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HIF Informerer 2020:
December Deadline Søndag den 15. november

Indlæg sendes til duus@duusduus.dk

ER AFLYST
Hornbæk Idrætsforenings årlige børnejuletræsfest 
skulle have været afholdt lørdag den 5. december 
2020.

Men på baggrund af COVID-19 og de myndigheds-
krav der er til sådanne arrangementer, har forret-
ningsudvalget i HIF besluttet at aflyse årets børne-
juletræsfest i Hornbæk Hallen.

Vi håber at komme stærkt igen med en Juletræsfest i 2021.

BØRNEJULETRÆSFESTEN 2020

HORNBÆK HAVNEFEST 2021
Selvom vi pt. slet ikke ved om vi kan afholde Hornbæk 
Havnefest næste år, havde vi tirsdag den 25. august 
og torsdag den 17. september 2020 alligevel de første 
forberedende møder om næste års Havnefest.

Lige nu arbejder vi videre på at afholde Havnefest næste år i 
uge 30, men om COVID-19 forhindre dette må indtil videre stå 
hen i det uvisse.

Vi har besluttet at deadline for om Havnefesten gennemføres i 
2021 er fastsat til den 1. maj 2021.

NYE REGLER FOR HÅNDTERING 
AF PLETTEDE BØRNEATTESTER
Personer med plettede børneattester er fremover automatisk udeluk-
ket fra at være træner eller instruktør i idrætsforeninger, men kan nu 
ansøge et såkaldt Seksualkrænkelsesnævn om tilladelse til at blive 
træner eller instruktør.

Læs mere om dette på DGI’s hjemmeside www.dgi.dk
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TIMEFORDELINGSPLAN 2020-2021 
I HORNBÆK HALLEN
Fonden Hornbæk Hallens bestyrelse afholdt bestyrelsesmøde den 24. september 2020 for at 
drøfte haltimefordelingen 2020 - 2021.

På mødet blev det besluttet at fastholde timefordelingen, således som den var indstillet fra et flertal 
af HIF’s underafdelinger.

Fodboldafdelingen har fået tildelt en samlet tid i Hornbækhallen i perioden fra den 19. oktober 
2020 til den 30. april 2021 på fredage fra kl. 15.00 til 21.00 og på lørdage fra kl. 8.00 til kl. 14.00, 
dog er der nogle få andre aktiviteter i hallen på lørdage jf. kalenderoversigten som gør at fodbold-
afdelingen ikke kan træne på disse lørdage.

Såfremt nogle af de lørdagsaktiviteter der er anført i kalenderen aflyses skal dette straks meddeles 
til halinspektør Stig Petersen.

I øvrigt opfordres alle afdelinger at melde ind til Stig Petersen såfremt der aflyses træning eller 
kampe i hallen eller i multisalen, således at andre afdelinger kan få glæde af disse tider.

Vi ved at især fodboldafdelingen ikke er tilfreds med denne løsning, men håber alligevel, at have 
lavet et kompromis som der kan leves med og ikke mindst i forhold til de halfaciliteter vi nu en gang 
har til rådighed i Hornbæk.

HOVEDGENERALFORSAMLING 2021
Næste års Hovedgeneralforsamling afholdes søndag den 25. april 2021 kl. 10.00 i klubhuset.
Husk at underafdelingernes generalforsamlinger jf. § 9 i vedtægterne skal være afholdt se-
nest den 15. april 2021.

IDRÆTS- OG KULTURPRIS 2021
Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på Hovedgeneralforsamlingen søn-
dag den 25. april 2021, og kandidatforslag til denne pris skal være undertegnede i hænde 
senest søndag den 4. april 2021. 

Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort et 
særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF.

Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter For-
retningsudvalget tager den endelige beslutning.

Forretningsudvalget fastsætter størrelsen på årets Idræts- og Kulturpris.

Peter P.
Hovedformand
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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

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

BADMINTON I SKOLEN
Som tidligere år startede vi denne sæson ud med at lave et samar-
bejde med Hornbæk skole. I år var det hhv. 3 og 4 årgang, som over 
et par idrætstimer, prøvede kræfter med en rigtig badmintontræning 
i Hornbæk hallen. Det var en sand fornøjelse at se så mange glade 
unger, som friske tog imod de udfordringer der blev stillet. 

Dette samarbejde har allerede inden det er afsluttet genereret en 
masse nye unger til vores faste træning, hvilket vi er utrolig glade for. 
Der er imidlertid stadig plads, så hvis du eller dit barn har lyst til at 
prøver kræfter med sporten, og se hvordan vores nye træner, Magnus 
Møller, varetager opgaven, skal I være så velkomne enten mandag el-
ler onsdag kl. 16.00 i Hornbæk Hallen. 

SALG AF BOLDE
Da de fleste sociale aktiviteter i Hornbæk hallen er på et minimum i 
øjeblikket, eller helt er aflyst har vi oplevet at flere spørger til, hvordan 
man kan købe bolde… Det kan man, hvis man hiver fat i Margit Fritz-
bøger om mandagen, eller Henrik Fritzbøger om onsdagen. Betaling 
sker over MobilePay, så det bliver ikke meget lettere 😀

4 Hornbæk Idrætsforening Oktober 2020



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

HORNBÆK IF’S FRISKE 
FODBOLDPIGER!
Hornbæks seje fodboldpiger årgang 2012-16 mødes hver mandag 
kl. 16:30-17:45 på grønsværen og giver den gas! Vi dribler, skyder 
på mål, leger sjove fodboldlege, spiller kampe, øver os og får røde 
kinder - alt sammen i et fantastisk og sundt fællesskab!

Siden sommerferien har interessen og tilgangen været nærmest 
eksplosiv, og vi tæller nu over 15 piger, der med liv og sjæl både har 
deltaget i weekendbold med veninder og kæmpe ”Champions Lea-
gue stævne” med hold fra Liverpool, Barcelona og Bayern München, 
medaljer, pølsehorn og masser af sjov.

Vil du være med? Så tag fat i holdleder, Mette, tlf. 23272582 eller 
mød op på Hornbæks baner!

Find os på facebook: 
Hornbæk IF Fodbold - Pigekonceptet 

Mange hilsner
Trænerteamet
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Fodbold

HORNBÆK IF’S 
FRISKE 
FODBOLDPIGER!
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Fodbold

TOPHOLD EFTER SYV RUNDER
Hornbæks førstehold i serie 2 topper i skrivende stund serie 2 med 15 point efter de 
første syv af i alt 11 runder i efteråret.

Fire sejre og tre uafgjorte er det hidtil blevet til og dermed er Hornbæk det eneste 
mandskab i rækken, der endnu ikke har tabt. Men efter disse linjer blev skrevet fulgte/
følger fire svære kampe inden vinterpausen, så det er endnu for tidligt at gøre status 
efter halvdelen af sæsonen. Vi har to hjemmekampe inden vinterpausen. Lørdag 10. 
oktober kl. 11.30 mod Frederikssund og lørdag 24. oktober kl. 14.00 mod Slagslunde-
Ganløse.

En af efterårets bedste serie 2 kampe var hjemmekampen mod Hellebæk midt i sep-
tember, hvor et godt kæmpede Hornbæk-mandskab vendte et truende nederlag til sejr. 
Med fire mål på 12 minutter vendte Hornbæk 1-3 til sejr på 5-3 på et velbesøgt Pedella 
Park. Som det fremgår af billedet (foto af Susanne Prahl) blev der naturligt nok jublet 
igennem, da Hornbæk sikrede sig sejren i slutfasen.
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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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Fodbold

KASPER BLEV HYLDET
 
Ungdomsformand i fodboldafdelingen, Kasper 
Andreasen, blev hædret som en af "Hele Dan-
marks Frivillige" i forbindelse med lokalopgøret 
mellem Hornbæk og Hellebæk midt i september.
 
DBU og Arbejdernes Landsbanks kampagne 
"Hele Danmarks Frivillige", skal hædre og hylde 
de mange frivillige, der gør en kæmpe forskel i 
landets mange fodboldklubber. 50 ledere landet 
over er udvalgt, og ironisk nok var det en anden 
af de mange uundværlige frivillige i Hornbæk IF, 
Søren Storminger-Dalgaard, der havde nomi-
neret Kasper Andreasen. Prismodtageren, der 
senere også skal hædres i forbindelse med en 
landskamp, yder en kæmpe indsats i fodbold-
afdelingen. Bestyrelsesmedlem, Kronborg 
Cup og FC Helsingør samarbejde er blot nogle af de ting, Kasper Andreasen bruger 
meget tid på. Ligesom sin kone Mette er han også aktiv som træner, og Kasper 
Andreasen er i det hele taget et perfekt eksempel på en af de mange uundværlige 
ledere, der er helt afgørende for, at Danmarks fodboldklubber kan fungere.
 
Claus Lundsgaard (tv) fra Arbejdernes Landsbank overrakte en check på 15.000 
kroner til klubben, og der var fortjent hyldest og hæder til Kasper Andreasen fra de 
mange tilskuere til lokalopgøret mod Hellebæk, som Hornbæk vandt med 5-3. 
Foto: Susanne Prahl.

100 KAMPS JUBILAR
Nicolai Stevns fik vin og blomster for de første 
100 kampe på førsteholdet i forbindelse med 
hjemmekampen mod Måløv i slutningen af 
september.

Foto: Susanne Prahl.
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Fodbold

AUTORISERET  KLOAKMESTER

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



 

 

 



 

 

 

SPAR NORD 9056 4587063552CVR nr. 24 20 73 15

AHRENDT-JENSEN EL A/S
EN DEL AF FINN VINDAHL ANDERSEN VVS-ENTERPRISE A/S



 

 

 



 

 

 

SPAR NORD 9056 4587063552CVR nr. 24 20 73 15

AHRENDT-JENSEN EL A/S
EN DEL AF FINN VINDAHL ANDERSEN VVS-ENTERPRISE A/S

Engholmvej 6, 3100 Hornbæk. T 4970 0175. aj@aj-el.dk. www.aj-el.dk. 
CVR-nr. 24 20 73 15. Spar Nord 9056 4587063552.

AHRENDT-JENSEN EL A/S EN DEL AF FINN VINDAHL ANDERSEN VVS-ENTREPRISE A/S 

Totalløsninger med Entreprisestyring. VVS. Alt i varmeløsninger. Sanitet. Blikkenslagerarbejde. El-arbejde. Kloak

FINN VINDAHL ANDERSEN
VVS-ENTREPRISE A/S

Totalløsninger med Entreprisestyring - Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg - Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet 
Autoriseret gas- og vandmester - Autoriseret kloakmester - Elarbejde

- så er du 
i sikre 
hænder

ENGHOLMVEJ 6 - 3100 HORNBÆK - TLF. 49 70 06 24 - FAX 49 70 42 24 -  
CVR-nr. 24 20 73 15 - fva@fva-vvs.dk - www.fva-vvs.dk - Spar Nord - 9056 4587063552

FINN VINDAHL ANDERSEN VVS-ENTREPRISE A/S
Totalløsninger med Entreprisestyring. VVS. Alt i varmeløsninger. Sanitet. Blikkenslagerarbejde. El-arbejde. Kloak

FINN VINDAHL ANDERSEN
VVS-ENTREPRISE A/S

Totalløsninger med Entreprisestyring - Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg - Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet 
Autoriseret gas- og vandmester - Autoriseret kloakmester - Elarbejde

- så er du 
i sikre 
hænder

ENGHOLMVEJ 6 - 3100 HORNBÆK - TLF. 49 70 06 24 - FAX 49 70 42 24 -  
CVR-nr. 24 20 73 15 - fva@fva-vvs.dk - www.fva-vvs.dk - Spar Nord - 9056 4587063552

Engholmvej 6, 3100 Hornbæk. T 4970 0624. fva@fva-vvs.dk
CVR-nr. 24 20 73 15. Spar Nord 9056 4587063552.

www.fva-vvs.dk

FVA Konvolut_C5.indd   1 12/02/2018   08.32

Finn Vindahl Andersen VVS og EL Entreprise A/S 
Engholmvej 6, 3100 Hornbæk, 4970 0624

www.fva-vvs.dk

• VVS-ARBEJDE  • EL-ARBEJDE
• BLIKARBEJDE  • KLOAKARBEJDE
• VENTILATION  • VARMEPUMPER

VI SKABER TRYGHED
Flere fag under samme tag

VVS-OG EL-ENTREPRISE A/S

FINN VINDAHL ANDERSEN
VVS-ENTREPRISE A/S

Totalløsninger med Entreprisestyring - Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg - Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet 
Autoriseret gas- og vandmester - Autoriseret kloakmester - Elarbejde

- så er du 
i sikre 
hænder

ENGHOLMVEJ 6 - 3100 HORNBÆK - TLF. 49 70 06 24 - FAX 49 70 42 24 -  
CVR-nr. 24 20 73 15 - fva@fva-vvs.dk - www.fva-vvs.dk - Spar Nord - 9056 4587063552

FINN VINDAHL ANDERSEN
VVS-ENTREPRISE A/S

Totalløsninger med Entreprisestyring - Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg - Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet 
Autoriseret gas- og vandmester - Autoriseret kloakmester - Elarbejde

- så er du 
i sikre 
hænder

ENGHOLMVEJ 6 - 3100 HORNBÆK - TLF. 49 70 06 24 - FAX 49 70 42 24 -  
CVR-nr. 24 20 73 15 - fva@fva-vvs.dk - www.fva-vvs.dk - Spar Nord - 9056 4587063552

FINN VINDAHL ANDERSEN VVS-ENTREPRISE A/S
Totalløsninger med Entreprisestyring. VVS. Alt i varmeløsninger. Sanitet. Blikkenslagerarbejde. El-arbejde. Kloak

Engholmvej 6, 3100 Hornbæk. T 4970 0624. fva@fva-vvs.dk. www.fva-vvs.dk 
CVR-nr. 24 20 73 15. Spar Nord 9056 4587063552.

FVA_Annonce_hornbækavisen.indd   1FVA_Annonce_hornbækavisen.indd   1 20/08/2020   11.2020/08/2020   11.20
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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
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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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Gedden
Formand 
Thomas Ratzlaff
thomas@ratzlaff.dk
tlf. 2339 2308
- Klubblad, miljø-kontakter mv.

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

/indmeldelse

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

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

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

KLUBTUR 

FORMIDABLE 
EFTER STØR

Midt i september afholdte Ged-
den klubtur til størsøen i Simons 
P&T i 24 timer. Vi var ni deltagere, 
der havde valgt at prøve kræfter 
med de op til 60 kg store stør, 
der lever i søen, - og denne gang 
blev vi ikke skuffede. Alt var 
forberedt, - forfoder, madding 
og PVA-poser købt ind, fiskeme-
toder vendt, pladser ved søen 
fordelt, og selv vejret var i top 
med svag til let vind og høj sol. 
Støren er en heftig fighter, og 
fisk bare i 30-kilosklassen kan 
nemt give kamp til stregen i 
op til 20-30 minutter, hvorved 
udstyr og grej var gearet til 
formålet.  Kl. 17 var alle stort 
set på plads med stængerne 

ude, eget telt eller shelter gjort klar, 
og trangiaen/grillen tunet til aftensmaden lidt senere, alt imens højt 
humør og stemmer ind imellem gled med vinden og kunne høres 
henover søens godt fem hektar-store vandspejl. 

Betagende aftensol over fiskeplads og størsø ved Geddens klubtur.

Morten Skands med turens største Hvid 

stør på 38 kg fanget tidlig formiddag.
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Gedden

Snart lagde vinden sig, og spæn-
dingen steg. Flere var kommet for 
at battle deres første stør, andre 
for at toppe op med en større stør, 
mens enkelte med flere fisk på CV-et 
var der for totaloplevelsen, hvor alt 
kunne ske. Fiskene var i hugget, og 

allerede fra 18-tiden tikkede de første fangster ind, og særligt sen aften og nat var forrygende, 
toppet op med et par gode fisk tidlig morgen og formiddag. Alt i alt en SUPER tur med fisk stort 
set til alle. Største Hvid stør tog Morten Skands sig af på 38 kg, og største Beluga stør fik Tho-
mas Ratzlaff på 35 kg, mens Leslie Cowan fik en Hvid stør på +30 kg, Per Gørtz en Beluga på 29 
kg, Jacob Thormann en hvid stør på 25 kg og Christian Skands/ Dan G. Pedersen Hvid stør på 
15-20 kg. Sidstnævnte fik flest fisk med fem inde og vende. I kampens hede oplevede Thomas 
og Jacob hver en formidabel fisk på anslået +40 kg hhv. nat og tidlig morgen, der efter et stykke 
tid fik kæmpet sig af, heraf sidstnævnte efter et galopperende 120 m udløb og følgende tarpon-
lignende spring stort set fri af vandet. Det fik pulsen op, - dem får vi næste gang😀.

Målrettet og dygtigt fiskeri en nat, hvor fiskene bare var i hugget, gav en formidabel klubtur efter 
denne mageløse, kampstærke fisk, hvilket dog blev på bekostning af nattesøvnen, - men hellere 
dét, end en no-action tur.

Knæk og bræk!
Per Gørtz

Thomas Ratzlaff med turens største Beluga stør på 35 kg kæm-
pet ind midt om natten.

Leslie Cowan med sin hvid stør lidt over 30 kg taget 
kort efter ankomst

Per Gørtz med sin Beluga stør på 29 kg fightet ind kort 
før daggry.

 Jacob Thormann med sin hvid stør på 25 kg fanget sen aften.

Dan G. Pedersen med hvid stør på 15-20 kg.
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Gedden

16 Hornbæk Idrætsforening Oktober 2020



Gedden

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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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

ENDNU EN OPRYKNING 
TIL HGK ELITE ! 

Lørdag den 15 august var det tid til sidste spillerunde i Danmarks-
turneringen 2020 - afkortet pga  CoVID19. Med flot sommer vejr - 
nogle vil sige varmt - spillede Hornbæks hold på 3 forskellige baner i 
Nordsjælland. 

Dame første hold leverer en fantastisk afslutning: 
Vi skulle møde Mølleåen på Helsingørs bane. Mølleåen har to land-
holdspillere hvoraf den ene,  Alberte, er Europamester og best fresh-
man på sit universitet i US. Det var vigtigt at få et point med  hjem for 
at sikre vores plads i 2. division, i tilfælde af at der var to hold som 
skulle rykke ned. Så alle  spillere har trænet og var kampklar. 

Vores stærke Foursome med Christel og Xenia: Vi starter med at 
komme én ned, men får hurtigt en  fornemmelse af, at dem her kan 
vi godt slå. Efter et godt drive på hul 5 og et fantastisk andet slag  
på 203m der lægger sig til et 3 meters put får vi givet hullet ! Derfra 
holder vi presset og udbygger  stille og roligt føringen. Ikke en fejlfri 
runde, men det var nok til at vi vinder 5/3. 

3. single: Caroline starter med en lidt usikker driver på forni, hvilket 
resulterer i flere transportslag på grund af træer. Bagni går bedre og 
flere og flere slag fungerer optimalt. På 9. green holer begge  spillere 
lange puts på 7- 8 meter. Men med 3 ned og en modstander der ikke 
laver nogen fejl og  spiller super godt var det ikke nok. Matchenbliver 
tabt 5/3. Stor tak til Aniet for at gå caddie hele  sæsonen :-) 
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2. single: Modstanderen, Emma, 
er meget velspillende og kom-
mer hurtigt foran med 3. Birgitte 
for  rystet nervøsiteten af sig og 
følger godt med. Trods lidt pro-
blemer med slice bliver hullerne 
vundet  med birdies og delt på 
par. Emma spiller virkelig stabilt 
og redder de få skæve slag 
med en sikker  præcison - og 
vinder dermed afgørende huller. 
Matchen bliver tabt 4/3. 

1. single mod europamester 
Alberte: Vores Elizabeth starter 
ud med rigtig gode drives og 
pæne slag  til green. Dette 
udnyttes ved at hole en del putts og modstan-
derer oplevede en del problemer –  dermed er vi 4 op efter 4 huller. De få fejl laves på de huller, 
hvor modstanderen alligevel laver  birdie/eagle, hvilket gør at der ikke mistes meget af føringen. 
Modstanderen finder dog den gode  putter frem efter 13 huller og indhenter lidt. En god birdie på 
hul 16 sikrer 3up med 3 igen (dormy) -  og på hul 18 holer Elizabeth et vigtigt putt for par, hvilket 
giver hende sejren! 

Hornbæk vinder holdkampen 5-4 og får derved 2 point. Dermed har både Mølleåen og Hornbæk 
4  point i puljen – men vi er bedst i indbyrdes kampe. Så i stedet for at sikre vores plads i 2. divi-
sion -  kan vi pludselig fejre oprykning til 1. division. Flot spillet 1. damer :-)  

HERRE FØRSTEHOLD MØDTE HÅRD MODSTAND  
I årets sidste 3.divisionskamp mødte Hornbæks herre førstehold Rungsted, i en puljefinale om 
hvem der skulle i oprykningsspillet i år.  

Vi vidste på forhånd at det kunne blive en svær kamp, da vi kendte navnene på flere af deres 
spillere fra  blandt andet landsholdet, fra Ecco Touren og fra Challenge touren.  

Da vi modtog modstanderens holdkort var det også tydeligt at dette hold hører til i toppen af 1. 
division, og  ikke i 3. division, da 6 ud af deres 7 spillere havde "plus handicap". 

Og det var ikke kun på papiret Rungsted var dygtige, Hornbæk tabte desværre matchen 11-1 
mod et hold der  spillede forrygende.   

I første foursome tabte Sebastian og Emil 5/3 til nogen der på 15 huller kun havde brugt 19 
putts, og som  efter 10 huller var 6 under banens par!  

Og i anden foursome tabte Morten og Anton 4/3 til to spillere, der sammenlagt havde et handi-
cap på +7,1 og  som ligeledes var 6 under banens par efter 10 huller! 

Der er dog ingen skam i at tabe til nogen der er bedre end een selv, og vi ser derfor med oprejst 
pande frem  mod sæsonen 2021. 
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Golf

DAME ANDETHOLD 
I EN TÆT KAMP 
I Gilleleje spillede D2 imod Nivå. Vi har allerede i prøvespillet Gille-
leje og set at greens er hurtige og svære. Som resten af landet var 
det høj sol, og der er næsten ingen skygge fra træer undervejs på 
banen eller ved teesteder.  
Vores foursome med Louise og Heidi stillede op imod 2 fra Nivå 
med et langt lavere hcp.  De kæmper bravt, men taber desværre. 
Både vores 1. single Nanna og 2. single Tine vinder - og i 3. single 
taber Kay ved sit sidste put på hul 18.  Så det var meget tæt på en 
sejr, men Hornbæk ender med at tabe 4-5.  
Der var en virkelig god stemning i alle bolde, og vi hyggede os 
samlet i skyggen efter matchen, til en herlig frokost på Gillelejes 
dejlige terrasse.  

HERRE ANDETHOLD OGSÅ I EN TÆT KAMP... 
H2 spillede også i Nivå - lige efter H1. 

Marius kom desværre hurtigt bagud i 3.single, men kæmpede sig tilbage på bagni - dog ikke nok 
til at undgå  nederlag. 

I 2.single havde Victor også en lidt svær start - det lykkedes dog at komme foran (2up) - men 
alligevel blev  det lige op ad hul 18. På green får modstanderen holet et putt for birdie og tager en 
kneben sejr... 

Frederik havde et godt og stabilt spil og vandt en rimelig sikker sejr i første single - sådan! 
I første foursome havde Claus og Claes en rimelig lige match - og afgørelsen faldt på hul 18 - 
desværre ikke til Hornbæks fordel :-/ I anden foursome var Lars og Mads lidt i problemer på på 
forni - efter 3 nede blev det vendt til lige efter birdie på hul 17. Men modstanderne vinder des-
værre med par på hul 18. 

Alt i alt tabte 
Hornbæk 2-10 
- men det var 
en holdkamp i 
god atmosfære 
og fair play – og 
med god kamp-
ånd af HGK.  
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kBestil en VARMEPUMPE  

Skru ned for el-regningen

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

Hornbæk Idrætsforening · Oktober 2020 21 



Golf

DETTE ÅRS PINK CUP, HVOR VI SAMLER IND TIL 
FORDEL FOR BRYSTKRÆFT RAMTE KVINDER, BLEV 
- SOM ALT ANDET I ÅR, HELT ANDERLEDES.
Vi kom meget sent igang og derfor er der flere af vores indsamlinger m.m. vi måtte udskyde eller 
helt opgive.

Men da vi endelig kom igang, blev der godt nok arbejdet, støttet og doneret.
 
Hornbæk Golfklub indsamlede 75.517,50 kr - og blev nummer 6, ud af kun 65 klubber  Landsfi-
nalen som i år skulle spilles i Sorø Golfklub, er desværre netop blevet aflyst.
 
At opnå så flot en placering, skyldes ikke mindst støtten fra klubbens medlemmer, sponsorer og 
butikker i Hornbæk, Humlebæk og Espergærde
 
TAK  for - igen - rekord stort køb af lodder 1500 styk - udleveret 150 gevinster.
TAK  til kontoret for KÆMPE hjælp og store imødekommenhed. 
TAK  til greenkeepere for hjælp med gater, flytning af borde, isætning af PINK flag, samt en 

super dejlig velholdt bane.
TAK  til Café Rolf for hjælp, dejlig mad og betjening til PINK CUP. 
TAK  til medlemmer som har ydet ekstra støtte ved:
 • sponsorering af Pølsedag
 • bagning af pølsebrød og dejlige kager.
 • donerede bøger, hjemmestrik, bøger m.m.
 • og ikke mindst, på dagen, hjælp til Ballonoppustning,
 Brovagt, Flamingoudsætning og meget, meget mere.
Tusind tak fra Pink Cup udvalget
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TAK TIL SPONSORER FRA BL.A. HORNBÆK:
 

BLOMSTEN   -  THE TRAVELING BAND   -   BAGT   -   GREEN GATE

SUPERBRUGSEN   -  REMA 1000  -   HORNBÆK APOTEK

HORNBRILLEN   -   HAVNEKIOSKEN   -   HORNBÆK SKIBSHANDEL

MATAS   -   ILSE JACOBSEN   -   COPENHAGEN LUXE

FYR & BI   -   CODIMU   -   BY ROOM   -  BRIX WESTERGAARD

HOME   -  DANBOLIG   -   LEANDER NYBOLIG   -   INFOREVISION

KIM PETERSEN GRØNT & ANLÆG   -   BODY & BREASTCARE

 WALSTED ARKITEKTER   -   CAFE´ ROLF
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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
- 

SÅ ER VI I GANG

Efteråret er over os med dramatiske skyformationer, regn, rusk – men 
heldigvis også med nogle fantastiske solskinsdage, hvor de begyn-
dende efterårsfarver og flotte solnedgange kan nydes.

Efterår betyder også gang i den indendørs idræt – og vi er allerede 
godt i gang 😊 

Covid-19 gav – og giver os - udfordringer. Men vi tackler dem! Hoster 
i albuen, vasker hænde, holder afstand og spritter af - både hænder, 
fødder og redskaber samt indført en skærpet antalsbegrænsning på 
alle hold, ligesom vi holder skarpt øje med ændringer i forhold til myn-
dighedernes krav og retningslinjer.

Vi har været på hårdt arbejde for at leve op til alle krav og restriktioner 
og for at gøre f.eks. adgangen til sale og haller så smidig som muligt, 
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- 

Så til jer alle:

så der f.eks. ikke opstår propper inden undervisningsstart. Det betyder f.eks. ændrede ind- og 
udgangsforhold, at forældre må aflevere deres børn ”ved døren” og at der ikke er mulighed for 
omklædning. Alle udfordringer ift. restriktioner er der taget godt imod på alle hold. Og tak for det 

Ingen sure miner – kun forståelse for, at vi alle skal passe på hinanden.
 
Så vi er godt i gang på alle hold

Følgende hold har lukket for tilgang:
• Lopperne
• GymGirls
• Hornbækpigerne
• Ministjernerne
• Smidighed og styrke 
• Yoga tirsdag

På alle øvrige hold er der ledige pladser.

Hold jer endelig ikke tilbage - det er aldrig for sent at komme i gang. 

Rigtig god sæson til jer alle.
Kirsten Grønlund - formand

NY INSTRUKTØR
I sidste klubblad havde jeg et skriv med opfordring til at overveje, om det var noget at blive 
instruktør i Hornbæk IF Gymnastik. 

Opfordringen gav rent faktisk bonus! Og i dag er Pernille Illeris instruktør på Voksen/barn hol-
det og ”Lopperne”. Pernille er ikke mindre end knalddygtig, engageret og supermotiverende. 
Vi ønsker Pernille velkommen i instruktørteamet og i foreningen. Vi håber, at I tager godt imod 
Pernille, og at du – Pernille - føler dig velkommen i Gymnastikafdelingen.

MØD OS PÅ FACEBOOK 
OG VÆR MED I FACEBOOK GRUPPEN 

”Hornbæk IF’s Gymnastikafdeling”, hvor alle med interesse for Hornbæk IF’s Gymnastikaf-
deling kan se og lægge nyheder ind, udveksle ideer til forbedringer, hente inspiration og 

udbrede kendskabet til Gymnastikafdelingen.
Kom og vær med 

Bliv medlem af gruppen ved at anmode om medlemskab (”bliv medlem af gruppen”)
Invitér jeres venner og familie og del-del-del.

Jo flere vi er – jo sjovere bli’r det.
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Gymnastik
 

ELSKER DU AT LAVE TIK TOKS OG 
DANSE TIL GOD MUSIK?

Så kom og oplev dansens verden, når vi inviterer til dansecamp /workshop 
lørdag - søndag i efterårsferien.

Du vil modtage undervisning i hip hop, house, girly, moderne og improvisation. 
Så hvis du har lyst til at slå dig løs til fed musik, lære en masse nyt samtidig med 

at du får sved på panden – så kom og vær med! 
Campen er inklusiv overnatning.

- Du kommer til at være sammen med andre unge, der 
elsker at danse ligesom du selv.

- Du får 10 timers intensiv undervisning i stilarter lige fra hip 
hop til moderne dans.

- Det bliver max hygge!
- Alle kan deltage uanset niveau (7. klasse og opefter)

Tid og sted
Lørdag d. 17. oktober kl. 11:00 til søndag d. 18. oktober kl. 12:00

Hornbæk Hallen, Carl Bødker Nielsens Vej 3, 3100 Hornbæk

Pris
Kr. 200,- som inkluderer undervisning, forplejning 

(aftensmad, morgenmad, frugt, snacks og ”movie-night”)

Underviser
Eva Marie Steenfeldt-Jensen

Tilmelding
www.hornbaekgymnastik.klub-modul.dk

Klik på EVENT i øverste bjælke
Tilmeldingsfrist mandag d. 12. oktober

For flere oplysninger kontakt
Kirsten Grønlund 20979894/kirsten3100@hotmail.com

eller
Eva Steenfeldt-Jensen evasteenfeldt@gmail.com

Bonus
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FØLG OS PÅ FACEBOOK
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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 



Håndbold
Formand
Victor Nemery
victornemery@gmail.com

Næstformand
Kim Nielsen

Ungdomsformand
Mette Nybroe
Tlf: 23821544

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

- 
 

ÅRET INTRO WEEKEND
Lørdag den 22.august 

Trods alle Corona forholdsreglerne blev det alligevel muligt at afholde 
året intro weekend for U7, U9, U13. Dog uden overnatning, vi turde 
simpelthen ikke med alle de regler.

Vi startede lørdag eftermiddag kl 14 med at spille en gang håndbold 
rundbold udenfor. For at hjælpe de lidt mindre spillere fik de ”store” 
U13 spillere handicap så alle kunne være med.

Efter håndboldrundbold var der nogle søde forældre til U13 spillere 
bagt kage til os og det var lige noget alle trængte til inden der skulle 
fortsættes med at bruge kroppen inde i hallen.
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- 
 

Malthe, Victor & Mads havde lavet et fint program til os så små og store fik prøvet at få kræfter 
med ”alle mine kyllinger kom hjem”, step v rebstigen og diverse andre sjove lege inden der skulle 
spilles håndboldkampe.

Da vi var nok til 4-holdsturnering, blev der sat op til 2 minihåndboldbaner. Hvor spillet går hurtigere 
end en almindelig håndboldbane, når man ikke skal løbe så langt. 

Færdig med 4-holdsturneringen havde søde forældre for U9 sørget for aftensmad til os, saml-selv-
burger og fritter som vagte begejstring hos de fleste.

Tak for gode timer i hallen, og dejligt at se fairplay & holdånd hele vejen rundt
Malthe, Victor, Mads & Mette
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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:

SÆSONSTART
Så er vinterbadesæsonen startet – vi glæder os til den kommende 
sæson, selvom det er under nye omstændigheder i disse corona tider.

Følg coronareglerne med afstand, afspritning og hensyn til hinanden. 
Vi opfordrer jer til at tale sammen, så de begrænsninger Corona re-
striktionerne medfører løses på bedste vis.

Bliv hjemme hvis du er syg.

Som noget nyt har vi fået lys på badetrappen nede ved vandet – nyd 
det.

SURFERNE
Vinterbadelauget har ingen bemyndigelse i forhold til surferne – det 
er alene Havnefogeden, der er myndighed i den sammenhæng. Hans 
anvisninger skal følges herunder opsatte skilte, som siger at bade-
trappen er for vinterbaderne.

God vinterbadning
Hilsen Bestyrelsen
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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 46 26
E-mail: seruph@c.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

  
Suppleant

Janne Bubandt 
Tlf. 4216 6419

jannebubandtjensen@gmail.com

Ansvarlig for seniorpetanque
Irene Serup

Tlf: 60 67 16 26
serup@c.dk

SINGLE TURNERINGEN 
2020 I HORNBÆK ER SLUT
25. september 2020

Kære venner,
Jeg takker alle for jeres deltagelse og entusiasme i denne petanque-
turnering til trods for, at det har været noget så sjældent som en single 
turnering. 

I alt 600 kampe var planlagt. Hver af de 25 deltagere skulle spille i alt 48 
kampe igennem turneringen.

I alt er 555 kampe blevet spillet. KUN 45 kampe manglede at blive 
spillet. Der har været rimelige årsager til, at disse kampe ikke blev 
spillet.

Personligt syntes jeg, at det bare er vildt godt gået!!!!
Der er rigtig mange kampe -nogen har sagt: måske lidt for mange! 
OK, et er første gang, og man skal lære af det.

Nu har denne petanque-sæson ikke været helt normal, for at sige det 
mildt.

Den der COVID-19 krise har på alle måder besværliggjort hele afviklin-
gen af turneringen. 

Af samme årsag har der i år INGEN turneringer været i hverken DPF 
eller DGI regi, så vores Single Turnering har måske været en fattig 
erstatning og har måske stillet lidt af vores sult efter petanqueturnerin-
ger. 

I betragtning af de prøvelser vi været igennem, syntes jeg, at det er 
fantastisk, at vi i fællesskab har kunnet gennemføre denne turnering.

Single Turneringen har haft flere stærke formål, nemlig at vi kunne gen-
nemføre noget så sjældent som en stor gennemgående Single Turne-
ring i klubben, at vi via Turneringen kunne komme lidt tættere på hinan-
den rent socialt og hermed få skabt lidt af en klubånd, at vi i Turneringen 
ville komme til at se (eller skal vi sige: erkende) egne stærke og svage 
sider, da vi alene har haft ansvaret for egne kugler ….. 

Det har derfor været dybt frustrerende i en kamp, at ens modstander hele 
tiden har forsøgt at ødelægge den ”geniale” taktik, man har lagt. 
Men det har vi forhåbentligt lært noget af!!

I singlespil har man jo INGEN makker at læne sig op ad, så alle erfarin-
gerne, der er opnået i dette singlespil, kan derfor sagtens genbruges, 
når der senere skal spilles double- og triple kampe igen. 
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Petanque

1. plads: Rasmus 2. plads: Ingrid 3. plads: Mads
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Jeg må sige, at set med en træners øjne, så ER der sket en positiv stor spilmæssig udvikling hos 
mange i løbet af denne turnering. Det gælder hele paletten rundt, nemlig i indlæg, i skud og ikke 
mindst i den taktiske ende.

I turneringens forløb og i særdeleshed imod afslutningen har det været meget spændende at følge 
kampen om topplaceringerne.

Det er så endelig blevet udløst i dag.
Og fakta er:
På en 5. plads: Suzette
På en 4. plads: Jørgen
På en 3. plads: Mads
På en 2. plads: Ingrid
Vinder og 1. plads: Rasmus

Som I vil se, så er præmierne relativt beskedne, men deltagelsen i sig selv bør tælle dobbelt. 

SENIORPETANQUE
 
Seniorpetanque turneringen afsluttes onsdag den 28. oktober med et evalueringsmøde, 
der inkluderer fælles spisning og lidt hygge på banerne. På grund af Covid-19 og det 
gældende forsamlingsforbud vil mødet i år blive afholdt udendørs, således at alle gældende 
retningslinjer herunder brug af håndsprit og afstandskrav nemt kan overholdes.

Turneringen føres i øjeblikket af Tage, der har spillet sig til 69 point, skarpt efterfulgt af Anni, 
Jannie og Peter, der alle har 67 point.



Det samlede resultat 

af turneringen 

er at finde på hjemmesiden 

hornbaekif.dk/afdelinger/petanque/

4. plads: Jørgen 5. plads: Suzette
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Nu er det jo sådan, at en fest ikke er særlig festlig, hvis der ingen gæster er. 
Det samme gælder også denne turnering. Vi havde 25 dedikerede deltagere.
Det har som bekendt været en langvarig tur. Var alle kampe blevet spillet, så havde hver enkelt i 
realiteten spillet petanque i gennemsnit 24 timer!!! 

Sådan en indsats skal også belønnes, derfor er der til alle en lille ”erindrings-præmie” / ”huske-
tingest”, som jeg vil uddele til hver enkelt, når jeg får afsluttet min talestrøm.

Jeg takker igen alle for at I har villet være med, og jeg håber – trods alt - at alle har fået noget for-
nøjelse ud af at deltage.

Jeg vil så lige her til sidst også sige en kæmpestor tak til Suzette, Grethe, Else og Kirsten, samt og 
ikke mindst klubben som har villet bidrage med lidt lækkert til gane og mave som en dejlig afslut-
ning på denne turnering.

Jørgen
Turneringsleder

KOMMENDE ARRANGEMENTER
 

3.  oktober:  Helsingør Kommune Mesterskab
10.  oktober:  Rødvinsturnering 7
31.  oktober:  Rødvinsturnering 8



Tennis
Hornbæk Tennis
Klubhuset og banerne
Sauntevej 80
3100 Hornbæk

Formand
Lise Fritzbøger
29764698
formand@hornbaektennis.dk

Kasserer og 
medlemsregistrering
Kirsten Bjerregaard
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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VENSKABSKAMP 
- GILLELEJE
Søndag den 6. september stillede friske og veloplagte tennisspillere 
fra  Hornbæk op i Gilleleje til den årlige venskabskamp. 

Som sædvanlig blev der 
spillet nogle gode mixdou-
bler og kæmpet om poka-
len. Desværre løb Gilleleje 
igen med pokalen. 

Vores bedste præstationer 
blev leveret af Anette Høst 
og Lars Pedersen, som 
spillede nogle forrygende 
kampe og udfordrede vores 
venner i Gilleleje.

Som altid en rigtig hyggelig 
og sjov dag med en corona-
sikret servering. Dog blev vi 
ikke snydt for citronfroma-
gen  (traditionsfromagen). 
Dejligt! Vi glæder os til næ-
ste år, hvor det er Hornbæk 
tennis, der lægger baner til.

LØRDAGSSKUM
Så er det blevet indendørssæson , og vi skal igen spille skum-
tennis i hallen.

Skumtennis er for alle medlemmer. Vi spiller doubler i to timer. 
Det er rigtig sjovt  at spille skum. 
 
SÅ KOM KOM TIL SKUMTENNIS!
 
Skumtennis om lørdagen er gratis for medlemmer.

Vi spiller på følgende lørdage kl.15-17:
24.10   •   31.10   •   7.11   •   21.11   •   28.11   •   5.12   •   
12.12   •   19.12
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JUNIOR INDENDØRSTRÆNING
Vi starter junior indendørstræning fra den 19.oktober.
Hver mandag er der træning i den store sal på skolen.
 
Junior under  12 år kl. 16.30-17.30
Junior over  12 år kl. 17.30-18.30.

AFRIGNING SØNDAG 1. NOVEMBER KL. 10
Så er udendørssæsonen ved at være slut. 

Vi lukker sammen banerne ned til vinteren søndag den 1.november kl. 10. 

Det vil være dejligt , hvis nogle medlemmer kan sætte 1 time af til at pakke klubben sammen. Det 
plejer at være rigtig hyggeligt og jo flere vi er, jo hurtigere går det.



Turistforeningen
Bestyrelsen:

Formand: 
Solvej Eskildsen 
solveje@hotmail.com 
Tlf. 50 92 26 81

Næstformand: 
Palle Mandrup 
palle.mandrup@gmail.com 
Tlf. 28 78 09 31

Kasserer: 
Per Thordal 
perthordal@gmail.com 
Tlf. 51 33 61 60

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

Best.medlem: 
Elin Scott 
elinscott8@gmail.com 
Tlf. 50 55 98 01

Suppleant: 
Aase Kjær Rald
aase.kjaer@hotmail.dk
Tlf. 40 48 71 59
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GENERALFORSAMLING 
Efter at Coronaen desværre forhindrede Turistforeningen i at holde 
sin ordinære generalforsamling i foråret, lykkedes det at gennemføre 
denne d. 25. august. 

På generalforsamlingen aflagde formanden, Olav Berntsen, føl-
gende beretning: 

Møder: 
Der har i løbet af året været afholdt 15 bestyrelsesmøder og møder 
om ”uge 31”

6 møder er blevet afholdt med Helsingør kommune, og 5 møder har 
omhandlet internetportalen www.hornbaek.dk

Endelig er der blevet afholdt 3 møder i forbindelse med Turistfor-
eningens 80års fødselsdag, mens 4 møder har omhandlet diverse 
emner.

Internetportalen www.hornbaek.dk
Portalen, som vi desværre, af økonomiske grunde, måtte lukke ved 
udgangen af året, nåede i sin levetid at have over 100.000 besø-
gende.

Diverse artikler:
Der har været bragt to helsider om Hornbæk i magasinet ”Konger-
nes Nordsjælland” som trykkes i 115.000 eksemplarer, og omdeles 
i Skandinavien og Tyskland. Takket være et stort arbejde fra Olavs 
side med salg af annoncer, slap vi for at betale for siderne.
Herudover har der været omtale af foreningen i HIF nyt, og Aase har 
igen gjort et stort arbejde med salg af annoncer til bykortet.

”Uge 31” 
Til eventet blev der trykt 2.500 programmer. 20 aktører stillede op 
med omkring 85 aktiviteter, og eventet blev besøgt af omkring 1.000 
gæster. 

Da ”uge 31” er en aktivitet der kræver utroligt mange ”mandetimer” 
at arrangere, har vi valgt at give stafetten videre til ”Foreningen for 
sundhed og bæredygtighed i Hornbæk” under Hornbæk Fitness.
Efter 9 år på formandsposten for Turistforeningen, valgte Olav at 
trække sig fra bestyrelsen. Både den øvrige bestyrelse og de frem-
mødte medlemmer takkede og hyldede ham for den store indsats. 
Han modtog også en stor tak for et glimrende samarbejde med 
Lokalhistorisk Forening og Arkiv. 
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Et andet bestyrelsesmedlem, Lotte Lund, valgte også at lade sin post gå videre, men desværre 
lykkedes det ikke at finde nogen der var interesseret i at overtage posten. Foreningen sender 
også en stor tak til Lotte for indsatsen.

Efterfølgende har den nuværende bestyrelse holdt møde, og har konstitueret sig. Vi ser frem til 
et spændende og udbytterigt nyt år i Turistforeningen, hvor vi ved at løfte i flok, og forhåbentlig 
i et endnu tættere samspil med medlemmer og andre interesserede Hornbækkere, kan yde det 
bedste for både turister og fastboende.



sst.dk/coronacoronasmitte.dk

14.07.2020

Bliv hjemme,  
hvis du er syg

Tør hoste

Hovedpine

Bliv også hjemme, hvis du er i tvivl, om du er syg.  
Isolér dig og sørg for at blive testet. Bliv hjemme indtil 
48 timer efter, at dine symptomer er helt forsvundet.

Feber

Muskelømhed

Vejrtrækningsbesvær

Ondt i halsen



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

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

Krocket
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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
 
Leder I efter en bolig som skal være fyldt med stemning, god kvalitet 
og moderne komfort, så tag med indenfor i denne flotte villa. Her vil 
I få opfyldt alle krav og dertil også en super god beliggenhed med 
Plantagen i baghaven, som giver nogle særdeles skønne rammer for 
familiens hverdag.
Villaen byder velkommen med en dejlig lys entre, som giver adgang 
til to store og lyse værelser, hvoraf det ene værelse har adgang til 
eget lækkert badeværelse med brus.
Fra entreen fører en gang til meget lækkert gæstebadeværelse og 
til det store køkken/alrum, som er naturligt opdelt i flere sektioner, 
således at der både er plads til spiseafdeling og to sofa-afdelinger. 
Køkkenet er i flot nyere stil og har adgang til bryggers med egen 
indgang og vaskefaciliteter.
Alt i huset er smukt sammensat, hvor de samme gulvfliser går igen 
i badeværelserne og bryggerset, mens værelserne alle har smukke 
plankegulve. Alle villaens rum er meget lyse og lyset trækkes helt ind 
i huset bl.a. via fire veluxvinduer med elektriske
markiser i opholdsrummet.
I denne kvalitetsvilla er det meget tydeligt, at der kræset for enhver 
detalje - ude som inde og kun de allerbedste materialer er anvendt. 
Eksempelvis er der luft til vand - gulvvarme overalt samt lys der om-
kranser hele villaen og udenomsarealerne fra Light By Juul, Grohe 
Cooker og indbygget kaffemaskine fra Siemens.

Villaen er omgivet af en skøn have, flere terrasseanlæg og lækroge, 
der byder på sol fra morgen til aften, hvor den vestvendte terrasse 
har elektrisk markise og terrassevarmere. I baghaven er der et godt 
redskabsskur fra 2018.
Endvidere er her rigtig gode parkerings - og adgangsforhold, hvortil 
der er en dobbeltgarage opført i samme stil som hovedhuset og med 
fjernbetjent port, hems og varmepumpe.
For enden af Toftemosevej er der direkte adgang til Plantagen, hvor 
man nemt via stier kan komme til vandet eller til centrum af byen. 
Alt i alt et super lækkert hus, som absolut skal ses og opleves!
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
uldahl-begravelse.dk
Kirkevej 7 
3100 Hornbæk
– over for Hornbæk Kirke

Familiefirma 
gennem 
tre generationer

Christian Uldahl 
Katrine Uldahl 
Anne Uldahl

– eksaminerede 
bedemænd

SUPER FLOT VILLA I GOD STAND


