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REKORDOMSÆTNING 
PÅ HORNBÆK HAVNEFEST
Årets Havnefest, som blev afholdt den 27. – 28. - 29. juli 2018, blev 
en kæmpe succes med godt 12.000 gæster på festpladsen over de 
tre dage Havnefesten varede og en rekordomsætning som ikke er 
set tidligere i Havnefestens historie.

Rekordomsætningen på årets Havnefest blev på 1.733.952 kr. – om-
sætningen i 2017 var på 1.527.286 kr. og i 2016 på 1.573.777 kr. og så 
ikke et ord om de kritikere der på bl.a. facebook havde alverdens 
meninger om årets billetpriser. 

Som formand for Hornbæk Idrætsforening og Foreningen Hornbæk 
Havnefest er jeg meget tilfreds med resultatet af årets rekordom-
sætning som aldrig tidligere har været større. Så der bliver igen i år 
et pænt overskud til de arrangerende foreninger. 

Jeg har aldrig fået så mange positive bemærkninger fra lokale, 
landliggere og turister om, hvor dejlig og god en Havnefest det var. 
God mad og hyggelig stemning i Piratbaren, Kabyssen, Hyttefadet, 
Tapasbaren og alle de andre udskænkningssteder har igen gjort det 
fremragende og Havnefest i børnehøjde blev også en stor succes.

HIF Informerer 2018:
Oktober Deadline  Søndag den 30. september

December  Deadline Søndag den 18. november
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Der var under Havnefesten igen fanta-
stisk underholdning med musik for en 
hver smag.

Koncert fredag aften med Michael Falch 
& Dét Band og efterfølgende After Party i 
Vise Vers Teltet, hvor Sweet Charlie 5 at-
ter en gang lagde teltet ned med deres 
fremragende musik.

Underholdningen om lørdagen og sønda-
gen blev også en forrygende succes med 
rigtig mange mennesker på festpladsen 
- ikke mindst lørdag eftermiddag, hvor 
Sebastian samt Anne Dorte og Maria fra 
Tøsedrengene gav den fuld gas, og hvor 
Sweet Charlie 5 igen lørdag aften/nat gav 
den fuld skrue i Vise Vers Teltet. 

Søndag trak mange mennesker til pladsen med det 
festlige slidskeræs og den store lodtrækning med Top 
Tours og efterfølgende super koncert med Anemone-
mand. 

Søndag aften sluttede af med et brag af en fest i  
Hyttefadet hvor René Hejdmann fra Gasbox lagde  
teltet ned. 

Som formand for Hornbæk Idrætsforening og For-
eningen Hornbæk Havnefest vil jeg sige stor tak til 
Havnefestkomitéen med vores nye formand Jens 
Hofman i spidsen for et fremragende arbejde samt tak 
til de mere end 350 hjælpere, der hjalp til i forbindelse 
med Havnefesten - uden jeres indsats var der ingen 
Havnefest.

Hornbæk Havnefest arrangeres af Hornbæk Både-
klub og Hornbæk Idrætsforening i et samarbejde med 
Hornbæk Havneforening og Fonden Hornbæk Havn.
Vi ses forhåbentlig til Hornbæk Havnefest 2019.

Peter P.
Hovedformand
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Havnefest Foto: Julian Isherwood & Susanne Buhl
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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

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2016 19 

Hornbæk Idrætsforening · august 2018 5 



BadmintonHovedafdelingen

Havnefest Foto: Julian Isherwood & Susanne Buhl

6 Hornbæk Idrætsforening · august 2018



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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BLIV PASSIVT MEDLEM AF HORNBÆK IDRÆTSFORENING
Hornbæk Idrætsforening er med sine godt og vel 3000 medlemmer Helsingør Kommunes 
største idrætsforening med en hovedafdeling og 14 afdelinger, som spænder vidt fra idræts-
mæssige til kulturelle aktiviteter.
Hornbæk IF sætter især børn og unge i centrum, men også voksne i alle aldre er selvfølgelig 
med til at gøre det sociale og kulturelle islæt til et vigtigt element i en forening som vores 
med 110 år på bagen.
Men der er altid plads til nye aktive medlemmer, og andre, der bare har lyst til at støtte det 
arbejde, der gøres i foreningen, og engang imellem har lyst til at hjælpe ved et af de mange 
arrangementer, der er i Hornbæk Idrætsforening. Det kunne også være, at man havde lyst til 
at blive en del af det team, der består af frivillige værter i Klubhuset og kiosken.
For kun 200 kr. om året kan du blive passivt medlem, og dermed være med til at støtte 
sporten, det kulturelle og alt det andet vi laver i Hornbæk IF.
Du får også stemmeret ved foreningens årlige generalforsamling i april.
Du kan indbetale beløbet på reg. nr. 9056 kto. nr. 1580038316
Husk at udfylde navn og adresse også. På forhånd tak.

Michael Sørensen

NY HALASSISTENT I HORNBÆK HALLEN 
Halassistent Esmar Sørensen har af personlige årsager, valgt at sige sit job op  
pr. 31. juli 2018.
I stedet for Esmar er Lars Christensen - også kendt som Lasse ‘Graver’ – blevet ansat som ny 
Halassistent i Hornbæk Hallen og Lasse startede allerede den 16. juli 2018.
Velkommen til Lasse. 

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.

Med sorg har vi modtaget meddelelsen om at stifter og  
tidligere formand for Hornbæk Krocket, Kirsten Bjarnholt,  
døde tirsdag den 31. juli.

Kirsten var en kreativ og dybt engageret person,  
hvilket udmøntede sig i stiftelsen af Hornbæk  
Krocket i 2006. 
Hun var formand for Hornbæk Krocket i 10 år  
og gjorde et kæmpe arbejde for klubben og  
dens medlemmer.
Hun vil blive stærkt savnet af medlemmerne og familien.

Æret være Kirstens minde
På vegne af Hornbæk IF
Peter Poulsen & Michael Sørensen
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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

SÆSON 2018/19
Selvom solen fortsat brager derudad er badmintonsæsonen 
netop begyndt. Vi håber at alle vores medlemmer har haft en 
skøn sommer og nu er klar til at svede indendørs fremfor uden-
dørs.

Hallen bliver åbnet fra mandag d. 13 august, så vil man søge ly 
fra den stærke sol, så hop ind i hallen og afslut træningen med 
en kølig i klubhuset. 
Vi glæder os i hvert fald til at komme ind og svinge ketsjeren og 
vise de brune sommerben frem. 
Vi ses i hallen

NATBADMINTON!!!
er tilbage på kulturnatten igen i år. Vi gentager succesen fra 
sidste år, og sætter nettene op, slukker lyset, og sprayer UV-
spray ud over det hele inde i skolens store sal. 
Du skal kun have dig selv med, vi står for ketcher og bolde. 
Så tjek programmet for kulturnatten for mere info og kom glad 
ned i hallen, hvor Hornbæk Badminton Klub stiller op. Vi glæ-
der os til at se mange glade ansigter.
Hornbæk Badmintonklub.
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Badminton

OPKRÆVNING AF KONTINGENT FOR DEN 
KOMMENDE SÆSON
Efter startvanskeligheder de første sæsoner med 
klubbens nye administrationssystem, Klubmo-
dul, satser og håber vi i bestyrelsen meget på, at 
kontingentopkrævningen i den kommende sæ-
son bliver lettere og en bedre oplevelse for både 
jer medlemmer og vi i bestyrelse.

For alle jer, der er registreret i vores system, så 
vil kontingentet for den kommende sæson op-
kræves 1/9-2017 – det sker ved en automatisk 
hævning på jeres tidligere oplyste betalingskort. 
Alle vil blive varslet 10 dage før på sms og mail 
om den automatiske opkrævning. Hvis man 
siden sidste indbetaling har skiftet betalings-
kort, vil man blive varslet om at opdatere sine 
kortoplysninger inden opkrævningen. Man kan 
da følge det da fremsendte link til opdatering af 
ens kortoplysninger på ens personprofil på klub-
bens hjemmeside (men man er selvfølgelig også 
velkommen til at opdatere sine kortoplysninger i 
god tid inden i løbet af sommeren, hvis man vil). 
Hvis man endnu ikke er registreret i systemet, kan 
man først registrere sig og dernæst tilmelde sig 
på det relevante hold/bane på klubbens hjemme-
side: hornbaekifbadminton.klub-modul.dk.

Hvis man ikke er registreret i vores system, er 
man også velkommen til selv at betale kontin-
gent ind til klubbens konto (reg nr: 3172, konto 
nr: 0001227238) og samtidig sende en mail til 
både amfritzen@nexs.ku.dk og hornbaekvand@
mail.dk. Priserne er som vanligt pr sæson: bane-
leje i Hornbæk hallen: 2700 kr/banetime delt på 
antallet af spillerne, baneleje på skolen: 1000 kr/
banetime delt på antallet af spillere, pensionist: 
650 kr, senior: 1200 kr, ungdom: 1050 kr. 

Dem der hverken er registreret i klubmodul og 
heller ikke selv indbetaler kontingent til klubbens 
konto inden 1. september, vil vi begynde at kon-
takte i september.

Hvis der er spørgsmål til noget, eller I øn-
sker hjælp til at registrere jer eller opdatere 
kortoplysninger eller andet, er I velkomne 
til at kontakte mig på følgende mail: amfrit-
zen@nexs.ku.dk.
Hvis man ikke ønsker at være medlem i den 
kommende sæson, er det vigtig ligeledes at 
give mig besked på ovennævnte mail inden 
1/9-2017 om, at I ønsker at udmelde jer 
klubben. Ellers opkræves I fejlagtigt kontin-
gentet alligevel.

Alle banelejere er forhåndsreserveret en 
bane i det samme tidsrum – og medmindre 
man selv aktivt melder sig ud, har man bane 
i det samme tidsrum som i den forgangne 
sæson. Dog står Margit Fritzbøger som i 
tidligere sæsoner for at rotere spillerne mel-
lem banerne internt på de enkelte timer, så 
ingen har yderbaner flere sæsoner i træk.
Vi ønsker alle en fantastisk sommer, og vi 
glæder os inderligt til den nye og fremra-
gende sæson efter sommerferien.

På vegne af bestyrelsen, Andreas Fritzen
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Hornbæk bådeklub
Formand
Julian Isherwood
tlf 40360129
Willemoesvej 17a
julian@isherwood.dk

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

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

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

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

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

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

Klubhuset
Nils Lyhne
tlf. 20410676
nilslyhne@mail.dk

ET FLOT EM OG EN 
SPÆNDENDE FAMILIETUR
Juli plejer at være den måned hvor Bådeklubbens afdelinger holder 
ferie. Kølbådenes onsdagsmatcher indstilles, Ungdomsafdelingen hol-
der en velfortjent pause i de 2 ugentlige sejladser og weekendsamlin-
ger og andre afdelinger er på lavt blus – bortset måske fra klubhuset.
Her har der også været mange udefrakommende sejlergæster. Reg-
lerne er, at hvis man er medlem af en anden sejlklub, har man fri ad-
gang til sejlklubberne rundt omkring i Danmark.

 Men slut juni og juli 2018 har været et usædvanligt travlt i år omkring 
Bådeklubben. Først skulle vi vinke farvel til Pociot familien der er på 
vej over Atlanten for at fuldføre drømmen om denne spændende sej-
lads som ganske få i klubben har fuldført før. Sammen medHelsingør 
Pigegarde og mange venner og bekendte, sejlede Jacob og familien 
af sted, medens vi andre stod og tænkte og drømte om selv at sige 
farvel til den travle arbejdshverdag og måske, at følge efter hvis vi el-
lers havde mulighed for det. Medens jeg skriver dette her, er Jacob og 
Freedom omkring den engelske kanal – pudsig nok tæt på en anden 
nederlandsk sejlbåd der hedder Vrijheid – eller Freedom på hollandsk. 
Vi ønsker Freedom og besætningen alt godt og god vind. HBKs Steen 
Guttknecht har sikret at man kan følge Freedom – både i blog og posi-
tion fra linksene på forsiden af www.hbklub.dk.

Juli måned bragte EM i Hobie-cats med sig. HBK har tidligere haft 
en del Hobies i stalden, og ikke mindst har Flemming ’Flemze’ Nils-
son og Laila Frölich som ivrige HBK Hobie-sejlere. Udover Flemze og 
Laila blev HBK-flaget også hejst på båden i år af Michala Brincker og 
Yoanna Choleva i deres Hobie Girls kvindebesætning. Resultaterne og 
film fra begivenheden kan ses på HBK hjemmesiden, og udover at 
dele den glæde at Danmarks Nicolaj og Naja Bjørnholt vandt det me-
get prestigefyldt Gold Fleet EM, overlader jeg rapporteringen omkring 
stævnet til hjemmesiderne.

Til gengæld vil jeg gerne udtrykke mit, og Hornbæk Bådeklubs meget 
store tak til de ca. 40 frivillige, der var med til at gøre stævnet så suc-
cesrigt både på land og i vandet. Alle har trukket et stort læs under til 
tider vanskelige forhold. Jeg plejer altid at undlade at nævne navne i 
sådanne tilfælde, for at være sikker at man ikke glemmer nogen. Når 
jeg alligevel vælger at fremhæve en gruppe især, er det fordi uden dem 
var tingene ikke gået. Med de fysiske forhold som stævnet havde på 
Øststranden kunne vi slet ikke have opereret uden den kæmpe ind-
sats fra Jacob Lassen fra Profil Autoteknik i Hornbæk. Hans nærmest 
utrættelig hjælp og teknisk kunnen omkring hele det tekniske, kørsel, 
vandopfyldning, båd- og trailerflytninger og meget mere var uundvær-
lig og en velsmurt motor der holdt det hele i gang.
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Ligeledes skal der fremhæves Christian Frölich, 
der sent i forløbet trådt til som logistisk mester 
omkring de frivillige, og sørgede for, at der kom 
system i tingene. Jeg er ret sikker på, at Chri-
stians meget logisk måde at organisere ting og 
sager har været central i at give stævnet den 
pondus som det fik blandt sejlerne – og i øv-
rigt organisationen. En vigtig rolle under stæv-
net var også morgenmads- og bartjansen der 
blev styret af Ole Rosdahl, Aase Kjær og Jesper 
Nilsson. Fra alle sejlere lød der ros omkring dét 
der blev serveret i baren og til morgenmaden 
og ikke mindst den måde det blev severet på.

Af det på vandet, der trods alt var hvad det dre-
jede sig om, var der hellere ikke andet end ros 
til hvordan dét blev gennemført. På land stod 
Kristian Dahl for det til tider vanskelige job at 
sørge for, at gummibådene blev befolket med 
chauffører og gaster. Uden disse gummibåde 
vil stævnet ikke kunne gennemføres, og Kri-
stians ihærdige indsats sørgede for, at der var 
hjælpere hver dag, og hele dagen.

Der skal også lyde en stor tak fra mig til Yoanna 
Choleva og Michala Brincker for deres utræt-
telig hjælp og indsats de sidste 6 måneder hvor 
en hel del har skulle planlægges og samles – 
ikke mindst hjemmeside, præmier, sponsorer 
m.m. Ligeledes tak til Erik Olsen, Nina Marti-
nussen og Nina Hylander for deres tålmodig-
hed og aldeles effektive styring af sekretariatet.
 

Som jeg sagde før, dette var et EM hvor hele 
grunden til der var 170 både trukket op på 
øststranden var sejlads på vandet. Hvordan 
gik det så? Det gik som smurt. Og i den for-
bindelse kan der ikke lyde andet end kæmpe 
ros til de 2 dommere H.P. Hylander fra Sverige, 
og vores egen Henrik ’Hønse’ Paulsen. Normalt 
hører man fra sejlere at der har været bøvl på 
den ene eller den anden måde omkring start-
linjen eller kommunikationen. Men jeg må sige 
at den måde som ’Hønse’ dirigerede alt hvad 
der havde med vandet at gøre var ganske im-
ponerende og et internationalt stævne værdig. 
Det var en fornøjelse at arbejde sammen med 
Hønse, og for sejlerne var det en fornøjelse at 
blive styret af ham.

Til sidste vil jeg gerne takke vores lokale spon-
sorer – Jacob Profilauto for hans indsats på 
land, Ilse Jacobsen for T-shirts, Jesper Bo 
Jacobsen for uvurderlig lån af dommerbåd,  
Helsingør Kommune for sponsorhjælp, Jumbo 
Computer for IT og printer materiel, Hornbæk-
hus og Hotel Bretagne for husly til officials og 
ikke mindst Hjemmeværnet for igen at have stil-
let sig til rådighed med kommunikationshjælp, 
og uden hvem vand og land vil ikke have kunne 
tale sammen på radioen.

Julian Isherwood
Formand

Hornbæk Idrætsforening · august 2018 13 



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

SPÆNDENDE SÆSON
 
Vi ser frem til en stor sæson med et ungt trænerteam, og mange 
unge spiller. Det er skønt Casper Porsgaard vil være en del af træner 
teamet, hans rolle bliver meget vigtig. Casper skal stadig spille 
kampe på 1. holdet, men til træning skal vi bruge hans erfaring og 
kompetencer til at udvikle vores unge spillere. Han bliver min højre 
hånd på banen, der kan komme med input i pausen.
 
Heldigvis har mange af de rutinerede spillere valgt at fortsætte, no-
gen af dem vi få en mentor, så vi sikrer at alle får en god start på den 
nye sæson. Vi regner med en trup på omkring 35-40 spillere, hvor 
omkring 25 kæmper om en plads i start 11 på 1. holdet.
 
Vores målsætning er oprykning for 1. holdet, og et 2. hold der kæm-
per for at blive i serie 4.
Det sker med følgende forberedelser.
 
Vi har fokus på 3 ting her i opstarten.
1. Vi skal være i bedre form end vores modstander. Det kommer 

spillerne til at mærke her i opstarten. 

2. Der skal være en positiv stemning på holdet, og vi skal gøre 
hinanden bedre. Vi  skal arbejde sammen som et hold, hvor alle 
gør deres bedste til træning. 
 
Det betyder man fortæller hinanden når man gør det godt, i 
stedet for at råbe af hinanden når man gør noget forkert. Vi 
skal motivere hinanden til at blive bedre, og prøve at skabe en 
vinderkultur. (Som dengang vi kæmpede for at blive i Sjælland-
serien) 

3. Vi skal lave flere mål, så vi skal længere frem på banen. Jeg 
regner med vi skal spille 4-3-3 med offensive backs. Derfor skal 
vi arbejde med vores placeringer på banen, så vi ikke lukker 
flere mål ind, end vi kan score i den anden ende. Men i kan godt 
regne med et mere offensivt udtryk i denne nye sæson, vi vil 
frem på banen og vise vi er klar til serie 2 igen. 
 

Jeg har snakket med de fleste spillere, og alle ser positivt på den nye 
sæson. Vi har en stor trup med mange dygtige spillere, så der bliver 
kamp om pladserne.
 
Jeg glæder mig til at 1. og 2. holdet skal begynde at spille deres 
hjemmekampe efter hinanden om lørdagen.
Det bliver som i gamle dage hvor 1. holdet spiller kl. 14.00, og kan 
hjælpe 2. holdet på sidelinjen kl. 16.00.
 
Hilsen en positiv og optimistisk træne
Mikkel Bertram
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Fodbold

FØRSTEHOLDETS KAMPPROGRAM 
I SERIE 3 I DETTE EFTERÅR.
På de fleste hjemmekamp-lørdage spiller andetholdet lige efter førsteholdet, kl. 16.00.

Se alle holds kampprogram på DBUs app eller på dbu.dk

DAG Dato  Kl.  Hjemmehold  Udehold

Lørdag  18. august  kl. 14.00   Hornbæk IF -   Nivå-Kokkedal FK

Lørdag  25. august  kl. 14.00   Frem Hellebæk -   Hornbæk IF

Lørdag  1. september  kl. 14.00  Hornbæk IF -   Espergærde IF

Lørdag  8. september  kl. 13.00   Hareskov IF -   Hornbæk IF

Lørdag  15. september  kl. 11.30   Brede IF -   Hornbæk IF

Fredag  21. september  kl. 19.00   Hornbæk IF -   Lundtofte Boldklub

Søndag  30. september  kl. 14.30   AC Hillerød -   Hornbæk IF

Lørdag  6. oktober  kl. 14.00   Hornbæk IF -   IF Skjold Birkerød

Lørdag  13. oktober  kl. 12.00   Blomsterne FC -   Hornbæk IF

Lørdag  20. oktober  kl. 14.00   Hornbæk IF -   FC Rudersdal

Lørdag  27. oktober  kl. 13.00   Hørsholm-Usserød IK -  Hornbæk IF
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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. 32 13 33 13
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 
Tlf: 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
Tlf: 22 56 94 27

Baneudvalget:
Claus Meulengracht
Tlf. 20 44 71 33
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

HJÆLPETRÆNERPROGRAM 
MODTAGER KR. 25.000 FRA 
DIF OG DGI.
Hornbæk Golfklub har som de fleste golfklubber en Pro-træner og 
en Pro-assistent. Med 1300 medlemmer er det ikke muligt at gen-
nemføre træninger for alle medlemmerne i sæsonen med to trænere. 

Der har i flere år været fokus at investere i at få nye medlemmer. 
Dette har afstedkommet lidt utilfredshed hos de eksisterende med-
lemmer. Derfor blev det besluttet at der skulle tilbydes træning til en 
meget lav pris for klubbens medlemmer. Forløbstræning blev navnet 
på det tilbud der blev tilbudt medlemmerne.

Forløbstræning er 2 x Trackman registrering og 4 x 2 timers hold- 
træning for kr. 600.-

For at kunne afvikle de mange træninger besluttede HGK ved 
sæsonstart 2018 at der skulle uddannes et hold Hjælpetrænere. 
Et samarbejde med tidligere landsholdstræner for det danske 
golflandshold, Magnus Lanström, blev startet i april og et program 
var klart til iværksættelse i maj. Med de erfaringer Magnus har fra de 
Hjælpetræner programmer han har udviklet til det Norske Golffor-
bund, blev en dansk version lavet til Hornbæk Golfklub. 

18 medlemmer meldte sig til Hjælpetræner seminaret ved Magnus 
Landström, og der blev indkaldt til to seminarer af 6 timer. Klubbens 
Pro Ulrik Marcher og Proassistent Lucas Nygaard deltog i semina-
rerne og hjalp Magnus med gennemførelsen af seminarerne. 
De to pro trænere har senere fulgt op på den undervisning som 
Magnus udførte.
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Der var 15 Hjælpetrænere der fortsatte efter seminarerne.

Hjælpetrænerne blev i stand til at repetere de øvelser som de to proer viste for eleverne og til at 
hjælpe eleverne med at fastholde og gentage de viste slag og indspilsmuligheder.

Træningen foregår på tre træningsstationer. En station med Proen på drivingrange, en trænings-
station på indspilsbanen og en træningsstation på putting green. Alle sessioner starter på  
indspilsområdet hvor Proen viser de øvelser der skal foretages.

Herefter fordeles eleverne i tre hold.

Vi har mere end 110 tilmeldte til Forløbstræning. De tilmeldte er delt i tre grupper efter handicap 
på holdene Birdie, Eagle og Albatros.

Til hver af de tre grupper er der udarbejdet træningsprogrammer og der er hjælpemidler der  
passer til træningen. 

Tilbagemeldingerne fra eleverne er meget positive og formålene med Forløbstræning, at opnå 
større glæde ved golfspillet og et lavere handicap, er blevet opfyldt for mange. 

Forløbstræningen har givet nye træningsmetoder til medlemmerne og givet bedre trænings vaner. 
Tilbagemeldingerne og vores erfaringer har også betydet, at vi har fået idéer til hvordan vi  
yderligere kan tilpasse tilbuddet til næste år.

Til at hjælpe med omkostningerne til at gennemføre undervisningen og indkøb af materialer søgte 
klubben DIF og DGI’s foreningspulje om kr. 25.000. Vores ansøgning blev godkendt og vi kan nu 
investere yderligere i vores medlemstilbud.

Hornbæk Idrætsforening · august 2018 17 



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
- 

  

SÆSONSTART  
I HORNBÆK IF’S GYMNASTIKAFDELING 
ER LIGE OM HJØRNET.

Efter en helt fantastisk sommer, som i skrivende stund ser ud som 
om den bare fortsætter, så ved vi jo, at den ikke varer ved – selvom 
det næsten er umuligt at forestille sig, at efteråret og vinteren venter 
forude. Så er der da heldigvis stadig masser af muligheder for at nyde 
vores fantastiske natur og dyrke motion udendørs.

Så selvom vi ikke har lyst til at tænke på det, så er det nu vi skal vælge, 
hvilke motionsformer vi skal dyrke i vinterhalvåret.

Skolernes sommerferie er slut, og Hornbæk IF’s Gymnastikafdeling 
slår dørene op til en ny sæson med tilbud for alle aldre. 

Tilmeldingen foregår online på www.hornbaekif.dk - klik på ”Gymna-
stik /Gang & Løb”, hvor alle holdene er grundigt beskrevet.
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- 
  

Når du tilmelder dig, skal du logge ind først. Hvis du 
ikke tidligere har oprettet dig på hjemmesiden, skal du 
starte med dette ved at oprette din profil. 

Har du spørgsmål vedr. indmeldelse kan du rette hen-
vendelse til Pernille Kaslov, som er vores medlems-
registrator på tlf. nr. 40727494/pernille@kaslov.dk Har 
du yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe 
til undertegnede.

Vi byder hermed velkommen til sæson 2018-2019, 
hvor alle vores dygtige instruktører er toptunede og 
står parate til at modtage jer. 
Vi glæder os til at se jer.

Fortsat god sommer til jer alle 
På bestyrelsens vegne

Kirsten Grønlund – formand
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Gymnastik
- 

  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
Maria 
Overgaard Christensen

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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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
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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
Mælkevejen 2 B.
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

SOMMERTUR TIL 
EREMITAGESLOTTET
Onsdag d.18. juli mødtes 45 glade vinterbadere på Hornbæk Havn, 
hvor vi blev fordelt i biler for at køre ind til Eremitageslottet i Dyre- 
haven. Da det var onsdag, kunne vi via Porten ved Hjortekær køre 
helt op til Eremitageslottet, hvor vi delte os i 2 hold. En af vores vin-
terbadere, som er tidligere formand for Hubertusjagten, Ole Rosdahl 
havde tilbudt at vise os rundt på Eremitageslottet – max 25 på hvert 
hold.

Det var en meget kyndig rundviser, som med dejligt lune både for-
talte om slottets historie og bandt det sammen med diverse små 
røverhistorier. En god og sjov oplevelse. Mens det ene hold blev vist 
rundt, spillede det andet hold petanque på gruset foran slottet.
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Hornbæk Vinterbadelaug

Efter de to rundvisninger kørte vi til parkeringspladsen ved bakken og gik derfra op til Peter Liep, 
hvor vi fik meget dejlig mad og hørte Aases tale, som står herefter:
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TRADITION OG FORNYELSE
En af de første vinterbadeanstalter blev startet i 1886-1887.
En sommerbadeanstalt ved Helgoland blev i begyndelse bugseret ind til orlovsværftet om vinteren, 
men en vinter ville man ikke have det ”skrummel” liggende på værftet, så anstalten overvintrede på 
havet under et kyndigt tilsyn af sømand J.P.V. Hansen.

En dag i november 1886 kom en dame, fru Rudbeck og spurgte Hansen, om hun kunne komme i 
vandet. Hansen blev noget betuttet - han havde aldrig før hørt om damer, der frivilligt gik i vandet 
om vinteren. Han spurgte derfor om hun havde kærestesorger, for så måtte hun hellere finde et 
andet sted for at drukne sig. 

Men så fortalte hun, at hendes læge havde tilrådet kolde søbade for dårlige nerver. Det godkendte 
Hansen, men han gjorde sig dog parat til om fornødent at springe ud og redde hende, men det gik 
godt og det gentog sig herefter hver dag.

Da der var gået nogle uger, spurgte fru Rudbeck, om der ikke kunne skaffes en kakkelovn og da 
Hansen selv gik og frøs, fik han af den nye ejer af badeanstalten lov til at købe en kakkelovn for 3 
kr. Herefter var der faktisk etableret en vinterbadeanstalt takket være kommunelærerinde Rudbeck 
der døde i 1926, 86 år gammel - en høj alder for den tid...

Det rygtedes i København og omegn og lidt efter lidt søgte høj som lav stedet, hvor man kunne 
bade under ”varmere former”. Kakkelovnen var anbragt mellem to kamre et for damer og et for 
herrer. Uden at de kunne se hinanden kunne damer og herrer snakke sammen. 
Da der kun var en trappe til vandet, måtte man, når man var klar til at springe i vandet, varsko 
Hansen, som herefter råbte: ”La’ falde”
     
Et sømandsudtryk for, at der er fri bane. For allerede dengang brugte man ikke badetøj og man 
skulle jo nødig kunne se hinanden i bar figur...
Forholdene var primitive, men humøret som altid højt. Der skulle mere end almindelig energi til 
at møde op på Helgoland kl. 5-6 en vintermorgen, hoppe ned i det lille hul ved lyset af Hansens 
tranlampe. 
Men sundt må det være, for som det blev udtalt: ”En vinterbader kommer aldrig til  at lide af så-
danne dårlige anfægtelser som  så mange andre”.

I Helgolands Have oppe ved vejen lå en lille beværtning, hvor man kunne få en kop kaffe. En dag 
inviterede formanden for klubben, bademester Hansen og nogle andre på en lille frokost bestående 
af sild, smør, brød øl og snaps, alt for en krone pr kuvert. Andre tog ideen op og damerne ville ikke 
stå tilbage. De arrangerede et festbord med hjemmelavede sager og smykket med blomster i den 
lille tarvelige beværtning.

Herefter var traditionen født og følger badelauget den dag i dag, på samme måde som vores  
morgenkomsammen i form af brunch og andre fester.
Badeklubben Helgolands Vikinger voksede med betalende medlemmer og flyttede i 1932-35 til 
Charlottenlund.

Men i sin udvikling fødtes den ene tradition efter den anden, så som dåb, is-kapsvømning, medal-
jer til ”stammens ældste” og udflugter. Traditionerne var dengang som nu med til at styrke stam-
mens, laugets og klubbens sammenhold.
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Hornbæk Vinterbadelaug

Traditionerne fornyes i udviklingens navn og det skal de også ellers ender de med, at være en 
dræber ved navn ” det plejer vi at gøre, så ----”.
Men traditioner binder os sammen, når de er åbne for alle. Så lad os med bademester Hansen sige: 
” Lad falde ”  - der er fri bane for alle i vores voksende badelaug ....

Stor TAK til Ole Rosdahl som gjorde vores sommerudflugtstradition til noget ekstra, ved en meget 
vidende og velformuleret rundvisning på Eremitage slottet. Tak til Peter Esbjørn og Kirsten Stormin-
ger som styrede logistikken og underholdningen imellem rundvisningerne.
En smuk dag og aften på Peter Liep’s og med godnatdrinks i Bådeklubben udløste et trefoldigt leve 
for vores VINTER BADELAUG og DE GODE TRADITIONER....

Aase Kjær.... 

SUNDT ELLER EJ!!!
   Gåden kan ej løses
   Du moderlige hav,
   Vi kan dog stole 
   på dine vitaminer
   skønt de mange griner
   vi bliver ved og ved
   kald det om I vil: KÆRLIGHED
   den ruster ej let
   for vi holder ud
   I mod fornuftens love
    vi lyder dine bud
   du vugger os i favnen
   så længe som vi vil
   dig elsker vi - du Hornbæks hav
   dit lunefulde vinterspil .....
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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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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

På Sankt Hans aftensdag den 23. juni blev klubmesterskabet i 
single spillet med deltagelse af 25 spillere, der alle gjorde deres 
bedste for at opnå en topplacering i turneringen. Vinderen af me-
sterskabet blev en meget flot spillende Rasmus Korsholm, der let 
og ubesværet besejrede alle sine modstandere. 

KLUB-
MESTERSKAB I SINGLE
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Turneringen blev spillet i strålende solskin på stranden øst for Hornbæk Havn lørdag den 7. juli 
med deltagelse af 84 spillere fordelt på 14 hold, der hovedsalig kom fra nærområdet men også  
2 svenske hold fra Helsingborg. Vindere af turneringen blev Hornbæk holdet ”Bjørnebanden”.

STRANDPETANQUE

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lørdag den 4. august: Hornbæk Open

Lørdag den 18. august:  
Værter for DPF’s Sommerlandsturnering for DK-serie 2 og regionalrække 5

Lørdag den 25. august: Klubmesterskab i triple

Søndag den 2. september: Værter for DGI finalespil for 6-mands hold

Lørdag den 8. september: Helsingør Kommunemesterskab
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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

JUNIORCAMP
I uge 28 afholdt vi vores populære juniorcamp, vi havde i år valgt kun 
at have campen i en uge, og vi ændrede tilmeldingen ved at have 14 
dages forkøbsret for at tilgodese vores egne spillere og nye Hornbæk 
unge, før den offentlige tilmelding åbnede.

Dette syntes vi var en succes, dynamikken blev super blandt de 60 
skønne børn og unge, med en fin blanding af vores egne spillere, 
kommende medlemmer og turist gengangere, hvilke gør noget helt 
særligt at børnene forenes med tenniskammerater, som siden sidste 
års Camp har været bosat i fjerne lande, og på trods af det, hurtigt 
hinanden igen.
For tennis Camp i Hornbæk er foruden masser af tennis, leg og hygge 
frem for alt fællesskab. 

Det har været en fornøjelse at se på det store arbejde de 10 trænere 
lægger i campen, og hvor helt fantastisk de glade børn, nyder det.

Dette år blev ikke mindre sjovt, da dansk melodi grand prix’s Anna 
Ritsmar kom og lavede mini koncert.
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DAMEFROKOST TURNERING
 
Traditionen tro afviklede vi en dameturnering  søndag den  17.6.  I højt humør og med masser af 
energi  spillede vi kampe hele formiddagen efterfulgt af præmieuddeling og en udsøgt frokost, hvor 
de tilmeldte damer  havde medbragt lækre retter. 

En tilbagevendende begivenhed, som der er stor tilslutning til. Det var en dejlig dag, som vi allerede 
ser frem til igen næste år. Alle klubbens kvindelige medlemmer er velkomne til at tilmelde sig til 
denne turnering.
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Tennis

SØNDAG, DEN 1. JULI BLEV DEN  
TRADITIONSRIGE HERREFROKOST AFHOLDT.
Der deltog 9 herrer i alderen fra 35 til 80 år, der spillede herredoubler i 3 forskellige konstellationer i 
det herlige tennis vejr. Og det blev til en skarp konkurrence med 2 vindere på 20 points fulgt skarpt 
af 2 andre med 18 points. Og der blev uddelt præmier og bifald til vinderne under den efterfølgende 
frokost på den hyggelige terrasse.
 
Arrangøren lovede at gentage begivenheden næste år.

Her er et par billeder, der illustrerer den 
hyggelige sammenkomst:
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VELMØDT TIL TRÆNING 
Vi starter træning op igen mandag d. 13/8
Vi har omdøbt holdene, så de passer med klassetrin for skoleåret 18/19.
Vi håber, at se endnu flere på vores familiehold, en mulighed er at starte et hold mere for 0. årgang

Mandage;

Kl. 17-18 familiehold, børn fra 3 år til 1. Klasse
Kl. 18-19 voksen, let øvede
Kl. 19-20 junior mix, for de juniorer, som ønsker at træne flere gange om ugen

Torsdage;

Kl 15-16 junior,  fra 5. og 6. årgang 
Kl 16-17 junior, fra 7. årgang og ældre
Kl 17-18 voksen, let øvede
Kl 18-19 voksen, øvede
Kl 19-20 voksen, begynder

Fredage; 

Kl.15-16 junior, fra 4. årgang 
Kl.16-17 junior, fra 2. og 3. årgang
Kl.16.45-17.45 junior mix, for de junior som ønsker at træne flere gange om ugen

Lørdage; 

Kl. 9.30-10.30 familiehold, børn fra 3 år til 1. Klasse

Tusinde tak til Dorrit og Kell, 

to seniormedlemmer, som har 

lagt tid og kræfter i at male 

klubhuset. Vi kan alle glæde 

os over, at klubhuset er blevet 

så flot og nu kan holde et par 

sæsoner mere. 

En stor tak skal I have.

TAK TIL DORRIT OG KELL
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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

BEDSTE SOMMER 
I 100 ÅR
Den danske sommer 2018 har indtil nu, med sine enorme mængder 
af sol og varme, været den bedste sommer i 100 år. Det er bl.a. til 
stor glæde for os, som arbejder med turisme i Hornbæk. 
Byens to største hoteller har fået nye ejere, og de har virkelig knok-
let med restaureringen, så hotellerne kunne være klar til turisternes 
indtog i byen. 

Vi i Turistforeningen er rigtig stolte over at kunne tilbyde et Horn-
bæk, der viser sig fra sin allerbedste side. Et alsidigt erhvervsliv 
der byder på mange spændende butikker, gode spisesteder, og 
mulighed for spa&wellness. Herudover et bredt udvalg af overnat-
ningsmuligheder, hvad enten man er til hotelophold, B & B, eller det 
er campinglivet der trækker. 

Nævnes skal også en velfungerende havn, hvor man både kan få 
stillet sulten og lækkersulten, og få mulighed for tøjindkøb. 
Endelig må vi ikke glemme Hornbæk Strand. Uden at forklejne 
kommunens mange andre turistattraktioner, har den fantastiske 
sommer i år forvandlet stranden til en af de helt store turistmag-
neter. 
Hornbæks nye internetportal – her kan du altid se hvad der sker i 
byen
Hornbæk Turistforening er både glade for, og stolte over, i år at 
kunne tilbyde den spritnye og flotte internetportal www.hornbaek.
dk Her kan både lokale borgere og byens mange turister holde sig 
løbende orienteret om, hvad der sker i byen. Man kan hurtigt og let 
danne sig et overblik over både shopping og overnatningsmulig-
heder. Samtidig opdateres portalen løbende med det overflødig-
hedshorn af events for både børn og voksne, som vores dejlige by 
kan byde på. 

Så velkommen både på portalen, og til mange gode  
timer i Hornbæk.
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Turistforeningen
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Shell

Hornbæk

Ndr. Strandvej 359
Tlf.: 49 70 00 22

Når der skal være fest
Er Peters fadøl bedst

Ring til Peter Marx og bestil

HAVNEKIOSKEN HORNBÆK HAVN
TLF. 49 70 03 54

Hornbæk Skibshandel

Åben alle dage 10 - 17.30 

RALPH LAUREN

(Herre- og dame jeans)

Parajumpers

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

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

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133
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Turistforeningen

NÅR SOMMEREN LAKKER MOD ENDEN, 
SÅ ER DET TID TIL KULTURNAT  
I HORNBÆK IGEN.
I år bliver det fredag d.21. september, og styregruppen er i fuld gang med planlægningen.  
Årets tema er er SKAB og vi kan røbe at aftenen kommer til at byde på både ægteskab,  
videnskab, lidenskab og klædeskab. Vi håber at så mange som muligt vil være med til at 
skabe en hyggelig aften. Hvis du eller din forening har lyst til at deltage, så husk at der er 
deadline for ansøgning om tilskud d.13. august og at deadline for at komme med i det trykte 
program er d.31. august. 

Begge dele skal ske på www.kulturnathelsingor.dk 

Har du spørgsmål eller ønske om en plads på Bytorvet, så kontakt Lisbeth på Hornbæk  
Bibliotek: 49281702 eller  lje68@helsbib.dk 
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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

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

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

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

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

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
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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.
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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

Krocket Stolt sponsor 
af Hornbæk IF
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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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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

Her bor I rigtig centralt i Hornbæk og i gåaf-
stand til alt, det gælder indkøb, skole, idræt, 
skov, havn, strand, tog og bus - ja alt er inden-
for kort afstand.
 
Villaen er opført i 1972, og med en rigtig god 
indretning til en familie, der gerne vil bo godt 
og centralt.
Udover boligen så får I den skønneste have 
- total ugeneret og fyldt med hygge - faktisk 
noget af en sansehave, når man bevæger sig 
rundt.
Her er drivhus, højbede, terrasser og hygge-
kroge.
 
Boligen indeholder: Entre, to badeværelser 
hvor det ene er med kar og det andet med 
bruseniche.
Tre lyse børneværelser, forældresoveværelse 
med skabe samt et godt bryggers med god 
plads og med udgang til haven.
Fra entreen er der adgang til både stue og køkken. Køkke-
net er med lyse elementer og der kan nemt åbnes til stuen, 
så det bliver et stort køkken/alrum.
Stuen er en vinkelstue med store vinduer både med øst og 
syd og med udgang til den sydvendte terrasse og haven.
 

Derudover stor lukket dobbelt carport og gårdsplads.
 
En virkelig god villa som helt sikkert skal ses og opleves.
 
Kontantpris kr. 2.295.000. Ejerudgift pr. md. 3.826,-. 
Sagsnummer H2421

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 

Stenstrupvænget 1, 3100 Hornbæk
God villa centralt i Hornbæk med den skønneste have


