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HIF Informerer 2020:
Juni Deadline Søndag den 31. maj
August Deadline Søndag den 26. juli
Oktober Deadline Søndag den 27. september
Indlæg sendes til duus@duusduus.dk

I skrivende stund ved vi ikke, hvornår vi vender tilbage til en normal 
hverdag og pt. er alle aktiviteter i forhold til træning, fitness, kampe, 
opvisninger, møder, generalforsamlinger m.m. både indendørs, uden-
dørs, i klubhuset samt i fitnesscentret på Hornbæk Idrætsanlæg indtil 
videre aflyst pga. Corona situationen.

Situationen er meget alvorlig, og i den forbindelse skal jeg henvise til 
myndighedernes henvisninger og anbefalinger.

Måtte der være spørgsmål hertil så kontakt de kommunale myndig-
heder eller undertegnede.

Yderligere information om Coronavirus/Covid-19 kan læse via dette 
link: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark 
Peter P.
Hovedformand

CORONAVIRUS/COVID-19

Generalforsamlinger
Hvis der er afdelinger i Hornbæk Idrætsforening, der ikke 
når at afholde deres generalforsamling jf. vores vedtægter 
§ 9 inden 15. april 2020, vil disse selvfølgelig kunne afhol-
des efter denne dato, på baggrund af den alvorlige Corona 
situation. Generalforsamlingerne vil således skulle afholdes 
umiddelbart efter, at vi vender tilbage til en normal hverdag.

Indtil videre fastholdes Hovedgeneralforsamlingen 
til afholdelse 

søndag den 26. april 2020 kl. 10.00 i klubhuset.
Peter P.
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BILKØRSEL 
PÅ IDRÆTSANLÆGGET
I februar var der en stor tåbe, der kørte ind på fodboldopvisningsbanen og efter-
lod sig grimme hjulspor.

Hvor dum kan man være - og hvad er formålet med den slags hærværk, som vi 
ikke vil tøve med at anmelde til politiet hvis vi får kendskab til, hvem denne tåbe 
er.

Er der nogen, der har set eller ved noget om denne tåbelige bilkørsel på fodbold-
banen, så kontakt gerne undertegnede.

Peter P.
Hovedformand
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Hornbæk Havnefest 2020
Det er usædvanlige tider vi lever i. Hvem skulle have troet, at hele befolkningen 
skulle blive bedt om at holde afstand, vaske hænder, lade være med at gå i skole, 
kun være 10 mennesker samlet osv. Der er derfor mange, der har spurgt om situa-
tionen med denne Corona virus har indflydelse på årets Havnefest.

Svaret er, at det er der ingen, der ved endnu. Der er over 4 måneder til årets 
Havnefest planmæssigt skal løbe af stablen. Sådan som tingene er nu, arbejder 
formændene og Havnefestkomitéen videre ud fra situationen og forventer at 
vi alle starter Havnefesten fredag den 24. juli, og fortsætter lørdag den 25. og 
søndag den 26. juli.

I øjeblikket søger vi én, der sammen med Henrik Clausen kan være pladsansvarlig og overtage fra 
Berthel Berthelsen, der på grund af private omstændigheder har måtte trække sig fra arbejdet i år. 
Vi søger også en indgangsansvarlig, da Per Larsen heller ikke har mulighed for at stå for dét i år.

Men det ville være forkert ikke at erkende, at vi ikke kan vide, hvad de kommende måneder bringer 
af mulige lempelser eller restriktioner fra Folketingets side, eller udviklingen af denne viruspan-
demi. Men for øjeblikket regner vi med, at Havnefesten afholdes den sidste weekend i juli måned, 
som planlagt, og vi glæder os til at se jer alle.

Der bliver masser af god underholdning og igen med rigtig meget lokal islæt og til rimelige ind-
gangspriser i lighed med sidste år, så Hornbæk Havnefest igen bliver i år et brag af en fest.
Du kan løbende følge med om årets Havnefest på www.hornbaekhavnefest.dk 

Men ingen Havnefest uden frivillige og derfor vil jeg gerne opfodre dig til at melde dig som
frivillig til årets Havnefest, og for det får du gratis adgang til festpladsen samt mad og drikke
på den dag du udfører frivilligt arbejde på festpladsen, en flot T-shirt med Havnefestens logo
samt deltagelse i Etterslet som er festen for de frivillige som tak for hjælpen.

Skriv en mail til Maria Dalsgaard på maria@isherwood.dk og skriv, hvad du eventuelt kan og vil 
bidrage med som frivillig til Hornbæk Havnefest 2020.

Årets slidskeræs til Havnefesten afholdes søndag den 26. juli kl. 15 - læs mere her om hvordan du
bliver deltager til sliskeræset - www.hornbaekhavnefest.dk/hjlpere 

I næste udgave af klubbladet kommer der en stor omtale af årets program til Havnefesten 2020.
Vi ses til Hornbæk Havnefest 2020.

Peter P. 
Hovedformand
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Skru ned for el-regningen

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.
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EN ILDSJÆL 
MED ET IMPONERENDE CV
75-årige Karl Vilhelm Nielsen er fortsat frivillig med både ildhu og indsigt

Af Michael Sørensen

I 2017 fik Hornbæk IF’s forretningsudvalg et 
helt nyt ansigt i bestyrelsen, og det uden at 
vedkommende var til stede på den generalfor-
samling, hvor vedkommende blev valgt. Men 
snart skulle det vise sig, at Karl Vilhelm Nielsen 
tog opgaven yderst seriøst, og de sidste par år 
har han bl.a. varetaget posten som sekretær 
og fundraiser med både ildhu og akkuratesse.

Men, hvem er egentlig denne Karl Vilhelm. Ja, 
der er nok en del i vores store forening, som 
ikke kender den ”ældre” herre, der for øvrigt i 
2019 rundede de 75 år.

Karl Vilhelm Nielsen er født i Terndrup (syd 
for Aalborg) på en lille gård, hvor faderen var 
landmand og moderen sygeplejerske. Allerede 
som 4-årig mistede han sin far, som døde af 
tuberkulose. Sammen med sine to storsøstre 
og lillebror flyttede familien til Aalborg, hvor 
moderen fik job som skolesygeplejerske. 

”Trods de lidt vanskelige vilkår fik vi alle en ud-
dannelse. Min lillebror blev lærer og mine to 
storesøstre blev begge sygeplejersker, mens 
jeg selv blev jurist. Det førte i en årrække til 
job i Københavns Kommune i social- og sund-
hedsforvaltningen, hvor jeg primært arbejdede 
med bygning og drift af børneinstitutioner. Her blev jeg i 10 år i Pelle Jarmers velmagtsdage. Han 
havde ikke det bedste renommé, og var ikke populær ude omkring. Men som chef var han ok. Efter 
tiden i Københavns Kommune blev jeg direktør i Polioforeningen, hvor jeg var i 8 år for derefter at 
vartage posten som direktør i Psoriasisforeningen i 23 år”, fortæller Karl Vilhelm, der i blev ramt af 
polio som spæd og har levet med et fysisk handicap lige siden.  Der er nok mange i foreningen, der 
har mødt Karl Vilhelm med sine uundværlige krykker eller på den fine minicrosser rundt omkring 
og ofte i selskab med sin servicehund, som f.eks. er behjælpelig med at bære Karl Vilhelm’s taske 
eller samle ting op.
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Efter mange år med adresser i Århus, Odense, København, Ølstykke, Ballerup/Skovlunde flyttede 
Karl Vilhelm og hustruen til Hornbæk i 2013 efter at de i 2003 byggede et helårssommerhus på en 
grund, hvor de tidligere havde købt, og hvor de om sommeren boede i den bus, der fra 1923-33 
havde kørt på linie 11 i København, og som nu var bygget om til en slags sommerhus.
 ”Vi havde i nogle somre kigget efter sommerhus og fik øje på en annonce om en sommerhusgrund 
med et nedrivningsegnet sommherhus. Vi kendte godt lidt til Hornbæk eftersom vi nogle somre 
og efterår havde lejet sommerhus i området. Og så landede vi i Hornbæk. I starten kendte vi ikke 
ret mange i Hornbæk, og når vi var på havnen til Sct. Hans, så var der rent faktisk ingen vi kendte. 
Derfor valgte min kone, Mette, at engagere sig i Genbrugsbutikken, og jeg blev meget hurtigt 
medlem af Handicaprådet i Helsingør”, fortæller Karl Vilhelm. Men, hvordan kom forbindelsen til 
Hornbæk IF i stand?

”For godt og vel 3 år siden var jeg til DIF og DR’s store sportsshow i Herning, hvor jeg sad til bords 
med DBU’s formand, Jesper Møller, (som jeg kender via DIF og min sympati for AaB) og ved siden 
af ham sad Trine Bay, og snakken faldt naturligt på Hornbæk og det at være ny i byen. Trine fortalte, 
at vejen til bekendtskaber i Hornbæk så absolut kunne gå via idrætsforeningen. Jeg kontaktede 
formand Peter Poulsen, og nogle uger senere mødtes han og jeg hos Trine, og vi fik en rigtig god 
snak. Peter foreslog, at jeg kunne blive medlem af FU ved den kommende generalforsamling. Jeg 
blev valgt in absentia, idet jeg ikke kunne være til stede. Hvorfor husker jeg egentlig ikke”, beretter 
Karl Vilhelm, som dermed fortsætter rækken af de mange frivillige poster han har haft gennem livet.
Karl Vilhelm Nielsen har gennem årene haft mange tillidshverv i idrættens verden. Således var 
han formand for Parasport Danmark i hele 38 år fra 1980 til 2018. Og for dette imponerende virke 
modtog han i 2018 Årets Idrætspris i Danmark og en ”check” på 100.000 kr. Og i 2005 blev Karl 
Vilhem tillige ridder af Dannebrog!. Han har dog ikke sluppet Parasport, idet han for nærværende 
er konsulent for organisationen. Og hans interesse for politik har bl.a. afstedkommet en post i kom-
munalbetydelsen i Ballerup over to valgperioder. Han er desuden lægdommer i Ankenævnet for 
Patientskader, der vurderer erstatninger til personer, som er kommet til skade ved en behandling i 
sundhedsvæsenet. 

”Jeg er vild med sport, og arbejder fortsat med at skabe bedre forhold for personer med handi-
cap”, slutter den 75-årige jurist, der i sin aktive sportskarriere bl.a. har flere end 60 landskampe i 
kørestols basketball og senest i kørestolsrugby, hvor han hver uge træner i Ballerup. Og som den 
første dansker gennemførte han et kørestolsmaraton i København i 1980.

Ja, det er i sandhed en yderst aktiv herre vi i FU har fornøjelsen af at arbejde sammen med. Og 
allerede efter få år i Hornbæk IF har Karl Vilhelm sat et par markante aftryk. Frivillige sjæle af hans 
kaliber er en sjældenhed. Men heldigvis er vi i Hornbæk IF så heldige at nyde godt af ”Det grå 
guld”.......
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VENSKABSKLUB TANZANIA
Venskabsklubben ”Hornbæk IF – Barass Sports Centre” har stiftet 
egen afdeling
Søndag den 1.marts 2
020 blev venskabsklubben, der hidtil har eksisteret som en del af ho-
vedafdelingen i Hornbæk IF, etableret som en egentlig afdeling. En lille 
engageret flok deltog denne søndag eftermiddag i den stiftende gene-
ralforsamling, hvor ønsket om at gøre venskabsklubben til en egentlig 
forening blev til virkelighed. 

Venskabsklubbens nyvalgte bestyrelse ønsker bl.a. at udvikle arbej-
det i venskabsklubben og at løfte aktivitetsniveauet i samarbejde med 
klubben i Magu, Tanzania.   

På den stiftende generalforsamling var Peter Storminger dirigent og 
ledte på bedste vis forsamlingen gennem generalforsamling med 
gennemgang af vedtægter, valg af bestyrelse m.m. og sørgede selv-
følgelig også for, at generalforsamlingen i bedste Hornbæk IF-stil slut-
tede med et trefoldigt leve for den nye forening.

Den nyvalgte bestyrelse består af: Kim Lykkegaard/
formand, Per Lynge/næstformand, Anette Molbech/
Kasserer, Jørgen Boberg/sekretær, Stine Svenning-
gaard/bestyrelsesmedlem og Line Sirich/bestyrelses-
medlem. Anette Gleist blev valgt som revisor.

Diskussionslyst, humor og seriøsitet prægede denne 
første generalforsamling og det lover absolut godt for 
det fremtidige arbejde. 

Den nye bestyrelse skulle have mødtes den 18.marts, 
men det første bestyrelsesmøde er – som så meget 
andet – udskudt p.g.a. Coronasmitten. 

Det er muligt at melde sig ind i den nye venskabsforening. 
Generalforsamlingen fastsatte venskabsklubbens kontingenter for 
2020:
Enkeltmedlemmer: 100 kr
Familiekontingent (husstand): 175 kr
Virksomheder/foreninger: 500 kr
Interesserede kan henvende sig til undertegnede.

Venlig hilsen
Kim Lykkegaard

Venskabsklubben Hornbæk 
IF – Barass Sports Centre, 
Tanzania

Formand
Kim Lykkegaard
Holmegårdsvej 3, 3100 Hornbæk
Tlf. 2163 2188
lykkegaard@pc.dk 

Næstformand
Per Lynge

Kasserer
Anette Molbech

Sekretær
Jørgen Boberg

Bestyrelsesmedlem
Line Sirich

Bestyrelsesmedlem
Stine Svenninggaard
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AUTORISERET  KLOAKMESTER

ENTREPRENØRFIRMAET  SUNDBYG ApS 
v/Lars Leo Jensen
  
Engholmvej 3, 3100 Hornbæk  
Tlf. 49 70 10 20    
uhm@dyhl-el.dk 

FINN VINDAHL ANDERSEN
VVS-ENTREPRISE A/S

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

Hornbæk Stationsvej 11
3100 Hornbæk

49 70 06 24
Telefax 49 70 42 24

SIKKERHED FOR DEM

Totalløsninger med Entreprisestyring
Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg

Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet. Autoriseret gas- og vandmester
Autoriseret kloakmester
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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

REFERAT AF GENERALFOR-
SAMLINGEN I KLUBHUSET 
11. MARTS 2020? 
Badmintonafdelingen nåede lige akkurat at afholde deres årlige gene-
ralforsamling, inden Mette F. lukkede det meste af Danmark ned. Det 
fulde referat vil være at finde på vores hjemmeside, hvorfor der kun i 
hovedtræk vil blive refereret nedenfor. 

Formand Mathilde Fritzbøger bød velkommen, hvorefter Jesper Ma-
thiesen enstemmigt blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og lovligt indvarslet med 
mindst 14 dages varsel i klubbladet og på hjemmeside i henhold til 
vedtægterne. 

Herefter fremlagde bestyrelsens formænd hver deres beretning, som 
ikke gav anledning til kommentarer.

Kasserer Henrik Fritzbøger fremlagde et fint regnskab, som viste flere 
større engangsudgifter, hvilket søgning af fonde og tilskud heldigvis 
rettede noget op på. Samlet var der for sæsonen et underskud i regn-
skabet på 6933 kr. 

Da der ingen indkomne forslag var til bestyrelsen, gik vi hurtigt vi-
dere til valghandlingen. Dette foregik også i bedste fordragelighed, da 
samtlige poster, som var på valg, genopstillede. 

Hornbæk Badminton Klubs bestyrelse 
for sæsonen 2020/21 
ser derfor sådan ud:

Formand: Mathilde Fritzbøger
Næstformand: Klavs Ahlberg
Kasserer: Henrik Fritzbøger 
Banefordeler: Margit Fritzbøger 
Seniorudvalgsformand: Mikkel Riis-Klausen 
Motionist formand: Connie Bogattke
Bestyrelsessuppleant: Pia Fritzbøger 
Revisorer: Torben Fritzbøger og Jens Clemmensen 
Revisorsuppleant: Thor Lundgren 
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Badminton

TAK TIL…..
Som refereret i referatet fra Generalforsamlingen blev denne sæsons regnskab i høj grad reddet af 
tilskud fra sponsorer og fonde. Vi vil derfor gerne rette en enorm stor tak til følgende: 

• Vores nye sponsorer af vores boldkasser: DØSSING OG PARTNER, BJÆRRE VVS, 
 Tine’s Reklamer, 2B BYG og Pøckel Tømrer og Snedker. 
• Fodboldens Venner (til ungdomsaktiviteter)
• Ungdomsfonden (til ungdomsaktiviteter)
• Helsingør Kommune (til ungdomsaktiviteter)
• Kulturnat (bidrag til vores indkøbte natbadminton udstyr)
• Rotary (bidrag til vores natbadminton udstyr)

Vi har i år brugt flere kræfter på at søge tilskud end vi plejer, hvilket i høj grad har givet pote. Fak-
tisk har vi været så heldige at fordoble vores sponsor-/tilskuds indtægter. Vi kan derfor ikke takke 
nok gange for de fine bidrag vi har fået, som har skabt glæde i ungdomsafdelingen med sprit nyt 
natbadminton udstyr og hjulpet bestyrelsen med foreningsudvikling, som er kommet samtlige af-
delinger til gode. En uddybning af dette arbejde vil blive uddybet i næste udgivelse af klubblad🙂

HVEM KENDER VORES 
NYE UNGDOMSTRÆNER? 
Vi tilbyder et par gode flasker vin, chokolade, eller en ny ketsjer til vedkommende, som 
kan sende os i retning af vores nye ungdomstræner… 

Rekruttering af trænere til klubber beliggende i provinsen har altid været udfordrende. 
Den kommende sæson er derfor ikke en udtagelse. Vi leder med lys og lygte og er i gang 
med at uddanne trænere i eget regi, men vi mangler den overordnede træner, som har 
lyst til at bære klubbens trænertraditioner videre og give byens børn en fed og lærerig 
træning hver uge. Vi tilbyder som altid al den uddannelse man kunne ønske sig, en be-
styrelse som står 100 % bag én med jubel og positive tilråb 🙂 

Hvis man skulle have kendskab til én tidligere badmintonspiller, som har bosat sig i byen, 
eller en motionistspiller som kunne finde det interessant, så tøv endelig ikke med at tage 
fat i nedenstående. Vi er i gang med en opkvalificering af samtlige af klubbens trænere, 
som man stadig kan nå at være en del af. 

Håbefulde hilsner Mathilde, tlf. 60529800
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Hornbæk bådeklub
Hornbæk Bådeklub
Havnevej 30 - 3100
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

DET ER USÆDVANLIGE 
TIDER VI LEVER I
Hvem skulle have troet, at hele befolkningen skulle blive bedt 
om at holde 2m afstand, vaske og afspritte hænder, ganske 
få mennesker samlet og egentlig besked om bare at blive 
hjemme. Måske værst af det hele er, at vi ved ikke hvornår 
denne Covid-19 nødretstilstand holder op.

Flagene på hjørnet af Bådeklubbens terrasse, der indikerer 
åbent, har ikke været på plads siden begyndelsen af marts 
måned. Vores daglige sociale samvær er sat på hold, og 
weekenderne, Zebra arrangementer, Ungdomsafdelingens 
trænings- og teoriaftener, bridgeklubbernes onsdagsséancer 
og lignende arrangementer er stoppet. Klubhuset er stort set 
gået i hi. Et dejligt syn er dog nogle af medlemmerne, der klar-
gøre deres både – dér er der ingen problemer med at holde 
behørigt afstand.

Men det er ikke sådan, at planlægningen for den nye sæson, 
der er rundt om hjørnet, er gået i stå. Hos vores kølbådsaf-
deling – der ikke har kunnet afholde kølbådsmødet på grund 
af restriktioner og et lukket klubhus, barsles der diskussioner 
om, hvordan vi skal forøge vores aktiviteter med arrangemen-
ter som brugerne gerne vil gå helhjertet ind i.

Hos Ungdomsafdelingen er planerne klare for et spændende 
2020, og hos Stand-up Paddle afdelingen arbejdes der in-
tenst. Dels med Stand-up Paddling vinteren igennem og dels 
med fremtidsplaner for at øge mulighederne for at få flere 
boards opstaldet.

Jo – der er gang i klubbens planlægning – også med Zebra-
klubben, der desværre har måtte aflyse nogle arrangementer.

   Det bliver også spændende at se, om Havnefesten, hvor 
HBK er medarrangør, løber af stablen den 24. juli som plan-
lagt. Når man hører fra Japan at OL, der skulle starte samti-
dig med Havnefesten - måske bliver udsat, kan man ikke lade 
være med at spørge sig selv om denne situation virkelig skal 
blive ved i så mange måneder. Det kan vi desværre ikke vide, 
og foreløbig arbejdes der intenst med planlægningen for Hav-
nefesten, og alle fingre er krysdet for, at vi atter får en spæn-
dende og succesrig familie-Havnefest til tiden.

Julian Isherwood
Formand
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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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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

FORÅRETS 
TURNERINGER 
HÆNGER I EN 
TYND TRÅD
Det er desværre nok muligt, at forårets fodboldturne-
ringer (eller dele af den) hænger i en tynd tråd. Men 
i skrivende stund er intet afgjort, så førsteholdets 
forårsprogram i serie 2 ser således ud. Uanset hvor 
længe vi skal vente på at komme i gang igen, så glæ-
der vi os nok alle til en lørdag eftermiddag på Pedella 
Park med en fodboldkamp og måske en pølle og en 
pils. Jeg håber vi ses.

Lørdag 4. april kl. 14.00  Hornbæk - Lundtofte

Torsdag 9. april kl. 12.00  Fredensborg -Hornbæk

Lørdag 18. april kl. 14.00 Hornbæk - Humlebæk

Tirsdag 28. april kl. 18.45  Bagsværd - Hornbæk

Lørdag 2. maj kl. 14.00  Hornbæk - Hellebæk

Fredag 8. maj kl. 18.30  Birkerød - Hornbæk

Fredag 15. maj kl. 18.30  Hornbæk - Vejby

Lørdag 23. maj kl. 15.00  Allerød - Hornbæk

Lørdag 30. maj kl. 13.00 Lynge-Uggeløse - Hornbæk

Lørdag 6. juni kl. 14.00  Hornbæk - Lyngby

Lørdag 13. juni kl. 13.30  Hillerød - Hornbæk
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Fodbold
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Golf
Hornbæk Golfklub:

Golfreception 
Bøtterupvej 2C
3100 Hornbæk
Tlf: 49 75 95 70
golf@hbgk.dk

Mad og Drikke
Café Rolf
Tlf. 49 75 95 70
caferolf@hbgk.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.hbgk.dk ELITEHOLD I 

DANMARKSTURNERINGEN
Hornbæk Golfklub er også en klub for dem der har fokus på det sports-
lige og vil kæmpe for klubben. Vi har således i år 4 hold der deltager i
Danmarksturneringen afholdt af DGU - to damehold og to herrehold.

Vores førstehold for damer rykkede op i 2.division til 2019 sæsonen 
- og formåede at sikre en flot 3.plads i en svær pulje - således er vi 
også i 2020 fornemt repræsenteret i 2. division. Det er også et stærkt 
hold vi har - endda med fortrinsvis unge kræfter der er 'vokset op ' i 
Hornbæk.

Vores førstehold for herrer spillede stærkt sidste år og vandt deres 
pulje i 3.division - og sikrede hermed deltagelse i oprykningspillet.
Dette forløb dog ikke helt som forventet, og krydret med lidt uheld 
blev det desvære ikke til oprykning. Holdet er klar til kamp i 3.division 
igen!

På dette hold har vi også flere unge spillere 'af egen avl' - suppleret 
med bla. Søren Juul der er tidligere Europatour spiller. Søren har meldt 
familien ind i klubben og vi ser derfor også børnene jævnligt derude :)

De to andenhold spiller i kvalifikationsrækkerne - og her lader vi nye
spillere prøve kræfter med holdkampe (bla. juniorer) - således at de 
kan komme i betragtning til første holdene.
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Program for Hornbæk Golfklub i Danmarksturneringen i 2020:

Damer / D1 -  2.Division ØST - pujle 2
02-05-2020 08:00 HornbækD1 HJEMME mod CGC
03-05-2020 10:50 Helsingør mod HornbækD1

13-06-2020 08:00 HornbækD1 HJEMME mod Mølleåen
14-06-2020 08:00 CGC mod HornbækD1

15-08-2020 08:00 HornbækD1 HJEMME mod Helsingør
16-08-2020 08:40 Mølleåen mod HornbækD1

Damer / D2 -  Kval række ØST - pujle 1
02-05-2020 10:30 Fredensborg mod HornbækD2
03-05-2020 08:00 HornbækD2 HJEMME mod Gilleleje

13-06-2020 10:00 Nivå mod HornbækD2
14-06-2020 08:00 HornbækD2 HJEMME mod Fredensborg

15-08-2020 10:00 Gilleleje mod HornbækD2
16-08-2020 08:00 HornbækD2 HJEMME mod Nivå

Herrer / H1 -  3.Division ØST - pujle 8
02-05-2020 08:50 HornbækH1 HJEMME mod Nivå 1
03-05-2020 09:00 Kokkedal II  mod HornbækH1

13-06-2020  08:50 HornbækH1 HJEMME mod Rungsted
14-06-2020 08:00 Nivå 1 mod HornbækH1

15-08-2020 08:50 HornbækH1 HJEMME mod Kokkedal II
16-08-2020 08:20 Rungsted mod HornbækH1

Herrer / H2 -  Kval række ØST - pujle 1
02-05-2020 09:50 HornbækH2 HJEMME mod Nivå 2
03-05-2020 09:50 Helsingør mod HornbækH2

13-06-2020 09:50 HornbækH2 HJEMME mod Kokkedal 3
14-06-2020 09:00 Nivå 2 mod HornbækH2

15-08-2020 09:50 HornbækH2 HJEMME mod Helsingør
16-08-2020 10:00 Kokkedal mod HornbækH2

Kom gerne og hep ved vores hjemmekampe.

Udover træning og holdkampe støtter eliteholdene også op om andre
aktiviteter i klubben - bla junior arbejdet - og i år har vi også en
klubturnering, hvor der i hver flight er een fra eliteholdene der spiller
med 3 andre klubmedlemmer. Følg med på GolfBox.

Vi ser frem til endnu en spændende sæson for Hornbæk Golfklubs elitehold.

Mvh Eliteudvalget
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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
- 

 GYMNASTIKAFDELINGENS 
GALLAOPVISNING
Hér skulle så have været en masse dejlige billeder fra årets Gallaop-
visning. Sådan blev det jo desværre ikke!

Vi er alle sammen voldsomt skuffede over den aflyste opvisning, og vi 
ved, at alle jer, der skulle have deltaget i opvisningen, havde glædet 
jer SÅ meget til at fyre den af i Hornbæk Hallen. 

Vi kan ikke gen-arrangere en opvisning som den, vi skulle have af-
holdt, men vi håber, at vi kan samle jer på én eller anden måde, når 
alt dette virus-halløj er overstået, så I kan vise jeres opvisningsserier 
for forældre, søskende og andre pårørende. Hvor, hvornår og hvordan 
ved vi ikke endnu.

Og så er der jo nogle, som har glædet sig til at få overrakt deres velfor-
tjente årsmedalje. Dem vil vi overrække ved samme lejlighed, så I får 
den opmærksomhed, som I har fortjent og glædet jer til.

Vandrepokalen vil også blive overrakt ved samme lejlighed. 
Spændende, hvem årets modtager er 🙂

Vi skriver til jer, så snart vi ved, hvordan det kan lade sig gøre.

Mange hilsener fra 
Bestyrelsen og jeres instruktører

18 Hornbæk Idrætsforening April 2020



- 
 

TAK FOR SÆSONEN, 
DER NU ER SLUT

Det er med en meget tom fornemmelse at skulle afslutte en ellers helt fantastisk 
sæson på.

Vi kan mærke, når vi kommer rundt på holdene – og hvad vi hører fra jer medlemmer 
– at der er en glæde og tilfredshed hos jer.

Så det er meget underligt, at ingen – hverken os, jer, der går på holdene eller jeres 
instruktører, har fået mulighed for at sige tak for en dejlig sæson.

Vi vil hér benytte lejligheden til at takke alle vores seje og dygtige instruktører. I har 
hver især et helt andet arbejde i dagligdagen, men fælles for jer alle er, at I brænder 
for at give jeres viden og færdigheder indenfor de forskellige motionsformer indenfor 
gymnastikkens verden videre til alle vores medlemmer.

I bruger hver især mange, mange timer af jeres sparsomme fritid til forberedelse af 
jeres undervisning: udarbejde undervisningsprogrammer/finde øvelser, finde musik 
og meget mere. I tager på kurser – også i jeres fritid – for at dygtiggøre jer indenfor 
jeres specielle motionsform, og I møder op, uge efter uge – også på sure, regnfulde 
og kolde vinterdage – og leverer topmotiverede en træningsseance, så alle bliver 
glade i låget.

TAK FOR JER 
 Vi glæder os til at tage fat på en ny sæson med jer alle sammen til august.

SOMMERGYMNASTIK
Vi havde jo også glædet os til at komme i gang med sommer-
gymnastik på de hold, som skulle tilbyde det.

Men indtil videre kommer vi ikke i gang, sådan som Corona-
situationen ser ud i skrivende stund.

HVIS tingene skulle ændre sig, sender vi mail ud.

Vi kunne jo håbe, at f.eks. springerne kunne komme på 
stranden ligesom sidste forår, så de kan få en oplevelse som 
denne hér.

Billederne er fra foråret 2019 på Hornbæk Strand/Sommer-
spring.
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Gymnastik

GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 19. februar 2020 blev Hornbæk 
IF’s Gymnastikafdelings generalforsam-
ling afviklet.
Tidligere Hovedformand og nuværende 
formand for halfonden Peter Storminger 
blev valgt som dirigent og styrede gene-
ralforsamlingen flot igennem dagsorden.

Min (lange🙂) beretning blev enstem-
migt godkendt, og det var således min 
20. beretning som formand for Gymna-
stikafdelingen.

Regnskabet blev ligeledes enstemmigt 
godkendt.

Ann-Birthe Rasmussen blev genvalgt 
som kasserer, og Pernille Kaslov samt 
Maj-Britt Oltmann modtog genvalg 
som ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Der var - som billederne viser - et flot 
fremmøde til generalforsamlingen, 
som afsluttedes med en lækker buffet 
og hyggeligt samvær.

Kirsten Grønlund
Formand

FIK DU IKKE VORES MAIL????
Så gik du glip af nogle vigtige informationer i forbindelse med suspendering af undervisnin-
gen og aflysning af Gallaopvisningen.

Vi sender mails ud via vores registreringssystem, og hvis vi ikke har jeres rigtige mailad-
resse, når vores informationer ikke ud til jer. Derfor er det supervigtigt, at I opdaterer jeres 
data – bl.a. jeres mailadresse ved at logge ind i Klubmodul med jeres brugernavn (mailad-
resse) og jeres log in og rette i ”Ret profil”
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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

 

 

 Montering af nye vinduer og døre 
 Lavenergitermoruder 
 Glastag til bolig og terrasse 
 Bruselåger og spejle 
 Billedindramninger   

                                                   
  Espergærde                   Helsingør 
   Bybjergvej 3               Kongevejen 19 
    49 13 20 74                  49 21 07 95 

www.glarmester-jensen.dk 

Vi hjælper dig med      
råd og vejledning 

Margit Fritzbøger

Tlf. 49 70 01 98

Salon Musette

Holmevænget 13A · 3100 Hornbæk
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Gymnastik

INSTRUKTØR 
TIL VOKSEN/BARN-HOLD 

OG LOPPERNE
SØGES

Allerede nu ved vi, at vi kommer til at mangle instruktør(er) 
til vores voksen/barn-hold og Lopperne.

SÅ
Er du (eller kender du én), der synes det er en fest at få små børn til at 

bevæge sig og have det hyggeligt og sjovt samtidig?

Stillingen er lønnet og på kontrakt.
 

Er du interesseret – eller har du et tip 🙂, så skriv til 

Kirsten Grønlund 
- formand for Hornbæk IF's Gymnastikafdeling

kirsten3100@hotmail.com
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ER DIN BÅD 
DRIFTSIKKER?

AUTHORIZED

VOLVO 
PENTA

SERVICEwww.brdrpetersen.dk

Book Service, 
på tlf. 4830 0136

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S 

Hornbækslagteren.dk
- prøv f.eks. vores 

Luksus smørrebrød
eller, vores tapas

færdigretter,
anretninger,  
og menuer

25,-
1 stk.

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

Kontakt Michael på
msorensen.dk@gmail.com

2294 0731
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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

- 
 CORONA LUKKEDE LAN-
DET OG HÅNDBOLDEN 
Denne situation var for os alle svær at spå om. Men det skete. Onsdag 
den 11/3 gik Mette Frederiksen på tv og lukkede det meste af lan-
det. Herunder også sportsaktiviteter. I løbet af aftenen og natten holdt 
både DHF, HRØ, DGI og HIF møder om hvordan lukningen påvirkede 
idrætten i Hornbæk og resten af landet. Med ét blev det besluttet af 
rækkerne fra 2.division og ned ikke spillede færdigt. Derfor er stillin-
gen på dagen den 11/3, den der er gældende for op- og nedrykning. 
DGI aflyste også alle stævner for U9. Træningen de kommende uger 
blev aflyst og hallen lukkede. 

Hillerød og Vejle meldte ud af de desværre måtte aflyse påskecup. 
Selvom vi på det tidspunkt ikke kender omfanget af nedlukningen af 
Danmark og udbredelsen af Corona på det tidspunkt, så ligger der 
rigtigt meget arbejde og mange udgifter forbundet med at arrangere 
stævner af den størrelse. 

Når dette indlæg skrives (23/3), ved vi hellere ikke om sommerturne-
ringen og beachturneringen bliver afviklet. Men vi krydser fingre. 

Forud i klubben står vi også for en generalforsamling (15/4), hvor jeg 
træder af som formand og en årsafslutning (21/4), som vi alle ser frem 
til. Bestyrelsen er nødsaget til at finde nye datoer for disse arrange-
menter og I vil høre nærmere.  

AF HJERTET TAK!
• 7 års bestyrelsesarbejde nærmer sig sin afslutning. 
•  7 år som har budt på masser af sjov og skæg i hallen og hallerne rundt i det Nordsjællandske. 
•  7 år som har budt på nye bekendtskaber i form af fantastiske samarbejdspartner, kollegaer, forældre, 

bedsteforældre og ikke mindst de dejligste, skønneste spillere. 
•  7 år som har budt på en masse oplevelser i form af stævner og turneringer, hjemme og i udlandet. 
•  7 år som har budt på uenighed og frustrationer.
•  7 år som har budt på glæde, spænding og begejstring. 
•  7 år som fylder i mit hjerte og mine minder.

     Af hjertet tak! 
Kærlig Hilsen Pernille
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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

Hornbæk Idrætsforening · April 2020 25 



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

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

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:

COVID-19
Vi har lukket badehuset og aflyst alle aktiviteter, så man klæder om 
ved kassen til venstre for trappen op til badetrappen og afventer at 
coronasmitten er på retur. 
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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

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

STØT 
ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN 

I HORNBÆK

TAK TIL ALLE VORE ANNONCØRER SOM 
STØTTER IDRÆTTEN I HORNBÆK

Der altid plads til flere annoncer i Hornbæks mest læste blad.
Kontakt Michael på 2294 0731 eller msorensen@gmail.com
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LASSES KLUMME
I disse for vort land så svære tider, brug papiret på begge sider, og 
minsandten, brug også kanten. Her tænker jeg på den hamstring af 
wc-papir ifm. den nuværende Corona krise.

Hvem havde troet, at Danmark lukkede, og ikke mindst vores dejlige 
hobby, nemlig petanque. Stort SNØFT.

Nu er det desværre sådan, at træning + Jørgen Timmann’ single tur-
nering er lukket land for os. Personligt havde jeg glædet mig og lavet 
aftaler med forskellige om at mødes, sådan skulle det ikke være. I den 
forbindelse vil jeg indskærpe over for alle, at Hornbæk Idrætsanlæg er 
lukket ind til videre til den 29/3, sandsynligvis meget længere, det er 
eksperternes seriøse vurdering.

”Hvad skal vi så lave, vil nogen spørge?” Hovedrengøring – male – eller 
hvad man nu har skubbet til side i bestræbelserne på at blive en bedre 
petanquespiller. Hvis, hvilket jeg ikke tror, man er færdige med førom-
talte og det virkelig klør i fingrene for at svinge petanquekuglerne, kan 
man jo gå ud på sin græsplæne, som er helt perfekt til skudtræning, da 
man skal helt ud på stålet!! Hvis man vil opgradere, kan man lave en 
skud/indlægskasse på 1 gange 2-3 meter. Det kræver kun fire brædder 
og noget grus. Gruset kan LÅNES af klubben, mod tilbagelevering når 
alt dette er overstået.

Så til noget helt andet, nemlig vores hjemmeside!!!!! Jeg ved ikke rig-
tig, hvordan I har det med den, jeg syntes, den er bøvlet. Hvis man vil 
læse nyheder, skal man lede efter dem i blandt fodbold, gymnastik, 
badminton og mange fleres nyheder, det gider jeg ikke at bruge tid på 
mere. Det burde kunne gøres bedre, når man tænker på, hvor mange 
penge der er brugt på den.

Til sidst tusinde tak til ”drengene” for en helt igennem velafholdt fest, 
hvor folk virkelig hyggede sig. Den gode stemning, der var fra start 
af, hænger måske sammen med, at man kunne sætte sig, hvor man 
ville, den var helt på toppen af, hvad vi ellers har oplevet. Simonsen 
havde leveret sange, nogle halvsjofle, rigtigt godt indslag. Der var også 
mange, der rejste sig for at fortælle vittigheder, og der var mange, hold 
op der blev grinet så tårerne trillede. Mens føromtalte stod på, fik vi den 
mest fantastiske menu, 3 retter tilberedt med stor kærlighed, NOMA 
kan bare lægge sig. Tilblivelsen af denne menu kan vi takke Lars Her-
mansen for, og Lars Leo og Dittemor for at have ham som bedste ven, 
så det kunne lykkes. Ham tager vi igen, hvis han har tid og lyst.

Efter en omgang minipetanque, ”jeg behøver vel ikke at sige, at folk 
går vildt op i det”, kom vi til aftenens højdepunkt, amerikansk lotteri. I 
år måtte vi hidkalde lykkens gudinde, nemlig AK (Anne Kathrine) Lars 

ALLE AKTIVITETER ER INDTIL VIDERE SAT PÅ STAND BY Hornbæk Petanque følger ligesom alle andre de råd, som det offentlige Danmark sender ud.
Når vi en gang får grønt lys til at kunne samles igen uden nævneværdige risici, sætter bestyrelsen sig sammen for 1) at finde en ny dato til den ordinære Generalforsamling og 2) at revidere årets spillekalender. Der er i 
skrivende stund endvidere uvished om, hvornår turneringerne i DPF og DGI kan iværksættes.
Medlemmerne vil blive løbende opdateret, primært på mail.

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
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Leos datter. Hun solgte alle lodderne med god fantasi og 
en masse charme, fantastisk sagde kassereren med dollar-
tegn i øjnene. Efterfølgende stod AK også for lodtræknin-
gen af de mange fine gaver. SIKKE ET GAVEBORD, her vil 
jeg takke alle dem, som var givere, hold nu op I har lagt jer 
i selen, for at klubben kunne stikke et betydeligt beløb ind 
på kontoen. TUSINDE TAK. At Lars Leo er vores ubetinget 
største sponsor er der ingen i tvivl om, men han er også via 
sit store netværk i stand til at hente gaver fra nær og fjern. 
Morten fra Stark har de seneste år leveret hovedpræmien 
i lotteriet, det bliver eddermame svært at overgå Morten. 
En helt igennem vellykket aften.
Lasse 
  

TIKØB, DEN 21. MARTS 2020
Hornbæk Petanque har i år startet en særlig Single 
Turnering 2020. Turneringen har 26 tilmeldte spillere, 
der spiller alle-imod-alle 2 gange henover sæsonen. Vi 
kom godt i gang på den annoncerede start-dato, nem-
lig torsdag den 5. marts. 

Indtil den 14. marts er der blevet spillet i alt 30 kampe. 
Nogle spillere har været lidt mere flittige end andre, og 
nogle er slet ikke kommet i gang endnu, men aftaler 
om kampe var blevet lavet flere spillere imellem.

Hvad sker der så lige pludselig? En særdeles uvel-
kommen kinesisk Coronavirus invaderer landet, nej 
hele verden! Den har skabt en ganske uhørt og meget 
usædvanlig situation, som nu berører os alle-sam-
men. I Danmark har myndighederne nu med påbud 
lukket stort set alt ned, forbudt al indendørs- & uden-
dørsaktivitet, hvor mere end 10 mennesker samtidig 
er forsamlet, hvilket naturligvis også gælder al sport. 

Vi følger naturligvis alle anbefalinger fra DIF, DGI og 
DPF, samt og ikke mindst fra Hornbæk IF.

Dette har berørt alle klubbens skemasatte arrangementer så som rødvinsturneringerne, Single 
Turneringen, seniorpetanque, træning m.v. ja og sågar også klubbens generalforsamling. 

Hvad der sker med eksempelvis sæsonens DGI-holdspil og DPF’s Sommer Landsturnering, er der 
ikke nogen viden om endnu, men det er sikkert, at også disse turneringer vil blive berørt.

Hvad angår Single Turneringen så er der som skrevet står allerede blevet spillet en del kampe, og 
ranglisten baseret på disse spillede kampe ser ud som vist på skemaet.

Med venlig hilsen Jørgen Timmann
Træner og turneringsansvarlig for Single Turneringen

ALLE AKTIVITETER ER INDTIL VIDERE SAT PÅ STAND BY Hornbæk Petanque følger ligesom alle andre de råd, som det offentlige Danmark sender ud.
Når vi en gang får grønt lys til at kunne samles igen uden nævneværdige risici, sætter bestyrelsen sig sammen for 1) at finde en ny dato til den ordinære Generalforsamling og 2) at revidere årets spillekalender. Der er i 
skrivende stund endvidere uvished om, hvornår turneringerne i DPF og DGI kan iværksættes.
Medlemmerne vil blive løbende opdateret, primært på mail.
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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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KÆRE MEDLEMMER
Vi glæder os så meget til at byde jer velkommen til endnu  
en sæson i Hornbæk tennis. 
Foråret er kommet, solen skinner, påskeliljerne og anemo-
nerne er begyndt at blomstre. Vi længes alle efter udelivet og 
livet på tennisbanerne. På det her tidspunkt plejer vi at kunne 
annoncere dato for standerhejsningen mv, men det kan vi des-
værre ikke i år.
 
Vi må væbne os med tålmodighed og håbe, at Coronasitua-
tionen snart vender, så vi kan vende tilbage til en almindelig 
hverdag. 
Men mens vi holder afstand må vi nøjes med at glæde os til 
alle de dejlige tenniskampe vi skal spille sammen 
i sommerens løb, og glæde os til alle de sjove 
arrangementer både de voksne og børnene skal 
deltage i.

Så snart vi er klar sender vi nyhedbrev ud til jer.
 
Mange hilsner fra bestyrelsen

TRÆNINGSTIDER
Tirsdag, Mikael:
Kl 15 junior 5. & 6. Årgang 
Kl 16 junior tennisfitness 
Kl 17 familietennis 
Kl 18 voksen let øvede
Kl 19 voksen tennisfitness 

Torsdag, Jackie:
Kl 15 junior 3. & 4. Årgang 
Kl 16 junior 7. Årgang og ældre
Kl 17 voksen let øvede
Kl 18 voksen øvede
Kl 19 voksen begynder

Fredag, Jackie:
Kl 15 junior 1. & 2. Årgang 
Kl 16 voksen øvede
Kl 17 junior 2. Træningsdag

I får nærmere besked om opstartsdato, praktiske oplysninger  
via nyhedsbrevet og hjemmeside senere.
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Turistforeningen

TRÆNINGSTIDER
Tirsdag, Mikael:
Kl 15 junior 5. & 6. Årgang 
Kl 16 junior tennisfitness 
Kl 17 familietennis 
Kl 18 voksen let øvede
Kl 19 voksen tennisfitness 

Torsdag, Jackie:
Kl 15 junior 3. & 4. Årgang 
Kl 16 junior 7. Årgang og ældre
Kl 17 voksen let øvede
Kl 18 voksen øvede
Kl 19 voksen begynder

Fredag, Jackie:
Kl 15 junior 1. & 2. Årgang 
Kl 16 voksen øvede
Kl 17 junior 2. Træningsdag

I får nærmere besked om opstartsdato, praktiske oplysninger  
via nyhedsbrevet og hjemmeside senere.

  
  
  
  ..    
  
  

Rema 1000 TennisCamp i Hornbæk 
                                                   D. 13-16. juli - 2020 

 



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

Bestyrelsesmedlem: 
Palle Mandrup 
E-mail palle.mandrup@gmail.com 
tlf.28 78 09 31

Bestyrelsesmedlem: 
Lotte Lund 
E-mail lotte.lund@mac.com 
tlf.49 70 33 36 - 
24 24 49 43

Bestyrelsesmedlem: 
Elin Scott 
E-mail elinscott8@gmail.com 
tlf.50 55 98 01

Bestyrelsesmedlem:
Solvej Eskildsen 
E-mail solvej@hotmail.com 
tlf.50 92 26 81

Bestyrelsesmedlem:
Abelone Aagaard
abelone@angelliving.dk
Tlf.23 32 02 12

Suppleant: 
Ase Kjær 
E-mail aase.kjaer@hotmail.dk

Turisinfo.: 
Lisbeth Jensen 
E-mail lje68@helsbib.dk 
tlf.49 28 17 02
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HORNBÆK 
TURISTFORENING MÅ 
UDSKYDE DATOEN FOR 
GENERALFORSAMLINGEN 
I MAJ I ÅR
 
Grundet Corona, må vi for første gang,siden  Hornbæk Turistforening 
lavede nye vedtægter i 2006, fravige punkt 5, hvor der står:

"Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned". Af 
samme grund må vi også udskyde valg af medlemmer til bestyrelsen, 
suppleanter og revisor. Så den nuværende bestyrelse, suppleanter 
og revisor fortsætter indtil vi kan afholde generalforsamling i 2020.
 



Bestyrelsesmøder i Hornbæk turistforening vil blive afholdt pr. telefon og mail, en 
gang om måneden frem til uge 25, og igen fra uge 32, til vi igen kan afholde nor-
male bestyrelsesmøder i Hornbæk Turistforening.
 
Ansøgning om tilskud til events som skal afholdes af foreninger i Hornbæk i år, 
sendes til formand Olav Berntsen, danfo@email.dk
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Turistforeningen

coronasmitte.dk sst.dk/corona

Gode råd om mental sundhed 

Prøv at få sovet og hold en normal døgnrytme  

Jo mindre søvn du får, jo mere tilbøjelig er du til at bekymre dig og være ængstelig. 

Spis sundt og varieret  
Så får du bedre energi og overskud til hverdagens udfordringer.

Hold dig fysisk aktiv  

Fysisk aktivitet kan være mange ting fx havearbejde eller gymnastik på stuegulvet.  

Prioriter at komme ud og røre dig og få frisk luft dagligt, dagslys løfter humøret.

Hold dig mentalt aktiv  
Hold din hjerne i gang ved at lave forskellige slags aktiviteter. Læs, spil et spil, skriv  

dagbog, hør musik eller lav noget kreativt. 

Skab struktur i hverdagen  
Lav en plan eller et skema over aktiviteter for dagen eller ugen og indfør rutiner. Hvis du  

arbejder hjemme, så forsøg at arbejde i samme tidsrum som du normalt gør.

Husk på, at du gør en forskel  
Hold fast i, at du bidrager aktivt til at passe på udsatte borgere og sørger for at Danmark 

hurtigere kan få epidemien på retur, ved af holde afstand og blive hjemme. Vær opmærksom  

på, hvor du kan støtte og hjælpe andre i din hverdag. 

Hold kontakt med omverden – gør noget sammen på afstand  

Ring til familie og venner, tal sammen over video og brug sociale medier.

Accepter at krisen kan være en belastning for dine nære relationer 
Den uvante situation kan lægge pres på forholdet til dem, du nu er ekstra meget sammen  

med. Bær over med dig selv og andre, hvis I nogle gange taber tålmodigheden. 

Slap af og tag en pause fra bekymringerne indimellem  
Begræns det tidsrum du ser eller læser nyheder i. Udvælg få pålidelige kilder til at få nyheder fra.

Bebrejd ikke dig selv eller andre for at blive smittet med COVID-19  
Husk at sygdom skyldes virus, ikke personer. Coronavirus er meget smitsomt. 

Pas på dig selv  
Prøv at undgå dårlige vaner som uregelmæssig søvn, for meget alkohol eller rygning. Prioriter  

at gøre gode ting for dig selv. Når du passer på dig selv, kan du bedre passe på andre. 



Formand
John Høholt Larsen
Bretagnevej  12a
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

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
Øresundsvej 6, 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

Fodboldens Venner

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

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

Krocket

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

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

/indmeldelse

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

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

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

Gedden
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Afsender:
Hornbæk Idrætsforening, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 Hornbæk

Peter Leander
Indehaver, Ejendomsmægler & Va-
luar
Mobil 2030 0304

Nybolig
Peter Leander

Hornbæk:
Dronningmølle:

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

Her er muligheden for at bo i "Et Dukkehjem" i den velkendte 
Hornbæk-stil med sort træbeklædning og hvide sprossede vinduer.

Stemningen er meget indbydende og på trods af sin beskedne 
størrelse, er huset rigtig godt indrettet, så alle kvadratmeterne er 
udnyttet optimalt.
 
Fra den praktiske entré er der trin op til et stort lyst brusebadevæ-
relse og til den anden side går man op til køkkenet, som fremstår 
originalt, lyst og pænt.
Huset rummer to meget store soveværelser og en meget indby-
dende og rummelig stue med udgang til en stor havestue, som 
giver mange ekstra kvadratmeter at gøre godt med. Havestuen 
har skydedør til haven.
 
I den let skrånende solrige have, har både store og små plads til 
leg og hygge. Der er indrettet flere kroge i haven og bagest er 
placeret et pænt stort udhus som rummer et værksted samt et 
redskabsskur og yderligere en overdækning. Her er anlagt en god 
flisegang som forbinder udhsuet med drivhuset, som ligeledes 
kan skabe meget haveglæde, hvad enten man vil dyrke grønt-

sager eller bruge det som endnu en hyggekrog med cafébord og 
lune stunder.
 
Velkommen på Holmegårdsvej 25. 
Vi glæder os til at byde indenfor, så I selv kan mærke efter.
 
Kontantpris kr. 1.985.000
Ejerudgift pr.md. kr. 3.439

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 

Charmerende du og jeg hus
Holmegårdsvej 25


