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Godt 400 frivillige hjælpere var i år med til at gøre Hornbæk Havnefest 
til den største succes nogensinde.

Lørdag den 26. oktober var der det årlige Etterslet, hvor Havnefest-
komitéen takkede de mange frivillige hjælpere til årets Havnefest, og 
hvor regnskabet blev offentliggjort.

Festen blev afholdt på idrætsanlægget, hvor der var en super stem-
ning og rigtig god mad som Maria Kanne havde sørget for. 

Tak til Berthel Berthelsen som stod for alt det praktiske i forbindelse 
med festen.

Regnskabet viser at Havnefestens omsætning i år blev på 2.189.275 
kr. og med et overskud på hele 622.206 kr. Alene entre omsætningen 
var i år var på 824.438 kr. mod 640.776 kr. i 2018 og godt 12.500 be-
søgte festpladsen over de tre dage Havnefesten varede.

I 2018 var omsætningen på 1.711.174 kr. og med et overskud på 
189.056 kr. 

Hornbæk Idrætsforenings andel af overskuddet blev på fornemme 
155.552 kr.

Et super godt resultat som fortjener stor respekt for det kæmpe ar-
bejde som alle de frivillige har lavet før, under og efter årets Havnefest. 
Endnu engang stor tak til alle der hjalp til og en særlig tak til Hav-
nefestkomitéen og til formændene for Hornbæk Bådeklub, Hornbæk 
Havneforening og Hornbæk Havn for et godt og konstruktivt samar-
bejde.

Skulle du have tid og lyst til at give en hånd med som frivillig til Havne-
festen 2020 så kontakt Maria Dalsgaard på mail maria@isherwood.dk 

HORNBÆK HAVNEFEST 2019 
BLEV DEN STØRSTE SUCCES 
NOGENSINDE
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Hornbæk Idrætsforening indkalder hermed til ordinær

HOVEDGENERALFORSAMLING
Søndag den 26. april 2020

Kl. 10.00 i klubhuset

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
Hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen
på et morgentraktement.

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2020
uddeles i forbindelse med Hovedgeneralforsamlingen.

Se mere om Idræts- og Kulturprisen på
www.hornbaekif.dk 

På Hovedafdelingens vegne Peter Poulsen Hovedformand

Hornbæk Havnefest arrangeres af Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idrætsforening i et tæt samar-
bejde med Fonden Hornbæk Havn og Hornbæk Havneforening.

Vi ses til Hornbæk Havnefest 2020, som afholdes den 24.-25.-26. juli 2020.
Peter P.
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BadmintonHovedafdelingen
Nye stole i klubhuset
Tusind tak til Fodboldens Venner i Hornbæk Idrætsforening som har bekostet 88 nye stole til vores 
klubhus.
Super godt at have en afdeling i HIF der laver masser af gode arrangementer der efterfølgende 
gør det muligt at støtte med bl.a. nye stole til klubhuset og mange ungdomsaktiviteter i Hornbæk 
Idrætsforening - endnu engang stor tak til Fodboldens Venner for de flotte stole.

Læs mere på side 11

Ny hjemmeside – www.hornbaekif.dk 
Nu er idrætsforeningens nye hjemmeside gået i luften. En flot og meget mere tidssvarende hjem-
meside end den tidligere. Tjek den ud og gå på opdagelse på den nye hjemmeside - måske finder 
du en fejl eller to, men det bliver selvfølgelig rettet til.

Tak for godt samarbejde til Linda og Casper hos Design 8 som har udviklet idrætsforeningens nye 
og flotte hjemmeside.

Idræts- og Kulturpris 2020
Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på Hovedgeneralforsamlingen søndag 
den 26. april 2020, og kandidatforslag til denne pris skal være undertegnede i hænde senest søn-
dag den 5. april 2020. 

Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort 
et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF. Indstillinger til 
Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget 
tager den endelige beslutning og fastsætter størrelsen på årets Idræts- og Kulturpris.

Peter P.

GOD JUL OG GODT NYTÅR
2019 er ved at rinde ud, og Hornbæk Idrætsforening har igen i år markeret sig på 
fornemmeste vis i mange sammenhænge. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der på en eller anden måde, i stort 
og småt, har været med til at gøre en indsats i og for Hornbæk Idrætsforening, og 
ikke mindst de mange spon-sorer og annoncører, som fortsat støtter os på uvur-
derlig vis. 

Uden de mange frivillige ledere, trænere, instruktører, klubhusværter og andre hjæl-
peres store indsats ville meget af vores arbejde ikke kunne ladet sig gøre.

Jeg vil ønske alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår – og på gen-
syn til nye sportslige, kulturelle udfordringer og oplevelser i 2020.

Næste nummer af klubbladet udkommer i februar 2020.
Peter Poulsen, Hovedformand
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"Etterslet" 2019 -  Tak til de frivillige ved årets Havnefest
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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

Kasserer
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

NYT NAT-BADMINTON 
UDSTYR!!

Efter at vi i mange år har lejet nat-badminton udstyr fra DGI fik vi den 
idé, at vi selv ville eje det. Det kunne simpelthen ikke betale sig i læng-
den at leje det hvert år og nogle gange flere gange om året. Og vi har 
ikke fortrudt et sekund🙂. Det skaber simpelthen så meget liv i hallen 
og alle niveauer bliver i den grad udfordret, når alt lyset slukkes og 
kun baner, bolde og streger lyser op i UV-lyset. Ikke kun klubbens 
medlemmer for mulighed for at prøver kræfter med nat-badminton. Vi 
er nemlig repræsenteret til kulturnat hvert år og holder til nede i sko-
lens gymnastikhal, så kom endelig forbi næste år, hvis du vil udfordre 
naboen eller ungerne. 

For at dette indkøb var muligt har vi været så heldige at Rotary har 
valgt at bidrage med et sponsorat og det er vi så glade og taknemme-
lig over. Så tusinde tak til Rotary for endnu en gang at støtte ungdom-
men i Hornbæk Badminton
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Badminton

ER DIN BÅD 
DRIFTSIKKER?

AUTHORIZED

VOLVO 
PENTA

SERVICEwww.brdrpetersen.dk

Book Service, 
på tlf. 4830 0136

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S 

Hornbækslagteren.dk
- prøv f.eks. vores 

Luksus smørrebrød
eller, vores tapas

færdigretter,
anretninger,  
og menuer

25,-
1 stk.

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

Kontakt Michael på
msorensen.dk@gmail.com

2294 0731
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Badminton

HOLDKAMPE
Hornbæks U13 hold spillede lørdag den 16/11 på hjemmebane mod Melby og Rudersdal. Des-
værre blev det til to nederlag, men det var nogle gode kampe og med højt humør. 
På billedet ses Elias, som er debutant i holdkampe i år, men som allerede har tre sejre på CV'et.

Der stadig plads på vores ungdomshold til nye spillere, så hvis det har jeres interesse kontakt vores 
ungdomstræner Klavs Ahlberg på mail ahlberg.klavs@gmail.com eller kom ned på vores ugentlige 
træninger enten mandag kl. 15.30 eller onsdag kl. 16.00

NYE SPONSORER
Vi har været så heldige, at få udskiftet alle sponsorer på vores boldkasser. Vi er derfor stolte af, at 
præsentere vores nye sponsorer: 

DØSSING OG PARTNER, BJÆRRE VVS, Tine’s Reklamer, 2B BYG og Pøckel Tømrer og Snedker. 

Disse sponsorater bidrager til, at udvikle vores ungdomsafdeling og generelt forsøde klubbens 
tilværelse. SÅ MANGE TAK FOR JERES BIDRAG 
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Badminton

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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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

Fodbold

SPÆNDENDE FORÅR 

VENTER OS
Førsteholdet haft et godkendt efterår efter oprykningen til serie 2. Med 
ti point i de 11 kampe er Hornbæk placeret på en niendeplads (fjer-
desidst).

To af de faste støtter på sidelinjen, Erik og Jørn, er også klar til det 
spændende forår. Kampene bliver her lagt ind i kalenderen.

Foråret indledes lørdag den 4. april, når Lundtofte gæster Pedella 
Park.
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Fodboldens Venner
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
Rosendalsvej 6
3140 Ålsgårde
Tlf. 5130 4452

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

Thor Lundgren
Villingebækvej 9a
3100 Hornbæk
53703412

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

Klubhuset i Hornbæk Idræts 
Forening har fået nye stole
De gamle stole kunne ikke mere, og derfor har Fodbol-
dens Venner sponsoreret 88 nye flotte stole.
Fodboldens Venner støtter alt ungdomsidræt i Horn-
bæk, men i dette tilfælde får alle glæde af støtten.
Stolene tages i brug når, Venner afholder deres første 
Julebanko onsdag den 20. november i klubhuset.
Her er det daglig leder af klubhuset Susanne Holst, 
som modtager stolene af formand for Fodboldens Ven-
ner Stig Petersen.  Jens B

Hornbæk Idrætsforening · December 2019 11 



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

STURGEON 
MAGNIFICENT
– Geddens klubtur efter stør i september

Først på sommeren fik to gode fiskevenner lokket mig med ud og 
fiske stør i en naturskøn grusgrav ved Østrup, hvor fisk op til 60 kg 
efter bedste Catch and Release er udsat. Til turen vankede overnat-
ning, lån af udstyr og brug af agn som en del af pakken. Det blev 
en KÆMPE oplevelse, der gav fem store fisk på 17 til 30 kg fordelt 
imellem os, og som for alvor fyrede op under min gamle passion for 
lystfiskeri. Herfra gik det med at kratte udstyr af rette kaliber sam-
men secondhand til dette intense fiskeri efter den kraftfulde stør. 
Samtidig arrangerede Thomas, Geddens formand, en klubtur efter 
stør sidst i september.

To uger før klubturen kastede kalenderen nok en størnat af sig, hvor 
grejet lige blev testet, og skarpheden tunet, før det helt store go 
med vennerne fra klubben. Nedtællingen var sat ind.

Hele 10 medlemmer havde tilmeldt, og stort set hele søen var boo-
ket for 24 timers fiskeri, grillbøfferne gjort klar, og agn, forfoder mm. 
købt ind. Det hele tegnede fantastisk. Turen startede dog ikke helt i 

Per Gørtz med sit livs stør efter en 20-25 minutters fight, - 
en Beluga stør på 198 cm og anslået 45-50 kg.
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Gedden
Thomas Ratzlaff (th.) sam-
men med makkeren Kim 
Frederiksen og sin Hvid stør 
på 177 cm og 25-30 kg fan-
get først på sommeren.

Kim Madsen med en af sine fine stør på Geddens klubtur, - i alt 
14 fisk på mellem 12 og 30,2 kg.
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Gedden

plet for undertegnede. Af en eller anden grund havde jeg noteret lørdag til søndag, men turen lå jo 
fredag til lørdag, hvilket Thomas venligt gjorde mig opmærksom på tidligt fredag aften. Så alt imens 
jeg kom mig over den værste ærgrelse godt toppet op af baglandets bidrag om professor-gen, 
pre-senilitet, og det der var værre, kunne jeg fint følge med i det gode samvær ved søen, bøfferne 
på grillen og fiskeriet på Facebook. Aftenfiskeriet kunne jeg ikke nå, så jeg gjorde mig klar til en 
ultra tidlig afgang lørdag morgen samtidig med, at de første fangster tikkede ind. Først en flot stør 
til Leslie Cowan, dernæst en til Morten Skands og så en større til Kim Madsen. Så slukkede jeg 
for transmissionen og fik pakket færdig. Det gik heldigvis godt, og Thomas havde fortalt, at min 
foretrukne plads var ubesat, hvilket ikke gjorde forventningerne mindre.

Kl. 3.30 var jeg i tøjet, og snart drog jeg af sted ad mørke landeveje mod stør-eventyr. Søen lå spejl-
blank og tys-stille i grådunkelt lys, hvor kun en dæmpet pandelampe et sted langs den modsatte 
bred vidnede om lidt liv, mens jeg slæbte grej, telt, stol og øvrigt habengut til pladsen for at rigge 
det hele til. Netop da jeg gik i gang med teltet, begyndte det at regne, og da jeg var færdig, holdt 
det op. Hmm, var der ligesom noget stør-poltergejst over turen? En kort sms til Thomas om styrken 
fuldtallig og så gjaldt det stængerne, der inden længe var lagt ud med agn efter bedste valg i takt 
med et begyndende daggry. Spændingen steg, alt imens stilheden sænkede sig, - faktisk i foruro-
ligende grad der ikke just medgav aktivitet rundt søen. Dagen tændte op, og søen antog farver 
uden, at der skete en snus. Morgenfiskeriet er som regel et hit, men åbenbart ikke denne morgen, 
- men så var der tid til at nyde livet og en kop kaffe, meeeen der manglede ligesom noget. Nok en 
sms til Thomas, men også stilhed fra den front.

Morgenstund og stængerne på plads tidlig morgen under Geddens klubtur til stør-søen 
i Simons Put & Take ved Østrup.
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Gedden
Jeg vågnede med et sæt. En times søvn i stolen gjorde godt, men intet var sket, og der skulle noget 
nyt til. Frisk agn og et nyt, eksperimenterende rig med en stor skalle blev lagt ud, og så var det tid 
til en visit hos de andre. Super hyggeligt, - og natten havde da også kastet spænding af sig, bl.a. 
en stor fisk på krogen til Morten, der dog havde revet sig af, og så havde Kim på den yderste plads 
haft flere fisk på land. De fleste manglede dog fortsat kontakt, men humøret var stadig afventende 
godt, og fiskene kunne bare komme an. En god kop kaffe med Thomas, Leslie og Jacob Thorman 
og så var det retur til stængerne, der nu havde fisket for sig selv en lille rum tid.

Jeg hørte det på lang afstand, - en bidmelder, der gik fuldstændig amok, og da jeg i fuld fart run-
dede krattet ind imod pladsen, så jeg, at det var stangen med skallen, der hylede derudaf. Resolut 
tilslag, og fisken sad der. BAAANG for en fisk, der ganske kort tog imod for så at eksplodere i et 
40-50 m udløb og derefter stå bom-tungt for igen at flå line af hjulet. Seriøs fisk, der virkelig tog 
fat, - et kort råb og så full tension. Fisken stod nu som en klods langt derude, men gav sig langsomt 
efter maksimal pres. Morten var kommet til og hev de to andre stænger ind, hvilket var godt, da 
krabaten netop blev træt af presset og drønede mod højre i et nyt vanvittigt udløb for igen at stå 
tungt som en fiskemur et sted derude. Morten tog vaders på, og nok et voldsomt pres fik flyttet 
kæmpen ind imod os uden, at dette hjalp det store, for et nyt afsindigt udløb sendte stang og hjul 
på overarbejde og viste vold stærk fisk af hidtidig ukendt kaliber. Jeg blev opslugt, og skiftevis den 
ene og den anden arm syrede til, alt imens fighten drønede derudaf. Så begyndte den at give sig, 
men første gang den nærmede sig bredden, satte den i nok et afsindigt udløb, hvilket gentog sig 

Super seje Ville på ni år under fight med seriøs stør, der øjeblikket efter desværre springer linen.
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Gedden
næste gang, da den så Morten i vandkanten. Kraftige hvirvler fra halen gav indtryk af størrelsen, 
uden at fisken rigtig kom til syne. Samtidig var jeg ved at koge over, og Morten hjalp mig af først 
med jakken og dernæst fiberpelsen. Det hjalp, og så øjnede vi fisken, - en KÆMPE, der forekom 
lidt mere mat. Nok et par udløb, her og der og en enkelt gang igennem siv til højre for så at begynde 
at ekse og virke tilpas klar til en håndlanding. Morten sad klar på hug, og anden gang kolossen gled 
inden for rækkevidde greb han spot on dygtigt med et jerngreb om halen og fik den ind. Det var 
fuldstændig fantastisk og helt ør af lykke, - en highfive og evig tak til Morten. Fisken var en Beluga 
stør på 198 cm og en anslået vægt på 45-50 kg, - og PR i logbogen. Prægtig fisk, der efter at være 
kommet sig var mageløs at følge svømme tilbage imod dybet.

Efterfølgende var der klap på skulderen og højt humør, - og Thomas, der endnu intet havde mær-
ket, flyttede sammen med sin niårige søn Ville snart hen på pladsen ved siden af mig ligesom 
på turen først på sommeren. Roen faldt atter på, og bortset fra Kim, der virkelig havde gang i et 
hotspot og vel var oppe på 8-9 fisk, skete der ikke spor. Snakken gik om stort og småt, agnen blev 
skiftet, og Ville hyggede sig, alt imens Thomas talte tiden ned for afgang til en børnefødselsdag. 
Med et brød en stor fisk overfladen og efter et par magiske sekunder hvinede bidmelderen på 
Thomas ene stang, tilslag og fast fisk. Ville ilede til og stod snart som en lille kæmpe og lagde fuldt 
pres på en seriøs fisk, der fik både stang og dreng til at bøje kraftigt. Men Ville var dygtigt oplært 
og fightede drevent igen, alt imens Thomas fik hevet de andre stænger ind og trak i et par vaders, 
og jeg lagde an til fotos. Netop dér røg fisken af, stang og line blev slap, - og ederne fik et ekstra 
tryk, da det viste sig, at linen var knækket. Ville tog det pænt, trak på skuldrene og nævnte, at den 
blot ville være større næste gang, han fik den på, - ja, en lille mester i svøb. Snart tog Thomas og 
Ville hjem, og dagens sidste timers fiskeri begyndte, alt imens sensommersolen bagte herligt. Nok 
en fin stør på 138 cm og 15-20 kg fik jeg fornøjelsen af, og lige før afgang fik Nils Otzen en fisk i 
samme størrelse, i øvrigt på samme gode plads, som Kim havde landet flotte 14 fisk i løbet af turen 
og siden var taget hjem. 

Alt i alt en rigtig god og velarrangeret tur, der viste, at lige så aktion-betonet og fantastisk fiskeri 
efter stør kan være, ligeså lunefuldt og uberegneligt kan det forme sig, hvilket måske netop er fa-
scinationen og humlen ved dette usædvanlige fiskeri efter den ”magnifikante” stør.

Knæk og bræk
Per Gørtz
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Gedden

MEDDELELSE

Indkaldelse til den 37. ordinære 
generalforsamling i Gedden

Torsdag den 13. februar 2020 kl. 19.00.
Hornbæk Vandværk, Hornebyvej 1, Hornbæk

Under henvisning til lovenes § 4 indvarsles hermed den 37. ordinære 
generalforsamling som ovenfor anført.

Jf. § 4 fastsættes dagsordenen hermed:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
    3.2. Vedtagelse af kontingentets størrelse.
4. Valg af bestyrelse og suppleant.
 (Jacob, Christian, Thomas og Bo Nue)

5. Valg af revisorer og 1. suppleant.
(Jens Frederiksen- modtager genvalg)
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-
manden i hænde senest 20/1–2020. 
Der vil traditionen tro blive budt på fiske-frikadeller og serveret øl, vand 
og kaffe under forsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Thomas Ratzlaff, formand
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Bestyrelse:
Formand
Kirsten Grønlund
Tlf. 20 97 98 94
kirsten3100@hotmail.com

Kasserer
Ann Birthe Rasmussen
Tlf. 51 88 68 28
ann-b@mail.dk

Sekretær
Anne-Marie Jørgensen
Tlf. 49 70 28 48
mums1@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Maj-Britt Oltmann
Tlf. 21 20 82 88
Mail: majbrittoltmann@gmail.com

Bestyrelsesmedlem/
medlemsregistrering
Pernille Kaslov
Tlf. 40 72 74 94
pernille@kaslov.dk

Leder af Gang og Løb
Annette Lund Poulsen
49 70 01 00
annettelundpoulsen@gmail.com

Gymnastik
- 

 GYM CAMP 
17.-18. JANUAR 2020
Så er vi klar med Gym Camp 2020 – nu for fjerde år i træk. Campen 
er blevet afholdt med stor succes de øvrige år, så vi håber meget på, 
at det gentager sig.

Som billederne viser, blev der sprunget, danset, lege og hygget på 
alle planer.

Vi håber, at vi igen kan samle en masse 
børn og unge fra både rytme- og spring-
hold. Instruktører, hjælpeinstruktører og 
en masse frivillige voksne står klar til at 
give de unge mennesker en super god 
oplevelse. 
Aldersmæssigt er tilbuddet rettet mod 
0. klasse og opefter.

Gym Camp 2020 afholdes d. 17. til 18. 
januar 2020, og vi sender mere info ud 
på mail efterfølgende.

Mvh.
Bestyrelsen
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VIGTIG BESKED TIL ALLE MEDLEMMER
Når vi i gymnastikafdelingen skal sende informationer til jer med mails og sms’er, gør 
vi det via vores registreringssystem, hvor I har ”oprettet jeres PROFIL” med jeres data.

DERFOR er det vigtigt at rette i din/dit barns profil, når du har 
ændringer – fx hvis du skifter mail-adresse. 

Gå ind på: www.hornbaekgymnastik.klub-modul.dk

Log på:  Med Brugernavn og Password
Klik på:  Ret profil ude til venstre
Til sidst klik nederst på: Opdater profil

Har du glemt Brugernavn/Password eller har brug for hjælp kontakt: pernille@kaslov.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Gymnastik
- 

 

Generalforsamling
 i Hornbæk I.F. Gymnastikafdeling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i 
Gymnastikafdelingen

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00
Hornbæk Hallens klubhus

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
 Forslag skal være formanden i hænde senest 
 8 dage før afholdelse af generalforsamling.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 På valg er:
 Kasserer Ann-Birthe Rasmussen  
 Best.medlem Pernille Kaslov  
 Best.medlem Maj-Britt Oltmann
6. Evt.

Julehilsen
Gymnastikafdelingen ønsker alle gymnaster, instruktører og deres familier en 

rigtig dejlig og hyggelig jul og et godt og lykkebringende nytår 2020.

En stor TAK til H.I.F. ´s Ungdomsfond for tilskuddet til vores 
ungdomsuddannelser. 

Bestyrelsen
TAK
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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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Håndbold
Formand
Pernille Kjærsgaard
Tlf.: 30382558
Mail:  
pernillekjaersgaard1976@
gmail.com

Næstformand
Karina Kok Nielsen

Kasserer
Jens Larsen

Sekretær
Nicolai Schrøder

Hjemmeside og Klubblad
Ray Hornsay

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

- 
 U17-PIGER 
PÅ HÅNDBOLDTUR TIL FYN 
Glade mennesker og godt humør var opskriften på en 
vellykket tur i håndboldens tegn. 

Af Anna Fritzbøger Jægerlund og Julie Lundgren 
 
I den nye håndboldsæson er U-17 pigerne fra Hornbæk IF rykket op 
i rækken 1. division b. Pigernes oprykning har ført til mere udfordring 
og flere kampe spredt udover landet, bl.a. to kampe på Fyn. 
 
Tirsdag d. 5/11 gik turen for første gang til Nyborg på Fyn, hvor pi-
gerne skulle spille mod SUS Nyborg. Den lange afstand medførte at 
træner, Jens Bertram, valgte at leje en bus for at fragte pigerne til 
destinationen. Under armene havde pigerne hovedpuder til den lange 
tur frem og tilbage, da de vidste, at de ville komme sent hjem. Pigerne 
var heller ikke alene i bussen. De trofaste supportere bestående af 
forældre og bedsteforældre var også med. Da pigerne kom direkte fra 
skole, var der også bestilt sandwich for at stille sulten. 

Efter 2,5 time i bus med mental forberedelse og afslapning ankom 
bussen til hallen, hvor kampen skulle spilles. Desværre tabte pigerne, 
der måtte lade sig trøste med tanken om revanche i Hornbæk-hallen. 

U17-piger og træner Jens Bertram
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 Fem dage efter gik turen igen til Fyn, hvor modstanderne nu var GOG. Motivationen var i top, da 
pigerne dagen inden havde mødt det selv samme hold, hvor sejren kun var 2 mål væk. Igen gik 
turen med bus til Fyn, og supporterne og pigerne var samlet igen. De kampklare piger ankom til 
SU’VI:T Arena i Gudme, hvor en spændende kamp var i vente. På måltavlen fulgtes tallene ad til 
det sidste, men desværre endte kampen 20-18 til GOG efter en velspillet kamp fra pigernes side. 
Pigerne kunne godt være tilfredse med deres indsats, og stemningen hjem i bussen var god. 
Hjemmebagte boller, frugtposer, cookies og scones blev sendt rundt i bussen, og alle nød godt af 
den gode forplejning. Bagerst i bussen var de trætte piger placeret, der godt kunne mærke, at der 
var spillet tre kampe på en uge. De tre kampe har dog givet pigerne gode oplevelser og et stærkere 
fællesskab. 
 
På vegne af U17-Piger vil vi gerne takke supporterne for støtte, mad og godt humør, samt træner 
Jens Bertram for at opretholde den gode stemning på trods af nederlag. 
 

KRÆMMERMARKED 
For 4.år i træk, stod Hornbæk IF Håndbold på kræm-
mermarked og solgte slik og kager fra svenske Kak-
service. En meget almindelig og anerkendt måde for 
skoleklasser og foreninger at tjene til turen, nyt tøj 
eller nye bolde. 

Som vanligt var der godt salg i Tomtemors Pep-
parkakor, Dagnys Dammsugare och Mammas Cho-
kladbollar. Til jer der ikke nåede at komme forbi eller 
jer der har spist dem, er det muligt at få fat i nogle 
flere. Men, vent ikke for længe.
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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:

SÆSONSTART 2019
Så oprandt dagen, hvor mellem 30 og 40 vinterbadere 
mødtes ved badehuset i det mest fantastiske efterårs-
vejr, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel. Det skete 
lørdag d.5. oktober 2019

Man kan jo spørge sig selv, om det er vinterbadning med en vandtem-
peratur 13 grader, men dejligt var det og humøret var højt.
Ved badehuset stod Aase klar med en ”lille” én til halsen og lidt sødt 
til ganen og klar til at holde en lille tale. Hun sagde:

Velkommen til åbning sæson 2019-2020 i vores dejlige vinterbadshus.
Den sorte diamant har fået en gennemgribende klargøring ved ihær-
dige sjæle så som malermester Bøje Larsen, der til lejligheden har fået 
indopereret et stort Duracell batteri, som har bevirket, at Diamanten 
har fået en fin professionel overhaling: Udvendig maling af facader 
og vindskeder, vores skilt har længe skullet males op efter mange års 
hårdt vejr - så flot lavet.

Indenfor er saunabænkene blevet slebet rene for snavs og derefter har 
de fået saunaolie, så de bedre kan holdes rene.

Gulvet er sæbeslebet og alle bænke har været skruet af, så maskinen 
kunne komme til. Der er sat skab op til rengøringsartikler, hvilket hus-
alfen er meget taknemmelig for.

Husalfen har også været i sving med rengøring oppe, nede, rundt om 
og ovenpå.

Sæsonstart 2019
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Shell

Hornbæk

Ndr. Strandvej 359
Tlf.: 49 70 00 22

Når der skal være fest
Er Peters fadøl bedst

Ring til Peter Marx og bestil

HAVNEKIOSKEN HORNBÆK HAVN
TLF. 49 70 03 54

Hornbæk Skibshandel

Åben alle dage 10 - 17.30 

RALPH LAUREN

(Herre- og dame jeans)

Parajumpers

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

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

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133
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Hornbæk Vinterbadelaug
Peter Esbjørn har koordineret opsætning af to nye døre, de gamle var total udslidte, og nøglesy-
stemet skulle også føres over til de nye døre.Tømrerfirmaet Lars Bjerre har stået for isætningen af 
dørene.

Kirsten og Ole har knoklet med finanserne ved betalingsservice, registrering nye medlemmer, ind-
meldelser og udmeldelser m.m. Som vi jo alle ved er næst efter kønsdriften, finansdriften svær, til 
tider meget svær at styre.

Men nu er det så småt ved at være på plads, så nu kan vi starte, uanset hvilket køn og vinterbads-
drift man end har. Timerne mørkner mere og mere og om ikke så længe føles det, som var det “ 
Midt om natten”.

Når nu vor strand bliver kold og forladt,
finder vi en trøst i vor kæreste skat 
et vinterbadssted og en saunabred
giver kulden der truer
en lykkelig kur

Utallige dyp går igen og igen 
med alle og en som smilende ven
et aldrig færdigt men fuldendt motiv
vort vinterbads 
Livet er smukt 
Lykken er kort
Salig er den 
Som vil give den bort 
Til en vinterbads ven 
Igen og igen .....

Velkommen til alle nye som gamle medlemmer 

Aase frit efter Kim Larsen

Ny saunaovn
Da vores saunaovn fik problemer her i starten af november, fik vi hurtigt bestilt en ny, 
som blev installeret tirsdag d.12.11.19 af de gode elektrikere fra AJ-el. 
Tak for hurtig hjælp.

Aktivitetskalender for efteråret 2019
Søndag d. 24. november - kl.09.00 - brunch
Lørdag d. 21. december - kl. 19.00 - solhvervstræf
Søndag d.29. december - kl.11.00 - Stor Stranddag/store vinterbadedag

Inden hver begivenhed vil der via mail blive udsendt information til medlemmerne.
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Simon Jørgensen & Søn A/S
Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22
Agernvej 7 · 3490 Kvistgård 

• Hovedentreprenør

• Tilbygninger / ombygninger

• Udskiftning af vinduer

• Snedkeropgaver

• Renovering

49 13 96 22
simon-joergensen@mail.dk
Agernvej 7, 3490 Kvistgård
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kBestil en VARMEPUMPE  

Skru ned for el-regningen

Viden er god 
medicin

– spørg på 
apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

• Kloakservice
• Slamsuger
• Spul og rens
• TV-inspektion
 

Kathøj Kloakservice
Kathøjvej 2 • 3080 Tikøb

Kathøj KloaKservice

49 75 86 50
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Krocket
Formand:
Peter Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Mobil: 20 91 91 91
E-mail:  
hornbaekkrocket@mail.dk
 
Kasserer:
Allan Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 25 57 18
E-mail: finne@finne-larsson.dk

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

KLUBMESTERSKAB
Hornbæk Krocket har afholdt klubmesterskab.

Følgende blev klubmester i 2019:

Række A1  Kate Finne-Larsson
Række A2  Allan Finne-Larsson
Række B + C Kurt Christiansen

Efter medlemmernes ønske blev 
der stemt om årets spiller. Dette 
foregik anonymt.
Kate Finne-Larsson blev årets 
spiller 2019 og som bevis mod-
tog Kate en glasbowle med ind-
graveret navn og årstal. Præ-
mien var sponsoreret af ”Name 
On It” i Nivå.

Den 17. oktober afholdt Horn-
bæk Krocket deres årlige efter-
årsarrangement for medlemmer 
og deres ledsagere. Det efter-
hånden traditionsrige arrange-
ment er med til at ryste med-
lemmerne sammen, og vi nyder 
alle det sociale aspekt, der er i 
at holde dette arrangement en 
gang om året. Samtidig er det 
enormt hyggeligt at være sam-
men med medlemmernes led-
sagere.

Er du interesseret 
i at prøve kræfter med krocket? 
Henvendelse kan ske helt uforpligtende til:
Sekretær Kate Finne-Larsson 31 16 57 19
Formand Peter Bjarnholt 20 91 91 91
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Hornbæk
slagteren.dk

- prøv f.eks. vores

Luksus 

eller, vores tapas, 
færdigretter, anretninger 

og menuer

smørrebrød

25,-
1 stk.

STØT 
ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN 

I HORNBÆK

Hornbæk Idrætsforening · December 2019 29 



DET ER JUL 
DET ER COOL
Ja, tiden nærmer sig med hastige skridt, 
lige pludselig er vi ved årets ende.

Jeg vil her i dette forum prøve at se ud igennem mine til tider meget 
fedtede briller, hvordan året er gået. 

Gudskelov er min hørelse stadig intakt, hvilket kompenserer for det til 
tider dårlige syn.

Sæsonen er stadig ikke spillet færdig, rødvinspetanque mangler fina-
len. Så vidt jeg kan læse mig frem til, står den mellem Jørgen T. og Ras-
mus, jeg ved med sikkerhed, at Rasmus gerne vil vinde turneringen for 
tredje år i træk, til gengæld er jeg også sikker på at Jørgen vil give den 
alt, hvad han har i sig for at komme øverst på skamlen. Det bliver spæn-
dende!!!!! Vi andre har chancen for at vinde ænder, og indtage Tante 
Livs dejlige ølkage sammen med en kop varm gløgg, det bliver stort.

I år har vi aldrig haft større muligheder for at træne, 3 gange om ugen 
er der blevet budt op til dans, hvilket også kan ses på niveauet😊, I
presser virkelig dem, der tror, at de er uovervindelige, det er fedt at se.
Jørgen T. har godt nok pebet lidt over manglende tilslutning, men dem 
der har været der, har gjort store fremskridt. Jeg har 2 personer oppe 
i mit hoved, som har udviklet sig rigtigt flot. De har også deltaget i 
turneringer uden for vores lille andedam. For træningen gør det ikke 
alene. Nææe, man skal ud og møde andre i konkurrence med hæder 
og ære til følge. Det er det, som man siger ”det giver hår på brystet” 
De to jeg tænker på er Suzette og svogeren Morten L. Suzette spiller 
og træner flere gange om ugen. Hos Jørgen T. 2 gange om ugen, og 
hos ”Onsdagstrillerne” 1 gang om ugen. For Mortens vedkommende 
er det ”kun” 2 gange om ugen, men hold op hvor er I blevet gode.
Til alle andre, det kan betale sig at træne og tage ud, det udvikler. Kom 
ud af busken, kom og deltag, I vil altid kunne tage noget med hjem, 
om ikke andet, et fantastisk kammeratskab. 

Jeg selv har haft glæden af at træne om tirsdagen, for nybegyndere 
og dem der bare vil kunne slå mig i petanque, det er heller ikke særligt 
svært. Der har været en del fra seniorpetanque (Onsdagstrillerne), de 
er sgu seje, når jeg tænker på, hvad jeg har budt dem. De klør på lige 
til de kommer i tanke om, at de også skal have kræfter til om onsda-
gen, og troligt møder de op, hvis der er rødvinspetanque om lørdagen. 
Jeg vender helt sikkert tilbage til næste år, nærmer om tidspunkt for 
opstart kommer.

I DPF-turneringen var Jørgens DK-hold lige ved og næsten, 1 sølle 
point adskilte dem fra at komme i 2 division, ØV, men jeg er sikker på, 

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

30 Hornbæk Idrætsforening · December 2019



at efter næste sæson er de at finde i 2 division. 1 divisionsholdet har i denne sæson etableret sig 
i den øverste halvdel, med stor margin ned til de næste (6 point) målet er at komme i top-3 næste 
sæson.

I årets løb har vi haft besøg af fjerde klasser fra skolen, vi har haft besøg af 7-9 klasserne, vi var 
inviteret til Kronborg cups åbning på kulturværftet (fodbold), for øvrigt er vi også inviteret til at vise, 
hvad petanque er for en størrelse på kulturværftet til næste år (2020). Pensionerede lærere fra 

Senior-petanque-spillerne, 
der spiller hver onsdag sommeren igennem, holdt den 30.10 2019 

evalueringsmøde i klubhuset, efter dagens 4 omgange spil.

Der har i alt deltaget 53 spillere over sæsonen. 
Gennemsnit er 25 spillere pr. gang.

 
Mens vi nød den medbragte mad, blev den netop afsluttede 

sæson drøftet og strategien for sæsonen 2020 fastlagt.
36 spillere deltog i mødet.

 
Årets seniorpetanque vindere 2019 blev:

1. plads: Suzette Nielsen
2. plads: Joe Johnston

3. plads: Jannie Sørensen
 

Spillestart 2020: 1. april 2020.
 

God vinter
Kærlig hilsen Irene
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Petanque

Hornbæk skole har også haft en dejlig dag på vores anlæg. Nogle af disse arrangementer har ka-
stet kolde kontanter af sig, lige ned i vores klub kasse. Men alt dette var ikke lykkedes uden nogle 
fra klubben havde stillet frivilligt op for at instruere og lave en god dag for de fremmødte. Tusinde 
tak for jeres fantastiske hjælp!!! Næste sæson håber jeg, at flere vil hjælpe til, for det er en fed dag, 
især når børnene er her. I år har vi virkelig gjort opmærksom på vores lille klub!!! Håber at det kaster 
nogle medlemskaber af sig.

Vores storsponsor nemlig SUNDBYG V/Lars Leo Jensen, har igen haft den store tegnedreng 
fremme. Han har sponsoreret nye jakker, samt trøjer til førsteholdet. I den forbindelse fik vi med 
hjælp fra Jeppe (vores interne reklametegner) han har lavet et helt nyt logo (tyren) hvilket gav an-
ledning til en heftig debat. Dette blev dog klaret med et alternativt logo. Tyren er og bliver første-
holdets. Tusinde tak Lars Leo, uden dig var vi bare grå og kedelige .

Sidenhen har vi fået lavet en folder, som Jeppe også står bag. Den er megaflot, lavet på det fineste 
papir. Den giver et fantastisk indtryk af Hornbæk Petanqueklub, og hvad vi kan. Den er lige klar til 
uddeling, håber at alle i klubben vil være med til at fremme Hornbæk Petanqueklub ved at uddele 
denne folder-   

Til sidst bliver jeg simpelthen nødt til at nævne en af de største præstationer i år, nemlig Hornbæk 
Open’s vindere, Morten og Jeppe, jeg ved ikke hvor mange år siden, at et Hornbæk hold stod 
øverst på skamlen, det er rigtig mange år siden. Det fandeme godt gået.
Kh Lasse

PS. I min indledning skrev jeg, at sæsonen snart er slut, beklager det passer ikke, for en ny vinter 
rødvinsturnering starter allerede d 14/12-19, så vel mødt.
  

Margit Fritzbøger

Tlf. 49 70 01 98

Salon Musette

Holmevænget 13A · 3100 Hornbæk
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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.

 
i Hornbæk

Ndr. Strandvej 348, 3100 Hornbæk, Tlf.: 49 70 02 56
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 9-17.30  Fredag: kl.  9-18
Lørdag:  kl. 9-14   

FLÜGGER 
i Hornbæk

Ndr. Strandvej 348, 3100 Hornbæk, Tlf.: 49 70 02 56
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 9-17.30  Fredag: kl.  9-18
Lørdag:  kl. 9-14   

Fra 1. maj – 1. sept. åbent alle ugens dage. 
Søn- og helligdage 10-14.
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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
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AFRIGNING
Søndag den 3.nov kl.10 mødte en flok 
friske medlemmer op i tennisklubben til 
afriggerdag. Koste, bænke læsejl og net 
mv.blev slæbt ind i skur og klubhus. Der 
var som altid en god stemning med grin 
og hyggesnak undervejs. Efter 2 timers 
effektivt arbejde var klubben gjort vinter-
klar. Til de fremmødte skal der lyde en 
stor tak for indsatsen 



IDENDØRSTRÆNING
Vi er kommet godt igang med junior  inden-
dørstræning på skolen, flot fremmøde. Der 
varieres mellem at spille på små baner og 
en stor bane.

Hvis  der skulle være flere interesserede 
juniorer er de  velkomne. Vi har følgende 
træningstider:

Mandage  kl. 16.30 juniorer under 12 år
Mandage  kl.  17.30 juniorer over 12 år  
 
Velmødt!

SKUMTENNIS STÆVNE
Den 10/11 afholdt Hornbæk tennis et skumtennis stævne med  flot tilmelding på 50 
deltagere. Vi har samarbejdet med  DGI, som stod for indsamling af tilmeldinger. DGI  
stillede også med en stævneleder,  som fint  guidede  spillerne igennem dagens to pas, 
juniorerne  fra kl. 9 og seniorerne  fra kl 13. Det blev en dejlig dag med masser af tennis 
.
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Tennis

SKUMTENNIS
I vintersæsonen  spiller vi skumtennis i hallen på 
UDVALGTE LØRDAGE  kl. 15-17
 

December 2019
14.12
21.12

Januar 2020 
4.1
18.1
 
Februar 2012
 8.2 
15.2 
29.2
 
Alle klubbens medlemmer er velkomne, både store og små, 
men børn skal være ledsaget af voksne.
 

ONSDAGS SKUMTENNIS
Hver onsdag i vintersæsonen spiller 
vi skumtennis i hallen fra kl. 11-13 i. 
Onsdagsskumtennis er kun for 
voksne.
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Hornbæk tennis ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 
I denne sæson har vi spillet og trænet som aldrig før. 

Det blev især en stor succes, at vi rykkede afrigningen, 
så der kunne spilles 1 måned længere. 

Selvom klubben er gået i vinterhi spiller vi stadigvæk 
skumtennis i hallen og juniorerne træner på skolen



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

STORE STRANDDAG
Store Stranddag vender tilbage til Hornbæk søndag 29. december
Kom og vær med, når vi fejrer det nye år med vinterbadning, sauna-
gus, bålhygge, surf, og meget mere på stranden ved Strandlegeplad-
sen. 

Store Stranddag byder på forskellige aktiviteter på stranden, der er 
tilpasset årstiden. Vinteren og det nye år nærmer sig, og dét bærer 
den næste Store Stranddag præg af.

Temaet denne gang er vinter, og der er lagt op til ren hygge. Når det 
kolde gys, i form af vinterbadning, er overstået, vil der blive serveret 
kransekage og bobler, for at fejre det nye år. Udover aktiviteter på 
stranden indbyder folkekøkkenet til fællesspisning.

Oplevelser for alle
Rammerne er sat for en dejlig dag i naturens tegn, og her kan du 
læse, hvad det foreløbige program byder på:
- ”Store vinterbadedage i nytårsudklædning”, præmie for bedste 

udklædning
- Vintersurfing
- Saunagus
- Prøv saunatønde og et ægte vildmarksbad
- Prøv Me-Mover cykler
- Hornbækspejderne inviterer til bålaktiviteter
- Folkekøkkenet indbyder til fællesspisning på stranden

Alle kan være med, og det er ganske gratis. Der tages forbehold for 
ændringer i programmet.
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Turistforeningen
 
Du kan læse meget mere om Store Stranddag og finde programmet på hjemmesiden: www.dgi.
dk/store-stranddag

Kontaktinformation 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Projektleder, Ida Hvelplund
ihv03@helsingor.dk, 25 31 36 45 

Tovholder Hornbæk strand, 
Trine Bay, trba44@gmail.com, 23 80 27 07
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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
René Schibler
Mælkevejen 11
3100 Hornbæk
Mobil: 22 87 96 09
mail@reneschibler.dk

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

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

Kasserer
Ulrik Stage-Nielsen
Kystvej 18 - 3100
4020 0945
rendoghop@gmail.com

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

Ungdomsafdeling
Fanny Killian
4019 9829
kilianfanny@gmail.com

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

Hobbie 16
Flemming Nielsson
2178 2201
flemze@mac.com

Laila Fröhlich
5151 0303
laila.frohlich@gmail.com

Mini 12'ere
Grethe Heisel
5194 7525
kirkevej4@gmail.com

Klubhuset
Gerd Nollund 
4228 2906
gerdnollund@gmail.dk
Jannie Sørensen 
2213 3120
jscaim@hotmail.com

Webmaster
Steen Guttknecht
steen@guttknecht.dk

Hornbæk bådeklub

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

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

Se øvrige udvalg på 
vores hjemmeside.
www.hornbaekgolf.dk

Golf
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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

For enden af lukket vej, og med nem adgang til byen, skolen, dag-
institutioner og idrætsanlæg, sælges denne skønne villa, som har et 
helt særligt plus. Nemlig den store og lyse underetage på 88 kvm., 
som både har egen indgang og adgang inde fra huset. Hvis I har 
brug for offentlig transport, er der en kort gåtur til både tog og bus.
Men der er også andre plusser som skal fremhæves, - blandt andet 
den skønne have med flere frugttræer, stor hyggelig overdækket 
terrasse og en rigtig god indretning.

Boligen fremtræder i meget velholdt stand og har rigtig mange an-
vendelsesmuligheder med den store underetage.

Boligen indeholder: Entre med klinkegulv, stort og lyst køkken/al-
rum med udgang til den store terrasse. Helt sikkert et skønt alrum 
som er et naturligt samlingspunkt for familien. Her er bred trappe til 
underetagen, adgang til to store og lyse værelser samt karbadevæ-
relse med gulvvarme. I forbindelse med alrummet er der adgang til 
stor opholdsstue som ligeledes har udgang til den store overdæk-
kede terrasse, hvor de lune sommeraftener kan forlænges. 

Underetagen er indrettet med meget stort bryggers med udgang, 

pænt brusebadeværelse samt tre store og lyse disponible rum. Der 
er klinker på gulvet i hele underetagen.

 Her er virkelig mange muligheder for familien der ønsker god plads. 

Derudover carport og stort redskabsrum. 

En ualmindelig god villa i rigtig godt kvarter.

Kontantpris: 2.895.000
Ejerudgift pr. md. 4.190,04

Skal vi sælge din bolig så kontakt os på tlf. 4970 2304  

– Vi er her for dig.

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

4830 0043
Kirkevej 7 
3100 Hornbæk
– over for  
Hornbæk Kirke ul
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Familiefirma med  
tre generationers 
erfaring – hjælper,  
når I har behov.

        Christian Uldahl                   Katrine Uldahl                    Anne Uldahl

– eksaminerede bedemænd 

Virkelig skøn villa med rigtig god kælder/underetage
Sauntevænget 41


