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HOVEDGENERALFORSAMLINGEN 2018
Søndag den 22. april 2018 blev Hornbæk Idrætsforenings hoved-
generalforsamling nr. 110 afviklet.
Nuværende Æresmedlem og tidligere Hovedformand Peter Stor-
minger blev valgt som dirigent og styrede generalforsamlingen flot 
igennem dagsorden.
 
Den 9 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det blev 
ligeledes vedtaget, at afdelingernes kontingent til Hovedafdelingen 
i 2018 bliver på uændret 35 kr. pr. medlem.
 
Hovedafdelingens årsregnskab for 2017 udviste et pænt og godt 
overskud på 56.583 kr., blev ligeledes enstemmigt godkendt.
Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 272.011 kr. den 31. de-
cember 2017.
 
Peter Poulsen blev genvalgt som Hovedformand og har nu været 
formand i 20 år.

Karl Vilhelm Nielsen blev valgt som ny sekretær i Hovedafdelingen 
efter Helle Andersen havde valgt ikke at genopstille til denne post.
Trine Bay blev genvalgt til forretningsudvalget i Hovedafdelingen.
Endvidere blev Bjarne Kring genvalgt som revisor og Ralf Nielsen 
blev genvalgt som revisorsuppleant.

Du kan læse mere om årets Hovedgeneralforsamling på 
www.hornbaekif.dk/00074/02037/  

 
Uden for dagsorden blev 
Henrik Vindahl Andersen 
genvalgt som idrætsfor-
eningens fanebærer.

Peter P.
Hovedformand
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HIF Informerer 2018:
Juni  Deadline  Søndag den 3. juni

August Deadline  Søndag den 29. juli 

Oktober Deadline  Søndag den 30. september



Hornbæk Petanques 1. divisionshold blev den 16. 
modtager af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og 
Kulturpris.

Det hele startede som et projekt i slutningen af 2010. 
Rasmus Korsholm og to af hans gode venner spillede 
allerede petanque, men de fik overalt tre mere af de-
res bedste venner til at prøve spillet af.

Lasse Christensen greb udfordringen og tog i vinter-
halvåret de unge mennesker under sine vinger, hvor 
han ihærdigt fik udviklet deres spillemæssige færdig-
heder med instruktion, adskillige træningsøvelser i 
forskellige former for kasteteknik og ikke mindst den 
taktiske del af spillet, der er så vigtig for at kunne 
vinde kampe.  

Drengene blev heldigvis bidt af sporten 
og allerede i sæsonen 2011 deltog de i 
forbundets sommerlandsturnering i re-
gionalspillet. Det gik så godt, at klubbens 
bestyrelse besluttede, at holdet i sæso-
nen 2012 skulle overtage 1. holdets plads 
i Danmarksserien.

Allerede i 2013, efter bare to sæsoner i 
Danmarksserien, sikrede holdet sig en 
oprykning til 2. division ved slutspillene 
for DK-serierne og regionalholdene, som 
Hornbæk Petanque var vært for og som 
blev afviklet på grusbanen i Ålsgårde med 
deltagelse af 150 spillere fra hele landet.

IDRÆTS- OG KULTURPRISEN 2018

Årets kulturprismodtagere fra Hornbæk Petanque Lars Leo, Erik Helmer, Peter Poulsen Idrætsforeningen og  
Kisten Madsen, formand for Hornbæk Petanque
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Holdet klarede sig særdeles godt allerede 
fra starten af i 2. division. I de første par år 
spillede holdet sig til flotte finale placeringer 
i den bedre halvdel af puljen. Men under 
sidste års turnering skete der noget. Holdet 
lagde sig hurtigt i spidsen og ikke nok med 
det, det var tilmed i stand til at fastholde fø-
ringen og distancen til de øvrige hold, sådan 
at 1. pladsen endelig kunne blive en realitet. 
Oprykningen havde holdet sågar sikret sig 
inden turnerings sidste kamprunder.

Hornbæk Petanque deltager nu med et hold 
i Dansk Petanque Forbunds Sommerlands-
turnering i 1. division. Det er en fantastisk 
stor sportspræstation og en succes historie, 
som alle herunder HIF er umådelig stolte af.

Sommerlandsturneringen er et officielt Dan-
marksmesterskab for klubhold. Landstur-
neringen består af fem niveauer, hvor Elite-
divisionen er den bedste, derefter kommer 
1. division, 2. division, Danmarksserien og 
regionalspil.

Der er otte hold i Elitedivisionen og otte hold i  
1. division. Det vil altså sige, at Hornbæk for nu-
værende er blandt landets absolut bedste pe-
tanque hold. Hvert hold består af 9 spillere plus 
1-2 reserver. Turneringen starter den 21. april, og 
der er tilmeldt i alt 97 hold.

Hornbæks 1. hold ledes af Rasmus Korsholm. 
Hans fem gode venner dyrker stadig sporten, og 
de er: Bjarke Jensen, Daniel Mowitz, Mads Ras-
mussen, Morten Klausen og Jonatan Ørsdahl. De 
øvrige spillere på holdet er: Ingrid Korsholm, Lars 
Leo Jensen, Erik Helmer Pedersen, Jeppe Ham-
merich, Lasse Christensen og Kirsten Madsen.

Det er stort set den samme gruppe af spillere, der 
har tegnet holdet i gennem alle sæsonerne. De 
få udskiftninger, der har været, er sket på frivillig 
basis af den ene eller anden årsag. 

Alle spillerne, undtagen Jeppe Hammerich, har 
fået deres petanque uddannelse i Hornbæk Pe-
tanque. Det er hovedsagelig Lasse Christensen, 
der med sin tæft for sporten og dens mange fi-
nesser, har klædt spillerne på.
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Holdets succes skyldes ikke alene det faktum, 
at holdet består af nogle fremragende og dyg-
tige spillere, der kan præstere, når det gæl-
der. Det kræver tilligemed et godt lederskab, 
et fantastisk samarbejde og en helt unik fæl-
lesskabsfølelse, der får alle til at løfte i flok for 
at nå det fælles mål, der hedder ”at vinde så 
mange kampe som muligt”.

At Hornbæk Petanques 1. divisionshold har 
fået tildelt Hornbæk Idræts Forenings Idræts-
og Kulturpris er udover en cadeau til holdet og 
klubbens øvrige spillere også en stor anerken-
delse af sporten.

Endnu engang stort tillykke med den fornemme 
Idræts- og Kulturpris.

Peter P.
Hovedformand
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Alle sejl bliver sat til for at skabe et brag af en havnefest, når nogle af de mest 
folkekære kunstnere på den danske musikhimmel lægger vejen forbi hovedscenen 
på årets havnefest i Hornbæk i weekenden den 27.-28.-29. juli 2018.

Det flotteste program i mange år
Fredag sætter Michael Falch & Dét Band strøm til festen med et fyrværkeri af hits fra hele hans 
lange karriere tilbage fra Malurt og op til i dag. Lørdag eftermiddag vil havnepladsen genlyde af 
fællessang, når en af vores helt store danske troubadourer og sangskrivere, Sebastian, træder op 
på Store Scene. Og allerede samme lørdag aften sender Anne Dorte og Maria fra Tøsedrengene os 
Ud under åben himmel, Lader lyset brænde og tager publikum direkte tilbage til tiden, hvor hits’ne 
fra Ray Dee Ohh og Tøsedrengene var fast lydtapet i de danske hjem.

BILLETSALG
EARLY BIRD: Partout for 350 kr. 
Havnefestens tre hovednavne er blot en brøkdel af weekendens samlede program for hele familien. 
Du kan allerede nu sikre dig Early Bird partoutbillet for blot 350,- kr + gebyr. Billetten giver adgang 
til alle 3 havnefestdage, og som voksen sparer du 100 kr.
Køb billet på www.hornbaekhavnefest.dk. Efter 1. juni stiger prisen til 450 kr. + gebyr

LADY BIRD: Populær damefrokost fortsætter 
Der er kun adgang for kvinder, når vi gentager den populære damefrokost, som i år finder sted lør-
dag den 28. juli kl. 12.00 i Vise Vers. Ønsker man både fri adgang til alle 3 havnefestdage samt at 
deltage i damefrokosten, koster billetten 465 kr. ekskl. gebyr. Du sparer 210 kr. Køb billet på www.
hornbaekhavnefest.dk 

Overskuddet går til et godt formål
Hornbæk Havnefest arrangeres hvert år af foreningerne Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idræts-
forening i samarbejde med Hornbæk Havneforening og Fonden Hornbæk Havn. 350 frivillige horn-
bækkere er hvert år med til at skabe Danmarks hyggeligste familiefest. Overskuddet fra Hornbæk 
Havnefest går ubeskåret til de arrangerende foreningers ungdomsarbejde

Se videoen og læs mere på
www.hornbaekhavnefest.dk

og følg med på 
www.facebook.com/hornbaekhavnefest
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2018

MICHAEL 
FALCH
& Dét Band

SEBASTIAN
ANNE DORTE  

& MARIA 
       fra Tøsedrengene

Køb billetten på www.hornbaekhavnefest.dk
Følg med på www.facebook.com/hornbaekhavnefest

Paul Banks  
& MusikOrkestret,  

Jane & Shane, Anemonemand, 
Sweet Charlie 5, Human Sound, 

Gasbox/ René Hejdmann solo

Slidskeræs, Plankedyst, Sildekasse Grandprix,  
og ikke mindst Havnefest i Børnehøjde 
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HORNBÆK HAVNEFEST 
HAR FÅET NY MAND BAG RORET
Af Michael Sørensen

Den sidste weekend i juli – sædvanen tro – står Hornbæk på den anden ende, når den årlige Hav-
nefest afvikles. At arrangere en Havnefest med lidt over 1,4 millioner i omsætning er ikke så lige til 
endda. Ud over 3-400 frivillige, så er der en masse forberedelse forud for det store arrrangment, og 
myndighederne har de senere år ikke gjort det nemmere. Det er en helt anden snak.

Men her 3 måneder før er der heftig aktivitet i den forholdsvis nykonstruerede Havnefestkomité, 
hvor den mangeårige formand, Palle Mandrup, har valgt at neddrosle det kæmpe arbejde, der lig-
ger bag titlen som formand for komitéen. Han er dog fortsat med på banen i form af fuld støtte til 
den nye formand, Jens Hofman. Og netop den fulde støtte var udslagsgivende for, at Jens Hofman 
sagde ja til at overtage rorpinden. Og hvem er så denne Jens Hofman? Ja, det er der sikkert en del 
hornbækkere, der vil spørge sig selv om. 

Musik har altid spilllet en stor rolle i Jens’s liv. Selv begyndte han i de unge år at spille på guitar og 
var med til at danne det akustiske band, Skilfinger, som i starten af 80’erne udgav 4 LP’er. Siden 
blev uddannelsen som cand. phil. i litteratur og teatervidenskab skiftet ud med en række jobs 
indenfor musikbranchen, hvor han bl.a. hos pladeselskabet Medley - det senere EMI, var med til 
producere musik for så fine navne som Michael Falch, Sebastian, Nikolaj & Piloterne og Michael 
Learns to Rock. Det blev også til samarbejde med Lis Sørensen og Sissel Kyrkjebø ligesom han 
i en årrække var manager for gruppen Malurt samt ansat hos impressario, Arne Worsøe, der bl.a. 
præsenterede en række verdensnavne i Idrætsparken. 

I 1999 fik Jens Hofman tilbudt job på Danmarks Radio, hvilket faldt sammen med, at pladebran-
chen begyndte at skrante rent kommercielt. Og da Jens senere fik til opgave at implementere de 
senere så berømte slotskoncerter på Ledreborg, så blev det også indledning til et mangårigt sam-
arbejde med DR’s Underholdsningsorkester, som Jens stod i spidsen for frem til 2014 efter knap 
16 års ansættelse i DR, hvor han også producerede de kendte Juleshows og Nytårskoncerter med 
The Bootleg Beatles, Procol Harum og Disney på programmet.

MEN HVAD FØRTE DIG TIL HORNBÆK?
”I 1990 mødte jeg Trine Fensmark, som på daværende tidspunkt var producerer i DR, og kort efter 
flyttede vi sammen på Rahbeks Allé på Frederiksberg, hvor vi boede frem til 2005. Trine er jo født 
og opvokset i Hornbæk, så ofte gik turen til Hornbæk for at besøge Trines fader, malermester Helge 
Svendsen, som boede i huset på Bretagnevej. Hornbæk har også altid været det sted, hvor jeg 
tidligere tog op for at bade om sommeren, så jeg kendte godt Hornbæk lidt i forvejen,” fortæller 
Jens, som sammen med Trine overtager huset, da Helge ikke er mere.

I 2005 solgte Jens og Trine lejligheden på Frederiksberg, og flyttede dermed til Hornbæk perma-
nent. Med hjælp fra arkitekt Villy Breiting, som er i familie med Trine, fik parret bygget et nyt hus 
på den herlige skrånende grund ned til Hornbæk Sø, hvilket hverken Trine eller Jens har fortrudt.
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BARTENDER I VISE VERS HUSET
Efter et par år i Hornbæk fik Trines fætter, Peter 
Storminger, der i 10 år har været formand for 
HIF, overtalt Jens til at give en hjælpende hånd 
med i ViseVers teltet, og dermed fik Jens for 
alvor mærket det store fællesskab, der kende-
tegner en by som Hornbæk. Da Peter Poulsen 
så sidste år spurgte Jens, om det ikke var en 
god idé at træde ind i Havnefestkomitéen, så 
var Jens med på idéen. Og qua sit mangeårige 
virke i musikbranchen både som producent og 
arrangør, så var det nærliggende, at få Jens 
med på holdet. Et blik på årets musiknavne på 
plakaten taler da også sit eget tydelig sprog.

”Vi skulle meget gerne oparbejde et overskud 
der står mål med omsætningen og den ind-
sats 3-400 frivillige yder. Og det er vigtigt for 
mig at understrege, at vi på den musikalske del 
af Havnefesten ikke har øget omkostningerne, 
men i stedet har gjort musikprogrammet mere 
interessant”. 

”Nu blev Rom jo ikke jo ikke bygget på én dag, 
og jeg ved, at det tager tid at ændre på indar-
bejdede traditioner. Men resultatet er blevet, at 
hvor man sidste år betalte 250 kr for en partout-
billet med ét hovednavn - får man i år 3 hoved-
navne for blot 50 kr extra pr. navn - eller sagt på 
en en anden måde: 

En 3-dages partoutbillet (kaldet Early Bird)  
koster 350 kr + gebyr for voksne og blot 80 kr 
+ gebyr for børn (mellem 12-17 år). Børn under 
12 år går i selskab med betalende voksne gratis 
ind.
”Da jeg trådte ind i komitéen, blev jeg fra alle 
sider bedt om at højne overskuddet til ung-
domsarbejdet i de arrangerende foreninger 
og klubber. Det har jeg efter bedste evne for-
søgt at efterleve”, slutter den nye formand for  
Havnefestkomitéen.

Den nykonstruerede komité ser iøvrigt således 
ud: Jens Hofman, Tine Bottelet, Maria Dals- 
gaard, Anette Gleist, Susanne Buhl, Anne Borg, 
Palle Mandrup og Michael Sørensen.
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VÆRTERFESTEN 
Lørdag d. 24. marts mødtes festklædte og feststemte værter og ledsagere på Ciao Ciao, hvor vi 
havde en dejlig aften. Vi blev rigtig forkælet med en lækker, veltillavet 3-retters menu – der var 
rigeligt -, god vin og en fantastisk betjening.
Vi fik besøg af vagabonden Helle. Hendes ene dæk på barnevognen var punkteret, så hun havde 
brug for hjælp …… og straks sprang et par hjælpsomme herrer op. Hun underholdt vores selskab 
og de andre gæster, så tårerne trillede.
Da vi arbejder frivilligt i klubhuset, bød værten på kaffe.
Peter P var desværre influencaramt, men vi fik en skriftlig hilsen med tak for vores uundværlige 
arbejde.
Alt i alt en rigtig herlig aften, som vi håber at kunne gentage.
Der er stadig brug for og plads til flere værter! 

Birgitte og Susanne

Værterfesten 

Lørdag d. 24. marts mødtes festklædte og feststemte værter og ledsagere på Ciao Ciao,
hvor vi havde en dejlig aften. Vi blev rigtig forkælet med en lækker, veltillavet 3-retters
menu – der var rigeligt -, god vin og en fantastisk betjening.
Vi fik besøg af vagabonden Helle. Hendes ene dæk på barnevognen var punkteret, så hun
havde brug for hjælp …… og straks sprang et par hjælpsomme herrer op. Hun underholdt
vores selskab og de andre gæster, så tårerne trillede.
Da vi arbejder frivilligt i klubhuset, bød værten på kaffe.
Peter P var desværre influencaramt, men vi fik en skriftlig hilsen med tak for vores
uundværlige arbejde.
Alt i alt en rigtig herlig aften, som vi håber at kunne gentage.

Der er stadig brug for og plads til
flere værter! 

Birgitte og Susanne
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MINDEORD FOR RANDI MICHAELSEN
Påskelørdag blev denne verden og specielt Hornbæk et stort menneske fattigere.
Randi Michaelsen sov stille ind i sit eget hjem efter længere tids sygdom, 64 år gammel.
Randi Michaelsen har gennem en menneskealder sat sit store præg på Hornbæk og ikke 
mindst Hornbæk Idrætsforening. Allerede som ung pige var det grønsværen på det gamle 
idrætsanlæg der trak, hvor hun sammen med andre talentfulde piger slog sine folder i ung-
domsårene. Håndbolden blev startskuddet til hendes utrættelige engagement i Hornbæk 
Idrætsforening, hvor hun var her og der og alle vegne helt frem til sin alt for tidlige død. 
Således har hun været formand for både håndbold- og tennisafdelingen og ikke mindst 
Hovedformand for hele Hornbæk Idrætsforening tillige med utallige bestyrelsesposter. Hun 
var desuden et solidt anker i de årlige havnefester, hvor specielt ”Kabyssen” nød godt af 
hendes ihærdige indsats, og i mange år var hun medlem af Havnefestkomiteen. Hun var 
også en fast bestandel af de ildsjæle, der med mellemrum fik sat hornbæk-revyer op. Og 
i 2012 var hun også en vigtig og dygtig medspiller, da Hornbæk Idrætsforening vandt DM 
i Foreningsudvikling og samme år blev hun - helt i overenstemmelse med sit mangeårige 
virke som frivillig – hædret som Æresmedlem i Hornbæk Idrætsforening. 

Men ikke bare idrætsforeningen nød godt af hendes engagement - Således var hun en  
årrække medlem af Hornbæk Menighedsråd, ligesom hun var med til at stifte paraply- 
organistationen, Lokalt Samvirke.  

Randi Michaelsen var et stort menneske 
med et lige så stort hjerte. Hun var kendt 
og elsket overalt. 

Altid hjælpsom og lydhør. En rigtig gæv, 
dygtig og højt værdsat person er  
desværre ikke mere, og vores tanker -  
i denne svære tid – går til familien, der 
har mistet et solidt holdepunkt og et  
meget kærligt og omsorgsfuldt  
menneske. 

Æret være Randi Michaelsens minde.  

 
På vegne af Hornbæk Idrætsforening

Michael Sørensen & Peter Poulsen
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BESØG I HORNBÆK IF'S VENSKABS-
KLUB, BARASS SPORTS CENTRE I 
TANZANIA
Sidst i februar besøgte Kim og jeg venskabsklubben i Tanzania, som 
vi i samarbejde med Hornbæk Idrætsforening fik etableret sidste år. 
Støtten fra Hornbæk har bl.a. betydet, at en stor del ekstra engelskun-
dervisning for 84 fodboldspillere er en realitet. Men én ting er at have 
en venskabsklub på papiret og gennem korrespondence, en anden 
ting er at få et grundigt indblik i, hvordan klubben i Magu i Tanzania 
fungerer organisatorisk, praktisk og hvilken rolle den udgør for spil-
lerne og deres familier og i lokalsamfundet som sådan. 
 
Det blev en meget stor og spændende oplevelse at besøge venskabs-
klubben. Vi blev taget godt imod af trænerteamet og de bærende 
kræfter i klubben. Det har taget nogen tid at få en organisation på 
plads og det kan være svært at få trænere, forældre og andre til at gå 
ind og lave et stort stykke frivilligt arbejde i og med at mange af dem i 
forvejen ikke har noget job. I det lys kan motivationen for at lave uløn-
net arbejde være vanskelig at finde. Men nu - efter tre år med fodbold-
klubben - er der god opbakning til og godt styr på klubbens aktiviteter. 
 
Vi var med til både træning og engelskundervisning. De mindste spil-
lere, de 8 - 14 årige drenge - og én pige - træner hver (eneste!) dag fra 
16.30-18 og har engelskundervisning lørdag og søndag. De største 
spillere - op til 18 år -  træner ligeledes hver dag 16.30-18 og har så 
engelskundervisning på alle hverdage fra 19-20.30. 
 

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.

Teamet bag Barass Sports 
Centre tager imod i klubbens 

kontor
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I Magu og i hele Tanzania er swahili hoved-
sprog. Det taler stort set hele befolkningen ud 
over et eller flere stammesprog og så er en-
gelsk det første andetsprog, man lærer i sko-
len. Men det er meget lidt engelskundervisning, 
man har i primary school. Imidlertid foregår det 
meste af undervisningen i secondary school på 
engelsk og her var erfaringen i Magu, at rigtigt 
mange elever - og dermed også mange af fod-
boldspillerne - havde svært ved at følge med i 
mange af fagene, da deres engelskniveau slet 
ikke matchede undervisningen.  

Når den ekstra engelskundervisning derfor er 
så vigtig, skyldes det, at Barass Sports Centre 
har en mission om at løfte både fodboldspil-
let og uddannelsesniveauet. Set fra et dansk 
synspunkt lyder det jo ret vildt, at de unge 
mennesker hver eneste aften efter henholdsvis 
skolegang/arbejde, måske lidt arbejde i hjem-
met, fodboldtræning og lidt mad skal slutte da-
gen med engelskundervisning i en lavt belyst 
stue sammen med 45 andre! Men det fungerer. 
Du kan ikke være med i fodboldklubben, hvis 

ikke du går med til undervisningen. Vi overvæ-
rede en aften med engelskundervisning efter 
alle de andre gøremål, drengene havde haft. 
Hold da op. De var både velforberedte og me-
get diskussionslystne  til en debat på engelsk 
om vigtigheden af talent kontra uddannelse. 
 
Ved et senere besøg på den secondary school, 
hvor de fleste af Barass Sports Centre's fod-
boldspillere er elever, kunne skoleinspektø-
ren med stolthed fortælle os, at det faglige  
niveau for eleverne fra fodboldklubben er  
steget mærkbart efter at den ekstra engelskun-
dervisning er kommet i gang og at disciplinen 
fra fodboldklubben helt klart har smittet af i 
skolen. 
 
Og der er ikke tvivl om, at Barass Sports  
Centre har markeret sig meget positivt i byen 
og i Magu District, hvor vi også var til møde 
med lederen af sportsområdet og kommunal-
direktøren, der nu kunne se flere positive effek-
ter af, at sportsklubben har fået så godt tag i en 
række teenagere. De kunne bl.a. se, at interes-

Træner Jamal og fodboldklubbens tre anførere, der netop har modtaget en særlig hilsen fra Hornbæk IF
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BadmintonVenskabsklub i Tanzania

sen for narko og kriminalitet var stærkt dalende 
blandt unge, der er kommet med i sportsklub-
ben. Vi besøgte nogle af fodboldspillernes  
familier og mødtes med det for nyligt etable-
rede forældreråd og alle forældre gav udtryk 
for, at sportsklubben har haft meget posi-
tiv indflydelse på deres unge mennesker og  
derfor er der nu også øget forældreopbakning 
til klubben.
 
Venskabsklubben skal gerne blive en gensidig 
berigelse i både Magu og Hornbæk. Lige nu er 
der hårdt brug for økonomisk støtte til udstyr 
og undervisning i Magu, men inden længe hå-
ber vi også at få besøg i Hornbæk af de første 
spillere/ledere fra Magu og vi er ikke i tvivl om, 
at der på lidt længere sigt kan blive udveksling 
på flere områder for spillere, idrætsledere o.a. 
frivillige.
 
Under vores besøg i Barass Sports Centre 
kunne vi aflevere 10 gode fodbolde og nogle 
fine sæt tøj, som faldt på et meget tørt sted og 
som lod sig gøre på grund af de flotte bidrag 
fra Hornbæk o.a. Mest iøjnefaldende for os var, 
at relativt små økonomiske tilskud kan gøre en 
markant forskel: et fast sponsorat på 900 kr, 
som vi hver måned  modtager i venskabsklub-
ben, muliggør f.eks. den vigtige engelskunder-
visning i Magu. 
 

Under vores  besøg blev vi meget postivt mod-
taget overalt. Og det handlede ikke kun om 
stor taknemmelighed over for støtten fra Horn-
bæk, der beriger sportsarbejdet i klubben.  Det 
handlede i høj grad om en stolthed og glæde 
over at være med til at udvikle Barass Sports 
Centre på egne præmisser eller stoltheden 
over at spille i klubben. Alt det ville spillerne og 
de voksne omkring dem gerne vise frem. Som 
besøgende var det utroligt berigende at se og 
opleve, hvor dedikerede og entusiastiske spil-
lere og ledere er i at udvikle deres fodboldklub.
Dorthe Lykkegaard
 
Kontakt til venskabsklubben:
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.
 
Har du lyst til at sponsere fx en fodbold om 
måneden, transporten for en enkelt  træner til 
og fra træning, spillerudstyr el. andet - kontakt 
Kim eller Dorthe

Aften-engelskunder-
visning for de ældste 
spillere
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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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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

GENERALFORSAMLING
Mandag den 19. marts blev der afholdt generalforsamling. 
Formandens beretning og regnskabet blev godkendt. 
Alle, der var på valg, havde indvilget i genvalg, så der er ingen 
ændringer i bestyrelsen for 2018/19.

Forslaget til vedtægtsændring blev vedtaget, hvilket betyder, 
at festudvalget blev nedlagt. 

Et medlem rejste spørgsmålet om, hvorvidt eventuelle  
afløsere på motionistholdene skal være medlemmer.  
Svaret fra bestyrelse er, at det ikke er et krav, når banen i 
forvejen er solgt, men at det selvfølgelig altid vil være dejligt 
med nye medlemmer. 

Det yderst begrænsede fremmøde af medlemmer tager vi i 
bestyrelsen som et udtryk for, at der er tilfredshed i alle  
afdelinger med bestyrelsens arbejde.

Formandens beretning og regnskabet kan findes på vores 
hjemmeside under fanen NYHEDER.
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Badminton

 

 

 
 
 

Gratis 
Sommerbadminton for 

Motionister 
Fra 1. maj til 26. juni 

 
Hallen er åben for badminton  

mandag  
 kl. 18:00 – 21:00 
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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

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I HORNBÆK 
IF'S FODBOLDAFDELING SØNDAG DEN 8. APRIL  
KL. 12.00 I KLUBHUSET

Formand Lars Vindahl bød velkommen til de 14 fremmødte medlem-
mer til årets generalforsamling, hvor der også blev budt på lidt frokost.

Om formiddagen havde seks medlemmer deltaget i det nye initiativ 
med hyggebold, som man vil forsøge at indføre som en tradition i 
forbindelse med generalforsamlingen.

Michael Sørensen blev uden modkandidater valgt til dirigent.

Herefter fremlagde formand Lars Vindahl en udførlig beret-
ning, som også omfattede afdelingens visioner for fremtiden.  
(Se hele beretningen påhjemmesiden)

Efter beretningen blev problematikken omkring indendørs og uden-
dørs tider debatteret. Konklusionen var, at fodboldens ungdomsmed-
lemmer fortsat har problemer med at komme indendørs i de kolde og 
mørke måneder.

Kasserer Peter Lipczak fremlagde årets regnskab, der udviste et flot 
overskud på godt 100.000 kroner.

Bestyrelsen havde selv et forslag til justering af vedtægterne grundet 
et krav fra afdelingens bankforbindelse. Forslaget blev enstemmigt 
vedtaget.

Lars Vindahl overrækker gave til Carsten Nielsen, 
der takkede af i bestyrelsen.
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Fodbold

14 medlemmer havde fundet frem til en hyggelig og uformel 
generalforsamling med indlagt frokost.

Under valg blev kasserer Peter Lipczak 
samt Michael Jørgensen og Karin Scheel 
genvalgt. Der var nyvalg til Jørn Weirsøe, 
Kasper Andreasen og Kim Toft Madsen, 
mens Carsten Nielsen takkede af som 
bestyrelsesmedlem efter en stor indsats i 
mange år. Heldigvis fortsætter Carsten sit 
arbejde i Partner-udvalget. Formand Lars 
Vindahl takkede Carsten for sin store ind-
sats og uddelte en lille gave.
Formand Lars Vindahl og sekretær Peter 
Clausen var ikke på valg.

Under eventuelt blev der traditionen tro  
udråbt et leve for Hornbæk IF.

Af Peter Clausen

FODBOLD FOR PIGER OG DRENGE ÅRGANG 2012/13
Så er den nyetablerede årgang 2012/13 i gang, allerede med 11 glade fodboldspillere!
Vi dribler, laver højdere, spiller kamp og lærer bl.a. hvad et vristspark er, alt imens vi har det sjovt 
og har vægt på sammenhold.
Holdet spiller sit første stævne d. 22. april – det bliver stort!
Vi træner mandage kl. 16:45-17:45 på Pedella Park.
 
Kontakt holdleder Mette på: mettekrogandersen@gmail.com for yderligere info.
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Fodbold
 ER DU ÅRGANG 2010 ELLER 2011 OG HAR DU LYST 

TIL AT SPILLE FODBOLD?
Holdet består i dag af 13 friske drenge fra årgang 
2009 - 2010 – 2011 – 2012, og trænes i dag af Dannie  
Mlynek og Joakim Kvist Bjerrum, som begge har 
drenge på holdet.
I øjeblikket træner vi en gang om ugen. I hele efterår/
vintersæsonen har vi trænet om fredagen fra kl. 17-18 
i Gymnastiksalen på Hornbæk Skole. I den kommende 
udendørs sæson kommer vi formentlig til at træne om 
torsdagen fra kl. 17-18.

I løbet af efterår/vintersæson har vi spillet en del inden-
dørsstævner i U7 og U8 rækken. Det har været sjovt at prøve og drengene glæder sig til endnu 
flere stævner. I forårssæsonen er vi tilmeldt DGI og SBU forårsturneringer og der kommer sikkert 
flere stævner til. 
Så lyder det noget for dig, så kontakt endelig nedenstående, så du kan komme og prøve at spille 
med os :-)
Vi vil meget gerne på sigt træne to gange om ugen – derfor leder vi efter en ung dreng eller pige, 
som kunne have lyst til komme og træne sammen med os en eller to gange om ugen. 
Er det noget for dig, er du altid velkommen til at komme og hilsen på os.

Træner:
Dannie 3088 0761
Joakim 2363 9291
Holdleder:
Charlotte 2184 3300
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Fodbold
 NYT LANDSDÆKKENDE MOTIONSFODBOLDEVENT 

RAMMER HORNBÆK
Lørdag den 9. juni inviterer fodboldklubber med motionsfodboldtilbud landet over til en dag i  
motionsfodboldens tegn. Én af dem er Hornbæk IF Fodbold

Som led i den nye landsdækkende event ’Motionsfodboldens Dag’ inviterer Hornbæk If Fodbold 
alle interesserede kvinder og mænd over 18 år til at komme forbi klubben på Carl Bødker Niel-
sens vej 3, Hornbæk til en dag med en åben Fodbold Fitnesstræning, sjove aktiviteter og hygge.  
Den åbne træning starter kl. 14 - kl. 15:30. Det er gratis at deltage.

Fodbold er for alle!
”På Motionsfodboldens Dag kan alle interesserede få lejlighed til at prøve en sund, sjov og social 
fodboldtræning”, fortæller klubbens formand Lars Vindahl Andersen og tilføjer: ”Alle er velkomne 
og alle kan være med – uanset niveau. Det er ligegyldigt, om man har prøvet at spille fodbold før 
eller ej, og holdets tovholder, Susanne Prahl, står klar til at tage godt imod alle, der møder op på 
dagen.”

DGI og DBU står bag
Bag arrangementet står Hornbæk IF Fodbold i tæt samarbejde med Bevæg dig for Livet –  
Fodbold, herunder DGI Fodbold og Dansk Boldspil Union. Projektleder i Bevæg dig for Livet – 
Fodbold, Ronnie Reifling, udtaler: ”Motionsfodbold og Fodbold Fitness har vist sig at være en af 
verdens sundeste motionsformer, og træningen kan blandt andet være med til at forebygge og 
behandle livsstilssygdomme. Med Motionsfodboldens Dag vil vi gerne introducere endnu flere for 
de mange glæder og fordele ved træningen.”

For yderligere information
Du kan se mere om Motionsfodboldens Dag på www.bevægdigforlivet.dk/fodbold.

Kontakt venligst Lars Vindahl Andersen på telefon 31 21 3753 eller på mail lars.vindahl@gmail.
com for yderligere information om Hornbæk IF Fodbold og Motionsfodboldens Dag.
 

Hornbæk Idrætsforening · maj 2018 21 



Fodbold

Vintersæsonen 2017 blev på alle måder et fest-
fyrværkeri af fodbold for Hornbæks gyldne årg. 
05/06-piger. Trænerteamet valgte bredt og til-
meldte i alt fem turneringshold indendørs og to 
8-mandshold udendørs, der udover ugentlige træ-
ningspas en gang inde og to gange ude suppleret 
med diverse medaljestævner indendørs, forkamp i 
Farum Park og træningskampe udendørs tegnede 
truppens aktiviteter november 2017 - marts 2018. 
Det blev fem skarpe måneder, - det hele heldigvis 
bakket op af en super forældregruppe og klubben 
i ryggen.

Tilmeldt indendørs var to U13-hold i A-rækken og 
to hold i BC-rækken DGI og et U12-hold i A-ræk-
ken i SBU, samt udendørs et hold hhv. i Rk. Øst og 
Rk. 2, - og pigerne gik bare til den. En ting var at 
holde kampformen udendørs og spille nogle gode, 
tætte kampe, en anden ting var at blive dygtige 
med spillet indendørs med fire spillere på banen 
og mand over midt. Udviklingen var fantastisk, 
hvor pigerne hurtig brød koden og lagde lag på, 
der bragte dem hele vejen til en sand perlekæde af 
triumfer over sæsonen.

De to hold i A-rækken DGI kunne efter turneringens 
fire stævne lade sig hylde med en meget fornem 1. 
og 3. plads i stærkt selskab af to hold fra både B93 

og Allerød, holdet i B-rækken endte efter et 
brag af en turnering på 2. pladsen kun slået 
af fysisk stærke Frederiksværk, mens holdet 
af nye piger tilkæmpede sig en flot 3. plads i 
C-rækken kun knebent slået af Nivå-Kokke-
dal og Slangerup. Vores meget talentfulde 
U12-indehold var fuldstændig suverænt 
og gik ubesejret igennem SBU-turneringen 
med en målscore på 69-9 efter 12 kampe, 
mens samme tal for hele sæsonen var 138-
22 efter 27 kampe, heraf 25 sejre.

Fra de talrige medaljestævner med enten 
blandede hold eller hold tilpasset niveauet 
hjembragtes flotte mesterskabstitler fra Hol-
megaard Cup U13, Farum Cup U12, Esrum 
Cup U14, Hornbæk Cup U12 og U13, Horn-
bæk BC-træf U13, Lalandia Cup U13 og 
Roskilde Revision Cup U13. Bedst huskes 
det suveræne stævne i Lalandia med over-
natning, deltagelse af 27 piger og fem hold 
tilmeldt, der endte med tre hold i top 4 ud af 
et stærkt besat felt af 10 hold, - det hele føl-
gende toppet op med supertid i Aquadome. 
I det absolut sidste indendørsstævne Ros-
kilde Revision Cup kronedes sæsonen af et 
formidabelt drama, hvor vores ynglinge ef-
ter tre stærke puljekampe og en semifinale 
mødte sejrsvante Roskilde Pigefodbold i 
finalen og efter 3-3 i ordinær spilletid, fem 
straffespark og endelig sejr på 6-5 kunne 
lade sig hylde som mestre med pokal, me-
daljer og sponsorerede kosmetik-sager, 
hvoraf sidstnævnte i særlig grad vakte in-
teresse.

Vintersæsonen 2017 markerede også et par 
helt særlige milepæle på truppens rejse. Da 
røgen havde lagt sig efter en yderst intens 
sæson, havde truppen rundet samlet 10.000 
kampe, hvilket blev markeret med behørig is 
fra truppens sponsor Hornbæk Is. Samtidig 
rundede truppen for første gang 30 spillere, 
hvilket resolut udløste flødeboller til alle. - 

U13-PIGERNE HELT PÅ TOPPEN –  
10.000 KAMPE OG 30 PIGER I TRUPPEN

U13-pigetruppen på tur til Lalandia og Lalandia Cup 2018. 
27 piger, fem stævnehold, overnatning og Aquadome, super 
samvær og hygge derudaf. Et ophold med venlig sponsor-
hjælp fra Fodboldens Venner.
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Fodbold

Forkamp i Farum Park mod Gilleleje 4-0. Holdet bagerst fra 
venstre: Liv, Tilde, Amalie og Cecilia. Midt: Juliane, Selma, 
Emilie G., Mathilde, Josefine og Cecilie. Forrest: Line.

Vindere af indendørssæsonens afsluttende stævne Ros-
kilde Revision Cup 2018 og et formidabelt drama over 
Roskilde Pigefodbold 6-5. Fra venstre: Caroline, Emilie 
G., Olivia, Flora, Lucca og Thea.

Hornbæk U13-piger og fodbold for alle. Fra venstre Caroline og Rosa, - to garvede veteraner med tilsammen over 
1.100 kampe i støvlerne, og den netop startede og vordende kamp-debutant Amanda.

Lige om hjørnet d. 3. maj fylder truppen 7 år.
Klar til forårssæsonen 2018 – Kom og vær 
med.

Truppen består aktuelt af 32 spillere, der 
trænes af et trænerteam bestående af Brian 
Ankerkilde, Berthel Berthelsen, Tommy Chri-
stiansen, Louise Ankerkilde og Per Gørtz. 
Pigerne kommer fra Hornbæk, Ålsgårde, 
Helsingør og Gilleleje, og der er en fantastisk 
kultur med plads til alle.

Fra maj træner vi tirsdag og torsdag kl. 
17.15-19 på banerne i Hornbæk og stiller 
tre turneringshold, hhv. i Rk. Øst, Rk. 2 og 
Rk. 3, så der er tilbud om træning og kampe 
for alle, - nye som øvede. Hvis du er pige fra 
2005/06 og har lyst til at spille fodbold, er 
du meget velkommen. Kontakt Per Gørtz på 
mobil 60 72 99 94.

På trænerteamet og truppens vegne
Per Gørtz
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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

Mad og Drikke
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 
61 20 36 37 
hhb@hornbaekgolf.dk

Formand:
Cristina Lage
Tlf: 51 51 99 00
clagedk@gmail.com

Kasserer:
Mie Madsen
mie.madsen341@hotmail.com
22569427

Baneudvalget:
Claus Meulengracht
Tlf. 42 68 66 36
claus-m@mail.dk

Turneringsudvalget:
Lasse Kohrtz
Tlf.: 30 70 48 61
leif.erdmann@outlook.dk

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

FULD FART PÅ SÆSONSTARTEN
BÅDE FOR DE NYE OG ETABLEREDE 
GOLFSPILLERE
Fredag den 6. april kunne medlemmerne endelig ”komme på græs” 
på Hornbæk Golfbane. Et meget træls og vådt efterår og en sen vinter 
udsatte starten for de hårdt prøvede golfere.

Aldrig tidligere har banen været lukket så længe.

Den 7. april kunne vi byde velkommen til et nyt kuld ”LG4U’er” (Lær 
Golf på 4 Uger) elever, og de fleste har fået en helt forrygende start. 
Vores begyndere bliver yngre og yngre. Det er rigtig positivt, og det 
understreger at golfs ry som en sport for pensionister ikke holder stik. 
Her er plads til alle i alle aldre.

Vi har en god tilgang af etablerede golfspillere og vi starter nyt hold for 
begyndere hver den første lørdag i måneden.

Husk at du som medlem af Hornbæk Idrætsforening kan spare kr. 250 
på begynderkurset.
I en verden hvor mange dyrker mere end en idræt, så er det måske 
noget for dig at prøve golf?

Hans Henrik Brandt
Klubmanager
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HORNBÆK GOLFKLUB UDVIDER TRÆNERSTABEN
I de fleste sportsklubber findes der mange trænere – det har der ikke været samme tradition for i 
golfklubberne.

I Hornbæk Golfklub vil vi gerne give medlemmerne mulighed for at udvikle deres spil yderligere, 
gennem træning, vejledning, sjove og motiverende træningsøvelser med mere.

Tidligere landstræner Magnus Landström hjælper os med at realisere dette. Vi starter med en lille 
udgave af det Magnus har hjulpet Norges Golfforbund med gennem flere år. 

I løbet af 2018 bliver der 4 gange undervisning a 6 timer (+hjemmearbejde) for vores nye korps af 
ca. 20 hjælpetrænere. De skal støtte den undervisning vores professionelle trænere giver til med-
lemmerne, blandt ved repetition og træningsøvelser.

Når man tænker på at vi har ca. 1100 
aktive medlemmer, så er der noget at 
tage fat på. 

Allerede nu er der blevet taget godt 
imod det nye tiltag, og det bliver 
spændende at følge både trænernes 
og medlemmernes udvikling i løbet af 
året.

Hans Henrik Brandt
Klubmanager
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Golf

JUNIORGOLFEN ER I GANG
OG SANDKASSEGOLFEN ER LIGE OM HJØRNET
Træningen for klubbens juniorer er i gang og de træner tirsdag, torsdag og lørdag. Vi har plads til 
flere så I er velkommen til at komme og prøve kræfter med det. Det kræver ikke andet end lidt tøj 
man kan bevæge sig i og et par fornuftige sko. Udstyret kan du låne af os de første gange, indtil 
du lige finder ud af, om det er noget for dig. 
Dyrt, nej det er det ikke. Kr. 950,00 for et helt års kontingent. Det taler for sig selv.

Den 12. maj starter Sandkassegolferne (4-7 år) igen deres hyggelige og sjove lørdagstræning. 
Det er fra kl. 11:30 til 12:30. Fokus er på golf, men det sker blandt andet gennem leg, motoriske 
øvelser med mere.

Vi glæder os til at se dig – tag bare forældre eller bedste forældre med – om ikke andet så har vi en 
fremragende restaurant hvor tiden kan fordrives.

Hans Henrik Brandt
Klubmanager
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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
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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
Maj-Britt Oltmann
Tlf. 21 20 82 88
Mail: majbrittoltmann@gmail.com

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

- GYMNASTIKAFDELINGENS 
GALLAOPVISNING  

Lørdag d. 14. april 2018 afholdt gymnastikafdelingen sin årlige 
gymnastikopvisning. En galla, hvor over 200 gymnaster viste, hvad 
de har fået ud af deres træning henover vinteren, og over 400 pub-
likummer fik en flot oplevelse. Det var en superflot opvisning, som 
blev afviklet som et prof show, med fantastisk lyd og lys leveret af 
B-e-c-h Event og Entertaintment. Vores dygtige instruktører havde 
lavet nogle flotte koreografier, som var virkeligt seværdige og som 
gymnasterne fremviste på fornemmeste vis.
Højdepunktet på dagen var, da alle gymnaster som ved et trylleslag, 
løb på gulvet og lavede en fællesserie, som næsten fik hallens tag til 
at løfte sig. Et fantastisk syn, hvor glæden og energien virkelig nåede 
helt ud til de bageste bænkerækker.

Traditionen tro blev der uddelt 5 og 10 års medaljer til de af vores 
børne- og ungdomsgymnaster, som har gået til gymnastik i afdelin-
gen i hhv. fem og ti år i træk. 

5-ÅRS MEDALJER BLEV UDDELT TIL:

Ida Pedersen - Småstjerner 1
Clara Fritzbøger Jørgensen - 
Isabella Rosa Frederiksen – Lopperne
Nikita Jensen - Stjerneholdet
Alexander Sumczynski - Småstjerner 1
Merle Holm-Hansen - Ministjernerne
Emil Fejerskov Pedersen – Ministjernerne
Maja Fejerskov Pedersen -Ministjernerne
Isabella Rosa Frederiksen Stjerneholdet 
Emilia M. Toft Paludan - Stjerneholdet
Cilia-Amalie Damgaard - Hornbækpigerne
Leonora Lytzen - Småstjerner 2
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- TIL LYKKE TIL JER ALLE – DET ER GODT GÅET!
En enkelt gymnast har i denne sæson præsteret at gå til gymnastik i 10 år i træk:
Kæmpe til lykke til Laureline Sophie Wirth fra ”Hornbækpigerne” med den flotte præstation.

Gymnastikafdelingens vandrepokal, som udpeges af instruktørerne, gives til en børne- eller 
ungdomsgymnast for ”at gøre sig positivt bemærket, at udvise træningsflid og være en god 
kammerat”, gik i år til Emil Kristensen med ordene: 
• Årets Gymnast er, på sin egen underspillede og finurlige måde, altid i forgrunden - selv 

om det at blive fremhævet er det værste, der kan ske.
• Det er ikke let at være Årets Gymnast, når alle de små ser op til én, og gerne vil se hvad 

man kan.
• Årets gymnast er en af de store, - men aldrig for stor til at lege med de små.
• Årets gymnast er der altid - til træning og arrangementer, og altid med en hjælpende 

hånd.
• Ros er det værste man kan udsætte Årets Gymnast for, men Årets Gymnast skal roses.
• roses for sit engagement og flid.
• roses for sin underfundige humor og dejlige måde at være på.
Emil fik overrakt pokalen af sidste års modtager Nikita Jensen, som selv fik overrakt en  
erindringspokal. Vi ønsker endnu en gang Emil til lykke. 

Tak til alle, der hjalp til med at få afviklet opvisningen. Der skal mange hænder til at få så 
stort et arrangement til at klappe – og heldigvis er der ildsjæle nok i blandt os! Tak til Peter 
Poulsen for superprof præsentation af holdene og stor tak til Frank Nielsen ”FN Sportsfoto” 
for fotografering. Billederne kan ses på vores hjemmeside www.hornbaekif.dk – klik på 
”Gymnastik/Gang & Løb” og gå ind i Galleriet i venstre menu.

Også en stor tak til vores sponsorer i.f.m. opvisningen: ”Blomsten Hornbæk”,  
”Super Brugsen” Hornbæk for frugt samt ”Shell” for lån af lastbil til transport af  
vores redskaber. 

Kirsten Grønlund
Formand
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Gymnastik

DU KAN NÅ DET ENDNU !
Sæsonen fortsætter med nogle ”sommer”-hold.
Tilmeld dig/eller se mere på www.hornbaekif.dk - 
Klik på ”Gymnastik/Gang&Løb” –  (nye medlemmer skal oprette Log In) -  
klik på ”Tilmelding” og find dit hold. 
 

YOGA:
Tirsdage kl. 10.00 – 11.15 (april til og med juni 2018) 
i Multisalen i Hornbæk Hallen 
Yogalærer: Grete Mærsk
Kontingent: 350 kr. 
Start tirsdag den 17. april 2018

SMIDIGHED OG STYRKE MIX
Mandage kl. 17.00 – 18.30 (april til og med 11. juni 2018)
i Multisalen i Hornbæk Hallen
Instruktør: Anne Tvilling Jensen
Kontingent: 250 kr. 
Start mandag den 16. april 2018
 

SOMMERSPRING:
Tirsdage og torsdage kl. 17.00 – 19.00 (april til og med juni 2018)
i den store gymnastiksal på Hornbæk skole.  
Instruktør Jesper Appelrod 
Kontingent: 450,00 kr.
Start tirsdag den 17. april 2018

SOMMERGYMNASTIK FOR MOTIONISTER M/K
Onsdage kl. 9.45 - 10.45 (april til og med juni 2018)
i Hornbæk Hallen 
Instruktør: Annelise Schultz-Lorentzen 
Kontingent: 25 kr. pr. gang, som betales på stedet -  
eller 250 kr. via hjemmesiden for sommerperioden 
Start onsdag den 18. april 2018
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YOGA:
Tirsdage kl. 10.00 – 11.15 (april til og med juni 2018) 
i Multisalen i Hornbæk Hallen 
Yogalærer: Grete Mærsk
Kontingent: 350 kr. 
Start tirsdag den 17. april 2018

SMIDIGHED OG STYRKE MIX
Mandage kl. 17.00 – 18.30 (april til og med 11. juni 2018)
i Multisalen i Hornbæk Hallen
Instruktør: Anne Tvilling Jensen
Kontingent: 250 kr. 
Start mandag den 16. april 2018
 

SOMMERSPRING:
Tirsdage og torsdage kl. 17.00 – 19.00 (april til og med juni 2018)
i den store gymnastiksal på Hornbæk skole.  
Instruktør Jesper Appelrod 
Kontingent: 450,00 kr.
Start tirsdag den 17. april 2018

SOMMERGYMNASTIK FOR MOTIONISTER M/K
Onsdage kl. 9.45 - 10.45 (april til og med juni 2018)
i Hornbæk Hallen 
Instruktør: Annelise Schultz-Lorentzen 
Kontingent: 25 kr. pr. gang, som betales på stedet -  
eller 250 kr. via hjemmesiden for sommerperioden 
Start onsdag den 18. april 2018

Fotos: Frank Nielsen "FN Sportsfoto".
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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

FORMANDENS  
BERETNING 2017/2018
Endnu én sæson er gået og hvilken én sæson! Dette har været en sæ-
son med stor medlemsfremgang – det vender jeg tilbage med om lidt. 
Lad os starte fra begyndelsen

Ved juleferien 2016 stod bestyrelsen med lidt af en krise – 2 af de 
4 medlemmer ville trække sig ved generalforsamlingen. Tilbage stod 
undertegnet og kassér Karina Thaulov. Vi var begge enige i at selv om 
vi gerne ville, så var det ikke muligt og hellere ikke helt fair at vi to, 
alene skulle drive klubben. Der blev derfor indkaldt til møde, hvor vi 
forklarede situationen for forældrene og satte sagen på spidsen, ved 
at sige at hvis det ikke meldte sig flere til bestyrelsen, så måtte klubben 
lukke. Det ville være meget ærgerligt, da klubben i år runder de 80år. 
Heldigvis skete der det, at der til generalforsamlingen meldte sig 5 nye 
forældre til bestyrelsen og vi var nu oppe på 7 medlemmer. Uheldigvis 
måtte 2 af medlemmerne trække sig under årets løb og 5 medlemmer 
måtte løfte opgaven. Vi har længe vidst at medlem af bestyrelsen Tho-
mas Berggrein, ikke ville genopstille til sæson 2018/2019.

Nu står vi igen med kun 4 medlemmer og derfor håber jeg at når jeg 
læser denne beretning for jer til generalforsamlingen, at der sidder flere 
kommende medlemmer til bestyrelsen. 

Med 7 medlemmer i bestyrelsen tog den nye sæson fat med en masse 
aktiviteter. Først ud var Partille Cup. To hold tog af sted, U16-P og U16-
D. Som de fleste af stævnerne er det ikke den sportslige præstation vi 
vinder medaljer i og de måtte se sig slået ud efter de ind ledne runder. 
Men til gengæld, fik de en super oplevelse socialt. 

Sommerferien tog fat og som de sidste 3 år, var vi igen at finde nede 
på stranden til Uge 31. Det er et godt sted at være, både for turisterne 
og for byens egne borger. Jeg håber at Trine Bay og Signe Storminger, 
har lyst til opgaven igen i år.

Beachstævne blev igen afviklet, den 19.-20. august – to fantastiske 
dage, med dejlig solskin, glade spillere og masser af frivillige. Vi fik stor 
ros og anerkendelse fra HRØ, for vores frivillige kræfter. I HRØ regi, 
er beachstævnet på Hornbæk strand et hyggestævne og dommerne 
”slås” om at få lov til at deltage. Det er da noget af en klapsalve at få!
Ugen efter, stævnede vi igen sammen og afhold Opstartsweekend med 
både grill og overnatning. Her havde igen trænerne og andre frivillige 
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kræfter, lavet et program på kryds og tværs af 
årgangene, så at de både sportsligt blev udfor-
dret men også styrket socialt. 

Sæsonen var nu officielt i gang og de kom-
mende weekender, fortsatte med Niveaustæv-
ner og Turneringsstart. 

I mellem niveaustævne og turneringsstart, var 
nok sæsonens højdepunkt. Samarbejdet med 
Hornbæk Skole, HRØ og DGI. HRØ afholder 
”Håndboldkaravanen”, hvor vi kan deltage med 
to årgange. Herefter lavede vi en aftale med DGI 
om at få de andre årgange med, i deres pro-
jekt ”Håndbold i Skolen” og Hornbæk Skole 
var selvfølgelig med på ideén. Over de næste 
to måneder var alle klasser på Hornbæk Skole, 
igennem et forløb, med håndbold i Hornbæk 
Hallen over to gange. Det var en kæmpe succes 
og det gav en medlemstilgang på 50%. Primært 
fra 3. og 4. årgang. Vi har et ønske om at gen-
tage succesen sammen med Hornbæk Skole, 
måske ikke alle årgange hvert år, men der hvor 
vi kan se at der er størst behov for nye medlem-
mer. Denne succes ville aldrig kunne lade sig 
gøre uden Karina Thaulov, som projektleder, alle 
trænere og andre frivillige som brugte fridage 
eller tog ferie for at deltage i dette. Én stor tak til 
Hornbæk Skole, for at tage i mod dette initiativ 
og tillade undervisningstid blive brugt på hånd-
bold samt tillade elever fra 9.årgang at deltage 
som ”trænere”.

Vi var også i år at finde nede til Kulturnat. Denne 
gang var vi flyttet fra PUK, ned på gågaden. Det 
var et meget bedre sted at stå, da vi blev mere 
synlige.

Sidste år havde vi en bod på Kræmmermarked 
i hallen, hvor vi solgte kager fra svenske Kak-
service. Det at sælge kager, magasiner, under-
tøj til fordel for foreningslivet er meget udbredt 
i Sverige og vi tog den tankegang til os. Det 
var en kæmpe succes og vi valgte at gentage 
succesen. Lært fra sidste år, vidst vi hvilke pro-
dukter der sælger og derfor kunne vi målrette 
vores indkøb til dette formål. Der var mange 
der kunne huske både os og kagerne fra sidste 
år, og da man så støtter Hornbæk IF Håndbold 

med en flad 50´er for hver bøtte man køber, så 
kan alle være en del af vores succes. 

Energien var brugt, men ikke opbrugt og når 
december kom var det igen tid til Julefidus. Èn 
årlig tradition, hvor alle hold og trænere mødes 
sidste træning før skolernes juleferie. Her hyg-
ges der på tværs af årgange i hallen. Der dystes 
om flest point, for efter at kåre et vinderhold.  
Efterfølgende blev der spist sammen oppe i 
klubhuset. Aftenen afsluttede med Banko.

Mellem jul og nytår stod klubben for et Specielt 
Ta’fat stævne. Ungtrænerne stod i spidsen for 
at føre 26 U10-12 spillere gennem en meget 
anderledes dag med udgangspunkt i håndbold. 
Vi kom lidt sent i gang med at få inviteret an-
dre klubber, men alligevel fik vi spillere ind fra 
Helsingør og Lynge. Samarbejdet med Lynge er 
fortsat, så vores U14 piger skal have en hygge-
træningsdag med Lynge i næste måned.

For bestyrelsen, så startede et nyt projekt op 
efter jul. I samarbejde med DGI, er vi i gang 
med ”Bestyrelsesudvikling”. Et projekt hvor vi 
har identificeret at vi gerne vil have hjælpe til 
at rekruttere frivillige.  I dagens Danmark, bli-
ver det sværere og sværere at få frivillige til at 
hjælpe.  Hvordan får vi solgt opgaven til at være 
attraktiv, at få de andre forældre eller bedstefor-
ældre at indse hvor fantastisk en gave det er at, 
kunne bidrage til fællesskabet. At være en del 
af noget større
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Håndbold

For 3. år i træk, tog vi til Hillerød PåskeCup – 7 
hold fordelt på U10-D, U10-P, U10-Mix, 2xU14-
P, U16-P og U16-D. Sidste år løb U12-P (årets 
U14-P) og U14-D (årets U16-D) af med guldet 
i deres rækker, så der var lidt på spil da vi tog 
af sted. I samlet flok, blev vi hentet i bus Skær-
torsdag og kørte mod Hillerød. Desværre boede 
vi ikke lige så samlet, som de andre år. Ganske 
vidst på samme skole, men i forskellige bygnin-
ger. Det gjorde at vi ikke havde samme sociale 
fællesskab, som tidligere år. Dagene gik med 
kampe, nogle mere udfordret end andre, men 
stadigvæk med samme høje humør. Det fede 
ved sådan én tur, er at spillerene lærer de andre 
at kende på en anden måde, man møder spil-
lere fra andre klubber og andre lande. Vi kom 
ikke hjem med guldet i år – den bedste plads 
scorede U16-P ved at tage bronze. Sejt!

Vi har 5 U16 spillere på HRØ’s ungtræneruddan-
nelse. En investering i fremtiden. Før jul have de 
5 moduler, hvor alle sammen var med overnat-
ning et sted på Sjælland. Undervisningen består 
af både teori og praktik. De har blandt andet 
afholdt et Ta’fat stævne i Roskilde og været 
med til Talent træning for 03 årgangen. De 5 
unge tager 6. modul, mens vi holder møde her 
til aften og 8. modul er et trænerseminar, som 
skal afholdes her i Hornbæk Hallen sidst i april. 
Eksamen er i starten af juni og vi håber de alle 
består. 2 af de unge fortsætter trænergerningen 
allerede næste år. Laura overtager U12 pigerne 
og Thejs vil stå for målmands træningen for hele 
klubben.

Lige om lidt venter årsafslutningen. Og anderle-
des i år, i forhold til de sidste år, så har vi valgt 
at dele den op. Både i forhold til det store al-
dersspænd mellem U6 og U16 samt den store 
medlemsfremgang på U10. Der er ikke plads i 
multisalen til os alle. 

HER KOMMER LIDT NYT FRA HOLDENDE:

U6/U8 – Vi startede ud med ca 12 spillere, 
og er endt med at være ca 20. Grundet man-
gel på U6-træner har vi desværre gennem 
sæsonen måtte sige nej til interesserede U6 
spillere. Hornbæk U8 har via DGI et stærkt 

samarbejde med 4 andre klubber (Borsholm, 
Helsingør, Allerød og Fredensborg), hvor vi 
skiftes til at afholde stævner med ca en må-
neds mellemrum. Det er meget lærerigt for 
børnene og sjovt, og så vanker der medaljer 
hver gang. I træningen har vi fokus på børne-
nes spillerglæde, og der er i løbet af året sket 
en fin udvikling. Også hos de af børnene, der 
mest deltager for det sociale. De er en fest 
at arbejde med og har et fantastisk energini-
veau og højt humør.
U10/U12-D – alt 14 drenge-lopper (7 tilkommet 
i forbindelse med håndbold i skolen), præget 
af stor spændvidde på alder, højde, drøjde og 
spil-erfaring (fra 2-.6.klasse) -  Dét kombineret 
med en tilbøjelighed til at 1/4 af drengene al-
drig er dér, hvor man beder dem være - der var 
lige en hulahopring, der skulle trilles, en kegle 
der skulle på hovedet eller en ribbe, der skulle 
klatres i... 
Har gjort planlægning af træning og kampe til 
lidt af en balancekunst. 
Derfor dejligt befriende at dele tjansen med 
Dennis efter jul. Både i fht sparring omkring ind-
satser og praktisk arbejdsdeling. 

Inden jul blev 10 kampe spillet.  Vi rykkede op 
i C1. hvor der skulle kæmpes for målene i an-
den del af sæsonen. Meget passende sluttede 
vi sæsonen mod samme hold som vi startede 
mod. I oktober fik vi massive tæsk 27-4. Den 
sidste turneringskamp mod samme hold tabte 
vi 22-17, og det siger egentligt meget om hvor-
dan holdet har udviklet sig, og det tyder meget 
godt for fremtiden. Flere har fået mod til at af-
slutte og lykkes med det. Det er et godt hold 
med nogle søde drenge. PåskeCuppen synes 
jeg vidner godt om det. Ikke én eneste konflikt 
blandt drengene, ikke én eneste dreng der følte 
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sig tilovers. De har alle deres berettigelse på 
holdet også socialt, og det er vigtigt! PåskeCup 
var også en god test for, hvad der sker med 
håndbolden når man sætter spillerne i nye kon-
stellationer. Der blev rykket, hurtigt og godt for 
alle spillere. 

De er et godt hold sammen, men ingen tvivl om, 
at det er tid til at splitte op og give de yngre 
spillere plads. 

U10/U12-P - Holdet voksende kraftigt i august/
september fra 8 til 16 skønne piger. De blev 
efter kort tid delt op i 1. og 2. års u10 piger. 
Træningen har for det meste været som samlet 
hold, men kampene blev fordelt således, at de 
9 2. års piger spillede turneringskampe og de 7 
1. års piger har spillet stævner. 1års pigerne har 
gået godt til den hele året. Er glade og livlige 
og elsker at være i gang. De har alle udviklet 
sig rigtig meget spilmæssigt i hele sæsonen 
og især her i foråret, hvor de har været afsted 
til flere stævner, så er der sket noget. Alle har 
også på skift og flere gange været med til turne-
ringskampe med 2. Års pigerne. Mange af dem 
deltog også i påskecuppen. 2års pigerne har 
også udviklet sig. Første halvår spillede de i c-
rækken og efter jul rykkede de op i B-rækken. I 
B-rækken er de endt på 2. Pladsen i deres pulje, 
hvilket jo er mega sejt. 

De knokler på og ømmer sig også efter udfor-
dringerne i b-rækken, hvor især den tydligere 
fysiske tilgang til spillet har vist sig. Så tårerne 
har også løbet. Det er fedt at se, at de især er 
gode til at tage nye ting fra træningen med i en 
kampsituation. De elsker det!
U14-P – ved sæsonstart stod vi med 7 spillere. 
Det var ikke nok til et hold og man indgik derfor 
i et holdfællesskab med Borsholm. Pigerne blev 
fordelt på to hold, et 1. hold og et 2. hold. De 
trænede hhv. én dag om ugen i Hornbæk Hallen 
og én dag i Nordkysthallen. Hjemmekampene 
blev fordelt mellem de to haller. Spillerne fik 
også nyt kamptøj, med logoet Hornbæk-Bors-
holm Nordkysten.  De første kampe blev spillet 
til beach på Hornbæk strand og siden hen Næ-
steved Cup, hvor 1 holdet lød med guldet og 2. 
holdet med 4. pladsen. Et super stævne hvor 

pigerne lærte hinanden bedre at kende. Pigerne 
har været rigtig glade for holdfællesskabet og 
de har skabt nye venskaber på tværs. Desværre 
er det ikke lykkes at fortsætte med holdfælles-
skabet og vi har derfor valgt at trække vores 
piger hjem igen.  

U16-P – 10 piger gennem sæsonen, har spil-
let i 2.division og sluttede på 3.pladsen. Søde 
piger der bliver bedre og bedre, nyeste tiltag er 
samtræning med U14-pigerne -det forventer vi 
os megt af. Lidt tilgang fra de andre klubber for-
stærker holdet her i sommerturneringen – tiden 
må vise om de også spiller i Hornbæk næste 
sæson. 

U16-D – drengene startede sæsonen med at 
spille 2.division til niveaustævne. De valgte dog 
at spille i A-rækken, da de er nogle hyggetrolde 
og der også skal være plads til andet. De ente 
i række med Bornholm og skulle så for første 
gang over Østersøen til en håndboldkamp. Der 
blev bestilt fly og kørt til lufthavnen meget en 
tidligt en søndag morgen i december. Desværre 
måtte de se sig slået på første pladsen af Born-
holm og skulle spille videre i A.rækken efter jul. 
Vores målmand Thejs, ønskede nogle større ud-
fordringer og valgte at rejse, for at spille 2.divi-
sion i Hillerød. 

Det betød så at drengene skulle skifte til mål-
mandstjansen. En tjans som ikke er den mest 
eftertragtet, men som de alle gik ind til med op-
rejst pande. Heldigvis for mange, trådte Morten 
til som vores nye målmand og har klaret målet, 
det bedste han kunne. Efter 6 sæsoner, er dren-
gene godt trætte og da 4 skal af sted på efter-
skole og highschool ønsker de andre at holde 
pause, for at få tid til andet. De har alle dog et 
ønske om at genoptage holdet om nogle år. Det 
glæder vi os til!

Damerne – I år har haft fornøjelsen af et nyt 
damehold. Det er ellers nogle siden sidst, at vi 
har haft et seniorhold.  I alt 13 damer mødes 
to gange om ugen til træning. Nogle af dem er 
bysbørn og tidligere ungdomsspiller i klubben. 
Andre er nytilkomne. De har spillet vinterturne-
ring og er nu også tilmeldt sommerturnering. 
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Håndbold

De har meddelt at de fortsætter frem til jul, men 
herefter er det slut igen. Så venter efteruddan-
nelse og verden. Forhåbentlig kommer de til-
bage igen og måske som trænere i klubben. 

Håndboldfitness – der er langt fra antallet af 
medlemmer der startede op i 2013 og til i dag. 
Der er 7 tilmeldt holdet, men en fast kerne på 
3-4 spillere dukker op, næsten hver gang. Da 
holdet ikke er større, er der ikke haltid og de 
spiller derfor ikke håndbold, men dyrker ude-
lukkende fitness. Her I skrivende stund, har jeg 
fået en besked fra Signe Storminger (primus 
motor på holdet). De beslutter hermed at lukke 
holdet, da der ikke er opbakning nok. I stedet 
vil de samle de deltager der har lyst, til åben 
træning. Det kan bla være dans, løb, etc. Det 
er da selvfølgelig ærgerligt at vi ikke har større 
opbakning til et håndboldfitness hold, men for-
håbentligt kommer det igen. Vi må være glade 
for den tid vi har haft. 
Jeg vil også gerne nævne vores sponsorer. Stor 

tak til jer. I er alle med til at gøre det lidt nem-
mere, lidt billigere og lidt sjovere at spille hånd-
bold. 

TAK TIL: 
Hovedafdelingen 
Fodboldens Venner 
LirumLarumLeg 
Hornbæk Skibshandel 
Superbrugsen 
FVA 
Kathøj 
AJ El 
Matas 
Havnekiosken 
Krudthuset A/S 
Fiskehuset 
Hornbæk Is 
Hornbæk handelstandsforeningen 
Rasmus Ebbe Aps 
Còdi Mu 
SundByg 
Albi’s kaffebar 
Fysioterapeut Karina Nikolajsen 
Simon Jørgensen & Søn 
Sport Direct 
Tagrens 
Dyhl electrik 
Hornbrillen 
Rotary 
Algenord 
Det fedtede hjørne

Jeg vil også takke alle trænere som møder op i 
hallen hver uge. Med ny og inspirerende energi 
og træning til vores spillere, til vores holdledere 
som til hver kamp sørger for holdkort, drikke-
dunke, kamptøj samt frugt- og kørselsordning. 
Til vores forældre, som hjælper med kage til bo-
den, at sidde ved dommerbordet, hjælper med 
at heppe og i det hele taget støtter op om klub-
ben og de initiativer som vi laver. 
Til sidst vil jeg afslutte med at takke min fan-
tastiske bestyrelse – Karina, Line, Rie og Tho-
mas. I er ildsjæle uden lige og tager opgaverne 
til jer med stor begejstring og gå-på mod. I har 
virkelig knoklet for at få opgaverne løst og en-
derne at mødes. I har taget kontakt til forældre, 

36 Hornbæk Idrætsforening · maj 2018



evt. nye trænere, kollegaer i idrætsforeningen 
og meget mere. Vi har de vildeste ambitioner 
om hvad klubben skal kunne, men vi kan ikke 
klare det alene. Nu har Thomas valgt at stoppe 
– tak til dig, for at tage dig af døm-selv dom-
mere og klubbladet. Nu er bestyrelsen nede på 
4. Jeg håber at når jeg kigger op, at der sidder 
en masse frivillige forældre som har lyst at bære 
denne klub videre. Én klub som i år fylder 80år 
og som er en del af 3100 Hornbæk.

Tak!
V/formand Pernille Kjærsgaard

PÅSKECUP 
For 3.år i træk tog vi til Hillerød PåskeCup. 
Læs mere om turen i Formandens Beret-
ning. Tak til vores sponsorer – 
Hovedafdelingen, Fodboldens Venner  
samt Rotary.

JULEKALENDER 2017
Regnskabet er færdigt og en stor tak til BK Revision v/Bjarne Kring for at revidere regnskabet, 
samt indberette alenlange skemaer til spillemyndighederne.
Fodboldafdelingen fik afsat 999 julekalendere, mens håndbold fik 1310 ud over rampen.
Resultatet blev at håndbold -og fodboldafdelingen hver modtager 19.712 kr.
Regnskabet kan ses på håndboldklubbens hjemmeside.

Tillykke til alle vinderne. 
Blandt andet har hele 81 personer været i Superbrugsen efter en flaske vin.
Superbrugsen har udleveret flæskestege fra egen slagter.
10 heldige har fået gavekort på 200 kr. til Matas, Havnekiosken, Hornbæk IS, Fiskehuset eller 
Krudthuset.
Còdi Mu og Hornbrillen har haft besøgt af 2 personer medbringende et gavekort på 1500 kr.
Sidst, men ikke mindst har Lirumlarumleg haft besøg af vinderen af 2.000 kr.

Stort tak til alle sponsorer.
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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

HORNBÆK KROCKET
Hornbæk Krocket har afholdt den årlige Generalforsamling  
22. marts 2018 og kan meddele, at den siddende bestyrelse  
fortsætter i 2018.
Kontingentet er uændret 300 kr. om året. Generalforsamlingen 
afsluttedes med en dejlig brunch i klubhuset. Tak Susanne med 
flere.
 
Vi har startet sæsonen i sidste uge og håber på et godt krocket år 
i  2018, og vi spiller stadig hver mandag og torsdag fra kl. 09:30 til 
ca. 12:30 på fodboldbanerne på idrætsanlægget. Vi har plads til 
flere medlemmer og henvendelse om medlemskab kan ske til:
Kate Finne-Larsson på tlf.: 3116 5719
Peter Bjarnholt på tlf.: 2091 9191
 

Peter Bjarnholt

38 Hornbæk Idrætsforening · maj 2018



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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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

BRUNCH 8. APRIL
På en solbeskinnet søndag med kulde og høj smuk himmel 
stævnede 46 vinterbadere fra sauna og vand til endnu en brunch i 
Bådeklubben.

I blandt de mange var 5 gæster fra Nødebovikingerne (vores  
venskabsklub siden laugets start). De kom med et ønske om at 
møde os og indtage lidt morgenmad. Vi kom også med et ønske om 
at møde dem, men med forventninger, efter sidste brunch succes, 
skruet op i den høje himmel. Ingen af os blev skuffede!

Ulla og Margit havde kreeret endnu en overdådig smags- og synsoplevelse – alt 
lækkert anrettet og veltillavet. Eva og Ole havde brygget en dejlig sund ”shot”, 
som bestemt får vores levealder til at stige.

Alle sejlede vi videre ud på en smuk længe ventet forårsdag med 
veltilfredse maver og et løftet sind.
Stor tak til Ulla og Margit – sekunderet af Eva og Ole.

Referat fra formanden
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Vi spiste, drak og sang af vore lungers fulde kraft, så hvis nogen skulle være i tvivl så er Hornbæk Vinterbadere et 
humørfyldt folk med åbne vande for nye og gæster i vores klub.

KALENDER 2018 

Vi har planlagt en sommerudflugt, men kender ikke datoen i skrivende stund. 
Dog regner vi med juli måned. Følg venligst med i nyhedsbrevet – 
det bliver et spændende arrangement.

Venlig hilsen 
Kirsten Storminger
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Hornbæk Vinterbadelaug

En af is-svømmerne fra Nødebo fortalte om vejen til at blive is-svømmer. Vi lyttede og frøs lidt, men flere var  
interesserede i udfordringen og vi aftalte, at et hold is-svømmere fra Nødebo ville komme til efteråret og fortælle 
mere. 5-6 personer i Nødebo har deltaget i is-svømmer konkurrence i Finland. Næste år foregår det i Nordsverige. 
Vi blev beroliget med, at brystsvømning er lunere end crawl – sådan for at holde gejsten oppe!

Nødebovikingerne nød da også den dejlige mad og stedets glade stemning.
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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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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

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

Christian Andersen
Mælkevejen 3
3100 Hornbæk
Tlf. 21 30 49 50

Jens Schultz
Toftemosevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 53 85 65 85

Karen Bentzen
Hindbærvej 3
3100 Hornbæk
Tlf. 26 12 18 96

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

Pistolafdeling
Henrik Nielsen
Teglgårdsvej 304
3050 Humlebæk
Tlf. 25 34 08 60

Hornbæk Skytteforeningen

GENERALFORSAMLING 
I HORNBÆK SKYTTEFORENING
Mandag den 12.marts blev der afholdt generalforsamling i Hornbæk 
Skytteforening.

På generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret, hvilket  
indebærer, at bestyrelsen i Hornbæk Skytteforening nu er  
sammensat således:

På billede fra venstre:

Sekretær: Kirsten Jørgensen
Næstformand: Henrik Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Karen Bentzen
Bestyrelsesmedlem: Nicolaj Westergaard
Bestyrelsesmedlem: Jens Schultz
Bestyrelsesmedlem: Christian Andersen
Formand: Hans-Henrik Holm-Hansen

Hornbæk Skytteforening, 14. Skyttekreds Hornbæk, 
Johannes Ewalds vej
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NOGET FOR NOGET
 
Har du i din afdeling brug for støtte, så send os en mail med begrundelse,  
hvor du / I konkretiserer hvad det handler om. Så kigger vi på det. 
 
Vi vil meget gerne støtte bredt, og vi vil meget gerne have en tilbagemelding på 
eksempelvis Vores Hornbæk (facebook-gruppe).

I stedet for henvendelse i forretningen bedes du / I fremover sende en mail til:  
bjarne.mikkelsen@superbrugsen.dk
 

Fodbold

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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Tennis
Hornbæk Tennis
Klubhuset og banerne
Sauntevej 80
3100 Hornbæk

Formand
Peter Rydahl
53835777
formand@hornbaektennis.dk

Kasserer og 
medlemsregistrering
Kirsten Bjerregaard
Sauntevej 38
3100  Hornbæk
61 28 18 98
medlem@hornbaektennis.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Birgitte Park
21654572
birgitte@hornbaektennis.dk

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

Bestyrelsessuppleant
Lars Pedersen
lars@hornbaektennis.dk

Bestyrelsessuppleant
Lars Juncker
23644079
Lars@hornbaektennis.dk

Ungdomsudvalg og  
bestyrelsesmedlem
Lise fritzbøger
29764698
ungdom@hornbaektennis.dk

GENERALFORSAMLING:
Den 18. marts afholdt Hornbæk tennis den årlige generalforsamling.
Formanden Tina Hillestrøm fremlagde beretningen med følgende     
væsentlige punkter:
• Klubben har en medlemsfremgang på 11.5%, hvilket vi kan være 

stolte af. 
• Der er fremgang i juniorafdelingen, klubben har fået flere børne-

medlemmer, end vi har haft i mange år. Stor tak til Lise Fritzbøger, 
formand for ungdomsudvalget, for det store arbejde, som hun har 
lagt i at koordinere børnetræning og forskellige events for bør-
nene. Stor glæde for de mange børn, som vrimler ind på banerne.

• Klubben har fået en slåmur og flisegangene har fået ”et løft”.  
Stor tak til alle de frivillige, som gav en hånd med ved det store 
arbejde. Tak til de lokale sponsorer, som har gjort det muligt, at 
klubben har fået et løft og i øvrigt støtter klubbens arbejde.

• Tina takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for det store 
arbejde de har lagt i klubben. Både Janne Theilgaard og Per H.O. 
Larsen fortsætter med enkelte opgaver lidt endnu. 

• Både egne og klubbens gæster har rost banerne, som Nordsjæl-
lands bedste. Tak til Ivan , som vedligeholder banerne, så de har 
en så fin kvalitet.

• Kasserer Kirsten Bjerregaard fremlagde regnskab og budget.
• Beretningen og regnskab/budget blev enstemmigt vedtaget.

  

Formand: Peter Rydahl
Kasserer: Kirsten Bjerregaard
Medlem:  Margit Fritzbøger
Medlem:  Jeanne Schuldt
Medlem:  Birgitte Park

Medlem:    Lise Fritzbøger
Suppleant: Lars Pedersen
Suppleant: Lars Juncker

NY BESTYRELSE:
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FAIRPLAYPOKAL:
n enig bestyrelse tildelte fairplaypokalen til Kurt Hvid. Kurt er en god kammerat både i og udenfor 
banen. Kurt er hjælpsom og stiller altid op, når der skal gives en hånd til det praktiske arbejde i 
klubben. Peter Rydahl ( vores nye formand) understregede hvordan Kurt havde medvirket til at nye 
medlemmer kommer godt ind i klubben. Stor tak til Kurt.

FORMANDEN TINA HILLESTRØM TAKKER AF.
Efter 3 års formandskab lader Tina stafetten gå videre til Peter Rydahl.
Stor tak til Tina for hendes store indsats som formand for Hornbæk tennis. Blandt mange af de ting 
Tina har brugt kræfter på kan nævnes et udpluk.
Nyt digitalt medlemssystem, som har kostet Tina rigtig mange timer at få implementeret. Et stort 
arbejde , som medlemmerne nu kan gøre glæde af. Hjemmesiden som til stadighed skal opdateres
Fået sponsoraftaler i hus
Mødevirksomhed med eksterne samarbejdspartnere herunder Helsingør Kommune og lokale 
håndværkere
Igangsat renovering af udenoms arealerne i Hornbæk tennis. 

Tina har været en iderig og energisk formand , som brænder for Hornbæk Tennis, især har udvik-
lingen af en ungdomsafdeling været en mærkesag for Tina. Dette opgave har hun søsat, og vores 
ungdomsformand Lise har fulgt op på ideerne, og til stor glæde for de lokale børn og unge har Lise 
fået ungdomsafdelingen på skinner med programsat træning både sommer og vinter. 
Tina giver nu stafetten videre til Peter Rydahl. Medlemmerne siger en stor tak til Tina og velkom-
men til vores nye formand Peter Rydahl.
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Tennis

48 Hornbæk Idrætsforening · maj 2018



STANDERHEJSNING:
Foråret står for døren, så vi skal snart ud at spille. Ivan kommer hjem og skal til at sprede 
grus og tromle banerne.
Sæt derfor kryds i kalenderen søndag den 27.april 
Program: 
Kl. 10-12 Klargøring af baner og klubhus
Kl. 12-13 Klubben byder på lidt godt fra grillen og en kold fra kassen
Klubflaget hejses og formanden byder velkommen til en ny sæson i Hornbæk tennis.
Herefter spil på banerne til kl. 15

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
Medlemmerne og andre interesserede kan holde sig løbende opdateret vedrørende klub-
bens arrangementer, som vil blive annonceret på klubbens hjemmeside www. Hornbaek-
tennis.dk og på Facebook
Her vil man også kunne læse om træningsmuligheder, medlemsaktiviteter, venskabs-
kamp og tenniscamp.

AUTORISERET  KLOAKMESTER

ENTREPRENØRFIRMAET  SUNDBYG ApS 
v/Lars Leo Jensen
  
Engholmvej 3, 3100 Hornbæk  
Tlf. 49 70 10 20    
uhm@dyhl-el.dk 
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Tennis

FAMILIE TENNIS
Det er med stor glæde og spæn-
ding, at vi i år starter familiehold. 
Her kan man gå til tennis med sit 
barn i alderen fra 3 år, der bliver 
masser af leg og hyggeligt sam-
vær. Du skal som voksen være 
hos dit barn hele timen, hvor du 
vil få øvelser til at træne dit barn 
gennem leg. I vil sammen få god 
motion, socialt samvær og øge 
dit barns engagement for sport 
gennem anerkendelse og i trygge 
rammer. Det koster medlemskab 
af dit barn.

SKUMTENNIS
Onsdags skum takker halpersonalet  for en god indendørs sæson, med kaffe og  
god forplejning

JUNIOR TENNIS CAMP D. 9.-12. JULI
Vi holder igen i år vores eftertragtede Camp i uge 28 for børn fra 6 år og opefter. 
Det bliver med masser af sjov, leg og fællesskab, vi håber at se mange Hornbæk børn.
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Margit Fritzbøger

Tlf. 49 70 01 98

Salon Musette

Holmevænget 13A · 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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Tennis

TRÆNINGSTIDER:

Mandag: kl 16-17 familiehold børn i alderen 3-5 år
Mandag: kl 17-18 familiehold børn i alderen 5-7 år
Torsdag: kl 15-16 junior træning børn fra 4. & 5. Årgang ( skoleklasse årgange)
Torsdag: kl 16-17 junior træning unge fra 6. Årgang og opefter 
Torsdag: kl 17-18 voksen træning let øvede
Torsdag: kl 18-19 voksentræning øvede
Torsdag: kl 19-20 voksen træning begynder
Fredag: kl 15-16 junior træning børn fra 3. Årgang
Fredag kl 16-17 junior træning børn fra 1. & 2. Årgang
Fredag: kl 17-18 junior træning mix, for de junior som ønsker at træne to gange om ugen
Lørdag: kl 9.30-10.30 familie tennis mix

TENNISSPORTENS DAG:
Lørdag den 5. maj holder Hornbæk tennis åbent hus for medlemmer og andre interesse-
rede. Børn, unge og gamle er velkomne til at møde op ved klubhuset, hvor I vil blive budt 
velkomne til at prøve tennisspillet. I vil få mulighed for at låne bolde og ketsjere. Her vil 
der blive mulighed for at svinge ketsjerne og mulighed for at møde klubbens trænere og 
møde medlemmer. 

MINDEORD:
Det er med stor sorg, at Hornbæk tennis har erfaret at vores tidligere formand Randi  
Michelsen efter længere tids sygdom er afgået ved døden. Randi var en stor ildsjæl både 
som formand for tennisklubben, men også i foreningslivet generelt.  
Efter formandskabet var Randi både kasserer og senere suppleant i bestyrelsen.
Hornbæk tennis mindes Randi og sender de varmeste tanker til familien i en svær tid. 
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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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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

STORE BADEDAG HORNBÆK 2018. 
FREDAG DEN 29 JUNI KL.17.00, PÅ HORNBÆK STRAND, 

VED SUNSPOT.

Sidste år gik det igen ca. 700 mennesker i vandet samtidig da der var 
Store Badedag i Hornbæk. Det er gratis at deltage i Store Badedag, 
man skal blot møde op. Man er velkommen til uforpligtende at tilmelde 
sig Facebook-begivenheden "Store Badedag 2018" Siden starten for 
fem år siden har hornbækkerne hvert år slået rekord i antal deltagere. 
Det håber vi i Hornbæk Turistforening, også kommer til at ske i år igen.

Kontingent på årsbasis
1 person  150 kr.  
2 personer  200 kr.
B/B   500 kr. 
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Formand 
Thomas Ratzlaff
thomas@ratzlaff.dk
tlf. 2339 2308
- Klubblad, miljø-kontakter 
mv.

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

/indmeldelse

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

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

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

Gedden

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

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 bådeklub

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

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

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

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

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

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

Hornbæk Scenen

Formand
Kirsten 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:   
vras@hotmail.com
  
Suppleant
Janne Bubandt Jensen 
Tlf. 4216 6419

Petanque



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

På sidste vej op til Hornbæk Plantage og med nem 
adgang til skoven, ligger denne velholdte etplans 
villa på 124 kvadratmeter, opført i 1972 og fredeligt 
tilbagetrukket fra vejen.
Grunden er smuk, solrig og 836 kvadratmeter stor.
 
Huset indeholder: Vindfang/entré med garderobe 
og adgang til gæstetoilet, stor opholdsstue opdelt 
af muret skorstenselement og pejs i henholdsvis 
opholdsafdeling og spiseafdeling.
Stuen har smukt egetræsparket gulv og udgang til 
overdækket vestvendt terrasse.
Soveafdeling med skabsgang - to soveværelser 
med indbyggede skabe samt karbadeværelse 
med bruseniche.
Hyggeligt lyst spisekøkken og bryggers med olie-
fyr og udgang til haven.
 
Endvidere carport med udhus, isoleret værksted 
og drivhus.
 
Ejendommen opvarmes med oliefyr. 
Hele området forsynes i nærmeste fremtid med fjernvarme.
 

Plantagevejs området er et eftertragtet lukket område med 
stille trafik og med skoven som nær nabo  - et skønt bør-
neområde, hvor der er stier mellem vejene og stier i sko-
ven med kort afstand til Hornbæk centrum, stranden og 
strandstien. 
 
Kontantpris kr. 2.595.000. Ejerudgift pr. md. 4.008.  
Sagsnummer H2303

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 

Velholdt villa i eftertragtet område.


