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-samt Afdelingsformændene

 Hornbækhallen/Klubhus
Tlf.: 49 28 39 80  
Carl Bødker Nielsens Vej
3100 Hornbæk 
Susanne Holst tlf.: 4970 1508
spah@mail.dk

Vagttelefon Hallen
Tlf.: 4928 3980

Halinspektør
Stig Petersen, mobil 2531 3980
Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: 
www.hornbaekif.dk

Redaktør:
Peter Poulsen (ansvarsh.)
Tlf.: 4970 1103

Redaktion:
Harry Duus, 
DUUS & KOMPAGNI 
Tlf.: 2227 5161 

Annoncer:
Michael Sørensen, tlf.: 2294 0731

Layout & tryk:
Vestergaard /  
Glumsø Bogtrykkerier

Forside:  
Årets Havnefestplakat

Oplag: 2.581

NYT ÆRESMEDLEM
I HORNBÆK IDRÆTSFORENING
Hornbæk Idrætsforening har i forbindelse med 1. holdets hjemme-
kamp i fodbold fredag den 4. maj 2018 udnævnt Flemming Vindahl 
Andersen som nyt Æresmedlem i Hornbæk Idrætsforening.
Her kan du læse talen i forbindelse med udnævnelsen af Flemming 
Vindahl Andersen.

Personen som i dag bliver udnævnt til nyt Æresmedlem i Hornbæk 
Idrætsforening har gennem mere end en menneskealder været 
medlem af Hornbæk Idrætsforening.
Allerede som 17-årig blev han valgt som sekretær i 1957 for fod-
boldafdelingen. Og netop fodboldafdelingen har spillet en stor rolle 
i hans virke på såvel leder- som spillerplan. Således har vedkom-
mende spillet over 250 kampe på Hornbæk IF’s førstehold, og al-
lerede i 1964 blev han valgt til formand for fodboldafdelingen som 
afløser af navnkundige Carl Bødker Nielsen, der på vej til toppo-
sten som formand for DBU blev valgt til formand for SBU. En post 
han bestred helt frem til 1984 kun afbrudt af en periode, hvor hus-
byggeri på Rødtjørnevej beslaglagde fritiden. Det var samtidig en 
periode, hvor fodboldafdelingen gennemgik en kolossal udvikling. 
Således voksede ungdomsafdelingen støt samtidig med at senior-
fodbolden havde succes. Således var førsteholdet i 70’erne tæt på 
oprykning på serie 1, som dengang var styrkemæssigt på niveau 
med nutidens Sjællandsserie og DS. Det var også en periode med 
udvidelse og renovering af banerne på Bøghsvej samt indvielse 
af det nye klubhus samme sted. Foruden posterne som formand 
og ungdomsformand har han også været ungdomstræner i en år-
række ligesom han var med i ledergruppen omkring de legendari-
ske USA-udvekslinger i 80’erne. Og i forbindelse med HIF’s 75 års 
jubilæum i 1983 fik han SBU’s sølvnål.
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HIF Informerer 2018:
August Deadline  Søndag den 29. juli 

Oktober Deadline  Søndag den 30. september

December  Deadline Søndag den 18. november



Æresmedlem Flemming Vindahl Andersen blev hædret, flankeret af Peter Poulsen og Michael Sørensen

I de senere år har golf fyldt en del i den tidligere 
værkfører og elektrikers fritidsliv. Og således 
har han også her bidraget med sit lederskab, 
idet han i en årrække var medlem af bestyrel-
sen og ungdomsudvalget. Og siden 2007 har 
han helliget sig arbejdet med nybegyndere i 
Golfklubben. Et virke, der sluttede så sent som 
forrige år.
Han er fortsat aktiv på golfbanen og badmin-
tonbanen. Og således har han spillet badmin-
ton i ikke færre end 65 år!!!
Det er derfor en overordentlig stor glæde for 
mig og alle i HIF, at vi i dag – her på Hornbæk 
Idrætsanlæg og af fodboldfolket også kaldet 
Pedella Park - udnævner Flemming Vindahl 
Andersen som ÆRESMEDLEM af Hornbæk 

Idrætsforening, en udnævnelse du så absolut 
har fortjent, for alt det du har gjort for og skabt 
i Hornbæk Idrætsforening – Til lykke med det, 
og jeg vil ønske dig og Sussi alt godt fremover.
Endnu engang hjertelig til lykke og husk det 
forpligtiger at være Æresmedlem i en forening 
som vores, men det er jeg helt sikker på at du 
også kan leve op til.

Hovedformand Peter Poulsen 
& Næstformand Michael Sørensen
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NULEVENDE ÆRESMEDLEMMER
I HORNBÆK IDRÆTSFORENING:
• Flemming Vindahl Andersen – tidligere Formand for Fodboldafdelingen og bestyrelses  

 medlem i Golfklubben
•  Ralf Nielsen - tidligere Hovedformand
•  Thomas Jørgensen - tidligere Formand for Fodboldens Venner
•  Henrik Vindahl Andersen - tidligere Næstformand i Hovedafdelingen
•  Henrik Behrend - tidligere PR ansvarlig i Hovedafdelingen
•  Peter Storminger - tidligere Hovedformand
•  Elle Svendsen - tidligere ungdomsformand og bestyrelsesmedlem i Håndboldafdelingen

Det er alene Hovedbestyrelsen i Hornbæk Idrætsforening der kan udnævne æresmedlemmer, der 
gennem deres virke har gjort sig fortjent til denne udmærkelse.
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HORNBÆK UGE 31
Hornbæk uge 31 er en event som er sprængfyldt med tilbud om motion og sundhed på alle mulige 
måder og for alle aldersgrupper. På stranden, i havet, på havnen, i plantagen og i byen kan store og 
små styrke kroppen og livsglæden med et utal af tilbud, og måske opdage en helt ny motionsform 
som lige er sagen.
HVER DAG BYDER PÅ ET VÆLD AF AKTIVITETER MED PROFESSIONELLE INSTRUKTØRER 
INDEN FOR BL.A. FITNESS, SEJLADS, YOGA, DANS OG LØB - HELT GRATIS!
Aktiviteterne henvender sig til både børnefamilier, par og singler, unge såvel som seniorer. Alle 
aktiviteter foregår som udgangspunkt uden for i de smukke rammer, Hornbæk har at byde på. Så 
tag yogamåtten med på stranden, zumba-trinene med på molen eller løbeskoene med i skoven, og 
gør ferieoplevelsen både sund og sjov. Peter P.
LÆS MERE OM UGE 31 PÅ WWW.UGE31HORNBAEK.DK  

HOVEDGENERALFORSAMLING 2019
Næste års Hovedgeneralforsamling afholdes søndag den 28. april 2019 kl. 10.00 i klubhuset.
Husk at underafdelingernes generalforsamlinger jf. § 9 i vedtægterne skal være afholdt senest den 
15. april 2019. Peter P.

GOD SOMMER

HORNBÆK IDRÆTSFORENING ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER OG VI SES FORHÅ-
BENTLIG TIL HORNBÆK HAVNEFEST SOM AFHOLDES DEN 27., 28. OG 29. JULI.
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To af søndagens højdepunkter på Hornbæk 
Havnefest er uden tvivl børnenes Sildekasse 
Grandprix (også kaldet Sildekasseræset) som 
afvikles på festpladsen kl 12, samt det lige 
så populære og traditionsrige Slidskeræs for 
voksne som finder sted i indre havn kl 15.

Begge konkurrencer har gennem årene truk-
ket et tusindtalligt publikum, og deltagerne har 
kvitteret med at stille op i farverige og opfind-
somme køretøjer og både. Med ca. en måned 
til årets Havnefest er det derfor NU, at der skal 
opfindes, tegnes, konstrueres og bygges. 

Sildekasseræset. De deltagende børn har 
gennem årene skabt den ene seje sildekasse-
racer efter den anden sammen med deres sø-
skende og forældre, og reglerne for hver racer 
er enkle: den skal køre på fire hjul, 1 barn skal 
sidde i førersædet og styre, mens 2 venner 
skubber på. Og så skal der ellers bare fart 
på. Thorkild Thyrring er overdommer og deler 
præmier ud. 
Tilmelding til løbet sker på info@hornbaekhav-
nefest.dk - Skriv antal deltagere for hvert køre-
tøj samt navn og alder, og i emnefeltet skriver 
du 'Sildekasseræs i børnehøjde'. Der er god 
inspiration at hente på havnefestens hjemme-

side www.hornbaekhavnefest.dk - hvor du fin-
der masser af billeder fra sidste års løb.

Slidskeræset er en af de gode gamle, tilbage-
vende begivenheder for voksne. Ofte ser vi to 
medarbejdere fra et lokalt firma slå sig sam-
men og bygge deres båd efter alle kunstens 
regler. Disse regler er som følger:
Bådens BUND må have en max-størrelse på 1 
m i bredden x 1,5 m i længden. 15 cm over bå-
dens bund er der frit slag for højde og bredde!
Båden skal være fladbundet, og det gælder 
om at komme hurtigst ned ad slidsken og hen 
til klokken med både besætning og båd.

Også her er der god inspiration at hente på 
www.hornbaekhavnefest.dk - barnevogne, 
vugger og futtog har alle gledet ned ad 
slidsken. Kun fantasien sætter grænser.
Tilmelding sker via mail til info@hornbaekhav-
nefest.dk - oplys navn og antal deltagere og 
skriv i emnefeltet: Slidskeræs 2018.

Til nye deltagere og byggere af sildekasse-
racere og både kan vi nævne, at Hornbæk 
Trælast altid er parat med et godt råd om træ 
og konstruktion.
 Jens Hofman

HAVNEFESTEN KALDER ALLE 
DELTAGERE TIL SILDEKASSE- 
OG SLIDSKERÆS
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FOTOS: SUSANNE BUHL

8 Hornbæk Idrætsforening · juni 2018



NETOP NU kan du købe billetter i forsalg til Hornbæk Havnefest på havnefestens
hjemmeside www.hornbaekhavnefest.dk  -  men hvis du i stedet vælger at købe din
billet i løssalg på selve dagen, finder du her en overskuelig oversigt over billetpriser.
Til børnefamilierne: Alle aktiviteter i tivoli'et og på strandlegepladsen er gratis i 
hele åbningstiden.

Fredag 27/7 - koncert 
20.00 - 21.30  MICHAEL FALCH & DÉT BAND
Billetprisen inkluderer desuden Jane & Shane i Hyttefadet, Sweet Charlie 5 i ViseVers
og Jacob Andersen i Piratbaren 

Billet i løssalg, voksen 210,- kr  
Billet i løssalg, barn (12-17 år) 40,- kr
Billet i løssalg efter kl 21.30, voksen   60,- kr
Billet i løssalg efter kl 21.30, barn (12-17) 20,- kr
Børn under 12 år i følgeskab med betalende voksne går ind gratis    

Lørdag 28/7 - Damefrokosten 
DAMEFROKOST (12.00.-15.00) i ViseVers Teltet.
Billet i løssalg, voksen   225,- kr

DAMEFROKOST + adgang til havnefest hele lørdag.
Billet i løssalg, voksen   300,- kr

Lørdag 28/7 - hele dagen 
15.30 - 16.45  SEBASTIAN
18.30 - 19.45  ANNE DORTE & MARIA fra TØSEDRENGENE (m/ Band)
spiller alle de store hits fra Ray Dee Ohh og Tøsedrengene.
Billetprisen inkl. desuden Plankedysten, Paul Banks & Musikorkestret i Hyttefadet,
Sweet Charlie 5 i ViseVers teltet og Boris Grant i Piratbaren

Billet i løssalg, voksen   180,- kr  
Billet i løssalg, barn (12-17 år) 40,- kr
Billet i løssalg efter kl 20.00, voksen   60,- kr
Billet i løssalg efter kl 20.00, barn (12-17) 20,- kr
Børn under 12 år i følgeskab med betalende voksne går ind gratis    

Søndag 29/7 - hele dagen
17.00 - 18.15   ANEMONEMAND
19.00 - 21.30  GASBOX/René Hejdmann solo synger Gasolin & Kim Larsen i Hyttefadet
SILDEBORD, SLIDSKERÆS, SILDEKASSE GRANDPRIX,
HAVNEFEST I BØRNEHØJDE 

Billet i løssalg, voksen   60,- kr  
Billet i løssalg, barn (12-17 år) 40,- kr
Børn under 12 år i følgeskab med betalende voksne går ind gratis    

Billetter iLØSSALG
 HORNBÆKHavnefest 2018

PARTOUT
ALLE 3 DAGE

Billetten giver adgang til alle aktiviteter
og koncerter på de tre havnefestdage

Billet i løssalg, voksen
350,- kr  

Billet i løssalg, barn (12-17 år)
80,- kr
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KUNST PÅ MOLEN
HORNBÆK HAVN

WWW.HORNBAEKKUNSTNERNE.DK

7. og 8. JULI 2018
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Formand
Harry Duus
duus@duuskompagni.dk
Tlf. 2227 5161

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

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

Bestyrelsesmedlem
Nicolai Sneum
Tlf. 4045 5663

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

INVITATION TIL ALLE HORNBÆKKERE
OG BYENS GÆSTER
Hornbæks museumsskib SAGA fylder 134 år, og når man når op i
den alder skal fødselsdagen selvfølgelig fejres hvert år.

Her i år afholder Sagalauget fødselsdagen lørdag/søndag den 7. 
og 8. juli, hvor der serveres noget godt fra havet, såvel røget som 
marineret med tilbehør fra kl. 12.00 begge dage. Det sker i SAGA 
teltet overfor Bådeklubben på Hornbæk Havn.

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

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

Velkommen til 

SAGA's 
fødselsdag

Lørdag/søndag d. 7. - 8. juli 

Bådelauget SAGA Hornbæk
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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

SÆSONEN GÅR PÅ HÆLD 
Bestyrelsen vil gerne takke for en god sæson til klubbens med-
lemmer. Vi har netop afholdt vores sidste bestyrelsesmøde, 
hvor der var bred enighed om, at vi alle var meget imponeret 
over, at i trods det vanvittige gode vejr stadig har fundet vej 
ind i hallen. 
Til de interesserede kan vi fortælle, at vi har valgt at fortsætte 
vores kontrakt med FORZA en periode mere. Vi har været ude 
og indhente tilbud fra flere sponsorer, men FORZA var dem, 
der havde de bedste kort på hånden. 

KLUBMODUL er stadig drilagtig for bestyrelsen. Derfor beder 
vi om jeres tålmodighed med dette system. Der vil i næste 
klubblad være en beskrivelse af hvordan man tilmelder sig et 
hold. Vi vil være at finde i klubben ved sæsonstart, men håber 
snart at det hele går automatisk, så bestyrelsens ressourcer 
kan bruges på andre, lidt mere sjove ting. Husk at hvis man 
har skiftet dankort siden sidste betaling, så skal man selv ind 
og ændre. Til dem der har betalt via overførsel, men som i mel-
lemtiden har fået dankort, da hører vi gerne fra jer.

 Mange sommerhilsner bestyrelsen 
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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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BadmintonHornbæk bådeklub
Formand
Julian Isherwood
tlf 40360129
Willemoesvej 17
julian@isherwood.dk

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

Kasserer
Karin Andersen
Hornebyvej 24b
tlf. 20232850
baadeklubben@gmail.com

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

Kølbåde
Kenny Dyhl
Skovvænget 29b
tlf. 21129699
kennydyhl@gmail.com

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

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

Klubhuset
Gerd Nollund
tlf. 42282906 og 
Jannie Sørensen
tlf. 22133120
nilslyhne@mail.dk

Stand-up paddle
Lars Klinkeby
tlf. 20891836
klinkebyrevision@mail.dk

Ungdomsafdelingen
Pernille Grønkjær Taatø
tlf. 24428971
sejl@grt.dk

EN FLOT SÆSONSTART
I dette forår har vi været begunstiget med et helt usædvanligt dej-
ligt sejlervejr, varmt og med fine vinde, der har betydet, at vi har 
kunnet få nogle gode sejladser lige fra sæsonstarten i begyndelsen 
af maj. 

Vi lagde godt ud ved standerhejsningen med en flot istandsat og 
nylakeret standermast – vel nok den flotteste på kysten. Tak til 
Nicolai Sneum for det store arbejde med at renovere masten, der 
pynter på vores havn.

Bådeklubben har investeret i nogle faste mærker, der sættes ud 
i det område, der på søkortene er afmærket som sejlstævneom-
råde. Mærkerne kan bruges som faste topmærker, og gør, at det 
er nemmere at starte sejladser. Samtidig har vi udvidet vores sam-
arbejde med Gilleleje Sejlklub, så vi i år har flere onsdagssejladser 
sammen. Det er lidt mere spændende med mange både, men vi 
håber også på mange flere af vores egne kølbåde ude på vandet 
til onsdagssejladserne.

Ungdomsafdelingen er også kommet godt i gang med sejladserne, 
og her sejles mandag og torsdag. Lige nu er der ikke fast træner, 
men de sejlkyndige forældre, som er i forældregruppen, tager godt 
hånd om de unge sejlere. Det betyder, at Søren, Uffe og Pernille 
står for træningen af de erfarne sejlere, og Fanny og Jan for de nye 
og yngste sejlere. Jeg er ret sikker på, at hvis der er andre, der har 
lyst eller mulighed for at give en hånd med i Ungdomsafdelingen, 
vil det blive velmodtaget. Kontakt Pernille, hvis du vil hjælpe.

Ved forårets kølbådsmøde var der enighed om, at hvis der er nogle 
ungdomssejlere, der har lyst til at prøve sig som gast i de store 
både, skal de bare dukke op til skippermødet onsdag aften kl. ca. 
17.30, så finder vi en plads på en af bådene. 

I år har vi ingen kajakafdeling, desværre. Hvis der er læsere, der 
har lyst og mod på at få den afdeling op at stå igen, skal I være 
hjerteligt velkomne. Vi har jo medlemmer der også sejler kajak!

Men til gengæld har vi en meget aktiv Stand Up Paddle afdeling, 
som måske kommer til at vokse i år. Det er blevet en meget popu-
lær sport, og vi har aftalt med Havnen, at når masteskuret er tomt, 
kan vi benytte skuret til opbevaring af SUP-Boards. Det gør det 
meget nemmere for Stand Up Paddle folk at bruge Hornbæk, da 
de ikke skal hente boards hjemme før de skal herned. Vi skal have 
fundet ud af et system med nøgler og andet – men det regner jeg 
med sker ret snart.
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EM i Hobie-Cat
i slutningen af juli måned, faktisk i ugen op 
til havnefesten, afholder Hornbæk Bådeklub 
Europamesterskab i Hobie-Cat. Det kommer til 
at foregå øst for havnen med base på en af de 
større p-pladser i plantagen og stranden udfor, 
da Hobier har det bedst med at blive trukket 
op på stranden. Stævnet slutter lørdag den 28. 
juli, så sejlerne - op til 400 af dem – også får 
mulighed for at besøge Havnefesten. Det skal 
nok blive ganske festligt.

I denne digitale tid skal jeg også lige nævne, og 
takke, Steen Guttknecht for det store arbejde 
han har haft med at opbygge og nu vedlige-
holde vores hjemmeside hbklub.dk. PÅ hjem-
mesiden kan du også bl.a. læse om den nye 
medlemsapp, som du kan downloade, og så 
har du altid dit medlems-årskort på dig!

Fra den 20. til 28. juli skal Flemze og Laila sejle Europamesterskab i Hobie-cat her i Hornbæk.

Rigtig god
sol- og sejlrig 

sommer til alle!

Julian Isherwood
Formand
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Fodbold
Formand
Lars Vindahl Andersen ("Carlo")
formand@hornbaekif-fodbold.dk
31 31 72 60

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

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

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

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

Menigt medlem
Kim Toft Madsen
toftepost@hotmail.com

Menigt medlem
Karin Scheel
karin.scheel.dk@gmail.com
61694614

Menigt medlem
Kasper Andreasen 
kasperandreasen938@hotmail.
com

FJORD CUP
U9 og U10 drengene drog tidlig lørdag morgen afsted til Fjord Cup, 
som er en ny turnering afholdt af DGI i Slangerup. Turneringen afhol-
des over to dage med overnatning på en skole som ligger i gå afstand 
fra banerne. Vi var 19 børn og 6 voksne afsted og vi havde tilmeldt os 
som tre 5-mands hold, så der var lagt op til en masse kampe. 
Vi startede med at spille i stegende hede og var nået halvvejs i lør-
dagens program, da vi blev afbrudt af et kæmpe uvejr med lyn og 
torden. Alle blev "evakueret" til spisesalen, hvor vi afventede vejret og 
beslutningen om hvorvidt kampene blev genoptaget. Mens vi ventede 
gik brandalarmen igang, da nogle ældre drenge havde sneget sig til 
at ryge i et omklædningsrum. Det var naturligvis ikke nogle af vores 
englebørn (okay, de er heller ikke så gamle...) og alle forblev rolige, 
omend det begyndte at blive liiiidt kedeligt. Desværre artede vejret sig 
ikke og resten af kampene blev aflyst. 
 
Vi smuttede tilbage til "vores" skole og benyttede i stedet lejligheden 
til at spille dødshjulet på den tilstødende kunstbane. Kasper Andrea-
sen, som stod på mål, erfarede at børnene absolut godt kunne sparke 
hårdt og han peb en smule, men gav sig ikke en centimeter. Niko-
laj Falkenberg skulle desuden lige lære at holde lidt igen (eller bare 
ramme målet), da han nær havde taget hovedet af barn der stod for 
tæt på stolpen. Ingen af de voksne kunne snuppe en runde og måtte 
gang på gang se sig slået ud af et barn. 
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Vi pakkede herefter badetøj og tog i svømme-
hallen som ligger i forlængelse af idrætshallen. 
Vi fik lynhurtigt det store bassin for os selv og 
alle muntrede sig med diverse flydende dinge-
noter. Signe Storminger havde annonceret at 
hun ikke skulle i vandet, men 1-2-3 så var hun 
pludselig i det ene bassin - det er stadig lidt 
uvist om hun havde badetøjet indenunder eller 
ej...;-)

Efter fælles spisning og på vej tilbage, stop-
pede vi ved en træningsbane hvor vi bl.a. kon-
kurerede i længdespring med samlet ben og 
uden tilløb. Det siges at man skal kunne hoppe 
sin egen højde i længden, men i så tilfælde har 
vi flere voksne som ikke er meget større end 
de 9-10 årige vi havde med!? Derefter en 60 
m løbekonkurrence i cirkel på tid. Asger G, 
Sigurd og Simon (alle 9-år) var langt hurtigere 
end alle andre og selv Nikolaj vandt kun med 
0.4 sekunder foran det hurtigste barn! Dagen 
sluttede med en omgang voksne mod børnene 
i fodbold (denne gang vandt de voksne!) og 
til sidst en kæmpe omgang fange/gemme leg 
på hele skolen. Børnene faldt ret hurtigt faldt i 
søvn ovenpå den dag!
 
Vi måtte tidligt op næste dag, da vi havde 7-8 
kampe der skulle spilles - de kampe der blev 

aflyst dagen før også skulle afholdes. Det blev 
en lidt hård omgang, men der var højt humør 
hele dagen igennem. En helt masse god fod-
bold, tætte nederlag og store sejre. Det ene 
hold endte med at vinde turneringen, det andet 
var ét point fra 3. pladsen og det sidste hold 
sluttede som nummer 4. Dagen blev sluttet 
af med lidt panna, en pølse, fidus bamser og 
en masse trætte børn i bilen på vej hjem mod 
Hornbæk.

Skøøøøn tur som absolut kan anbefales (hvis 
man altså ikke er til Lions Cup)!
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Fodbold

Hornbæk IF Fodbold er en forening for alle og rammerne og administrationen er nødvendig for at 
træning og kampe kan lade sig gøre.
Vores klub har et stærkt fundament i frivillighed lige som de fleste foreninger. Vi ønsker også at 
holde kontingent på et niveau, så flest muligt har mulighed for at spille fodbold i Hornbæk.

Hvordan kan vi overhovedet tilbyde al den fodbold i Hornbæk? Det kan vi også kun når vi alle bak-
ker op om aktiviteterne. Ikke kun ens egen træning eller kamp. Eller ens datter eller søns træning 
eller kamp. Prøv lige at se her hvad pengene går til og ikke mindst hvor pengene kommer fra.
Jeg har lavet et diagram, som giver overblik over tallene fra 2017 regnskabet.

VORES UDGIFTER FORDELER SIG SÅLEDES:

SAMMEN KAN VI MERE✔

18 Hornbæk Idrætsforening · juni 2018



Fodbold

Kontingenter er kun 26% af vores indtægter. 
Hvorimod vores sponsor-aktivitet og vores 
Cup's og fodboldskole står for over 50%.
Det er afgørende for Hornbæk IF Fodbold, at 
vi har disse indtægter for at kunne opretholde 
vores aktivitetsniveau.

Derfor har det så stor værdi, når du bakker op 
med frivillig hjælp til vores aktiviteter. De penge 
der bliver i overskud går til at betale for holdge-
byr til turneringer, bolde, baneleje, indendørs-
tid, træningsrekvisitter, kamptøj, trænertøj og 
godtgørelser til trænere.

En forening er aktiv ved at medlemmerne del-
tager med hjælp. Jeg lover at os der admini-
strerer kontingenterne, overskud fra aktiviteter, 
sponsor-bidrag og tilskud gør alt for at flere 

spiller bedre fodbold i Hornbæk. Sammen kan 
vi mere og i Hornbæk Fodbold er det til glæde 
for alle - ung og gammel - dreng og pige - 
mand og kvinde.

Hvis ikke vi har de indtægter skal enten kon-
tingent stige med ca. 50% eller holdene skal 
tilmeldes færre turneringer. VI kunne også for-
søge at få pengene ind på andre måder. Det vil 
dog kræve at nogle personer ville sørge for det.
Jeg lægger dette op på facebook også og vil 
gerne have kommentar og reaktioner. Jeg vil 
også invitere alle medlemmer og andre interes-
seret i Hornbæk IF Fodbold til møder, hvor alt 
er til debat om hvordan vi får fodbolden til at 
rulle endnu mere i Hornbæk. Sammen kan vi 
mere.

VORES INDTÆGTER FORDELER SIG SÅLEDES:

Som det ses på tegningen side 18, er udgifterne til Turnering, stævne, træner, udeblivelsesgebyr
+
Trænerkurser og dommerhonorar
+
Rekvisitter, Spillertøj, trænertøj knapt 50% af udgifterne.

Vores Lions Cup og Hørsholm pigetræningslejr balancerer stort set og på vores Cup's og Fodbold-
skole har vi indtægter, så det giver et overskud på omkring 100.000 kr.
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Fodbold

U13-PIGERNE GENTAGER         SUCCESEN TIL LIONS CUP

Lions Cup 2018. Hornbæks U13-piger mestre i både A- og B-finalen. Forrest fra venstre; Laura, Karoline, Thea, Flora, 
Emilie C. og Juliane. Midt fra venstre; Rosa, Caroline, Mille, Emilie G., Emma, Amalie, Selma, Wilma, Mathilde, og Jo-
sefine. Bagerst fra venstre; Per (Træner), Ronja, Alice, Frederikke, Olivia, Anna, Berthel (træner), Sofie, Betty, Tilde, 
Cecilie, Cecilia, Maja, Amanda og Brian (Træner).

En forårssæson med mange tætte og spæn-
dende turneringskampe, hvor udvikling af spil-
lere mere end resultater har været i fokus, kul-
minerede med deltagelse først til Gentofte Pige 
Cup og ugen efter i Pinsen til klubbens store 
fællestur Lions Cup i Kalundborg.

Midt i maj gjaldt det Gentofte Pige Cup, hvor 
vi via en lidt akut invitation deltog blandt otte 
andre U13-hold. 11 af vores ynglinge havde 
meldt sig klar, og foran os ventede i alt fem 
kampe. Det blev et uhyre tæt stævne, hvor vi 
efter tre puljekampe lige netop går videre til 
A-slutspillet, hvor pigerne rigtig får fat og efter 
1-0 over Hekla i semifinalen og forrygende 2-1 
over Sundby i finalen kan lade sig hylde som 
mestre.

Ugen efter går det løs til Lions Cup, hvor vi 
deltager med 28 piger, to hold, fire trænere og 
holdledere. Holdene blev delt efter vores turne-
ringshold, hhv. med et A-hold og et BC-hold. 
Det blev på alle måder et fantastisk stævne, 
både som fællestur med resten af klubben og 
med pigerne sammen socialt og på banen. 
Hvor vores A-hold nok var lidt overmatchet 
årets udgave for årgangen, spillede vores BC-
piger helt ud til rammen og leverede et sandt 
mirakel. A-holdet gik ubesejret igennem pulje-
spillet med en målscore på 33-3, og efter 3-0 
over Marstal i semifinalen og 2-0 over Kalund-
borg i en yderst velspillet A-finale kunne vores 
erfarne kæde løfte trofæet som Lions Cup me-
ster 2018. BC-holdet tilkæmpede sig en for-
nem tredjeplads i puljespillet og fik den mere 
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Fodbold

U13-PIGERNE GENTAGER         SUCCESEN TIL LIONS CUP
direkte vej til B-finalen, der blev en realitet efter 
5-1 over Gilleleje i semifinalen. I finalen ventede 
et fysisk stærkt mandskab fra Herstedøster, 
der efter en afsindig intens og tempofyldt af-
fære endte forløsende 2-1 til vores brave små 
kæmper med langskudsmål først af Juliane 
og siden sejrsmålet af Lions Cup debutanten 
Amanda. For andet år i træk foregik finalerne 

ved siden af hinanden med over 100 heppende 
tilskuere fra HIF på lægterne, og nok engang 
gik begge hold hele vejen og hjemtog pokaler 
til klub og evigt eje. Det var stort!

På trænerteamet og truppens vegne
Per Gørtz

Mestre af Gentofte Pige Cup 2018. Fra venstre; Cecilia, Ronja, Anna, Lucca, Alice, Emilie G., Caroline, Emilie C., 
Rosa og Laura. Forrest; Frederikke.
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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

6. MAJ 2018
For første gang siden maj-konkurrencens begyndelse primo 80'erne 
valgte vi at lægge dagen i weekenden efter en afstemning på Face-
book og omtale af ideen på sidste generalforsamling.
Deltagerantallet var der ikke den store forskel på, men gedderne var i 
den grad i hopla.
Udover at de huggede jævnt hen over dagen, så var de hidtil uset vilde 
og fightede vildt med flotte spring og vilde runs, før de blev landet.
Helt utroligt så bød dagen igen på store præmiefisk, omkring de 6 kg.
Den samme fisk blev fanget 2 gange efter først at være fanget af Mik-
kel Ratzlaff og siden af Jacob Thorman ca. 45 minutter efter genud-
sætning. Den viste sig at måle 92 cm og således skulle førstepræmien 
deles mellem 2.
Leslie Cowan lod sig dog ikke kyse og fiskede hårdt igennem hele 
dagen og endte med at fange en flot gedde på samme 92 cm.
At 3 fiskere deles om førstepladsen er godt nok ikke set før, men det 
var en sjov oplevelse ved søbredden.
Herudover blev der fanget masser af flotte fisk fra 88 cm og nedefter, 
en dejlig geddepremiere ved Hornbæk Sø.

 Formanden
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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
Hornbækslagteren.dk

- prøv f.eks. vores  

eller, vores  
færdigretter, 
tapas, anretninger 
og menuer

Luksus 
  smørrebrød 25,-

1 stk.

Hornbæk Idrætsforening · juni 2018 23 



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

HORNBÆK GOLFKLUB UDVIDER 
MEDLEMSTILBUDDENE
BÅDE FOR SPIL OG UNDERVISNING

Golf skal være en god
oplevelse, og derfor satser
vi nu på et udvidet tilbud til
medlemmerne om medlems-
træning og samtidig er vi i 
gang med at udvide mulighe-
derne for at spille banen.
 
I samarbejde med tidligere 
landstræner Magnus Lanström 
har vi udviklet et program for 
uddannelse af ”hjælpetræ-
nere” der sammen med vores 
professionelle trænere står for 
vores ”Forløbstræning”.
Vi kan allerede nu konstatere 
at programmet er en suc-
ces, idet flere medlemmer har 
fået forbedret deres teknik 
med bedre pointhøst som et 
resultat. 
 
For bedre at give endnu flere 
muligheder for at spille banen, 
enten fordi man synes det er 
sjovt at ud fordre sig selv eller 
fordi fysik eller evner ikke ræk-
ker til. Der oprettes en række 
teesteder der gør banen kor-
tere – en proces der startede 
i 2016 og som nu tager fart. Vi 
forventer det afsluttet om 2-3 
år.
 
Hans Henrik Brandt
Klubmanager
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Shell

Hornbæk

Ndr. Strandvej 359
Tlf.: 49 70 00 22

Når der skal være fest
Er Peters fadøl bedst

Ring til Peter Marx og bestil

HAVNEKIOSKEN HORNBÆK HAVN
TLF. 49 70 03 54

Hornbæk Skibshandel

Åben alle dage 10 - 17.30 

RALPH LAUREN

(Herre- og dame jeans)

Parajumpers

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

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

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133
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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
- 

  TILMELDING TIL SÆSON 2018-2019
I HORNBÆK IDRÆTSFORENINGS 
GYMNASTIKAFDELING. 
VI HÅBER, AT SE DIG 
Gymnastikafdelingen har igen i år sammensat et program med et 
bredt udvalg af muligheder, og vi håber, at der også er noget, der pas-
ser til dit/jeres behov.  
Som det ses, søger vi nye instruktører til Voksen/barn-holdene. Des-
værre har Christina Ziegler ikke mulighed for at fortsætte som instruk-
tør, ligesom Lise Fritzbøger heller ikke kan. Vi er godt i gang med at 
søge – og det skal nok lykkes :-)
Se også annonce andet sted på siderne.

VI ÅBNER FOR TILMELDING LØRDAG D. 23. JUNI KL. 10.00.

Sæsonen starter for børneholdene fra 1. kl. i uge 33. De øvrige 
børnehold ”Voksen/barn og ”Lopperne” og voksenholdene star-
ter i uge 36.

Tilmeldingen foregår online på www.hornbaekif.dk - klik på ”Gymna-
stik ”Gang og Løb”.
Når du tilmelder dig, skal du logge ind først. Hvis du ikke tidligere har 
oprettet dig på hjemmesiden, skal du starte med dette.
På vores hjemmeside er alle holdene grundigt beskrevet, og vi håber, 
at du kan finde et, der passer dig.
Har du spørgsmål vedr. indmeldelse kan du rette henvendelse til Per-
nille Kaslov, som er vores medlemsregistrator på tlf. nr. 40727494/
pernille@kaslov.dk. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til 
at ringe til undertegnede.

   På forhåbentlig gensyn til sæson
   2018-2019 i Hornbæk Idrætsforenings
   Gymnastikafdeling.

RIGTIG GOD
SOMMER

TIL JER ALLE
 

På bestyrelsens vegne
Kirsten Grønlund – formand
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- 
  OBS. : Ret til ændringer forbeholdes. Deltagerbegrænsning på alle hold

NR. HOLD-NAVN DAG TID STED INSTRUKTØR Pris

34
Outdoor &Parkour
- drenge og piger min. 10 år

Mandag 18.30-20.00 Store sal/skolen Stine Rosenquist 950

30 Voksen/barn 1,5-3 år Mandag 16.30-17.20 Gamle sal/skolen INSTRUKTØR SØGES 700

24 Dance It Mandag 18.30-19.20 Gamle sal/skolen Christina Ziegler 800

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

3 All Round piger og drenge fra 7. kl, Mandag 18.45-19.45 Multisalen/Hallen Mia Haagen Høyer 700

28 Yoga M/K Tirsdag 10.00-11.15 Multisalen/Hallen Grete Mærsk 950

35
Ministjerner - Spring/rytme, nybe-
gyndere, drenge og piger fra 5 år

Tirsdag 16.30-18.30 Tumlersal/skolen
Ida-Marie Appelrod
Ans. Jesper Appelrod

950

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

Tirsdag 16.30-18.30 Store sal/skolen
Jesper Appelrod/
Lise Fritzbøger

1.100

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

Tirsdag og 
Torsdag

16.30-18.30 Store sal/skolen
Jesper Appelrod/
Lise Fritzbøger

1.500

14 Stjerneholdet. Springere/øvede
Tirsdag og 

Torsdag
18.00-20.00 Store sal/skolen Jesper Appelrod 1.600

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

600

9 Core træning m/store bolde M/K Onsdag 17.00-18.15 Multisalen/Hallen
Hanne Overgaard
Knudsen

850

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

700

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

45 Yoga M/K Torsdag 10.00-11.15 Multisalen/hallen Grethe Mærsk 950

50 Styrketræning Torsdag 19.00-20.15 Multisalen/hallen Käthe Sølvhøj 850

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

Torsdag 16.30-17.30 Gamle sal/skolen Ida-Marie Appelrod 700

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

600

29 Voksen/barn 1,5-3 år Søndag 09.30-10.20 Gamle sal/skolen INSTRUKTØR SØGES 700

819 Motion M/K
Onsdag 

og fredag
09.45-10.45 Hornbæk Hallen

Annelise
Schultz-Lorentzen

900
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Gymnastik

HOLDBESKRIVELSE FOR HORNBÆK IF'S
GYMNASTIKSÆSON 2018-2019
Obs: Ret til ændringer forbeholdes. Alle vores hold har deltagerbegrænsning 

”Voksen/barn”. Børn 1,5 - 3 år. 
Søndage 9.30-10.20/ Skolens gl. sal.
INSTRUKTØR SØGES
Små børn elsker at tumle, trille, snurre, gynge, 
vugge, hoppe, løbe, kravle, rutsje, klatre og 
meget mere. Og hvad kan være bedre end hvis 
man kan få lov til det sammen med en kær vok-
sen!
De mindste gymnaster vil her få mulighed for 
i deres eget tempo at stifte bekendtskab med 
gymnastikkens verden.
Gennem leg og glæde stimuleres alle barnets 
sanser og barnets motorik og reflekser udvik-
les.
Bevægelseslege, lege, små legeredskaber og 
store redskabsbaner, hvor børnene udfordrer 
sig selv, vil indgå i timen.
Husk både barn og voksen (som også kan 
være en bedsteforældre el.lign.) deltager i 
gymnastikken! (Kun tilmeldte børn i salen.)
Hold nr. 29/ Kr. 700,-
Sæsonstart søndag d. 09.09.2018

”Voksen/barn”. Børn 1,5 - 3 år. 
Mandage 16.30-17.20/ Skolens gl. sal.
INSTRUKTØR SØGES
Samme beskrivelse som holdet ovenfor.
Hold nr. 30/ Kr. 700,-
Sæsonstart mandag d. 03.09.2018

”Lopperne”. Piger og drenge fra 3 år - 0. kl. 
Torsdage 16.30-17.30/ Skolens gl. sal. 
Instruktør Ida-Marie Appelrod. 
Vi leger meget på en struktureret måde. Dan-
ser, hopper og spjætter med arme og ben, op 
og ned, frem og tilbage, over og under. Vi bru-
ger alle redskaber – kun fantasien sætter græn-
ser. Vi hører god musik og sætter meget pris på 
at have det sjovt med hinanden. Når timen er 
forbi er vi glade og trætte.
Hold nr. 4/ Kr. 700,-
Sæsonstart torsdag d. 06.09.2018
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”GymGirls”. Piger fra 1.-3. kl. 
Onsdage 17.15-18.15/ Skolens gl. sal. 
Instruktør Emma Daugaard Sørensen.
Er du glad for bevægelse, gymnastik og dans 
og går i 1.-3. kl. – så er GymGirls lige noget 
for dig. På dette hold laver vi rytmegymnastik 
samt en masse sjov og ballade. Du behøver 
ikke af have gået til gymnastik eller dans før, for 
på GymGirls er der plads til alle. Kom og prøv 
at være med, vi får det rigtig sjovt. Vi afslutter 
sæsonen med en opvisning, Derfor må der på-
regnes udgifter til opvisningsdragter.
Hold nr. 1/ Kr. 700,-
Sæsonstart onsdag d. 15.08.2018

”Hornbækpigerne”. Piger fra 4.–6. kl. 
Onsdage 18.30-19.30/ Skolens gl. sal. 
Instruktør Mathilde Skandov. 
Hornbækpigerne laver rytmegymnastik, hyg-
ger og lærer nye dansemoves. Vi arbejder i 
løbet af sæsonen på at blive dygtigere til gym-
nastik, men vi har det også sjovt imens. Du be-

høver ikke at have gået til gymnastik før, men 
det er vigtigt, at du er frisk på at yde en indsats 
for at lære noget nyt. Vi laver forskellige rytme- 
og danseserier og afslutter sæsonen med en 
opvisning. Derfor må der påregnes udgifter til 
opvisningsdragter og evt. redskaber.
Hold nr. 2/ Kr. 700,-
Sæsonstart onsdag d. 15.08.2018

”All Round”. Piger og drenge fra 7. kl.  
Mandage kl. 18.45-19.45/ Hornbæk Hallens 
Multisal. 
Instruktør Mia Haagen Høyer.
Dansehold for piger og drenge fra 7 kl. og op-
efter.
I løbet af sæsonen gennemgår vi forskellige 
dansestilarter, f.eks. House, Hiphop, Rytmisk 
gymnastik og hvis du har mod på det Disco. 
Så hvis du vil have det sjovt samtidig med, at 
du får sved på panden og lærer noget nyt, så er 
All Round noget for dig.  
Hold nr. 3/ Kr. 700,-
Sæsonstart mandag d. 13.08.2018
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Gymnastik

”Ministjernerne”. Drenge/piger fra 5 år.
Nybegyndere, der senere skal videre på
springhold. 
Tirsdage 16.30-18.00 i Tumlesalen ved den 
store sal på skolen.
Instruktør Ida-Marie Appelrod/ ansvarsha-
vende instruktør Jesper Appelrod.
Holdet for de kommende superspringere vil 
blive trænet af vores højt kvalificerede unge 
trænere. Vi træner hårdt – rigtig hårdt og vi har 
det sjovt – rigtig sjovt. Ministjernerne er drenge 
og piger fra 5 år, der har talentet og gnisten til 
at blive ved og ved, også selv om det kan gøre 
lidt av. Der vil blive stor fokus på smidighed, 
balance, grundspring og rytmisk forståelse.
Som forældre er man velkomne i salen, hvis 
man er omklædt og deltager i opvarmning, 
såvel som aktiv hjælper. Vi forventer, at man 
respekterer de unge trænere 100%. Der må 
påregnes udgift til opvisningsdragter.
Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gym-
nast vil have større udbytte af et andet hold, 
flyttes til et andet hold. 
Hold nr. 35/ Kr. 950,-
Sæsonstart tirsdag d. 14.08.2018

”Småstjernerne 1”- Drenge/piger fra 7 år - 
spring-og rytmehold/let øvede. 
Tirsdage 16.30-18.30/ Skolens store sal.
Instruktør Jesper Appelrod og Lise Fritzbøger.
Det forventes, at man er koncentreret, discipli-
neret og kan være en del af et hold, samt blive i 
salen i den tid, som træningen varer.
Forældre er velkomne i salen, men KUN hvis de 
er omklædt og aktive som hjælpere og deltager 
i opvarmning.

Der må påregnes en ekstra udgift på 300-500 
kr. til opvisningsdragter og deltagelse i træ-
ningsarrangementer.
Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gym-
nast vil have større udbytte af et andet spring-
hold, flyttes til et andet hold.
Hold nr. 15/ Kr. 1.100,-
Sæsonstart tirsdag d. 14.08.2018

”Småstjernerne 2”- Drenge/piger - spring 
og rytmehold/øvede. 
Tirsdage og torsdage 16.30-18.30/ Skolens 
store sal. 
Instruktør Jesper Appelrod og Lise Fritzbøger. 
Man skal som minimum have gået til spring-
gymnastik 1 år i Hornbæk eller have været på 
tilsvarende springhold for at gå på Småstjer-
nerne 2 – eller udvise specielt talent.
Man skal som minimum kunne udføre udvalgte 
spring.
Det forventes, at man er koncentreret og di-
sciplineret. Mødepligt er en del af samarbej-
det og vi forventer at gymnasten også øver sig 
hjemme, samt deltager i opvisninger og ekstra 
træninger. 
Forældre er velkomne i salen, men KUN hvis de 
er omklædt og aktive som hjælpere og deltager 
i opvarmning.
Der må påregnes en ekstra udgift på 300-500 
kr. til opvisningsdragter og deltagelse i træ-
ningsarrangementer.
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Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gym-
nast vil have større udbytte af et andet spring-
hold, flyttes til et andet hold.
Hold nr. 23/ Kr. 1.500,-
Sæsonstart tirsdag d. 14.08.2018

”Stjerneholdet". Spring- og rytmegymnastik 
for øvede drenge og piger.
Tirsdage og torsdage kl. 18.00-20.00/ Skolens 
store sal. 
Instruktør Jesper Appelrod.  
Springtræning med udfordringer.
Man skal som minimum kunne udføre udvalgte 
spring.
Mødepligt er en del af samarbejdet og vi for-
venter, at gymnasten også øver sig hjemme og 
at alle deltager i opvisninger samt ekstra træ-
ninger. 
Der må påregnes en ekstra udgift på 300-500 
kr. til opvisningsdragter og deltagelse i træ-
ningsarrangementer.
Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gym-
nast vil have større udbytte af et andet spring-
hold, flyttes til et andet hold.
Hold nr. 14/ Kr. 1.600.-
Sæsonstart tirsdag d. 14.08.2018          
                 

”Smidighed og Styrke” M/K. 
Mandage 17.00-18.30/Hornbæk Hallens 
Multisal.  
Instruktør Anne Tvilling Jensen. 
Smidighed og Styrke er holdet for dig, som øn-
sker at få arbejdet hele kroppen igennem. Det 
er callanetic, pilates og yoga inspireret, dvs. 
skånsom og opstrammende styrketræning. Vi 
benytter også den lille Redondobold i trænin-
gen. Vi hverken hopper eller løber, men du vil 
sagtens kunne få sved på panden. Holdet er 
både for mænd og kvinder i alle aldre.
Hold nr. 22/ Kr. 1.000,-
Sæsonstart mandag d. 03.09.2018

”Core træning” m/ Store bolde M/K. 
Onsdage 17.00-18.15/ Hornbæk Hallens
Multisal. 
Instruktør Hanne Overgaard Knudsen. 
Core betyder ”muskelkorsettet” eller ”krop-
pens stamme”. Core træning med store bolde 
træner primært mave- og rygmuskler, de små 
muskler omkring dine led og din balance. Jo 
stærkere du er i de små muskler omkring led-
dene, jo mindre belaster du dem, når du be-
væger dig. 
Det betyder, at din krop bliver langt stærkere 
og du har mindre risiko for fx rygsmerter. 
Undervisningen vil også have fokus på at træne 
de øvrige muskler i kroppen, så du bliver stær-
kere og aflaster alle kroppens led. Vi afslutter 
hver gang med en god afspænding, så du går 
fra timen med en god fornemmelse i kroppen. 
Du vil af og til få pulsen let op med træning på 
bold, men ikke nødvendigvis hver time.
Alle kan træne på store bolde – det er rigtig god 
grundtræning og bolden giver god aflastning 
ved træning, hvor du styrker de store muskler.
Ligesom al anden sport kræver boldtræning 
tålmodighed. Det tager tid at lære at udføre 
øvelserne korrekt, så du får noget ud af træ-
ningen. I begyndelsen kan det være svært bare 
at sidde på træningsbolden og holde balan-
cen, men i løbet af relativt kort tid vil du kunne 
mærke en klar forbedring. 
Hold nr. 9/ Kr. 850,-
Sæsonstart onsdag d. 05.09.2018 
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Gymnastik
”Styrketræning” M/K. 
Torsdage 19.00–20.15/ Hornbæk Hallens
Multisal. 
Instruktør Käthe Sølvhøj.
Styrketræning af hele kroppen. Der er forskel-
lige træningsformer, lige fra pilates og vejr-
trækningsøvelser til cirkeltræning/traditionel 
gymnastiktræning med og uden redskaber. Der 
sluttes af med udstrækning og afslapning.
Holdet er både for kvinder og mænd og alle 
kan være med.
Kom og vær med til en gratis prøvetime – og se 
om det kunne være noget for dig.
Hold nr. 50/ Kr. 850,-
Sæsonstart torsdag d. 06.09.2018

”Yoga” M/K.
Tirsdage 10.00-11.15/ Hornbæk Hallens 
Multisal
Torsdage 10.00-11.15/Hornbæk Hallens
Multisal
Yogalærer Grete Mærsk.
Yoga virker på en gang afstressende og vita-
liserende. Den er desuden styrkende og smi-
diggørende samt dybt regenererende. Ska-
vanker som dårlig ryg, spændingshovedpine, 
fordøjelses- og søvnproblemer forebygges og 
afhjælpes ved regelmæssig praksis. Den en-
keltes energi og modstandskraft øges. Mentalt 
vil man desuden opleve et bedre kendskab til 
sig selv og sine ressourcer samt en større op-
levelse af indre ro.
Yoga forener krop, åndedræt, sind og giver 
styrke, indre ro og velvære. Man arbejder med 
hele kroppen gennem forskellige dynamiske og 
statiske stillinger. Du vil lære åndedrættets tek-
nikker og opnå en positiv effekt på kredsløb.
Yoga er for alle, uanset alder, køn størrelse og 
tidligere erfaringer med yoga. Det er derfor hel-
ler ikke nødvendigt at være specielt smidig el-
ler stærk. Det har større betydning, at du har 
lyst til at arbejde med dig selv og din krop. At 
du tør være autentisk i forhold til hvad du føler 
og respondere ærligt på det kroppen fortæller 
dig.
Hold nr. 28/ Kr. 950,-
Sæsonstart tirsdag d. 04.09.2018
Hold nr. 45/Kr. 950,-
Sæsonstart torsdag d. 06.09.2018

"Motion” M/K. 
Onsdage 09.45-10.45/ Hornbæk Hallen
Fredage 09.45-10.45/ Hornbæk Hallen 
Instruktør Annelise Schultz-Lorentzen.
Kom og vær med. Effektiv træning til glad mu-
sik. Motion er godt og især kroppen nyder det. 
Den er skabt til at bevæge sig. Ved motion 
bliver muskler og knogler styrket, kredsløbet 
forbedres, hvilket nedsætter risikoen for hjerte-
kar sygdomme, blodpropper, forhøjet blodtryk. 
Konditionen og koordinationen bliver forbedret 
og balancen bliver markant bedre. Det er aldrig 
for sent at komme i gang med at dyrke mo-
tion. Motion skal være sjovt og en fornøjelse. 
Lidt motion er altid bedre end slet ingen mo-
tion. I løbet af en træningstime er der fokus på 
at arbejde hele kroppen igennem. Der vil blive 
trænet styrke, balance og kondition med be-
vidstheden om kropsholdning i fokus. Under-
visningen er tilrettelagt så alle kan deltage. Der 
vejledes og tages individuelle hensyn, så gym-
nastikholdet er også noget for dig, der har en 
lille eller større skavank.
Hold nr. 8/ Kr. 600,- Hold nr. 19/ Kr. 600,-
Hold nr. 819/ Kr. 900,-
Sæsonstart onsdag d. 05.09.2018
Sæsonstart fredag d. 07.09.2018
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”Outdoor & Parkour”. Drenge og piger
fra min. 10 år + evt. voksne.
Mandage 18.30–20.00/ Skolens store sal. 
Instruktør Stine Rosenquist.
Parkour går ud på at finde den hurtigste og 
mest elegante vej mellem to punkter, og be-
står af forskellige bevægelsesformer, hvor man 
blandt andet hopper, ruller, løber på mur og 
andre faste genstande. Parkour er en alsidig 
bevægelsesform, som har elementer fra for-
skellige idrætsgrene som f.eks. løb, klatring og 
gymnastik. Her er ingen regler.

Vi tilbyder nu et udvidet koncept for parkour-
holdet. Deltagerne på holdet kommer til at del-
tage i udendørs aktiviteter, hvilket indebærer 
to overnatninger i shelter. Når det er muligt vil 
undervisningen foregå udendørs.
Hvis du kan lide at være i naturen og prøve 
kræfter med dig selv fysisk og mentalt er ”Out-
door & Parkour” lige noget for dig.
Vi vil være i naturen omkring Hornbæk, hvor vi 
blandt andet skal lave skov- og strand parkour, 
træklatring og overnatning i shelter med mad 
på bål. Dette indbefatter også øvelser i team-
building og samarbejde med dine nye venner 
på Outdoor & Parkour holdet.
For at deltage på dette hold skal du være ind-
stillet på at følge instruktørernes anvisninger, 
comitte dig til holdet og samarbejdet og være 
en god kammerat.
Ved den årlige opvisning i gymnastikafdelingen 
deltager holdet med at vise nogle parkourtek-
nikker. 
Ekstraudgifter i forbindelse med overnatninger.
Hold nr. 34/ Kr. 950,-
Sæsonstart mandag d. 13.08.2018

INSTRUKTØR TIL
VOKSEN/BARN-HOLD SØGES
Er du (eller kender du én), der synes det er en fest at få små børn og deres voksne til at 
bevæge sig og have det hyggeligt og sjovt samtidig?
Vi mangler én – måske to, der har lyst til at undervise på vores voksen/barn hold mandag 
eftermiddag og søndag formiddag.

ER du interesseret – eller har du et tip, så skriv til mig på 
Kirsten3100@hotmail.com eller ring 2097 9894 

KIRSTEN GRØNLUND
FORMAND FOR HORNBÆK IF'S GYMNASTIKAFDELING
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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

Håndbold

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

U14 pigerne til

Strandhåndbold
i Vallensbæk
Så fik U14 pigerne taget hold på årets strandhåndboldsæson. Søndag 
morgen 3. juni Kl. 7.15 kørte 9 morgenfriske piger, samt trætte trænere 
og forældre til Vallensbæk for at deltage i en af årets strandhåndbold-
turneringer.

Pigerne kom på en flot andenplads i deres pulje. Første kamp var en 
sikker sejr på 2-0 over AB, herefter skulle et nederlag på 2-0 til Lyngby.  
Sidste puljekamp vandt vi 2-0 over Team København. 

Efter 3 hårde kampe stod den på badning og dejlige is i varmen, der 
havde sneget sig op på 27-28 grader.

Strandhåndboldreglerne og taktikken blev finpudset på dagen og nu 
er vi så klar til at give den fuld gas og gå efter guldet og have det sjovt, 
når Hornbæk ligger strand til sæsonens sidste strandhåndboldstævne 
i weekenden 18.+19. august.

HUSK
Beachstævne

på Hornbæk Strand
18.-19. August
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Håndbold

VELKOMMEN TIL

den nye bestyrelse
   

Ved generalforsamlin-
gen den 11.april 2018, 
blev bestyrelsen større. 
Bestyrelsen tæller nu 
seks fuldgyldige med-
lemmer.
 

1. Formand Pernille Kjærsgaard – trådte ind i bestyrelsen i 2013 som formand for ung- 
 domsudvalget og har arrangeret flere spise-/hygge arrangementer. Hun er stævnean- 
 svarlig og sørger for at klubben kommer til påskecup og afholder beachstævne. 

2. Næstformand Line Riemer - trådte ind i bestyrelsen i 2017. Line har stået for kulturnatten 
  og sidste år var det et kæmpe tilløbsstykke, da Line valgte at rykke vores placering fra 
  PUK ned til hovedgaden. Line er også træner for vores nuværende U10-P og har været 
 træner i klubben i de to tidligere sæsoner.

3. Kassér Karina Thaulov – trådte ind i bestyrelsen i 2015. Hun har 100% styr på hvor 
 vi kan søge tilskud og hvem der mangler at betale kontingent. Karina er endvidere også

 en blæksprutte og sørger for at vi får iværksat en masse gode tiltag. Det sidste er den  
 kæmpe succes vi have med skolesamarbejdet som gav en medlemsfremgang med 50%.

4. Sektrær Rie Schultz Petersen – trådte ind i bestyrelsen i 2017. Rie søger for at have 
 agenda klar til mødet samt referatet klar til distribution, 5 dage efter afholdt møde. Rie 
 stod sidste år for omdeling af flyers og julekalenderen. 

5. Karina Kok Nielsen – trådte ind i bestyrelsen 2018. Karina har været mange år i klub- 
 ben, både som spillere, tidligere kassér og træner. Karina har 100% styr på regler og love 
 hos HRØ. Karina er træner for U14-P. 

6. Heidi Johanne Engsig – trådte ind i bestyrelsen 2018. Heidi har været i klubben siden 
 sidste sæson, hvor hendes søn ønskede at spille håndbold, men der manglede en træ- 
 ner på holdet. Her trådte Heidi til og har ved hjælp af kurser og som observatør ved en 
 masser håndboldkampe, lært en masse. Heidi er træner på U12-D.
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AUTORISERET  KLOAKMESTER

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

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
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Mødested: 
Badehuset på  
østre mole

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

Næstformand/
aktivitetsansvarlig
Ulla Kuskner
Valnøddevej 22
3100 Hornbæk
Tlf. 24594800
ullakuskner@gmail.com

Kasserer/
Medlemsregistrering
Ole Søndergaard
Løvvænget 5
3100 Hornbæk
Tlf.26213860
ole.sondergaard@tdcadsl.dk

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

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

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

Hjemmeside:
hornbaek-vinterbadelaug.dk

Hornbæk Vinterbadelaug

ÅRSFEST 2018
Badelaugets årsfest var i år henlagt til Bådeklubben, et dejligt sted 
også for os vinterbadere.
Den smukkeste udsigt med en gylden rød solnedgang, som brændte 
sig fast i vores øjeblik. 

Festudvalget havde dækket "de havblå borde" med strandpynt og 
personlige "stenbordkort".
Dejlig mad og drikke og en super stemning hos både gamle som nye 
medlemmer af vores badelaug gjorde aftenen til noget særligt.

Festudvalget havde fået en ide om fællessang over det kendte revy 
nummer " vi er jo alle i samme båd".
Formanden havde lavet en ny tekst og Buller lavet den flotteste rum-
sterstang, Kirsten Storminger fandt billeder som var sat op på lær-
red, hvor Marianne med sikker pind kunne udpege Vinterbadslivet. 
Lisbeth og Bente bistod med båthorn m.m. 
Ja hele byens Badelaug sang med så selv sundet summede i havets 
stjerner...

Så blev årets vinterbader kåret, sidste års bader Peter Dybsted holdt 
en fin rammende tale og overrakte vores pokal - et maleri af Huset 
(malet af Jonna Fritzen) til Jørn Lysdahl, som udover at bidrage med 
megen "varm "tale altid er vores faste holdepunkt i "de koldeste tider 
med is og stormende kulde". Jørn modtog velfortjent megen applaus 
...

Senere kom Henrik Munk og ”The Blue Jackets” og spillede op til 
dans og med Henriks dejlige stemme blev og var dansegulvet fyldt                                              
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til sidste tone og sluttede med ekstra nummer klokken tolv. En forrygende musik. STOR TAK til 
Henrik Munk.
De sidste forlod stedet efter nogen oprydning i "lettere løftet ROM-stemning "....
Stor tak til festudvalget bestående af: Bente Winsløw, Marianne Johanson, Buller (Erling Godsæd-
Petersen), Lisbeth Helle og Formanden...
Festudvalget bliv genvalgt til næste års fest udvidet med Kurt Hvid og Pernille Zinita. 
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Hornbæk Vinterbadelaug

VI ER JO ALLE I SAMME HAV
 Her har vi havn og her har vi hav
 Her har vi Hornbæk med Vinterbadelaug
 Her er havn og her er hav 
 Her er byens badelaug
 Her er hele molevitten 
 Havnen og hvad der er i den
 "Fisker og bådfolk, vinterbaderflok
 Glæder og sorger i tidens tegnestok 
 Livet det leves når kulden giver chok 
                                      
 "Vi er jo alle i samme HAV..."

2  Her har vi huset "Den sorte diamant"
 Her de mange badere som livets lykke
 fandt
3 Her har vi is på badetrappens trin
 Her har vi alvor nej det er bare grin
4 Her har vi sauna den luner vores krop
 Her har vi varmen som stedse hører op
5 Her har vi broen vi alle glider på 
 Her har vi vandet som dækker vores tå
6  Her har vi ung og gammel i sit es
 Her har vi familien som slapper af fra stress      
7 Her har vi Bådeklub vores spise-drikke sted
 Her har vi glæden som stedse skylles ned
8 Her har vi snak om alt hvad der er hot
 Her får man venner og det skulle være så godt 
9 Her har vi "nymfer" de bader hele dagen
 Her har vi "havmænd" og de går lige til sagen
10 Her har vi hele den glade badeflok
 Her Hornbæk havn vore hjerters sande dok...

 Her er hele molevitten 
 Havnen og hvad der er i den
 Fisker og bådfolk, vinterbadeflok
 Glæder og sorger i tidens tegnestok 
 Livet det leves når kulden giver chok
 Vi er jo alle i samme hav....

GOD SOMMER
OG PÅ KOLDT GENSYN 
AASE  - FORMAND
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ER DIN BÅD 
DRIFTSIKKER?

AUTHORIZED

VOLVO 
PENTA

SERVICEwww.brdrpetersen.dk

Book Service, 
på tlf. 4830 0136

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S 

Hornbækslagteren.dk
- prøv f.eks. vores 

Luksus smørrebrød
eller, vores tapas

færdigretter,
anretninger,  
og menuer

25,-
1 stk.

ANNONCER
fra din virksomhed/forretning
vil blive læst her i bladet

Kontakt Michael på
msorensen.dk@gmail.com

2294 0731

Hornbæk Idrætsforening · juni 2018 41 



Petanque
Formand
Kirsten Madsen
Tlf. 23 62 45 18
E-mail:  
frumadsen@frumadsen.dk

Næstformand
Rasmus Korsholm
Tlf. 22 67 87 02
E-mail:  
rkc@skolepartner.dk

Kasserer
Jonatan Ørsdahl
Tlf. 60 37 05 52
E-mail:
natanoj0907@hotmail.com

Sekretær
Morten Klausen
Tlf: 30 31 47 92
e-mail: hagenklausen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Gitte Pedersen
Tlf. 51 55 37 092
E-mail: gehelmer@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Mads Rasmussen
Tlf: 20 30 33 87
E-mail:  
mvras@hotmail.com
  
Suppleant
Janne Bubandt 
Tlf. 4216 6419
E-mail:
jannebubandtjensen@gmail.com

Ansvarlig for seniorpetanque
Irene Serup
Tlf: 60 67 16 26
e-mail: serup@c.dk

RØDVINS-
PETANQUE
På nuværende tidspunkt er seks af
årets ti rødvinsturneringer blevet
spillet. Resultaterne viser tydeligt,
at vi allerede nu har en kandidat til
at vinde All-over prisen, og det er
sidste års mester Rasmus Korsholm.

KLUB-
MESTERSKAB
I DOUBLE

Klubmesterskabet blev
spillet lørdag den 26. maj
2018 i strålende solskin
med deltagelse af 12 vel-
oplagte hold. Turneringen
var tilrettelagt således,
at alle hold skulle spille seks kampe, før vinderne kunne kåres og 
medaljer kunne uddeles.
Guldvindere blev Mads Rasmussen og Morten Klausen, sølv-
vindere blev Daniel Mowitz og Rasmus Korsholm og bronzeme-
daljen gik til de to brødre Henning og Niels Serup.
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STRANDPETANQUE
Hornbæk Petanques store sommerevent ”Strandpetanque” spilles på stranden øst for Hornbæk 
Havn lørdag den 7. juli 2018. Turneringen er for 6-mands hold og alle kan deltage, uanset man er 
en øvet petanquespiller eller ej. 

Invitationen og regler for Strandpetanque kan man læse meget mere om på
klubbens hjemmeside http://www.hornbaekif.dk/?lang=uk
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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

STANDERHEJSNING OG
ARBEJDSDAG 
Fredag den 27.april var bestyrelse og  medlemmer trukket i ar-
bejdstøjet. Med stor iver blev der slæbt bænke og læsejl frem. Der 
blev snakket, skrubbet og skuret både inde og ude, og efter et par 
timer stod både baner og klubhus klar til at gå en ny sæson i møde. 
Dagen sluttede med, at flaget blev hejst og grillen blev tændt. Dejlig 
start på en ny sæson.
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TENNISSPORTENS DAG 
Lørdag den 5. maj mødte veloplagte børn og de-
res forældre, samt andre tennisinteresserede op i 
klubben på tennissportens dag. 
Dagen blev indledt med en festlig begivenhed. 
Vores nye slåmur blev indviet af Spar Nord Fon-
den, som klippede snoren over omgivet af glade 
og forventningsfulde børn .
Dagen blev en stor succes for de fremmødte, 
som sammen med vores træner Jackie fik prø-
vet tennisspillet. 
Klubben erhvervede denne dag en hel del nye 
medlemmer. Velkommen til Hornbæk tennis-
klub til de nye medlemmer.

Hornbæk Idrætsforening · juni 2018 45 



Tennis

FAMILIETENNIS 
Vi har haft en forrygende opstart på sæsonen. Vi har haft tennissportens dag, træningen er kommet 
i gang med stor tilslutning. Men som noget helt nyt, har vi også startet vores familiehold op. Vi kan 
fortsat være flere.
Der er stor glæde blandt børn og voksne , når vi "rejser" verden rundt, og vi helt uden at vide det, 
lærer tennisgreb mm.
Familietennis er bygget op som leg, hvor timen hver gang er en fortællende rejse. Kom og hver 
med, måske er det noget for dig, dit barn og familien.

GRILLTENNIS
Hver den sidste fredag i måneden er der mulighed for at 
tænde grillen. Man kan tage sin medbragte mad med, og 
vi griller, når tennis er færdig kl. 20. Der er mulighed for at 
købe drikkevarer i klubben. På dejlige sommeraftener sum-
mer terrassen af hygge på disse grillaftener og  medlem-
merne  hygger sig med hinanden. En rigtig god mulighed 
for nye medlemmer til at lære klublivet at kende. Mød op 
og vær med! Ægtefæller og kærester er selvfølgelig også 
velkomne til at deltage.
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Velkommen til voksencamp i 
Hornbæk. 
 
Få igen en intensiv tennistræning 
som opstart til sommersæsonen 
sammen med TennisCamp. 
 
Morgenmad fra kl. 9.30. Herefter på 
banen frem til kl. 15.00, afbrudt af en 
god frokost.  
 
Campen er for alle seniorer. 
 
 Slagteknik 
 Præmie udloves sidst på dagen 
 Tennisfitness og høj puls 
 Gennemgang af alle slag - fokus 

på grundslag 
 Inddeling af baner efter niveau 
 Mad, drikkevarer, præmie og 

træning med i prisen 
 
 
Program udsendes, når 
tilmeldingerne kendes.  
  
Vi glæder os til at se dig.  
  
Mange hilsner fra Anders Bagger og 
Mikael Lytzen  

 Tenniscamp i Hornbæk 
for voksne d. 10. juni - 2018 
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Tennis

TRÆNERTEAMET I HORNBÆK TENNIS
Hornbæk tennis har fået styrket trænersiden, så nu består vores  trænerteam udover Jackie også 
af Mikael. Dette betyder, at vi kan være meget mere fleksible med træningstiderne . Velkommen til 
Hornbæk tennis, Mikael.

MIKAEL FORTÆLLER OM SIG SELV: 
Mit navn er Mikael Lytzen, 40 år. Jeg er uddannet Forbundstræner i 2002 – det som nu hed-
der Diplomtræner. Jeg er medstifter af TennisCamp i 2006, som årligt arrangerer omkring 25 ten-
niscamps for børn, unge og voksne i Danmark. Jeg har 26 års trænererfaring. Jeg spiller selv på 
divisionsniveau i Øresund Tennis.
Jeg arbejder til daglig som skolelærer i Espergærde. Jeg ser frem til at møde alle børn og forældre 
på tennisbanen i Hornbæk Tennisklub.
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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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Tennis

KLOVNELØBET
LØRDAG DEN 2. JUNI
Hornbæk tennis vinder klovneløbet med flest til-
meldte. Sådan - godt gået! 

Det er med stor glæde, at vi fra juniorafdelingen i år har 
kunnet samle et klovneløb hold, hvor vi støtter de dan-

ske hospitalsklovne. Og flot ser det ud, at vi kunne løbe i 
vores sponserbluser !
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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

Hornbækslagteren.dk
- prøv f.eks. vores Luksus smørrebrød

 eller, vores tapas, 
      færdigretter, 
         anretninger 
             og menuer

25,-
1 stk.
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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

Best.medlem: 
Rex Degnegaard
E-mail rex@hornbaeksurfshoop.com 
Tlf.30 24 38 38

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

Turisinfo.: 
Lisbeth Jensen 
E-mail lje68@helsbib.dk 
tlf.49 28 17 02

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

BESTYRELSENS BERETNING 
FOR ÅRET 2017.
 
GENERALFORSAMLING DEN 30. MAJ KL.19.30 

I SOGNEHUSET.

I bestyrelsen til Hornbæk turistforening i 2017 var der 6 bestyrel-
sesmedlemmer, og 1 suppleant. Samt 1 som møder fra Hornbæk 
biblo./Turistinfo. og 1 fra Civitas software att. Internette/og elektro-
ninskmarkedsføring. Jesper Myging blev valgt som ny revisor under 
generalforsamlingen i maj 2017.

Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder, 11 møder i UGE31 udvalget.
Jeg som formand har været til 6 møder med Helsingør Kommune/
VisitNordsjælland. 
Jeg som formand har haft 2 møder med Helsingør Kommune, 
Skov&natur, SunSpot att. Arbejde omkring SunSpot. 
Jeg som formand har haft flere møde att. Kulturnatten 2017, og alle 
møderne til LokaltSamvirke, har jeg deltaget i.

EVENT I 2017 
Sæsonen starter vi op med StoreBadeDag, som Susanne Buhl og 
Lotte Lund laver for Hornbæk Turistforening. Der kom over 700 til 
StoreBadeDag i 2017.
Årets store event fra Hornbæk turistforening er UGE31, som er det 
femte år på rad vi lavet. Der havde meldt sig til 33 aktører til at lave 
over 100 event.

Økonomisk set blev UGE31-2017 en kæmpe udfordring. Da vi ikke 
fik ja på vores ansøgninger fra de største sponsorer. 
Det som reddede UGE31-2017 var Hornbæk Handelstandsforening 
som sponserede os med Kr.10.000,- samt vi dækkede de sidste ud-
gifter med egne penge som vi havde fået fra Helsingør Kommune.

HIF nyt sponserede os med en hel side i bladet om UGE31, og 
Hornbæk Handelstandforening sponserede os også med en hel 
side i Dit Hornbæk avisen.

Peter Leander lånte os NyBoligs reklamevæg på hovedgaden helt 
gratis i hele UGE31.
Vedr. flag og bander med reklame for UGE31, benyttet vi det vi 
havde lavet i 2016. Samt vi havde købt gulv ind i 2016, til hele par-
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tyteltet ved havnen, som HornbækBådeklub/
Havnefesten, lånte os helt gratis i hele ugen. 
Fonden Hornbæk havn lånte os igen info sku-
ret på havnen.

Afslutningen for UGE31 havde vi hos Albis på 
hovedgaden, hvor Albis betalte for musik og 
underholdning.

Vi i Hornbæk turistforening vil takke alle som 
hjalp os i 2017, sponsorer, hjælpere, aktører, og 
ikke mindst alle som kom til UGE31 i 2017.

Vi vil også rette en stor tak til Frederik Lindberg 
i Citybook, som firmaet hedder i 2017. For et 
fantastisk flot arbejde med elektronisk mar-
kedsføring og reklame for UGE31 på nette.

Videre så har vi arbejdet med at markedsføre 
Hornbæk på internettet på vores side, som vi 
har hos VistNordsjælland, tre hele sider om 
Hornbæk i Magasinet Kongenes Nordsjælland 
som trykkes i ca.140.000 exp. og deles ud gra-
tis i hele Skandinavia og nordTyskland.

Aase Kjær, fra Hornbæk Turistforening solgte 
reklameplads på Hornbæk-kortet i samarbejde 
med VisitNordsjælland. Betaling for dette ar-
bejdet, fik vi en hel side gratis i Magasinet Kon-
genes Nordsjælland, af VisitNordsjælland. En 
stor tak til Aase.

Vi havde artikler i alle HIF nyt som kom ud i 
2017. Vi har et tæt og godt samarbejde med 
Hornbæk handelstandsforening via Lotte 
Lund, hvor vi bidrager med artikler og foto til 
avisen Dit Hornbæk. Vi har Facebook side for 
Hornbæk Turistforening, UGE31, og StoreBa-
deDag, som bliver opdateret hele tiden af City-
book/Civitas, og Susanne Buhl som opdaterer 
StoreBadeDag.

På slutten af 2017 startet vi op med at plan-
lægge Hornbæk sin Internet-platform horn-
baek.dk som Frederik i Civitas software (Ci-
tybook) vil præsentere for Jer under evt. som 
det sidste punkt på programmet i aften under 
Generalforsamlingen.

TAK

TURISTPRISEN
TURISTPRISEN 2018
TILDELES
CAMILLA & MICHAEL
MENGERS

Prisen tildeles for at sætte Hornbæk på 
verdenskortet ved at åbne Albis Kaffe-
bar i Hornbæk. Både i form af at være i 
aviser og bøger, men i lige så høj grad 
ved at folk kommer fra nær og fjern for 
at opleve stemningen i kaffebaren og 
byen. Hvad enten det er cykelturister, 
badegæster eller lokale borgere frem-
mer Camilla og Michael med Albis Kaf-
febar den lokale turisme.
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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

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:
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

KrocketHornbæk 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

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
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Hornbæk
slagteren.dk

- prøv f.eks. vores

Luksus 

eller, vores tapas, 
færdigretter, anretninger 

og menuer

smørrebrød

25,-
1 stk.

HANDLER
hos bladets
annoncører

STØTTER DU IDRÆTTEN

I HORNBÆK

Når du
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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

En meget attraktiv ejendom med en utrolig hygge-
lig atmosfære og fantastisk beliggenhed.
Boligen er skønt placeret på den hyggelige grusvej 
- Skovvænget, hvor grusvejen løber ned igennem 
skoven og ender ved Strandvejen.
Gennem skoven er der for beboerne på Skovvæn-
get en eksklusiv adgang til Strandvejen.
 
Afstanden til både institutioner, byens centrum og 
livet ved havnen samt stranden er også ganske 
kort.
Så her får I en beliggenhed som mange vil mis-
unde.
 
Der er virkelig gjort meget ud af, at her skal der 
hygges, uanset om man er ude eller inde.
Allerede ved ankomst til ejendommen, ses den før-
ste terrasse, - en overdækket terrasse, hvor den 
sidste aftensol kan nydes.
Mod syd og vest ud for stuen er der en meget stor 
træterrasse, hvor en del er overdækket. Haven er 
smuk beplantet og med et godt drivhus.
 
Villaen indeholder blandt andet: Stor, hyggelig opholdsstue 
med brændeovn, lækkert nyere køkken i åben forbindelse 
med stuen.
Separat forældreafdeling med stort soveværelse med ad-

gang til eget flot badeværelse med både kar og bruseni-
che. Derudover 3 værelser.
Udvendigt er der tilknyttet pæn åben dobbelt carport og 
to redskabsrum.
 
Kontantpris kr. 3.985.000. Ejerudgift pr. md. 4.414,-. 
Sagsnummer H2656

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

da
hl

-b
eg
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ve
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k

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

        Christian Uldahl                   Katrine Uldahl                    Anne Uldahl

– eksaminerede bedemænd 

Skovvænget 22A, 3100 Hornbæk Fantastisk villamed super indretning og beliggenhed


