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PRESSEMEDDELELSE
HORNBÆK HAVNEFEST 2019 
Bestyrelsen for Hornbæk Havnefest har besluttet at afholde næste 
års Havnefest d.26-28 juli 2019.

Alle er enige om, at vi skal have en Havnefest for hornbækkere og 
folk med tilknytning til byen, familie, venner, børn, børnebørn og 
selvfølgelig også for byens mange sommerturister.

Vi ser en fest med meget musik og kultur i teltene og gerne med 
brug af lokale bands. Vise Vers teltet med Sweet Charlie 5 er et 
must – det samme med damefrokosten, slidskeræs, plankedyst 
og flere børneaktiviteter. Når der ikke er musik, kommer der mere  
underholdning og sjov på pladsen.

Der kommer overskuelige og ensartede billetpriser for de enkelte 
dage med salg ved indgangen.

Godt 350 frivillige hjælpere var igen i år med til at gøre Hornbæk 
Havnefest til en festlig oplevelse. Bestyrelsen takker dem alle med 
en fest lørdag d.3. november, hvor vi traditionen tro offentliggør 
årets overskud. Omsætningen i år blev på 1.730.830 kr. I 2017 
var omsætningen på 1.527.286 kr. Vi forventer også i år et pænt  
overskud. 

Vi opfordrer til, at alle gode kræfter igen stiller op i 2019. Der er 
brug for såvel erfarne, som nye frivillige. Hvis du er interesseret i at 
bruge noget energi op til, under og efter Havnefesten 2019 kan du 
kontakte os. 

Bestyrelsen er nu i gang med at sammensætte Havnefestkomitéen 
for 2019.

De bedste hilsner
Bestyrelsen for Foreningen Hornbæk Havnefest:
Julian Isherwood, Formand Hornbæk Bådeklub
Peter Poulsen, Formand Hornbæk Idrætsforening
Finn Svendsen, Formand Hornbæk Havneforening
Jørgen Haagen Nielsen,  
Formand Fonden Hornbæk Havn

HIF Informerer 2018:
December  Deadline Søndag den 18. november
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FORENINGSSEMINAR I HIF
Lørdag den 15. september 2018 afholdte idræts- 
foreningen et foreningsseminar på Hornbækhus.
Et rigtig godt og spændende seminar med mange 
gode emner på dagsorden som bl.a. Hornbæk 
Havnefest, fælles foreningsdag i 2019, klubblad og 
hjemmeside samt klubhuset og kiosken.
En spændende dag med gode drøftelser af idræts-
foreningens mange opgaver i dag og i den nærme-
ste fremtid.
Tak til de frivillige idrætsledere som brugte en lørdag 
på et godt og konstruktivt foreningsseminar.

IDRÆTS- OG KULTURPRIS 2019
Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris  
uddeles på Hovedgeneralforsamlingen søndag den 
28. april 2019, og kandidatforslag til denne pris  
skal være undertegnede i hænde senest søndag 
den 7. april 2019. 
Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en 
gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort et 
særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- 
eller kulturlivet i Hornbæk IF.
Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme 
fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter Forret-
ningsudvalget tager den endelige beslutning.
Forretningsudvalget fastsætter størrelsen på årets 
Idræts- og Kulturpris.

HOVEDGENERALFORSAMLING 2019
Næste års Hovedgeneralforsamling afholdes søn-
dag den 28. april 2019 kl. 10.00 i klubhuset. 
Sæt derfor allerede nu X i kalenderen denne formid-
dag og kom til generalforsamling i Hornbæk Idræts-
forening.
Husk, at alle underafdelingerne skal afholde de-
res generalforsamling senest den 15. april 2019, 
jf. idrætsforeningens vedtægter § 9.

Peter Poulsen
Hovedformand

JULETRÆSFEST 
I HORNBÆK 
HALLEN
Lørdag den 1. december 2018 kl. 13.30 
– 16.00 afholder Hornbæk Idrætsforening 
den traditionelle børnejuletræsfest i Horn-
bæk Hallen. Der danses om juletræet,  
julemanden kommer og leger med bør-
nene, og der vil være børneunderholdning 
med sang og musik.

For en pris på 70 kr. pr. barn får man en 
godtepose og en sodavand samt under-
holdning og leg med julemanden.

Billetter til børnejuletræsfesten kan købes 
i Matas i Hornbæk og Super Brugsen i 
Hornbæk fra torsdag den 1. november til 
og med torsdag den 29. november 2018.
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VI ANSØGTE OM KR. 100.000 – OG FIK KR.67.500!
Det var ikke et dårligt udbytte af en aften med at skrive en ansøgning til DIF og DGI’s 
foreningspulje 2018. 
Der var dog forud brugt nogen tid i FU på at udtænke et projekt, som kunne begrunde  
en ansøgning – og vort tema blev:

 ”at udbygge/etablere samarbejdet med Hornbæk Skole – i forhold til skolernes motionsdag”.
Projektet rummer både forberedelsen i september, afvikling af motionsdagen i oktober 
og en form for evaluering/opfølgning via en idrætsdag i maj – det sidste er også et forsøg 
på at genoplive en gammel tradition, hvor afdelingerne viser sine aktiviteter på én fælles 
idrætsdag.

En sådan idrætsdag kan måske blive et afsæt til at gentage afdelingernes engagement i 
Skolens Motionsdag 2019. Men det er en sag, som vi vender tilbage til.
Bevillingen fra DIF & DGI kan f.eks. bruges til at dække omkostninger til forenings- 
seminaret i september, indkøb af materiel, leje af lokaler, frikøb af trænere, udvikling af 
pjecer m.m.

Vi forsøgte også at få en bevilling til at give 1-års kontingent-frihed til børn, som er  
”fremmede” overfor idræt i en forening (Hornbæk Idrætsforening), men den del fandt 
DIF&DGI ikke anledning til at støtte. 
Det kan man undre sig over, når det sættes op overfor DIF og DGI’s fælles målsætning 
om, at flere skal dyrke idræt: ”25-50-75-målsætningen” – en målsætning om, at i 2025 
skal 50 % af befolkningen dyrke idræt i en forening og 75 % af befolkningen dyrke idræt 
(i og udenfor en forening).

En målsætning, som man/vi har en udfordring med at indfri.
 Karl Vilhelm Nielsen

UNGDOMSFONDEN. 
DEADLINE FOR ANSØGNING TIL UNGDOMSFONDEN 15.10. 
 
Peter Storminger, Formand
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JJUULLEETTRRÆÆSS  FFEESSTT  
--ffoorr  hheellee  ffaammiilliieenn  

LLØØRRDDAAGG  DDEENN  11..  DDEECCEEMMBBEERR  22001188    
KKLL..  1133..3300--1166..0000  

              ii  HHoorrnnbbæækk  HHaalllleenn        
PPRROOGGRRAAMM  
kl. 13.30  Juletræsfesten starter  
kl. 13.45  Julemanden kommer og der 
             danses om juletræet 
kl. 14.45  Børneunderholdning 
kl. 15.30  Uddeling af godteposer og 
   sodavand  
kl. 16.00  HIF- siger tak for i dag  

  og ønsker alle en glædelig jul  
 

ENTRE: 
 

BØRN 70 kr. 
for godtepose 
& sodavand 

samt 
underholdning 

Billetter skal 
købes hos  

Super Brugsen 
eller Matas i 

Hornbæk 
senest den 29.nov. 

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

H IF

H IF
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BadmintonVenskabsklub i Tanzania

HORNBÆK IF STØTTER 
BARASS SPORTS CENTRE 
MED 6000 KR.
Med de penge kan træner Simba få mulighed for at køre med bussen 
til træning i Magu i et helt år!
Af Michael Sørensen

I 2014 var Jamal fra Tanzania på besøg i Danmark, hvor han på Den 
Internationale Højskole, IPC  i Helsingør, kom i kontakt med Kim Lyk-
kegaard, der qua sit 5-år lange ophold i Kenya, var en af de få be-
søgsfamilier, der havde kendskab til sproget Swahili. Det var samtidig 
startskuddet til et varmt venskab mellem Jamal og familien Kim og 
Dorthe Lykkegaard på Holmegaardsvej. Under opholdet på skolen i 
Helsingør spillede Jamal fodbold i Snekkersten IF, og mens han var i 
Snekkersten lykkedes det den ambitiøse afrikaner at bestå det grund-
læggende trænerkursus i DBU-regi. 

Efter opholdet i Danmark besluttede Jamal at drage hjem 
til Tanzania og hjembyen Magu, hvor han var ophavsmand 
til at starte en fodboldklub for alle de unge mennesker i 
området. På det tidspunkt spillede byens drenge fodbold 
på må og få, men siden Jamal og træner Simba har fået 
sat skik og organisation på foldboldtræningen og startet 
Barass Sports Centre, hvor der om aftenen også er en-
gelsk undervisning, er der sket store fremskridt. Efter 3 års 
ihærdigt arbejde kan Jamal og Simba nu konstatere, at 
medlemstallet er oppe på 90 fodboldspillere.

I februar besøgte Kim og Dorthe Barass Sports Centre i 
Magu, som er en lille by, som hører til Mwanza--provinsen. 
Magu har omkring 25.000 indbyggere, og byen ligger ved 
den store og berømte Victoria Sø, som er Afrikas største sø 
og halvanden gang så stor som Danmark.

”Der er jo helt andre afstande hernede. Og infrastrukturen 
er langt fra det, vi kender i Danmark. Det samme gælder de 
forhold, som de unge drenge træner under. Der er hverken 
klubhus eller omklædningsfaciliteter, og skal drengene, 
skal de således forrette deres nødtørft i en  nærliggende 
busk eller i skoven. 

Således er der slet ikke kloakeret i Magu!! Og der er om-
råder, hvor det bestemt ikke er appetitligt at færdes. Og 
selve fodboldbanen ligner jo langt fra noget vi kender. 
Banen er ikke hegnet ind, og det giver en række pudsige 

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

Dorthe Lykkegaard,  
mobil 4058 7075,  
dorthelykkegaard@gmail.com
 
Husk at du kan støtte 
venskabsklubben sådan 
økonomisk:

Indsæt beløb på Hornbæk 
IF's konto: 
reg. 3409 kontonr. 
3409550258 
mrk. 'Tanzania' 
eller MobilePay 9395 3100 - 
skriv 'Tanzania' 
i beskedfeltet.

Jamal
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Venskabsklub i Tanzania
episoder, når en ko eller ged ”forvilder” sig ind 
på banen midt under en kamp eller træning, 
fortæller Kim”.

Og apropos afstande, så må træner Simba 5-6 
om ugen tage bussen fra Mwanza til Magu. En 
tur, der tager mellem èn til halvanden time. Ikke 
nok med, at busturen er lang, men det koster 
naturligvis også penge. Og penge vokser be-
stemt ikke på træerne hernede. Derfor har vi i 
Hornbæk IF, på foranledning af Kim og Dorthe, 
doneret 6.000 kr. til at dække Simbas rejseom-
kostninger. Omkostninger der rækker til et helt 
år!!!

”Det er vi og Simba samt Jamal og hele Barss 
Sports Centre utroligt glade for, fortæller Dor-
the. Og det vakte også stor glæde, da vi i fe-
bruar havde 10 fodbolde plus trøjer og andet 
udstyr med til dem. Vi kunne godt tænke os, 
at sende endnu mere udstyr derned, men des-
værre er Afrika og Tanzania langt fra omfattet 
af den effektivitet, vi kender til, og derfor hav-
ner forsendelser af denne karakter ofte de for-
kerte steder, og bare en almindelig fodbold har 
stor værdi hernede. Jeg husker tydeligt, da vi 
havde besøg Jamal og et par gutter fra Tanza-
nia her i foråret. De undrede sig meget over, at 
der lå nogle dejlige fodbolde inde i haven hos 
naboen. Sådan noget var de bestemt ikke vant 
til at se. Det fortæller lidt om forskellen på Dan-
mark og Tanzania. De gjorde selvfølgelig også 
store øjne, da de så vores flotte idrætsanlæg, 
fortæller Dorthe videre”.

”Jamal har udarbejdet en skitse, hvor der ty-
deligt er angivet alle de faciliteter, som er nød-
vendige, hvis træningsanlægget i Magu skal op 
til det vi måske vil betegne som middelmådigt 
niveau. Men på papiret et flot projekt, som med 
garanti vil højne standarden betydeligt. Et pro-
jekt som vil koste i omegnen af 300.000 kr., 
hvilket jo efter danske forhold er peanuts for 
et komplet og velfungerende anlæg. Jamal går 
med en stor drøm om, at det en dag vil blive en 
realitet, fortæller Kim, der i februar oplevede et 
par kampe, hvor forældre og familie på sideli-
nien var engagerede, men ikke kom tilråb. Det 
er kun tilladt, når byens førstehold med de æld-
ste spiller!. I det hele taget er der langt større 

opbakning fra forældrene end tilfældet var i 
starten. Således har børn og unge i Tanzania 
mange opgaver i hjemmet, hvorfor der ikke er 
tid til fritidssysler. Og her for nylig har en foræl-
der givet et stykke jord til klubben, så man nu 
råder over ydeligere en fodboldbane.

Med hensyn til fremtiden, så håber Kim og Dor-
the, at projektet går mange positive år i møde. 
Samarbejdet med venskabsklubben medførte 
også spekulationer og drømme om afrikansk 
deltagelse i Kronborg Cup 2019.

”Det er måske – desværre – urealistisk. Det er 
en meget bekostelig affære, og pengene vil 
nok være bedre brugt i den fortsatte udvikling 
af Barass Sports Centre. Til gengæld ville det 
være fantastisk, hvis vi måske kunne sende et 
juniorhold til Tanzania med besøg i Magu. Det 
vil sikkert være en oplevelse for livet, og sam-
tidig vil det nok være en øjenåbner for de unge 
mennesker. Bare sådan noget som rindende 
vand, ja, det findes ganske enkelt ikke hernede 
i Magu!!! Men som sagt kunne det være spæn-
dende at arbejde hen mod et sådan initiativ. 
Bolden er hermed givet videre til HIF og fod-
boldafdelingen, slutter ægteparret Lykkegaard, 
hvis engagement man tydeligt mærker denne 
søndag formiddag sidst i september-  tak for 
kaffe.

Simba
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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

NATBADMINTON I HORNBÆK
Fredag d. 21. september 2018 afholdt Hornbæk Badminton for 
andet år i træk et arrangement i forbindelse med kulturnatten 
i Hornbæk. Der blev spillet natbadminton i Hornbæk Skoles 
idrætssal. Her blev idrætssalen mørklagt, banen tapet med 
specielt tape og fjerboldene blev sprayet til.  Ved hjælp af UV-
lamper, som lyste hallen op, blev der skabt nogle fantastiske 
kulisser for at spille badminton på en anderledes og sjov måde. 
Arrangementet forløb fra kl. 17:00 – 20:00, og der var fuldt hus 
gennem næsten hele perioden. Vi blev på et tidspunkt endda 
nødt til at stille folk i kø til banerne, da der blev fuldstændigt 
udsolgt på ledige ketsjere. 
Vi selv fra Hornbæk Badminton synes, at det var en succes, og 
når man spurgte de mange glade børn og forældre, delte de 
vores begejstring. Vi regner bestemt med at gentage succesen 
næste år. 
En kæmpe tak til alle de børn og voksne, der kiggede forbi 
idrætssalen og gav den gas i løbet af aftenen, og en stor tak til 
alle de søde og rare børn, der hjalp til med oprydningen efter 
arrangementet.
 Hornbæk 

Badminton 
 Trænerteam
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Badminton

INTROWEEKEND
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 si-
den sidste indbetaling har skiftet betalingskort, 
vil man blive varslet om at opdatere sine kortop-
lysninger inden opkrævningen. 

Man kan da følge det da fremsendte link til op-
datering af ens kortoplysninger på ens person-
profil på klubbens hjemmeside (men man er 
selvfølgelig også velkommen til at opdatere sine 
kortoplysninger i god tid inden i løbet af somme-
ren, hvis man vil). Hvis man endnu ikke er regi-
streret i systemet, kan man først registrere sig og 
dernæst tilmelde sig på det relevante hold/bane 
på klubbens hjemmeside: hornbaekifbadminton.
klub-modul.dk.

Hvis man ikke er registreret i vores system, 
er man også velkommen til selv at betale kon-
tingent ind til klubbens konto (reg nr: 3172,  
konto nr: 0001227238) og samtidig sende en 
mail til både amfritzen@nexs.ku.dk og hornba-

ekvand@mail.dk. Priserne er som vanligt pr 
sæson: baneleje i Hornbæk hallen: 2700 kr/
banetime delt på antallet af spillerne, bane-
leje på skolen: 1000 kr/banetime delt på an-
tallet 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 kontakte 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 BADMINTON SOM EN DEL 
AF HORNBÆK SKOLES MOTIONSDAG 
Hornbæk Badminton deltager, som en del af Hornbæk Idrætsforening, fredag d. 13. oktober 
2018 i et samarbejde mellem idrætsforeningen og Hornbæk Skole. På denne dag har børnene 
fra udskolingen mulighed for at prøve kræfter med en række forskellige sportsgrene oppe på 
idrætsanlægget. Børnene skal derfor prøve at spille badminton i et par timer i løbet af denne 
dag. Vores dygtige trænere giver et indblik i, hvordan ketsjeren skal svinges. Vi glæder os meget 
til at se alle de dejlige unge mennesker. 
 Bestyrelsen, 

Hornbæk Badminton

LEDIGE BADMINTONBANER – 
KOM OP OG PRØV

Badminton er blandt de mest sundhedsfremmende idrætsgrene, og badmintonspillere er  
fornylig vist at leve længere end gennemsnittet. Samtidig er det super sjovt og en fantastisk 
måde at være sammen med familie og venner på!

Vi er samtidig i den unikke situation, at vi i denne sæson har ledige baner i Hornbækhallen  
onsdag aften hver time mellem 18 og 22.

Vi har derfor besluttet at invitere potentielle nye spillere op til en prøvetime. 
Så er I 2 eller 4 voksne, der tænker, at det kunne være sjovt at prøve, om det er noget for jer  
at have en badmintonbane en time om ugen, så er det muligt at komme op og få en gratis  
prøvetime. Så kan I finde ud af, om det er noget for jer.

Prisen vil efterfølgende for en sæson være 675 kr/person, hvis I er 4, eller 1350 kr/person,  
hvis I er to.

Kontakt en af følgende, og vi aftaler en tid for en prøvetime: 
• Helle Dobusz;26374505, hdobusz@gmail.com
• Henrik Fritzbøger;20130069, hornbaekvand@mail.dk
• Andreas  Mæchel Fritzen; 42633359, amfritzen@nexs.ku.dk
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Badminton

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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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

POCIOT FAMILIENS REJSE 
OVER ATLANTEN 
Pociot familiens rejse over Atlanten bliver fulgt af mange hjemmefra, 
ikke mindst fra Bådeklubben. Du kan følge sejladsen fra forsiden af 
Hornbæk Bådeklubs hjemmeside www.hbklub.dk

Så er efterårssæsonen begyndt igen. Om lidt skal standeren ned – helt 
præcist den 27. oktober – kort tid efter at sejlbådene i havnen er taget 
op for at komme i vinterhi. Når vi nu kigger tilbage har det været en af 
de bedste somre i mands minde, i hvert fald hvad solen angår. Vinden 
har leget med os – enten var der for lidt vind eller for meget. Lidt vind 
er godt for motorbådene og lidt mere end 2 m/s for de små lette jol-
ler. Her i sæsonens afslutning skulle vi have haft klubmesterskabet, 
men på de 3 dage der blev sat til side til afviklingende, blæste det så 
meget, og meget høj sø, så vi måtte aflyse. Heldigvis har vi haft en del 
sejladser i løbet af sæsonen, og det bliver nok sådan at vi vælger vores 
klubmester ud fra resultaterne i de sejladser der er blevet afholdt. Og 
så må vi håbe på bedre vejrforhold til næste år.

2018 har været atter et godt år for vores Ungdoms klubsejlere. Med 
kæmpe hjælp fra forældre har vi igen kunne se rigtig mange børn og 
unge ud på vandet i Feva og Terajollerne, og i kajakkerne. Udfordrin-
gen efterhånden som vi sejler frem i Bådeklubben, er, at holde interes-
sen. Det kræver overvejelser omkring andre bådetyper der kan holde 
interessen vedlige. 
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Der diskuteres en del for øjeblikket omkring hvor-
dan vi kan tilbyde vores unge sejlere en spæn-
dende overgang til de lidt større og hurtigere 
både; også så de har mulighed for at udvikle sig.

Senest har de unge sejlere været til Harboe Cup. 
Vores 4 både klarede sig godt, og have en god 
weekend – godt nok med lidt meget vind, men det 
tog de i stiv arm. Meget vind og bølger mærkes 
ret så meget i mindre joller, men til gengæld er det 
ret spændende at prøve kræfterne og udvikle sin 
sejlefærdighed.

Pociot familien er nu kommet videre i deres færd 
over Atlanten. Freedom har, som I kan se på bil-
ledet, nået til Madeira, efter en lidt hård tur over 
Biscayen med hjælp fra Martin og Kenny. 
Senest i skipperens blog står der: - (Endelig) kom 
vi til Porto – en by, som vi havde glædet os rigtig 
meget til at besøge. ››

››
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Hornbæk bådeklub
Vi lagde til i Douro Marina, hvor vi oplevede su-
per god service, morgenbrød leveret i cockpit-
tet hver morgen, godt selskab af andre danske 
både samtidig med, at havnen lå meget cen-
tralt. Havnen lå i en lille fiskerby, som vi ikke helt 
kunne beslutte, om var charmerende eller grim. 
Byen bestod af gamle huse i mange forskellige 
farver og med mange forskellige kakler på. 

De ældre mennesker sad tandløse uden for de-
res huse og spillede kort eller snakkede. 
Gaderne duftede af grillede fisk fra restauran-
terne. Det bliver spændende at følge Freedoms 
færd de kommende måneder, og hjemmefra 
ønsker vi dem god – og ikke for meget vind!

Det var  vist meget godt at have hjælp hjem-
mefra til turen over Biscayen.

HARBOE CUP 
• 4 joller fra Hornbæk deltog på årets Harboe Cup hvor over 400 joller hvert år kommer  

til Skælskør.
• 1 Fevajolle med besætning, Styrmand Mille Grønkjær Taatø og gast Amalie Vindahl -  

De opnåede en samlet 7 plads ud af 18 deltagende Fevajoller.  
En flot placering for pigerne i det meget krævende og blæsende vejr.

• 2 Tera Pro joller med Carl-Gustav Bonne i den ene og Kristian Pedersen i den anden.
• 1 Tera med Anthon Vindahl

››
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Fodbold
Hornbæk IF - fodbold
Formand
Lars Vindahl Andersen ("Carlo")
formand@hornbaekif-fodbold.dk 
42 92 92 80

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

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

Undomsformand
Kasper Andreasen
kasperandreasen938@ 
hotmail.com
23 48 16 61

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

U7/U6 – DRENGE OG PIGER 
(ÅRGANG 2012/13)
Vores friske fodboldbørn har allerede spillet en del stævner – flere 
kampe vundet, også nogle tabte – vigtigst af alt; der er højt humør, 
kampgejst og masser af gåpåmod – og så lærer vi en masse! 
Vi træner i øjeblikket mandag kl. 16:45 og torsdag kl. 17:00
 
For yderligere info kan holdleder kontaktes:  
mettekrogandersen@gmail.com
Find os på Facebook: Hornbæk IF Fodbold – årgang 2012/13
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Fodbold

MINIBOLD – FODBOLD FOR PIGER OG 
DRENGE ÅRGANG 2014/15
D. 3. september startede minibold med stor succes – ca. 20 glade drenge og piger mødte op!
Vi spiller fodbold, leger og har det sjovt – kom og vær med. 
Vi spiller i øjeblikket mandage kl. 16:45 på Pedella Park, men får snart en ny tid indendørs. 
For yderligere info kan træner, Mette, kontaktes: mettekrogandersen@gmail.com
Find os på Facebook: Hornbæk IF Fodbold - minibold
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Fodbold
BEGYND TIL FODBOLD - 
FOR ALLE DRENGE, PIGER, MÆND OG KVINDER
Måske har du spillet fodbold eller du vil gerne have noget motion og synes at det er kedeligt at 
træne... det er det ikke til fodbold. Uanset om du er pige, dreng, kvinde eller mand og uanset om du 
er 3 år eller 80 år, så find dit hold herunder og kontakt træner. Så kan prøvetræne gratis nogle gange.

Hvis ikke du kan finde et hold der passer dig, så vil vi gerne hjælpe dig med at finde nogle hold- 
kammerater og starte nye hold op. Kontakt enten Kasper Krog Andreasen, ungdomsformand på 
e-mail kasperandreasen938@hotmail.com eller Lars Vindahl Andersen, formand på  
e-mail lars.vindahl@gmail.com.
 
Holdoversigt - kontakt træner for at høre hvornår næste træning er - 
se mere på www.nornbaekif-fodbold.dk:

• Mix - drenge/piger - 2014/2015 - Mette Krog Andreasen - mettekrogandersen@gmail.com
• Drenge - 2012/2013 - Kasper Krog Andreasen - kasperandreasen938@hotmail.com
• Piger - 2012/2013 - Kasper Krog Andreasen - kasperandreasen938@hotmail.com  
• Drenge - 2010/2011 - Dannie Mlynek - danniemlynek@yahoo.dk
• Drenge - 2008/2009 - Casper Lafrenz - segecko@gmail.com
• Piger - 2007/2008 - Jesper Bækgaard - jesper@baekgaard.com
• Drenge - 2005/2006 - Søren Storminger - signesoren@mail.tele.dk
• Piger - 2005/2006 - Per Gørtz - phsgortzz@email.dk
• Drenge - 2002/2003 - Steen Jørgensen - steenbj1973@gmail.com
• Mænd - Senior fra årgang 2001 - Mikkel Bertram - mbertram1984@gmail.com
• Kvinder - Senior fra årgang 2002 - Jeannett Rantzau - jrfodbold@gmail.com
• Mænd - Oldboys +32 år - Søren Storminger - signesoren@mail.tele.dk
• Mænd - Veteran +40 år - Jens-Åge Sørensen - jaabooking@godmail.dk
• Mix - mænd/kvinder - Fodbold Fitness +16 år - Lars Vindahl Andersen - lars.vindahl@gmail.com

Medlemskab og kontingent
Fodboldafdelingen i Hornbæk IF har følgende kontingentsatser i 2018:
Alder Halvårligt Kontingent (kr.)

0-4 år 220.-

5-8 år 470.-

9-14 år 650.-

15-18 år 775.-

19-32 år 870.-

33-39 år 720.-

40+ år 520.-

Fodbold Fitness 250.-

Passivt medlem 220.-
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Fodbold

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

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

/indmeldelse

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

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

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

SØNDAG DEN 28. OKTOBER
VED HORNBÆK SØ
 
Tilmelding:  Ingen tilmelding for medlemmer.
Konkurrencen:  Fra kl. 8.00 til 12.00.
Indvejning:  Fra kl. 12.00 til 12.15.
Præmieoverrækkelse: Umiddelbart efter indvejningen.    

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

Regler for konkurrencen: Der må KUN fiskes fra land
   Een stang pr. person
   Alle agn må benyttes, også naturlig agn.
   Mindste mål på gedder er 60 cm.
   Længste fisk vinder.  
   Skal fotodokumenteres med  
   målebåndsfoto
   Fotos af fangne fisk sendes til  
   formanden på 6139-9445.  
   Bestyrelsen kan afvise fangster i  
   tilfælde af mangelfuld dokumentation.
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Gedden

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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Golf
Hornbæk Golfklub:
Bøtterupvej 2C
3100 Hornbæk
Tlf: 49 75 95 70
sekretariat@hornbaekgolf.dk

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

Mad og Drikke
Café Rolf
Tlf. 49 75 95 70
caferolf@hornbaekgolf.dk

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

REKORDSTOR INDSAMLING – 
OVER 82.000 KR.
ÅRETS PINK CUP TURNERING OG INDSAMLING

Den store Pink Cup turnering i Hornbæk Golfklub, løb af stablen 16. 
august og afsluttede et rekordår, for indsamling til fordel for kampen 
mod brystkræft.

Efter sommerens mange hedebølger, var det helt uvant for Pink 
Cup-udvalget med kælenavnet Pinkies, at bekymre sig om vejret, 
men i ugen op til turneringen kom regnen og gav bekymrede miner 
hele vejen rundt. Vejrguderne forbarmede sig dog. På turnerings-
dagen blev de tunge grå skyer trukket tilbage og 60 kvinder, klædt i 
pink, spillede i strålende solskin og med bevidsthed om alvoren bag 
legen.

I løbet af sommeren, satte Pinkies ved hul 9 en bod med grill, pølser 
og friskbagte pølsebrød, på herre golfdage og mange kvinder fra 
klubben var med i vagtplanen for de 10-12 timers salg. På dame 
golfdage blev der solgt kaffe og kager. Der er også blevet solgt 
bøger og  Sprutter - hæklede blæksprutter I mange former og farver. 
På dagen for Pinseturneringen blev indført en P-afgift på 10 kr., som 
mange frivilligt forhøjede til både 20 og 50 kr. og salget af lotterised-
ler nåede nye højder.

Kun fantasien kunne sætte grænser for ideer til indsamlinger, men i 
år var grænser svære at få øje på. Med stor støtte fra både private 
og sponsorer har indsamlingen slået alle tiders rekord. Seneste 
rekord var godt 61.000 kr. I år var den over 82.000 kr. en tredjedel 
mere som sendes ubeskåret videre til Kræftens Bekæmpelse.

Alt dette havde ikke kunnet lade sig gøre uden den store støtte fra 
sponsorerne:
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Sponsor
J. Berner Pedersen Enterprise A/S
Fritzen ApS
Grønt & Anlæg
Tines Reklame
inforevision
Hotel Bretagne
Hornbrillen
SuperBrugsen
Hornbæk Skibshandel
Códi Mu
AngelLiving
Rooms Galore
Ilse Jacobsen
Hornbæk Isenkram
Havnekiosken Hornbæk Havn
Matas
Netlux-Italia
POP Copenhagen
FYR&BI
NEO NOIR
HOIST GROUP
Hornbæk Apotek
Brix Westergaard
Rema 1000
Nybolig
Copenhagen Luxe Hornbæk
Greengate
Bagt i Hornbæk

Sponsor Espergærde Centret
Blomster Hjørnet
Nissen's Café
Café Kaffeblomst
Matas
Flügger farver
Ostetemplet
Guldsmed Pade
Espergærde Sko og Nøgleservice
FrisørCentret
Apoteket
Brilleriet
Marie Marolle
Rico Mens Wear
PRO Haircut & Style
Irma
Synoptik
Butik Jytte Sobczyk
Centrum Dyreklinik
Tøj Eksperten
Stokværk
Meny
Espergærde Vinhandel
Amaze
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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
- 

  SÅ ER VI I GANG ’
Efteråret viser sig i al sin pragt - fantastiske farver, dramatiske skyer 
og voldsomme vinde. Det betyder også, at alle de indendørs idræts-
grene er i fuld gang.
Sådan er det også i Gymnastikafdelingen.
På nogle hold er der mere end godt gang i den, mens der på andre 
hold stadig er ledige pladser. 
Et af de hold, der oplever et boom, er Motion MK - specielt på ons-
dagsholdet myldrer det med glade motionister. I forrige sæson var vi 
mange på holdet - nu er der så mange, at de fylder helt ud i hjørnerne 
- et fantastisk syn! Vores nyeste medlem i bestyrelsen havde kom-
mentaren “jeg vidste ikke, at der var så mange gamle i Hornbæk” :-). 
At det var kærligt ment, er der ingen tvivl om. Der er heller ingen tvivl 
om, at Annelise, vores dygtige instruktør på holdet, har sit at se til. Og 
hun gør det godt!
“Loppeholdet” er fyldt op med glade lopper, og holdet har venteliste. 
Vi håber, at vi får mulighed for at lukke de sidste ind inden efterårs-
ferien. Ida-Marie Appelrod har taget over for Lise Fritzbøger, og Ida-
Marie klarer det så fint – men hun har jo også haft en god læremester.  
Ida-Marie er godt hjulpet af Konrad, som er ny hjælpeinstruktør.
Vores nye instruktør på Voksen/barn-holdet klarer det også SÅ fint. 
Marlene har styr på det og er superglad for sit hold.
Vores to hold “Gym Girls” og “Hornbækpigerne” kører også fantastisk 
med mange glade piger på holdene.
Vores “Stjernehold” - både “Mini’er”, “Småstjerner” og Stjerner er 
godt besat (men har altid plads til flere ;-) Ulrik Rasmussen er tilknyttet 
som ny instruktør - en dejlig og tiltrængt makker for Jesper. Se mere 
om Ulrik andet sted på siden.
Alle vores voksenhold (og der er noget for ethvert behov) er også i 
fuld gang - nogle tæt på at være fyldt op, mens andre stadigvæk har 
ledige pladser.
Så hold jer endelig ikke tilbage - det er aldrig for sent at komme i 
gang. Se hvorfor herunder.

Rigtig god 
sæson til

 jer alle.
Kirsten 

Grønlund -
 formand
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- 
  GODE GRUNDE TIL AT DYRKE GYMNASTIK:

Giver fokus på din kropsforståelse 
Gør dig smidig 
Forbedrer din balance og kropskontrol  
Øger din koordination 
Gør dig i godt humør 
Øger din selvtillid 
Øger din muskelstyrke 
Styrker dine knogler 
Øger din forbrænding 

Gymnastik er en af de få idrætter, der kan dyrkes fra vugge til grav. Det er også en af de få idrætter, 
der løbende og meget hurtigt indretter sig efter tidens trends.
Der findes utallige former for gymnastik, og der kommer hele tiden nye til. Det betyder, at der fin-
des gymnastiktilbud for enhver, hvad enten du er til smidighedstræning, spring, rytmegymnastik, 
legende gymnastik, motionsgymnastik - eller noget helt syvende. 

Generelt er gymnastik:
Alsidig træning. Som gymnast træner du hele kroppen og både koordination, kondition, styrke og 
smidighed bliver forbedret – den eneste idræt, hvor der ikke fokuseres på enkelte dele af kroppen, 
men hvor hele kroppen bliver trænet.

Æstetisk og elegant. Sagt på en anden måde er god stil en fundamental del af gymnastikken.
Velegnet hele livet. Gymnastik er en af de få idrætsgrene, der i bogstaveligste forstand kan dyrkes 
fra vugge til grav - og den bliver det. Gymnastik ligger i top tre over de mest dyrkede idrætter 
blandt børn og voksne. Det er aldrig eller for tidligt – eller for sent - at gå i gang med gymnastik. 
Social og sjov. Det sociale og fællesskabet har meget høj prioritet. Vores instruktører er både dyg-
tige og seriøse, men vi lægger også stor vægt på, at der er mulighed for at danne venskaber og 
socialt netværk. Og bestyrelsen bakker altid op om sociale arrangementer uden for træningstiden.

Vi tilbyder ikke konkurrencegymnastik – men derfor kan man jo godt konkurrere både med sig selv 
og sit hold om at blive bedre 
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Gymnastik
- 

  ULRIK RASMUSSEN ER NY INSTRUKTØR PÅ SPRINGHOLDENE. 
ULRIK FORTÆLLER HER LIDT OM SIG SELV: 
Jeg er far til fire piger, og tre af dem er allerede aktive gymnaster i Hornbæk IF’s Gymnastikafde-
ling. Min baggrund til gymnastikken er, at jeg startede sporten som fireårig. Jeg har holdt nogle 
pauser undervejs, hvor jeg i stedet har fokuseret på triathlon, adventure race og surfing. Jeg har 
dog flere gange savnet det fællesskab, man finder i gymnastikken, så da min ældste datter be-
gyndte til gymnastik sidste år, så jeg det som en oplagt mulighed for at vende tilbage og støtte 
mine piger samtidig. Efterfølgende er jeg til min store glæde blevet gymnastikinstruktør, og i den 
forbindelse også certificeret springinstruktør. Jeg ser frem til at inspirere og motivere jeres børn til 
nye spring og øvelser og til at tage dem med på en rejse ind i gymnastikkens verden. 

Ulrik Rasmussen, instruktør på Stjernehol-
dene og Nikita Jensen, hjælpeinstruktør på 
Småstjernerne har lige været på ”Spring-
sikkerkursus” og er nu certificeret spring-
instruktør. Vi er både glade for og stolte 
over at have så dygtige instruktører i vores 
Gymnastikafdeling. For os er det afgørende 
vigtigt, at vores instruktører er dygtige og 
opdaterede på både sikkerhed og udvikling 
indenfor gymnastikkens verden.

INDLÆG OM SPRING SIKKERT KURSUS,  
MED DELTAGELSE AF ULRIK RASMUSSEN  
OG NIKITA JENSEN
Det var fredag, og vi skulle afsted på Spring Sikkert 
Kursus. Vi kørte mod Gundslevholm Idrætsefterskole 
med fire kaniner, som er medbragte gymnaster til 
at øve modtagning på. Allerede på ankomstdagen 
blev der lagt hårdt ud med teorigennemgang med 
efterfølgende prøve. Kl. 23 var vi færdige, og vi kunne 
da lige nå et par spring inde i springcenteret, inden vi 
gik i seng. 

Lørdag startede tidligt. Kl. 07:00 fik vi morgenmad, og 
så var det i gang. Første lektion trænede vi salto og 
skrue. Det var ½ - 1 ½ skrue med modtagning og op-
bygning af metodik for sikker modtagelse og udvikling 
af gymnasterne.

Anden lektion foregik på airtrack. Her var det træ-
ning af salto mølle, kraft salto og baglæns salto, hvor 
vi skulle gennemgå opbygning og risikoelementer i 
springet. Her var kaninerne igen på banen, og sikrede 
et højt niveau. 

Tredje lektion var på speed track. Her trænede vi mod-
tagelse af rondat flik flak, whip back og flik strakt. Her 
var vi som instruktører mere udfordrede, da tempoet 
var skruet godt op, og det krævede, at vi fulgte gym-
nasten over en længere strækning. Men ikke noget 
som to super seje instruktører fra Hornbæk IF’ s Gym-
nastikafdeling ikke kunne klare!

SPRING SIKKERT 
KURSUS
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  Fjerde lektion var på minitrampolin med 

overslag og rondat på redskab. Dette var en 
af de lidt mere interessante øvelser, da mod-
tagning foregår i to meters højde.
Det blev tid til lidt velfortjent aftensmad. 
Kaninerne havde hygget sig med spring. 
Samtidigt med vores kursus blev der også 
undervist i basic modtagning, hvor de også 
sprang.
Efter aftensmaden blev vi eksamineret og 
sluttede kl. 23:00. Men det betød ikke at 
dagen sluttede her. Vi fortsatte en god time 
herefter med at springe for sjov.
Søndag startede igen kl. 7:00 med morgen-
mad og efterfølgende blev vi eksamineret i 
springmodtagelse. Midt på dagen kunne 
alle deltagere modtage deres certifikat, og vi 
vendte næserne hjem ad. Stor tak til Horn-
bæk IF’s Gymnastikafdeling for at sende os 
afsted på dette spændende og ikke mindst 
vigtige kursus. 

Mvh Ulrik Rasmussen

I weekenden d. 6.-7. oktober tager i øvrigt  
Ulrik, Nikita og fire andre af vores instruktø-
rer til Herning på Inspirationskursus. Det er 
da fantastisk, at de vil bruge så meget af de-
res fritid på at dygtiggøre sig. Vi har så meget  
respekt for jeres valg og ønsker jer alle en 
god tur.
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Gymnastik
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  NYE HJÆLPEINSTRUKTØRER  
KONRAD OG EMILIA
Vores to nye hjælpeinstruktører har været på et 
godt og udbytterigt - men hårdt - kursus hele for-
rige weekend og er blevet kloge på deres rolle 
som instruktørens højre hånd.
Emilia er hjælpeinstruktør for Ida-Marie på  
“Ministjernerne” og Konrad er hjælpeinstruktør 
for Ida-Marie på “Lopperne”.

HORNBÆK KULTURNAT 2018
Gymnastikafdelingen siger tak for en dejlig Kulturaften i Hornbæk :-) 
Glade og dygtige børn fra “Stjerneholdene”, “Gym Girls” og “Hornbækpigerne” tog kegler med 
deres fællesdans, Oliver fra Parkour-holdet stod på hovedet sammen med Maria fra “Hornbæk-
pigerne”, og rigtig mange både store og små børn og voksne skabte små magiske øjeblikke med 
vimpler, bolde og hula hop ringe.
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  HULA-HOP KONKURRENCE 

Vores lille Hula-Hop konkurrence blev vundet af Thilde Fritzbøger Jørgensen, som holdt hula hop 
ringen kørende i hele 5,57 minutter. Tillykke til Thilde, som vandt et gavekort sponseret af Det Luc’s.

Mød os på Facebook og vær med i Facebook Gruppen 
”Hornbæk IF’s Gymnastikafdeling”, hvor alle med interesse 
for Hornbæk IF’s Gymnastikafdeling kan se og lægge ny- 
heder ind, udveksle ideer til forbedringer, hente inspiration 
og udbrede kendskabet til Gymnastikafdelingen. 
Kom og vær med. Bliv medlem af gruppen ved at anmode 
om medlemskab (”bliv medlem af gruppen”)

Når du tilmelder dig:
Gå ind på vores hjemmeside www.hornbaekif.dk

klik på ”Gymnastik /”Gang & Løb” og klik på 
”Tilmelding” i øverste menu. Hér er alle holdene grundigt beskrevet.

Når du tilmelder dig, skal du logge ind først. Hvis du ikke tidligere har oprettet dig på  
hjemmesiden, skal du starte med dette. Har du spørgsmål vedr. indmeldelse kan du  

rette henvendelse til Pernille Kaslov, som er vores medlemsregistrator på  
tlf.nr. 40727494 /pernille@kaslov.dk.
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Håndbold
Formand
Pernille Kjærsgaard
Tlf.: 30382558
Mail:  
pernillekjaersgaard1976@
gmail.com

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

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

Bestyrelsesmedlemmer: 
Rie Schultz Petersen 
Thomas Berggrein

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

Klubblad
Thomas Berggrein

I weekenden d. 18-19. aug. lagde Hornbæk IF Håndbold endnu en-
gang strand til et håndboldstævne i samarbejde med HRØ.

Et stævne over to dage, med hold fra det meste af Nordsjælland bla 
Borsholm og Helsingør, men sågar også fra Himmelev og København.

48 hold og 89 kampe blev spillet over to dage. 

Lørdag spillede U16 og op. Her deltog vores egne U16-P, men det blev 
desværre ikke til en medaljeplads. Søndag spillede U14 og ned. Her 
deltog vores egne U10-D, U12-D og U10/12-P samt U14-P, som løb 
med guldet efter 5 ubesejrede kampe. Hvor to af dem var meget tætte. 
Vejret var med os. Lidt overskyet og lidt sol, men ingen byger og ikke 
for meget vind. Perfekt vejr til strandhåndbold. Og med holdene og 
spillerne tog familierne med. En dag på stranden – hygge. 

BEACHSTÆVNE
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Sådan ét stævne kan kun afvikles, hvis man har 
frivillige med ombord. Og det havde vi – også i 
år! Der er rigtige mange ting der skal falde på 
plads, for at kunne afvikle sådan ét stævne.

Fra Hornbæk Håndbold skal lyde en kæmpe 
TAK til jer som hjalp til Beach - jer der arran-
gerede hjælpere til dommerbord, jer der sad 
ved dommerbord, jer der ordnede baner, jer der 
hjalp med nedtagning af baner, dig der hentede 
traileren hos HRØ, jer der stod for boden og alt 
hvad det indebærer og dig som lavede spon-
soraftale. 

En stor TAK til Rema1000 Horneby for sponso-
rat. 

Det var ikke kun vores U14-P der fik guld. Det 
gjorde klubben også. HRØ havde en guldme-
dalje til os, for et flot arrangement. Sådan en 
medalje fik vi også sidste år. Og måske er det 
lidt for sjov, men jeg er sikker på at vi har kun 
fået den, fordi de mener at vi har fortjent den. 
HRØ har rost Hornbæk IF Håndbold til skyerne. 
Det er de flotteste baner de har set. Det er det 
hyggeligste stævne og boden med det største 
udvalg. Stævneledelsen og dommerne er rig-
tige glade for os og håber sådan på at komme 
igen i 2019. 
Vi håber på at se flere hold fra byens klubber 
næste år!

Pernille Kjaersgaard, 
Formand Hornbæk IF Håndbold

"Vi står klar med  
kagesalg endnu 
én gang - Hornbæk  
Kræmmermarked 3-4.nov"
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Krocket
Formand:
Peter Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Mobil: 20 91 91 91
E-mail:  
hornbaekkrocket@mail.dk
 
Kasserer:
Allan Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 25 57 18
E-mail: finne@finne-larsson.dk

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

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

TURNERINGSAFSLUTNING I 
ØLSTED
Den 19. september havde Nordsjælland Krocket deres årlige 
turneringsafslutning, hvor krocket spillere blev hædret i hver deres 
disciplin og række. Der blev afholdt turneringer i enkeltmand, par 
og hold, hvor Hornbæk Krocket kunne hjemtage 2 førstepladser 
nemlig i parturneringen og i holdturneringen. Ganske godt gået for 
så lille en krocketklub.     

På det første billede ser vi Kate og Allan Finne-Larsson som vandt 
parturneringen i deres række.
På billede nr. 2 ser vi fra venstre Peter Bjarnholt, Anni Nielsen, 
Kate Finne-Larsson og Allan Finne-Larsson som vandt holdturne-
ringen i deres række.

 
Peter Bjarnholt

formand
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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
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

SÆSONSTART

Lørdag d.6. oktober tog vi hul på en ny sæson, som er den 9.sæ-
son siden Hornbæk Vinterbadelaug blev stiftet. Vi startede i 2010 
med 36 medlemmer ved den stiftende generalforsamling og nu er 
vi i skrivende stund 445 medlemmer. Vi siger velkommen til de nye 
medlemmer.

BADEHUSET
Huset er blevet renoveret, så vi starter sæsonen med nymalet hus 
udvendigt som indvendigt – en opgave, som er varetaget af Bøje 
Larsen, hvilket vi er meget taknemmelig for. Desuden er sidste 
års mangler blevet udbedret af tømrermester Lars Bjerre – det in-
debærer vindskeder, sikkerheds-afskærmning af selve saunaen 
samt udluftningskanal. Døren ind til saunaen er blevet matteret. 
Endelig har badetrappen fået nye trin, udført af Henrik Clausen. 
Lars Bjerre har desuden lavet de plader, som skal sikre, at der ved 
eventuelt højvande ikke trænger vand ind i badehuset.

HUSORDEN
I forbindelse med at vi starter den nye sæson, vil vi bede alle om 
at læse vores husorden grundigt igennem og huske på, at de ned-
skrevne regler meget gerne skal være til gavn for det gode fælleskab, 
vi oplever i vores badelauget.
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KALENDER EFTERÅR 2018 

06.10.18 kl.14.00  Sæsonstart med bobler og kage

28.10.18 kl.09.00  Morgenmadsspisning med besøg af cheflivredder fra  
   Nordkystens livredningstjeneste John Mogensen

25.11.18 kl.09.00  Brunch med besøg af Nødebovikingerne, der vil fortælle
   Om is svømning

21.12.18 kl.19.00  Solhvervstræf 
 
Nærmere information om tid og sted vil blive udsendt til medlemmerne via nyhedsbrevet.

Venlig hilsen
Kirsten Storminger

Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug

ET LILLE HJERTESUK
Som en start på sæsonen ønsker vi, at glemmekassen er tom. 
Vi vil derfor bede jer om at tjekke, om der er nogen af jeres ejen-
dele og i givet fald fjerne dem inden sæsonstart d.6.oktober. 
Til oplysning til nye medlemmer er glemmekassen den kasse, der 
står til venstre for trappen op til reposen. Her lægges sager glemt 
i badehuset.
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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

Der mangler blot at blive spillet tre rødvinsturneringer, inden vi kan 
se tilbage på et forrygende år med mange fantastiske petanque 
oplevelser og flotte sejre.

NYE KLUBMESTRE I TRIPLE
Grethe Brandhøj og hendes svigersøn Morten Larsen samt Else 
Rose var hele dagen storspillende. De viste stort format i alle seks 
kampe og havde absolut intet besvær med at vinde over tidligere 
og mere erfarne petanquespillere og medaljetagere.

SÆSONEN
ER SÅ SMÅT VED AT GÅ PÅ HÆLD.

HELSINGØR KOMMUNE 
MESTERSKAB
Kommunemesterskabet i double blev afholdt 
den 8. september med deltagelse af 28 spil-
lere fra Helsingør og Hornbæk. Guld, sølv og 
bronzemedaljerne tilfaldt alle Hornbæk spil-
lere. Vinderne af turneringen blev Jonatan Ør-
sdahl og Morten Klausen.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
SENIORPETANQUE
HUSK at der afholdes afslutnings og evalueringsmøde onsdag den 31. oktober 
kl. 12 i klubhuset. Vel mødt til alle.

PETANQUEFEST
 i klubhuset fredag den 18. januar 2019.
Invitationen vil blive sendt ud til medlemmerne ultimo december 2018.

GENERALFORSAMLING 2019 
Næste års Generalforsamling afholdes lørdag den 16. marts 2019
kl. 10.00 i klubhuset.”

Bedste hilsen
Kirsten

DPF’S SOMMERLANDSTURNERING
Sommerlandsturneringen er veloverstået. Hornbæks 1. hold forbliver i 1. division efter en  
meget nervepirrende afslutning. Danmarksserieholdet fortsætter i DK-serien, og for regional-
holdets vedkommende, så har det efter et spændende oprykningsspil sikret sig en oprykning 
til DK-serien 2019. 

Hornbæks mange hold har klaret sig 
umådelig flot i både 6-mands og 4-mands 
turneringerne. Især to af holdene, et 
6-mands og et 4-mands har gjort sig 
særlig bemærket med topplaceringer, 
der resulterede i deltagelse i de to Regi-
onsmesterskaber. Hornbæk var i begyn-
delsen af september værter for 6-mands 
finalestævnet, og her opnåede holdet en 
flot 2. plads. Ugen efter var det Horn-
bæks 4-mands hold, der skulle i ilden 
i Ferslev-Skibby. Holdet vandt ubesværet  
1. pladsen og skal dermed repræsentere 
Nordsjælland ved Landsmesterskaberne 
i Lem i weekenden den 6. og 7. oktober. 
Held og lykke til holdet. 

DGI TURNERINGER
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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

Efter en rigtig dejlig sommersæson med det bedste tennisvejr 
længe (måske  lidt for varmt  indimellem) er det nu tid til at rigge af.

Vi håber, at medlemmerne vil være med til at "pakke klubben"  
ned og trække i arbejdstøjet den 21.10 kl. 10.  

Når vi er færdige kl. 12 byder klubben  på en grillpølse og  
lidt koldt  
at drikke . 

Vel mødt !

GILLELEJE VENSKABSKAMP 
SØNDAG DEN 16.9
 
Veloplagte medlemmer drog til Gilleleje tennisklub søndag den 16.9 
og spillede årets venskabskamp.  
Der var fælles morgenmad kl. 9, og herefter spillede vi nogle rigtig 
gode kampe. 

Gilleleje vandt, men Hornbæk kommer stærkt tilbage og tager re-
vanche,  når vi inviterer til retur kamp på hjemmebane i Hornbæk i 
næste sæson. Dagen sluttede med hygge og god mad og Gilleleje 
serverede den sædvanlige traditionsfromage til dessert.  

Det blev som sædvanlig en dejlig dag med  masser af spil og hygge 
med tennisvennerne i Gilleleje.

DEJLIG 
SOMMERSÆSON
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GRILL AFSLUTNINGSFEST
 
Fredag den 7. september  inviterede Hornbæk tennis til en medlemsturnering og grillfest kl. 17. 
 
Efter en forrygende sommer med usædvanligt godt vejr var vi så uheldige at regnen  lige  
præcis den eftermiddag silede  ned i stride strømme. 
Medlemmerne trodsede regnen og mødte optimistiske op og ganske rigtigt kunne vi gå  
på banerne og spille med en halv times forsinkelse. 
 
Turneringen blev afviklet med Dorit , som  vores erfarne  turneringsleder. Dorit styrede ca. 30 
medlemmer sikkert  igennem kampene. Altid en udfordring at få planen til at gå op med et 
anlæg med kun plads til 16 spillere ad gangen. Softbanen blev brugt som opvarmning.
Tak Dorit for en flot planlægning og styring af aftenens kampe. 
Fællesskabet udfoldede sig på anlægget, hvor der blev dækket borde, tændt grill og forbe-
redt spændende velkomstdrinks . Hyggestemningen spredte sig på terrassen og i klubhuset.
Kl. 20 kunne vi tilberede vores medbragte mad til grillen. 
Det blev en herlig aften med snak, grin , underholdning og taler. 
En særlig tak til Eva , som tog initiativet . Men også tak til alle for at medvirke til en rigtig  
god afslutningsfest. Lad os gøre det til en tradition !
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Tennis

INDENDØRS TENNIS FOR JUNIORER 

 
Vi kan som noget nyt i år tilbyde indendørs junior 
træning  på Hornbæk skoles store gymnastiksal. 
Træningen foregår mandage med start 8.10. 
 
Kl. 16.30-17.30 junior under 12 år.
Kl. 17.30-18.30 junior over 12 år.
 
Jackie vil undervise, og der vil blive spillet minitennis 
med røde bolde og skumbolde.
 
Pris 300kr. for hele vintersæsonen (oktober-april).
 
Tilmelding via hjemmesiden

ONSDAGS SKUMTENNIS
 
Så nærmer indendørssæsonen sig. Vi spiller skumtennis i Hornbæk idrætshal hele vinter-
sæsonen. Skumtennis er populært hos mange medlemmer, vi har det sjovt og får rigtig 
dejlig motion. Og så er der mulighed for at hygge sig bagefter over en kop kaffe, hvis 
man har tid og lyst til det.
Onsdagsskum starter den 24.10 kl. 11-13.
Alle medlemmer er velkomne. Det koster 200kr. for hele sæsonen og vi slutter ca. april.

LØRDAGS SKUMTENNIS
 
Igen i år har vi fået tider i hallen til skumtennis om lørdagen.
Det er gratis for medlemmer.
Vi spiller kl. 15-17 på følgende datoer:
  27.10
 10.11
   8.12
 15.12
 
Kom og vær med og ha' nogle  sjove timer sammen med andre medlemmer på disse vinter 
lørdage ! 
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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
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

SÅ FIK HORNBÆK SKABT ENDNU EN 

DEJLIG KULTURNAT.
Det var tørvejr, og blæsten blev ikke så kraftig som frygtet, da Hel-
singør Jernbaneorkester med Henrik Behrend i spidsen åbnede 
kulturnatten 2018 d.21. september med en march gennem byen.
Som sædvanlig havde byens forretninger masser af gode tilbud. 
Der var gymnastik og danseopvisning og brandvæsnets store sti-
gevogn var også denne gang meget populær.

Årets store hit blev Hornbæk Kirkes tilbud om drop-in dåb og lyn-
ægteskab. Flere end forventet benyttede sig af muligheden, og der 
var stor pressedækning. Ved Bytorvet var der godt gang i den op-
pustede forhindringsbane til børn, mulighed for at købe kage og 
kaffe hos fodboldpigerne, varm mad hos Folkekøkkenet og kold øl 
i Handelstandsforeningens bar. Bibliotekets eventyrlige garderobe-
skab var godt besøgt og ansigtsmaleren arbejdede på højtryk, hvil-
ket kunne ses på alle de fint pyntede børneansigter i gadebilledet.
Og så var der 117 andre aktiviteter og mulighed for at møde na-
boen eller gamle venner. Nyd Olavs fine billeder fra aftenen og lad 
os mødes til Kulturnatten igen næste år.

På Kulturnatsgruppens vegne
Lisbeth Jensen 
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”UGE 31” I HORNBÆK 
BLEV EN KÆMPE SUCCES.

Allerede i foråret trak arbejdsgruppen bag 
årets ”uge 31-event”, Olav Berntsen, Frederik 
Lindberg, Palle Mandrup og Solvej Eskildsen i  
”arbejdstøjet” for at få stablet endnu et fanta-
stisk event på benene 
Der blev bl.a. banket på mange døre hos både 
tidligere og nye aktører, ringet og skrevet til  
mulige sponsorer, og fabrikeret flotte møbler, 
som blev til stor glæde i loungeområdet ved 
infoskuret. 

EN MANGESIDET MARKEDSFØRING
Inden eventet blev der optrykt nye bannere og 
flag med uge 31 logoet, som blev sat op på 
strategiske steder i byen. Bl.a. var hovedgaden 
og gaderne ned mod havnen smykket med hhv 
Dannebrog og Uge 31 flaget. 
3000 programmer blev delt ud fra infoskuret, 
turistinformationen, turistskuret i havnen, samt 
fra alle campingpladser og hoteller i Helsingør 
kommune. 
Eventet blev også markedsført på flotteste vis 
på Uge 31 ´s hjemmeside og Facebookside, 
ligesom der blev bragt grundig omtale af de 
mange aktiviteter på den nye internetportal 
www.hornbaek.dk.
Endelig var der også fabrikeret T-shirts og caps 
i flotte farver og god kvalitet, som ud over at 
blive delt ud til aktørerne også kunne købes i 
infoskuret. 

NYE TILTAG
Som noget nyt var der i år hyret en professionel 
fotograf til at optage video og dronefotos fra 
de forskellige aktiviteter. Ting der både virkede 
som fin reklame for eventet, og kan bruges 
fremadrettet i markedsføringen. 

Et andet nyt tiltag var en gruppe professionelle 
bloggere, der deltog i flere af aktiviteterne, og 
som efterfølgende lagde billeder og omtale på 
deres blogs. 

VEJRET VISTE SIG FRA SIN ALLERBEDSTE SIDE
Med strålende sol og varme fra morgen til af-
ten, bortset fra den allersidste dag, hvor en 
storm satte en kæp i hjulet, var der skabt de 
allerbedste rammer for eventet. Og det kunne 
da også ses på deltagerantallet. Der var nem-
lig ca. 1000 deltagere flere end i 2017, og flere  
af aktiviteterne kunne fortælle om mere end  
100 deltagere pr. gang. Så arbejdsgruppen 
bag, er glade for at kunne fortælle, at vi synes 
dette års ”uge 31” blev det bedste nogensinde.
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Turistforeningen
EN STOR TAK TIL ALLE DER HAR MEDVIRKET
Men intet event uden masser af frivillige kræfter 
og venlige sponsorer. 

DERFOR VIL VI GERNE RETTE EN KÆMPE 
TAK TIL ALLE VORES SPONSORER: 

Helsingør Kommune
Lokal Samvirke
Hornbæk Handelstandsforening
HIF Nyt
Havnefesten/Hornbæk Bådeklub
Klisterfister.dk
Fonden Hornbæk Havn
Hornbæk Trælast
Rema 1000, Hornbæk
Albis kaffebar
Danfo- Trading
Hornbæk Turistforening. 

En rigtig stor tak skal også lyde til de der trofast 
passede infoskuret, og til de der hjalp med op-
sætning og nedtagning af flag og bannere, og 
til de der hjalp med at lægge og fjerne gulvet i 
partyteltet. Også en stor tak til havnefogeden 
som hjalp med at skaffe el. 

Sidst, men absolut ikke mindst, en kæmpe tak 
til alle aktørerne der stillede op med de mange 
gratis aktiviteter. Uden jer blev der jo slet ikke 
nogen ”uge 31”. 

På gensyn til ”uge 31” i 2019

Solvej Eskildsen 
Hornbæk Turistforening

”UGE 31” I HORNBÆK 
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”UGE 31” I HORNBÆK 
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Turistforeningen

”UGE 31” I HORNBÆK 
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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

Arrangør: Fodboldens Venner i Hornbæk

KRÆMMERMARKED
i Hornbækhallen

10-16 &
Lørdag den 3. november 

Søndag den 4. november 10-15
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Turistforeningen

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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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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Roskildevej 12 A, 3400 Hillerød        dossing.dk            SoMe
Torben Fritzbøger, Registreret Revisor
     tfr@dossing.dk           Dir. 4822 7516

Hos DØSSING & PARTNERE løber vi stærkt for at hjælpe dig og din virksomhed 

i mål. Vi går ind for at bygge stærke relationer og et tæt samarbejde. Som din 

økonomiske sparringspartner hjælper vi med stort set alt.

MODERNE REVISIONSHUS MED 100 ÅRS ERFARING
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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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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 ForeningsFitnessHornbæk 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

Stolt sponsor 
af Hornbæk IF
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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

Drømmer I om en meget velholdt familie-
villa i et skønt lukket kvarter, hvor man bor i  
gåafstand til alt det gode Hornbæk har at 
byde på : idrætshal, fitness center, skole, sø, 
havn, strand, indkøb, restauranter og den 
skønneste natur.
Hvis man har brug for offentlig transport, er 
der tog til Helsingør og Hillerød samt gode 
busforbindelser.
 
Denne villa har en rigtig god indretning, og der 
er også oplagt mulighed for liberalt erhverv. 
Boligen er i super velholdt stand med reno-
veret tag, nyere vinduer og bad og køkken  
er også udskiftet. Huset er efterisoleret og 
har fået energimærke C, hvilket er flot for en  
ejendom fra år 1972. Tilstandsrapporten er 
også flot - alt er yderst velholdt.
 
Boligen indeholder: Entre med adgang til pænt gæste-
toilet med gulvvarme, lyst og velindrettet køkken/alrum, 
meget skøn stue med masser af plads, muret pejs med 
indsats og med udgang til stor fliseterrasse hvor en del 
er overdækket. En virkelig skøn overdækket terrasse, -  
her kan udelivet nydes det meste af året.

Derudover mellemgang med tre soveværelser, bryggers 
med udgang til carporten samt et meget stort sovevæ-
relse med loft til kip, brændeovn og udgang til haven. Dette  
soveværelse har også et stort garderoberum/mellemstue 
og begge rum har mange anvendelsesmuligheder.
 
Derudover carport og stort udhus.
 
Kontantpris kr. 3.285.000. Ejerudgift pr. md. 4.103,-. 
Sagsnummer H2807

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
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k

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

        Christian Uldahl                   Katrine Uldahl                    Anne Uldahl

– eksaminerede bedemænd 

Stor og velholdt villa med plads til liberalt erhverv 
Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk


