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HOVEDGENERALFORSAMLING 2020
Søndag den 28. juni 2020 blev Hornbæk Idrætsforenings Hovedgeneralfor-
samling nr. 112 afviklet.

Nuværende Æresmedlem og tidligere Hovedformand Peter Stormin-
ger blev valgt som dirigent og styrede som sædvanligt generalforsam-
lingen flot igennem dagsorden.

Den 8 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det var så-
ledes Peter Poulsens 22. beretning som Hovedformand for Hornbæk 
Idrætsforening – Peter Poulsen har været Hovedformand siden den 
26. april 1998.

Det blev ligeledes vedtaget, at afdelingernes kontingent til Hovedaf-
delingen i 2020 bliver på uændret 35 kr. pr. medlem.

Hovedafdelingens årsregnskab for 2019 udviste et pænt overskud på 
75.101 kr., blev ligeledes enstemmigt godkendt.
Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 341.206 kr. den 31. decem-
ber 2019.

Peter Poulsen blev genvalgt som Hovedformand 
– for en 2-årig periode
Karl Vilhelm Nielsen blev genvalgt som sekretær 
– for en 2-årig periode
Dorthe Lykkegaard blev genvalgt som FU medlem til forretningsudval-
get i Hovedafdelingen – for en 1-årig periode.
Bjarne Kring genvalgt som revisor og Ralf Nielsen blev genvalgt som 
revisorsuppleant.

Uden for dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen genvalgt som 
idrætsforeningens fanebærer.

Beretning 2019-2020, Årsregnskab 2019, samt referat fra generalfor-
samlingen kan læses på www.hornbaekif.dk 

Næste års Hovedgeneralforsamling afholdes søndag den 25. april 
2021 kl. 10.00 i klubhuset.
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Idræts- og Kulturprisen 2020
I år er det 18. gang vi uddelte Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris og på baggrund af 
de indstillinger vi har modtaget i år, har forretningsudvalget i HIF besluttet at give årets Idræts- og 
Kulturpris til to modtagere - nemlig en "ungdomspris" og en "seniorpris".

De to prismodtagere blev U19-D fra håndboldafdelingen og Jens Peter Nielsen fra Hornbæk Golf-
klub. Her kan du læse min tale i forbindelse med årets prisuddeling.

U19-D i håndboldafdelingen
De tog guld ved Hillerød Påske Cup 2017 og blev Sjællandsmestre 2018. Begge gange i B-rækken. 
De har deltaget 3 gange til Hillerød Påske Cup og 4 gange ved Partille Cup, verdens største uden-
dørs håndbold stævne, hvor modstanderne bl.a. er eliteskoler fra hele verden. Der er uddelt adskil-
lige sportslige tæsk, men de har altid rejst sig igen. Det er klart at det er sjovere at vinde, for disse 
drenge, vægter det sociale altid højere! 

En sjov historie fra en tidligere træner - Drengene havde fået Bornholm i deres pulje og returkam-
pen, skulle selvfølgelig spilles på Bornholm en søndag ved middagstid. Det var pladsen om 1. og 
2. pladsen der skulle afgøres. Det var kampen der afgjorte om de rykkede op efter jul. 

Kl. 7 søndag morgen, tog de flyveren fra Kastrup mod Rønne, en bus hentede dem og kørte dem til 
hallen. Grundet fly tiderne, var der en time at fordrive inden der var til opvarmning. Turen gik der-for 
til Netto, hvor der blev handlet ind. Kampen blev spillet og tabt og hermed også, muligheden for at 
rykke op efter jul. Bortset fra 5 spillere, som lige skulle sluge skuffelsen, så var humøret høj da de 
kom hjem. Holdet havde en fest - de havde nemlig været på udflugt!

U19-D er et sammentømret hold, som har spillet sammen siden 2012, hvor de var 2. års U10. Til-
bage fra holdet dengang er, i dag 7 drenge. De har altid spillet sammen for det sociale og venska-
berne var vigtigere end resultater. Da Hornbæk IF Håndbold er en breddeklub, har man sendt 
spil-lere videre til andre klubber for at de kunne udvikle sig spillemæssigt, men de er altid kommet 
tilbage til Hornbæk. Det gjorde også tre af vores drenge, efter en sæson i Helsingør. 
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BadmintonHovedafdelingen
Da sæsonen 2017/2018 var slut og dermed også 9.klasse var 4 af drengene på vej på efterskole 
og et år i USA. Det var tid til en pause. Mén, de lovede hinanden at de ville starte op igen, når de 
var tilbage. 

Sommeren 2019 var de igen samlet og huskede hinanden på deres aftale. Uden udsigt til træner 
mødte de trofast op i hallen, tirsdag og torsdag. De aftalte med hinanden at de skulle holde fast 
i træningen og der blev taget initiativer til løb, fysisk- og system træning, med det de kunne og 
havde lært gennem de sidste mange år. De fik hevet fire nye spillere til holdet, venner fra gymna-
siet. Endda spillere som aldrig har spillet håndbold. 

De fik i starten af sæsonen tilbuddet at spille med Helsingørs U17-D, med trænere. Men, nej tak. 
De ville spille i Hornbæk - deres by, deres klub og deres hal, også hvis det betød uden træner.
De er uden tvivl et hold som Hornbæk Idrætsforening kan være stolte af! 

De er U19-D og trænes af tre forældre nemlig Karina Kok Nielsen, Karina Svinggaard og Thomas 
Berggrein.

U19-D er et fremragende eksempel på hvad fællesskab og sammenhold er i en klub som Hornbæk 
Idrætsforening.

Stort tillykke med prisen til ungdomsholdet U-19.

Jens Peter Nielsen, Hornbæk Golfklub
Han var var indtil 2018 formand for golfklubben i mere end 10 år og har efterfølgende fortsat sit 
aktive virke som frivillig ildsjæl ved at være formand for juniorudvalget og som aktiv i eliteudval-get. 
Han er sammen med sin familie det aktive samlingspunkt hver eneste lørdag for både de små 
sandkassegolfere og for juniorerne. For sidstnævnte gruppe arrangerer han træningslejre i ferier-
ne, sjove arrangementer ifm. fastelavn og jul og han er første og sidste mand ved de praktiske 
elementer. 

Han inspirerer børnene til at blive aktive foreningsmennesker og til at være en del af det fælles-
skab og den dannelse, som idrætsforeninger kan bibringe både den enkelte og samfundet. 

Han har som aktiv i både golfklubben og HIF været en drivkraft i forbindelse med den årlige uge 31 
i Hornbæk, hvor han bl.a. står for golf på stranden. 

Han har gennem årene udviklet golfklubben og var hovedarkitekten bag købet af Golfklubbens Par 
3-bane, Lærkeager, som i dag er et væsentligt aktiv for at fastholde de ældre medlemmer og til at 
tiltrække nye golfspillere. 

Han er gået forrest i miljøarbejdet i klubben og har medvirket til at klubben flere gange har været 
indstillet til den årlige miljøpris af Dansk Golf Union. 

Han er om nogen en værdibærer og skaber af det frivillige arbejde i Hornbæk Golfklub og fortjener 
den store anerkendelse det er at modtage denne pris.
Hvis I ikke allerede har gættet det, så er det mig en glæde at sige at det er Jens Peter Nielsen fra 
Hornbæk Golfklub der i år får Hornbæk Idrætsforenings Idræts og Kulturpris.
Stort tillykke til Jens Peter og tak for dit store foreningsarbejde i Hornbæk Golfklub og i Hornbæk 
Idrætsforening som helhed.

Skal vi ikke sammen udråbe et kæmpe hurra og tillykke til både U-19 holdet og Jens Peter Nielsen.
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Nye formænd
To afdelinger i Hornbæk Idrætsforening har fået ny formand. Det er i Tennis, hvor Lise Fritzbøger 
har afløst Peter Rydahl som ny formand og i håndboldafdelingen har Victor Némery afløst Pernille 
Kjaersgaard som formand.

Velkommen til både Lise og Victor som nye formænd. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt sam-
arbejde.

Tak til Pernille Kjaersgaard og Peter Rydahl for jeres store indsats som frivillige idrætsledere og 
som formand for henholdsvis Håndbold og Tennis.

Idræts- og kulturprismodtagerne 2020
Håndbolds U19- Drenge og Jens Peter Nielsen, Hornbæk Golfklub
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BadmintonHovedafdelingen

BLIV PASSIVT MEDLEM 
AF HORNBÆK IDRÆTSFORENING
Har du lyst til det sociale fællesskab og sammenhold og samtidig støtte det arbejde, der 
gøres i foreningen ved et af vores mange arrangementer, så bliv passivt medlem af Horn-
bæk Idrætsfor-ening. Du kan også blive en fast del af det team, der er værter i klubhuset og 
kiosken eller give en hånd med til Havnefesten og/eller andre af de mange events vi laver i 
regi af Hornbæk Idrætsfor-ening.

Send en mail med navn og adresse til hovedkasserer Anette Gleist på kasserer@hornbaekif.
dk og indbetal 250 kr. til kontonr. 9056 1580038316. Når du har betalt, er du passivt medlem 
og dermed med til at støtte alle vores aktiviteter i Hornbæk Idrætsforening.

Peter P.
Hovedformand

Hornbæk Havnefest
Der blev desværre ingen Havnefest 
i år pga. Covid-19, men TV 2 Lorry 
sendte direkte TV fra Hornbæk Havn 
fredag den 24. juli 2020 – den dag 
som Havnefesten skulle være startet.

Udsendelsen handlede om Havnefe-
stens historie og udvikling igennem 
tiderne og om planerne for Havne-
festen 2021 – og et lille musikalsk 
indslag med Sweet Charlie 5 blev det 
også til.

Peter P.
Hovedformand
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FRIVILLIGBANK HELSINGØR 
Har I brug for frivillige? Eller vil du selv være frivillig?
Brug Frivilligbank Helsingør – det koster ikke noget
Frivilligheden har blomstret i Danmark under Coronakrisen. Nye frivillige har meldt sig på banen for 
at hjælpe og har sørget for at holde humøret oppe hos de mest isolerede borgere. Det viser sig, at 
vi er gode til at hjælpe hinanden, når der virkelig er brug for det. Men det meste af foreningslivet 
har stået stille og måske har vi som foreninger ikke længere de samme frivillige, når vi for alvor 
tager fat igen efter en lang sommer. Vi ved endnu ikke, hvor mange af vores frivillige, der hænger 
ved, men der er en risiko for, at nogle er faldet fra pga. nedlukningen af landet. Derfor har vi som 
foreninger brug for at sætte fut i vores rekruttering af nye frivillige og her er Frivilligbank Helsingør 
en stor hjælp. Det er et gratis og effektivt redskab - og I når ud til nye frivillige, som bare venter på 
at komme i gang. 

Rekruttering af frivillige efter nedlukningen af landet
Når foreninger skal rekruttere frivillige, foregår det typisk gennem det netværk de allerede har: Man 
spørger dem, man kender – og måske dem, der er i miljøet i forvejen. Der kan blive brug for et 
digitalt rekrutteringsredskab efter corona, så man kan nå ud til langt flere personer end det lokale 
netværk.  I kan rekruttere frivillige til foreningsarbejdet online - det gælder både idræts- og sports-
foreninger samt sociale og kulturelle foreninger. Via frivilligbanken når man bredt ud; annoncerne 
vises blandt andet på Jobindex og LinkedIn. Helsingør kommune linker også til banken fra kom-
munens hjemmeside.

At frivilligbanken er et godt redskab til at finde frivillige, kan Manfred Dietrich (formand for Ældre 
Sagen i Helsingør)  skrive under på. Han fortæller, at de løbende har behov for frivillige: ”I det sene-
ste 1 1/2 år har vi bragt 7 forskellige opslag i samarbejde med Helsingør Kommune. I vores søgen 
efter frivillige til projektet “Med beboernes øjne” har vi, i samarbejde med kommunen, opbygget et 
frivillige-team til aktivering af beboerne på de 7 plejehjem. Vi 
har indgået ca. 40 frivillig-aftaler i tidsrummet”.

Frivilligcenter Helsingør har også haft stor glæde af frivil-
ligbanken. Centerleder Line Dietz Bjerregård fortæller at 
systemet er nemt at 
bruge: ”Man bliver 
guidet automatisk 
gennem oprettelse 
af annoncer og man 
bliver tvunget til at 
være meget præcis 
og specifik på, hvad 
man søger. Det er en 
rigtig god øvelse, for 
samtidig bliver man 
selv mere bevidst 
om, hvad man egent-
lig leder efter og hvad 
man som forening 
kan tilbyde de frivil-
lige.”

Line Dietz BjerregårdManfred Dietrich
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BadmintonHovedafdelingen
I Frivilligcenter Helsingør bidrager en lang række frivillige til det daglige liv i huset, blandt andet i 
køkkenet og på kontoret. Line Dietz Bjerregård fortæller: ”Via frivilligbanken har vi fået en fanta-
stisk handyman som også hjælper med it, vi har fået dygtige receptionister til centret, vi har fået 
skønne kogekoner og så har vi fået frivillige til vores projekter – bl.a. Cafe Fælles og Familiecafé i 
Børnenes Hus.”

Om Frivilligbanken
Frivilligbanken er skruet sådan sammen at frivillige foreninger og Helsingør kommune frit kan op-
rette annoncer og dermed søge frivillige. De, der gerne vil være frivillige, har så mulighed for at 
reflektere på nogle helt konkrete jobannoncer – så ved man, hvad der tilbydes, og hvad der for-
ventes af én. Man kan meget nem blive inspireret ved en tur i Frivilligbanken og der ligger nogle 
stillingsbeskrivelser, man ikke ville have drømt om fandtes. 

Eksempler på lokale jobs der pt. ligger i frivilligbanken og venter på at blive søgt: 
• Café Exit: Bliv frivillig gældsrådgiver for indsatte
• SnakSammen: Skab glæde med en snak
• Læseforeningen: Bliv læseguide og skab stærke læsende fællesskaber
• Røde Kors: Frivillige familievenner søges til at støtte sårbare børnefamilier
• Foreningen til Støtte for Mødre og Børn: Frivillige søges til sjove og spændende aktiviteter på 

familielejr 
• Museet for Søfart: Frivillige søges til nyt børneunivers. Landkrabber hyres også! Kreative, fan-

tasifulde og børneglade frivillige søges til DRØMMESKIBET, Museet for Søfarts nye maritime 
børneunivers.

Fælles for frivilligjobbene er at der er tale om noget ”ekstra” – dvs. det er ikke stillinger, der ellers 
ville blive besat af en lønnet medarbejder.

Sådan gør du
Frivilligbank Helsingør findes på Frivilligcenter Helsingørs hjemmeside på www.frivilligcenter-hel-
singør.dk og kan også søges frem i en google-søgning. Hvis din forening har fået lyst til at ”komme 
i banken” kan du selv gå på online eller komme til workshop og få god støtte til at oprette job i 
Frivilligbank Helsingør. 

Næste workshop tilbydes den 24. august 2020 kl. 16-18 i Frivilligcenter Helsingør Kronborgvej 1c. 
Tilmelding er påkrævet og kan ske via www.frivilligcenter-helsingor.dk/kalender/ eller ved at ringe 
på 49215060. Workshoppen henvender sig til alle typer ikke-kommercielle foreninger i Helsingør 
samt kommunale institutioner, der ønsker at  rekruttere frivillige. 

FAKTA OM FRIVILLIGBANK HELSINGØR
Frivilligbanken er blevet til i samarbejde med Helsingør Kommunes Idrætsråd og åbnede i 
oktober 2017. Frivilligjob.dk står bag den tekniske løsning. I 2019 var der i alt 80 stillingsop-
slag, som har været vist i alt 83.794 gange (de bringes også i Jobindex og LinkedIn mv.)  Der 
er kommet 138 ansøgninger via systemet – dette er et absolut minimumstal, da nogle ringer/
sender en mail direkte i stedet for at bruge formularen i frivilligbanken.  

For mere information: Kontakt frivilligcentret på 4921 5060 eller rep@frih.dk.

Venlig hilsen
Louise Lahn Sørensen
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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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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

OPSTART AF SÆSON 
2020/21
Endnu en sæson står for døren og efter en laaaang ufrivillig pause, er 
vi nok mange, som trænger mere end nogensinde før til at komme i 
gang igen. Bestyrelsen ser uforandret ud, men vil fortsat arbejde hårdt 
på, at vores medlemmer er tilfredse med de tilbud der er tilgængelige. 
Har i derfor ønsker er eller idéer hører vi hjertens gerne fra jer.
 
Vi vil gøre en ekstra indsats med at få rekrutteret ungdomsspillere i 
løbet af sæsonen, da vi i den forgående sæson desværre mistede en 
del. Derudover er vi i gang med at afslutte et udviklingsforløb fra DGI, 
som gerne skulle gøre os skarpere på vores profil, og hvilken retning 
vi ønsker for klubben de næste par år. 

Sæsonstart følger som altid skolernes feriekalender, derfor vil første 
træningsgang være onsdag d. 12 august. 

Ivrige badmintonhilsner bestyrelsen

NY SÆSON – NY TRÆNER 
Af flere forskellige årsager måtte vi 
sige farvel til både vores ungdoms- 
og seniortrænere ved udgangen af 
sidste sæson. Heldigvis har det lyk-
kes os, at finde én der kan varetage 
samtlige træninger i den kommende 
sæson. 

I vil derfor temmelig sikkert støde ind 
i vores nye træner, Magnus Møller, 
som kommer til at lægge rigtig mange 
timer nede i hallen. Så byd gerne den 
unge, men ambitiøse knægt hjertelig 
velkommen, så han hurtig føler sig 
som en del af klubben. 

Magnus har spillet badminton i 10 år, 
han har træner i hhv. Humlebæk og 
Hellebæk under kyndig vejledning fra Kasper Ødum. Han har netop 
afsluttet sin videregående uddannelse på Niels Brock og så bor han 
i Ålsgårde. 
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Badminton

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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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

ÅRETS FRIVILLIG: 
HEIDI GLUD🏆👏
Lørdag d.27.6.20 uddeltes Årets frivilligpris ifm. Ungdomsafslutnin-
gen. 

Og selvfølgelig skulle den i år gå til Heidi Glud, der igennem de 4 år 
sønnen Asger har spillet på klubbens 2009-hold har ydet en utrættelig 
indsats omkring holdet og ved større arrangementer i klubben og altid 
med det største smil. Særligt i denne sæson er Heidi gået forresten 
som medansvarlig for Hornbæks organisering af forplejningen ved 
Kronborg Cuppens afvikling i august ‘19 og derudover har hun været 
med og et jern i styregruppen ved årets Hornbæk Cup, hvor der igen 
blev sat både

omsætnings- og overskudsrekord og senest var hun selvfølgelig også 
med til at køre Ungdomsafslutningen sikkert i havn. Det er en fornøjelse 
af arbejde sammen med Heidi, der har et fantastisk overblik, kigger 
frem, altid ta-
ger fra og tager 
ansvar, mens 
hun smiler og 
griner og ska-
ber dejlig stem-
ning. Alt sam-
men på hendes 
stille fine facon. 
DERFOR går 
årets frivillig-
pris til Heidi. Tak 
for din store og 
forbilledlige ind-
sats. Pva. Horn-
bæk Fodbolds 
Best. Signe 
Storminger-Dal-
gaard

Formand 
Steen Poulsen og 
Årets Frivillig 
Heidi Glud.
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Fodbold

ÅRETS LEDER:  
SØREN STORMINGER-DALGAARD
Ved ungdomsafslutningen d.27.6.20 blev Årets Leder traditionen tro også uddelt. Prisens modta-
ger Søren lå lige til højre benet for at bruge en af hans egne mange fodboldtermer. Han har også 
tidligere modtaget prisen som årets leder for 5år siden og har gjort det rigtig godt lige siden. 

Denne sæsonen trådte han dog yderligere frem ved også at tage ansvar som Hornbæks klubkon-
takt til FC Helsingørs talentarbejde, som er vedvarende under udvikling og kræver en del opsø-
gende og vedligeholdende arbejde, hvilket Søren som vanlig har fået sat sit venlige konstruktive 
fagligt skarpe og insisterende præg på med anerkendende kvittering fra FCH. 

Søren står fortsat i front og er limen på klubbens glorværdige 25 mand store Oldboyshold, der 
trods alderen og de fibersprængningsrisikofyldte baglår, er super stærke og frygtede på banen. Og 
helt i Sørens højanalytiske og strategiske ånd endte sæsonen som en andenplads nøje planlagt 
uden for oprykningsfaren, hvilket holdet ikke ville kunne holde til. Pokalkvartfinalen nåede også 
de til, hvilket dog blev aflyst som følge af Coronasituationen. 3. halvleg hos holdet plejer Søren 
flittigt med sit samlende væsen, sin kreativitet, skarpe humor på en bund af fortløbende kolde øl 
og øje for sociale samlinger og arrangementer for holdet. Ikke mindst stiller Søren også med 12 
Oldboys’er bag Havnefestens bar i ViseVersHuset år efter år og går også her forrest med arbejd-
somhed, godt humør og spas.

Sidst men ikke mindst er Søren på 8. år 
lige så træner på klubbens U16-hold. Et 
hold, som han pudser og plejer på grup-
peplan men i aller højeste grad også 
ift. det individuelle fokus på hver enkelt 
spiller, som han kære om på et sjældent 
set ambitiøst plan ift. drengenes trivsel 
fodboldfagligt, personligt og socialt. En 
unik kontakt som drengene og foræl-
drene hver især værdsætter højt. Søren 
har formået sammen med ungtræner og 
1. holdsspiller Emil Stevns at skabe et så 
attraktivt tilbud, at der løbende tiltræk-
kes nye spillere fra også uden for Horn-
bæk. Til sidst skal Søren anerkendes og 
takkes for at holde Klubbens bestyrelse 
på tæerne og tage ansvar for og påvirke 
klubbens generelle udvikling positivt.

Derfor er Søren Årets Leder for sæsonen 
19/20.

Formand Steen Poulsen og Årets Leder 
Søren Storminger-Dalgaard
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Fodbold

NY SÆSON STÅR FOR DØREN
Den nye fodboldsæson fløjtes i gang midt i august, og for førsteholdets vedkommende er 
det fortsat serie 2, det gælder.

Sæsonen indledes på hjemmebane lørdag den 15. august, og herunder ses efterårets 
kampe i serie 2:

SÆSONENS KAMPE

Lørdag 15. august kl. 14.00 Hornbæk - Slangerup 

Lørdag 22. august kl. 11.00 Brødeskov - Hornbæk 

Fredag 28. august kl. 18.30 Hornbæk - Allerød 

Lørdag 5. september kl. 12.30 Vejby/Tisvilde - Hornbæk 

Lørdag 12. september kl. 14.00 Hornbæk - Hellebæk 

Lørdag 19. september kl. 13.00 Humlebæk - Hornbæk 

Lørdag 26. september kl. 14.00 Hornbæk - Måløv 

Lørdag 3. oktober kl. 13.30 Fredensborg - Hornbæk 

Lørdag 10. oktober kl. 14.00 Hornbæk - Frederikssund 

Lørdag 17. oktober kl. 14.00 Bagsværd - Hornbæk 

Lørdag 24. oktober kl. 14.00 Hornbæk - Slagslunde-Ganløse
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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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TuristforeningenFodboldens Venner
Stig Petersen
Drejervej 15
3100 Hornbæk
Mobil. 2531 3980

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

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

Jørgen Olsen
Ellekildehavevej 41
3140  Ålsgårde
Tlf. 2525 5626

Lone Jacobsen
Rosendalsvej 6
3140 Ålsgårde
Tlf. 5130 4452

Jens Bertram
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

REFERAT FRA 
FODBOLDENS VENNERS 
GENERALFORSAMLING 
onsdag den 17. juni 2020.

1. Generalforsamlingen valgte 
 Michael Sørensen som dirigent
2. Formandens beklagede den 

sene indkaldelse til generalfor-
samlingen og ændringen af dato, 
med Corona som begrundelse.

 Herefter berettede han om årets 
arrangementer: Fastelavn, pøl-
sesalg (grill paladset), Kræm-
mermarked. 2020 ser ikke så 
godt ud, Corona har aflyst vores 
planlagte forårs fest, pølsesalg og EM storskærm.

 Tak til HHI for samarbejdet omkringfastelavn.
 Tak til alle hjælpere og sponsorer, samt alle de frivillige.
3. Regnskabet blev fremlagt, gennemgået og godkendt. Vi har tjent 

ca. 158.000 kr. på vores arrangementer, herfra er ca. 50.000 ud-
delt til ungdomsarbejdet i vores Hornbæk IF.

 FV har betalt for nye stole til klubhuset.
 Vi har ca. 281.000 i Egenkapital.
 Regnskabet blev godkendt.
4. Kontingentet fastholdes på 125 kr.
5. Der var ingen indkommende forslag.
6. De fleste bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg 
 (med stående klapsalver).
 Jørgen Olsen har valgt at stoppe i bestyrelsen- Tak til Jørgen for 

hans mangeårige indsats.
 Peter Schou Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
 Bjarne Kring blev valgt som revisor. (dog glemte vi at spørge ham, 

og skrive det på dagsorden).
7. Eventuelt.
 Formanden takkede Jørgen og gav en fin ”madkurv”.
 Dirigenten takkede for god ro og orden, det samme gjorde for-

manden.
Generalforsamlingen blev afsluttet med 3 x hurra - HIF
Derefter var der smørrebrød og øl/vand.

Sekretær
Jens Bertram
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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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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

HORNBÆK GOLFKLUBS 
KLUBMESTERSKABER 
afholdes den 5.-6. september
 
Alle aktive medlemmer af Hornbæk Golfklub kan deltage i Klubme-
sterskaberne på 18 hullers banen, skal man have EGA handicap og 
max. handicap 36. Mesterskaberne afvikles fra scratch (uden handi-
cap) over to eller tre runder lørdag og søndag. Laveste handicap har 
fortrinsret. Tilmelding nødvendig.
 
Lærkeagermesterskabet
På Par3 banen kan alle med hcp op til 54 deltage. Der spilles med 
handicap over 9 huller søndag. Tilmelding nødvendig
 
Puttemesterskab
Deltag ved at møde op og betale kr. 20 pr. runde.
Spil så mange runder du vil.
 
Klapsalver – stadionpølser og drikkevarer
Har du selv deltaget i nogen af aktiviteterne eller kommer du som 
tilskuer, får du mulighed for at se det drama der udspiller sig efter-
hånden som førerboldene kommer ind, og samtidig kan du se noget 
rigtig god golf.
 
Trickshow
Søndag kan du se trickshow med Karsten Maas (www.trickgolf.dk), 
og der vil være puttekonkurrence med lækre præmier og stadionstem-
ning med grillpølser ved 18. hul.
 
Præmier
Klubmestrene i de forskellige rækker får overrakt pokaler der kan 
pynte på kaminhylden.
Puttemesterskabet har præmier til nummer 1, 2 og 3. Vinderen får 
egen parkeringsplads indtil næste mesterskab året efter.
 
Café Rolf serverer Stadionpølser og drikkevarer.
 
Vi glæder os til at se rigtig mange til en unik weekend i Hornbæk 
Golfklub
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HHoorrnnbbæækk  GGoollffkklluubbss  
KKlluubbmmeesstteerrsskkaabbeerr  aaffhhoollddeess  
ddeenn  55..--66..  sseepptteemmbbeerr    
 

AAllllee  aakkttiivvee  mmeeddlleemmmmeerr  aaff  HHoorrnnbbæækk  GGoollffkklluubb  kkaann  ddeellttaaggee  ii  KKlluubbmmeesstteerrsskkaabbeerrnnee  

på 18 hullers banen, skal man have EGA handicap og max. handicap 36.  

Mesterskaberne afvikles fra scratch (uden handicap) over to eller tre runder lørdag og søndag. 
Laveste handicap har fortrinsret.  

Tilmelding nødvendig. 

LLæærrkkeeaaggeerrmmeesstteerrsskkaabbeett  

På Par3 banen kan alle med hcp op til 54 deltage. Der spilles med handicap over 9 huller søndag. 
Tilmelding nødvendig. 

PPuutttteemmeesstteerrsskkaabb  

Deltag ved at møde op og betale kr. 20 pr. runde.  

Spil så mange runder du vil. 

 

KKllaappssaallvveerr  ––  ssttaaddiioonnppøøllsseerr  oogg  ddrriikkkkeevvaarreerr  

Har du selv deltaget i nogen af aktiviteterne eller kommer du som tilskuer, får du mulighed for at se 
det drama der udspiller sig efterhånden som førerboldene kommer ind, og samtidig kan du se 
noget rigtig god golf. 
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Golf

PINK CUP GOLFTURNERING
3. SEPTEMBER 2020 
I HORNBÆK GOLFKLUB
PINK CUP er en landsdækkende golf-turnering for kvinder, hvor de indsamlede penge går til kam-
pen mod brystkræft, hovedsagelig til forskning, patientstøtte og forebyggelse.

Som med alt andet, er også PINK CUP anderledes i år.
Meget af det vi plejer at arrangere for at samle penge ind, har vi måtte droppe.
- og længe vidste vi heller ikke om vi kunne afholde vores turnering.

Men nu er vi i fuld gang. Vi har afholdt én PølseBod på en Herredag, hvor vi med hjælp af donerede 
pølser, hjemmebagte pølsebrød, m.m. - fik indsamlet 9891 kr
 
I starten af august afholder vi KaffeKage Bod, med masser af donerede og hjemmebagte kager.
 
Vi har også solgt lodder, hvor vores medlemmer er super gode til at støtte
- og alle vores fantastiske sponsorer fra Hornbæk, Espergærde m.m. er - selv i år meget generøse 
- TAK 🎀
 
På Turnerinsdagen D. 3. september opfordrer vi ALLE til at møde op i noget  

PINK PINK PINK PINK PINK 
Der vil være pyntet op på parkeringsplads, Teesteder og Klubhus.
Der er i det hele taget en feststemning fra morgenstunden, hvor PINKIES - Pink Cup udvalget, samt 
nogle mandlige hjælpere, møder op og gør klar til 
Den Lyserøde Dag
 

De sidste 10 år er der - ÅRLIGT - indsamlet ca 3 millioner på landsbasis.
Sidste år indsamlede vi i Hornbæk  84.599 kr  - og blev nr 6 ud af ca 100 klubber.
Det er utroligt flot og kan kun lade sig gøre med den store støtte vi får fra lokale forretninger og 
erhvervsdrivende i både Hornbæk og Espergærde 
KÆMPE TAK 
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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
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 
2020-2021
Endelig kan vi komme i gang igen – og vi glæder os 😊
Selvom sommeren ikke har vist sig fra den bedste side, så nyder vi jo 
alle stadigvæk solen, når den er der, og muligheden for at dyrke mo-
tion i vores fantastiske natur. Men efteråret og vinteren banker på, og 
selvom vi ikke har lyst til at tænke på det, så er det nu vi skal vælge, 
hvilke motionsformer vi skal dyrke i vinterhalvåret.

I gymnastikafdelingen er der muligheder for børn og voksne i alle aldre 
– lige fra Voksen-/barn-holdet, hvor de yngste er 1 år - til Motion M/K, 
hvor de ældste boltrer sig. Vi har en bred vifte af tilbud og dækker de 
flestes behov.

Vi har et nyt ansigt hos Ministjernerne – og så endda ikke helt nyt: 
Karina Hedelund Lauridsen overtager holdet efter Ida-Marie, som skal 
ud og opleve verden. Ida-Marie vil dog være med i de første uger på 
holdet.

Et nyt hold er der også blevet plads til: ”AFOPOK” – læs om konceptet 
under holdbeskrivelserne. Et voksenhold, som også giver mulighed 
for at genopfriske den måske glemte springteknik.    

Vi glæder os til at komme i gang. Alle vores instruktører står og tripper 
toptunede i kulissen, og vi byder alle – nye som ”gamle” medlemmer - 
velkomne til sæson 2020-2021 i Hornbæk Gymnastik med sæsonstart 
for alle børne-/ungehold (skolealderen) i uge 34 og for voksenholdene 
+ Voksen/barn og Lopperne i uge 36.

NB – COVID19: Vi følger alle anvisninger og retningslinjer ift. Covid19. 
Der vil således være skiltning, opsat håndsprit, rengøring af (hånd)
redskaber m.m. Retningslinjer ift. omklædning vil blive udsendt inden 
opstart til de enkelte hold, da der er forskellige forholdsregler ift. Horn-
bæk Hallen/Multisalen, den gamle sal og den store gymnastiksal på 
skolen. På alle hold, hvor der benyttes måtter og tæpper, skal man 
selv medbringe disse fremover.    

Tilmeldingen foregår online på www.hornbaekif.dk - klik på ”GYMNA-
STIK” – klik på ”MERE INFO/TILMELDING”, klik på ”TILMELDING”.
Tilmeldingsproceduren er grundigt beskrevet på forsiden. Har du 
spørgsmål vedr. indmeldelse kan du rette henvendelse til Pernille Kas-
lov, som er vores medlemsregistrator på tlf. nr. 40727494/pernille@
kaslov.dk. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at maile/
ringe til undertegnede kirsten3100@hotmail.com /20979894.

Fortsat god sommer til jer alle. 
På bestyrelsens vegne
Kirsten Grønlund – formand
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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, nybegyn-
dere drenge/piger fra 5 år

Tirsdag 16.30-18.00 Tumlesal/skolen
Karina Hedelund (og 
Ida-Marie Appelrod)/ An-
svarlig 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

? AFOPOK-træning for voksne Onsdag 19.30-21.00 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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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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Gymnastik
- 

 TANKER FRA FORMANDEN
I 1985 – for 35 år siden – gik mine børn til gymnastik i Hornbæk IF. Min dreng (8 år) på et drengehold 
og min datter (3 år) på det, der nu hedder Lopperne.

Jeg har altid selv gået til gymnastik og ville gerne give mine egne børn de samme dejlige oplevel-
ser, som mit ”gymnastik-liv” har givet mig.

På det tidspunkt kom instruktøren på min datters hold og spurgte/bad/plagede 😊 mig, om jeg ville
overtage holdet. Alternativet var, at Gymnastikafdelingen ville stå uden instruktør til holdet.

Jeg arbejdede som pædagog, havde to små børn – og egentlig nok at se til, syntes jeg. Og det 
prøvede jeg så at overbevise mig selv om – altså, at jeg ikke havde tid, og nok slet ikke kunne finde 
ud af det.

Men min samvittighed fortalte mig noget andet. Med hvilken begrundelse skulle jeg forsvare mit af-
slag på opfordringen? Manglende tid? Nej - jeg sad jo alligevel og ventede på ungerne! Manglende 
erfaring? Måske - men jeg kunne få al den hjælp og støtte, jeg havde behov for!

Så jeg kastede mig ud i det. Og jeg har ikke fortrudt et sekund!
Det blev til flere år som instruktør (og andet sidenhen 😊 ) og de år har givet mig SÅ ubeskriveligt
meget!
- Et fællesskab, som kun findes i foreningslivet
- Dejlige oplevelser og minder, som har sat sig i krop og sjæl
- Erfaringer og viden gennem alle de kurser, jeg har haft behov for
- Mange, mange kompetencer, som jeg har også med stor fordel har kunnet bruge i mit faglige 

virke.
- …. Og en personlig udvikling, som jeg ikke tror, jeg havde fået uden….

Og hvorfor dette skriv?????
Jo, fordi vi mangler en instruktør til vores Voksen/barn-hold og til Lopperne!
To fantastiske hold, som kan give SÅ meget livsglæde igen, hvis man kaster sig ud i udfordringen. 
Og helt ærligt – har du nogen undskyldning for at sige nej?

Kirsten Grønlund 
– som siden også blev formand. Men det er en helt anden historie 😉
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INSTRUKTØR 
TIL VOKSEN/BARN-HOLD 

OG LOPPERNE
SØGES

Vi mangler 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? 

Så der det dig vi søger

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



Håndbold
Formand
Victor Nemery
victornemery@gmail.com

Næstformand
Kim Nielsen

Ungdomsformand
Mette Fritzbøger

Kasserer
Karina Kok Nielsen

Sekretær
Rie Schultz Petersen

Hjemmeside og Klubblad
Malthe Nemery

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

- 
 

”U7 & U10” 
Alderen: 6 år – 11 år
Sted: Hornbæk hallen
Trænere: Mia Lafrenz / Jesper Hansen & Mette Nybroe

For U7 spillere gælder det om roligt at blive introduceret til håndbold, 
ved at deltage i håndbold lege og være en del af hold. Der trænes i 
samme hal som U10, og der samarbejdes på tværs, så springet efter-
følgende ikke er så stort. Fokus er på at det skal være sjovt at være til 
en holdsport, så der er plads til pause og snacks undervejs. 
Forældre er velkomne til at blive i hallen under træning de første par 
gange.
Træningsdag: torsdag kl 16-17.

For U10 spillere øges træningsintensiteten ved at der udover bold-
lege, er øget fokus på håndboldøvelser, let fysisk træning og læring 
af regler i forhold til kampe. Fokus er på det skal være sjovt at dyrke 
en holdsport, tabe & vinde med samme sind og hygge efter kampe/ 
træning
Træningsdag: tirsdag & torsdag kl 16-17.

Kontakt gerne Mette Nybroe ved spørgsmål og kom gerne ned i hallen 
til en prøve inden tilmelding.
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- 
 U11 - U13 MIX -

DRENGE OG PIGER FRA 11 ÅR
Tirsdag og torsdag kl. 16:30 - 18:00 i Hornbæk hallen.
Trænere: Victor Nemery, Malthe Nemery og Mads Jørgensen
Kontakt: Victor Nemery 60570635/ Malthe Nemery 60546085

U11 – U13 MIX er et hold for både piger og drenge i alderen 11 - 12 år, som kan lide at spille hånd-
bold eller gerne vil lære det. Der bliver til træningen arbejdet med spillerne på forskelligt vis og sør-
get for en varieret og smadder sjov træning. I den forrige sæson er flere spillere kommet til - nogle 
som aldrig før har spillet håndbold, og andre som tidligere har. Holdet består af 12 friske børn, der 
alle elsker håndbold og et godt sammenhold. Der bliver massere af sjove kampe og turneringer i 
løbet af den kommende sæson. Så kom gerne og vær med! 
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Håndbold

U19 DRENGE
DRENGE FRA 16 ÅR
Tirsdag og torsdag kl. 18:30 – 20:00 i Hornbæk hallen
Trænere: Karina Kok, Karina Svinggaard og Thomas Berg-
grein  

U19 drenge er et sammentømret hold, som har eksisteret siden 2012. Holdet består af både ny-
begyndere og øvede. Til træningen har vi både fokus på taktik, styrketræningen og kondition, men 
der er også tid til hygge. Du behøver ikke at have spillet håndbold før, men det er vigtigt, at du kom-
mer med en god indstilling og massere energi. Måske er det dig, der er den næste Mikkel Hansen? 
Så kom og prøv en træning hos U19 drenge i Hornbæk.

U19 PIGER -
PIGER FRA 16 ÅR
Tirsdag og torsdag kl. 17:30 – 19:00 i Hornbæk hallen 
Trænere: Jens Bertram og Kamilla Baad Schrøder

U19 pigerne er et seriøst og sammentømret hold, som 
har spillet siden 2014. Holdet består af øvede spillere. 
Til træningen er der fokus på taktik, styrketræningen, 
kondition og meget andet.
Sæson 2020/2021 byder på en masse spændende 
kampe og turneringer i løbet af den kommende sæ-
son.
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5-A-SIDE –
Tirsdag kl. 20:00 – 21:00 i Hornbæk 
hallen

Five-a-side er for alle voksne, som 
ønsker at dyrke sjov idræt sammen 
med andre. Træningen bygger på mu-
skeltræning/cirkeltræning og konditi-
onstræning - bl.a. via boldspil. 
Træner har vi ingen af, men Stine Kir-
keby er tovholder.

Husk der er opstartsweekend for U7 til U13 i weekenden den 22-23 august nærmere info følger
Mvh Rie, Victor & Mette

KORT NYT 
FRA BESTYRELSEN
Som ny bestyrelse bakker vi op om den gode 
holdånd og den gode kammerat så alle går 
fra træning/ kampe med gode oplevelser. Vi 
vil fortsat have fokus på dette og beder om 
alles opbakning😊 . Som inspiration se her de 
10 forældreråd.
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Hornbæk Vinterbadelaug
Mødested: 
Badehuset på  
østre mole

Bestyrelsen
Formand 
Aase Kjær
Ndr. Strandvej 355, 2
3100 Hornbæk
Tlf.40487159
aase.kjaer@hotmail.dk

Næstformand/
aktivitetsansvarlig
Ulla Kuskner
Mælkevejen 2 B.
3100 Hornbæk
Tlf. 24594800
ullakuskner@gmail.com

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 VINTERBADER!
Da, der endnu ikke er kommet gang i vores ”Sorte diamant”, er der 
ikke så meget at fortælle.

Coronarestriktioner
Vi afventer, hvorledes vi skal forholde os til efterårets coronaregler, 
som vi regner med at få mere information om i løbet af september/
oktober.

Indstil jer dog på at der sikkert kommer begrænsninger, som vil blive 
udmeldt med konkrete anvisninger i forhold til antal både i sauna og 
omklædningsrum. Under alle omstændigheder vil der sandsynligvis 
stadig gælde afspritning og afstand til hinanden. I kommer til at høre 
nærmere, når vi ved mere.

Kontingent
I slutningen af august/starten af september vil der bliv udsendt gi-
rokort/besked via betalingsservice om det kommende kontingent. I 
forbindelse med at badehuset har været lukket ned fra 11.marts 2020 
vil kontingentet blive reduceret med kr.200,-, så en aktiv vinterbader i 
sæson 2020/2021 skal betale kr.400,-.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug
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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

GENERALFORSAMLING
Hornbæk Krocket afholdt generalforsamling 28. maj, bestyrelsen blev 
genvalgt og fortsætter uændret.
 
Vi i krocket er startet med at spille igen på vanlig vis efter Corona, men 
selvfølgelig efter de gældende regler med afstand og håndhygiejne.
 

Interesserede der ønsker at spille krocket 
er velkommen til at henvende sig til formanden Peter Bjarnholt på 
mob: 20 91 91 91  eller til sekretæren Kate Finne-Larsson på mob: 31 
16 57 19 for yderligere oplysninger.
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GENERALFORSAMLING 2020
Den ordinære generalforsamling i Hornbæk Petanque blev endelig af-
holdt den 4. juli efter at have være udsat på ubestemt tid i forbindelse 
med Covid-19.
Generalforsamlinger i Hornbæk Petanque plejer at tiltrække en stor 
del af medlemmerne, så for at være sikre på, at alle gældende ret-
ningslinjer kunne overholdes, afholdte vi for første gang generalfor-
samlingen udendørs, hvor alle fremmødte (43 personer) blev trakteret 
med en frøsnapper eller en croissant samt en lille skarp til kaffen.
Generalforsamlingen foregik som altid i god ro og orden ledet af diri-
genten, klubbens tidligere præsident Henning Jørgensen.
Referat fra generalforsamlingen er sendt ud til samtlige medlemmer.

ÅRETS SPILLER 2019
Prisen til Året spiller 2019 blev 
uddelt lige efter generalforsamlin-
gen. Bestyrelsen havde ikke haft 
svært ved at finde en kandidat, da 
den enstemmigt valgte Suzette 
Ruberg, som den rette modtager 
af prisen. Stort tillykke til Suzette.

SINGLE TURNERINGEN 2020 I 
HORNBÆK PETANQUE
Single Turneringen, som blev startet i det tidlige forår i år, synger nu 
snart på sidste vers.
25 deltagere har turneringen, og de har indtil nu fået spillet 493 kampe 
ud af de 650 planlagte kampe. Med andre ord, der mangler KUN at 
blive spillet 157 kampe, og disse kampe koncentrerer sig omkring re-
lativt få spillere, som mangler at spille imod en stor gruppe, som kun 
går og venter på at få afviklet deres sidste lille antal kampe.
Pt. Ligger Rasmus rimelig suverænt i spidsen og kan dog teoretisk 
risikere at tabe, hvis han kvajer sig i sine sidste 4 kampe, og det ville 
i så fald være til sin egen og helt personlige mor, som kun mangler 
at spille 26 kampe, som hun dog SKAL vinde. Som jeg tidligere har 
skrevet, så skal Rasmus passe meget på, for ens mor kan være en 
”farlig” modstander!
Det ser ud til, at der bliv er virkelig hård kamp om de efterfølgende 
placeringer, idet et stort felt træder hinanden over fødderne med point 
og muligheder via deres sidste kampe. DET bliver spændende!!
Torsdag, den 24. september afvikles de sidste kampe, og turneringen 
afsluttes derefter med præmieoverrækkelser kombineret med en hyg-
gestund og lidt forfriskninger under halvtaget ved banerne.
Med venlig hilsen Jørgen Timmann, Turneringsansvarlig

i nyheder, stillinger og fremtidige 

arrangementer på hjemmesiden 

https://hornbaekif.dk/afdelinger/

petanque/

FØLG MED

Petanque
Formand
Kirsten Madsen
Tlf. 23 62 45 18 
frumadsen@frumadsen.dk

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

Kasserer
Henning Serup
Tlf. 60 67 16 26
E-mail: seruph@mail.tele.dk

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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Plac. # Spiller Kampe 
spillet

Vundne 
kampe

Tabte 
kampe

Rest 
kampe

Netto 
score

1 17 Rasmus Korsholm 46 41 5 4 573 - 291 282 
2 4 Suzette Ruberg 48 30 18 2 545 - 425 120 
3 1 Jørgen Timmann 44 29 15 6 499 - 394 105 
4 15 Lars Durafour 46 28 18 4 484 - 398 86 
5 21 Mads Rasmussen 39 27 12 11 455 - 320 135 
6 2 Morten Larsen 44 25 19 6 503 - 421 82 
7 22 Else Andersen 43 24 19 7 444 - 417 27 
8 19 Jesper Haase 42 22 20 8 440 - 396 44 
9 10 Erling Jensen 46 22 24 4 447 - 456 -9 
10 8 Per Jørgensen 30 21 9 20 335 - 268 67 
11 24 Jeanne Simonsen 43 21 22 7 413 - 418 -5 
12 3 Kamma Boel 43 20 23 7 436 - 438 -2 
13 16 Kirsten Madsen 43 20 23 7 437 - 447 -10 
14 11 Lasse Christensen 32 19 13 18 348 - 276 72 
15 18 Henning Serup 43 18 25 7 434 - 456 -22 
16 23 Ingrid Korsholm 24 17 7 26 280 - 193 87 
17 5 Jane Larsen 41 16 25 9 365 - 435 -70 
18 13 Carl Erik Christensen 44 15 29 6 400 - 475 -75 
19 12 Jeppe Hammerich 24 14 10 26 245 - 224 21 
20 25 Frank Christiansen 28 14 14 22 266 - 274 -8 
21 7 Lis Garhøj 32 12 20 18 301 - 343 -42 
22 6 Janne Bubandt 26 11 15 24 245 - 258 -13 
23 9 Grethe Brandhøj 45 11 34 5 344 - 515 -171 
24 20 Janne Theilgaard 22 9 13 28 204 - 229 -25 
25 14 Peter Salomon 18 5 13 32 163 - 189 -26 
26 26 Niels Serup - Afmeldt 50 0 50 0 0 - 650 -650 
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -

Score

Hornbæk Petanque 2020 - Samlet resultat af hele turneringen

Deltagere og resultater 
for hele sæsonen

Resultat per den 26-07-2020 kl. 13:36
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Petanque

HORNBÆK PETANQUE’S ÅRLIGE 
STRANDPETANQUE STÆVNE 
lørdag den 25/7-2020
Hornbæk Petanque afviklede for 26. gang sit traditionsrige strandpetanque stævne på stranden 
ved Hornbæk Havn.

Som følge af covid-19 pandemien var dette stævne ligesom mange andre stævner udsat til bedre 
tider eller helt aflyst. Men med nogen forsinkelse og meget kort varsel fik Hornbæk Petanque både 
tilladelse fra Naturstyrelsen samt sendt invitationer ud til tidligere deltagere. I alt 8 hold med hver 
seks spillere var tilmeldt og mødte op på denne med forudbestilte solskin pragtfulde lørdag, hvor 
alle kunne nyde de fine sand-i-tæer forhold. 

Normalt tiltrækker denne turnering langt over 100 spillere, men dagens 48 spillere var nu også til-
strækkelig, idet vi fortsat måtte iagttage alle passende hensyn i relation til covid-19 anbefalingerne.
At spille strandpetanque er meget anderledes, end når der spilles på ”normale” baner. Udover 
selve konkurrencemomentet så var der lagt meget stor vægt på det sociale element i dagens ar-
rangement. Elitespillere havde mixet hold med spillere med lidt eller ingen erfaring netop med det 
sigte, at det skulle være en hyggelig og sjov dag for alle. Og det var det også…ganske som altid!!
Der var naturligvis nogle vindere af dagens turnering. Det blev i A-cup’en det kombinerede hold fra 
Fredensborg Petanque og Hornbæk Petanque, som i dagens 
anledning kaldte sig for ”Grise Kysserne” referende til den lille 
farvede kugle, som alle kaster deres kugler efter. De vandt efter 
en hård kamp over ”Hajerne”, som var et rent Hornbæk hold. I 
B-cup’en vandt ”De Sorte Kugler” over ”The Bitch Boys”.

Der blev spillet petanque fra kl. 09:30 og helt indtil kl. 16:30, 
hvorefter vinpræmier blev uddelt til de deltagende hold.
Med venlig hilsen
Jørgen Timmann
Stævneleder
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Tennis
Hornbæk Tennis
Klubhuset og banerne
Sauntevej 80
3100 Hornbæk

Formand
Lise Fritzbøger
29764698
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

Bestyrelsesmedlem
Lars Pedersen
lars@hornbaektennis.dk

Bestyrelsessuppleant
Lars Juncker
23644079
Lars@hornbaektennis.dk
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DAMEFROKOSTTURNERING
Traditionen tro spillede vi damefrokostturnering søndag den 12.juli. 
Damefrokostturneringen er for klubbens kvindelige medlemmer og er 
en årlig tilbagevendende begivenhed. 14 friske  medlemmer mødte op 
kl. 10, og der  blev spillet 5 kampe, som blev afviklet ved lodrækning 
imellem hver kamp. Turneringen sluttede kl. 13, hvorefter vi spiste fro-
kost sammen. I år blev frokosten indkøbt fra Superbrugsen og kagen 
fra Bagt. 

Det blev en rigtig sjov dag, hvor vi hyggede os med festlige indslag fra 
Elin og Dorrit. Selvfølgelig skulle vi også have en præmieuddeling. 1. 
2. 3. præmien gik til henholdsvis til Anette Høst, Annette Mygind og 
Margit Fritzbøger.
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OPMALING AF STEN OG SKILT
Klubben takker Normann for den flotte opmaling af sten og skiltet på Sauntevej. 

Tak Normann !

KOM FRIT FREM
Hver fredag fra kl. 18-20 spiller vi doubler . Der er ingen tilmelding, man skal bare møde 
op kl. 18 . Alle er velkomne uanset niveau, alder og køn. Vi sammensætter holdene efter 
styrke. 

Vi vil gerne gøre lidt reklame for denne hyggelige fredagstennis. 
Tidligere år har vi haft grillen tændt, hvor man kunne hygge sig med egen medbragt mad. 
Pga corona har vi desværre ikke haft grillen tændt i år. Og vi må nok se i øjnene, at det 
først bliver i næste sæson, vi kan grille igen, idet klubhuset stadigvæk kun kan bruges i 
begrænset omfang pga restriktioner.
 
Kom Kom og spil med om fredagen
- mød nye makkere og få en hyggelig aften.

HALVT KONTINGENT
Hvis man har lyst til at blive medlem af Hornbæk tennisklub kan vi pr. 1.august tilbyde et 
medlemsskab til halv pris for resten af sæsonen. Gå ind på klubbens hjemmeside og læs 
nærmere. 
 
Hornbæk tennis er hyggelig lille klub for både voksne og børn. Vi har masser af aktiviteter 
, træning og spil på alle niveauer for både børn og voksne. 
 
Så her er et tilbud, man ikke kan sige nej til.



Tennis
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GÆSTESPIL
Her er et fantastisk billede af vores dejlige tennisanlæg. Aldrig har der været så mange gæstespil-
lere på banerne som i år.🎾🎾🎾

Indimellem spiller gæsterne også sammen med vores medlemmer eller spiller med som gæster i 
nogle af vores aktiviteter.  Det er bare herligt. 

Nye spillevenskaber opstår , og vi kan endnu engang glæde os over at så mange finder vejen til 
vores klub.

CAMP
Vores Tennis camps er blevet afholdt med stor succes. 
Trods svingende vejr kunne arrangementerne afvikles. 
 
Michael , en af vores trænere skriver om Familien 
Campen
 " Tak for en dejlig Familie Camp idag. En god blanding 
af lege, vokseninstruktion, børneinstruktion, og familielege 
samt konkurrencer. Godt kæmpet af deltagerne og træ-
nerne, at de ikke lod sig slå ud af lidt regn indimellem. "
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SUPER BRUGSEN SINGLE OPEN 2020
afviklet med stor succes! Masser af god tennis fra de medlemmer som ELSKER single tennis. 
Vi ses til single-efterårstuneringerne!
For medlemmer: Supplér din single træning – 3 hårde single kampe hver tirsdag aften kl 18-20!



Tennis
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TRÆNING
Første halvdel af udendørs træning sæsonen er gået helt fantastisk. Flot tilslutning til alle hold 
og vejret viste sig fra sit bedste. Med 12 træningspas om ugen, har vi haft  to træningstider , 
der måtte aflyses pga regn. Og med stor iver fra både trænere og spillere blev der fundet andre 
træningsdage på helligdagene eller spillet med helligdagsprogram.

Vi rundede første halvdel af på behørig vis med saft og kage til juniorholdene og et lille glas til 
voksenholdene.

2.halvår af udendørs træningen.
Alle forsætter på samme hold, altså samme tid og dag som inden sommerferien. (Har i oversigten 
blot ændret skoleklasse årgangen for juniorholdene, så det svarer til det klassetrin, de nu går på)

TRÆNINGSPROGRAM:
Mandage: 
Kl 16 junior fra 6. & 7. Årgang
Kl 17 junior fitness
Kl 18 voksen let øvede
Kl 19 voksen fitness

Torsdage:
Kl 15 junior fra 4. & 5. Årgang 
Kl 16 junior fra 8. Årgang og ældre
Kl 17 voksen let øvede
Kl 18 voksen øvede
Kl 19 voksen øvede

Fredag:
Kl 15 junior fra 2. & 3. Årgang
Kl 16 voksen øvede
Kl 17 junior 2. Træningsdag
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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

20,-
1 stk.

HVER TORSDAG
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Turistforeningen
Bestyrelsen:

Formand: 
Olav Berntsen 
E-mail danfo@email.dk 
tlf. 20 47 44 92

Kasserer: 
Per Thordal 
E-mail perthordal@gmail.com 
tlf.49 26 22 60-
51 33 61 60

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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OLAV BERNTSEN 
TAKKER AF, EFTER 9 ÅR 
SOM FORMAND FOR 
TURISTFORENINGEN
Olav overtog posten som formand for 
Hornbæk Turistforening på et tidspunkt, 
hvor Hornbæk by og omegn havde stort 
behov for nytænkning i forhold til turisme-
arbejdet.  En af de første opgaver besty-
relsen besluttede at gå i gang med, var at 
indgå et samarbejde med Visit Nordsjæl-
land. Det førte bl.a til oprettelsen af en 
flot hjemmeside www.visithornbaek.com, 
rettet mod Danmark og resten af verden. 
Herudover tre helsider i magasinet Kon-
gernes Nordsjælland" med tekst og fotos om Hornbæk.Magasinet 
trykkes i 115.000 eksemplarer, og deles ud i Danmark, det øvrige 
Skandinavien og Nordtyskland. Også dette i samarbejde med Visit 
Nordsjælland. Samarbejdet indbefattede også, at bestyrelsen tilbød 
at hjælpe til med at sælge annoncer til Hornbæk-kortet, så vi fik et 
flot bykort til uddeling til byens turister.

Endvidere har vi leveret artikler og fotos om hvad vi arbejder med i 
Hornbæk til HIF- nyt i 9 år

Olav sørgede for, at Hornbæk kom med i projektet "Den danske 
Riviera" (potentialeplan for Hornbæk- Hornbæk i verdensklasse). 
Det blev også startskuddet til "uge 31". 

Det sidste projekt bestyrelsen har arbejdet med er Hornbækporta-
len www.hornbaek.dk, finansieret i to år af Helsingør kommune, og 
med 100.000 sidehenvisninger i løbet af de to år.

Olav takker Hornbæk for 9 spændende og lærerige år.
Hvad angår foreningens fremtid ligger der mange store og små 
vigtige og spændende opgaver der skal løses for byen. Og da tre 
af bestyrelsesmedlemmerne ikke ønsker genvalg på den kom-
mende generalforsamling, vil vi opfordre foreningens medlemmer til 
at hjælpe med at pege på medlemmer der har lyst til at træde ind i 
bestyrelsen.
 
Grundet Coronakrisen blev generalforsamlingen aflyst, men den 
afholdes nu i Sognehuset d. 25. August kl. 19.30
 



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
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

Bødkervej 23, Hornbæk
 
Denne villa er højt beliggende på Bødkervej, med en god ugeneret 
og sydvendt have.
 
Herfra er alt indenfor kort gåafstand; Indkøb, institutioner, Horn-
bæk sø, havnen, stranden og idrætsfaciliteter.
 
Huset har i 2020 gennemgået en større modernisering, hvor alle 
gulve er blevet slebet og et helt nyt badeværelse er blevet lavet. 
Huset har en god værelsesfordeling og er meget velindrettet, med 
køkken, naturligt opdelt spisestue og stue med udgang til terras-
sen og haven. Tre gode værelser og et nyt badeværelse.
 
Endvidere er den store kælder blevet istandsat og åbner op for 
mange anvendelsesmuligheder, hvor der er bl.a. mulighed for at 
lave et stort bryggers, et hobbyrum, indrette et gæsteværelse - ja 
mulighederne er mange for den store kælder på i alt 124 kvm, hvor 
der er højt til loftet, seks disponible rum, toilet og egen indgang.
 
Boligen er beliggende i et dejligt område, hvor der er stier ned til 
søen, der giver nem adgang til byen. En beliggenhed der passer til 
både børnefamilien, men også til familien, der er aktiv.

Haven er helt ugeneret og meget hyggelig. Her er også en over-
dækket terrasse, hvor man kan nyde det danske vejr. Endvidere 
carport.

 
En rigtig god bolig med god beliggenhed.
 
Sag H3258
Pris kr. 2.995.000

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 

Velholdt villa med stor og anvendelig kælder - i alt 248 m2


