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BadmintonHovedafdelingen
HIF Hovedbestyrelse
Formand
Peter Poulsen
Løvvænget 16, 3100 Hornbæk
Tlf.: 49 70 11 03 /40378105
peterp@danskmetal.dk 

Næstformand
Michael Sørensen
Per Bjørnsvej 23 a,1.tv.
Tlf. 2294 0731
msorensen.dk@gmail.com

Kasserer
Anette Gleist
Toftemosevej 28, 3100 Hornbæk
Tlf.: 4970 4926
kassererhornbaekif@gmail.com

Sekretær 
Karl Vilhelm Nielsen
Sandagerhusvej 107, Saunte
3100 Hornbæk
Tlf.: 20 16 40 89
kvn@parasport.dk

FU Medlem
Trine Bay
Havreholmvej 9, 3100 Hornbæk
Tlf.: 2380 2707
trba44@gmail.com

-samt Afdelingsformændene
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HOVEDGENERALFORSAMLING 2019
Søndag den 28. april 2019 kl. 10.00 afholdes hovedgeneralforsam-
ling nr. 111 i Hornbæk Idrætsforening.

I forbindelse med generalforsamlingen som afholdes i klubhuset, by-
der Hovedafdelingen på et morgentraktement. Håber vi ses.

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles for 17. gang 
i forbindelse med Hovedgeneralforsamlingen.

Følgende har modtaget Hornbæk Idrætsforenings 
Idræts og Kulturpris.

2003 - Jens Bertram
2004 - Elle Svendsen
2005 - Peter Hansen
2006 - Peter Clausen
2007 - Karina Nikolajsen
2008 - Kirsten Grønlund og Ole Raslow
2009 - Carsten Nielsen
2010 - Dorrit Danker
2011 - Henrik Olsen
2012 - Andreas Fritzen
2013 - Hanne Gordon Jensen
2014 - Lars Leo Jensen
2015 - Mathilde Fritzbøger
2016 - Jesper Appelrod
2017 - Susanne Holst, Pia Fritzbøger, Jette Møbius og Birgitte Lysholdt
2018 - Petanques 1. divisions hold

Peter P.

HIF Informerer 2019:
Juni  Deadline  Søndag den 26. maj
August  Deadline  Søndag den 20. juli
Oktober  Deadline Søndag den 15. september
Indlæg sendes til duus@duuskompagni.dk

Sidste års modtager 
Petanques 1. divisions hold
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Årets Havnefest afholdes fredag den 26., lørdag 
den 27. og søndag den 28. juli 2019.

Der bliver masser af god underholdning med 
rigtig meget lokal islæt og til rimelige indgangs-
priser, så Hornbæk Havnefest bliver igen i år et 
brag af en fest.

Du kan løbende følge med om årets Havnefest 
på www.hornbaekhavnefest.dk 

Men ingen Havnefest uden frivillige og derfor 
vil jeg gerne opfodre dig til at melde dig som 
frivillig til årets Havnefest og for det får du gra-
tis adgang til festpladsen samt mad og drikke 
på den dag du udfører frivilligt arbejde på fest-
pladsen, en flot T-shirts med Havnefestens logo 

samt deltagelse i Etterslet som er festen for de 
frivillige som tak for hjælpen. 

Skriv en mail til Michael Sørensen på msoren-
sen.dk@gmail.com eller til Maria Dalsgaard på 
maria@isherwood.dk og skriv hvad du eventuelt 
kan og vil bidrage med som frivillig til Hornbæk 
Havnefest 2019.

Årets sliskeræs til Havnefesten afholdes søndag 
den 28. juli kl. 15 - læs mere her om hvordan du 
bliver deltager til sliskeræset - www.hornbaek-
havnefest.dk/hjlpere  

Vi ses til Hornbæk Havnefest 2019. 
Peter P.
Hovedformand

HORNBÆK HAVNEFEST 2019

Hornbæk Idrætsforening · April 2019 3 



BadmintonHovedafdelingen

FRIVILLIGBANK HELSINGØR
Centerleder Line Dietz Bjerregård og kommunikationsmedarbejder Louise Lahn Sørensen fra Frivil-
ligcenter Helsingør deltog på Hornbæk Idrætsforenings hovedbestyrelsesmøde d. 14. marts for at 
præsentere Frivilligbank Helsingør, som er en online portal hvor alle lokale foreninger har mulighed 
for at oprette annoncer og ad den vej rekruttere frivillige.

Om frivilligbanken
Frivilligbanken er blevet til i samarbejde mellem Helsingør Kommune, Idrætsrådet og Frivilligcenter 
Helsingør. Frise (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) leverer den teknisk løsning og står for sup-
port. Frise sørger også for at screene foreningerne inden de bliver oprettet som brugere af banken 
for at undgå spam og reklamer, hvilket er en god kvalitetssikring for brugerne. Frivilligcenter Helsin-
gør står for PR og sparring i forhold til annoncetekster og holder blandt andet en række workshops 
og dialogmøder for foreningerne. Medlemmer fra idrætsforeningerne, der har med rekruttering af 
frivillige at gøre, er velkomne til at deltage.

Frivilligbanken når nye målgrupper
En af de traditionelle måder at skaffe nye frivillige på er at spørge i sit netværk blandt familie, venner 
og bekendte. Frivilligbanken giver mulighed for at nå længere ud til en bredere skare. Nogle joba-
genter (fx jobindex) viser også frivilligjobs og det vil sige at annoncerne ses af mange mennesker.

I frivilligbanken kan man annoncere efter mange typer frivillige og til mange forskellige anledninger. 
Der er mulighed for at lede efter frivillige der vil medvirke i en længere periode, en afgrænset pe-
riode eller til en enkelt event, så man kan fx lede efter frivillige til bestyrelsesarbejde, en havnefest 
eller måske en indsamling.

Frivilligbanken har eksisteret halvandet år og i den tid har frivilligcentret høstet en række erfaringer. 
Centerleder Line Dietz Bjerregård fortalte på mødet: Med banken når vi ud til nye målgrupper – fx 
når vi ud til flere der er på arbejdsmarkedet og til flere unge end ved traditionel rekruttering. En af 
fordelene ved banken er, at man i systemet bliver hjulpet til at være meget specifik på, hvad det er 
man forventer af ansøgeren – og hvad ansøgeren kan forvente af jobbet. Ved at beskrive opgaven 
præcist bliver det mere overskueligt for den enkelte og det bliver lettere at sige ja til opgaven. Vi 
har siden frivilligbanken gik i luften for halvandet år siden fået 15 nye frivillige i frivilligcentret til en 
række forskellige opgaver. Foreningerne har i bankens første leveår modtaget 130 ansøgninger via 
systemet – vi kan ikke måle hvor mange der har reflekteret på annoncerne ved at ringe direkte til 
foreningerne, men vi må antage at tallet er en hel del højere. 
Foreningernes succes med banken

FAKTA OM FRIVILLIGBANK HELSINGØR
Frivilligbanken er en internetbaseret portal, hvor foreninger kan annoncere efter frivillige.
Fordelen ved banken er, at borgerne kan få et overblik over de mange muligheder, de har, 
for at blive en del af det frivillige Helsingør samtidig med at foreningerne får lettere ved at 
finde og rekruttere frivillige.

Find banken på 
www.frivilligcenter-helsingor.dk/index.php/frivilligbank

4 Hornbæk Idrætsforening · April 2019



Formanden for Mødrehjælpen i Helsingør Kirsten Kirsmeyer er en af de mange, der har haft stort 
udbytte af banken: ”I Mødrehjælpen havde vi brug for en frivillig til at løse kommunikationsop-
gaver. Vi lagde et opslag i Frivilligbank Helsingør og der var hurtig gevinst. Allerede dagen efter 
havde vi den første ansøgning fra en meget kvalificeret frivillig og inden ugen var omme havde vi 
3 ansøgninger. Vi har nu indgået aftale med 2 frivillige om at dele kommunikationsopgaverne. Det 
viste sig, at de supplerer hinanden rigtig godt - Så det er alletiders løsning for os”.

Hvis man har brug for lidt sparring til at oprette annoncer er der hjælp at hente i Frivilligcenter 
Helsingør: ”Jeg fik hjælp i frivilligcentret til at skræddersy en helt specifik annonce, som vi lagde 
i Frivilligbanken. Jeg fik mange tips til hvordan man skriver en god annonce – og det gav gode 
resultater. Vi beskrev helt tydeligt hvilke forventninger, vi havde til den frivillige og hvilke fordele, 
der er ved at være frivillig i Mødrehjælpen” fortæller Kirsten Kirsmeyer.

Hvis man er interesseret i at høre mere og få hjælp til at lægge en jobannonce i banken, kan man 
deltage i en workshop om Frivilligbanken d. 23/5 2019 i Frivilligcenter Helsingør. Tilmelding på 
www.frivilligcenter-helsingor.dk/kalender.

Eksempler på jobtitler i banken:
	Frivillig til salgsboder på Helsingør Stadion
	Diætist til elitesports-klub
	Radiomedarbejder til lokalradio i Helsingør
	Hjælp unge flygtninge til en god start i Danmark
	Frivillige varme hænder til Kronborgstafetten
	En regnskabskyndig som kan varetage et kasserer-

job i Lænken
	Bliv studiestøtte i Horserød Fængsel
	Frivillig pianist søges til at spille med Lungekoret på 

Lungedagen
	Haveentusiast søges til SPUC's sansehave
	Vil du være med til at skabe tryghed i lokalsamfun-

det? (Natteravnene)

Centerleder i Frivilligcenter Helsingør Line Dietz Bjerregård fortæller Hornbæk Idrætsforenings hovedbestyrelses-
medlemmer om Frivilligbank Helsingør

Hornbæk Idrætsforenings hovedbesty-
relsesmedlemmer hører om Frivilligbank 
Helsingør
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BadmintonHovedafdelingen

NYT FRA VENSKABSKLUBBEN 'HORNBÆK 
IF- BARASS SPORTS CENTRE'

I venskabsklubben med Barass Sports Centre i Magu i Tanzania har vi til vores store glæde erfaret, 
at Hornbæk Idrætsforening har meldt os ind i CISU, som på 'mundret' dansk står for 'Civilsamfund 
i Udvikling'. CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske folkelige organisationer, der alle 
er engagerede i udviklingsarbejde.  CISU forvalter på vegne af DANIDA bl.a. Civilsamfundspuljen. 
Især i venskabsklubben vil vi kunne drage nytte af CISU-medlemskabet.
Og hvad kan venskabsklubben så bruge CISU til?
Jo, først og fremmest har vi brug for fremdrift i vores venskabsarbejde og her er CISU en meget 
væsentlig spiller, idet rådgivning  og særligt relevante kurser er noget, vi kan benytte os af i udbyg-
ningen af venskabsklubben. Der vil også være mulighed for at søge økonomisk støtte fra CISU's 
puljer til specifikke formål. 
Vi skal til den første rådgivning i CISU i slutningen af april måned.
 
I selve fodboldklubben Barass Sports Centre (BSC) går det godt og klubbens ledelse og trænere 
gør stadig et kæmpearbejde for at få dagligdagen til at fungere med klubbens mange aktiviteter og 
mange børn og unge. Det betyder meget, at klubben er i udvikling, bl.a. på det uddannelsesmæs-
sige område og her er engelskundervisningen af meget stor betydning. Klubben har for nylig skiftet 
engelsklærer og Caroline Masanja står nu for undervisningen alle ugens dage: de fem hverdage for 
de ældste og lø-sø for de yngste spillere. Engelskundervisningen foregår i øvrigt i et samspil med 
byens skoler.
 
Sidst, men ikke mindst er det glædeligt at kunne konstatere, at Barass Sports Center har fået ud-
taget tre spillere til Tanzanias U17-landshold i den kommende turnering, 2019 Africa U17 Cup of 
Nations  i Dar es Salaam i april måned.
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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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Badminton
Formand
Mathilde Fritzbøger 
Tinevej 4, 
3060 Espergærde
60 52 98 00
mathilde_fritzboeger@hotmail.com

Næstformand
Klavs Ahlberg
Flynderborgvej 8, st.
3000 Helsingør
ahlberg.klavs@gmail.com
40 11 63 06

Sekretær
Rasmus Ljungbeck Frodegaard 
Sauntevænget 41
3100 Hornbæk
rfrodegaard@hotmail.com
20 36 09 06

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
Jakob Lindergård-Bentzen
Holmevænget 17
3100 Hornbæk
jakoblindergaard,@gmail.com
tlf. 41910444

Seniorformand 
Mikkel Riis-Klausen 
Skovvænget 31A,  
3100 Hornbæk
mikkelriis1999@gmail.com
26 97 42 51

Motionist formand
Connie Bogattke
Videvænget 1 
3100 Hornbæk
30 23 36 29 
bogattkeservice@mail.tele.dk

STOR INTERESSE FOR 
UNGDOMSBADMINTON I 
HORNBÆK

Det har strømmet til med nye ungdomsspiller til Hornbæk badminton 
i denne sæson. Lysten til at lære at spille badminton og til at være 
sammen på tværs af alder og evner er tydelig, når man sidder og ser 
badminton på bænken både mandag og onsdag eftermiddag i Horn-
bækhallen,  

Trænerteamet formår på bedste vis at gøre badminton både sjovt og 
lærerigt og den største -(positive) udfordring for nuværende er mangel 
på plads til alle. 

U13 holdet vinder 2 holdkampe i Holte og U15 holdet vinder og taber 
på hjemmebane

Søndag d. 10 marts stillede Hornbæk U13D op mod henholdsvis Vi-
rum1 og Holte3 i Holtehallen. Holdet spillede suverænt og formåede i 
overbevisende stil at vinde begge holdkampe. 
U15 holdet havde lidt større udfordringer på hjemmebane mod Hel-
singør, som endte ud i et Golden Set og som de desværre tabte 3-4. 
Holdkampen mod Lynge-Uggeløse vandt de dog ganske overlegent. 

Sigurd vinder stævne i Herlev
Weekenden efter stillede Sigurd Lindergård-Bentzen i han anden indi-
viduelle turnering i Herlev/Hjorten Badmintonklub. Sigurd gik hele ve-
jen og vandt 2 flotte guldmedaljer i både single og double. Double blev 
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Badminton

VI SIGER FARVEL TIL 
FORMANDEN HELLE DOBUSZ
På vores netop afholdte generalforsamling, den 6. marts, måtte vi vemodigt sige farvel til Helle, 
som selvom hun kun har siddet som formand i to år har løftet klubben driftigt, rusket op i gamle 
kutymer og stillet de helt rigtige spørgsmål. Helle har i høj grad taget opgaven som formand til sig. 
Hun har engageret sig i alle klubbens afdelinger og vi glæder os over, at hun fortsat vil være hos 
os på vores pensionisttræning. 

Vi kommer i høj grad til at savne Helle, som altid var forberedt til fingrespidserne og som gav os 
alle det kærlige spark bagi, som flere af os havde brug for. Vi håber ikke, at vi har skræmt Helle 
fra fremtidig frivilligt arbejde, for vi ser i høj grad et stort potentiale hos hende, som alle ville være 
heldige at opleve. 

Mange tusinde tak for to gode år i dit selskab
De største hilsner Bestyrelsen

vundet med Nicolas Jackson fra Frederiksberg badmintonklub, 
som også stod og manglede en makker på dagen. 

Klubben spår denne unge fyr store resultater. Og vi glæder os til 
at følge hans udvikling. 

Ungdomstræningen fortsætter frem til juni måned, hvor der i 
weekenden d. 14-15. juni afholdes badmintonafslutning med 
overnatning i Hornbækhallen med masser af badminton, masser 
af sjov og leg og formentlig også masser af kage  

GRATIS sommerbadminton 
for motionister og seniorer
Fra 1. maj til 24. juni

Hallen er åben for badminton 
Mandag kl. 18:00 – 21:00 

Er du til 
sommer-

badmindton?
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Hornbæk bådeklub
Hornbæk Bådeklub
Havnevej 30
3100 Hornbæk
4970 2398
baadeklubben@gmail.com
www.hbklub.dk 

Formand 
Julian Isherwood
Willemoesvej 17 - 3100
4036 0129
Julian@isherwood.dk

Næstformand
Peter Leander
Søvænget 21 - 3100
4970 2304 / 4970 3442
ple@nybolig.dk

Kasserer
Karin Andersen
Hornebyvej 24B - 3100
2023 2850
baadeklubben@gmail.com

Sekretær
Anette Molbech
2323 1787

Kølbåde 
Kenny Dyhl
Skovvænget 29B
2712 9699
kennydyhl@gmail.com

Motorbåde
Tom Sørensen
4970 4766
tisorensen@hotmail.com 

Ungdomsafdeling
Fanny Kilian
40199829

Stand-up Paddle
Lars Klinkby
2089 1836
klinkbyrevision@mail.dk

Klubhuset
Gerd Nollund 
4228 2906
gerdnollund@gmail.dk

Jannie Sørensen 
2213 3120
jscaim@hotmail.com

Webmaster
Steen Guttknecht
steen@guttknecht.dk

NYT FRA 
HORNBÆK BÅDEKLUB 
UNGDOMSAFDELING
Sæson 2019 er så småt gået i gang. Vi kan ikke vente med at vi skal 
på vandet igen. Derfor er vi gået i gang med en ugentlig teoriunder-
visningsaften, hvor vi bliver undervist af Ungdomsformanden Fanny 
Kilian samt vores ungdomstræner Oscar Biering. Her gennemgår vi 
alle de knob vi har brug for at kunne samt regler ved kapsejlads. Der-
udover bliver vi undervist i Førstehjælp ved Jan Helt. Vi mødes hver 
mandag kl. 18.30 – 20.00 i Bådeklubbens Klubhus.

Vi ser frem til en rigtig spændende sæson, hvor vi mødes og sejler 2 
gange om ugen, hver mandag og torsdag. Vi starter op torsdag den 
25. april 2019 med at klargøre alle vores både som er Feva Jolle, Tera 
Pro Jolle samt Laser Jolle. Vi er dog på udkig efter en ny type jolle/
båd som vi godt kunne tænke os, i og med at flere af vores sejlere er 
ved at være for store til Feva Jollen og vores ønske kunne godt være 
en Hobiecat.

Af planlagte arrangementer i den kommende sæson, kan nævnes at vi 
holder vi sommercamp på Hornbæk Havn med overnatning i telte på 
stranden og gode sejlture på Øresund / Kattegat, familietur på vandet 
samt deltagelse i Harboe Cup i september og der kommer helt sikkert 
flere arrangementer til.
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Hele sæsonen mødes vi hver mandag og 
torsdag, hvor vi deles op i grupper efter 
hvor lang tid vi har sejlet samt alder. Den 
yngste gruppe som er mellem 8-11 år høre 
under det der hedder sejl og leg og her bru-
ger vi meget af tiden på at få et godt kend-
skab til jollerne blandet med noget teori og 
efterfølgende sejler vi ud i Tera Pro Jollen 
eller hvis vejret er meget blæsende kan vi 
tage en tur i havkajak. 

Resten af sejlerne som er mellem 12 – 20 
år sejler i Feva Jollen og Laser Jollen og de 
bliver udfordret med en kapsejladsbane på 
vandet og teoriundervisning på land.
Efter hver sejlads går vi i klubhuset og spiser fælles aftensmad, som forældrene laver på skift. Det 
er en hyggelige måde at slutte eftermiddagen / aften af på.

 
 
 

Har dette fået din interesse 
Hvis du har lyst til at komme og sejle med os, kom-
mer du bare ned på havnen mandage kl. 18.30 indtil 
22. april og efter 25. april er vi der mandage og tors-
dag fra kl. 17.00

Hvis du/I har lyst til at blive en af vores sponsorer og 
det er uanset hvad du / I kan tilbyde, kan vi tilbyde 
reklame på vores både og sejl. Flere oplysninger fås 
hos Ungdomsformanden Fanny Kilian på tlf. 4019 
9829
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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 Den første weekend i marts gik det løs med Sjællandsmesterska-

berne SBU for U14/U13-pigerne. Dette stort iscenesatte, afsluttende 
stævne blev i år afviklet i de mægtige Kongreshaller i Roskilde. Dyg-
tigt spil igennem puljespil og mellemrunde havde på fornemmeste vis 
kvalificeret alle vores fire turneringshold til denne store slutrunde, hhv. 
med et hold i U13B-finalen, et hold i U14B-finalen og hele to hold i 
U14A-finalen. For hvert hold ventede et super fortættede slutspil med 
fem hold i hver finalepulje i en alle-mod-alle-turnering. Der var lagt op 
til en FANTASTISK afslutning på indendørssæsonen.

I ugerne op til finalestævnet blev der flittigt trænet, og formen tunet, 
hvor haltiderne gjorde det muligt. I alt 25 spillere var udtaget til finale-
stævnet, men i ugen op til mesterskabet begyndte kæderne at vakle. 
Den ene skade blev efterfuldt af den næste, og snart var den eneste 
løsning hjælp fra U12-pigetruppen, der med tre parate piger gjorde 
det muligt at få stykket rimelige hold sammen på alle niveauer.

Endelig gik det løs, - og U13-pigerne lagde ud og efter en formidabel 
indsat med 4-4 mod Sorø-Freja, 1-1 Svend Gønge, 4-0 Saaby og til sidst 
6-1 over Præstø sikrede klubben en flot, flot sølvmedalje, - snublende 
tæt på det store trofæ efter Svend Gønge. Præstationen blev ikke min-
dre af, at hele fire af spillerne havde deres første egentlige indendørs-
sæson i år, og en af nøglespillerne lagde sig syg dagen op til stævnet.

U14/U13-PIGERNE - SIDSTE STIK 
TIL SJÆLLANDSMESTERSKABERNE

Hornbæk IF’s sølvmedaljører i U13B-finalen ved Sjællandsmesterskaberne 
2019. Fra venstre: Emma Ruberg, Sofie Pedersen, Selma Skovgaard Suhr, Rikke 
Beckwith, Wilma Skovlund Schulze og Josefine Gejpel. Som en del af holdet var 
desuden Juliane Berthelsen, der lagde sig syg dagen før (bemærk medaljen lagt fint 
frem på gulvet til veninden).
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Fodbold
Dernæst gjaldt det U14 A- og B-finalerne. Vores hold i B-finalen kæmpede bravt, men var oppe 
imod stærkere hold, og trods en god indsats indkasserede en femteplads.

A-finalen mønstrede toppen af hold på Sjælland, heriblandt ubesejrede Slagelse igennem to år og 
formstærke, fysisk stærke Greve, - lutter rutinerede kamphold, og der blev virkelig gået til den. Mas-
ser af seværdig, action-betonet fodbold og fortættet spænding, hvor selv de mindste fejl kynisk blev 
straffet, og hvor smarte løsninger og koldblodige afslutninger lige gjorde forskellen i de tætte opgør. 
Vores ynglinge gav den alt, hvad den kunne trække, og da røgen havde lagt sig, kunne vores mest 
rutinerede hold lade sig hylde som SJÆLLANDSMESTER 2019 efter en mindre magtdemonstration 
med 5-1 mod Hornbæk 1, 2-1 Greve, 3-3 Tølløse og sluttelig overbevisende 6-1 over Slagelse. Det 
var FANTASTISK! Det knapt så rutinerede af vores hold, der i mellemrunden havde pulveriserede 
flere førstehold bl.a. fra Ringsted, Lynge-Broby og Hvalsø, fandt aldrig rigtig rytmen, og trods dyg-
tige takter og mange velspillede passager måtte neje sig på dagen for de mere rutinerede mandska-
ber og endte på en femteplads. Greve tog sølvet, mens detroniseret Slagelse fik bronze.

Udover en flot personlig medalje og T-shirt blev vores ynglinge hyldet med en mægtig flot pokal og 
erindringsvægplade for Sjællandsmesterskabet 2019 til evigt eje for Hornbæk IF.

På det stolte trænerteams vegne
Per Gørtz

Sjællandsmesterskabet 
i hus i U14A-finalen 
2019. Fra venstre: 
Ronja Osmark, Rosa 
Rømer, Mille Ancher 
Jensen (skadet), Caro-
line Stoklund Jensen, 
Emilie Gejpel og Ma-
thilde Poffler.

Hornbæk IF´s Sjællandsmestre 
2019 med T-shirt i guldskrift . 
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Fodbold

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I 

KLUBHUSET SØNDAG DEN 24. MARTS KL. 10.00
Årets generalforsamling var som sædvanligt ikke noget tilløbsstykke - i alt 12 perso-

ner deltog.
Formand Lars Vindahl bød velkommen, mens de fremmødte kunne indtage deres 

brunch.

Michael Sørensen blev enstemmigt valgt som dirigent, og han konstaterede, at gene-

ralforsamlingen var lovligt varslet i foreningens klubblad. Sekretæren lovede, at man 

fremover vil indkalde både i klubblad, på hjemmeside og på facebook.

Så fulgte en udførlig beretning fra formand Lars Vindahl. De fremmødte havde ikke 

kommentarer til beretningen.

Kasserer Peter Lipczak fremlagde et flot regnskab, der viste et overskud på omkring 

44.000 kroner. Der var ønske om, at man fremover bringer udviklingen i medlemstal i 

forbindelse med kontingentindtægter i regnskabet.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen indkomne forslag.

Inden valget af bestyrelsesmedlemmer gjorde dirigenten opmærksom på, at der op 

til generalforsamlingen var blevet udtrykt ønske om et formandsskifte - et ønske 

der skulle skyldes samarbejdsvanskeligheder mellem formanden og nogle ledere i 

ungdomsafdelingen. Formand Lars Vindahl slog fast, at han ikke ville modsætte sig 

valget af en anden formand. Efter en konstruktiv debat blev det besluttet, at besty-

relsesmedlem Kim Toft Madsen skal stå i spidsen for en snak med de involverede 

parter, da der var en tro på, at problemerne kan løses ad den vej.

Herefter blev formand Lars Vindahl, sekretær Peter Clausen samt de fire bestyrelses-

medlemmer, Michael Jørgensen, Kasper Krog Andreasen, Karin Scheel og Kim Toft 

Madsen alle genvalgt.

Under eventuelt blev der udtrykt ønske om og stillet spørgsmål om, hvordan forældre 

til ungdomsmedlemmer samt trænere og ledere kan få mere indflydelse, eventuelt 

stemmeret, på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op i hovedbe-

styrelsen.

refereret af
Peter Clausen
Sekretær
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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
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Præmie for først 
fangede gedde er 

sponseret af: 

Hornbæk Lystfiskerforening “GEDDEN” afholder

5. Maj
FISKEKONKURRENCE

Søndag den 5. Maj afholdes der, 
traditionen tro, fiskekonkurrence ved Hornbæk Sø.

1. Præmie for længste gedde
2. Præmie for næstlængste gedde
3. Præmie for tredielængste gedde
4. Præmie for først fangede gedde

For den længste fangede gedde modtager man 
klubbens vandrepokal og bliver udnævnt til 

”GEDDEKONGE 2019”

SAMLET PRÆMIESUM OVER KR. 2000.-.
• De generelle regler på fiskekortet skal følges.
• Fiskeriet er kun for medlemmer.
• Mindstemål på gedder i Hornbæk sø er 60 cm
• Man sørger selv for at sin fangst bliver 
 opmålt af vidne.
• Fangstfoto skal sendes til 6139-9445 og 
 2264-0801.
• HUSK LOVPLIGTIGT FISKETEGN.

Bemærk at konkurrencen afholdes
1. søndag i maj.

Der vil i år ikke være samme koncept som de forrige 
år i forholdtil udskænkning, standplads med mere.

VEL MØDT OG KNÆK & BRÆK



Gedden

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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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
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FULD TRYK PÅ FORÅRET!
Golfklubben har mange tilbud til medlemmerne og nye golfere.
 
Dameklub, Herreklub og Seniorklub tilbyder et program med både 
spil og hygge – masser af gode timer i fællesskab.
 
Vores begynderudvalg er klar til at tage imod de nye golfere så de 
kommer trygt ind i klubben og hurtigt kan komme i gang med at nyde 
livet i en golfklub.
 
Juniorudvalget er klar med både træning og spil til de yngste – og vi 
har plads til flere. Du er velkommen til at komme forbi mandag kl. 17 
eller lørdag kl. 11:30. Vi starter 8. april. Det er en god idé at kontakte 
os først, hvis der nu skulle være ændringer.
 
Café Rolf åbner den 1. april. Café Rolf tilbyder rigtig dejlig mad og 
drikke til meget rimelige priser og alle er velkommen – uanset om du 
spiller golf eller ej. Tjek vores hjemmeside for menukort.
 
Vi glæder os til at se jer alle i klubben og du er altid velkommen til at 
kontakte os hvis du vil vide mere.



Hornbæk Idrætsforening · April 2019 19 



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

HORNBÆK IF´S 
GYMNASTIKAFDELING

afholder

GALLAOPVISNING
LØRDAG den 6. april 2019
kl.13.30 i Hornbæk Hallen.

Entre: børn kr. 10,00 / voksne kr. 30,00 
(børn under 5 år gratis adgang)

Der vil være salg af kaffe og hjemmebagt kage, vand, øl, 
sandwich, frugt og andet godt.

- 
 

SOMMERGYMNASTIK
Følgende hold fortsætter med sommer-
gymnastik efter opvisningen den 6. april 2019:

Smidighed og styrke M/K
Mandage kl. 17.00 – 18.30 
(april til og med 3. juni 2019)
i Multisalen i Hornbæk Hallen
Instruktør:  Anne Tvilling Jensen
Kontingent:  300 kr. 
Start mandag den 8. april 2019.

Sommerspring:
Tirsdage og torsdage kl. 17.00 – 19.00 
(april til og med 27. juni 2019)
i den store gymnastiksal på Hornbæk skole. 
Instruktør:  Jesper Appelrod og Ulrik Rasmussen
Kontingent:  550,00 kr.
Start tirsdag den 9. april 2019

Yoga M/K:
Tirsdage kl. 10.00 – 11.15 
(april til og med 11. juni 2019)
i Multisalen i Hornbæk Hallen
Yogalærer:  Grete Mærsk
Kontingent:  400 kr.
Start tirsdag den 9. april 2019

Sommergymnastik for motionister M/K
Onsdage kl. 9.45 - 10.45 
(april til og med 26. juni 2019)
i Hornbæk Hallen 
Instruktør:  Annelise Schultz-Lorentzen 
Kontingent:  300 kr.
Start onsdag den 10. april 2019

Tilmelding via vores hjemmeside 
www.hornbaekif.dk 

– klik på Gymnastik/Gang & Løb – Tilmelding.
Ved nyt medlem oprettes først profil.
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- 
 

Forårsopvisninger 

2019
Billederne er et udpluk fra 

forårsopvisningerne i 
Hillerød d. 2. marts 2019 og i 
Helsingør d. 9. marts 2019.

TAK FOR DENNE SÆSON 
– vi ses når sæson 2019-2020 bliver skudt i gang. 

Vi åbner for tilmelding d. 6. juli 2019. 

Yderligere om den nye sæson, program mv. i maj/juni 
udgaven af klubbladet.”
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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

SIDSTE 
ARRANGEMENT 2018
21.12.18 inviterede bestyrelsen til Solhvervstræf, hvor vi ønskede 
hinanden god jul. 

55 personer dukkede op til dette velbesøgte arrangement, hvor der 
blev serveret saltsnitter og en kold øl. Desuden blev vi alle muntret 
op af formandens herlige tale, som kommer herunder:

GENERALFORSAMLING
2. FEBRUAR 2019
75 medlemmer deltog i Hornbæk Vinterbadelaugs generalforsam-
ling, der fandt sted lørdag d.2. februar 2019 kl.11.00. Jeanette Ei-
lertsen styrede generalforsamlingen på bedste vis.

Aases beretning ligger på hjemmesiden sammen med referatet fra 
generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen var der sandwich og snak. 

KALENDER
31.03.19 Brunch
27.04.19 Afslutningsfest

Nærmere om tid og sted udsendes med nyhedsbrev.

Derudover kommer der en dato på en sommerudflugt i juli 
måned. Nærmere herom senere.
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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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Petanque
Formand
Kirsten Madsen
Tlf. 23 62 45 18 
frumadsen@frumadsen.dk

Næstformand
Rasmus Korsholm
Tlf. 22 67 87 02 
rkc@skolepartner.dk

Kasserer
Jonatan Ørsdahl
Tlf. 60 37 05 52
natanoj0907@hotmail.com

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

Bestyrelsesmedlem
Lasse Christensen
Tlf. 29257001
ingrid.korsholm@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Mads Rasmussen
Tlf: 20 30 33 87
mvras@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Henning Serup
Tlf. 60674626
serup@c.dk
  
Suppleant
Janne Bubandt 
Tlf. 4216 6419
jannebubandtjensen@gmail.com

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

SENIORER 

SE HER!
Vores sæsonstart er onsdag, 

den 3. april. 
Og vi starter som sædvanlig 

kl. 10.00.
 

Vel mødt
Irene

REFERAT FRA 
GENERALFORSAMLINGEN 
den 16. marts 2019 kan læses på klubbens hjemmeside 
http://www.hornbaekif.dk/?lang=uk
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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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Tennis
Hornbæk Tennis
Klubhuset og banerne
Sauntevej 80
3100 Hornbæk

Formand
Peter Rydahl
53835777
formand@hornbaektennis.dk

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

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

Bestyrelsesmedlem
Birgitte Park
21654572
birgitte@hornbaektennis.dk

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

Bestyrelsessuppleant
Lars Pedersen
lars@hornbaektennis.dk

Bestyrelsessuppleant
Lars Juncker
23644079
Lars@hornbaektennis.dk

Ungdomsudvalg og  
bestyrelsesmedlem
Lise fritzbøger
29764698
ungdom@hornbaektennis.dk

GENERALFORSAMLING
Søndag den 17.3 2019 afholdt 
Hornbæk tennis den årlige ge-
neralforsamling. Der var et dej-
ligt stort medlemsfremmøde . 
Formanden aflagde bestyrel-
sens beretning fra det forløbne 
år. Her er nogle enkelte hoved-
punkter fra beretningen: 

Hornbæk tennis har haft en fin 
fremgang i medlemstallet især i 
juniorafdelingen. Det har med-
ført øget træningsaktiviteter og 
indtægter.

Der har været en del arrange-
menter ikke mindst en dejlig 
sommerfest med turnering og 
fest. Den blev holdt på som-
merens eneste regnvejrsdag og 
på trods af vejret var der stor 
tilslutning . Vi har fået to nye ba-
nemænd Joe Johnson og Jens-
Åge Sørensen. Velkommen til 
Jens- Åge og Joe. Bestyrelsens beretning blev godkendt og er  lagt 
på klubbens hjemmeside.

Kasseren gennemgik regnskab og budget, som ser rigtig fint ud. 
Regnskabet og budgettet blev ligeledes godkendt. Der blev stillet 
nogle spørgsmål  fra en veloplagt og meget positiv forsamling. Efter 
nogle gode drøftelser sluttede generalforsamlingen.
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SKUM 
TENNIS 
Så er indendørs skumtennis ved at 
være slut for i år. Den sidste  lørdags skum 
er lørdag den 13.april kl 15-17 i Hornbækhallen.

Det har været en forrygende sæson med stor tilslutning. Der har været spillet 
ivrigt om onsdagen og om lørdagen. Begge dage har været et tilløbstykke. 
Baner har været fuldt besat, og der er blevet spillet og grinet. Alle har hygget 
sig og fået god motion.

Tusinde tak for den store opbakning.

STANDERHEJSNING
Så er det tid til sæson start i Hornbæk Tennis. 
Vi åbner sæsonen den 27.april, hvor vi hjælpes ad med at gøre klubben klar til den nye sæson. Vi 
håber, at nogle medlemmer  har tid til at lægge vejen forbi Hornbæk tennis og give en hånd med.Vi 
starter kl.10 . Når vi er færdige byder klubben på en forfriskning og en pølse fra grillen. 

Kl. 12  er der standerhejsning.
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Tennis

KOMMENDE SÆSON
Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til endnu en træner i vores trænerstab, Anders 
Bagger. Anders, Mikael og Jackie kender hinanden særdelse godt, hvilket gør det til en fantastisk trio.

Vi kan derfor i år tilbyde nye tiltag, som tennis-fitness. Her vil der bliver trænet tennis men også 
puls, koordination og udholdenhed, og vigtigst mens man har det sjovt.

Vi målretter i år to tennis-fitness hold et til de unge 14-20 årige, og et voksen tennis-fitness hold.

TRÆNING I SÆSON 2019:
Mandage Mikael
Kl 16.30-17.30 familie hold
Kl 17.30-18.30 voksen øvede
Kl 18.30-19.30 tennis-fitness 14-20 årige

Tirsdage Jackie
Kl 15-16 børn fra 1. & 2. & 3. Klasse
Kl 16-17 junior mix, junior som ønsker at træne to gange om ugen
Kl 17-18 voksen øvede
Kl 18-19 voksen let øvede
Kl 19-20 voksen begynder 

Onsdage Anders 
Kl 18-19 voksen let øvede
Kl 19-20 voksen tennis-fitness

Torsdage Jackie
Kl 15-16 børn fra 4. & 5. Klasse
Kl 16-17 unge fra 6. Klasse og ældre 

Vi har i år, som noget nyt tilmeldt to juniorhold i DTF sommertour. Juniorerne vil 
høre mere ved sæsonopstart, vi glæder os meget til at få dem ud, det drejer sig 
om ca 5 kampe over sæsonen, holdene er ikke sat, så I er meget velkommen.

Vi har i år også meldt os i voksenpuljen til kampe i SLTU for de allerbedste 

Vi holder åbent hus ‘tennissportens dag’ d. 4/5 kl 10-12, 
for både gamle og nye medlemmer, her vil der være mulighed for at spille, få træning af vores 
dygtige trænere, blive introduceret til de forskellige hold. Vi vil have forskellige besøg af  samarbej-
despartnere med bl.a salg af udstyr fra Sports House. Kommende medlemmer som melder sig ind 
på dagen får en ketsjer. 
Kom og hils på til nogle hyggelige timer.

Voksen Camp d. 11/5
Vi gentager succes og lægger baner til voksen Camp d. 11/5 kl 10-15. En super god træning med 
masser af afveksling og helt sikket sved på panden. Tilmelding på www.tenniscamp.dk

Sæt allerede  kryds i kalenderen nu
Vi  afholder  i samarbejde med DGI, juniorstævne d. 1/6 og voksen stævne d. 15/6 
( dette for nyere voksne) 
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Vi er i år klar med en seniorcamp i 
Hornbæk. 
 
Få pudset formen af med en 1-dags 
camp.  
 
Morgenmad fra kl. 9.30. Herefter på 
banen frem til kl. 15.00, afbrudt af en 
god frokost.  
 
Vi prioriterer højt tempo kombineret 
med teknisk træning. 
 
 Slagteknik 
 
 Flot præmie udloves sidst på 

dagen 
 
 Tennisfitness 
 
 Gennemgang af alle slag - fokus 

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

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

 Tenniscamp 
for seniorer - d. 11. maj - 2019 
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Tennis

De nye banemænd Joe Johnson og 
Jens-Åge Sørensen

Vores nye træner Anders Bagger 
yderst til venstre

Vores nye træner hedder Anders Bagger, 41 år 
og bor til daglig i Helsingør med sin kone og 3 
børn. Anders har spillet elitetennis igennem en 
årrække og har tidligere været træner og besty-
relsesmedlemi både i Humlebæk og Hillerød. Til 
dagligt arbejder han som Projektleder i et konsu-
lenthus. Anders er uddannet Cand. Merc. Dat fra 
Handelshøjskolen i København.

NY TRÆNER

NYE BANEMÆND
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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

NY TRÆNER
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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

NYHED I ÅRETS 
UGE 31 
HORNBÆK 
PROGRAM!
Planlægningen af årets Uge 31 Hornbæk program er vi i 
arbejdsgruppen godt i gang med! Faktisk kan vi allerede 
afsløre en fantastisk nyhed i programmet; Store strand-
dag, lørdag den 3. August. Stranddagen danner i år, de 
perfekte rammer for den sidste dag i sundhedsugen og 
byder på en masse forskellige maritime aktiviteter som 
skaber liv og fællesskab under ugens tema “Sport, Sund-
hed og Velvære”.

Vi kan også afsløre at udbuddet af aktiviteter i årets pro-
gram spænder bredt, så der igen i år er noget for enhver 
smag og aldersgruppe. Og så holder vi selvfølgelig fast i, 
at alle aktiviteter igen i år er gratis at deltage i efter først til 
mølle princippet.
 
Kendetegnende for alle aktiviteterne i Uge 31 Hornbæk er, 
at de afvikles i Hornbæk hvor lokale aktører, hver især by-
der ind med aktiviteter. Ugen basere sig på frivillighed og 
styregruppen bag ugen arbejder alle med projektet i deres 
fritid. - Så har du en spændende aktivitet kan du stadig nå 
at få den i programmet, kontakt arbejdsgruppen på vores 
hjemmeside: Uge31hornbaek.dk
 
Uge 31 Hornbæk blev søsat første gang i 2013 i et sam-
arbejde mellem Hornbæk Turistforening, lokale borgere og 
VisitNordsjælland som led i et EU-støttet projekt. Ugen 
bidrager til at genskabe fortællingen om den klassiske ba-
deby og byens brand til turister.
 
Store Stranddag arrangeres af DGI Nordsjælland i samar-
bejde med Helsingør Kommune, Nordea fonden og Uge 
31 Hornbæk. Udover at foregå den 3 August lægger Store 
Stranddag også vejen forbi 29 September, 29 December 
og 29 Marts næste år.
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Strandgolf

Strandyoga
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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

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.

Stolt sponsor 
af Hornbæk IF
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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

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

Hornbæk Håndbold

Håndbold
Stig Petersen
Drejervej 15
3100 Hornbæk
Mobil. 2531 3980

Gitte Pedersen
Hornebyvej 40
3100 Hornbæk
Tlf. 4970 1590
Mobil. 5155 3702

Ulrich Hjorth-Moritzsen
Klokkestøbervej 8
3100 Hornbæk
Tlf. 2578 8751

Jørgen Olsen
Ellekildehavevej 41
3140  Ålsgårde
Tlf. 2525 5626

Lone Jacobsen
Stjernevej 30
3100 Hornbæk
Tlf. 5130 4452

Jens Bertram
Solvej 23, 3100 Hornbæk
Mobil 2521 7706
bossen@bertrams.dk

John Sørensen
Toftemosevej 7 A
3100 Hornbæk
Mobil: 2531 1383

Connie Bogattke
Videvænget 1
3100 Hornbæk
Kræmmertelefon:
3023 3629
kram1@mail.dk

Fodboldens Venner

Formand:
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
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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

Total ugeneret fra vejen, får I mulighed for at 
købe denne skønne villa, hvor I udover mange 
kvm også får skøn udsigt over søen.
 
Boligen er tilbagetrukket fra vejen, så man er 
ikke generet af trafikken, men derimod bliver 
man straks betaget af de skønne stuer og den 
skønne udsigt over søen.
 
Dertil har man kun få minutters gang til Horn-
bæk centrum, skole, strand og havn.
 
Boligen har et boligareal på 132 kvm og en stor 
tør kælder på 132 kvm. Underetagen har masser 
af muligheder, hvor de gode kvm kan anvendes 
til mange formål.
 
Indeholder: Entre med adgang til gæstetoilet, skønne stuer med flot 
parketgulv, den ene stue med svensk kakkelovn, udestue som er ind-
draget til beboelse, stort køkken, som er i åben forbindelse med den 
ene stue, så det kan omdannes til køkken/alrum.
 
Derudover stort soveværelse, 2 værelser samt badeværelse.
 
Kælderen er indrettet med store disponible rum med parketgulv, lille 
køkken, badeværelse, stort bryggers samt garage.
 

Haven er opdelt i forhave med græs og baghave med meget stor træ-
terrasse med flot beplantning. Fra både terrasse og de fleste rum i 
boligen er der den skønneste udsigt over søen.

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

        Christian Uldahl                   Katrine Uldahl                    Anne Uldahl

– eksaminerede bedemænd 

Uhindret udsigt over Hornbæk sø - tæt på byen og stranden 
Hornebyvej 5. Stor, skøn villa direkte til Hornbæk sø.

Kontantpris: 3.795.000. 
Ejerudgift pr. md.: 6.886.


