 
Amalie Vindahl.

Der er ingen tvivl om at HBK-Ungdom igen næ-
ste år deltager i Harboe Cup blot med endnu 
flere sejlere og joller.
 

Som de fleste vil have lagt mærke til, har som-
meren ikke just været den allerbedste sejlvejr i 
mands minde. Det har også haft indflydelse på 
sejladsen. Af en eller anden grund bestiller DMI 
onsdagsvejr til vores klubsejladser der enten 
er på 0-1 m/s – eller 10-12 m/s fra nordvest – 
ikke just fordrende for de store sejladser. Jeg 
har klaget til både meteorologerne og vores 
præst Bodil, og begge har lovet at arbejde for 
lidt bedre forhold til næste sæson.

Til gengæld, som I vil kunne læse ovenfor, har 
vejret været nærmest perfekt de gange hvor vo-
res ungdomsafdeling har skulle være på vandet. 

En stor tak for sponsorbidrag til Rotary/Horn-
bæk som betød at vi kunne indkøbe nye sejl til 
vores Fevajoller, samt en stor tak til Hornbæk 
Surfshop som har indkøbt Rash-trøjer til alle 
vores sejlere som betyder at vores sikkerhed er 
i top.

Der er ikke noget så opløftende end at se vores 
dynamisk ungdomsafdeling på kryds og tværs 
ud på vandet. Dér skal jeg også takke alle de 
forældre der er med til at løfte den store op-
gave, at gør vores børn og ungdom fortrolige 
med vandet og sejlsporten.

Desværre, som I vil kunne se fra billedet på 
næste side, har havnen fået besked på at pille 
vores kajaskur ned. Af en eller anden grund, 
har Kystdirektoratet (vist nok) ikke vil give dis-
pensation til, at skuret kunne blive stående. Det 
er ikke fordi der har været klager over skuret – 
man kunne stort set ikke se det. Men ned skulle 

SÅ ER SÆSONEN VED AT VÆRE SLUT FOR I ÅR. 

›
›
›
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Hornbæk bådeklub
det, og forståelig nok har kajakmedlemmerne reageret ret så negativt. Der er planer om, at bygge 
nye muligheder for kajakopbevaring – samt en udvidelse af opbevaringspladser for Stand-up 
Paddle boards. Der er ingen tvivl om, at kajaksporten og stand-up paddlesporten er de vandfritids-  
og -sportsgrene der er mest udvikling i.

En havn der ikke sørger for at være med i den udvikling, går en statisk fremtid i møde. Og det vil 
vi vel helst ikke i Hornbæk. Det haster med at få en ordentlig lokalplan for havneområdet, med  
ordentlige udviklingsmuligheder. Og det haster med at få ordentlige faciliteter for de maritime 
sportsgrene der gerne placerer sig i Hornbæk.
Det haster.

Et sørgeligt syn og udtryk for bureaukratisk kortsynethed. Kajakskuret pilles ned.   Foto: Jesper Otzen
› ››
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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
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Krocket
Formand:
Peter Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Mobil: 20 91 91 91
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
Mobil: 40 50 75 10
E-mail:  
hornbaekkrocket@mail.dk

NORDSJÆLLAND KROCKET 
Hornbæk Krocket deltog i Nordjællands parturnering, hvor 2 af vore 
medlemmer vandt i deres række.
På billedet ses fra venstre Bent Thalstrup og Albert Lang.
 
STORT tillykke med den fornemme præstation.

Torsdag den 19. oktober holder vi den årlige sociale sammenkomst 
i klubhuset med ægtefæller, et arrangement  som plejer at være 
særdeles populært, hvilket tydeligt ses af, at alle medlemmer på nær 
et har tilmeldt sig.
 
Vi er rigtige glade i bestyrelsen, da vi har fået 6 nye medlemmer i år og 
ser derfor fortrøstningsfuldt frem til sæsonen i 2018.
 
Peter Bjarnholt – mob. 20 91 91 91
Formand for Hornbæk Krocket
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Margit Fritzbøger

Tlf. 49 70 01 98

Salon Musette

Holmevænget 13A · 3100 Hornbæk

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

Holmegårdsvej 29B · 3100 Hornbæk

 
i Hornbæk

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

FLÜGGER 
i Hornbæk

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

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

STØT 
ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN 

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

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

/indmeldelse

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

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

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

SØNDAG DEN 29. NOVEMBER 
VED HORNBÆK SØ
 
Tilmelding:  Ingen tilmelding for medlemmer.
Konkurrencen:  Fra kl. 8.00 til 12.00.
Indvejning:  Fra kl. 12.00 til 12.15.
Præmieoverrækkelse: Umiddelbart efter indvejningen.    

Tilmeldingsgebyr: Gratis for medlemmer af Gedden
   Ikke-medlemmer betaler dagskort ( 50,-)

Regler for konkurrencen: Der må KUN fiskes fra land
   Een stang pr. person
   Alle agn må benyttes, også naturlig agn.
   Mindste mål på gedder er 60 cm.
   Længste fisk vinder.  
   Skal fotodokumenteres med 
   målebåndsfoto
   Fotos af fangne fisk sendes til formanden  
   på 7258-7104. Bestyrelsen kan afvise  
   fangster i tilfælde af mangelfuld  
   dokumentation.
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GeddenFodbold

DAG DATO KL. HJEMMEHOLD UDEHOLD SPILLESTED
Lør 19-08-2017 13:00 Hillerød Fodbold Hornbæk IF Hillerød Stadion
Lør 26-08-2017 14:00 Hornbæk IF Lyngby BK Pedella Park
Tor 31-08-2017 18:30 Hundested IK Hornbæk IF Hundestedhallen
Lør 09-09-2017 14:00 Hornbæk IF FC Gribskov Pedella Park
Lør 16-09-2017 13:30 Humlebæk BK Hornbæk IF Humlebæk Stadion
Lør 23-09-2017 14:00 Hornbæk IF Allerød FK Pedella Park
Fre 29-09-2017 18:30 IF Skjold Birkerød Hornbæk IF Birkerød Stadion
Lør 07-10-2017 14:00 Hornbæk IF Værløse Pedella Park
Tor 12-10-2017 19:00 Hørsholm-Usserød Hornbæk IF Hørsholm Idrætspark
Lør 28-10-2017 14:00 Hornbæk IF ORI-Fodbold Pedella Park
Lør 04-11-2017 14:00 Brede IF Hornbæk IF Brede Idrætsplads
Lør 07-04-2018 14:00 Hornbæk IF Hillerød Fodbold Pedella Park
Lør 14-04-2018 15:30 Lyngby BK Hornbæk IF Lyngby Stadion
Lør 21-04-2018 14:00 Hornbæk IF Hundested IK Pedella Park
Lør 28-04-2018 12:15 FC Gribskov Hornbæk IF Nellerupgård Stadion
Lør 05-05-2018 14:00 Hornbæk IF Humlebæk BK Pedella Park
Lør 12-05-2018 15:00 Allerød FK Hornbæk IF Allerød Idrætspark
Lør 19-05-2018 14:00 Hornbæk IF IF Skjold Birkerød Pedella Park
Lør 26-05-2018 13:30 Værløse Hornbæk IF Værløse Stadion
Lør 02-06-2018 14:00 Hornbæk IF Hørsholm-Usserød  Pedella Park
Lør 09-06-2018 15:30 ORI-Fodbold Hornbæk IF Oppe-Sundby Stadion
Lør 16-06-2018 15:30 Hornbæk IF Brede IF Pedella Park

SuperBrugsen Hornbæk
Sauntevej 1
3100 Hornbæk
Tlf.: 49 70 19 84

lidt ud over det sædvanlige

Untitled-1 1 20-11-2008 13:38:11
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Fodbold
Hornbæk IF - fodbold
Peter Clausen
Saturnvej 24
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

Ungdomsformand
Jørn Weirsøe
Tlf. 51 29 68 47
ungdom@hornbaekif-fodbold.dk

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

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

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

HORNBÆK IF OG SNEKKERSTEN IFS´ 
U18 PIGER
Hornbæk IF og Snekkersten IFs´ U18 Piger som efterhånden har spil-
let sammen i lidt over et år, har fået ny sponsor.
Farverne pigerne spiller i adskiller sig fra de traditionelle HIF/SIF  
klubdragter, og er alene baseret ud fra fodboldsamarbejdet klubberne 
imellem.

Da pigerne ved udebanekampe hidtil har haft for vane, at lægge  
vejen forbi nærmeste Maccen/McD, hvad andet ville så være mere 
rigtigt end at få netop det verdenskendte logo samt slogan på  
trøjerne?

Sådan skulle det blive.

Jubelskrigene nåede i hvert fald hidtil uhørte højder, da pigerne i  
omklædningen efter et træningspas fik overraskelsen præsenteret, og 
der brød en fest ud i glædeslykke og hvinende tumult.

Der skal derfor selvfølgelig lyde den allervarmeste tak til McDonalds´ 
Claus Strand, som franchiser Helsingør, Hørsholm, Hillerød, Birkerød, 
Frederikssund, Frederiksværk...& Slagelse.
Vi er evigt taknemmelige, og vi glæder os ikke mindst hver gang til 
udebanekampe, for det er få ting der er federe, end at lægge vejen 
forbi en sponsor Maccen iført vores trøjer, som vi bærer med største 
stolthed. 
Vi har simpelthen den største fest over det, vi er så glade og stolte.
TAK ♥️

Snart drager pigerne for sjette år i træk på udlandseventyr - nemlig i 
efterårsferien - og denne gang til et gensyn med skønne Barcelona, 

og efter deres 1. år i netop Barcelona 
hvor det lykkedes dem at vinde turnerin-
gen, samt de efterfølgende 4 år hvor de i  
Italien præsterede præcis det samme, så 
skal de nu for 6. år i træk forsøge at hive  
Pokalen med hjem til Danmark - igen.
Det bliver uhyggeligt spændende og en 
af verdens mest hyggelige ture.

Pigerne har sjældent set så godt ud og 
været så ovenud glade.

We´re loving´ it -  
We love McDonalds -  

We love football
niller
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Fodbold

HORNBÆKS U15 PIGER 

Hornbæks U15 piger (8mands), har fået nyt tøj.  
Pigerne fører lige nu deres række, efter en sæson 
med lutter sejre. Pigerne samarbejder med Snek-
kersten, der har et 11mands hold. På den måde kan 
pigerne deltage på det niveau, der passer dem bedst, 
og der er mulighed for træning i både Hornbæk og 
Snekkersten. 
 
I foråret, kom OP OVERALT og Registreret Revisor 
Claus Jensen holdet til undsætning, og sørgede for 
nyt tøj til pigerne. Det var hårdt tiltrængt, og pigerne 
kvitterede med en fantastisk optræden til Kronborg 
Cup, hvor de endte som vindere af B rækken.
 
Stor tak til OP OVERALT og 
Registreret Revisor Claus Jensen
 - og tillykke til pigerne 
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Fodbold

Der er gang i kvindefodbolden i Hornbæk, 
hvor Hornbæk i dette efterår har tilmeldt et 
8-kvindeholde. Og hvilken start. Efter 6 runder 
er det blevet til 2 sejre og en kamp er vun-
det da modstander ikke kunne stille hold. Det 
betyder at Hornbæks kvindehold ligger nr. 4 
i første sæson og de har helt sikkert mod på 
mere. Holdet er en god blanding af kvinder 
fra vores fodboldfitness hold og piger der har 
spillet fodbold for nogle år siden. Holdet sup-
pleres op med piger fra vores U18 hold.. Vi har 
holdet sammen med Snekkersten for at være 
sikre på at have spillere, men vi vil også meget 
gerne have så mange så vi kan spille 11-kvin-
debold forhåbentlig allerede i foråret 2018. 
Derfor vil der også være træning og kamp hele 

vinteren, så alle holdes igang og er klar til den tid.  
Træningen forgår med U18-pigerne og med Fod-
bold Fitness. Har du lyst til at være med, så kon-
takt Jeannett Rantzau på email jrfodbold@gmail.
com eller tlf 22 88 06 25. 

KVINDEFODBOLDEN ER IGANG I HORNBÆK

For 10. år i træk blev Kronborg Cup afholdt 
i sidste weekend af skolernes sommerferie. 
Med 7000 deltagere og 20.000 besøgende var 
Kronborg Cup 2017 større end nogensinde før. 
1256 kampe blev spillet, og der blev scoret  
intet mindre end 5060 mål (4,0 i snit) fra de 480 
deltagende hold fra Danmark, Sverige, Finland 
og Norge.

Sammen med 6 andre klubber i Helsingør 
Kommune afholder Hornbæk IF Fodbold tur-
neringen. Der var over 700 frivillige som skabte 
rammen og muligheden for at afholde kommu-
nens største idrætsbegivenhed for de tusinde-
vis af drenge og piger. Det er fantastisk.

I Hornbæk - på Hornbæk Idrætsanlæg - var 
der 120 frivillige som gav deres hjælp med  
afvikling af 182 kampe og sørgede for mad og 
drikke, parkering, oprydning osv. til op mod 
1.500 besøgende som kom begge dage. Stort 
tak til alle som gjorde det muligt.

Fra Hornbæk deltog der 10 hold, som alle fik  
mulighed for at deltage i åbningsarrangementet 
om fredagen på Kulturværftet i Helsingør og spille 
5 kampe i løbet af lørdag og søndag på forskellige 
baner i Helsingør Kommune. God træningsturne-
ring som vi tilbyder alle vores ungdomsspillere.

Pigerne og drengene fra Hornbæk IF Fodbold får 
spillet en masse fodbold under Kronborg Cup. 
Udover det så giver de mange frivillige fra Horn-
bæk også økonomi til, at vi kan tilmelde hold til 
turneringer og stævner hele året, have bolde og 
rekvisitter til træning og kamp og generelt holde 
det høje aktivitetsniveau til glæde for alle spil-
lerne. Med den kæmpe frivillige indsat får Horn-
bæk IF Fodbold andel i Kronborg Cups resultat. 
For 2017 kender vi ikke resultatet, men i 2016 
modtog vi 40.000 kr. i andel og vi kan håbe på 
mindst samme andel i 2017.

KRONBORG CUP 2017 - 
SJÆLLANDS STØRSTE 
FODBOLDSTÆVNE

22 Hornbæk Idrætsforening · oktober 2017



Fodbold

Spørg hvad du kan gøre? Hornbæk IF Fodbold 
er en klub som bygger på frivillighed. Lige nu 
skal vi bruge hjælp til forskellige opgaver, så du 
kan helt sikker finde noget som passer dig. Og 
det er uanset om du er 15 år eller 80 år. Se mere 
om de enkelte opgaver her (bliver løbende op-
dateret): 
http://www.hornbaekif-fodbold.dk/om-klub-
ben/se-hvad-vi-mangler-hjaelp-til/

Når du hjælper til får du helt sikkert en masse 
gode oplevelser, og du kommer til at møde nye 
mennesker og knytte nye venskaber.

Så hvor kan du hjælpe? Du er altid velkommen 
til at kontakte frivilligansvarlig Karin Scheel på 
tlf. 61 69 46 14 eller email 
karin.scheel.dk@gmail.com.

Vi mangler lige nu f.eks.:
- en eller to ansvarlige for minibold, som laver 
lette fodbold-øvelser med drenge og piger i 
alderen 3-5 år en time om ugen. Du bliver sat 
igang af Karin Scheel, som træner holdet idag.

- trænere til både drenge- og pige-hold. Du 
vil blive hjulpet igang og der vil være holdledere 
til de praktiske ting. Som træner får du træner-
tøj, kursus-tilbud, adgang til FCH-kampe (vi har 
10 billetter til hver kamp som vores frivillige træ-
ner deles om).

- holdledere til seniorhold og ungdomshold. 
Det er de praktiske ting omkring holdet især op 
til kamp, under kamp og lige efter. Du vil blive 
sat ind i opgaven og den kan deles mellem flere 
personer, så det måske ikke er hver weekend.

- medlem til ungdomsudvalget, som tager 
sig af opgaver relateret til ungdomsholdene og 
medlemmerne. Det er planlægning af sportslige 
og sociale aktiviteter og det er opgaver som 
sikre, at vi altid har en velfungerende ungdoms-
afdeling.

- tilskuds- og fondsansøger, som med infor-
mation fra kasseren i klubben udfylder, afsen-
der og følger op på ansøgninger til kommune, 
andre offentlige instanser og fonde og puljer ifm 
med vores aktiviteter.
 
Har du lyst til at være en del af det fantastiske 
frivillige team i Hornbæk IF Fodbold, så skriv en 
mail til frivillig@hornbaekif-fodbold.dk. 

Skriv dit navn, dit mobilnr., din e-mail-adresse 
og fortæl gerne hvad du kan/vil bidrage med.

TRÆNER MÅSKE?.. ELLER HJÆLP TIL BOGHOLDER 
ELLER KLUBHUSVÆRT I 2 TIMER? - JA TAK :-)
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Fodbold

I Pinsen deltog Hornbæks U12-piger med to 
hold til Lions Cup i Kalundborg. Det var 22 
forventningsfulde piger, der tog fællesbussen 
fra Hornbæk til dette storslåede stævne tilret-
telagt over fire dage.

I vente var super samvær, tur i svømmehallen, 
discofest og fremfor alt masser af fodbold. 
Med pigerne var tre trænere, to holdledere og 
et større opbud af forældre klar til at heppe 
igennem fra lægterne.

Holdene var delt i en A-kæde og BC-kæde, 
der over sæsonen var spillet sammen og nu 
skulle prøve kræfter i dette stærkt besatte 
stævne med ni hold i rækken fordelt på to 
puljer. Lørdag og søndag gik det løs med 
puljekampene, og efter 1-2 mod Køben-
havn KFUM, 18-0 over Vindinge, 4-0 Snek-
kersten B og 7-1 Herstedøster var A-holdet 
klar til semifinalen i A-slutspillet mandag mod  
Frederiksværk, mens BC-holdet efter tre 

knebne nederlag allerede skulle spille semifinale 
i B-slutspillet søndag eftermiddag. Kampen var 
en vind-eller-forsvind-kamp mod Snekkersten B. 

Det var 11 meget koncentrerede piger, der gik 
på banen for en finaleplads, og det blev på alle 
måder en meget tæt og spændende affære, der 
ender i straffespark efter 1-1 i den ordinære tid, 
hvor fem af vores ynglinge vise klasse og ka-
nonerer holdet videre 6-5 til B-finalen. Næste  
morgen gør A-holdet kunststykket efter og vinder 
2-1 over fysisk stærke Frederiksværk.

Scenen var sat. Begge hold skulle spille finale, 
og de skulle spille samtidig på to baner lige ved 
siden af hinanden. Der var i den grad lagt op til 
en omgang ultimativ fodbold, og som tiden nær-
mede sig, fyldtes langsiden mellem banerne med 
flere og flere Hornbæk-tilhængere af forældre og 
hold, der havde afviklet deres del og som nu kom 
for at heppe pigerne til sejr. I A-finalen ventede 
revanche mod formstærke København KFUM, 

HORNBÆKS U12-PIGER VANDT LIONS CUP 2017

 Hornbæks seje 05/06-piger, vindere af Lions Cup 2017.
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Fodbold

Hornbæks U12-piger som Lions Cup mestre 2017. Fra venstre Emilie C., Alice, Rosa, Mille, Caroline, Emilie G., 
Frederikke, Thea, Laura, Flora, Olivia, Anna og træner Per Gørtz (træner Brian Ankerkilde kunne ikke deltage på 
finaledagen).

og i B-finalen hvepsene fra Frederiksberg.  
Vores piger var bare klar, og det samme var de 
op mod 100 tilskuere på egen langside og dertil 
næsten lige så mange modsat. Stemningen var 
enorm. 

Så gik kampene i gang, og begge finaler ud-
viklede sig snart til et sandt festfyrværkeri af  
seværdig fodbold, hvor A-finalen hurtigt bød på 
højt tempo, flot spil og aktioner, hvor selv små 
fejl prompte blev straffet. I B-finalen er tempoet 
knapt så højt, men spilforståelsen fejler ingen-
ting, og kampen er længe helt lige. 

I A-kampen tager Hornbæk gradvist teten og 
kommer på 1-0, og presspil over hele banen 
gør langsomt københavner-pigerne møre, og 
det ser godt ud ved pausen. 

I B-finalen går det pludselig hurtigt, og ved 
pausefløjtet fører Hornbæk 2-0. Vand, skå-
ret frugt, en peptalk og et mægtigt kampråb, 
og pigerne er klar igen. KFUM starter som 
skudt ud af en kanon, men efter et par nær-

gående forsøg kommer der på ny rime-
lig styr på kampen, og som en kæmpe, 
der kortvarigt har samlet kræfter, slår vores  
blå-hvide ynglinge til, lukker modstanderen ned 
og åbner op for excellent angrebsspil, der split-
ter KFUM´s ellers solide forsvar og ender i en 
laber frispilning og sikker scoring til 2-0. 

På den anden bane slår Frederiksberg igen og 
kommer på 2-2 inden slutfløjtet til 5 x 5 minut-
ters forlænget spilletid, der straks sættes i gang. 
Så lyder slutfløjtet af A-finalen, og jublen bryder 
løs, men det hele er jo ikke helt forbi. 

A-spillerne stimler mod B-finalen, der bølger 
derudaf, og hepper nu vildt på veninderne, der 
snart bryder igennem og kommer på 3-2. Halv-
leg og start på stævnets sidste fem minutter, 
der for alvor begynder at slide. 

Med et sker gennembruddet fra midten, og i et 
sandt stormløb og formidabelt skud går kuglen 
i kassen til 4-2. Slutfløjt og sejren er en realitet 
til de superseje BC-piger, og så bryder jublen 
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Fodbold

Hornbæks U12-piger vi
nder af B-finalen til Lions Cup 2017. Fra venstre Betty, Amalie, Josefine, Line, Tilde, Juliane, Cecilie, Maja, Mathilde, 
Ronja, træner Berthel Berthelsen og holdleder Marianne Berthelsen.

løs. Piger og drenge stormer sammen i ren sejrsdans ”Lykkehjulet drejer, Hornbæk fik sin sejr” 
og eufori, - og følgende medaljeoverrækkelse, stor pokal, is fra holdkassen og highfives. Det var 
fantastisk og kunne ikke blive større.

Er du pige og fra årg. 05/06/andet halvår 04 og har lyst til at spille fodbold, er du velkommen i  
truppen. Kontakt Per Gørtz på mobil 60 72 99 94 for nærmere. 
Er du yngre, er der også et hold for dig. 

Kontakt Jørn Weirsø på mobil 51 29 68 47.
Per Gørtz
U13-pigetræner
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Fodbold

SUCCES VED STENSBALLE TALENTSTÆVNE 2017
For andet år i træk deltog Hornbæks talentfulde U13-piger til et af Danmarks bedste pigestævner 
Stensballe Talentstævne ved Horsens. Stævnet samler landets absolut dygtigste hold på årgan-
gen, der tørner sammen i en super seværdig træningsturnering som optakt til sæsonen. Stedet er 
upåagtede Stensballe, der gennem tiden har skabt nogle af vores allerbedste kvindelige lands-
holdsspillere og således har rige traditioner med pigefodbold. Faciliteterne er fantastiske, og stæv-
net arrangeret lige i plet.

I år udgjordes truppen af 14 top parate piger, der tilbagelagde turen med tog over land og rige med 
udsigt til tre dages super fodbold. Stævnet gik fantastisk og efter nogle meget tætte puljekampe 
1-0 over BSF, 1-3 mod Haderslev og 0-2 (træningskamp mod Mejrup), var holdet klar til kvartfina-
len mod HIK, der blev slået 1-0 i en knivskarp match. I semifinalen ventede BSF på ny, der denne 
gang træk det længste strå og vandt 1-0. I kampen om 3.-4. pladsen gjaldt det igen Haderslev, der 
måske pt. er det stærkeste hold på årgangen, men vores piger var ligeglade og fyrede den bare af, 
dog med et slutteligt resultat på 1-2, hvor sidste års mestre blev presset lige til det sidste. Stævnet 
blev vundet af Roskilde Pigefodbold, der slog BSF 1-0 i finalen, så helt tæt i toppen.
En flot top fire placering i selskab med 10 af DK´s absolut bedste årg. 05-pigehold blev fejret med 
highfives og behørig is til turen hjem, - og et stolt flueben i trænernes logbog over truppens rejse 
nu på syvende år.

På 05/06-pigeholdets vegne
Per og Brian

U13-pigetruppen til Stensballe Talentstævne 2017; Forrest Olivia Bertram. Midt fra venstre Cecilie Rye Sørensen, 
Frederikke Christiansen, Anna Rasmussen, Flora Kopp Højer, Emilie Gejpel og Laura Meibom. Bagerst fra ven-
stre; Træner Brian Ankerkilde, Amalie Vindahl, Thea Larsen, Rosa Rømer, Caroline Jensen, Alice Collin, Juliane 
Berthelsen, Line Gørtz og Træner Per Gørtz.
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Fodbold

LANDSKAMP PÅ PEDELLA PARK
Først i september dannede Hornbæk Idrætsanlæg ramme om en vaskeægte landskamp på pige-
siden. Vi havde inviteret Fortuna FF fra Helsingborg til at komme og spille en træningskamp både 
på A-niveau og BC-niveau mod vores U13-piger, hvilket de rigtig gerne ville. Fortuna FF råder over 
en rigtig dygtig A-kæde, der spiller i højeste række i Sverige, og da Sveriges pigefodbold på flere 
måder er noget foran danske forhold, ville det blive interessant at se, hvordan holdene stod til hin-
anden. Godt flankeret af et større medrejsende publikum samt vores egne forældre gjorde holdene 
sig snart klar med kampoplæg og opvarmning, toppet op af de obligatoriske nationalmelodier, før 
det gik løs. 

Kampene blev spillet samtidig ved siden af hinanden, så der var på alle måder tænding og masser 
af oplevelse. Det blev to super gode kampe med heppekor og begejstrede tilråb fra lægterne, hvor 
vores A-hold til sidst vinder en kneben 2-0 sejr, mens vores BC-piger må neje sig 0-5 mod et lidt 
stærkere svensk mandskab.

Efter kampene var der over forældrene arrangeret lækker frugt/kage/bagværk/saft på stort fælles-
bord, hvor pigerne fortjent bare gik til den, og trænere og de to forældredommere nød en god kop 
kaffe. Næste gang går turen til Fortuna FF´s baner i Sverige, hvor der vanker ny venskabsmatch for 
begge hold og en vaskeægte revanche i begge lejre.

Per Gørtz

Fælles kagebord og hygge efter kampene.

U13-piger og nationalmelodier forud for ”landskampen” Hornbæk – Fortuna FF.
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Fodbold

FODBOLD ER OGSÅ FOR DE SMÅ 
I HORNBÆK IF FODBOLD
Kan du lide at spille fodbold?
Kom og prøv Minibold - leg med bold og dine venner
 
Hvem:   Piger og drenge født i 2012, 2013 eller 2014
Hvor:   Hornbæk Idrætsanlæg, Carl Bødker Nielsens Vej 3, 3100 Hornbæk
Hvornår:  Hver fredag kl. 16-17
 
  Bedste fodboldhilsener fra                
  Hornbæk IF Fodbold – vi glæder os til at se dig
 
Spørgsmål er velkomne -  Karin Scheel, mobil: 61694614
Info:     http://www.hornbaekif-fodbold.dk og 
    ”Hornbæk IF Fodbold Minibold” på facebook.
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Golf
Hornbæk Golfklub:
Bøtterupvej 2C
3100 Hornbæk
Tlf: 49 75 95 70
Fax: 49 75 95 71 
sekretariat@hornbaekgolf.dk

Administrative medarbejdere:
Hans Henrik Brandt 
hhb@hornbaekgolf.dk
www.hornbaekgolf.dk

Café Ingolf
Madhuset SUBSTANS
Tlf. 32133313
christina@substans.eu

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:
Mie Madsen
mie.madsen341@hotmail.com
22569427

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

I 2017 har der været en fantastisk deltagelse i mandagsmatcherne i 
Seniorklubben. Masser af nye ansigter er dukket op i løbet af sæso-
nen og stemningen har hele vejen igennem været høj. Det er meget 
kendetegnende for Seniorklubben, at tonen er uhøjtidelig og alle hyg-
ger sig på kryds og tværs. 

Den traditionelle tur Grundlovsdag til Passebæk Golfklub, hvor junio-
rerne er inviteret med, blev igen i år lynhurtigt overtegnet, og “Tove 
Sørensen Memorial” blev afviklet i smukt sommervejr. 

Til “Åben Seniordag” i uge 31 var der flere gæster, og nogen af dem 
syntes stemningen og hele ånden i golfklubben var så god, at Se-
niorklubben de næste år skal spille venskabsmatch mod Københavns 
Golfklub. I 2018 bliver det i Dyrehaven og fremover skiftes klubberne 
så til at arrangere matchen.
 
Til afslutningsmiddagen den 2. oktober var der igen fuldt hus med de 
maksimale 80 deltagere. Der blev sædvanen tro serveret gammeldags 
flæskesteg og Ris á la Mande med tilhørende mandelgaver. Under 
middagen kunne formanden Klaus Føge også berette at sæsonen 
havde budt på flere rekorder. 

Mandag den 1. maj var der hele 121 deltagere til matchen og totalt 
gennem sæsonen er der blevet spillet 2.010 runder golf i seniorregi.  
Det store antal deltagere har da også resulteret i et pænt overskud og 
derfor kunne formanden overrække en stor, flot check på 10.000 kr. til 
Juniorafdelingen. 

Der er rigtig meget aktivitet i Seniorklubben, så alle der er 50+ opfor-
dres til at deltage. 

Det er sundt, sjovt og spændende.

Og husk: Aktive golfspillere lever i gennemsnit 5 år længere

SUPERSÆSON FOR SENIORKLUBBEN

Fuldt hus til 
afslutningsmiddagen
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Seniorklubben støtter juniorarbejdet med 10.000 kr.

TAKKETURNERING 2017
Hvert år afholder Hornbæk Golfklub en invitationsturnering for de frivillige i klubben. Her bliver 
der ”nurset” lidt om dem, med morgenmad og lækker frokost. 
64 havde taget imod invitationen. Der blev spillet en turnering med blind makker – det vil sige at 
ingen kendte resultatet før man var kommet ind i klubhuset og var godt i gang med frokosten.  
Det kom der et par overraskelser ud af.
Der var også indlagt en quiz med 18 spørgsmål – spørgsmål der alle var relateret til klubben –  
der var nogen der blev lidt overraskede over mængder af græsfrø, anvendelsen af brændstof m.m..
 
En række af vores sponsorer havde været gavmilde og det sikrede at alle 64 kunne gå hjem med 
en større eller mindre præmie. Inden præmieoverrækkelsen takkede klubbens formand, Jens Peter 
Nielsen, de frivillige for deres indsats, stor som lille. Der er ingen forening der fungerer uden deres 
indsats. Jens Peter understregede, at nu var det vist 11. gang han kunne sige tak, men glæden 
ved det var lige stor hver gang.
 
Vinderne, Torben Iversholt og Jørgen Sandager fik lov at vælge først mellem alle de dejlige  
præmier. Herefter fik præmietageren lov til at vælge i placeringsrækkefølge.
 
Igen i år holdt den truende regn sig næsten væk. Det blev kun til et par dråber, så alle kom tørre 
hjem. Som det fremgår af billedet – så var alle glade.
 
Hans Henrik
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Bestyrelse:
Formand
Kirsten Grønlund
Tlf. 20 97 98 94
kirsten3100@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

Gymnastik

SÅ ER VI I GANG !
Alle hold er nu kommet rigtig godt fra start. Haller og sale syder af 
liv og koncentrerede, glade børn og voksne, der har glædet sig til at 
komme i gang.
Der er rigtig flot tilmelding til alle hold, men du kan stadig nå at til-
melde dig, hvis du ikke har nået det.
Dog er Voksen/barn holdet søndag morgen overtegnet og har ven-
teliste, mens der stadig er pladser på Voksen/barn-holdet mandag 
eftermiddag. Begge disse hold har nye instruktører – Louise Rosenha-
gen på søndagsholdet og Christina Ziegler på mandagsholdet. Begge 
instruktører får udelukkende fin feedback. 
”Ministjernerne” tirsdag eftermiddag og ”Lopperne” torsdag eftermid-
dag er også overtegnet - en situation vi vist aldrig har prøvet. Vi over-
vejer pt, om vi skal oprette et ekstra ”Loppe”-hold. 
Der er stadig et par pladser ledige på vores Yoga hold tirsdag og tors-
dag formiddag, hvor vores nye instruktører Grete Mærsk og Christina 
Ferdinand Pfeiffer får meget fine tilbagemeldinger.
Og så lykkedes det os på et hængende hår i forhold til sæsonstart at 
få lavet aftale med ny styrketrænings instruktør. Käthe Sølvhøj er en 
erfaren underviser, som har undervist i mange år i Pilates, styrketræ-
ning m.m. Holdet, som er et MK hold, er kommet rigtig godt fra start 
og ligesom med vores andre nye instruktører har vi vist også gjort et 
kup hér :-)
Motion MK har også oplevet stor interesse. Både onsdag og fredag 
formiddag er der fyldt rigtig godt op i hallen – dejligt at se så mange 
seniorer, der har lyst til at holde sig fit for fight. Hold dig ikke tilbage – 
vi kan godt rykke lidt sammen. Der er altid plads til én til :-)
På vores øvrige hold er der stadig pladser. 

Gå ind på vores hjemmeside www.hornbaekif.dk
klik på ”Gymnastik /”Gang & Løb” og klik på 
”Tilmelding” i øverste menu
Hér er alle holdene grundigt beskrevet. 

Når du tilmelder dig, skal du logge ind først. 
Hvis du ikke tidligere har oprettet dig på hjemmesiden, 
skal du starte med dette. Har du spørgsmål vedr. ind-
meldelse kan du rette henvendelse til Pernille Kaslov, 
som er vores medlemsregistrator på tlf.nr. 40727494 /
pernille@kaslov.dk.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sæson 2017-2018.

På bestyrelsens vegne 
Kirsten Grønlund – formand
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NYT TILBUD TIL DIG, DER ER GLAD FOR AT DANSE
Vores nye tiltag ”Dance it” (målgruppe kvinder 35 - 50 år +/-) er kommet godt fra start. 
Instruktør på holdet Christina Ziegler er i hopla når musikken starter og rytmerne kører. 
Der er stadig pladser på holdet

SÅ er du vild med at bevæge dig og danse til musik og have en fest i hverdagen, så kom 
alle jer, der ikke kan sidde stille, når musikken begynder at spille :-) Man kan simpelthen ikke 
undgå at blive glad, når bevægelser og musik går op i en højere enhed. ”Dance it” giver sved 
på panden, og alle kan være med. Dans er en god og alsidig træningsform, som også giver 
mulighed for at udtrykke sig til musik og bevæge kroppen på nye måder. Det er skønt – så har 
du lyst til at danse dig i form, er det hér helt sikkert noget for dig.  
Pris for sæsonen som går til 9.4.2018 kr. 800,-. 

MØD OS PÅ FACEBOOK og vær med i Facebook Gruppen ”Hornbæk IF’s 
Gymnastikafdeling”, hvor alle med interesse for Hornbæk IF’s Gymnastikafdeling kan se og 
lægge nyheder ind, udveksle ideer til forbedringer, hente inspiration og udbrede kendskabet  
til Gymnastikafdelingen.

Kom og vær med. 
Invitér jeres venner og familie og del-del-del.
Jo flere vi er – jo sjovere bli’r det.
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Håndbold
Formand
Pernille Kjærsgaard
Tlf.: 30382558
Mail:  
pernillekjaersgaard1976@
gmail.com

Næstformand
Line Riemer
Tlf. nr: 26988298
Mail: 
linesprivatemail@gmail.com

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

Bestyrelsesmedlemmer: 
Rie Schultz Petersen 
Thomas Berggrein

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

Klubblad
Thomas Berggrein

GULDMEDALJE I FRIVILLIGHED
Nå jeg skriver dette indlæg, er jeg stadig høj. Høj, efter en fantastisk 
weekend med strandhåndbold på Hornbæk Strand. Hele hovedet 
summer af dommere der fløjter, børn der hviner og publikum der 
hepper. Bolde flyver frem og tilbage, hen over banerne, der står på 
tværs af hinanden. Børn og voksne løber efter vildfarende bolde og 
sørger for at de kommer tilbage til den rette bane.  

Der sidder forældre og spillere, og sørger for at der holdes styr på mål-
scoren – det er svært når vinden tager fat om scoretavlen og bladrer 
af sig selv. Skulle der være fejl på scoren, er man sikker på at der er 
hjælpsomme forældre der råber på tværs af banen, om at rette det. 
Når kampen er slut, hører man begejstring af kampsang fra det vin-
dende hold. Scorekortet skal afleveres i turneringsteltet og resultatet 
bliver tastet ind. Stillingen ændrer sig og der er ingen tvivl, når guld-
vinderen er fundet. Glade og taknemmelige står spillere og ledere og 
tager imod medaljen rundt halsen. 

Det er nemt at se at det er strandhåndbold. Nogen vil mene at det ikke 
er rigtig håndbold. Det er lidt mere laid-back og lidt andre regler end 
når håndbold spilles indenfor. Selv dommerne nyder det mere afslap-
pede forum. De møder op i tank-tops med hat og solbriller på. Nogen 
har sågar blomsterkrans på hovedet. Oppe ved boden spreder der sig 
en duft af kaffe og mad. Der er bagels sponsoreret af Miss Bagel, kage 
og pizzasnegle bagt og bragt af forældre til at stille sulten, for sulten 
det bliver mand af frisk luft. 

Der bliver slynget smoothies, kolde øl og vand over disken. Folk står 
tålmodigt og venter, medens det frivillige korps betjener så hurtigt som 
muligt. Der bliver råbt fra boden om der er én der kan hente noget 

mere kaffe og flere pølser 
i byen, for lige om lidt er 
der udsolgt. Når sidste 
kamp er spillet færdigt 
og de sidste medaljer er 
hængt om halsen, påbe-
gyndes arbejdet med at 
pakke sammen – strand-
målene skal tømmes for 
luft, banesnorene rulles 
sammen samt borde og 
stole skal hjem igen til 
rette ejer. 

Boden skal tømmes for 
køleskabe og ovne, fla-
sker og dåser skal af- 
leveres til pant, boden 
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skal skilles ad og tilbage til Gedden – lyst- 
fiskerforeningen i Hornbæk, som venligt har 
lånt os den. Den sidste skrue bliver løsnet og 
de frivillige kører en tur forbi pizzamanden. For 
selv om man er høj på oplevelser, er man træt, 
solskoldet og radbrækket efter to fantastiske 
dage. 

Hornbæk IF Håndbold fik ikke nogen medal-
jer i dette stævne. Men vi fik en guldmedalje i 
frivillighed. Fra turneringsledelsen, HRØ, fik vi 
stor ros og anerkendelse, over et stævne der 
fungerer. Alt er tilrettelagt ned i mindste detaljer 
og alle hjælper – spillere, trænere, holdledere, 
forældre, bedsteforældre og bestyrelsen samt 
venner og bekendte til disse. Det er umuligt 
som bestyrelse at sige ja til sådan ét stævne, 
hvis ikke at man har opbakning fra resten af 
klubben og byen. Det har vi og det er jeg dybt 
taknemmelig over. 

Stor tak til alle sponsorer – FVA-VVS, AJ-El, 
Kathøj, Miss Bagel 

Pernille Kjærsgaard,  
formand Hornbæk IF Håndbold
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Håndbold

OPSTARTSWEEKEND:
Vi mødtes efter frokost og startede arrangementet med en omgang rundbold, først sammen og 
derefter opdelt i aldre! Derefter havde forældre bagt kager til os, som hurtig røg ned og straks 
videre med stor håndboldturnering - opdelt i aldre på de små baner!

Aftensmaden blev indtaget udenfor ved klubhuset, som bestod hjemmelavede grillede burgere 
som igen blev lavet af hjælpesomme forældre!

Kl 20 var arrangementet slut for u8 spillerne, og resten gik i hallen, hvor der blevet leget og grint 
frem til kl 22, hvor de mindste gik til ro i multisalen.
De ældste snakkede den halve nat, og kl 8 næste dag blev der serveret morgenmad i klubhuset.

Den første træningskamp for u8 startede kl 9, og derefter blev der spillet træningskampe resten af 
dagen mellem Hornbæk håndboldhold og venskabsklubber. Boden var åben hele dagen i hallen, 
og der osede af hygge og dejligt samvær!
Tak for en skøn opstartsweekend.

KULTURAFTEN
Ved kulturaften i Hornbæk den 22. september deltog 
Hornbæk håndboldklub igen, men i år på en ny plet -  
P-pladsen ved Home.

Kl. 17:00 stod vi klar med håndboldmål  
med Landin dug på, kagebord og konstant  
3 glade håndboldspillere fra klubben. 

Mange nysgerrige børn og forældre  
kom forbi boden, og fik en snak, et stk kage,  
og fik muligheden at forsøge at score  
mål på Landin.

Det var en stor succes og vi håber  
på at må komme igen til næste år.
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HÅNDBOLD I SKOLEN
I løbet af august og september har det meste af Hornbæk skole været i hallen for at gennemgå et 
håndboldforløb med Hornbæk IF Håndbold og DGI.

Børnene gik til træningen med stor iver og mange har efterfølgende vist sig i klubben.
Vi mangler stadig forløb med 0. klaserne og 9. årgang. Når vi har fundet datoer som passer alle 
parterne, har 500 elever været på besøg i hallen.

Klubben har modtaget stor ros fra kommunen og skolen, hvilket vi kan være stolte af.
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Håndbold
Formand
Pernille Kjærsgaard
Tlf.: 30382558
Mail:  
pernillekjaersgaard1976@
gmail.com

Næstformand
Line Riemer
Tlf. nr: 26988298
Mail: 
linesprivatemail@gmail.com

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

Bestyrelsesmedlemmer: 
Rie Schultz Petersen 
Thomas Berggrein

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

Klubblad
Thomas Berggrein

HJEMMEKAMPE FOR HORNBÆK HÅNDBOLD 2017

OKTOBER:
1/10-17  kl. 12.00:  U10 Piger Hornbæk IF - Team Helsinge Håndbold 4

1/10-17  kl. 12.50:  U10 Drenge Hornbæk IF - Frederikssund 3

1/10-17  kl. 16.05:  U14 Piger Nordkysten - Helsingør Håndbold 

1/10-17  kl. 17.05:  U14 Piger Nordkysten 2 - Skjold, Skævinge

3/10-17  kl. 18.45:  U16 Piger Hornbæk IF - Rødovre HK 2

3/10-17  kl. 21.00:  Serie 3 Damer Hornbæk IF - Hundested HK 2

29/10-17 kl. 12.00:  U10 Piger Hornbæk IF -  Frederikssund 3

29/10-17 kl. 12.50:  U10 Drenge Hornbæk IF - HØJ 2

29/10-17  kl. 13.40:  U14 Piger Nordkysten - Gilleleje HK

29/10-17 kl. 14.45:  U14 Piger Nordkysten 2 - Gilleleje HK 2

29/10-17  kl. 15.45:  U16 Piger Hornbæk IF - Team Arresø

31/10-17  kl. 21.00:  Serie 3 Damer Hornbæk IF - Borsholm-S IF 2

KOM OG HEP på byens håndbold hold

Salg af kaffe, the, kage, frugt og pølsehorn

Kontant og mobilepay
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NOVEMBER:
5/11-17  kl. 15.15:  U14 Piger Nordkysten - Hillerød Håndbold Klub 2

5/11-17  kl. 16.15:  U14 Piger Nordkysten 2 - Hundested HK

7/11-17  kl. 17.50:  U10 Drenge Hornbæk IF - Team Helsinge Håndbold 2

7/11-17  kl. 18.40:  U16 Drenge Hornbæk IF - Stenløse HK

7/11-17  kl. 19.40:  U16 Piger Hornbæk IF - Amager Håndbold 2

7/11-17  kl. 20.50:  Serie 3 Damer Hornbæk IF - Team Arresø

9/11-17  kl. 18.15:  U10 Piger Hornbæk IF - Stenløse HK 2

11/11-17  kl. 15.00:  U16 Drenge Hornbæk IF - Team Bornholm

16/11-17  kl. 18.00:  U16 Piger Hornbæk IF - LS-HØJ

16/11-17  kl. 19.10:  U16 Drenge Hornbæk IF - Fjordbyerne

16/11-17  kl. 20.10:  Serie 3 Damer Hornbæk IF - Dalby/Jægerspris HK

21/11-17  kl. 17.30:  U10 Piger Hornbæk IF - Hillerød Håndbold Klub 2

21/11-17  kl. 18.20:  U10 Drenge Hornbæk IF - Hillerød Håndbold Klub 2

21/11-17  kl. 19.50:  U14 Piger Nordkysten - HØJ 2

DECEMBER
3/12-17  kl. 12.00:  U10 Piger Hornbæk IF - HØJ 2

3/12-17  kl. 12.50:  U10 Drenge Hornbæk IF - Håndboldklubben Sirius-Græsted

3/12-17  kl. 13.40:  U14 Piger Nordkysten - Team Helsinge Håndbold 2

3/12-17  kl. 14.45:  U14 Piger Nordkysten 2 - Team Helsinge Håndbold 3

3/12-17  kl. 15.45:  U16 Drenge Hornbæk IF - Håndboldklubben Sirius-Græsted

3/12-17  kl. 16.45:  U16 Piger Hornbæk IF - HIK/KFUM 2

3/12-17  kl. 17.55:  Serie 3 Damer Hornbæk IF - Ålholm IF, Hillerød 
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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

Solen skinnede, flaget var til tops på Badehusets flagstang, vinglas-
sene stod opmarcheret ved siden af kransekagerne – nu manglede 
kun de fine gæster. Aase hentede Borgmester Benedikte Kiær inde 
på havnen og så kom de alle sammen og indvielsen kunne starte med 
mere end 80 deltagere. 

Aase bød velkommen og overlod herefter ordet til borgmesteren, som 
holdt en fin tale, hvor hun blandt andet opridsede Badelaugets ud-
vikling med 36 medlemmer i 2010, hvor der kun var en trappe og en 
kasse til tøj til 360 medlemmer i 2017 og et udbygget badehus – op-
rindeligt på 24m2 og nu efter udbygningen på 36m2. Herefter klip-
pede borgmesteren snoren indtil de udvidede omklædningsfaciliteter 
og ønskede Badelauget tillykke med et 3-foldigt hurra.

Havnens formand Jørgen Haagen fortalte om Badelaugets udvikling 
ud fra Havnens synspunkt og fortalte om den tvivl, man havde i 2010, 
om det overhovedet blev til noget, men efterhånden forstod man, at 
det var alvorligt ment, at man ønskede en vinterbadeforening på hav-
nen. Han roste det gode samarbejde mellem vinterbaderne og havnen 
og endnu engang lød der et 3-foldigt hurra.

Aldrig en begivenhed i Hornbæk Vinterbadelaug uden en tale fra for-
manden og endnu engang overgik hun sig selv – et eventyr:

SÆSONSTART OG 
INDVIELSE AF UDBYGNING 
AF BADEHUSET
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Huset på østremole ved Hornbæk havn havde 
efterhånden sat sig og fået sin plads, sin stemme 
i den lille by og dens borgeres bevidsthed, husets 
vinterbadende stemmer var noget, man talte om.

Det var derfor også velkendt, at Huset våndede 
sig: Jeg skulle jo fra starten have været større både 
med hensyn til mit udseende og funktion, min far 
og mor, byens arkitektstemmer Louise og Jørgen 
Grumstrup udtænkte mig jo også i en smukkere 
arkitektur nemlig som ”de evige tre”..

Dertil kommer, sagde huset, at mine vægge og 
mine bænke er blevet slidte og udtjente af Husets 
mange badestemmer og så må jeg sige, det smer-
ter, når omklædningen og tonerne går højt, jeg kan 
ikke rigtig rumme de mange/så mange badestem-
mer og deres vinter volumen i alskens vintertøj. 
Både broen og trappen nikkede anerkendende, for 
de mærkede også de mange stemmefødder - især 
trappen, som havde fået nye stemmetrin...

Badestemmernes råd holdt møde og efter megen 
snak og meningsudveksling i rådssalen alias sau-
naen, blev det besluttet, efter det årlige råds ge-
neralforsamling, at nedsætte et hurtigt arbejdende 
udvalg.

Tilladelse til Husets udvidelse blev givet, efter an-
søgning, af havnens stemmefører Jørgen Haagen. 
Land, by og hav stemmestyrelser i Lemvig fik et, 
to, tre ja flere opkald af baderådets stemmesty-
rer Kirsten Storminger og gav sig efter et år i dia-
log med bestyreren. Vinterbadernes stemmer lød 

overalt i den lille by: ”Nu er den der, vi må 
godt bygge ” og den befriende skål lød ved 
badestemmernes fredagsbad. Løbende året 
igennem havde arbejdsgruppen planlagt for-
løbet, så alt var klart til september byggeri.

Penge skulle der jo til, så de mange stem-
mers store råd i den store by blev søgt. Året 
var 2017 så hos politikerne var der endog 
meget stor interesse for stemmer, de var så 
at sige i meget høj kurs, også koldvands-
stemmerne fra nord. Penge blev bevilget og 
huset brystede sig, da det hørte hvor betyd-
ningsfuldt det var. Det var lige før det var for 
meget for både bro, trappe og mole. Så lød 
stemmebjørnen Mette ” vi må søge fonde” 
- som sagt så gjort. Huset hvilede på en 
sund økonomi, så byggeprocessen kunne 
begynde.

Brædder, bjælker og cement til fundamentet 
blev sejlet på byggepram til stedet og Huset 
fik meget travlt, for alle historierne i de gamle 
vægge, bænke og gulve skulle jo fortælles 
videre, så Huset kunne leve videre, for det 
kan man ikke uden sin historie. 

Så knagede broen, hvis alt dette skal være 
ovenpå mig så må jeg udvides, det blev den 
og følte sig nu på lige fod med Huset, kæ-
restebænken fik ny plads, men molen, det 
var det værste , den blev hugget og mejslet 
og syntes slet ikke, det var spor rart - men 
sagde Huset ” det må gøre ondt, før det bli-
ver godt”. Den logik havde molen svært ved 
at forstå, men efterhånden som det nye hus 
rejste sig, blev den helt stolt over at være 
bærer af noget så flot.

Stemmeduoen Peter Storminger og Peter 
Esbjørn fulgte byggeriet nøje, om brædderne 
var skåret på skrå og flugtede hinanden ja, 
husets bygmester-stemme Chr. Ingemann 
var under konstant opsyn og opmærksom-
hed fra badefolket og havnens besøgende.
Som solen, der jo egentlig var ved at trække 
sig til efterår og vinters sparsomme tid, nu 
strålede, som regnen og blæsten holdt en 
pause ja, således strålede Huset som et 
genopstået Fugl Fønix, efter malerstemme 
Bøje`s sidste strøg.

HUSETS HISTORIE!
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Hornbæk Vinterbadelaug
Rundt i byen, i kirken ja, overalt i det lille stemmesamfund lød glædesordene ”Huset - det nye Hus 
er klar til vinterens komme og stråler i al sin glans som solen.

Har I også hørt? lød det, at den store bys stemmesluger Borgmesteren kommer og klipper snoren. 

Da Huset hørte det, var det ved at falde i vandet af stolthed, ” jeg føler mig næsten som et lille 
Kronborg”, ved styrbord og tænkte huset ” Det er jo et spørgsmål om at være eller ikke være” så 
lød dets stemme højlydt fra vand til land ” Jeg er NU, som jeg altid har skulle være»...

AASES TAKKETALE Jeg vil gerne takke Økonomiudvalget samt Idrætsudvalget i Helsingør 
kommune for økonomisk støtte til vores hus’ udbygning. 
 
Tak til Lokale- og Anlægsfonden, Tak også til fonden Hornbæk Havn v. formand Jørgen 
Haagen for hjælp, støtte og et godt samarbejde. 
 
En stor Tak til vores bygmester Chr. Ingemann, Tak til arbejdsgruppen for en fin indsats. 
 
Tak til Super Brugsen og Bager Hans for tilskud til dagens festlige arrangement. 
 
Sidst, men så absolut ikke mindst STOR TAK til alle Jer Husets stemmer, uden Jer stod vi ikke 
her i dag, med et udvidet hus og en forening af glæde, humor og socialt samvær -  
et FRISTED for alle vinterbadets stemmer i Hornbæk fra unge til evigt unge.... 
 
Aase Kjær 
Formand

KALENDER EFTERÅR 2017 
Søndag d.29. oktober kl.09.00 Søndags brunch, hvor cheflivredder  
   John Mogensen demonstrerer hjertestarteren. 
 
Onsdag d.01. november   kl.19.00 Foredrag om vinterbadning af Bo Belhage    
   Se nederst.

Søndag d.12. november   kl.10-12 Store vinterbadedag
Søndag d.26. november    kl.09.00 Søndags morgenmad
Onsdag d.21. december    kl.19.00 Solhvervstræf
 
Skriv datoerne i kalenderen – der vil blive udsendt nærmere information, når aktiviteten nærmer sig.

DERUDOVER HAR VI PÅ OPFORDRING AF MEDLEMMERNE lavet et særligt 
arrangement og har inviteret Overlæge Bo Belhage til et foredrag om vinterbadningens 
sundhedsmæssige fordele og ulemper - det finder sted onsdag d.01. november 2017 
kl.19.00 – foredraget er også åbent for ikke-vinterbadere.  

TILMELDING TIL KPSTORMINGER@MAIL.TELE.DK SENEST D.16.10.2017.  
Når vi kender deltagerantallet, vil I få besked om hvor det kommer til at foregå.
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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

I rækken af sæsonens klubmesterskaber nåede vi den 26. august til 
den sidste, nemlig kampen om titlen som klubbens doublemester.10 
hold var mødt op for at kæmpe om titlen og æren og efter nogle dra-
belige kampe blev de suveræne vindere af titlen Rasmus Korsholm og 
Morten Klausen foran Mads Rasmussen og Jonatan Ørsdal. Kirsten 
Madsen og Jørgen Timman kom på tredjepladsen.

FLERE MEDALJER 
TIL SAMLINGEN

De suveræne vindere af klubmesterska-
bet i double, fra venstre Morten Klausen 
og Rasmus Korsholm, nyder efter endt 
dåd et glas velfortjente bobler.

FRA ARKIVET
 
*Den største petanqueturnering i verden afholdes en gang om 
året i Marseille i det sydlige Frankrig. Der er normalt 10.000 del-
tagere, og det anslås, at op til 150.000 tilskuere overværer det 
store stævne.
 
*En petanquekugle, som er hul og som regel lavet af stål,  
vejer fra 650 gr- 800 gr og har en diameter på mellem 70-80 
mm. For at kunne kende forskel på egne og modstanderens 
kugler er disse enten forsynet med et unikt mønster, har en  
speciel farve eller er helt glatte. De er forsynet med en kode 
samt vægten og nogle spillere har også fået indgraveret deres 
navn. Dette må dog ikke have indvirkning på at vægt eller andre 
specifikationer ændres.
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HORNBÆK VANDT 
DGI REGIONSMESTERSKABET
Dagen efter skulle et af klubbens seksmandshold i ilden for at spille om titlen som  
DGI regionsmester. 

Det gik endog rigtig godt, holdet kom ind på førstepladsen og repræsenterede  
Nordsjælland ved slutmesterskabet, der blev afholdt den 23/24. september.

De nybagte regionsmestre, fra venstre Jonatan Ørsdal, Lars Leo Jensen, 
 Joe Johnston, Morten Klausen, Mads Rasmussen og holdleder Rasmus Korsholm

Den 5. august afviklede klubben sin årlige og traditionelle Hornbæk Open turnering. De 40 hold 
fra 13 klubber  der havde tilmeldt sig, heraf flere elitespillere samt hold fra Sverige, sørgede dagen 
igennem for petanque i topklasse. Efter en drabelig finale, som varede over en time, kunne Michael 
Jensen og Jens Brønstrup, Holbæk, udnævnes til vindere af den prestigefyldte turnering foran 
Dennis Jahn og Jimmy Christiansen fra Starmasters. På en flot tredjeplads kom Rasmus Korsholm 
og Mads Rasmussen, Hornbæk

FLOT PETANQUESPIL VED HORNBÆK OPEN
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Petanque

HELSINGØR KOMMUNEMESTERSKAB 
AFHOLDT I HORNBÆK
På septembers sidste dag lagde klubbens flotte anlæg grus til Helsingør Kommunemesterskab. 
Solen var i dagens anledning i rigtig godt humør og smilede ned til alle spillere dagen lang. Kom-
munemesterskabet blev oprindeligt skabt af Snekkersten Petanque Klub i 2006 og har siden 
været afholdt der, men grundet klubbens manglende faciliteter tilbød Hornbæk Petanque Klub at 
tage over, for således at holde liv i turneringen. Turneringen er tiltænkt personer som er medlem 
af en petanqueklub med base i kommunen, uanset egen bopælsadresse eller personer, der er 
fritidsspillere (ikke medlem af en klub) og som har bopæl i kommunen.
 
Disse krav passede på dagens 34 spillere, der skulle igennem 6 kampe, før den endelige vinder af 
titlen blev fundet. Ca. halvdelen kom fra Hornbæks egne rækker, resten var fordelt mellem hold fra 
Helsingør og Snekkersten. Dagens suveræne vindere blev Rasmus Korsholm og makker Morten 
Klausen foran Jonatan Ørsdal og Mads Rasmussen. På tredjepladsen kom Peter Hansen og Joe 
Johnston, alle fra Hornbæk.
 
 STORT TILLYKKE TIL ALLE

Vinderne af Helsingør Kommune- 
mesterskab, fra venstre Morten Klausen og 
Rasmus Korsholm, nyder nok en gang i år 
de sprudlende champagnedråber.
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BRONZE TIL 4-MANDSHOLD
Et 4-mandshold under ledelse af Ingrid Korsholm 
kom ind på en flot 3. plads, da DGI Regionsturne-
ring blev afholdt den 26. august

HORNBÆK VÆRTER VED 
LANDSMESTERSKAB 
FOR 4 – MANDSHOLD 
 Hornbæk Petanque Klub er af DGI blevet 
valgt til at være værter ved Landsmester-
skabet for 4-mandshold, der afvikles den 
7-8 oktober 2018. 

Klubbens flotte anlæg oig mange facilite-
ter er som skabt til en turnering af denne 
størrelse, og alle i klubben glæder sig al-
lerede nu til at kunne byde velkommen til 
spillere fra hele landet til nogle gode og 
hyggelige dage.
 
Nærmere herom følger

 SÆSONAFSLUTNING OG 
EVALUERINGSMØDE SENIORER 

 
Husk evalueringsmødet  

den 25. oktober, nærmere  
oplysninger følger fra Irene.

RØDVINSTURNERINGER
Sæsonens tre sidste rødvinstur-
neringer afvikles den 8. og 28. 
oktober samt den 25. november, 
hvor der også spilles finale og 
samtidig gives et lille pust af den 
tilstundende jul i form af et dam-
pende varmt glas glögg.

I weekenden 16/17. september sluttede AL-
Bank Sommerlandsturneringen, en turnering 
der afholdes af Dansk Petanque Forbund.
 
Klubben har hele sæsonen haft 2 hold med og 
for dem begge gik det særdeles godt.  Første-
holdet havde sæsonen igennem indtaget en 
suveræn førsteplads i sin pulje, og den blev 
slået så meget fast med syvtommersøm efter 
weekendens kampe, at holdet rykkede op og 

SUVERÆNT SPIL I  
SOMMERLANDSTURNERINGEN

fra 2018 skal spille i 1. division. Det andet hold, 
som spillede i Regionalserien, havde sæsonen 
igennem ligget dels på en tredjeplads, dels på 
en delt andenplads, men  efter weekendens re-
sultater indtog holdet førstepladsen og kunne 
ikke nås af de andre hold. Førstepladsen i puljen 
betyder, at holdet fra næste sæson skal spille i 
Danmarksserien.

STORT TILLYKKE TIL BEGGE HOLD
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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

ET MARKANT FORBEDRET 
TENNISANLÆG!
Den nye slåmur er blevet opført og gangarealerne omkring banerne er 
blevet flisebelagt.

Mange medlemmer mødte frem til de ”store arbejdsdage”, hvor der 
både blev arbejdet på slåmuren og gangarealerne omkring banerne. 
Det blev nogle fantastisk hyggelige, hårde og lange weekender med et 
meget flot resultat. Tusind tak til alle som hjalp til. Og tak til Roskilde 
Sten og Grus for velvilje og støtte.

Slåmuren og det nye gangareal har højnet anlægget markant.
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Ungdomsudvalg og
bestyrelsessuppleant
Lise Fritzbøger
Drachmannvej 
3100 Hornbæk
29764698
ungdom@hornbaektennis.dk

JUNIOR TURNERING 

Den 2. september afholdt klubben sin første juniorturnering. Turnerin-
gen blev afholdt i samarbejde med DGI, som stillede stævneleder til 
rådighed og som hjalp vores juniorer gennem dagen.
Det blev en rigtig dejlig oplevelse og det var rigtig godt for juniorerne 
at få afprøvet deres spil i en rigtig turnering. 
En meget hyggelig dag med flot forældre-opbakning, - både med 
dommerfunktion og kaffe/saft, frugt og kage.
Tak for opbakning og hjælp.

LM JUNIOR TOUR

Hørsholm/Rungsted Tennisklub af 
holdt i weekenden 9.-10. september 
en LM junior tour.

Fem af vores dygtige 
juniorspillere havde 
fået blod på tanden 
og deltog i turneringen 
- uden dog at møde 
op med særlig store 
forventninger.

Men, men, men: 
Alle spillede virkelig 
god tennis og vores 
juniorer kunne stolte gå 
hjem med både gulv, 
sølv og bronze.

BRAVO!
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Tennis

SKUMTENNIS

Igen i år er der mulighed for skumtennis i  
Hornbæk Hallen.

Det bliver – ligesom sidste år – 
onsdage fra 11-13 med start den 25.10.

Pris for hele sæsonen er 200,- kr.
Tilmelding på hjemmesiden.

VINTERTRÆNING FOR JUNIORER

Jackie træner vores juniorer (6-16 år) i Hornbæk Hallen på udvalgte lørdage fra 15-16,  
første gang den 28.10. De næste to gange er den 11.11. og den 9.12.
Pris: 300,- kr. for hele sæsonen.

Tilmelding på hjemmesiden, hvor der også findes oversigt over, hvilke lørdage, der er  
træning i 2018.

MERE SKUMTENNIS

På de lørdage,  
hvor der er juniortræning,  
er der gratis skumtennis  

for voksne fra  
kl. 16-18.

OBS OBS
Der afholdes skumtennis-turnering i hallen den 19.11. 

– kom og vær med!
Turneringen er både for børn og voksne.

Pris og nærmere info følger på hjemmesiden.

GENERELT
Det er en rigtig god idé at 

holde øje med hjemmesiden 
og facebook – arrangemen-
ter, træning, nyheder, ten-

nismakkere og meget mere 
figurerer her.  

AFRIGGER - DAG
Søndag den 22.10. (sidste dag i efterårsferien) er der afrigger-dag.
Vi mødes kl. 10 og regner med at være klar til en lækker grill-pølse kl. 12.30.
Det vil være dejligt, hvis mange møder op og hjælper med –  
der er altid brug for mange hænder, når klubben lukker ned for sæsonen.
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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

Hornbæk Idrætsforening · oktober 2017 51 



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

KULTURNATTEN I HORNBÆK
Igen i år  kom der en masse mennesker til Kulturnatten i Hornbæk 
fredag den 22. september,  trods at vejret ikke blev som metrologerne 
havde lovet os. Det som glæder os i arbejdsudvalget for Kulturnatten 
i år, var at der kom utrolig mange børnefamilier.

Kulturnatten startet op Kl.17.00 fra Bytorvet med Helsingør Jerenba-
neorkester som spillede og mascherte gennem byen. I år igen havde 
arbejdsudvalget lavet et stort program, med aktiviteter i hele Hornbæk 
by, med masser af musik og underholding,

der var åbent hus i byens forretninger og restauranter med masser 
af gode tilbud. Arbejdsudvalget bag kulturnatten i Hornbæk består 
i år af formand for Hornbæk Turistforening Olav Berntsen, bibliote-
kar Lisbeth Jensen, sognepræst Bodil Olesen, samt Jens Bertram og  
Rene Friis Rasmussen fra Hornbæk Handelsstandsforening.

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

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

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

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

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

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

Hornbæk Scenen

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 Venner
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AHRENDT-JENSEN

ENGHOLMVEJ 6  3100 HORNBÆK TLF. 49 70 01 75

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

EL-ENTREPRISE A/S

AHRENDT-JENSEN

ENGHOLMVEJ 6  3100 HORNBÆK TLF. 49 70 01 75

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

EL-ENTREPRISE A/S

HØJBJERG VVS
HAVNEVEJ 9
3100 HORNBÆK
 

Tlf:+45 4970 1888
     +45 2012 6188

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

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

A.R.F
riis vej 9, 3100 Hornbæk

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

Møde efter aftale

Jeannette Eilertsen 

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

Hjemmeside: www.advohelsinge.dk
44 88

Din lokale advokat til bolighandel, dødsbo/arveret og familieret

Advokat (H)
Jeannette Eilertsen
(møderet for højesteret)

Din lokale advokat til ejendomshandel og arveret/dødsbo.

Nordre Strandvej 334, 
3100 Hornbæk

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

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

Nybolig
Peter Leander

Hornbæk:
Dronningmølle:

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

Hornebyvej 61
 
Lige når I ser på ejendommen, vil I tænke, at her er nok 
trafikstøj, - men her bliver I overrasket over hvor lidt man 
faktisk hører Hornebyvej. Det er en rigtig stråtækt idyl med 
hovedhus, mellembygning og anneks hvor den skønneste 
gårdsplads samler disse bygninger.
 
Ejendommen er moderniseret, men mangler stadig 
den sidste finish. Dog er rammerne bare i orden og den  
dejlige store have giver plads til masser af leg og hygge. 
Fra en stor del af haven har man den skønneste udsigt over 
marker.
 
Hovedhuset indeholder: Entre med trappe til 1. sal,  
opholdsstue med trægulv, synlige loftsbjælker og fin lofts-
højde. Godt køkken/alrum med klinkegulv og med udgang 
til den dejlige gårdsplads samt stort soveværelse/stue.
1. sal er indrettet med badeværelse og to meget store  
værelser, hvor det ene har fantastisk udsigt over marker.
 
Mellembygningen kan anvendes til mange formål. 
Her er klinker på gulvet og med udgang til gårdspladsen.
 

Hyggeligt anneks, som er indrettet med stue med udgang 
til have, stort badeværelse samt god hems. Anneks er  
registreret som udhus og indgår derfor ikke i boligarealet 
og er ikke godkendt til beboelse.
 
Endvidere er der separat vaskerum og fyrrum.
 
En skøn ejendom som helt sikkert skal ses og opleves.
 
Kontantpris 2.895.000
Ejerudgift pr. md. 3.899

Stråtækt idyl

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 ...

4830 0043
Kirkevej 7 
3100 Hornbæk
– over for  
Hornbæk Kirke ul
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Familiefirma med  
tre generationers 
erfaring – hjælper,  
når I har behov.

        Christian Uldahl                   Katrine Uldahl                    Anne Uldahl

– eksaminerede bedemænd 


