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Sandagerhusvej 107, Saunte
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COVID-19
Danmark og dermed også Hornbæk er så småt begyndt at genåbne 
efter mere end 2 måneders nedlukning pga. COVID-19.
Alle aktiviteter på Hornbæk Idrætsanlæg har indtil fornyelig været 
aflyst pga. Corona situationen.
Nu er aktiviteterne så småt begyndt at vende tilbage, og i første 
omgang er det udendørs aktiviteterne, der er startet op og forhåbentlig 
snart også indendørsaktiviteterne i hallen, der igen kan starte op.
I forhold til genåbningen af diverse aktiviteter følger vi selvfølgelig 
myndighedernes krav og anbefalinger.
Tak til alle afdelinger for jeres måde at tackle de forskellige udfordringer 
på.
Jeg håber selvfølgelig, at der henover foråret og sommeren igen 
kommer gang i alle aktiviteterne på Hornbæk Idrætsanlæg til gavn og 
glæde for alle.

GENERALFORSAMLINGER I HIF
Generalforsamlinger i marts, april og maj har det været nødvendigt at 
udsætte. Men fra genåbningens fase 3 mandag den 8. juni 2020 bli-
ver der for mange idrætsforeninger bedre mulighed for at gennemføre 
fysiske generalforsamlinger. De afdelinger herunder Hovedafdelingen 
i Hornbæk Idrætsforening, der endnu ikke har afholdt deres general-
forsamling bør derfor overveje, om tiden nu er inde til at indkalde til 
generalforsamling til afholdelse efter 8. juni, hvor det bliver muligt at af 
holde møder m.m. med max 50 personer.

Selvom det ikke fremgår af idrætsforeningens vedtægter, vil afde-
lingsbestyrelsen i den foreliggende COVID-19 situation kunne kræve 
tilmelding i passende tid inden generalforsamlingen, så bestyrelsen 
kan vurdere, om alle tilmeldte kan være til stede i ét lokale med de 
af myndighedernes anviste retningslinjer, eller der skal benyttes flere 
lokaliteter forbundet med for eksempel videolink og en dirigent hvert 
sted, eller om generalforsamlingen må udsættes og senere indkaldes 
til efter sommerferien.

Peter P. Hovedformand
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HORNBÆK HAVNEFEST 2020 ER AF-
LYST PGA. CORONA-VIRUS
VI SES TIL HORNBÆK HAVNEFEST 2021 
- SOM ALTID I UGE 30
I sidste udgave af klubbladet skrev jeg, at årets Havnefest for-
mendelig kunne gennemføres som planlagt, men sådan bliver 
det desværre ikke.

Men med baggrund i regeringens beslutning den 7. april 2020 
om, at alle større forsamlinger såsom festivaler, markedsfester 
og lignende, ikke må finde sted i Danmark frem til og med 1. september, 
besluttede formandskollegiet for Hornbæk Havnefest at aflyse Havnefesten 2020, der 
skulle have foregået i weekenden den 24.-26. juli på Hornbæk Havn.

Arrangørerne af Hornbæk Havnefest, nemlig Hornbæk Idrætsforening og Hornbæk Bådeklub i 
samarbejde med Hornbæk Havn og Hornbæk Havneforening beklager at beslutningen har været 
nødvendig, men bakker solidarisk op om myndighedernes forsøg på at dæmme op for Coronavi-
rus.
Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til de mange frivillige, der også i år havde givet tilsagn 
om at være hjælpere til årets Havnefest, og vi håber, at I alle er klar igen til Hornbæk Havnefest i 
uge 30 i 2021. 

Dog kan jeg allerede nu røbe at TV2 Lorry fredag den 24. juli 2020 kl. 19.30 sender direkte live tv 
fra Hornbæk Havn bl.a. om planerne for Hornbæk Havnefest 2021.

Jeg ønsker alle en god sommer – næste klubblad udkommer i august.
Peter P.
Hovedformand
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BadmintonHovedafdelingen

CORONAEN HAR VÆRET HÅRD VED HIF
HELDIGVIS HAR COVID-19 IKKE HAFT DEN STORE BETYDNING HVAD ANTAL MEDLEMMER 
OG ØKONOMI ANGÅR I FODBOLD-, HÅNDBOLD- ELLER BADMINTONAFDELINGEN. MEN 
DET HAR UDEN TVIVL VÆRET HÅRDT FOR DE MANGE, DER IKKE HAR KUNNET DYRKE 
DERES SPORT.

Af Michael Sørensen

Aldrig før i Hornbæk IF’s 112 årige historie har vi oplevet noget tilsvarende som tilfældet har været 
med covid-19. En lukket hal, et lukket idrætsanlæg, et lukket klubhus og aflysning af mange 
arrangementer har været konsekvensen. En konsekvens ingen i hele verden havde set kommet, da 
vi tog hul på det nye år. 

Vi har talt med de tre afdelingsformænd - i hhv. fodbold, badminton og håndbold – for at få belyst 
den helt ekstraordinære situation, som jo har berørt os alle. Hvilken betydning har nedlukningen 
haft?

Formand Steen Poulsen, fodbold:
Det har selvfølgelig været en meget frustrerende periode, og den er jo ikke slut endnu. Og specielt 
for spillerne må det have været ekstra frustrerende uden bold. Men rent umiddelbart, så har vi ikke 
mistet medlemmer på den konto. For førsteholdets vedkommende, så er turneringen suspenderet, 
men heldigvis forbliver vi i serie 2, og det er jo posisitvt. Nu kan vi koncentrere os om en helt 
ny og frisk sæson-start. Det glæder vi os til. Rent personligt, så kan jeg levende forestille mig, 
hvor irriterende og frustrerende det må være, at man ikke kan dyrke sin sport. Verden er jo af 
lave lige nu, og savnet af samvær og klubliv har også været smerteligt. Men både senior- og 
ungdomsafdelingen er meget velfungerende, og vi har mange tiltag i tankerne ikke mindst for at få 
det sociale til at fungere. 

Formand Pernille Kjærsgaard, håndbold:
Coronaen har heldigvis ikke haft den store betydning. Selvfølgelig har det været drøn irriterende, 
at vi ikke har kunnet træne. Men vi har ikke mistet medlemmer og rent økonomisk, så har vi jo i 
hele perioden ikke haft de store udgifter. Således blev Påske Cup i Hillerød og Vejle aflyst. Som et 
plaster på såret, så har vi til alle medlemmer fået kreeret en såkaldt hættetrøje i samarbejde med 
Sport Direct, og den har vi udleveret gratis. Ialt 81 stk. Som vi har døbt: corona-hoodies. Så i stedet 
for at spare penge, så har vi brugt nogen på noget, der forhåbentlig har en positiv effekt. Rent 
bestyrelses- og arbejdsmæssigt har det været en meget rolig periode, hvor både årsafslutning 
og generalforsamling er blevet aflyst. (Håndboldafdelingens generalforsamling blev afviklet den 8. 
juni – red.)

Formand Mathilde Fritzbøger, badminton:
Heldigvis har vi ikke været så hårdt berørt af krisen, som man måske kunne frygte. Vi måtte stoppe 
aktiviterne halvanden måned før tid, men vi har ikke lidt noget økonomisk tab på den konto. Vi kan 
selvfølgelig godt frygte, at vi mister nogle af de spillere, som ikke hører til de mest inkarnerede 
af slagsen. Derfor er vi også i gang med at udarbejde et nyt rekrutteringssystem. Nogle af vore 
medlemmer har forsøgt at omgå de udtukkede regler i forbindelse med coronaen, men de opdagede 
hurtigt, at døren til hallen var lukket. Nu er der dømt sommerferie, og i midten af august skulle vi 
gerne være i fulde omdrejninger igen. Og hvad fremtiden angår, så er jeg meget fortrøstningsfuld. 
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Fodboldformand Steen Poulsen hilser her på Lars Olsen, da Europamestrene fra 1992 gæstede Pedella Park 
i 1994.  Som man kan ane i baggrunden blev kampen overværet af et rekordstort publikum. Officielt overvæ-
rede 4.200 tilskuere kampen, og det var i mange år rekord i Helsingør Kommune indtil Helsingør for en del år 
siden mødte FCK i Superligaen. I dag spilles for tomme tribuner pga. corona. 

1992

Formand Mathilde Fritzbøger, der her ses i 
aktion ved en tidligere lejlighed, glæder sig til, 
at badmintonspillerne kan komme i aktion efter 
sommerferien. 

På grund af corona-krisen og lukning 
af hallen, så har mange af de unge 
håndboldspillere henlagt træningen 
udendørs.
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Hornbæk Idrætsforening 
indkalder hermed til ordinær

HOVEDGENERALFORSAMLING
Søndag den 28. juni 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.

På Hovedafdelingens vegne

Peter Poulsen
Hovedformand
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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

Hver 
torsdag

Mange varianter

Hornbæk

Luksus smørrebrød

Pr. stk.

20,-
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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

RIGTIG GOD SOMMER 
Kære medlemmer denne sæson endte noget anderledes end de 
forgående, hvilket har været til stor frustration for mange. Heldigvis 
har vi i bestyrelsen kun mødt forståelse, hvilket vi gerne vil takke alle 
for. 

Lad os derfor gå sommeren i møde og glæde os endnu mere til at 
komme ind i hallen og svinge ketsjeren. 

Vi nåede lige akkurat at afholde generalforsamling, inden Mette F 
lukkede Danmark ned. Referatet ligger på hjemmesiden, men kort 
kan der fortælles, at bestyrelsesposterne ser rimelig uforandret ud. 
Økonomisk er vi kommet godt i mål, trods større engangsinvesteringer. 
Men vigtigst af alt, sidder der fortsat en engageret bestyrelse, som 
vil deres medlemmer det bedste. Skulle der derfor være forslag til 
forbedringer, eller undren over hvorfor ting bliver gjort som de gør, da 
må I endelig tage fat i os. 

Når vi starter sæsonen op i august, vil vi fortsat have kontakt til DGI’s 
udviklingskonsulent, da vi fortsat mangler et par konsultationer og 
derudover vil vi byde velkommen til nye trænere. Dette glæder vi os til 
at løfte sløret yderligere for, men indtil nu må I afvente i spænding  

Mange sommerhilsner 
Bestyrelsen
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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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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 
Torben Fritzbøger
kasserer@hornbaekif-fodbold.dk
40 30 73 14

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

Seniorformand 
Michael Jørgensen
senior@hornbaekif-fodbold.dk
51 53 00 33

Menigt medlem 
Peter Lipczak
Peter@lipczak.dk
20 10 05 56

Menigt medlem 
Kim Toft Madsen
toftepost@hotmail.com
51 60 10 01

Menigt medlem 
Signe Storminger-Dalgaard
signesoren@mail.tele.dk
29 43 09 59

Menigt medlem 
Steen Egesø
steg@fak.dk
21 63 80 02

SÅ RULLER 
BOLDEN IGEN PÅ 
ANLÆGGET!
Hornbæk IF fodbold træner igen på fuld tryk, ikke helt som vi plejer 
men det er fantastisk at komme i gang.
Det lykkedes os i Hornbæk at være klar meget hurtigt efter banerne 
var givet fri, det skyldes ikke mindst nogen effektive folk omkring 
klubben. Men også alle de stærke træner-teams som bare får tingene 
til at fungere.
Vi glæder os meget til at turneringerne også starter, på den anden 
side af sommerferien.

Kasper
Ungdomsformand
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Fodbold

ÅRG. 2014-16 PIGER:  
Trænere: Jacob Helnæs/Mette Krog 
Andreasen
Træningstid: onsdag 16.30-17.30

ÅRG. 2012-13 PIGER: 
Trænere: Kevin Gordon Sode/Mette Krog 
Andreasen
Træningstid: onsdag 16.30-17.30

ÅRG. 2014-16 DRENGE: 
Trænere: Mikkel Frederiksen/Katrine 
Tingleff
Træningstid: onsdag 16.30-17.30

ÅRG. 2012-13 DRENGE: 
Trænere: Kasper Krog Andreasen/ Michael 
Pedersen/Brian Liebeck/Tobias Munch/
Mette Krog Andreasen/Mike Vøttrup
Træningstid: Mandag 17-18.15 
+ onsdag 17.00-18.15

ÅRG. 2009-11 PIGER: 
Trænere: Jacob Helnaes/Emilie Gejpel/
Mette Krog Andreasen
Træningstid: tirsdag 16.00-17.00 
+ fredag 17.00-18.00

ÅRG. 2010-11 DRENGE: 
Trænere: Jacob Björnsson/Lars Benche/
Lise Liv Sørensen
Træningstid: onsdag 17.00-18.30 
+ fredag 17.00-18.30

ÅRG. 2008-09 DRENGE: 
Trænere: Casper Lafrenz/Simon Ebbe/
Nikolaj Falkenberg/Martin Andersen/
Dennis Langelund Clemmesen/Signe 
Storminger-Dalgaard
Træningstid: tirsdag 17.00-18.30 
+ torsdag 17.00-18.30

ÅRG. 2008-05 PIGER: 
Trænere: Jeannett Rantzau/Niels Christian 
Linde/Chanel Royal/Carsten Nielsen
Træningstid: tirsdag 17.00-18.30 
+ torsdag 17.00-18.30

ÅRG. 2005-06 DRENGE: 
Trænere: Søren Storminger-Dalgaard/Emil 
Stevns/ Bo Forsmark
Træningstid: tirsdag 16.45-18.15 
+ torsdag 16.45-18.15

SENIOR 1+2: 
Trænere: Mikkel Bertram/Casper 
Porsgaard/Torben Svinggaard 
Træningstid: tirsdag 18.30-20.00 
+ torsdag 18.30-20.00

OLDBOYS/VETERAN: 
Trænere: Søren Storminger-Dalgaard/ 
Jens-Åge Søren
Træningstid: mandag 19.30-21.00

FODBOLDFITNESS: 
Holdansvarlig: Susanne Prahl
Træningstid: onsdag 18.30-20.00 
+ søndag 10.30-12.00

MÅLMANDSTRÆNING(BØRN):
Træner: Mike Vøttrup
Træningstid: tirsdag 17.00-18.00 
(årg.09-16) tirsdag 18.00-19.00 (årg.08-05)

Sommerens 
træningstider og holdinfo.:
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Fodbold

FØRSTEHOLDET FORTSÆTTER I SERIE 2

Der var lettelse og glæde at spore hos trænere og spillere, da nyheden kom om førsteholdets 
forbliven i serie 2.

Coronaen sørgede for en total aflysning af forårets kampe, og derfor skulle stillingen efter første 
halvdel af sæsonen gælde som slutstilling. Hornbæk var placeret på niendepladsen (fjerdesidst), 
og dermed i farezonen for at rykke ned. Men et lidt kompliceret regnskab mellem danmarksserien 
og de lokale rækker faldt ud til Hornbæks fordel, og dermed fortsætter Hornbæk i serie 2.

- Vi er utroligt glade for ikke at rykke ned, fortæller træner Mikkel Bertram.
- Efter lidt tilgang følte vi, at vi gik forstærket ind til forårets kampe, så derfor ville det have været 
ekstra skidt, hvis det var blevet til nedrykning. Nu kan vi kigge frem mod en ny spændende sæson i 
serie 2 med en lidt forstærket trup. Vi er kommet godt i gang med træningen igen, og lige nu er der 
stemning for, at vi fortsætter træningen en gang om ugen i juli måned. Der bliver jo ikke den store 
rejseaktivitet denne sommer. Inden sommerferien deltager vi i en miniturnering, som DBU Sjælland 
har stablet på benene, fortæller Mikkel Bertram.

Kampprogrammet for denne turnering vil blive offentliggjort på hjemmeside og facebook.
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Fodbold

DYHL-EL
E
lek

trikeren
 i

lo
kalo

m
råd

et

49
 70

 49
 25

w
w

w
.d

y
h

l-e
l.d

kBestil en VARMEPUMPE  

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

20,-
1 stk.

HVER TORSDAG
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Fodbold

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I 
FODBOLDAFDELINGEN
Søndag den 8. marts 2020 i klubhuset

1. Valg af dirigent
Formand Steen Poulsen bød velkommen med morgen-
mad til de 12 fremmødte medlemmer, der enstemmigt 
valgte Peter Storminger som dirigent.

2. Formandens beretning
Der var ingen kommentarer til formand Steen Poulsens 
udførlige beretning.

3. Regnskabsaflæggelse
Kasserer Peter Lipczak kunne fremlægge et flot regn-
skab med en kassebeholdning på cirka 400.000 kroner 
og et overskud på cirka 125.000 kroner.
Det blev bemærket, at et DGI-tilskud på 225.000 kroner 
til et multibane-projekt er tilbagebetalt, da projektet er 
sat på stand-by.
Peter Lipczak kunne også fortælle, at vort nye system til kontingent-opkrævning virker godt 
og sparer en masse tid.

4. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag.

5. Valg af:
Kasserer: Peter Lipczak modtog ikke 
genvalg som kasserer på grund af et øget 
arbejdspres i civile job, men blev valgt som 
menigt medlem.
Øvrige: Michael Jørgensen (seniorformand), 
Kasper Krog Andreasen (ungdomsformand) 
samt Signe Storminger-Dalgaard, Steen 
Egesø og Kim Toft Madsen blev alle genvalgt 
som menige medlemmer.
Posten som kasserer forsøges besat senere.

6. Eventuelt
Under eventuelt blev der informeret om 
nyt internet i og omkring hal og klubhus, 
ligesom der blev takket for godt samarbejde 
med hovedafdelingen.
Det altid varme emne om timefordeling af 
tider i hal og på skolen blev også berørt, og 
generalforsamlingen blev afsluttet med det 
traditionelle hurraråb for fodboldafdelingen.
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Fodbold

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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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

COVID-19
 
Som klub har både vi og medlemmer lært noget nyt. Medlemmerne 
omgås hinanden på en ny måde og har lært at tage nye værktøjer og 
metoder i brug. Som klub har vi lært, at meget kan lade sig gøre ved 
at ændre lidt på måden at organisere os på – og at uden fleksible frivil-
lige, så går det ikke.
 
Tak til alle medlemmerne for deres forståelse for både klub og hinan-
den, og at alting ikke er som det plejer at være.
 
Vi kan mærke på vores medlemstilgang at I har fået mere tid til at spille 
golf. En fyldt parkeringsplads og kalender næsten hver eneste dag 
vidner om at vi gerne vil nyde naturen og hinandens selskab under 
venskabelig konkurrence.
 
Vi har plads til flere - Vi ses i klubben
 

 
 

ALT TIL GOLF I SHOPPEN
 
Hornbæk Golfklub har i samarbejde med Landström Golf Shop fået en 
forretning for golfudstyr med et bredt og godt udvalg.

Shoppen har åben daglig og det vi ikke har, det skaffer vi.

Golftøj er en lækker og god kvalitet der kan bruges til andet end golf.
 
Du er velkommen til at kigge forbi.
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CAFÉ ROLF
 
Hornbæk Golfklub har fra denne sæson fornøjelsen at åbne Café Rolf for 
gæster uanset om de spiller golf eller ej – alle er velkommen.
 
Med en fortid som køkkenchef på Sauntehus og et stærkt team bag sig, så 
står Morten With i spidsen for høj kvalitet til attraktive priser.
 
De har åben hver dag fra 10-22 (køkkenet lukker kl. 21), så kig 
forbi til god mad og læskende drikke.

Du kan også bestille Take Away på 49759570.
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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. 25 30 88 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
Tlf. 28 24 37 55
annettelundpoulsen@gmail.com

Gymnastik
- 

 SÆSONSTART 
FOR 2020-2021 I HORNBÆK 
IDRÆTSFORENINGS 
GYMNASTIKAFDELING 
Indtil 1. marts 2020 havde vi en fantastisk sæson.

Fire af vores børne- og ungdomshold nåede at deltage i den første af 
DGI Nordsjællands forårsopvisninger, og vi glædede os alle til vores 
egen Gallaopvisning – men så gik Corona-bommen ned!

En helt igennem utrolig og skræmmende tid kom tromlende, og alt 
gik i stå. 

Al træning blev suspenderet – og har været det siden. Hvordan det 
kommer til at se ud i forhold til den kommende sæson, kan vi på nu-
værende tidspunkt ikke gisne om. Men vi håber, at restriktionerne op-
hører, så vi igen kan træne indendørs. 

Hvis det lader sig gøre, er der ingen tvivl om, at vi stadig skal passe på 
os selv og hinanden. Det betyder, at man på alle voksenhold fremover 
selv skal medbringe træningsmåtte og tæppe, hvis det indgår i under-
visningen, at vi vil af-spritte håndvægte efter hver træning, og at vi vil 
tage hensyn til antal deltagere på holdene, så den anbefalede afstand 
bliver overholdt. 

Vi vil i den kommende tid nøje følge anvisningerne for indendørs idræt 
– også med hensyn til træningsforhold for vores børne-og ungdoms-
hold, hvor vi selvfølgelig vil tage alle de restriktioner, der måtte være, 
dybt alvorligt.

Vi krydser fingre for, at vi kan starte sæson 2020-2021 op, som plan-
lagt.

For programmet for sæson 2020-2021 er naturligvis på plads – vi er 
jo optimister :-) Vi har igen i år sammensat et program med et bredt 
udvalg af muligheder, så vi håber, at der også er noget, der passer til 
dit/jeres behov.

Vi åbner for tilmelding lørdag d. 4. juli kl. 10. Sæsonen starter for 
børneholdene i uge 34 og for voksenholdene i uge 36.
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- 
 

Som det ses i programmet, sø-
ger vi ny instruktør til ”Voksen/
barn” holdet og ”Lopperne”. 
Ida-Marie skal videre i sit unge liv 
(men har lovet at hjælpe en ny in-
struktør i starten). Så er du én– el-
ler kender du én, som synes, det 
er en fest at få små børn og deres 
voksne til at bevæge sig og have 
det sjovt og hyggeligt sammen, så 
er det dig, vi søger :-) Vi krydser 
fingre for, at det lykkes.

Det betyder også ny instruktør på 
”Ministjernerne”. Karina Hedelund, 
som i forvejen er kendt og særdeles 
velafholdt på Stjerneholdene, har 
lovet at tage over for Ida-Marie. Det 
er vi superglade for.

Nogle har måske bidt mærke i et 
forhøjet kontingent på holdene All 
Round, Dance It, Yoga og Styrketræ-
ning M/K. 

All Round er forlænget med en ½ time 
pr. træning – de øvrige hold har øn-
sket sæsonen forlænget til april med, 
hvorfor kontingentet er justeret.
Alle andre priser er bibeholdt.
 
Tilmeldingen foregår online på www.hornbaekif.dk - klik på ”Gymnastik”/vil du være medlem.
Når du tilmelder dig, skal du logge ind først. Hvis du ikke tidligere har oprettet dig på hjemmesiden, 
skal du starte med dette.

På vores hjemmeside er alle holdene grundigt beskrevet, og vi håber, at du kan finde et, der pas-
ser dig.

Har du spørgsmål vedr. indmeldelse kan du rette henvendelse til Pernille Kaslov, som er vores 
medlemsregistrator på tlf. nr. 40727494/pernille@kaslov.dk. Har du yderligere spørgsmål, er du 
velkommen til at ringe eller skrive til undertegnede.

På forhåbentligt gensyn til en normal sæson 2020-2021 i Hornbæk Idrætsforenings Gymnastikaf-
deling.

Rigtig god sommer til jer alle – pas godt på jer selv og hinanden. 

På bestyrelsens vegne
Kirsten Grønlund – formand
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Gymnastik

 PROGRAM FOR GYMNASTIKSÆSON 2020-2021 I HORNBÆK I.F., GYMNASTIKAFDELING
OBS. : Ret til ændringer forbeholdes.  Deltagerbegrænsning på alle hold

NR. HOLD-NAVN DAG TID STED INSTRUKTØR Pris

22 Smidighed og Styrke M/K Mandag 17.00-18.30 Multisalen/Hallen Anne Tvilling Jensen 1.000

24 Dance it - for voksne Mandag 18.40-19.30 Multisalen/Hallen Christina Ziegler - april med 925

28 Yoga M/K Tirsdag 10.00-11.15 Multisalen/Hallen Grete Mærsk - april med 1.100

30 Voksen/barn 1,5 - 3,5 år Tirsdag 16.30-17.20 Gamle sal/skolen Instruktør søges 700

35 Ministjerner - Spring/rytme, nybegyndere drenge/piger fra 5 år Tirsdag 16.30-18.00 Tumlesal/skolen
Karina Hedelund (og Ida-Marie Ap-
pelrod)/ Ansvarlig Jesper Appelrod  

950

15 Småstjerner 1 - Spring/rytme, let øvede drenge/piger fra 7 år Tirsdag 16.30-18.30 Store sal/skolen Jesper Appelrod/Ulrik Rasmussen 1.100

23 Småstjerner 2 - Spring/rytme, øvede. Min. 1 år på Småstjernerne Tirsdag og Torsdag 16.30-18.30 Store sal/skolen Jesper Appelrod/Ulrik Rasmussen 1.700

14 Stjerneholdet. Springere/øvede Tirsdag og Torsdag 18.00-20.00 Store sal/skolen Jesper Appelrod/Ulrik Rasmussen 1.700

8 Motion M/K Onsdag 09.45-10.45 Hornbæk Hallen Annelise Schultz-Lorentzen 600

3 All Round piger og drenge fra 7. kl. Onsdag 18.30-20.00 Multisalen/Hallen
Eva Steenfeldt Jensen OBS 1.50 
time

950

1 GymGirls piger 1.-3. kl.  Onsdag 17.15-18.15 Gamle sal/skolen Emma Daugaard Sørensen 700

2 Hornbækpigerne piger 4.-6. kl. Onsdag 18.30-19.30 Gamle sal/skolen Laura Daugaard Sørensen 700

xx AFOPOK-træning for voksne Onsdag 19.00-20.30 Store sal/skolen Jesper Appelrod - april med 1.100

45 Yoga M/K Torsdag 10.00-11.15 Multisalen/Hallen Grete Mærsk - april med 1.100

4 Torsdags-Lopperne - 3,5 år - 0. kl. piger og drenge Torsdag 16.30-17.30 Gamle sal/skolen Instruktør søges 700

50 Styrketræning M/K Torsdag 19.00-20.15  Multisalen/Hallen Käthe Sølvhøj - april med 975

19 Motion M/K Fredag 09.45-10.45 Hornbæk Hallen Annelise Schultz-Lorentzen 600

29 Voksen/barn 1,5 - 3,5 år Søndag 09.30-10.20 Gamle sal/skolen Instruktør søges 700

32 Søndags-Lopperne - 3,5 år - 0.kl.            piger og drenge Søndag 10.40-11.40 Gamle sal/skolen Instruktør søges 700

819 Motion M/K Onsdag og Fredag 09.45-10.45 Hornbæk Hallen Annelise Schultz-Lorentzen 900
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 PROGRAM FOR GYMNASTIKSÆSON 2020-2021 I HORNBÆK I.F., GYMNASTIKAFDELING
OBS. : Ret til ændringer forbeholdes.  Deltagerbegrænsning på alle hold

NR. HOLD-NAVN DAG TID STED INSTRUKTØR Pris

22 Smidighed og Styrke M/K Mandag 17.00-18.30 Multisalen/Hallen Anne Tvilling Jensen 1.000

24 Dance it - for voksne Mandag 18.40-19.30 Multisalen/Hallen Christina Ziegler - april med 925

28 Yoga M/K Tirsdag 10.00-11.15 Multisalen/Hallen Grete Mærsk - april med 1.100

30 Voksen/barn 1,5 - 3,5 år Tirsdag 16.30-17.20 Gamle sal/skolen Instruktør søges 700

35 Ministjerner - Spring/rytme, nybegyndere drenge/piger fra 5 år Tirsdag 16.30-18.00 Tumlesal/skolen
Karina Hedelund (og Ida-Marie Ap-
pelrod)/ Ansvarlig Jesper Appelrod  

950

15 Småstjerner 1 - Spring/rytme, let øvede drenge/piger fra 7 år Tirsdag 16.30-18.30 Store sal/skolen Jesper Appelrod/Ulrik Rasmussen 1.100

23 Småstjerner 2 - Spring/rytme, øvede. Min. 1 år på Småstjernerne Tirsdag og Torsdag 16.30-18.30 Store sal/skolen Jesper Appelrod/Ulrik Rasmussen 1.700

14 Stjerneholdet. Springere/øvede Tirsdag og Torsdag 18.00-20.00 Store sal/skolen Jesper Appelrod/Ulrik Rasmussen 1.700

8 Motion M/K Onsdag 09.45-10.45 Hornbæk Hallen Annelise Schultz-Lorentzen 600

3 All Round piger og drenge fra 7. kl. Onsdag 18.30-20.00 Multisalen/Hallen
Eva Steenfeldt Jensen OBS 1.50 
time

950

1 GymGirls piger 1.-3. kl.  Onsdag 17.15-18.15 Gamle sal/skolen Emma Daugaard Sørensen 700

2 Hornbækpigerne piger 4.-6. kl. Onsdag 18.30-19.30 Gamle sal/skolen Laura Daugaard Sørensen 700

xx AFOPOK-træning for voksne Onsdag 19.00-20.30 Store sal/skolen Jesper Appelrod - april med 1.100

45 Yoga M/K Torsdag 10.00-11.15 Multisalen/Hallen Grete Mærsk - april med 1.100

4 Torsdags-Lopperne - 3,5 år - 0. kl. piger og drenge Torsdag 16.30-17.30 Gamle sal/skolen Instruktør søges 700

50 Styrketræning M/K Torsdag 19.00-20.15  Multisalen/Hallen Käthe Sølvhøj - april med 975

19 Motion M/K Fredag 09.45-10.45 Hornbæk Hallen Annelise Schultz-Lorentzen 600

29 Voksen/barn 1,5 - 3,5 år Søndag 09.30-10.20 Gamle sal/skolen Instruktør søges 700

32 Søndags-Lopperne - 3,5 år - 0.kl.            piger og drenge Søndag 10.40-11.40 Gamle sal/skolen Instruktør søges 700

819 Motion M/K Onsdag og Fredag 09.45-10.45 Hornbæk Hallen Annelise Schultz-Lorentzen 900
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Gymnastik

HOLDBESKRIVELSE FOR HORNBÆK IF´S 
GYMNASTIKSÆSON 2020-2021
Obs: Ret til ændringer forbeholdes. Alle vores hold har deltagerbegrænsning

”VOKSEN/BARN” 
BØRN 1,5 – 3,5 ÅR
Søndage 9.30-10.20/ Skolens gl. sal.
Instruktør søges.
Små børn elsker at tumle, trille, snurre, gynge, vugge, hoppe, løbe, kravle, rutsje, klatre og meget 
mere. Og hvad kan være bedre end hvis man kan få lov til det sammen med en kær 
voksen!
De mindste gymnaster vil her få mulighed for, i de-
res eget tempo, at stifte bekendtskab med gymna-
stikkens verden.
Gennem leg og glæde stimuleres alle barnets san-
ser og barnets motorik og reflekser udvikles.
Bevægelseslege, lege, små legeredskaber og store 
redskabsbaner, hvor børnene udfordrer sig selv, vil 
indgå i timen.
Husk både barn og voksen (som også kan være en 
bedsteforældre el.lign.) deltager i gymnastikken! (Kun 
tilmeldte børn i salen.)
Hold nr. 29/ Kr. 700,-
Sæsonstart søndag d. 23.08.2020

”VOKSEN/BARN”
BØRN 1,5 – 3,5 ÅR. 
Tirsdage 16.30-17.20/ Skolens gl. sal.
Instruktør søges.
Samme beskrivelse som holdet ovenfor.
Hold nr. 30/ Kr. 700,-
Sæsonstart tirsdag d. 18.08.2020

”SØNDAGS-LOPPERNE”
PIGER OG DRENGE FRA 3,5 ÅR - 0. KL. 
Søndage 10.40-11.40/ Skolens gl. sal. 
Instruktør søges.
Samme beskrivelse som holdet nedenfor.
Hold nr. 32/ Kr. 700,- 
Sæsonstart søndag d. 23.08.2020
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”TORSDAGS-LOPPERNE” 
PIGER OG DRENGE FRA 3,5 ÅR - 0. KL. 
Torsdage 16.30-17.30/ Skolens gl. sal. 
Instruktør søges.
Vi leger meget på en struktureret måde. Danser, hopper og spjætter med arme og ben, op og ned, 
frem og tilbage, over og under. Vi bruger alle redskaber – kun fantasien sætter grænser. Vi hører 
god musik og sætter meget pris på at have det sjovt med hinanden. Når timen er forbi, er vi glade 
og trætte.
Hold nr. 4/ Kr. 700,- 
Sæsonstart torsdag d. 20.08.2020

”GYMGIRLS” 
PIGER FRA 1.-3. KL. 
Onsdage 17.15-18.15/ Skolens gl. sal. 
Instruktør Emma Daugaard Sørensen.
Er du glad for bevægelse, gymnastik og dans og 
går i 1.-3. kl. – så er GymGirls lige noget for dig. På 
dette hold laver vi rytmegymnastik samt en masse 
sjov og ballade. Du behøver ikke af have gået til 
gymnastik eller dans før, for på GymGirls er der 
plads til alle. Kom og prøv at være med, vi får det 
rigtig sjovt. Vi afslutter sæsonen med en opvisning, 
derfor må der påregnes udgifter til opvisningsdrag-
ter.
Hold nr. 1/ Kr. 700,-
Sæsonstart onsdag d. 19.08.2020

”HORNBÆKPIGERNE” 
PIGER FRA 4.–6. KL. 
Onsdage 18.30-19.30/ 
Skolens gl. sal. 
Instruktør Laura Daugaard Søren-
sen - ny
Hornbækpigerne laver rytmegym-
nastik, hygger og lærer nye dansem-
oves. Vi arbejder i løbet af sæsonen 
på at blive dygtigere til gymnastik, 
men vi har det også sjovt imens. Du 
behøver ikke at have gået til gym-
nastik før, men det er vigtigt, at du 
er frisk på at yde en indsats for at 
lære noget nyt. Vi laver forskellige 
rytme- og danseserier og afslutter 
sæsonen med en opvisning. Derfor 
må der påregnes udgifter til opvis-
ningsdragter og måske redskaber.
Hold nr. 2/ Kr. 700,-
Sæsonstart onsdag d. 19.08.2020
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Gymnastik
”ALL ROUND”
PIGER OG DRENGE FRA 7. KL.  
Onsdage kl. 18.30-20.00/ Hornbæk Hallens Multisal. 
Instruktør Eva Marie Steenfeldt Jensen.
Holdet er for piger og drenge fra 7. kl. og opefter, som bare ikke kan sidde stille til god musik.
I løbet af sæsonen arbejder vi med dansens og gymnastikkens stilarter, så som Hiphop, House, 
Impro samt grundgymnastik/rytmisk gymnastik.
Vi vil arbejde med forskellige koreografier, hvor både dansen og gymnastikken indgår og så skal vi 
selvfølgelig have det smaddersjovt.
Så hvis du har lyst til at slå dig løs til fed musik, lære en masse nyt, samtidig med du får sved på 
panden – så er All Round lige noget for dig.
Sæsonen afsluttes med et par opvisninger. Derfor må der påregnes ekstra udgifter til opvisnings-
dragter og evt. redskaber.
Jeg glæder mig til at have en fest med jer.
Hold nr. 3/ Kr. 950,- 
Sæsonstart onsdag d. 19.08.2020 (OBS. Forlænget undervisningstid)

”MINISTJERNERNE”
DRENGE/PIGER FRA 5 ÅR.
Nybegyndere, der senere skal videre på springhold. 
Tirsdage 16.30-18.00 i Tumlesalen ved den store sal på skolen.
Instruktør Karina Hedelund – ny/Ida-Marie Appelrod/ Ansvarshavende instruktør Jesper Appelrod.
Holdet for de kommende superspringere vil blive trænet af vores højt kvalificerede unge trænere. 
Vi træner hårdt – rigtig hårdt og vi har det sjovt – rigtig sjovt. Ministjernerne er drenge og piger fra 5 
år, der har talentet og gnisten til at blive ved og ved, også selv om det kan gøre lidt av. Der vil blive 
stor fokus på smidighed, balance, grundspring og rytmisk forståelse.
Som forældre er man velkomne i salen, hvis man er omklædt og deltager i opvarmning, såvel som 
aktiv hjælper. Vi forventer, at man respekterer de unge trænere 100%. Der må påregnes udgift til 
opvisningsdragter.
Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gymnast vil have større udbytte af et andet springhold, 
flyttes til et andet hold. 
Hold nr. 35/ Kr. 950,-
Sæsonstart tirsdag d. 18.08.2020
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”SMÅSTJERNERNE 1”
DRENGE/PIGER FRA 7 ÅR - SPRING-OG RYTMEHOLD/LET ØVEDE. 
Tirsdage 16.30-18.30/ Skolens store sal.
Instruktør Jesper Appelrod og Ulrik Rasmussen.
Det forventes, at man er koncentreret, disciplineret og kan være en del af et hold, samt blive i salen 
i den tid, som træningen varer.
Forældre er velkomne i salen, men KUN hvis de er omklædt og aktive som hjælpere og deltager i 
opvarmning.
Der må påregnes en ekstra udgift på 300-500 kr. til opvisningsdragter og deltagelse i træningsar-
rangementer.
Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gymnast vil have større udbytte af et andet springhold, 
flyttes til et andet hold.
Hold nr. 15/ Kr. 1.100,-
Sæsonstart tirsdag d. 18.08.2020

”SMÅSTJERNERNE 2”
DRENGE/PIGER - SPRING OG RYTMEHOLD/ØVEDE. 
Tirsdage og torsdage 16.30-18.30/ Skolens store sal. 
Instruktør Jesper Appelrod og Ulrik Rasmussen. 
Man skal som minimum have gået til springgymnastik 1 år i Hornbæk eller have været på tilsva-
rende springhold for at gå på Småstjernerne 2 – eller udvise specielt talent.
Man skal som minimum kunne udføre udvalgte spring.
Det forventes, at man er koncentreret og disciplineret. Mødepligt er en del af samarbejdet, og vi 
forventer at gymnasten også øver sig hjemme, samt deltager i opvisninger og ekstra træninger. 
Forældre er velkomne i salen, men KUN hvis de er omklædt og aktive som hjælpere og deltager i 
opvarmning.
Der må påregnes en ekstra udgift på 300-500 kr. til opvisningsdragter og deltagelse i træningsar-
rangementer.
Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gymnast vil have større udbytte af et andet springhold, 
flyttes til et andet hold.
Hold nr. 23/ Kr. 1.700,-
Sæsonstart tirsdag d. 18.08.2020
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Gymnastik
”STJERNEHOLDET"
SPRING- OG RYTMEGYMNASTIK FOR ØVEDE DRENGE OG PIGER.
Tirsdage og torsdage kl. 18.00-20.00/ Skolens store sal. 
Instruktør Jesper Appelrod og Ulrik Rasmussen.
Springtræning med udfordringer.
Man skal som minimum kunne udføre 
udvalgte spring.
Mødepligt er en del af samarbejdet, og 
vi forventer, at gymnasten også øver sig 
hjemme, og at alle deltager i opvisninger 
samt ekstra træninger. 
Der må påregnes en ekstra udgift på 300-
500 kr. til opvisningsdragter og deltagelse i 
træningsarrangementer.
Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en 
gymnast vil have større udbytte af et andet 
springhold, flyttes til et andet hold.
Hold nr. 14/ Kr. 1.700,-
Sæsonstart tirsdag d. 18.08.2020          
                

”SMIDIGHED OG STYRKE” M/K. 
Mandage 17.00-18.30/ Hornbæk Hallens Multisal.  
Instruktør Anne Tvilling Jensen. 
Smidighed og Styrke er holdet, hvor vi træner balance, styrke 
og smidighed. Træningen er skånsom, yoga/pilates inspire-
ret. Der er særlig fokus på føddernes styrke og smidighed 
samt mave og ryg træning.
Du vil også blive ”udsat” for ”de 5 tibetaner”, som er en lille 
yoga-agtig serie. 
Vi benytter den lille Redondo bold sidst på sæsonen for at 
variere træningen.
Vi slutter træningen af med en lille ”scanning” af kroppen/
afspænding. 
OBS. Vi gør opmærksom på, at I selv skal medbringe 
måtte og evt. tæppe.
Hold nr. 22/ Kr. 1.000,-
Sæsonstart mandag d. 31.08.2020

FØLG OS PÅ FACEBOOK
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”DANCE IT” - FOR VOKSNE
Mandage 18.40-19.30/Hornbæk Hallens Multisal.
Instruktør Christina Ziegler.
Dance it er for dig, der er vild med at bevæge dig til musik. Tiden flyver af sted, og man kan ikke 
undgå at få et smil på læben, når bevægelse og musik går op i en højere enhed. Derfor er dansen 
som træningsform kommet for at blive.
Dance it giver sved på panden, og alle kan være med. Dans er en god og alsidig træningsform, 
som også giver mulighed for at udtrykke sig til musik og bevæge kroppen på nye måder. Det er 
skønt!
Timen starter med opvarmning, og derefter danser vi derudad til forskellig musik og mange forskel-
lige dansestilarter. Vi slutter af med en god udstrækning af kroppen.
Hold nr. 24/ Kr. 925,-
Sæsonstart mandag d. 31.08.2020 (OBS. Til og med april 2021)

”AFOPOK-TRÆNING” M/K 
Onsdage kl. 19.00–20.30 (21.00 for de ambitiøse)/ 
Skolens store sal. 
Instruktør Jesper Appelrod.
Holdet for os, der skal tilbage efter foråret 2020.
Opdag muskler du ikke anede eksisterer, eller find dem 
igen.
Vi arbejder med høj intensitet, kroppens naturlige anato-
miske bevægelser, spændstighed, balance og smidighed.
Alt i salen kan bruges. Dig selv, redskaber, hinanden, etc. 
etc.- fantasien sætter ingen grænser, 
- og er der nogle eventyrlystne leges der med mulighed 
for amatørspring efter træningen.
AFOPOK er et helt nyt koncept for voksne, der gerne vil 
træne EFFEKTIV styrke og kondi.
Du kan jo bare møde op og mærke den korrekte betyd-
ning af AFOPOK.
Hold nr. xx/ Kr. 1.100,-
Sæsonstart onsdag d. 02.09.2020 (OBS. Til og med 
april 2021)
                                                                                                 

”STYRKETRÆNING” M/K
Torsdage 19.00–20.15/ Hornbæk Hallens Multisal. 
Instruktør Käthe Sølvhøj.
Styrketræning af hele kroppen. Der er forskellige træningsformer, lige fra pilates og vejrtræknings-
øvelser til cirkeltræning/traditionel gymnastiktræning med og uden redskaber. Der sluttes af med 
udstrækning og afslapning.
Holdet er både for kvinder og mænd og alle kan være med.
Kom og vær med til en gratis prøvetime – og se om det kunne være noget for dig.
OBS. Vi gør opmærksom på, at I selv skal medbringe måtte og evt. tæppe.
Hold nr. 50/ Kr. 975,-
Sæsonstart torsdag d. 03.09.2020 (OBS. Til og med april 2021)
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Gymnastik
”YOGA” M/K
Tirsdage 10.00-11.15/ Hornbæk Hallens Multisal.
Torsdage 10.00-11.15/Hornbæk Hallens Multisal.
Yogalærer Grete Mærsk.
Yoga virker på en gang afstressende og vitaliserende. Den er desuden styrkende og smidiggø-
rende samt dybt regenererende. Skavanker som dårlig ryg, spændingshovedpine, fordøjelses- og 
søvnproblemer forebygges og afhjælpes ved regelmæssig praksis. Den enkeltes energi og mod-
standskraft øges. Mentalt vil man desuden opleve et bedre kendskab til sig selv og sine ressourcer 
samt en større oplevelse af indre ro.
Yoga forener krop, åndedræt, sind og giver styrke, indre ro og velvære. Man arbejder med hele 
kroppen gennem forskellige dynamiske og statiske stillinger. Du vil lære åndedrættets teknikker og 
opnå en positiv effekt på kredsløb.
Yoga er for alle, uanset alder, køn størrelse og tidligere erfaringer med yoga. Det er derfor heller 
ikke nødvendigt at være specielt smidig eller stærk. Det har større betydning, at du har lyst til at 
arbejde med dig selv og din krop. At du tør være autentisk i forhold til hvad du føler og respondere 
ærligt på det kroppen fortæller dig.
OBS. Vi gør opmærksom på, at I selv skal medbringe måtte og evt. tæppe.
Hold nr. 28/ Kr. 1.100,-
Sæsonstart tirsdag d. 01.09.2020 (OBS. Til og med april 2021)
Hold nr. 45/Kr. 1.100,-
Sæsonstart torsdag d. 03.09.2020 (OBS: Til og med april 2021)

"MOTION” M/K 
Onsdage 09.45-10.45/ 
Hornbæk Hallen.
Fredage 09.45-10.45/ 
Hornbæk Hallen. 
Instruktør 
Annelise Schultz-Lorentzen.
Kom og vær med. Effektiv træning til 
glad musik. Motion er godt og især 
kroppen nyder det. Den er skabt til at 
bevæge sig. Ved motion bliver musk-
ler og knogler styrket, kredsløbet 
forbedres, hvilket nedsætter risikoen 
for hjertekar sygdomme, blodprop-
per, forhøjet blodtryk. Konditionen 
og koordinationen bliver forbedret 
og balancen bliver markant bedre. 
Det er aldrig for sent at komme i gang med at dyrke motion. Motion skal være sjovt og en fornø-
jelse. Lidt motion er altid bedre end slet ingen motion. I løbet af en træningstime er der fokus på at 
arbejde hele kroppen igennem. Der vil blive trænet styrke, balance og kondition med bevidstheden 
om kropsholdning i fokus. Undervisningen er tilrettelagt så alle kan deltage. Der vejledes og tages 
individuelle hensyn, så gymnastikholdet er også noget for dig, der har en lille eller større skavank.
OBS. Vi gør opmærksom på, at I selv skal medbringe måtte og evt. tæppe.
Hold nr. 8/ Kr. 600,- Hold nr. 19/ Kr. 600,-
Hold nr. 819/ Kr. 900,-
Sæsonstart onsdag d. 02.09.2020
Sæsonstart fredag d. 04.09.2020
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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 

INSTRUKTØR 
TIL VOKSEN/BARN-HOLD OG LOPPERNE

SØGES
Vi mangler instruktør(er) til vores Voksen/barn-hold og Lopperne.

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

SÅ



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

- 
 

ENDELIG KUNNE VI FÅ 
HÆNDERNE I EN BOLD 
OG VÆRE SAMMEN, PÅ 
AFSTAND!
Det er ingen tvivl om at Corona har sat håndbold på stand-by. Selvom 
både DHF og DGI har kommet med forslag til egen træning, så 
er det ikke det samme, som når man er sammen. Håndbold er en 
HOLDSPORT!

Med sprit til både rekvisitter og hænder, omklædning og bad der-
hjemme, er vi gang. 

Da hallen stadig er lukket, så har vi fået lov til at bruge de kunstbaner 
som fodbold ikke bruger - tusind tak! Og når vejret er godt, så er det 
skønt at være ude. 

Medens de fleste hold har været lukket ned siden 11/3, så har både 
U19-D og U17/19-P løbetræner i skoven og sidstnævnte har også 
været på stranden. 

30 Hornbæk Idrætsforening Juni 2020



- 
 

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2020 31 



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:

KÆRE BADEVENNER!
Ja, det var en brat afslutning på vores forårssæson, som Corona fik 
sat og der blev på engang så tomt ved vores “Sorte Diamant”.

Vores afslutningsfest, som tilmed var vores ti års jubilæums fejring, 
måtte også stå i aflysningens tegn.

Mange har holdt ved i en til tider kold morgen badning med omklæd-
ning i det fri og lange blikke mod det lukkede hus.

Det sociale, samværet, som kendetegner vores badelaug, er blevet en 
farlig størrelse, som angribes af en fjende, vi endnu ikke ved, hvordan 
vi skal bekæmpe.

Vi er havnet i en slags skyttegravskrig, hvor vi vover os ud i det åbne 
land lidt efter lidt med risiko for tilbageslag. Går det den rigtige vej og 
holder våbenhvilen, vil vi åbne igen til oktober under de retningslinjer, 
der vil gælde til den tid.

Nu kommer sommeren igen og stranden er bred og åben for os ”Ha-
vets folk”.

Så idet jeg håber, at alle har klaret Corona krigen med så få sår som 
muligt, ønsker jeg alle i Hornbæk Vinterbadelaug en rigtig smuk og 
god SOMMER.

“Peace will come, a Peace will come, a Peace will come in time - 
Time will come, a Time will come, a Time will come for us"
 (Nick Cave)

Aase Kjær/ formand 
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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

Hornbækslagteren.dk
- prøv f.eks. vores 

Luksus smørrebrød
eller, vores tapas

færdigretter,
anretninger,  
og menuer

20,-
1 stk.

HVER TORSDAG
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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

- 
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GENERALFORSAMLING
Hornbæk Krocket har afholdt deres ordinære 

generalforsamling den 28. maj 2020.



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

SKAL DIN ANNONCE 

SES
24/7-365 DAGE 

SÅ FÅ DEN PÅ 
IDRÆTSFORENINGENS

HJEMMESIDE  
www.hornbaekif.dk 

KONTAKT MICHAEL PÅ 
TLF.: 2294 0731
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SINGLE TURNERINGEN 
2020 I HORNBÆK 
PETANQUE

Hornbæk, den 1. juni 2020

I det tidligere forår, eller vel nærmere noget som skulle ha’ været vin-
ter, blev det annonceret, at Hornbæk Petanque ville afvikle en ny type 
turnering i klubben, nemlig en single turnering som skulle spilles hen-
over hele sæsonen 2020.

26 medlemmer tilmeldte sig turneringen, og den fik sit startskud den 
5. marts i år. Konditionerne var, at alle skulle spille imod hinanden 2 
gange i løbet af sæsonen. Dette ville totalt set svare til 650 kampe, 
med andre ord hver deltager skulle spille 50 kampe henover året.
De officielle spille tidspunkter var sat til mandage og torsdage kl. 
18:00-20:00, og herudover var oplægget at hver enkelt spiller indivi-
duelt kunne aftale kamptidspunkter med hinanden, og disse kampe 
om nødvendigt kunne afvikles på hvilket som helst andet sted end på 
Hornbæk’s petanqueanlæg.

Corona-krisen har som bekendt sat alle planlagte udadvendte aktivi-
teter i klubben på NUL eller i bedste fald udsat dem. Strandpetanque, 
Hornbæk Open, DGI- & DPF spil er alle annullerede. Klubbens rød-
vinsturneringer, klubmesterskaber m.v. går jeg ud fra, at klubbens be-
styrelse i alles interesse kommer med en plan for, når tiderne bedre 
sig i løbet af sommeren.

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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Men hvad angår Single Turneringen 2020 i Hornbæk har det alligevel - under absolut behørig og 
ansvarlig hensyntagen til alle påbud og anbefalinger - været muligt indtil nu at afvikle 310 af de 
beregnede 650 kampe. Dette er intet mindre end vildt imponerende!!!

Nu har single kampe ALDRIG været nogen højprioriteret kampform i blandt petanque spillere i 
almindelighed. Jeg kunne sagtens give mange årsager hertil, men lad det ligge. Ikke desto mindre 
er 26 spillere ud af klubbens mere 80 medlemmer tilmeldt, hvilket jeg kun kan notere med stor 
respekt.

Det har været mere end interessant at se de vekslende kampresultater, som indtil nu er lagt for 
dagen. Det viser blot, hvor svær en disciplin en single kamp er. Spillestil og taktik er meget ander-
ledes, end når man spiller double eller triple (hvor man håber at makkeren klarer skærene, hvis alt 
går galt ;-D).

De fleste spillere har på nuværende tidspunkt spillet lidt mere end halvdelen af deres kampe, og 
de foreløbige sæsonresultater viser, at Rasmus ligger pænt i spidsen efterfulgt af Jørgen, Suzette, 
Morten, Mads og Jesper. Der er virkelig hård kamp i det, som kan kaldes for ”midterfeltet”, hvor 
ganske få point er forskellen. Der er interessant at notere sig, at ingen er ”faldet igennem”, og at 
der over hele linien bliver vist særdeles god og meget eftertænksom petanque.

Der er fortsat nogle spillere, som endnu ikke har fået banket al vinterrusten af kuglerne og derfor 
kun har fået spillet nogle få kampe. Når de på et tidspunkt vover sig ud i solskinnet på banerne, 
vil de være ”jaget vildt”, idet alle gerne vil spille imod dem for at få fyldt deres respektive kamp-
programmer op.

Turneringen forventes at være færdigspillet sidst på sæsonen med præmieuddeling samtidig med 
afslutningen af klubbens rødvinsturnering.

Jørgen Timmann
Turnerings-ansvarlig

GENERALFORSAMLING 2020
Indkaldelse og dagsorden til den ordinære generalforsamling vil blive sendt ud til alle medlemmer 
på mail med et varsel på mindst 14 dage.

På bestyrelsens vegne
Kirsten
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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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FANTASTISK TRÆNINGSOPSTART
Der blevet taget godt 
imod de nødvendige 
tiltag med afspritning 
og brug af handsker 
på alle træningshold. 
Trænerne afvasker 
boldrør og selv hånd-
tagene til banerne 
bliver vasket mellem 
træning.

Super flot indsats af 
både deltagere og 
træner.

Da vi ved opstart kun 
måtte være 8 på hvert 
hold og nu må øge til 
10 er der enkelte plad-
ser.

HOLDOVERSIGT:
Mandage 
Kl 16 junior fra 5. & 6. Årgang
Kl 17 junior fitness
Kl 18 voksen let øvede
Kl 19 voksen fitness

Torsdage 
Kl 15 junior fra 3. & 4. Årgang 
Kl 16 junior fra 7. Årgang og ældre 
Kl 17 voksen let øvede
Kl 18 voksen øvede
Kl 19 voksen øvede

Fredage 
Kl 15 junior fra 1. & 2. Årgang 
Kl 16 voksen øvede
Kl 17 junior 2. Træningsdag 
(juniorspillere som ønsker at træne flere gange om ugen)
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Rema 1000 FamilieCamp i Hornbæk Tennisklub 
                                                   D. 5. juli - 2020 

TTeennnniissøøvveellsseerr  ttiill  
bbååddee  vvookkssnnee  oogg  
bbøørrnn  

SSmmåå  kkoonnkkuurrrreenn--
cceerr  hhvvoorr  AALLLLEE  
kkaann  vvæærree  mmeedd  

  
  
  HHvvoorr  hhåårrddtt  

kkaann  dduu  sskkyy--
ddee??  SSttaarrtt  ssoommmmeerrffeerrii--

eenn  mmeedd  tteennnniiss  oogg  
aannddrree  ffaammiilliieerr  



Tennis
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HORNBÆK TENNIS
Single Open træning - 2 timer hver tirsdag
Suppler din single træning - hver tirsdag aften!

Vi spiller single på kryds og tværs - 30 minutter pr. kampSe alle i kalenderen: 
https://www.hornbaektennis.dk/Activity/ActivityView

Vi regner med senere at kunne udfordre nogle af de andre klubber med et stærkt sing-
lehold i Hornbæk Tennis!

HUSK 
• at melde jer til på hornbaektennis.dk, så vi kan se, hvor mange der kommer (mht. 

bookning af baner)

•  at opret en profil på Rankedin.com for at deltage i sæsonens klubranking.

HORNBÆK SUPER BRUGSEN 
OPEN 2020
SØNDAG D. 21. juni 2020
Vi afholder HORNBÆK BRUGSEN OPEN 2020 (SINGLE) 
SØNDAG D. 21. juni 2020 kl. 9-13 for at starte sæsonen, for os der også elsker at spille 
single-tennis.

Morgenmad og planlægning kl. 9.   
Alle juniorer/seniorer er velkomne. 
Deltagelse: kr. 50 (Morgenmad, præmier + frugt)
Tilmelding via Mobilepay 20739787 (BRUGSEN OPEN 2020 + Navn)

Maksimalt 16 deltagere - først til mølle.

Forholdene vil kunne justeres efter gældende anbefalinger omkring forsamlinger

Vi glæder os til at se jer!
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TAK TIL VORES 
FANTASTISKE 
BANEMÆND
 
Tusinde tak til Joe og Jens Åge for 
at holde anlægget så flot. Nu er alt 
vores ukrudt omkring banerne også 
fjernet. 

STANDERHEJSNING
I år blev det en meget anderledes stander-
hejsning. Ingen fælles rengøring af klubhus og 
opsætning af net mv. Banemændene gjorde alt 
klart til os, men flaget blev hejst på et bestyrel-
sesmøde. Også tak til banemændene for dette 
arbejde.



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

42 Hornbæk Idrætsforening Juni 2020

"CORONA-
TORNEROSESØVNEN"
 
Efter " Corona-Tornerosesøvnen" er Hornbæk så småt ved at vågne 
igen. Denne sommer er jo næsten alle events i Hornbæk aflyst, og vi 
i Hornbæk Turistforening kører lidt på "lavblus" med hensyn til støtte 
til events.

I år har vi i samarbejde med Visit Nordsjælland lavet to flotte helsider 
i magasinet "Kongernes Nordsjælland" med reklame for Hornbæk. 
Magasinet trykkes i et oplag på 115.000 stk på dansk og engelsk, og 
uddeles i hele Danmark, samt Sverige,  Norge og Nordtyskland. En 
super god reklame for Hornbæk.
 
Vi i Hornbæk Turistforening ønsker alle en god sommer, og vi glæder 
os til 2021 hvor der igen kan laves events i Hornbæk
 



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

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
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 
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

Skovvænget i Hornbæk, er en helt særlig vej og en yderst attraktiv 
adresse. Det er en hyggelig grusvej der løber lige ind i skoven. og 
vejens beboere har fjernbetjening til bommen ved skovens ind-
gang, så der er mulighed for at tage bilen ned gennem plantagen 
til Strandvejen. 
Villaen er bygget af Skovbo Huse, der fokuserer på lavenergihuse 
i særklasse. Lige præcis dette, fremgår tydeligt af denne villa med 
høj isolering og opvarmning med gulvvarme via varmepumpe med 
en lav varmeudgift på ca. 8.000 kr. om året. 
Indenfor bliver man mødt af en super flot og moderne villa med 
store vinduespartier og ovenlysvinduer, som giver et skønt lysind-
fald, centralstøvsuger og gennemgående køkken- og bad elemen-
ter fra JKE Design.

Udenfor er der anlagt en stor træterrasse, som ligger i naturligt 
læ for huset og en skøn privat solrig have. Endvidere er her stort 
redskabsskur. 
Huset indeholder: Bred entré med adgang til bryggersrum med 
vaskefaciliteter, stort flot køkken/alrum med højt til loftet og skønt 
lys fra ovenlysvindue og udgang til den store træterrasse. Køkken/
alrummet er så absolut husets centrale samlingsrum og ligger i 
åben forbindelse med hyggelig stue.

I den ene ende af huset, er forældreafdeling indrettet med kontor, 
som nemt kan benyttes som værelse, stort soveværelse med walk 
in closet og eget dejligt lyst badeværelse med dobbeltvask og 
dobbelt bruser. I den anden del af huset, er der to store værelser 
og lækkert badeværelse.
 
Alt i alt, en stor flot familievilla med fire værelser og to store op-
holdsrum, et skønt lysindfald, flere udgange til terrasse & have 
samt med et perfekt beliggenhed.

Pris kr. 5.350.000.   
Sag H3322

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 

Smukt Skovbo hus fra 2010 - naturskøn beliggenhed


