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Hornbæk Turistforening

Hornbæk Idrætsforening
I N F O R M E R E R
HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 3 juni 2018
2019 • 43.
44. årgang

Hovedafdelingen
Badminton
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

HOVEDGENERALFORSAMLING

2019

Søndag den 28. april 2019 blev Hornbæk Idrætsforenings Hovedgeneralforsamling nr. 111 afviklet.

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
Dorthe Lykkegaard
Holmegaardsvej 3
3100 Hornbæk
Tlf. 40587075
-samt Afdelingsformændene
Hornbækhallen/Klubhus
Tlf.: 49 28 39 80
Carl Bødker Nielsens Vej
3100 Hornbæk
Susanne Holst tlf.: 4970 1508
spah@mail.dk
Vagttelefon Hallen
Tlf.: 4928 3980
Halinspektør
Stig Petersen, mobil 2531 3980
Drejervej 15, 3100 Hornbæk
Hjemmeside:
www.hornbaekif.dk
Redaktør:
Peter Poulsen (ansvarsh.)
Tlf.: 4970 1103
Redaktion:
Harry Duus,
DUUS & KOMPAGNI
Tlf.: 2227 5161
Annoncer:
Michael Sørensen, tlf.: 2294 0731
Layout & tryk:
Glumsø Grafisk
Forside:
Hornbæk Havnefest
Oplag: 2.581

Nuværende Æresmedlem og tidligere Hovedformand Peter Storminger blev valgt som dirigent og styrede som sædvanligt generalforsamlingen flot igennem dagsorden.
Den 9 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det var
således min 21. beretning som Hovedformand for Hornbæk Idrætsforening.
Du kan læse beretningen på idrætsforeningens hjemmeside:
http://www.hornbaekif.dk/00074/02085/
Det blev ligeledes vedtaget, at afdelingernes kontingent til Hovedafdelingen i 2019 bliver på uændret 35 kr. pr. medlem.
Hovedafdelingens årsregnskab for 2018 udviste et pænt overskud
på 54.207 kr., blev ligeledes en-stemmigt godkendt.
Du kan læse årsregnskabet 2018 på idrætsforeningens hjemmeside:
http://www.hornbaekif.dk/00074/02085/

HIF Informerer 2019:
August
Deadline Søndag den 20. juli
Oktober Deadline Søndag den 15. september
December Deadline Søndag den 14. november
Indlæg sendes til duus@duuskompagni.dk
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Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 266.105 kr.
den 31. december 2018.
Michael Sørensen blev genvalgt som næstformand
og Anette Gleist blev genvalgt som Hovedkas-serer
– begge for en 2-årig periode.
Dorthe Lykkegaard blev nyvalgt til forretningsudvalget i Hovedafdelingen efter FU medlem Trine Bay af
arbejdsmæssige årsager ikke ønskede at forsætte i
forretningsudvalget.
Endvidere blev Bjarne Kring genvalgt som revisor
og Ralf Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Uden for dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen genvalgt som idrætsforeningens fanebærer.
Næste års Hovedgeneralforsamling afholdes
søndag den 26. april 2020 kl. 10.00.
Peter P.

IDRÆTS- OG KULTURPRISEN 2019

Årets modtager af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris blev Aase Kjær.
Aase Kjær har i 10 år været formand for Hornbæk Vinterbadelaug – som er en afdeling der også
er medlem i Hornbæk Idrætsforening - og har i den egenskab været en utrolig formidlende person
dels indadtil i foreningen dels udadtil i relation til samarbejdet mellem de forskellige foreninger på
Hornbæk Havn og i Hornbæk i det hele taget.
I Hornbæk Vinterbadelaug er Aase en meget vellidt formand, som skriver nogle fantastisk morsomme og kloge taler, har en pragtfuld humor, deltager i alle udvalg både til hverdag og fest. Derudover har hun været en stor andel af den positive modtagelse Hornbæk Vinterbadelaug har fået i
alle sammenhænge, man kan med rette kalder hende en kulturskabende personlighed.
Denne kulturskabende side bruger hun i alle samarbejdsrelationer på havnen. Til Hornbæk Havn ved formand Jørgen Haagen og til havnefoged Christian From. Til Havneforeningen,
til Bådeklubben og de handlende på havnen. Til høj som lav
– hun er vellidt overalt. Hun er ikke bange for at lave praktisk
arbejde – sætter flag gennem hele sommeren om morgenen
og stryger igen om aftenen de samme flag – både langs vestre
mole og ved standeren ved Bådeklubben – altid imødekommende og hjælpsom.
Men Aases hjælpsomhed standser ikke ved Havnen – hun er
aktiv i Hornbæk Historisk forening, i Turistforeningen, Menighedsrådet og aktiv i Kirkens fredagstræf som medarrangør af
ture og foredrag – en meget populær aktivitet. Altid positiv og
imødekommende.
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Aase er ikke bange for at give en hånd med, hvor der er brug for det – dette gælder også i regi af
Hornbæk Idrætsforening. Det være som hjælper ved et af de store fodboldstævner fx Kronborg
Cup, eller som deltager i et udvalgsarbejde under HIF fx planlægning af foreningsdag.
Det sidste, hun har sagt ja til, er medplanlægger af damefrokosten til Havnefesten. Men Aase er
også selv aktiv idrætsudøver dels som tennisspiller og dels på pensionist Spinningsholdet.
Hvis man skulle nævne en dårlig egenskab ved Aase, så er det, at hun ikke kan sige nej – til gengæld har Hornbæk stor glæde af det.
Balancen er ikke at drive rovdrift på en ildsjæl, der aldrig fører sig frem – tværtimod.
Aase er det man roligt kan kalde en frivillig ildsjæl, der er med her og der og alle vegne når det
drejer sig om frivilligt arbejde i Hornbæk.
Derfor er det også helt fortjent at det i år er Aase der bliver den 17. modtager af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris.
Kære Aase – Endnu engang stort tillykke med den fornemme Idræts- og Kulturpris.
Peter P.

NYE FORMÆND

To afdelinger i Hornbæk Idrætsforening har fået ny formand.
Det er i Badmintonafdelingen, hvor Mathilde Fritzbøger har afløst Helle Dobusz som ny formand.
Tak til Helle Dobusz for den store indsats som frivillige idrætsleder og som formand for Badmintonafdelingen. Tak for samarbejdet.
Steen Poulsen er blevet ny formand for Fodboldafdelingen efter Lars Vindahl Andersen har trukket
sig som formand.
Tak til Lars Vindahl Andersen for et stort frivilligt arbejde i Fodboldafdelingen og tak for samarbejdet.
Velkommen til Mathilde Fritzbøger og Steen Poulsen som nye formænd.
Jeg ser frem til et godt samarbejde.
Peter P.

HORNBÆK HAVNEFEST

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 indgangspriser, så Hornbæk Havnefest bliver igen i år et brag af en fest.
Læs meget mere om årets Havnefest på de følgende sider 5-9
Du kan også løbende følge med om årets Havnefest på www.hornbaekhavnefest.dk
Peter P., Hovedformand
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HORNBÆK HAVNEFEST
2019 BLIVER SOM I DE
GODE GAMLE DAGE
Af Lotte Lund

Tradition, hygge og børnevenlig bliver nøgleordene, når Hornbæk Havnefest den sidste weekend i juli løber af stablen.
350 frivillige sikrer at både stemning, sikkerhed og service
er i top. Havnefestens overskud går til ungdomsarbejdet i
henholdsvis Hornbæk Idrætsforening, Hornbæk Bådeklub
og Hornbæk Havneforening

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2019
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For at gøre adgang
til havnefesten så enkel og
overskuelig som mulig, skal all
e købe
deres billetter ved indgangen.

Ingen sommer i Hornbæk uden
havnefest i Nordsjællands hyggeligste havn.

Der kan kun købes billet for én
dag ad gangen
og prisen pr. dag bliver 80 kr.
for voksne
og 40 kr. for børn
i alderen 7-14 år.
Børn til og med 6 år kommer gra
tis ind.

Dette års udgave af Hornbæk Havnefest finder sted
i weekenden 26.-28. juli.
Festen søger i år tilbage til
rødderne og lover en fest, hvor
tradition, hygge og børnevenlig
er nøgleord. Det betyder også, at
der i år vil være gjort ekstra meget
ud af at give børnefamilierne en
uforglemmelig oplevelse.

Både lørdag og søndag vil strandlegepladsen danne rammen om ”Havnefest i børnehøjde”. Her
vil der være masser af aktiviteter for de mindste børn. Det er også her, man tilmelder sig søndagens
store Sildekasseræs, det store (næsten) Internationale Grand Prix med racerkører Thorkild Thyrring
som speaker. Børnene og deres forældre kan om søndagen se frem til det store ”Åh Abe-show”
med Mek Pek, Anna Spejlæg og Anton Falk, der optræder med alle de kendte børnesange, som
generationer efterhånden har sunget med på.
Musikken lørdag og søndag vil som altid være i top. Arrangørerne har i år dyrket talenterne i
nærområdet. Der vil blandt andet være koncerter med det 30 personer store Helsingør-kor Læderhalsene, de populære Beverly Hills Orchestra og ikke mindst Poul Halberg & Friends.

ÅH ABE Show m/ Mek Pek

For folk, der ikke kender Hornbæk Havnefest, er det godt at vide, at festen hvert år arrangeres af
foreningerne Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idrætsforening i samarbejde med Hornbæk Havneforening og Fonden Hornbæk Havn. Den særlige stemning, som præger havnefesten, skyldes ikke
mindst, at det er 350 frivillige hornbækkere, der hvert år er med til at skabe Danmarks hyggeligste
familiefest. De mange frivillige sørger for at både stemning, sikkerhed og service er i top. Overskuddet fra Hornbæk Havnefest går ubeskåret til de arrangerende foreningers ungdomsarbejde.

Læderhalsene

Havfruerne

iends

Halberg & Fr
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FREDAG DEN 26. JULI slår festpladsen porten

op allerede kl. 17, hvor madboderne står klar med frisklavede lækkerier til alle. Publikum kan denne aften se
frem til to fede åbningskoncerter med henholdsvis
Souvenirs og Gasbox, hvorefter festen fortsætter med
blandt andet Afterparty i Vise Vers Teltet med Hornbæks
eget boyband, Sweet Charlie 5 samt underholdning i
Hyttefadet med sidste års succes Jane & Shane.
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SØNDAG KL. 10 bydes der indenfor til endnu
en af havnefestens klassikere, Det store Sildebord.
Stå tidligt op og køb din entré inden kl. 10. Så er
Sildebordet gratis! Sildebordet serveres i Kabyssen
–man skal selv betale for drikkevarer. Nis P underholder igen i år.
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Forsalg til Hornbæk Havnefests legendariske

DAMEFROKOST

Billetterne til Havnefestens legendariske Damefrokost kan allerede nu købes i forsalg hos Havnekiosken. Årets tema bliver ”Badehotellet” og der vil være fine præmier til bedste udklædning.
Prisen for at deltage i Damefrokosten er 225 kr.

FOLKEKØKKENET LAVER VEGANSK MAD I MOLEBAREN
Det populære Folkekøkkenet Hornbæk står bag ”Fredsfisken”, som er Havnefestens nye madbod ude på molen. ”Fredsfisken” er tænkt som et hyggeligt og tilbagelænet hjørne, hvor maden
er 100 procent vegansk og alt engangs-service bæredygtigt.
Glæd dig også til fællessang og levende musik.
Folkekøkkenet er i forvejen kendt for at styrke livet og miljøet i byen på social, bæredygtig og
sund vis. Folkekøkkenet er 100% non-profit og kun drevet af frivillige kræfter, og også Fredsfiskens overskud vil gå ubeskåret til ungdomsarbejdet i foreningerne i Hornbæk.

Læs alt om Hornbæk Havnefest 2019 på hjemmesiden
www.hornbaekhavnefest.dk og på Facebook i gruppen "Hornbæk Havnefest".
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PROGRAM 2019
FREDAG 26. JULI

Festpladsen, alle madboder & Tivoli åbner
Konferncier på store scene: Michael Mathiesen
Store Scene
Kl. 18.00 SOUVENIRS (1 x 70 min) på
x 90 min)
Kl. 20.00 GASBOX på Store Scene (1
JANE & SHANE
med
Kl. 21:30 Underholdning i Hyttefadet
n med TANSTRUP HESSE
mole
på
en
sfisk
Fred
i
ning
Kl. 21:30 Underhold
ET CHARLIE 5
Kl. 21:30 Afterparty i Vise Vers med SWE
Kl. 01.00 Godnat

Kl. 17.00

LØRDAG 27. JULI

Hornbækløbet
osten
Festpladsen åbner for adgang til Damefrok
teltet.
Damefrokost med underholdning i ViseVers
r
åbne
i
Tivol
&
r
bode
efest
Festpladsen, alle Havn
en
plads
dlege
Stran
ved
e
ehøjd
børn
i
Havnefest
og meget andet!!!
Ansigtsmaling – krabberæs – hospitalsklovne
ag
sønd
ræs
kasse
Silde
store
Husk tilmelding til det
min)
60
x
(1
e
Scen
Store
på
Kl. 14.00 ANN-LOUISE
Scene (1 x 90 min)
Kl. 15.30 LÆDERHALSENE på Store
n Stig Jørgensen)
Kl. 17.30 Plankedyst (kommentator: Morte

Kl. 10.30
Kl. 11.30
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 13.00

Kl. 19.00

Kl. 21.00
Kl. 21:00
Kl. 21.00
Kl. 22.00
Kl. 01.00

ik Launbjerg &
BEVERLY HILLS ORCHESTRA feat. Henr
dning med fuld
Jimmy Colding fra Zididada. I dagens anle
blæsersektion - på Store scene (1 x 90 min)
S
Underholdning i Hyttefadet SUNSHINE BOY
DRIFT
ROV
med
n
mole
på
en
sfisk
Underholdning i Fred
ND
SOU
AN
HUM
med
Vers
Vise
i
ning
Underhold
RLIE 5
Underholdning i Vise Vers med SWEET CHA
Godnat

SØNDAG 28. JULI

Festpladsen åbner
l. drikkevarer) hvis du
Gratis Sildebord serveres fra Kabyssen (eksk
10.00
kl.
har betalt entré inden
Underholdning med NIS P. JØRGENSEN
i åbner
Kl. 12.00 Øvrige Havnefestboder & Tivol
ladsen
Sildekasse Grandprix ræs for børn på festp
en
plads
dlege
Stran
v/
e
ehøjd
Kl. 13.00 Havnefest i børn
a Spejlæg ++ på Store Scene
Ann
Pek,
Mek
m/
W
SHO
ABE
ÅH
:
KL 14.00 For børn
en)
Pouls
Kl. 15.00 SliskeRæs (kommentator: Peter
Scene (1 x 75 min)
Store
på
NDS
Kl. 17.00 HALBERG & FRIE

Kl. 09.00
Kl. 10.00

med alle hits'ne fra Halberg Larsen og Ray

Kl. 18.30
Kl. 18.30
Kl. 21.30

Dee Ohh

E BOYS
Underholdning i Hyttefadet med SUNSHIN
HAVFRUERNE
med
n
mole
på
en
sfisk
Fred
i
ning
Underhold
Farvel og på gensyn i 2020
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VENSKABSKLUB I TANZANIA

Hornbæk IF’s venskabsklub Barass Sports Centre får fodboldmål fra Hornbæk-sponsorer

KONTAKT
Kim Lykkegaard,
mobil 2163 21 88, lykkegaard@pc.dk
Dorthe Lykkegaard, mobil 4058 7075,
dorthelykkegaard@gmail.com

For nylig var Jamal Ally Barass fra venskabsklubben i Tanzania
på besøg i Hornbæk. Under besøget gik vejen også forbi Hornbæk Tømmerhandel, der sammen med massør Sussi Hansen
har sponseret midler, der nu kan muliggøre to nye fodboldmål
- med net – til fodboldklubben i Magu, Tanzania.

De godt 80 børne- og ungdomsspillere fra Barass Sports Centre
(BSC) har tidligere spillet på en bane, hvor der også færdedes
cyklister og andre trafikanter, så derfor var det meget kærkomment, at en far til en af spillerne sidste år donerede et stykke jord
til fodboldklubben. Jordstykket er taget i brug, men der er ikke
fodboldmål på banen endnu og det er en ret bekostelig affære i
Tanzania. Indtil nu har det været sådan, at et par trøjer har udgjort
målafmærkningen, når de unge spillere har trænet. Og ved straffespark har et par frivillige spillere stillet sig op som levende ’stolper’. Det er selvfølgelig uholdbart og klubben kan ikke afvikle turneringer uden mål - og måske kan
vi også i Hornbæk forestille os en diskussion af og til, der går på, om bolden nu var ’inde’ eller ’ude’!

Husk at du kan støtte venskabsklubben økonomisk:
Indsæt beløb på Hornbæk IF’s konto:
reg. 3409 kontonr. 3409550258 mrk.
’Tanzania’ eller MobilePay 9395 3100 –
skriv ’Tanzania’ i beskedfeltet.

Det bliver der nu rådet bod på. Takket være sponsorater fra Hornbæk Tømmerhandel, massør
Sussi Hansen og en række beløb fra forskellige bidragydere bliver det nu muligt at få lavet to fodboldmål til Barass Sports Centre. Målene bliver lavet af den lokale smed i Magu, Tanzania, mens
en lokal fisker skal lave nettene til målene. Det er vi glade for i venskabsklubben og det er der rigtig
stor glæde over i foldboldklubben Barass Sports Centre. Ved overbringelsen af sponsoraterne
deltog også en ung fodboldspiller, Marcus Voigt på 12 år, der har doneret træningstøj og fodboldstøvler, han ikke længere selv kan passe, til BSC.

På billedet ses fra venstre
Sussi Hansen, Marcus
Voigt, Jamal Ally Barass,
Kim Lykkegaard og Peter
Hoffgaard fra Hornbæk
Tømmerhandel
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ER DIN BÅD

DRIFTSIKKER

?

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S

Book Service,
på tlf. 4830 0136

AUTHORIZED

VOLVO
PENTA
SERVICE

www.brdrpetersen.dk

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

Kontakt Michael på

msorensen.dk@gmail.com

2294 0731
Hornbækslagteren.dk
- prøv f.eks. vores

Luksus smørrebrød

eller, vores tapas
færdigretter,
anretninger,
og menuer

1 stk.
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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
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RIGTIG GOD SOMMER
Kære medlemmer, vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer og vi glæder os til at se jer efter sommerferien.
Som flere af jer måske har bemærket, har vi rokeret lidt rundt i bestyrelsen. Vi er dog ret overbeviste om, at det er et stærkt hold, der er
blevet sat

😃

Bestyrelsen starter den kommende sæson op med et udviklingsforløb
fra DGI, som skal hjælpe os med at finde den retning foreningen skal
udvikle sig i over de kommende år. Vi går en sæson i møde med ny
sponsor, flere træningstider og andre spændende tiltag, vi ser derfor
frem til at trække i arbejdstøjet og endnu en gang få Hornbæk Badminton Klub på landkortet.
Mange sommerhilsner den nye bestyrelse

KUNST PÅ MOLEN
HORNBÆK HAVN

6. og 7. JULI 2019
WWW.HORNBAEKKUNSTNERNE.DK
Hornbæk Idrætsforening · Juni 2019
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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
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 Killian
4019 9829
kilianfanny@gmail.com
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
Stævneudvalg
Kristian Dahl
5044 3209
gallerykristiandahl@gmail.com
Webmaster
Steen Guttknecht
steen@guttknecht.dk
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SÆSON 2019 I FULD SVING
Så er sæsonen godt i gang. HBK-Standeren pryder kystens flotteste
standermast, og vores forskellige afdelinger er i fuld sving. Ungdomsafdelingen er at finde to dage om ugen i vores efterhånden mange joller. Der venter en spændende sæson foran – med mange gode timer
i selskab med kammeraterne og forældre. Mere om det lidt længere
ned i bladet her. Ligeledes er der godt gang i SUP&SURF afdelingen,
hvor et flot sponsorat lover rigtig godt for udviklingen af Stand-up
Paddle gruppen. Også her, kan der læses mere om i bladet.
Der er mange besøgende på havnen der har spurgt mig hvad de lange
gule stænger man har kunne se under Bådeklubben skal bruges til.
Det er vores nye stævnebøjer, der lægges ud i stævneområdet vest
for havnen. Det er permanente faste mærker – der i øvrigt også findes
på søkortet – der gør det nemmere at starte sejladser. De lægges
ordentlig på plads, og jeg ved at kølbådsafdelingen glæder sig til at
tage dem permanent i brug. Det spændende er, selvfølgelig, om de
kan holde deres positioner – men det regner vi med.
Nordkystmesterskabet - vores samarbejde med Gilleleje Sejlklub - er
i gang. Sejladserne foregår vest for havnen – midt imellem Hornbæk
og Gilleleje. Det kunne være sjovt at udvide samarbejdet med sejlere
fra andre klubber længere ned på kysten – måske et weekendstævne
– men det vil vores nyoprettet stævneudvalg overveje.
I Klubhuset er der sket ændringer i løbet af vintereen. Nogle af vores
æresmedlemmer, blandt andre, har lavet en fantastisk ny sofahjørne
ved det runde vindue. Det giver flot balance, og hygge, til rummet.
Desuden er der kommet dejlige nye sponserede elementer og vask i
barområdet, også installeret af gruppen.
Til sidst – blandt de mange der besøger Hornbæk i løbet af sommeren, kunne det være at der er sejlere der har lyst til at være gast,
eller besøge klubben. Husk, at hvis man er medlem af en sejlklub
under Dansk Sejlunion, har man ret til at benytte sig af alle andre
klubber under Sejlunionen.
Er man ikke medlem af en
anden klub – kan man blive
det her i Hornbæk. Kom op
i klubhuset mellem kl. 11 –
14 alle ugens 7 dage og
få en snak. Du kan også
kigge på hjemmesiden
for at hold dig orienteret – www.hbklub.dk.

HBK SUP & SURF
I RIVENDE UDVIKLING

I Hornbæk Bådeklubs SUP&SURF afdeling holdes der lige nu
armene og padlerne højt over hovedet! Afdelingen har nemlig
fået støtte fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers (DGI) foreningspulje til videreudvikling af klubben.
DIF og DGI´s foreningspulje støtter SUP&SURF afdelingen med
79.600 kr. til indkøb af klubboards, padler og sikkerhedsudstyr.
Samtidig sendes der 3 rutinerede medlemmer afsted på SUPinstruktørkursus, siger SUP&SURF formand Lars Klinkby.
Det betyder at i løbet af forsommeren kan HBK SUP og SURF
byde velkommen til nye medlemmer, der nu både kan låne klubboards, få instruktion i Stand-up Paddle og deltage i fælles oplevelser på vandet.
Vi glæder os til endelig at kunne udbygge SUP&SURF afdelingen,
så endnu flere kan få motion og gode oplevelser sammen med os,
tilføjer Lars Klinkby.
Hornbæk Bådeklubs SUP&SURF afdeling er aktiv hele året igennem og bruger både havnen og bølgerne øst for molen, hvor der
kan rides på de store bølger der kommer ned fra Kattegat og Gille-
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Hornbæk bådeklub

leje. På de stille dage, cruises der langs kysten for at nyde naturen og havet og hilse på på mange
legesyge marsvin og sæler.
I vinterperioden, hvor havnen er tom for både, trænes der i sprint og bøjevendinger, for at blive klar
til sommerens SUP events. Om efteråret hvor det ofte blæser, ruller der gode surfbølger øst for
havnemolen. Her deles Hornbæks ekseptionel SUP- og surfforhold sammen med de mange kiteog windsurfere der valfarter til området.
Stand-up Paddle og Surf er en af de hurtigstvoksende sports- og motionsgrene i Danmark. Alle
kan være med, på forskellige niveauer, og afdelingen har et tæt forhold til ungdomssejlerne i klubben. Vi er meget taknemmelige for DGI/DIFs hjælp til at udvikle afdelingens aktiviteter, og glæder
os til at være med til at udvikle området til et maritimt sportscenter, siger HBK formanden Julian
Isherwood.
I 2018 arrangerede HBK SUP&SURF flere ud af huset oplevelser. "Den vilde Mølleå-tur" fra Frederiksdal til Strandmøllen og “Københavner-Touren”på 14 km fra Sydhavnen og rundt om Operaen på
SUP board. Alle turene kan genses på afdelingens facebook side: SUP&SURF Hornbæk Bådeklub.
Traditionel bølgesurf er også inkluderet i afdelingen, da mange medlemmer bølgesurfer uden paddel.
Der er ingen aldersgrænser for SUP & SURF og vi informerer snarest om de kommende aktiviteter,
der også vil inkludere ”kom og prøv dage” for dig, der er nysgerrig på at finde ud af hvad der driver
os ud på havet både i bølger og i vindstille vejr, siger Lars Klinkby.
Aloha-afdelingens facebook-side findes på: SUP&SURF Hornbæk bådeklub
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HORNBÆK BÅDEKLUB
UNGDOMSAFDELING
Takker Roskilde Sten og Grus samt SUPspot Hornbæk
mange gange for sponsorering af sejler sikkerhedshjelme
til alle sejlere.
Takker Dyhl Electric, Snedker Henrik Aaboe og Julian
Isherwood mange gange for sponsorering af en Europajolle.
Vi glæder os til at tage hjelme og jolle i brug i den kommende sæson.
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Fodbold
Hornbæk IF - fodbold
Formand
Steen Poulsen
formand@hornbaekif-fodbold.dk
40 36 50 57
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
51 60 10 01
Menigt medlem
Signe Storminger-Dalgaard
signesoren@gmail.com
29 43 09 59
Menigt medlem
Steen Egesø
steg@fak.dk
21 63 80 02

REFERAT AF DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING
SØNDAG DEN 5. MAJ KL. 10.00
PÅ HORNBÆK IDRÆTSANLÆG.
Michael Sørensen blev enstemmigt valgt som dirigent af de 12 fremmødte medlemmer.
Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling var, at formand
Lars Vindahl og bestyrelsesmedlem Karin Scheel ønskede at stoppe
i bestyrelsen.
Så punkt 2 på dagsordenen var valg af tre nye bestyrelses-medlemmer. Den siddende bestyrelse ønskede at udvide bestyrelsen med et
medlem for at fordele den afgående formands mange opgaver på flere
hænder.
Bestyrelsen foreslog Steen Poulsen som ny formand, og han blev enstemmigt valgt. Som nye bestyrelses-medlemmer foreslog bestyrelsen Signe Storminger og Steen Egesø, og begge blev enstemmigt
valgt. Steen Poulsen og Steen Egesø var begge forhindret i at deltage
i generalforsamlingen, men havde skriftligt tilkendegivet deres vilje til
at blive valgt.
Under eventuelt var der enighed om, at den nye bestyrelse står foran
store udfordringer med tabet af den store arbejdsindsats, som Karin
og Lars har leveret. Der bliver brug for at kalde på alle de ressourcer, man kan finde blandt klubbens medlemmer. Stor tak til Karin og
Lars og også tak til de tre nye bestyrelsesmedlemmer, som er trådt
til i en svær situation. Steen Poulsen har tidligere været formand (fra
1994-2000) og har i sine yngre dage spillet mange kampe på klubbens
førstehold. Signe Storminger er allerede særdeles aktiv som forælder
i ungdomsafdelingen, og endelig er Steen Egesø også et særdeles
kendt ansigt i klubben, både som tidligere aktiv og også som tidligere
førsteholdstræner.
Derefter kunne dirigent Michael Sørensen afslutte dagens generalforsamling, der kun varede omkring et kvarter.
Referat af Peter Clausen
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TILBAGE TIL GRÆSRØDDERNE,
DA DBU HOLDT PRESSEMØDE I HORNBÆK
Victor Nelsson og Jacob Bruun Larsen var som tidligere
Hornbæk-spillere den direkte årsag til, at DBU havde henlagt deres pressemøde til Hornbæk, da EM-truppen til U21
EM skulle udtages den 21. maj.

Det blev en af de dage, hvor man kan filosofere over, hvor stor
betydning vores mange trænere og ledere i ungdomsafdelingen
har. Udover den daglige glæde, når man ser de mange piger
og drenge på fodboldbanerne, er der en dag som denne ekstra
stolthed over, at EM-truppen til U21 EM indeholder to nøglespillere, der begge har startet deres fodboldspil i Hornbæk. Ifølge
DBU er det vist ikke sket før.
U21 EM spilles fra 17.-30. juni og sendes på DR1. Vi er mange,
der vil heppe ekstra meget på Danmark, når det går løs mod
Tyskland, Østrig og Serbien.
Og så en ekstra tak til dem, der stillede op med kort varsel og var med til at gøre pressemødet til en
succes, som DBU også var meget glade for. En ekstra tak til Stig og Susanne og deres hjælpere.

UNGDOMSSÆT X
AFSLUTNINGEN️
Sæt kryds onsdag d. 26. juni 2019 kl. 16-20.
Mixstævne årg. 2005-2015 piger og drenge,
medaljer, prisuddelinger, grillpølser og god
sommer.
Tilmelding til din træner.
Mvh.
Ungdomsformand Kasper
& frivilligansvarlig Signe.

SÆT X

KRONBORG CUP 2019
D. 9.-11. august 2019 spilles der Kronborg Cup
på Hornbæk Idrætsanlæg. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen - vi kommer til at få brug for din hjælp.
Kontakt frivilligansvarlig Signe Storminger-Dalgaard (29430959) og meld dig gerne allerede nu.
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Fodbold

EN FESTLIG FINALE I BRØNDBY
Førsteholdet kvalificerede sig til finalen i Seriepokalturneringen - en finale mod Ballerup, der blev spillet på neutral
på Brøndby Stadion den 20. maj.
Trods nederlag på 4-2 til Ballerup fra toppen af serie 2, blev
det en festlig mandag i Brøndby med masser af Hornbækkere på tribunen. Fodboldens Venner og Partner-udvalget
havde i fællesskab arrangeret bustur med omkring 70 børn
og voksne i dobbeltdækkerbus. Og det var en fantastisk
opbakning holdet fik, ikke mindst fra de mange ungdomsspillere, der heppede fantastisk. Efter kampen var der stor
tak fra spillerne til børnene på sidelinjen, og nogle af de
unge var så heldige at redde sig en sølvmedalje fra førsteholdsspillerne.
En stor tak til de mange børn, deres trænere og ledere samt
Partnerudvalg og Fodboldens Venner, der alle virkelig gjorde
en forskel denne dag. Susanne Prahl var som sædvanlig på
pletten med sit kamera. Der er flere billeder på facebook
gruppen, Hornbæk IF fodbold.
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Simon Jørgensen & Søn A/S
Tømrer- og snedkerfirma

• Hovedentreprenør
49 13 96 22

• Tilbygninger / ombygninger
Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

• Udskiftning af vinduer
• Snedkeropgaver
• Renovering

49 13 96 22
simon-joergensen@mail.dk
Agernvej 7, 3490 Kvistgård
Kathøj KloaKservice
• Kloakservice
• Slamsuger
• Spul og rens
• TV-inspektion

Viden er god
medicin
– spørg på
apoteket

49 75 86 50
Kathøj Kloakservice
Kathøjvej 2 • 3080 Tikøb

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

Elektrikeren i
lokalområdet

49 70 49 25

Skru ned for el-regningen
Bestil en VARMEPUMPE

www.dyhl-el.dk

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

ELDORADO PÅ NORDMOLEN

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

Efter en meget regnvåd marts blev vejret med et bedre, og det spæde
forår begyndte at få fat. Det var tid til en fladfisketur på Helsingør Nordmole. Efter køb af børsteorm, ny fiskeline på hjulene og opfriskning
af fiskerig gik turen til denne lovende mole med gode fiskespots for
fladfisk.
Med mig var mn datter Line, der siden sidst var blevet teenager, hvorved det var lidt svært at komme op og af sted tidligt, men omsider lykkedes det, og selvom det ikke var sådan rigtig lystfisketidligt, gik det
alligevel. ”Fiskene skal jo nok være der”, fik jeg i klar tekst fortalt på vejen. No problem, - det skulle nok gå. Vi havde valgt en af disse skønne
kølige, solrige dage med jævn blæst. Molestenene var tørre og gode
at gå på, - og sikke ellers en fart teenageren kunne skyde hen over
stenene, hvor det bare gjaldt om at følge med godt lastet med stænger, udstyr, kaffe og ekstra proviant og varmt tøj. Siden drengeårene
har jeg fisket på nordmolen, der har budt på masser af oplevelser, til
tider godt med fisk og altid røde kinder og en naturlig træthed efter.
De mange ture har også vist, hvor fiskene fanges bedst, og vi styrede
målrettet til et af de gode hotspots næsten helt ude for enden af denne
godt 400 m lange stenmole. Line har talrige moleture på CV-et, og hun
ved præcist, hvad det drejer sig om. En dunkesten til af aflive fiskene
var omhyggeligt plukket på vejen, og hun var super klar til action. Tre
stænger blev rigget til og fiskede snart med bundsnøre og fristende
børsteorm på krogene.
Mod os stod en let pålandsvind, og meget atypisk gik strømmen ind
imod stenene og ikke langs molen ind eller ud af Sundet. Jeg har kun
oplevet det en gang tidligere, og dengang var fangsten god, så det
var bare om at være klar. Spændingen steg, men den første tid skete
der ikke det store. Så kom det første nap, - den ene stangtop gav et
kort ryk, hvorefter linen slappedes igen. Line strammede op, tilslag og
BANG første fisk på krogen. Faktisk hele to på riggets to kroge kom
sikkert ind. Skrubber på godt et halvt kilo. Så gik det løs på den anden
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stang, - og kort efter på den tredje stang. Med et var der
nok at se til. Krogene blev agnet og linen kastet ud, mens
fisk på en anden stang kom ind, fik et gok med dunkestenen, afkroget og lagt i posen. Line sprang rundt, gav tilslag og fightede fiskene sikkert ind, alt imens fangsten blev
håndteret, nye kroge fik orm på og igen lagt ud. Indimellem
var der lige tid til en slurk kaffe, og Line en tår saftevand.
Det var helt utroligt. Eldoradoet satte ind, og der var fisk i
hvert kast, - og oftest to fisk af gangen, eller samme fisk på
begge kroge. Pålandsvinden havde samlet fiskene helt ideelt i en kastelængde fra molen, og når de huggede, gjorde
de ikke det store væsen af sig. Et kort ryk og så nærmest
stille. Det fik vi afluret, - og det var gode fisk, det drejede sig
om. Flest skrubber og isinger og enkelte rødspætter med
hovedparten på 400-600 g. Simpelthen en formidabel dag
og fangst på molen.
Efter fire intense timer var det ligesom nok, og ind gik det
væsentligt tungere lastet end ud, men intet problem. Det
hele gik fint, og turen blev naturligvis toppet op med den obligatoriske isvaffel fra havnekiosken. Da vi landede hjemme
og gjorde fangsten op, talte posen 31 fladfisk, heraf den
største en rødspætte på 600 g. Selvom Line måtte fortælle
mig, at Eldorado altså er en gammel tegnefilm, fik jeg dog
lidt medhold i, at der var noget om snakken.
Knæk og Bræk
Per Gørtz
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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

Hornbæks nyoprykkede 2. divisions damehold spillede lørdag ude
mod Smørum. Det var snevejr fra morgenstunden, men det forhindrede ikke de seje jenter fra den noget nordligere beliggende klub at
hente en solid sejr.

Træner/Shoppen
Ulrik Marcher
Tlf: 49 75 95 72

Birgitte og Elizabeth vinder 1. og 2. singlen og Xenia og Christel vinder foursome. Jane taber desværre 3. singlen. Men vi vinder samlet
7-2. Super flot resultat mod et stærkt hold.

Byggeudvalg
Vagn Jørgensen
Tlf: 42 68 89 94
kirsten-vagn@email.dk

Søndag spiller de mod Mølleåen på udebane. Mølleåen har kun 5
spillere, men i truppen er der landholdsspillere, så et stærkt hold.
Dagens kamp blev udsat 1 time pga. nattefrost.

Sponsorudvalg
Hans Henrik Brandt
Tlf: 61 20 36 37
hhb@hornbaekgolf.dk

Banen er lidt sværere med kuperede og meget hurtige greens.
Jane og Elizabeth vinder 2. og 3. singlen, men Christel og Xenia taber
foursome og Birgitte taber 1. single.

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

Så vi taber 5-4, men glæder os til revanche på hjemmebaneJ
Men alt i alt en rigtig god debut i 2. division.

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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FØRSTE DIVISIONSWEEKEND
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FØRSTE WEEKEND I TREDJE DIVISION
ENDTE MED TO SEJRE FOR HORNBÆKS HERRER

Lørdag spillede de ude mod Kokkedals andethold, hvoraf 3 af spillerne vi mødte, sidste år har spillet på Kokkedals førstehold i elitedivisionen.
Hornbæk kom ud som vindere i to af de tre singler med sejre til Lucas Nygaard 4/3 og til debutanten Søren Juul 2/0, mens Emil tabte 2/0 mod en velspillende Kokkedal spiller. Af de to foursomes
vandt Hornbæk den ene med Morten Egerup og Anton Nielsen 5/3, og tabte den anden med Claus
Brixtofte og Stefan Andersen 4/3. Dermed en samlet sejr på 7-5 til Hornbæk.
Søndag havde vi fornemt besøg, da TV2 Bornholm var taget med Team Golfbornholm til Hornbæk
for at følge deres førstehold, der sidste år rykkede ned fra 2. til 3. division.
TV2 Bornholm fik dog ikke fanget den sejr på kamera som de havde håbet på, da Hornbæk vandt
overlegent 10-2!
Søndag kom Hornbæk igen godt fra start med sejre i to af de tre singler, med sejre til Claus Brixtofte på 3/2 og til Lucas Nygaard på 4/3, Emil Meulengracht kom igen ud mod en yderst velspillende modstander og måtte se sig slået med cifrene 2/1.
Med en lille ændring i opstillingen fra lørdag til søndag lykkedes det at vinde begge foursomes
med cifrene 4/3 til Søren Juul og Christian Schönfeldt og 4/2 til Morten Egerup og Anton Nielsen.
Hornbæk fører dermed gruppen med 4 point af 4 mulige inden næste divisionsweekend d. 15 &
16/6 hvor vi spiller på hjemmebane mod Kokkedal og Helsingør.
For kvalifikationsrækkeholdet herrer, så startede lørdagen med næsten 2 timers udsættelse på
grund af sne og frost.
Det blev til nederlag både lørdag og søndag, men der blev høstet megen god erfaring. Lørdag
tabte holdet 3-9 til Simons og søndag spillede de hjemme mod Helsingør (3.hold) - en hyggelig og
spændende holdkamp: 4 matcher blev afgjort på hul 18! (Og den sidste på 17. hul).
Desværre et knebent nederlag 5.5-6.5 - men vi holder hovedet højt
Hornbæk Idrætsforening · Juni 2019
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Gymnastik
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

GALLAOPVISNING 2019
Lørdag d. 6. april afholdt gymnastikafdelingen
sin årlige Gallaopvisning.
Det blev en fantastisk dag, som blev afviklet som et topprof show,
med fantastisk lyd og lys leveret af B-e-c-h Event og Entertaintment.
Vores dygtige instruktører havde lavet nogle flotte koreografier, og alle
vores gymnaster - store som små – leverede, med sommerfugle i maven, superflotte programmer til stor glæde for de mange publikummer.
I dagens anledning havde vi besøg af Lillerød Rope Skipping Team,
som gav en hæsblæsende og fantastisk opvisning.
Traditionen tro blev der uddelt 5 og 10 års medaljer til de af vores
børne- og ungdomsgymnaster, som har gået til gymnastik i afdelingen
i hhv. fem, ti og femten år i træk.
5-års medaljer blev uddelt til:
Anna Frida Wirth/ Ministjernerne
Louise Pedersen/ Småstjerner 1
Sophia Devantier Vesth/ Gym Girls
Laust Emil Jensen/ Parkour
Til lykke til jer alle – det er godt gået!

Sjipperne fra Lillerød Rope
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Skipping Team gav den gas

– de var så seje

-

Fællesserien tog virkelig kegler

En enkelt gymnast har i denne sæson præsteret
at gå til gymnastik i 10 år i træk:
Stort til lykke til Tilde Fritzbøger Jørgensen/Hornbækpigerne og Småstjerner 2 med den flotte præstation.
Det sker meget sjældent,
at vi uddeler 15 års medaljer, men i år skete det!
Emma Daugaard Sørensen har simpelthen gået til gymnastik hos os i 15 år i træk! En superflot
præstation. Det er så imponerende, og hele hallen hyldede da også Emma med et kæmpe bifald.
Emma er en super dygtig og dedikeret - og meget afholdt – rytmegymnast, og nu også en ligeså
afholdt instruktør på vores to pigehold.
Kæmpe til lykke til Emma.
Årets modtager af Gymnastikafdelingens vandrepokal blev i år Caroline Køhler Andersen
fra All Round med begrundelsen:
- Lidt af en spasmager og meget meget afholdt
- Spreder grin og skaber god stemning på holdet
- Træner koncentreret, seriøst
- Møder altid glad og veloplagt op
- Og ikke mindst: forstår og dyrker hold-ånden og fællesskabet.
Endnu engang til lykke til Caroline.
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For første gang uddelte vi prisen for ”Årets Figther”.
Prisen gik til Ellinor Lyngfeldt Larsen fra Småstjerner 2 bl.a. med disse ord:
- Ellinor giver sig 110% til træningen
- Ellinor sukker eller puster aldrig og siger ”jeg kan ikke”
- Hun har ikke har fået noget forærende, men har måtte kæmpe for hvert eneste lille fremskridt
- Hun træner ikke kun i salen men også hjemme
- Årets fighter giver bare ikke op!
Til lykke til Ellinor med anerkendelsen.
Billeder fra opvisningen kan ses på vores hjemmeside www.hornbaekif.dk – klik på ”Gymnastik/
Gang & Løb” og gå ind i Galleriet i venstre menu.
Tak til alle, der deltog og tak til alle, der
hjalp til med afviklingen – tak for en super dejlig og vellykket dag.
Også stor tak til vores sponsorer i.f.m.
opvisningen: ”Blomsten Hornbæk”,
”Krusemynte”, ”Rema 1000” Hornbæk
for frugt, samt ”Shell” for lån af lastbil til
transport af vores redskaber.
Kirsten Grønlund
Formand
Tilde modtager 10-års medalje
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Emma modtager 15-års medalje

En glad og tydelig overrasket Caroline
modtager årets vandrepokal

AFGÅENDE INSTRUKTØRER

Med denne sæsons afslutning skal vi sige farvel til en af vores garvede instruktører.
Stine Rosenquist stopper efter ... 5 år som instruktør på Parkour-holdet, da hendes nye
arbejde kræver hende 100%.
Tusinde tak for din indsats Stine. Du har givet dine deltagere på holdet SÅ mange gode
oplevelser. Det er ingen hemmelighed, at det indimellem har været op ad bakke for dig.
Drenge, der vælger Parkour gør ikke altid tingene, som man forventer, og det kan godt
give nogle “sjove” oplevelser.
Du har været den sejeste instruktør, og vi kommer virkelig til at savne din ekspertise og
din dejlige måde at være på.
Tak for denne gang - held og lykke med dit nye job.
Vi skal også sige farvel til to af vores yngste instruktører. Mia, som sprang til og tog “All
Round” på trods af, at hun bor i København, skal videre med sin uddannelse, og Maria,
som modigt sagde ja til at tage “Hornbækpigerne” skal påbegynde uddannelse. Tusinde
tak for jeres indsats. I er begge to så dygtige indenfor hver jeres felt. I underviser hver
især på et meget højt niveau, og der er ingen tvivl om, at pigerne, der har gået på jeres
hold, har været udfordret og lært virkelig meget af jer.
God vind fremover til jer begge.
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Gymnastik
SÆSONSTART I HORNBÆK
IDRÆTSFORENINGS GYMNASTIKAFDELING
- VI HÅBER, AT SE DIG

Efter en fantastisk sæson 2018-2019 er vi så småt ved at gå på sommerferie. Enkelte hold træner
sommergymnastik juni med – de er SÅ seje :-)
Programmet for sæson 2019-2020 er på plads, og vi har igen i år sammensat et program med et
bredt udvalg af muligheder, og vi håber, at der også er noget, der passer til dit/jeres behov
Vi åbner for tilmelding lørdag d. 6. juli kl. 10. Sæsonen starter for børneholdene i uge 34 og
for voksenholdene (inkl. Voksen/barn og Loppeholdene) i uge 36.
Som det kan ses i programmet, har vi i den kommende sæson to nye holdtilbud. Ved sæsonstart
sidste år oplevede vi en meget stor efterspørgsel på Loppeholdet. Vi har derfor oprettet et ekstra
hold - ”Søndags-Lopper” - med Marlene Boalth Petersen, der også underviser på Voksen/barnholdet søndag, som instruktør. Glæd jer :-)
Og som noget helt nyt opretter vi et hold, hvor seniorer kan kaste sig ud i dansens glæder. Holdet
hedder ”Danse Fitness for Seniorer MK” med Lianne Ervolder som instruktør – en erfaren dame,
som selv har danset det meste af sit liv. Der vil blive undervist i både latin- og standarddanse – vel
at mærke uden partner.
Som det ses i programmet forsøger vi stadig at finde en instruktør til voksen/barn-hold om tirsdagen (se annonce) – vi krydser fingre for, at det lykkes.
.
Tilmeldingen foregår online på www.hornbaekif.dk - klik på ”Gymnastik ”Gang og Løb”.
Når du tilmelder dig, skal du logge ind først. Hvis du ikke tidligere har oprettet dig på hjemmesiden,
skal du starte med dette.
På vores hjemmeside er alle holdene grundigt beskrevet, og vi håber, at du kan finde et, der passer dig.
Har du spørgsmål vedr. indmeldelse kan du rette henvendelse til Pernille Kaslov, som er vores
medlemsregistrator på tlf. nr. 40727494/pernille@kaslov.dk. Har du yderligere spørgsmål, er du
velkommen til at ringe til undertegnede.
På forhåbentlig gensyn til sæson 2019-2020 i Hornbæk Idrætsforenings Gymnastikafdeling.
Rigtig god sommer til jer alle.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Grønlund – formand
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PROGRAM FOR GYMNASTIKSÆSON 2019-2020 I HORNBÆK I.F., GYMNASTIKAFDELING
OBS. : Ret til ændringer forbeholdes. Deltagerbegrænsning på alle hold
NR. HOLD-NAVN

DAG

TID

STED

INSTRUKTØR

Pris
600

31

Danse Fitness for seniorer M/K -nyt hold

Mandag

10.00-11.00

Multisalen/Hallen

Lianne Ervolder

22

Smidighed og Styrke M/K

Mandag

17.00-18.30

Multisalen/Hallen

Anne Tvilling
Jensen

24

Dance it

Mandag

18.40-19.30

Multisalen/Hallen

Christina Ziegler

800

28

Yoga M/K

Tirsdag

10.00-11.15

Multisalen/Hallen

Grete Mærsk

950

30

Voksen/barn 1,5 - 3,5 år

Tirsdag

16.30-17.20

Gamle sal/skolen

Instruktør søges

700

35

Ministjerner - Spring/rytme,
nybegyndere drenge/piger fra 5 år

Tirsdag

16.30-18.00

Tumlesal/skolen

Ida-Marie
Appelrod/ Ansvarlig
Jesper Appelrod

950

15

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

Tirsdag

16.30-18.30

Store sal/skolen

Jesper Appelrod/
Ulrik Rasmussen

1.100

23

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

Tirsdag og
Torsdag

16.30-18.30

Store sal/skolen

Jesper Appelrod/
Ulrik Rasmussen

1.700

14

Stjerneholdet. Springere/øvede

Tirsdag og
Torsdag

18.00-20.00

Store sal/skolen

Jesper Appelrod/
Ulrik Rasmussen

1.700

8

Motion M/K

Onsdag

09.45-10.45

Hornbæk Hallen

Annelise
Schultz-Lorentzen

600

9

Core træning m/Store bolde M/K

Onsdag

17.00-18.15

Multisalen/Hallen

Hanne Overgaard
Knudsen

850

3

All Round piger og drenge fra 7. kl.

Onsdag

18.45-19.45

Multisalen/Hallen

Eva Steenfeldt
Jensen

700

1

GymGirls piger 1.-3. kl.

Onsdag

17.15-18.15

Gamle sal/skolen

Emma Daugaard
Sørensen

700

2

Hornbækpigerne piger 4.-6. kl.

Onsdag

18.30-19.30

Gamle sal/skolen

Emma Daugaard
Sørensen

700

45

Yoga M/K

Torsdag

10.00-11.15

Multisalen/Hallen

Grete Mærsk

950

4

Torsdags-Lopperne - 3,5 år - 0. kl.
piger og drenge

Torsdag

16.30-17.30

Gamle sal/skolen

Ida-Marie Appelrod

700

50

Styrketræning M/K

Torsdag

19.00-20.15

Multisalen/Hallen

Käthe Sølvhøj

850

19

Motion M/K

Fredag

09.45-10.45

Hornbæk Hallen

Annelise
Schultz-Lorentzen

600

29

Voksen/barn 1,5 - 3,5 år

Søndag

09.30-10.20

Gamle sal/skolen

Marlene Boalth
Petersen

700

32

Søndags-Lopperne - 3,5 år - 0.kl.
piger og drenge - nyt hold

Søndag

10.40-11.40

Gamle sal/skolen

Marlene Boalth
Petersen

700

Onsdag og
Fredag

09.45-10.45

Hornbæk Hallen

Annelise
Schultz-Lorentzen

900

819 Motion M/K

1.000
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FINN VINDAHL ANDERSEN
VVS-ENTREPRISE A/S
Totalløsninger med Entreprisestyring
Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg
Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet. Autoriseret gas- og vandmester
Autoriseret kloakmester

49 70 06 24
Telefax 49 70 42 24

www.fva-vvs.dk
email : fva@fva-vvs.dk

Hornbæk Stationsvej 11
3100 Hornbæk

SIKKERHED FOR DEM

AUTORISERET KLOAKMESTER
ENTREPRENØRFIRMAET SUNDBYG ApS
v/Lars Leo Jensen
Engholmvej 3, 3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 10 20
uhm@dyhl-el.dk
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Håndbold
Formand
Pernille Kjærsgaard
Tlf.: 30382558
Mail:
pernillekjaersgaard1976@
gmail.com

GENERALFORSAMLING
10. APRIL 2019

Næstformand
Karina Kok Nielsen

Som altid afholdt vi Generalforsamling med en meget beskedent
skare. Udover bestyrelsen og dirigient Michael Sørensen fra FU, så
deltog ét enkelt medlem.

Kasserer
Jens Larsen
Sekretær
Nicolai Schrøder
Bestyrelsesmedlemmer:
Thomas Berggrein
Hjemmeside og Klubblad
Ray Hornsay
Sponsoransvarlig
Susanne Holst
Holmevænget 2 D
3100 Hornbæk
Tlf: 49701508
Mail:spah@mail.dk

Generalforsamlingen i år var lidt anderledes da vi skulle sige farvel og
tak for god indsats til 3 medlemmer - Line Riemer, Rie Schultz Petersen og Karina Thaulov. De har alle siddet i hhv 2 og 4 år og ydet en
fantastisk indsats. Det er svært ikke at ekstraordinært nævne Karina
Thaulovs indsats - hun blev valgt som kassér for 4 år siden, men ret
hurtigt kastede hun sig over andre opgaver som kunne løfte klubbens
sociale arrngementer. Hon stod for julekalendersalget, hvor hun lavede konkurrencer for bedst sælgende spiller og hold, hun stod for
boden i hallen ved hjemmekampe, hun fik fat i OK og startede sponsorstøtten gennem OK tanken og meget meget mere.
Stor Tak til jer alle 3!
Men bussen skal jo køre videre og det kommer den til med stor hjælp
Nicolai Schrøder, Ray Hornsay og Jens Larsen. Bestyrelsen ser derfor
ud således for sæsonen 2019/2020:
Formand
Næstformand
Kassér
Sekretær
Hjemmeside og Klubblad

- Pernille Kjærsgaard
- Karina Kok Nielsen
- Jens Larsen
- Nicolai Schrøder
- Ray Hornsay

TRÆNERE SÆSONEN 2019/2020
U7/U9
U11-mix

- Mia Lafrenz, Maria Kok Jørgensen
- Mads Kok Jørgensen, Malthe Nemery,
Victor Nemery
U13-P
- Karina Kok Nielsen, Kamilla Schrøder
U17-P
- Jens Bertram
Five-a-side - Line Riemer (kontaktperson)
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ÅRSAFSLUTNING 29. APRIL 2019
Endnu én sæson er slut og endnu en Årsafslutning er afholdt . Vi måtte desværre undvære U16-P,
da de skrev gymnasieopgave - det til trods var vi 86 deltagere, spillere, forældre og søskende .
Det er virkelig et arrangement der er kommet for at blive, hvor vi kårer Årets Spiller og Årets Holdspiller på U10-U16 og de små får medaljer. Samt takker trænere og holdledere og andre frivillige
omkring holdet.
I år lavede vi et nyt initiativ omkring borddækning. Hvert hold skulle dække det mest festlige, fantasifulde og sjove bord. Initiativet blev taget vildt godt i mod af både spillere og forældre og den fik
fuld gas - der var også is til vinderholdet på højkant.
Der blev kigget i skuffer, hentet sand på stranden, printet billeder ud og gået en tur i netto. Bordene
var vild flotte, og vinderholdet blev U12-P, med deres strandhåndboldbane.
Årets spiller - Mads Gudme (U10-mix), Emilia (U12-P), Julie (U14-P), Laura (U16-P)
Årets Holdspiller - Silke (U10-mix), Cecilie (U12-P), Maria (U14-P)

r fra
Billede
tning
årsafslu

!
HUSK

Beachstævne 29.juni 2019
Vi ses på Danmarks bedste håndboldstrand!
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Hornbæk Vinterbadelaug
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

FORÅRSFEST
SIDSTE 27. APRIL 2019

ARRANGEMENT 2018

Lørdag d.27.04 mødtes 60 glade vinterbadere til fest i Bådeklubben,
hvor festudvalget tog imod med veldækkede borde og serverede mad
fra "Gaudium".
21.12.18 inviterede bestyrelsen til Solhvervstræf, hvor vi ønskede
Efter forretten, som bestod af rørt røget laks med diverse grøntsager,
hinanden god jul.
kom der en pause, hvor årets vinterbader blev udnævnt - ikke en, men
2 vinterbadere, som delte æren sammen - nemlig Viktoria Crüger og
55 personer dukkede op til dette velbesøgte arrangement, hvor der
Anne-Mette Krifa.
blev serveret saltsnitter og en kold øl. Desuden blev vi alle muntret

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

Et valg som blev modtaget med stor applaus af forsamlingen.
op af formandens herlige tale, som kommer herunder:
Aase holdt tale og lovpriste det kolde vands gode indvirkning på helbredet, hvilket er gældende for de to udpegede vinterbadere, som er
daglige badere med helbredsproblemer.
Begge modtog årets maleri sammen med et løfte til hinanden om at
have det hængende et ½ år ad gangen.
Efter prisoverrækkelsen fortsatte vi med den dejlige mad, indtil festudvalget inklusiv Aase kom med en overraskelse - i stribede badedragter og gammeldags badehætter optrådte de med en lille
revy med rumsterstang og sang under stor moro fra publikum.
Efter festudvalgets optræden fik vi en dejlig dessert, inden musikken
"The Blue Jackets" bestående af Henrik Munk og hans to medspillere,
spillede op til dans. Herefter var dansegulvet besat af flittige dansere.
En meget dejlig fest. Tusind tak til festudvalget!
Festudvalg til næste år
Næste års festudvalg er samtidig blevet sammensat: Ole Fogh, Eva
Løfvall, Eyðbjørg, Marianne Johansson og Anne Mette Krifa. Vi glæder
os allerede.
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Uddeling af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris
Dagen efter forårsfesten havde HIFs Hovedafdeling generalforsamling, hvor foreningens Idrætsog Kulturpris blev uddelt. Her havde bestyrelsen i Hornbæk Vinterbadelaug indstillet formand
Aase Kjær til prisen. Se andet steds.
KALENDER:
Fredag den 31. maj 2019 sluttede vinterbaderne officielt den forlængede sæson med et hyggeligt arrangement ude ved badehuset. Herefter starter sommerens badning, hvor man kan
frekventerer Hornbæks dejlige strande. God sommerbadning.
Onsdag den 17. juli 2019 arrangerer vi en sommerudflugt til Christiania med efterfølgende spisning i Absalonskirken.
Lørdag den 04. oktober 2019 åbner badehuset igen idet sæsonen starter.

KALENDER
17.06.19
04.10.19

Sommerudflugt til Christiania
Sæson start

Nærmere om tid og sted udsendes med nyhedsbrev.
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Krocket
Formand:
Peter Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Mobil: 20 91 91 91
E-mail:
hornbaekkrocket@mail.dk

LANDSDÆKKENDE KROCKETEVENT KOM TIL HORNBÆK.

Kasserer:
Allan Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 25 57 18
E-mail: finne@finne-larsson.dk

Vi gentog Krocketsportens Dag i år, hvor krocketklubber landet over
inviterede til en dag i krocketsportens tegn i samarbejde med DGI. Det
skete lørdag 15. juni, hvor alle havde mulighed for at blive udfordret på
taktik, boldøje og teknik.

Sekretær:
Kate Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 16 57 19
E-mail:
finne@finne-larsson.dk
Bestyrelsesmedlem:
Albert Lang
Kofod Anchers Vej 57, 3.th.
3060 Espergærde
Tlf.: 4033 5448
E-mail:
hornbaekkrocket@mail.dk

En af klubberne er Hornbæk Krocket, som glædede sig til at åbne dørene for alle interesserede i samarbejde med DGI. Alle interesserede
kunne møde op på klubbens baner i tidsrummet kl. 10-16, hvor flere
af klubbens spillere stod klar til at hjælpe gæsterne i gang med spillet.
”Vi glæder os over, at vi igen i år kan afholde Krocketsportens Dag
sammen med landets klubber. Det er vigtigt at få sat krocket på Danmarkskortet sammen med de mange passionerede krocketspillere.
Krocket er et udfordrende spil for alle, og vi håber, at folk i alle aldre vil
komme forbi til dette Åbent Hus-arrangement”, siger Kirsten Pilgaard,
formand for idrætsledelsen i DGI Krocket.
Det er klassisk at kategorisere krocketsporten som et havespil, men
sporten stiller både krav til tekniske og taktiske færdigheder, som alle
har gavn af at træne.
Det er anden gang, at Krocketsportens Dag blev afholdt sammen med
krocketklubber landet over, og alle interesserede fik mulighed til at
kigge forbi den lokale klub og prøve spillet. Klubben havde køller og
kugler til rådighed.
For flere oplysninger, kontakt:
Peter Bjarnholt, kirstenpeter@mail.dk, 20 91 91 91
Kirsten Pilgaard, formand for idrætsledelsen i DGI Krocket,
tlf: 40 38 70 33
Michelle Knudsen, Krocketkonsulent DGI, tlf.: 29 74 51 31
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Petanque
Formand
Kirsten Madsen
Tlf. 23 62 45 18
frumadsen@frumadsen.dk

LASSES KLUMME

Kære alle, nu er vi kommet godt i gang med både DGI samt DPF.

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

I DGI sekstete går det fornuftigt, 2 hold er med i toppen, 1 hold hænger lidt. Alt i alt, et fornuftigt forår indtil videre.

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

I DPF ligger 1. divisionsholdet på 6 pladsen, DK 1 holdet ligger nr. 2,
DK 2 ligger sidst i deres pulje.

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

I kvartet ligger hold 1 nr. 1, hold 2 nr. 4.

Alt dette er, hvad du kan læse på de respektive hjemmesider.
Jeg kan ikke anbefale, at man går så meget op i, hvor man ligger rent
turneringsmæssigt, men derimod hvordan man er sammen, og ikke
mindst, hvordan man kan forbedre sig!!
Hvordan kan man så gøre det?? Man kan starte med at ændre sin
attitude!! I stedet for at give nogle opgivende blikke og pust (for vedkomne spiller der skulle lægge ind, eller skyde, rammer jo ikke ved
siden af med vilje) Nææe smil og sig kom igen, og vær positiv. Ellers
forkramper næste spiller med de høje forventninger, der er stillet for
vedkomne, fordi første spiller ikke levede op til indlægget eller skuddet. Og heller ikke det med, ”jeg kan ikke spille sammen den og den
spiller” eller det var også makkerens spil, der ødelagde det hele, det
er fnidder fnadder. Nææe, tag i stedet ansvar for at dine kugler er de
bedste på banen.
Alt dette bringer mig hen til, hvordan man får den sikkerhed i spillet!!!
Det gør man ved at træne!!
Jeg ved godt, at det er et bandeord for mange, for hvorfor skal man
træne, når nu man er så god, som man selv tænker, man er.
For det første får du en bedre teknik qua træning, samt fordi du spiller
mere.
For det andet er der det sociale, det bliver i den grad styrket ved at
man er sammen om de førnævnte lidelser.
I år har vi flere muligheder end nogen sinde i klubbens historie. Jørgen
og Per har træning hver mandag og torsdag (for de hardcore) jeg må
prøve det en dag! For jeg trænger også til træning!
I øvrigt har hans hold ambitioner om at rykke op i 2 division. Jeg håber,
at det lykkes.
Lasse har træning hver tirsdag.
Jeg prøver at indgyde folk noget selvtillid og teknik hver tirsdag kl.
19.00. Denne seance er fortrinsvis for nybegyndere og let øvede.
Skulle nogen af 1. divisionsspillerne eller andre, som mener de har et
højere niveau indfinde sig, kan jeg bare differentiere træningen.
Så kom og træn og få den friske luft, det skulle værre så sundt.
De kærligste petanque hilsner
Lasse
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HUSK
KLUBMESTERSKAB I SINGLE
SPILLES LØRDAG DEN 15. JUNI
STRANDPETANQUE AFHOLDES
LØRDAG DEN 6. JULI 2019

LIDT OM TRÆNING I
HORNBÆK PETANQUE!

Som turneringsspiller i og FOR Hornbæk Petanque undrer det mig såre, at de mange baner til
trods og ikke mindst et udbud af træningsaktiviteter, mandag, tirsdag og torsdag, at tilstrømningen
til træningen og instruktionen er så ”mager”.
Jeg administrerer selv træningen for klubbens Danmarksserie hold hver mandag og torsdag fra kl.
18:00, og til trods for at der er tildelt licenser til ca. 20 spillere på det niveau, så kommer der ikke
mere end i gennemsnit 8 spillere til disse træningsseancer!!!???
Lasse har tilbudt at stå for almen træning og instruktion hver tirsdag fra kl. 19:00, og her har jeg i
snit set 6 af klubbens spillere møde frem!!!!
Lasse’s instruktion ikke er specielt baseret på turneringsspillerne. Den henvender sig i lige så høj
grad til de af klubbens medlemmer, som gerne vil kunne bare lidt mere med kuglerne, når de er på
banerne til f.eks. onsdag formiddagsspil og / eller til klubbens rødvinspetanque turneringer.
Selv klubbens turneringsspillere ville nyde godt af Lasse’s kreativitet og åbenlyse inspirerende
evner.
Det er helt fint med de få, som møder op og deltager i løjerne, men hvad med ”alle de andre”?
Set i lyset af, at der er tildelt ca. 30 DPF licenser til klubbens medlemmer, og at klubben har ca.
80 ”aktive” medlemmer og derfor hører i blandt de større klubber i Danmark, så er der noget, som
ikke helt rimer!!!!
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Petanque
Nu kommer jeg sådan set ”udefra” og stiller mig selv de spørgsmål:
1. Ligger klubben SÅ isoleret, at der ikke er kultur for at træne og gøre sig bedre?
2. Er tidspunkterne for træningen og instruktionen for uhensigtsmæssig?
3. Er der ”en tilbageholdenhed”, fordi der er for mange go’e med til instruktion / træning?
4. Er det der med ”træning” bare for meget?
5. Er det holdningen, ”det er godt nok, som det er. Vi hygger os bare, når vi er her”?
Der hænger helt givet flere spørgsmål i luften, men som kunne være rare at kende disse, således
at der kunne rettes lidt til, således at måske ukendte behov kunne blive dækket ind til glæde og
gavn for flere.
Der er – så vidt vides – andet i livet end petanque. Forstå det så, hvem der end kan? ;-D
Det skal selvfølgelig stå krystalklart, at der IKKE skal være nogen former for tvang i forbindelse
med det at træne petanque, hvad enten det er på turneringsniveau eller blot på det sociale niveau.
Alt og alle har sin berettigelse, men er der noget, som kan gøres bedre for at øge interessen?
Klubbens bestyrelse med flere gør et kæmpe stort og FRIVILLIGT arbejde, for at skabe de rette
forhold og faciliteter for alle klubbens medlemmer, hvorfor små ”pip” om tanker og idéer helt givet
nok vil blive hilst velkommen.
Med venlig hilsen
Jørgen Timmann

42

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2019

MODERNE REVISIONSHUS MED 100 ÅRS ERFARING
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.

Roskildevej 12 A, 3400 Hillerød

dossing.dk

SoMe

Torben Fritzbøger, Registreret Revisor
tfr@dossing.dk
Dir. 4822 7516

DRACHMANN
ADVOKATER
Autoriseret bobestyrer

49 21 01 80
Kontoradresser:
Nordhavnsvej 1 · 3000 Helsingør
Gydevang 39-41 · 3450 Allerød
www.drachmann.dk
da@drachmann.dk

A.R. Friisvej 3
3100 Hornbæk
Tlf.: 49 70 04 90
blomsten@ilsejacobsen.dk
A.R. Friisvej 3
blomsten.ilsejacobsen.com
Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
3100 Hornbæk
Hornbækvej
708, Abellund
v/Claus
Meulengracht
& Kristian Sandby
Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
Hornbækvej 708, Abellund
Tlf.: 49 70 04 90
3100
Hornbæk
Hornbækvej
708, Abellund
3100
Hornbæk
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3100 Hornbæk
3100 Hornbæk
blomsten@ilsejacobsen.dk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk
3100 Hornbæk
email:
lumberjacks@mail.dk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk

DRACHMANN

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
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STANDERHEJSNING 27. APRIL
Så fik vi skudt sæsonen igang. Det summede af medlemmer på banerne , som havde travlt med at sætte læsejl op, samle nye borde og
bænke, gøre rent i klubhuset , ja i det hele taget gøre klubben klar til
at modtage nye og gamle spillere til en ny sæson. Klokken 12 hejste vi
flaget og formanden bød velkommen til den nye sæson.
Vejret var ikke rigtig med os, så grillen kunne vi ikke tænde. Men i stedet for var klubben vært ved en sandwich og en forfriskning. Tak til de
glade og arbejdssomme medlemmer, der mødte op.

TENNISSPORTENS DAG
D.4/5 havde vi tennissportens dag, en dag som
startede med snevejr.
På trods at meget koldt vejr, oplevede
vi rigtig flot fremmøde. To af vores
trænere, underviste henholdvis junior
og senior,
Sports House havde opstillet en fin
lille butik, med godt salg.
Vi fra bestyrelsen hyggede, godt
med varm kaffe, om nye og gamle
medlemmer
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Tennis
FAMILIETENNIS
Vi vil gerne tale varmt for vores familietennis hold.
Et fantastisk hyggeligt hold til børn fra 4 år sammen
med en voksen.
Træningen er baseret på leg, og gennem legen
foregår sjove øvelser med rytme, balance og
bevægelse.
En dejlig måde at være sammen med barnet,
have noget at være fælles om, og en god møde
at være sammen på.

SKOLETENNIS

Vi har indgået et samarbejde med Hornbæk skole, hvor vi hver tirsdag og torsdag i
maj har skoleklasser over og spille tennis.
Vores træner Jackie står klar til at undervise, og medlemmer har været som hjælpere.
En stor succes med stor tilslutning, flot opbakning fra lærerne og skønne unge mennesker, som
er gået til tennis med åbent sind.
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KOM KOM TIL TENNIS OPEN
HVER FREDAG!
Vi spiller på kryds og tværs med hinanden kl. 18-20, både mix, dame og herredoubler alt
efter hvem, der møder frem. Vi spiller ca. 1/2 time af gangen og sætter holdene på stedet.
Der er ingen tilmelding. Bare mød op! Alle niveauer kan deltage.
Det er en unik mulighed for nye medlemmer til at lære andre spillere at kende.
Den sidste fredag i måneden tænder vi grillen, hvis vejret er til det.
Man medbringer selv mad til grillen, og der er mulighed for at købe drikkevarer i klubben.
I Tennis Open lægger vi vægt på at alle uanset niveau kan spille nogle hyggelige kampe i
en social atmosfære.

DAMEFROKOSTTURNERING
Traditionen tro afholder Hornbæk tennis den 30.juni en damefrokostturnering for klubbens kvindelige spillere. Alle damer er velkomne.
Vi spiller en double turnering kl. 10-12, og der gives præmier til 1. 2. 3. pladsen.
Bagefter hygger vi os med en lille frokost og slutter ved ca. 15.tiden.
Hold øje med yderligere informationer på hjemmesiden, hvor der også er tilmelding.

NYE BORDE OG BÆNKE
Hornbæk tennis er glad for de nye borde og bænke
og vi takker Elin for de fine hynder.
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Tennis
SLTU MOTIONIST TURNERING
OG DGI TENNIS
Hornbæk tennis deltager i SLTU turneringen , som er en motionist double turnering , hvor vi spiller
med de omliggende nabo klubber. Turneringen er kommet godt igang. Efterfølgende er hjemmeholdene vært ved lidt bespisning. Det er nogle utrolige hyggelige tennisaftener, hvor vi år for år
hygger os med naboklubberne og får spillet nogle kanonkampe.
Ligeledes er søndagsturneringen i DGI regi i gang. Her møder vores hold op søndag morgen , spiser morgenmad sammen med udeholdet , og herefter spilles der kampe til kl. 12.

TRÆNINGSPROGRAM

Vi er kommet rigtig godt igang med dette års træningsprogram, der er enkelte pladser tilbage,
se på hjemmesiden, www.hornbaektennis.dk
MANDAG:
16.30-17.30 familietennis
16.30-17.30 voksen øvede
18.30-19.30 fitness-tennis unge
TIRSDAG:
15-16 børn fra 1.,2. & 3. Klasse
16-17 junior mix, for junior som ønsker
at træne 2 gange om ugen
17-18 voksen øvede
18-19 voksen let øvede
19-20 voksen begynder
ONSDAG:
18-19 voksen let øvede
19-20 fitness-tennis voksne
TORSDAG:
15-16 børn fra 4. & 5. Klasse
16-17 unge fra 6. Klasse og opefter
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Når der skal være fest
Er Peters fadøl bedst
Ring til Peter Marx og bestil

Shell
Hornbæk
Ndr. Strandvej 359
Tlf.: 49 70 00 22

HAVNEKIOSKEN HORNBÆK HAVN
TLF. 49 70 03 54

Hornbæk Skibshandel

(Herre- og dame jeans)

RALPH LAUREN

Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
Hornbækvej
708, Abellund
v/Claus
Meulengracht
& Kristian Sandby
Lumberjacks
Hornbækvej
708, Abellund
Hornbækvej 708, Abellund
Parajumpers
3100
Hornbæk
Hornbækvej
708, Abellund
3100
Hornbæk
3100 Hornbæk
3100 Hornbæk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk
3100 Hornbæk
email:
lumberjacks@mail.dk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks
www.lumberjacks.dkwww.lumberjacks.dk
www.lumberjacks.dk

☺
☺
☺
☺
☺
☺

☺ Træfældning
☺ Træfældning
Træfældning
Træfældning
☺☺Flishugning
☺ Flishugning
Flishugning
Flishugning
☺☺Rodfræsning
☺ Rodfræsning
Rodfræsning
Rodfræsning
☺☺Nyplantning
☺ Nyplantning
Nyplantning
Nyplantning
☺☺Brænde
☺ Brænde
Brænde
Brænde
☺☺Hegnsopsætning
Hegnsopsætning☺ Hegnsopsætning
☺(Folde,
Hegnsopsætning
dyre- & raftehegn)

(Folde, dyre- & raftehegn)
(Folde, dyre- & raftehegn)
(Folde, dyre- & raftehegn)

Åben alle dageMobil:
10 - 17.30

Mobil: 2044 7133
Mobil:
Mobil:

2044 7133
7133
2044
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 6051 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

Du kan godt begynde at glæde dig til
Uge 31 Hornbæk!
Vi kan afsløre tre fantastiske nyheder i årets program: Store Stranddag, Mountainbiketure alle dage og Garbage Walk. Find årets program på vores Facebook Side eller på Hornbæk Turistinformation.

Sport, sundhed og velvære
Uge 31 Hornbæk giver dig, din familie og venner mulighed for at
krydre ferien med en masse sjove og spændende oplevelser inden for
sport, sundhed og velvære. Hver dag i løbet af ugen byder på et væld
af aktiviteter med professionelle instruktører inden for bl.a. fitness, sejlads, yoga, dans og løb.

Aktiviteter i alle afskygninger
Udbuddet spænder bredt, så der skulle være noget for enhver smag
og aldersgruppe i Uge 31 Hornbæk. Fra beach yoga til dykning. Fra
sundhedsbehandlinger til krocket. Fra mountain biking til og fysisk udfordrede fitness og løb.

Gratis aktiviteter for alle – først til mølle
Uge 31 Hornbæk henvender sig til alle! Både børnefamilier og singler,
unge såvel som seniorer. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt
uden for i de smukke rammer, Hornbæk har at byde på. Så tag yogamåtten med på stranden, zumba-trinene med på molen eller løbeskoene med i skoven, og gør ferieoplevelsen både sund og sjov. Erfaringen fra de tidligere år er, at man skal komme i god tid, da mange hold
lynhurtigt overtegnes.
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Turistforeningen
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Hornbæk

slagteren.dk
- prøv f.eks. vores

Luksus

smørrebrød
eller, vores tapas,
færdigretter, anretninger
og menuer

1 stk.

25,STØT
ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN
I HORNBÆK
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FLÜGGER
i Hornbæk
i Hornbæk

Ndr. Strandvej 348, 3100 Hornbæk, Tlf.: 49 70 02 56
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 9-17.30 Fredag: kl. 9-18
Ndr.
Strandvej 348,kl.3100
Lørdag:
9-14Hornbæk, Tlf.: 49 70 02 56
Åbningstider:
Fra 1. maj – 1. sept.
alle ugens
dage.
Mandag-torsdag:
kl.åbent
9-17.30
Fredag:
kl. 9-18
Søn- og helligdagekl.
10-14.
Lørdag:
9-14

AHRENDT-JENSEN
EL-ENTREPRISE A/S
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

HØJBJERG VVS
HAVNEVEJ 9
3100 HORNBÆK

Tlf:+45 4970 1888
+45 2012 6188

E-mail: vvs@hoejbjerg.com

Nordre Strandvej 334,
3100 Hornbæk

Tlf. 49704488
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www.hoejbjerg.com

Tirs - tors. 10 - 17.30
Fre: 10 - 18
Lør. og søn. 10 - 15

Hornbæk ForeningsFitness

Hornbæk Skytteforening
Formand
Hans-Henrik Holm-Hansen
Jupitervej 43
3100 Hornbæk
Tlf. 99 55 94 92
Kasserer
Karen Ahrendt-Jensen
Hornbækvej 992
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 10 64
Bestyrelsesmedlemmer
Sekretær
Kirsten Jørgensen
Sommervej 21
3100 Hornbæk
Tlf. 21 21 83 70
kirsten-vagn@email.dk

Formand
John Høholt Larsen
Nørregårdsvej 8B
3100 Hornbæk
Tlf. 4072 5220
e-mail: John.H.Larsen@
DanBolig.dk

Christian Andersen
Mælkevejen 3
3100 Hornbæk
Tlf. 21 30 49 50
Jens Schultz
Toftemosevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 53 85 65 85

Kasserer
Henrik Olsen
Drejervej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 2332 1475
E-mail: henrik@olsen-mail.dk

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

Dinna Arensbak
Hindbærvej 11
3100 Hornbæk
Tlf. 3023 2673
E-mail: dka@arensbak.com

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

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

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

Håndbold
Fodboldens Venner
Stig Petersen
Drejervej 15
3100 Hornbæk
Mobil. 2531 3980

Lone Jacobsen
Stjernevej 30
3100 Hornbæk
Tlf. 5130 4452

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

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

Ulrich Hjorth-Moritzsen
Klokkestøbervej 8
3100 Hornbæk
Tlf. 2578 8751
Jørgen Olsen
Ellekildehavevej 41
3140 Ålsgårde
Tlf. 2525 5626

John Sørensen
Toftemosevej 7 A
3100 Hornbæk
Mobil: 2531 1383

Margit Fritzbøger

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

Hornbækslagteren.dk
- prøv f.eks. vores

Salon Musette

Luksus smørrebrød

Holmevænget 13A · 3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 01 98

eller, vores tapas,
færdigretter,
anretninger
og menuer

1 stk.
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Afsender:
Hornbæk Idrætsforening, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 Hornbæk

Renovering eller byg nyt?
Sandagerhusvej 168
Huset ligger tilbagetrukket fra vejen med
udsigt over marker og med dejligt vestvendt
have, der byder på sol fra morgen til aften.
Foruden boligarealet på 72 kvm. har ejendommen også en høj anvendelig kælder og
ældre garage.
Beliggenheden er rigtig god med kort afstand
til både skov, idræt, og offentlig transport.
Huset fremtræder lyst og indeholder: Entre
med adgang gæstetoilet, stue med brændeovn, endnu en stue med adgang til værelse og
stort køkken. Fra køkkenet er der nedgang til
husets kælder på 24 kvm, som består af ældre baderum, disponibel rum og baggang med
plads til vaskemaskine og udgang til haven.
Alt fremstår stort set i original stand fra 1955,
- på nær taget, som er nyere. Så måske vil du
lave en modernisering/renovering, bygge til,
eller bygge helt nyt? Kom og se de mange
muligheder.

Kontantpris: 1.650.000.
Ejerudgift pr. md.: 3.837.

Skal vi sælge din bolig så kontakt os på tlf. 4970 2304
– Vi er her for dig.
Peter Leander
Indehaver, Ejendomsmægler & Valuar
Mobil 2030 0304

Nybolig
Peter Leander

Hornbæk:
Havnevej 23 ·· ·3100@nybolig.dk · tlf. 4970 2304
Dronningmølle: Drm. Strandvej 649 ·· ·3120@nybolig.dk · tlf. 4971 8100

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

4830 0043
Kirkevej 7
3100 Hornbæk
Christian Uldahl

– eksaminerede bedemænd

Katrine Uldahl

Anne Uldahl

– over for
Hornbæk Kirke

uldahl-begravelse.dk

Når I har brug for os, er vi der
altid – også søn- og helligdage ...

