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HOVEDAFDELINGEN

Det sidste år har været et meget anderledes år med COVID-19 og alle
de udfordringer, det har givet for alle vores aktive afdelinger. Der har
af samme grund ikke været ret mange aktiviteter, og meget er blevet
udsat eller aflyst.
Langsomt men sikkert er vi ved at vende tilbage til en normal hverdag
efter nedlukningen pga. COVID-19. Så mit håb er, at tingene kommer
til at være mere normale og med masser af aktiviteter på idrætsanlægget efter sommerferien.
Klubhuset og kiosken har været lukket ned i lange perioder, men også
her er der en genåbning på vej med de til en hver tid gældende Corona
restriktioner. Husk at aftale diverse arrangementer i klubhuset med
Susanne Holst.

TIMEFORDELINGSMØDE 2021

Timefordelingsmødet blev afholdt tirsdag den 27. maj for sæsonen
2021-2022.
Timefordelingen blev en tro kopi af 2020/2021 sæsonen, men jeg håber alligevel at alle kan se sig selv i den netop aftalte timefordelingsplan. Det bliver ikke så meget anderledes, før vi får udbygget vores
halfaciliteter. Noget tyder på, at dette kan ske indenfor en overskuelig
tid, når jeg ser på den udviklingsplan som kommunen netop har færdiggjort for idrætsanlæggene i Hornbæk, Saunte og Borsholm. En af
anbefalingerne i den nye udviklingsplan er udvidelse af halfaciliteterne
i Hornbæk hallen, i form af en multihal bl.a. til gymnastik og indendørs
tennis.

SAMARBEJDE MED SSP

SSP i Helsingør kommune har en netværksgruppe som bl.a. sætter fokus på ungdomskulturen bl.a. i Hornbæk. I den forbindelse er
Hornbæk Idrætsforenings afdelinger indbudt til et nærmere samarbejde om dette, og SSP planlægger at indkalde en række afdelinger
fra Hornbæk Idrætsforening til et møde med henblik på, at også HIF er
med i dette vigtige arbejde for at sætte fokus på børn og unges trivsel
og gøre flere børn og unge interesseret i at dyrke idræt og være en del
af for-eningslivet i Hornbæk Idrætsforening. Jeg håber bestemt, at der
er mange af afdelingerne der vil være med i dette arbejde.

HIF Informerer 2021:
August
Deadline
Oktober Deadline
December Deadline

Søndag
Søndag
Søndag

Indlæg sendes til duus@duusduus.dk
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den 25. juli
den 26. september
den 14. november

FOKUS PÅ UNGDOMSARBEJDET

Vi havde sidste år et hovedbestyrelsesmøde hvor vi bl.a. havde et oplæg fra DGI Nordsjælland om
hvordan vi i højere grad gennem initiativer kan sætte større fokus på ungdomsarbejdet i de afdelinger, der har børn og unge. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af en række afdelinger
der skulle komme med et oplæg om dette. Dette arbejde har også stået på standby pga. Corona,
men jeg håber at arbejdsgruppen med Jens Peter Nielsen fra Golfklubben som tovholder får gang
med arbejdet igen.

LOKAL SAMVIRKE

Lokal Samvirke er nu etableret som en egentlig forening med en bestyrelse i spidsen hvor bl.a.
Michael Sørensen og Peter Storminger er med i.
Opgaven i første omgang for Lokal Samvirke er at medvirke til sammen med Helsingør kommune, at
få lavet en helhedsplan for Hornbæk Havn og strand. Men Lokalt Samvirke sigter bredere end udvikling af havn og strand – foreningens målsætning er rettet mod ”Udvikling af Hornbæk og Omegn”
Jeg vil endnu engang opfordre alle afdelinger i Hornbæk Idrætsforening til at blive medlem af Lokal Samvirke og dermed bakke op om foreningen og dens vigtige projekter til gavn og glæde for
hele Hornbæk.
Peter P.
Hovedformand

HORNBÆK HAVNEFEST 2021 ER AFLYST

Arrangørerne af Hornbæk Havnefest - Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idrætsforening i et
tæt samarbejde med Fonden Hornbæk Havn og Hornbæk Havneforening – meddelte i en
pressemed-delelse den 11. maj 2021 at årets Havnefest i uge 30 er aflyst.
Myndighedernes restriktioner i forbindelse med afholdelse af friluftskoncerter i juli 2021 medfører under den fortsatte Corona-pandemi, at det for andet år i træk bliver umuligt at gennemføre Hornbæk Havnefest på et økonomisk velfunderet grundlag.
Den påbudte sektionsopdeling af det begrænsede publikumsareal foran Store Scene betyder, at kun 2 sektioner à 200 deltagere ville kunne etableres på arealet som under normale
omstændig-heder kan rumme op til 3.000 betalende publikummer.
Ej heller den påbudte ordning for indendørs, stående arrangementer levner mulighed for afvikling af de populære koncerter i såvel Vise Vers Teltet som i Hyttefadet.
Vi beklager, at beslutningen er nødvendig, og Foreningen Hornbæk Havnefest bakker op om
myndighedernes dispositioner. Allerede i marts måned var vi langt henne i årets forberedelser og
ventede kun på grønt lys til at aktivere de godt 400 frivillige hornbækkere som hvert år beredvilligt stiller op.
Det samme gjaldt for de mere end 20 optrædende bands og solister i det færdige musikprogram.
Alt er dags dato sat på standby i et års tid, men som et lille lys i mørket kan jeg oplyse, at hele
det omfangsrige musikprogram for 2021 allerede nu er reetableret og vil blive præsenteret på
Hornbæk Havnefest 2022.
Vel mødt!
Peter P.
Hornbæk Idrætsforening · Juni 2021
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Hovedafdelingen
Badminton
HVAD HAR CORONA BETYDET
FOR DIN AFDELING
Af Michael Sørensen

Vi spurgte de enkelte afdelinger, hvilken betydning Corona har haft og hvordan det har
påvirket afdelingen
 Hvilke konsekvenser har coronaen haft (medlems-afgang, aflyste arrangementer m.m.)?
 Hvilke tiltag har I foretaget mht fastholdelse af medlemmer?
 Har I søgt økonomisk tilskud i diverse puljer?
 Hvordan ser fremtiden ud?
JOHN LARSEN, FITNESS:
 Det har kostet lidt medlemmer, men ikke mere end vi nok skal hente det ind igen
 Vi har kørt kontingent-frihed i hele perioden, årsmedlemmer som har betalt for et helt år up
front får tilsvarende rabat på næste års kontingent. Vi åbnede forleden helt op, men giver
også kontingentfrihed i juni måned selvom vi har åbent.
 Ja, vi har søgt tilskud, og fået tilskud.
 Fremtiden ser umiddelbart rigtig fin ud.
MATHILDE FRITZBØGER, BADMINTON:
 Fra badmintons side har vi endnu ikke mærket de store konsekvenser ved Corona, endnu.
Vi har heldigvis ikke haft medlemsflugt og ej heller lidt økonomisk. Bl.a. på den baggrund
har vi i bestyrelsen valgt at nedsætte næste års kontingent med 50%, hvis man ønsker at
fortsætte, og dem der ikke ønsker at fortsætte får et halv års kontingent tilbage. Sidste mulighed har flere medlemmer imidlertid afvist, hvilket i høj grad vidner om det samfunds- og
lokalsind som hornbækkere heldigvis besidder.
 Ud over kontingentnedsættelse har vi forlænget sæsonen, således at alle medlemmer har
mulighed for at spille lidt fjerbold inden de går på sommerferie.
 Vi har ikke søgt nogle puljer, da vi umiddelbart kun har kunne se muligheden ved et større
tab, hvilket ikke har været tilfældet endnu. Vi ville rigtig gerne have haft søgt refusion til vores
træner, som ingen indtjening har haft, men har ikke fundet mulighed for dette...
 Fremtiden ser fortsat lys ud for Hornbæk Badminton Klub, og vi har benyttet tiden, hvor drift
m.v. har været på standby, til at generere fornyet energi og fortsat at forenings-udvikle, så vi
kan være endnu mere for vores medlemmer til næste sæson.
KIRSTEN MADSEN, PETANQUE:
 Vi har heldigvis ikke mistet medlemmer på grund af Corona. Der var desværre ingen former
for holdspil i 2020, da både Dansk Petanque Forbund og DGI tidligt på sæsonen aflyste alle
holdturneringerne dvs., at vi heller ikke havde nogen former for udgifter på den konto. Gebyrer til holdspil fylder ellers rimelig meget i vores budget. Internt i klubben måtte vi desværre
aflyse Hornbæk Open og afslutte nogle af vores løbende turneringer tidligere end planlagt.
 Kontingentet for 2021 har været nedsat betydeligt – fra kr. 350 til kr. 100
 Nej, vi har ikke søgt i nogle puljer.
 Hvordan fremtiden ser ud, ja, forhåbentlig god.
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KIRSTEN GRØNLUND, GYMNASTIK:
 Vi kender ikke konsekvensen, idet vi afslutter et medlemskab ved sæsonafslutning og ”starter forfra” ved ny sæson. Vi håber ikke, at vi mærker den store ændring, men det er et gæt.
Vi har ikke haft andre aflysninger end vores gymnastikopvisning – og har ikke noget tab i den
sammenhæng. (Den giver altid underskud!)
 Vi har været yderst informative ift nedlukningens faser og har fået fint feedback fra medlemmerne. Vi har forsøgt med online-undervisning, men der har ikke været interesse for deltagelse. Vi har tilbagebetalt kontingent for perioden 1. januar til og med sæsonafslutning 14.
april.
 Vi har søgt og modtaget tilskud fra DGI og DIF’s Corona-pulje
LISE FRITZBØGER, TENNIS:
 Da vi startede indendørs-sæsonen 1. okt. måtte vi tænke kreativt. Hallen blev ved vores
lørdags-skumtennis delt op, og vi måtte begrænse deltagerantallet. Vores junior træning
indendørs blev desværre også med færre deltagere. Og som alle andre, så måtte vi indstille
al indendørs-træning fra midten af december.
 Vi har drøftet eventuelt nedsættelse af kontingent.
 Vi har søgt DGI og DIF’s Corona-puljer til trænerløn/tabt tilmelding til vores indendørs hold
og har fået kr. 2.700
 Vi har i 2020 som vanligt spillet udendørs – dog med forholdsregler, men uden nedlukning.
Ligeledes har vi indledt 2021-sæsonen på vanlig vis, og vi er fortrøstningsfulde mht fremtiden.
MALTHE NEMERY, HÅNDBOLD:
 Coronaen har haft store konsekvenser for håndbolden. Der har ikke været samme muligheder for at være indendørs og spille bold. Derfor er medlemmerne i højere grad skiftet til
fodbold eller basketball. Det har betydet, at vi fandt det nødvendigt at lukke U-13 MIX. Coronaen har samtidig været med til at sætte en stopper for alle planlagte sociale arrangmenter,
der ellers var planlagt. Det har påvirket afdelingens økonomi samt antallet af medlemmer. Vi
har været meget præget af, at de daværende restriktioner var med til at holde håndbolden
lukket helt ned til det sidste. Det har derfor været rigtig træls, at alle andre måtte starte op,
mens vi tålmodigt måtte vente på nye regler fra Mette Frederiksen og co. Netop på grund af
det så vi endnu flere medlemmer vælge andre sportsgrene.
 Vi har sørget for udendørs træning, mens hallen var lukket. Der er også blevet sørget for hættetrøjer til samtlige medlemmer og samtidig fik vi også lavet udendørs arrangementer for at
fastholde det sociale.
 Vi har søgt så mange tilskud som muligt i diverse puljer. Det har været med fokus på at kunne
opstille rammer for sociale arrangementer med henblik på at holde på medlemmerne indtil
vi fik lov til at spille igen.
 Fremtiden ser lys ud. Vi nærmer os en tid, hvor vi alle kan vende tilbage til en normal håndboldverden. Vi glæder os til at få gang i håndbolden igen og byde alle spillerne velkommen i
hallen. Vi håber på, at vi i nær fremtid kan hive flere spillere til og forhåbentlig få et dame- og
herrehold. De Blå Djævle er kommet tilbage til herre senior i Hornbæk, og vi glæder os til at
styrke holdet. Vi har brugt Corona på at forberede en masse fede arrangmenter for afdelingen samt lave en plan for det kommende år.
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Hovedafdelingen
Badminton
PETER BJARNHOLT, CROCKET:
 Det har haft den konsekvens, at vi ikke har kunnet samles til socialt samvær indendørs, og at
vi måtte stoppe med at spille i en periode på over en måned pga de gældende restriktioner.
 Vi har hele tiden holdt kontakt til medlemmerne pr. mail, og vi har holdt dem kontingentfri i
2021.
 Vi har ikke søgt i nogle puljer
 Fremtiden ser lys ud
STEEN POULSEN, FODBOLD:
 Vi har heldigvis ikke oplevet tilbagegang i medlemsantallet snarere tværtimod. Vi måtte desværre aflyse Hornbæk Cup samt Kronborg Cup, som vi jo også er en del af.
 Vi har besluttet at hverken seniorer, old boys, veteraner eller ungdsomsspillere skal betale
kontingent i forårs-sæsonen.
 Vi har søgt om kompensation i forbindelse med aflysning af Hornbæk Cup, og har fra DGI’s
corona-pulje modtaget ca. 50.000 kr.
 Hvad fremtiden angår, så er det lidt op ad bakke på senior-niveau. Men det er ikke Coronaen’s skyld. Til gengæld kører det fint for old boys og veteraner, og ungdomsafdelingen
sprudler.
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KUNST PÅ
MOLEN
I HORNBÆK
Kunst
på Molen i Hornbæk.

Endelig kan vi komme ud og opleve noget sammen.
Endelig
kan vi komme inviterer
ud og opleve
Hornbækkunstnerne
til noget sammen. Hornbækkunstnerne
Kunst på Molen lørdag den 3. juli og søndag den 4. juli. Begge dage fra kl
Lørdag 17.
den
3. juli og søndag den 4. juli
Her udstiller over 30 kunstnere med malerier, akvareller, klip, keram
Begge dage fra klokken 10 til 17.
træ- og stenarbejder. Der er noget for enhver smag, så kig ud på vestre m
Her udstiller over 30 inspireret
kunstnere eller
med ligefrem
malerier,få
akvareller,
skind,
lyst til atklip,
købekeramik,
noget med
hjem. Under alle
træ- og stenarbejder.omstændigheder
Der er noget for enhver
smag,
så
kig
ud
på
vestre
mole
glæder vi os til at vise det, vi arbejder med.
og bliv inspireret eller ligefrem få lyst til at købe noget med hjem. Under alle
Dagenes
program:
omstændigheder
glæder
vi os til at vise det, vi arbejder med.

DAGENES PROGRAM:
Lørdag:
Klokken 10 åbner vi arrangementet / udstillingen
LØRDAG Kl. 10
Åbner vi arrangementet / udstillingen
Klokken
– 16 maler
Sabrina finurlige
Kl. 12-16 Maler
Sabrina12finurlige
ansigtsmalinger
på ansigtsmalinger på gl
glade
børn 14 – 16 spiller Gunnar Bay
Klokken
Kl. 14-16 Gunnar Bay spiller
Klokken lukker
17 lukker udstillingen
Kl. 17
Udstillingen
SØNDAG

Kl. 10
Udstillingen åbner
Kl. 12-16
Sabrina10finurlige
SøndagMaler
Klokken
åbner viansigtsmalinger
udstillingen
på glade børn
Klokken 12Einer
– 16laver
malerfantastiske
Sabrina finurlige ansigtsmalinger på gl
Kl. 14-17 Ballonsmeden
balloner til børn
Klokken 14 – 17 laver ballonsmeden Einer fantastiske ballon
Kl.14-16 Gunnar Bay spiller
Kl. 17
Udstillingen
Klokken lukker
14 – 16 spiller Gunnar Bay

Klokken 17 lukker udstillingen
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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
Pensionistafdelingen
Kurt Hvid
Karinebækvej 4
3100 Hornbæk
Tlf. 23605488
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HAV EN FANTASTISK SOMMER
Sikke en sæson vi igen har haft! Øv øv og atter øv. Til gengæld er vi
ovenud begejstret for vores medlemmer, som gang på gang har udvist
forståelse og stor betænksomhed. Så tak tak og atter tak for jer 
Der har været stor forskel på, hvor aktive vores badmintonmedlemmer har været i løbet af sæsonen. Ungdommen har været ret godt
med fra start til slut, men med en lang periode med udendørstræning,
seniorerne har kunne holde sig liiige under forsamlingsforbuddet, motionisterne har spillet hver anden uge for at vi har kunne holde den
fornødne afstand, når der ikke har været HELT lukket ned, og pensionisterne har også været sat ud af spillet i lange perioder.
Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at næste års kontingent vil være
reduceret med 50%, og dem som ikke ønsker at fortsætte kan får refunderet 50% af deres allerede betalte kontingent. Det kommer naturligvis til at mærkes på kontoen, men vi håber, at det er incitament til at
fortsætte endnu en sæson, så vi også har en stærk badmintonklub på
den anden side af Coronaen, og så er vi selvfølgelige også opmærksomme på, at vores medlemmer ikke har fået det for deres kontingent,
som de var lovet.
Sæson 20/21 er en sæson som vi skøjter let og elegant over og så
håber vi alle, at den kommende sæson bliver én til historiebøgerne. Vi
vil i hvert fald gøre vores for at den kan huskes.
De bedste og mest optimistiske sommerhilsner Mathilde på vegne af
resten af bestyrelsen.

GENERALFORSAMLING

i HORNBÆK BADMINTON KLUB
Torsdag den 19. august 2021 kl. 17.00 i Klubhuset
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Indkomne forslag (Forslag til pkt. 4 skal være formanden
ihænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse).
5. Valg af formand for 2 år (villig til genvalg) Valg af sekretær for
to år (villig til genvalg)
6. Valg af Bestyrelsessuppleant Pia Fritzbøger, Revisorer Torben
Fritzbøger og Jens Clemmensen og Revisorsuppleant
Thor Lundgren
7. Eventuelt.

Hvad er din
bolig egentlig
værd?
”Lige i øjeblikket er der massiv interesse for at flytte til vores vidunderlige
Hornbæk – primært af familier fra Københavnsområdet som sætter pris
på et roligt og afslappet miljø, frisk luft og foreningsliv.
Det betyder også at der lige nu, er optimale forudsætninger for at lave et
boligskifte”
Ring til mig og lad os sammen
drøfte dine salgsmuligheder
Tlf. 49 70 13 12

s
Mikkel Frii
Bøgenlund & Friis
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Fodbold
Hornbæk IF - fodbold
Formand
Steen Poulsen
formand@hornbaekif-fodbold.dk
40 36 50 57

REFERAT AF ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Sekretær
Peter Clausen
sekretaer@hornbaekif-fodbold.dk
22 55 00 25

Formand Steen Poulsen bød velkommen til bestyrelsen samt seks
fremmødte medlemmer.

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
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Fredag den 21. maj kl. 17.30 i klubhuset

Michael Sørensen blev enstemmigt valgt til dirigent.
Formand Steen Poulsen fremlagde den udførlige beretning, og den
blev godkendt uden kommentarer.
Kasserer Torben Fritzbøger fremlagde et flot regnskab, der viste et
overskud på 110.000 kroner og en kassebeholdning på mere end
400.000 kroner.
Bestyrelsen havde ikke modtaget noget til Indkomne forslag.
Under valg var der lutter genvalg til formand Steen Poulsen, sekretær
Peter Clausen samt de seks menige medlemmer Peter Lipczak, Michael Jørgensen, Kasper Krog Andreasen, Signe Storminger-Dalgaard, Steen Egesø og Kim Toft Madsen. Det eneste medlem der ikke
var på valg var kasserer Torben Fritzbøger.

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

Under eventuelt spurgte Jens Åge Sørensen til reglerne omkring kontingen-frihed for trænere og ledere i seniorafdelingen, og bestyrelsen
lovede at få rettet eventuelle fejl.

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

Efter 45 minutter kunne dirigenten afslutte årets generalforsamling.

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

Læs formandens beretning på www.hornbaekif-fodbold.dk
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Referat skrevet af Peter Clausen







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

Hver
onsdag
Luksus smørrebrød
Mange varianter

Vi hjælper dig med
råd og vejledning
Espergærde
Helsingør
Bybjergvej 3
Kongevejen 19
49 13 20 74
49 21 07 95
www.glarmester-jensen.dk

Salon Musette
Margit Fritzbøger

Holmevænget 13A · 3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 01 98

Pr. stk.

20,Hornbæk

STØT ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN
I HORNBÆK

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2021

11

Gymnastik
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

SÆSONSTART FOR
2021-2022 I HORNBÆK
IDRÆTSFORENINGS
GYMNASTIKAFDELING
Vi krydser fingre for og satser stort på, at vi kan starte sæson 20212022 op, som ”vi plejer”.
For programmet for sæson 2021-2022 er naturligvis på plads – vi er
jo optimister :-) Vi har igen i år sammensat et program med et bredt
udvalg af muligheder, så vi håber, at der også er noget, der passer
til dit/jeres behov.
Vi åbner for tilmelding lørdag d. 26.6. kl. 10. Sæsonen starter
for børne- og ungdomsholdene i uge 33 og for voksenholdene,
Voksen/barn-holdene og Lopperne i uge 35.
I det kommende sæsonprogram vil man kunne se, at der er foretaget
en rimelig stor udskiftning på trænerbænken.
Det kan se lidt voldsomt ud, men alt har en naturlig forklaring.
Jesper er stoppet som superinstruktør på Stjerneholdene. På Facebook skriver Jesper selv:
”Jeg giver nu stafetten videre, kroppen kan ikke mere, og håber alle
de nuværende, og de kommende, springere vil få en lige så fantastisk
tid, som jeg har haft”.
Fra Gymnastikafdelingen skal der lyde et KÆMPE TAK til dig, Jesper,
for din enorme indsats. Der findes kun én som dig – med alle dine
skrupskøre bemærkninger og din til tider upædagogiske og Kaptajn
Jespersen-agtige tilgang til ungerne (og deres forældre). Men alle vi,
der kender dig ved, at det hele er kærligt ment, og at der inde bag
dit udvendige panser banker et blødt hjerte. TAK for dig og dine 16
år som instruktør hos os – vi ønsker dig og din dejlige familie det
bedste fremover.
Springerne må nu undvære Jesper og stafetten er overladt til Ulrik
og Karina, som har undervist på stjerneholdene i flere år og nu er
klar til at tage over for Jesper. Der er ingen tvivl om, at de som makkerpar vil gøre alt for at ”Stjerneholdene” – små som store – vil bestå, udvikle sig og få gode oplevelser sammen både på og udenfor
hal-gulvet.
Som det ses i programmet, søger vi ny instruktør til ”Voksen/barn”
holdet og ”Lopperne”. Pernille, som så dygtigt tog sig af disse to
hold sidste sæson, er – desværre for os – flyttet til København. Og
det er lidt for langt at køre for to timers undervisning. Så er du én
– eller kender du én - som synes, det er en fest at få små børn og
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DRACHMANN
ADVOKATER
Autoriseret bobestyrer

49 21 01 80
Kontoradresser:
Nordhavnsvej 1 · 3000 Helsingør
Gydevang 39-41 · 3450 Allerød
www.drachmann.dk
da@drachmann.dk

A.R. Friisvej 3
3100 Hornbæk
Tlf.: 49 70 04 90
blomsten@ilsejacobsen.dk
A.R. Friisvej 3
blomsten.ilsejacobsen.com
Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
3100 Hornbæk
Hornbækvej
708, Abellund
v/Claus
Meulengracht
& Kristian Sandby
Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
Hornbækvej 708, Abellund
Tlf.: 49 70 04 90
3100
Hornbæk
Hornbækvej
708, Abellund
3100
Hornbæk
3100 Hornbæk
3100 Hornbæk
HORNBÆK
IDRÆTSFORENING
blomsten@ilsejacobsen.dk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk
3100 Hornbæk
email:
lumberjacks@mail.dk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks
www.lumberjacks.dkwww.lumberjacks.dk
blomsten.ilsejacobsen.com
www.lumberjacks.dk
Autoriseret bobestyrer
☺ Træfældning
☺ Træfældning
☺ Træfældning
Træfældning
☺☺Flishugning
Bestilling:
☺ Flishugning
☺ Flishugning
☺Rodfræsning
Flishugning
Ønsker du annonce på www.hornbaekif.dk skal☺du
kontakte
☺ Rodfræsning
☺ Rodfræsning
næstformand Michael Sørensen på tl. 2294 0731
eller
Rodfræsning
☺☺
Nyplantning
☺ Nyplantning
☺ Nyplantning
Hovedformanden
Peter
Poulsen
på
annoncer@hornbaekif.dk
☺
Nyplantning
☺
Brænde
Kontoradresser:☺ Brænde
☺ Brænde
eller tlf. 4037 8105.
Brænde
☺☺Hegnsopsætning
Nordhavnsvej
1 · 3000 Helsingør
☺ Hegnsopsætning☺ Hegnsopsætning
☺
Hegnsopsætning
(Folde,
dyre- & raftehegn)
Gydevang
39-41
· 3450
Allerød
(Folde,
dyre- & raftehegn)
(Folde, dyre- & raftehegn)
Du
skal aflevere
din
annonce
i 2 størrelser:
(Folde, dyre- & raftehegn)
Websitestørrelse: 930x180 pixels
www.drachmann.dk
Mobilstørrelse:
336x280 pixels

DRACHMANN

ADVOKATER PÅ WEBSIDEN
ANNONCER

49 21 01 80

da@drachmann.dk

Mobil:

Mobil: 2044 7133
Mobil:

2044 7133
7133
2044
2044 7133

Materialet sendes til:
Mobil:
annoncer@hornbaekif.dk Skriv venligst ordrenummer, når du sender mailen.
Har du brug for at få layoutet en Annonce?
Har du ikke en annonce kan Design 8 tilbyde deres hjælp.
www.skibshandlen.dk
Priser for layout af en annonce bestående af 2 størrelser ligger
mellem
DKK 1.200-1.500 inkl. moms
Ønsker du en animeret annonce gives separat tilbud

Hornbæk Skibshandel

Du kan kontakte bureauet Design 8 for et tilbud. Skriv til Linda Friis på info@design8.dk
eller ring på tlf. 53 38 88 83. Du kan læse mere om deres firma her: www.design8.dk

info@kathoj.dk

Gymnastik
deres voksne til at bevæge sig og have det sjovt og hyggeligt sammen, så er det dig, vi søger :-) Vi
krydser fingre for, at det lykkes.
På ”Motion MK” sker der også forandringer. Annelise har rykket teltpælene op og er flyttet til Roskilde! Annelise har på sin dygtige og humoristiske måde styret vores seniorgymnaster de sidste 8
år, og vi kommer selvsagt til at savne hende. Holdene bliver nu overtaget af Käthe Sølvhøj (onsdagsholdet) og Ludo Sølvhøj (fredagsholdet). Mange kender allerede Käthe – dels som vikar for
Annelise og dels fra dette forårs ”Sommermotion”. Käthe har en kæmpe undervisningserfaring, og
vi er ikke i tvivl om, at hun med sit potentiale vil blive en super instruktør på Motion MK onsdag.
Ludo, som tager fredagsholdet, har ligeledes en god portion uddannelse og erfaring med sig, og
vi glæder os til også at byde hende velkommen i Gymnastikafdelingen. De to vil komplementere
hinanden, da deres undervisnings form /- indhold ligger tæt op ad hinanden.
Også vores dygtige, velafholdte og altid glade og positive Emma, skal vi sige farvel til. Emma har
været en del af Gymnastikafdelingen siden hun som helt lille startede på Voksen/barn-holdet og
siden udviklede sig til en superdygtig rytmegymnast. Som 17-årig blev hun den yngste instruktør vi
har haft – og en meget dygtig og meget velafholdt af slagsen. Emma skal nu videre med sit liv - er
flyttet og startet uddannelsesforløb. I kulissen venter Laura Skovgaard på at tage over for Emma.
Emma har været så forudseende, at hun har håndplukket Laura og oplært hende, så hun kan overtage ”GymGirls” og ”MGP Dansespirer”. Vi glæder os til at Laura tager over.
Sidst men ikke mindst skal vi sige farvel til Eva. Det blev desværre kun til to sæsoner med All
Round (Rytme for unge piger), men hvilke to sæsoner! De piger, der var så heldige at opleve Eva
og hendes undervisning fik danse- og bevægelsesundervisning på et superhøjt og kreativt niveau
af en instruktør, som formåede at give dem SÅ meget af sig selv og skabt et dynamisk fællesskab.
Eva skal nu videre i sit liv med uddannelse.
Kære Jesper, Annelise, Emma, Eva og Pernille
Tusinde tak for jeres indsats i Hornbæk If Gymnastik.
Vi er superglade og taknemmelige for al den energi og
glæde I har lagt i Hornbæk IF Gymnastik og ønsker jer
alle held og lykke med jeres projekter for fremtiden.
Vores øvrige hold er besat med vores dygtige og motiverende instruktører – ingen udskiftning dér :-)
Vi glæder os til at skyde en ny sæson i gang efter sommerferien og er ikke i tvivl om, at det bliver supergodt
:-)
På forhåbentligt gensyn til en normal sæson 20212022 i Hornbæk Idrætsforenings Gymnastikafdeling.
Rigtig god sommer til jer alle – pas godt på jer selv og
hinanden.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Grønlund – formand
Mobil 20 97 98 94 · Kirsten3100@hotmail.com
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Tilmeldingen foregår online på
www.hornbaekif.dk - klik på ”Gymnastik”/vil du være medlem.
Når du tilmelder dig, skal du logge
ind først. Hvis du ikke tidligere har
oprettet dig på hjemmesiden, skal du
starte med dette.
På vores hjemmeside er alle holdene
grundigt beskrevet, og vi håber, at
du/I kan finde et, der passer dig/jer.
Har du spørgsmål vedr. indmeldelse
kan du rette henvendelse til Pernille
Kaslov, som er vores medlemsregistrator på tlf. nr. 40727494/pernille@
kaslov.dk. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller
skrive til undertegnede.

MODERNE REVISIONSHUS MED 100 ÅRS ERFARING
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.

Roskildevej 12 A, 3400 Hillerød

dossing.dk

SoMe

Torben Fritzbøger, Registreret Revisor
tfr@dossing.dk
Dir. 4822 7516
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Gymnastik
PROGRAM FOR GYMNASTIKSÆSON 2021-2022 I
OBS. : Ret til ændringer forbeholdes. Deltagerbegrænsning på alle hold
NR.

16

HOLD-NAVN

DAG

5

MGP Dansespirer 3- 5 år

Mandag

22

Smidighed og Styrke M/K

Mandag

24

Dance it

Mandag

28

Yoga M/K

Tirsdag

35

Ministjerner - Spring/rytme, nybegyndere drenge/piger fra 5 år

Tirsdag

15

Småstjerner 1 - Spring/rytme, let øvede drenge/piger fra 7 år

Tirsdag

23

Småstjerner 2 - Spring/rytme, øvede min. 1 år på Småstjernerne

Tirsdag og torsdag

14

Stjerneholdet. Springere/øvede

Tirsdag og torsdag

8

Motion M/K

Onsdag

1

GymGirls piger 1.-3. kl.

Onsdag

2

Hornbækpigerne piger 4.-6. kl.

Onsdag

45

Yoga M/K

Torsdag

4

Torsdags-Lopperne - 3,5 år - 0. kl. piger og drenge

Torsdag

50

Styrketræning M/K

Torsdag

19

Motion M/K

Fredag

29

Voksen/barn 1,5 - 3,5 år

Søndag

32

Søndags-Lopperne - 3,5 år - 0.kl. piger og drenge

Søndag

819

Motion M/K

Onsdag og fredag
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HORNBÆK I.F., GYMNASTIKAFDELING
TID

STED

INSTRUKTØR

Pris

16.30-17.30

Gamle sal/skolen

Laura Skovgaard

700

17.00-18.30

Multisalen/Hallen

Anne Tvilling Jensen

1.000

18.40-19.30

Multisalen/Hallen

Christina Ziegler

800

10.00-11.15

Multisalen/Hallen

Grete Mærsk

950

16.30-18.00

Tumlesal/skolen

Instruktør søges

950

16.30-18.30

Store sal/skolen

Ulrik Rasmussen/Karina Hedelund
Lauridsen

1.100

16.30-18.30

Store sal/skolen

Ulrik Rasmussen/Karina Hedelund
Lauridsen

1.700

18.00-20.00

Store sal/skolen

Ulrik Rasmussen/Karina Hedelund
Lauridsen

1.700

09.45-10.45

Hornbæk Hallen

Käthe Sølvhøj

650

17.15-18.15

Gamle sal/skolen

Laura Skovgaard

700

18.30-19.30

Gamle sal/skolen

Laura Daugaard Sørensen

700

10.00-11.15

Multisalen/Hallen

Grete Mærsk

950

16.30-17.30

Gamle sal/skolen

Instruktør søges

700

18.30-19.30

Multisalen/Hallen

Käthe Sølvhøj

850

09.45-10.45

Hornbæk Hallen

Ludo Sølvhøj

650

09.30-10.20

Gamle sal/skolen

Instruktør søges

700

10.40-11.40

Gamle sal/skolen

Instruktør søges

700

09.45-10.45

Hornbæk Hallen

Käthe Sølvhøj/Ludo Sølvhøj

975
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Gymnastik

HOLDBESKRIVELSE FOR HORNBÆK IF´S
GYMNASTIKSÆSON 2021-2022
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 deres eget tempo, at stifte bekendtskab med gymnastikkens verden.
Gennem leg og glæde stimuleres alle barnets sanser 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. 05.09.2021

”MGP DANSESPIRER"
3-5 ÅR

Mandage 16.30-17.30/Skolens gl. sal.
Instruktør Laura Skovgaard

På MGP Dansespirer danser, leger, griner og hygger vi os til MGP-musik og andre børnesange. Så
kan du heller ikke stå stille, når musikken spiller, og har du dans i benene, så skal du være velkommen på MGP Dansespirer – der er plads til alle danseglade!

Hold nr. 5/ Kr. 700,Sæsonstart mandag d. 30.08.2021
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Lokalt Samvirke i Hornbæk er en forening, som består af
cvr-registrerede foreninger, fonde og lignende i Hornbæk og omegn.

UDVIKLING AF LOKALSAMFUNDET
STYRKE NÆRDEMOKRATI OG LOKALT FÆLLESSKAB
SAMARBEJDE MED HELSINGØR KOMMUNE
Vi optager nye medlemmer — Husk at meld jer ind! Se mere på

Superbrugsen Hornbæk
- prøv f.eks. vores

Luksus smørrebrød

1 stk.

HVER ONSDAG

20,-

eller, vores tapas
færdigretter,
anretninger,
og menuer

HØJBJERG VVS
HAVNEVEJ 9
3100 HORNBÆK

Elektrikeren i
lokalområdet

49 70 49 25

Skru ned for el-regningen
Bestil en VARMEPUMPE

www.dyhl-el.dk

DYHL-EL

WWW.LSIH.DK

Tlf:+45 4970 1888
+45 2012 6188

E-mail: vvs@hoejbjerg.com

Nordre Strandvej 334,
3100 Hornbæk

Tlf. 49704488

www.hoejbjerg.com

Tirs - tors. 10 - 17.30
Fre: 10 - 18
Lør. og søn. 10 - 15
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Gymnastik
”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. 05.09.2021

”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. 02.09.2021

”GYMGIRLS”
PIGER FRA 1.-3. KL.

Onsdage 17.15-18.15/ Skolens gl. sal.
Instruktør Laura Skovgaard.

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 opvisningsdragter.

Hold nr. 1/ Kr. 700,Sæsonstart onsdag d. 18.08.2021

”HORNBÆKPIGERNE”
PIGER FRA 4.–6. KL.

Onsdage 18.30-19.30/ Skolens gl. sal.
Instruktør Laura Daugaard Sørensen - ny

Hornbækpigerne laver rytmegymnastik, hygger og lærer
nye dansemoves. 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 gymnastik 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 opvisningsdragter og måske redskaber.

Hold nr. 2/ Kr. 700,Sæsonstart onsdag d. 18.08.2021
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”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 søges

Holdet for de kommende superspringere.
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. Holdet er intro til ”Småstjerner 1”, og der vil blive arbejdet med grundtræning: smidighed, balance, grundspring og rytmisk forståelse – tilsat lidt leg – på niveau, som passer til alder
og udvikling.
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 gymnasten til et andet hold i samråd med forældrene.
Som forældre er man velkomne i salen, hvis man er omklædt og deltager i opvarmning, såvel som
aktiv hjælper.

Hold nr. 35/ Kr. 950,Sæsonstart tirsdag d. 17.08.2021

”SMÅSTJERNERNE 1”
DRENGE/PIGER FRA 7 ÅR – SPRING-OG RYTMEHOLD/LET ØVEDE.
Tirsdage 16.30-18.30/ Skolens store sal.
Instruktør Ulrik Rasmussen og Karina Hedelund Lauridsen.

Springtræning og de grundlæggende forudsætninger.
Forudsætning. 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.
Krav. Der er tale om holdgymnastik med mødepligt og samarbejde. Vi forventer derfor, at gymnasten er deltagende og oplagt. Gymnasten må også forvente at øve hjemme. Alle gymnaster
deltager i opvisninger. Der kan også være ekstra træning og ture.
Undervisning. I dette undervisningsforløb arbejder vi med de grundlæggende forudsætninger. Vi
arbejder henimod, at man som gymnast skal kunne mestre disse grundlæggende færdigheder, så
vi på sigt kan arbejde med lettere og mere komplicerede spring.
De vigtigste grundlæggende bevægelseselementer, som vi arbejder med i springgymnastikken, er:
Løb, afsæt/hop, rulning/rotation, landing, kip, balance, støtte/afsæt med armene.
Træningen af disse bevægelseselementer kan fx ske på redskabsbaner, hvor det er selve færdigheden – og ikke bevægelsen/springet – der er målet.
Undervisningen er inddelt i følgende faser i løbet af sæsonen:
1. Grundtræningsperioden, 2. Opbygningsperioden, 3. Opvisningsperioden.
De enkelte undervisningsgange er inddelt i følgende områder:
Opvarmning, styrke, bevægelighed, springtræning, (rytme).
Instruktørerne vurderer udøvernes potentiale og sammenholder det med forudsætninger, som de
forskellige spring kræver. Instruktørerne arbejder aktivt med at målrette træningen for derigennem
at indfri den enkelte gymnasts potentiale.
Trænerfilosofi. Vores filosofi er ”værdiskabelse”, og med det mener vi at udvikle hele mennesker
med sunde holdninger og værdier.
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Gymnastik
Økonomi. Der må påregnes en ekstra udgift på 400-600 kr. til opvisningsdragter og deltagelse i
træningsarrangementer.
Andet. Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gymnast vil have større udbytte af et andet springhold, flyttes gymnasten i samråd med forældrene.
Der kan forekomme aktiviteter til indsamling af penge til holdet, som kræver deltagelse.
Forældre er velkomne i salen, men KUN hvis de er omklædt og aktive som hjælpere og deltager i
opvarmning.

Hold nr. 15/ Kr. 1.100,Sæsonstart tirsdag d. 17.08.2021

”SMÅSTJERNERNE 2”
DRENGE/PIGER – SPRING-OG RYTMEHOLD/ØVEDE.

Tirsdage og torsdage 16.30-18.30/ Skolens store sal.
Instruktør tirsdag Ulrik Rasmussen og Karina Hedelund Lauridsen.
Instruktør torsdag Ulrik Rasmussen.

Springtræning med udfordringer.
Forudsætning. Man skal som minimum have gået til springgymnastik 1 år i Hornbæk eller have
været på tilsvarende springhold for at gå på Småstjernerne 2 – eller udvise specielt talent.
Krav. Der er tale om holdgymnastik med mødepligt og samarbejde. Vi forventer derfor, at gymnasten er deltagende og oplagt. Gymnasten må også forvente at øve hjemme. Alle gymnaster deltager i opvisninger. Der kan også være ekstra træning og ture.
Undervisning. I dette undervisningsforløb arbejder vi med de grundlæggende forudsætninger, men
sikrer samtidig, at der arbejdes aktivt med de færdigheder, som hver især indgår i mere komplicerede bevægelser. Man skal som gymnast mestre disse grundlæggende færdigheder for at kunne
indlære både lettere og mere komplicerede spring. De vigtigste grundlæggende bevægelseselementer, som vi arbejder med i springgymnastikken, er:
Løb, afsæt/hop, rulning/rotation, landing, kip, balance, støtte/afsæt med armene.
Træningen af disse bevægelseselementer kan fx ske på redskabsbaner, hvor det er selve færdigheden – og ikke bevægelsen/springet – der er målet.
Undervisningen er inddelt i følgende faser i løbet af sæsonen:
4. Grundtræningsperioden, 5. Opbygningsperioden, 6. Opvisningsperioden.
De enkelte undervisningsgange er inddelt i følgende områder:
Opvarmning, styrke, bevægelighed, springtræning, (rytme).
Instruktørerne vurderer udøvernes potentiale og sammenholder det med forudsætninger, som de
forskellige spring kræver. Instruktørerne arbejder aktivt med at målrette træningen for derigennem
at indfri den enkelte gymnasts potentiale.
Trænerfilosofi. Vores filosofi er ”værdiskabelse”, og med det mener vi at udvikle hele mennesker
med sunde holdninger og værdier.
Økonomi. Der må påregnes en ekstra udgift på 400-600 kr. til opvisningsdragter og deltagelse i
træningsarrangementer.
Andet. Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gymnast vil have større udbytte af et andet springhold, flyttes gymnasten i samråd med forældrene.
Der kan forekomme aktiviteter til indsamling af penge til holdet, som kræver deltagelse.
Forældre er velkomne i salen, men KUN hvis de er omklædt og aktive som hjælpere og deltager i
opvarmning.

Hold nr. 23/ Kr. 1.700,Sæsonstart tirsdag d. 17.08.2021
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”STJERNEHOLDET"
SPRING- OG RYTMEGYMNASTIK FOR ØVEDE DRENGE OG PIGER.
Tirsdage og torsdage kl. 18.00-20.00/ Skolens store sal.
Instruktør tirsdag Ulrik Rasmussen og Karina Hedelund Lauridsen.
Instruktør torsdag Ulrik Rasmussen.

Springtræning med udfordringer.
Forudsætning. Man skal som minimum kunne udføre basale spring.
Krav. Der er tale om holdgymnastik med mødepligt og samarbejde. Vi forventer derfor, at gymnasten er deltagende og oplagt. Gymnasten må også forvente at øve hjemme. Alle gymnaster deltager i opvisninger. Der kan også være ekstra træning og ture.
Undervisning. Undervisningen er inddelt i følgende faser i løbet af sæsonen:
7. Grundtræningsperioden, 8. Opbygningsperioden, 9. Opvisningsperioden.
De enkelte undervisningsgange er inddelt i følgende områder:
Opvarmning, styrke, bevægelighed, springtræning, (rytme).
Alt efter gymnastens kvalifikationer vil vi arbejde hen imod sammensatte måtte-spring op til 1,5
skrue og baglæns salto. På trampet eller trampolin vil vi arbejde med de fleste varianter af rotationer op til dobbeltrotationer.
Instruktørerne vurderer udøvernes potentiale og sammenholder det med forudsætninger, som de
forskellige spring kræver. Instruktørerne arbejder aktivt med at målrette træningen for derigennem
at indfri den enkelte gymnasts potentiale.
Trænerfilosofi. Vores filosofi er ”værdiskabelse”, og med det mener vi at udvikle hele mennesker
med sunde holdninger og værdier.
Økonomi. Der må påregnes en ekstra udgift på 400-600 kr. til opvisningsdragter og deltagelse i
træningsarrangementer.
Andet. Hvis vi i løbet af sæsonen vurderer, at en gymnast vil have større udbytte af et andet springhold, flyttes gymnasten i samråd med forældrene.
Der kan forekomme aktiviteter til indsamling af penge til holdet, som kræver deltagelse.

Hold nr. 14/ Kr. 1.700.Sæsonstart tirsdag d. 17.08.2021

”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 inspireret. 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. 30.08.2021
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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 forskellige dansestilarter. Vi slutter af med en god udstrækning af kroppen.

Hold nr. 24/ Kr. 800,Sæsonstart mandag d. 30.08.2021

”STYRKETRÆNING” M/K.

Torsdage 18.30–19.30/ Hornbæk Hallens Multisal.
Instruktør Käthe Sølvhøj.

Der vil være forskellige træningstyper fra træning til træning – således at din træning ikke vil være
ens. Der er cardio – så pulsen kommer i top og øger din forbrænding og giver sved på panden,
styrke med og uden redskaber, pilates træning for udholdenhed og smidighed.
Formålet med at styrke hele kroppen gennem varieret træning fra top til tå hver gang er, at du vil
tilegne dig en rank kropsholdning, mere smidighed og en meget stærkere krop. Timen vil hver
gang bestå af opvarmning – varieret træning af hele kroppen – udstrækning, og der afsluttes med
afspænding.
OBS. Vi gør opmærksom på, at I selv skal medbringe måtte og evt. tæppe.

Hold nr. 50/ Kr. 850,Sæsonstart torsdag d. 02.09.2021

”YOGA” M/K.

Tirsdage 10.00-11.15/ Hornbæk Hallens Multisal.
Torsdage 10.00-11.15/Hornbæk Hallens Multisal.
Yogalærer Grete Mærsk.

Yoga er for alle, uanset alder, køn, størrelse, fysiske udfordringer eller tidligere erfaring. Du behøver
ikke at være smidig eller stærk - (men du risikerer at blive det gennem regelmæssig praksis).
Det har større betydning, at du har lyst til at arbejde med dig selv og din krop, og ad den vej finde
ud af, hvad yogaen kan gøre for og med din krop, når du tør møde dig selv, uge efter uge, der hvor
du er, på yogamåtten.
Yoga handler ikke om, hvorvidt du kan nå dine fødder når du bukker dig forover, men mere om
hvad du oplever undervejs.
Yoga siges at have en positiv effekt på krop, sind og åndedræt. Gennem forskellige øvelser, vil vi
stimulere muskler, led, bindevæv, åndedræt, kredsløb og nervesystemet – kort sagt, vil hele kroppen blive rørt og berørt, gennem fysiske øvelser, åndedrætsøvelser/opmærksomhed, meditation
og afspænding.
OBS. Vi gør opmærksom på, at I selv skal medbringe måtte og evt. tæppe.

Hold nr. 28/ Kr. 950,Sæsonstart tirsdag d. 31.08.2021
Hold nr. 45/Kr. 950,Sæsonstart torsdag d. 02.09.2021
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"MOTION” M/K.

Onsdage 09.45-10.45/ Hornbæk Hallen.
Instruktør Käthe Sølvhøj.

Effektiv, varierende seniortræning af hele kroppen. Motion er godt og især kroppen nyder det. Den
er skabt til at bevæge sig. Ved motion bliver muskler og knogler styrket, kredsløbet forbedres, dit
humør stiger, du bliver gladere og meget stærkere. Det er vigtigt at holde sig i gang og i form – du
får bedre balance og en rankere holdning, og vi satser på en bedre kondition. Livet bliver alt andet
betydelig lettere, når du vedligeholder din krop.
Træningen varieres fra gang til gang, og vi vil hver gang nå hele kroppen igennem. Der vil selvfølgelig blive taget hensyn til kropsskavanker.
OBS. Dette skal din træningstaske indeholde hver gang: Træningsmåtte, ansigtsmaske, håndklæde minimum 1m langt og super træningshumør.

Hold nr. 8/ Kr. 650,Hold nr. 819/ Kr. 975,Sæsonstart onsdag d. 01.09.2021

"MOTION” M/K.

Fredage 09.45-10.45/ Hornbæk Hallen.
Instruktør Ludo Sølvhøj.

Effektiv, varierende seniortræning af hele kroppen. Motion er godt og især kroppen nyder det. Den
er skabt til at bevæge sig. Ved motion bliver muskler og knogler styrket, kredsløbet forbedres, dit
humør stiger, du bliver gladere og meget stærkere. Det er vigtigt at holde sig i gang og i form – du
får bedre balance og en rankere holdning, og vi satser på en bedre kondition. Livet bliver alt andet
betydelig lettere, når du vedligeholder din krop.
Træningen varieres fra gang til gang, og vi vil hver gang nå hele kroppen igennem. Der vil selvfølgelig blive taget hensyn til kropsskavanker.
OBS. Dette skal din træningstaske indeholde hver gang: Træningsmåtte, ansigtsmaske, håndklæde minimum 1m langt og super træningshumør.

Hold nr. 19/ Kr. 650,Hold nr. 819/ Kr. 975,Sæsonstart fredag d. 03.09.2021
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Gymnastik
GENERALFORSAMLING
I HORNBÆK I.F.
GYMNASTIKAFDELING
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
i Gymnastikafdelingen

Onsdag den 7. juli 2021 kl. 19.00
Hornbæk Hallens klubhus

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage
før afholdelse af generalforsamling.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Formand Kirsten Grønlund
Sekretær Anne-Marie Jørgensen		
Best.medlem Pernille Kaslov		
Best.medlem Maj-Britt Oltmann
6. Evt.
Efter generalforsamlingen bliver der serveret kaffe og kage.

Vær opmærksom på, at der skal vises Corona-pas ved indgangen.

Vi tager i øvrigt forbehold for ændringer i forhold til Corona-restriktioner.
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HORNBÆK

FØLG OS PÅ FACEBOOK

ER DIN BÅD

DRIFTSIKKER

?

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S

Book Service,
på tlf. 4830 0136

AUTHORIZED

www.brdrpetersen.dk

VOLVO
PENTA
SERVICE

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

Kontakt Michael på

msorensen.dk@gmail.com

2294 0731
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ER DU DEN, VI SØGER?
Vi – Hornbæk IF Gymnastik - søger med lys og lygte
instruktør(er) til vores Voksen/barn-hold (1,5–3,5år) og Lopperne (3,5 år–0. kl.) med start i uge 35
Er du selv én (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 kontakt mig
endelig og få en snak.
Stillingen er lønnet og på kontrakt.
Er du interesseret – eller har du et tip
- så skriv/ring til
Kirsten Grønlund
- formand for Hornbæk IF Gymnastik
kirsten3100@hotmail.com
Mobil 20 97 98 94

NYE HOLD NYE HOLD NYE HOLD
Går du med en ide til et nyt hold, så tøv ikke med at henvende dig til os.
Vi er altid åbne for nye tanker og tiltag.
Hvis du går med tanker om et instruktørjob, må du ikke holde dig tilbage!
Giv endelig lyd fra dig, hvis du har lyst til at tage et hold.
Ring eller skriv, så tager vi en snak.
Pbv
Kirsten Grønlund
Formand
Kirsten3100@hotmail.com
20 97 98 94
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Simon Jørgensen & Søn A/S
Tømrer- og snedkerfirma

• Hovedentreprenør
49 13 96 22

• Tilbygninger / ombygninger
Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

• Udskiftning af vinduer

STØT
ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN
I HORNBÆK

• Snedkeropgaver
• Renovering

49 13 96 22
simon-joergensen@mail.dk
Agernvej 7, 3490 Kvistgård
Viden er god
medicin
– spørg på
apoteket

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

49 75 86 50
Kathøj Kloakservice
Kathøjvej 2 • 3080 Tikøb

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

Superbrugsen Hornbæk
- prøv f.eks. vores

Luksus smørrebrød

eller, vores tapas
færdigretter,
anretninger,
og menuer

1 stk.

HVER ONSDAG

20,-
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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

-

”U7 & U10”
Alderen: 6 år – 11 år
Sted: Hornbæk hallen
Trænere: 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 efterfølgende 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.

NY HÅNDBOLDSPILLER I
HORNBÆK HÅNDBOLD?

NU MÅ DER ENDELIG SPILLES I HALLEN IGEN
Vi spiller
Tirsdag og torsdag i Hornbæk hallen kl 16-17
så kom og vær med 
Fokus er at det skal være sjovt at gå til en holdsport, der er plads til
hygge med kammeraterne og det skal være et frirum fra skole.
Træningen består i boldlege, med fokus på håndbold øvelser, let fysisk
træning og læring af regler i forhold til kampe. Det er sjovt at dyrke
en holdsport, tabe & vinde med samme sind og hygge efter kampe/
træning
Kom ned i hallen – se om det er noget for dig
Kontakt gerne Mette Nybroe ved spørgsmål og kom gerne ned i hallen
til en prøve inden tilmelding.
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Herrer senior

DRENGE FRA 16 ÅR
Tirsdag og torsdag kl. 18:30 – 20:00 i Hornbæk hallen
Herrer senior drenge er et sammentømret hold, som har eksisteret siden 2012. Holdet består af
både nybegyndere 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 kommer med en god indstilling og massere energi.
I den nye sæson har vi fået en masse nye spiller fra de velkendte Blå djævle tilbage, som laver
deres senior debut i Hornbæk Håndbold. Har du lyst til at møde disse håndboldlegender så kom
gerne ned til en prøvetræning.

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 2021/2022 byder på en masse
spændende kampe og turneringer i løbet af den
kommende sæson.
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Håndbold
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 muskeltræning/
cirkeltræning og konditionstræning - bl.a. via boldspil.
Træner har vi ingen af, men
Stine Kirkeby er tovholder.
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-

SKAL DIN ANNONCE

SES

Når der skal være fest
Er Peters fadøl bedst
Ring til Peter Marx og bestil

24/7-365 DAGE

SÅ FÅ DEN PÅ
IDRÆTSFORENINGENS
HJEMMESIDE
www.hornbaekif.dk
KONTAKT MICHAEL PÅ
TLF.: 2294 0731

HAVNEKIOSKEN HORNBÆK HAVN
TLF. 49 70 03 54

Hornbæk Skibshandel

(Herre- og dame jeans)

Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
Lumberjacks
Hornbækvej
708, Abellund
v/Claus
Meulengracht
& Kristian Sandby
Lumberjacks
Parajumpers 708, Abellund
Hornbækvej
Hornbækvej 708, Abellund
3100
Hornbæk
Hornbækvej
708, Abellund
3100
Hornbæk
3100 Hornbæk
3100 Hornbæk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk
3100 Hornbæk
email:
lumberjacks@mail.dk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk
e-mail:
lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks
www.lumberjacks.dkwww.lumberjacks.dk
www.lumberjacks.dk

RALPH LAUREN ☺ Træfældning
☺
☺
☺
☺
☺

☺ Træfældning
☺ Træfældning
Træfældning
☺☺Flishugning
☺ Flishugning
Flishugning
Flishugning
☺☺Rodfræsning
☺ Rodfræsning
Rodfræsning
Rodfræsning
☺☺Nyplantning
☺ Nyplantning
Nyplantning
Nyplantning
☺☺Brænde
☺ Brænde
Brænde
Brænde
☺☺Hegnsopsætning
Hegnsopsætning☺ Hegnsopsætning
☺(Folde,
Hegnsopsætning
dyre- & raftehegn)

(Folde, dyre- & raftehegn)
(Folde, dyre- & raftehegn)
(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil:
Åben alle dage
10 - 17.30

Mobil: 2044 7133
Mobil:
Mobil:

2044 7133
7133
2044
2044 7133
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Krocket
Formand:
Peter Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Mobil: 20 91 91 91
E-mail:
hornbaekkrocket@mail.dk
Kasserer:
Allan Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 25 57 18
E-mail: finne@finne-larsson.dk
Sekretær:
Kate Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 16 57 19
E-mail:
finne@finne-larsson.dk
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HORNBÆK KROCKET
DELTOG I FORENINGERNES
DAG I HELSINGØR
DEN 29. MAJ
Vi havde opstillet en bane, som kunne give en ide om, hvad det er at
slå til en krocket kugle med en krocket kølle.
Vi fik udleveret nogle visitkort, men har ikke forhåbninger om at får nye
medlemmer – desværre.

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

KÆRE VINTERBADER - BÅDE
GAMLE OG NYTILKOMNE
Som I jo nok har opdaget, har Badehuset været lukket ned siden
slut december - det er selvfølgelig ikke med bestyrelsens gode
vilje men på baggrund af corona restriktionerne.
Vi ved, at rigtig mange af jer har badet i vinter med omklædning i
det fri - det er bare så sejt.

KOMMENDE ÅBNING
Vi håber på, at vi kan lukke op igen den første lørdag i oktober.

GENERALFORSAMLING

I den sammenhæng vil vi, hvis corona restriktionerne
tillader det, afholde årets generalforsamling, som har
været udsat siden februar 2021.

Kasserer/
Medlemsregistrering
Ole Søndergaard
Løvvænget 5
3100 Hornbæk
Tlf.26213860
ole.sondergaard@tdcadsl.dk
Sekretær
Kirsten Storminger
Folden 3
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

Der vil blive udsendt dagsorden i følge vedtægterne 4
uger før afholdelse.
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Hornbæk Vinterbadelaug
En hilsen fra formanden

UDVIDELSE AF DEN SORTE DIAMANT
Corona-tiden har på mange måder givet udelivet en top prioritering hos os alle.

Vi frygtede lidt at, mange ville melde sig ud af
vores badelaug, da hverken sauna eller omklædning måtte bruges. Men nej omklædning
i det fri med piv kold vind og en periode med
grødis fik kun flere og flere til at hoppe i vinterhavet.
Det har været utrolig opløftende - ja hvordan
var man kommet igennem Coronatiden uden
det daglige møde med glade frysende Vinterbadere?
Jeg tror virkelig, at mange har haft den daglige
faste dukkert med omklædning i det fri, som
noget af et lyspunkt i en mørk bekymringsfuld
tid. Det var som om, man trodsede noget af al
bekymringen, angsten, uroen, afstand, mundbind ja og ingen knus, når man var “virkelig”
vinterbader i det fri, “det kunne de da ikke tage
fra os”.
Samtidig savnede vi selvfølgelig det gode
varme hus.
Den indstilling har også bevirket at vores venteliste blot er vokset støt. Bestyrelsen har derfor
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arbejdet og arbejder på udvidelse af huset og
badefaciliteterne for at tilgodese både nye som
gamle medlemmer - det med afstand er nok
som andre tiltag under Coronatiden noget, som
man fremover vil tænke på.
Vi har arbejdet og arbejder med forskellige muligheder og mulige løsninger, der kan godkendes af såvel Havnens ledelse som Kystinspektoratet og Helsingør kommune.
Når en løsning er fundet, vil I selvfølgelig blive
informeret hurtigst muligt.
Sluttelig vil jeg gerne takke alle jer, der trodsede
de manglende badefaciliteter ved Den sorte
diamants lukning og holdt fanen højt for glæden
ved vinterbadning. Jeg ønsker alle i Hornbæk
Vinterbadelaug en rigtig lang, lys og varm sommer efter en umenneskelig lang, mørk og kold
Corona-tid.
Jeg håber, vi alle ses til oktober under Fællesskabets Himmelsejl.
Aase Kjær
Formand

Tennis
TRÆNING

Hornbæk Tennis
Klubhuset og banerne
Sauntevej 80
3100 Hornbæk

Vi er kommet godt igang med træningsholdene, vi valgte at starte
op en uge tidligere end vanligt. Vejret var godt, banerne gode, og en
kæmpe trang til at komme igang ovenpå diverse Corona-nedlukninger.
Vores træner Jackie, Anders og Mikael gør et fantastisk stykke arbejde.

Formand
Lise Fritzbøger
29764698
formand@hornbaektennis.dk

TRÆNINGSPROGRAM;

Kasserer og
medlemsregistrering
Kirsten Bjerregaard
61 28 18 98
medlem@hornbaektennis.dk

Mandage ved Jackie:
Kl 15 junior fra 3. Årgang
Kl 16 junior fra 1. & 2. Årgang
Kl 17 junior fra 4. & 5. Årgang
Kl 18 voksen øvede
Kl 19 voksen begynder
Tirsdage ved Jackie:
Kl 16 unge fra 6. Årgang og ældre
Kl 17 voksen øvede
Kl 18 voksen let øvede
Kl 19 voksen øvede
Onsdage ved Anders:
Kl 17.30 voksen let øvede
Kl 18.30 voksen tennis fitness
Tilmelding via hjemmesiden

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

Der er forsat pladser på voksenholdene tirsdage,
samt begynder holdet mandag.
En stor reklame skal lyde for vores tennis-fitness hold onsdag kl 18.30et hold alle kan være med på uanset tennis niveau. Masser af sjov med
høj puls. Derfor et fantastisk hold, at være på mand/kone, veninder
mm. - forsat plads.

Vi får altid lavet plads til nye juniorer😉
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Tennis
HVER TIRSDAG ER DER SINGLETENNIS OPEN
Der spilles gode dueller, flot spil og et hyggeligt socialt samvær. Kom kom til singleopen hver tirsdag ! Husk tilmelding på
hjemmesiden.
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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@gastronordic.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

SENESTE NYT FRA
TURISTFORENINGEN
Efter at have stået i spidsen for eventet ”Uge 31”, valgte vi i 2020
at give ”stafetten" videre til en forening under Hornbæk Fitness. Vi
har været rigtig glade for at være med til at søsætte og videreudvikle
aktiviteten, men måtte erkende, at vi ikke havde de nødvendige ressourcer til at fortsætte. Super dejligt, at nye kræfter stod klar til at
tage over.
2021 har budt på nye udfordringer for Turistforeningen. Helsingør
kommune har valgt at skifte samarbejdspartner fra ”Visit Nordsjælland" til ”Wonderful Copenhagen". Dette nye samarbejde har bl.a.
betydet, at Turistforeningen fra og med i år har mistet sit årlige økonomiske tilskud fra kommunen.
Vi har dog ikke på nogen
måde tænkt os at give
op. Vi er i fuld gang med
at finde en ny struktur i
en anden form, der skal
sikre, at vi fortsat kan
arbejde til gavn for både
turister og fastboende.
Vi glæder os til at vende
tilbage med nyt, når vi er
kommet længere i denne
proces, og ønsker alle en
rigtig dejlig og forhåbentlig
solrig sommer.
Solvej Eskildsen
Formand for
Turistforeningen.
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Hornbæk ForeningsFitness
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
Nørregårdsvej 8B
3100 Hornbæk
Mobil: 22 87 96 09
mail@reneschibler.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Lasse Christensen
Tlf. 29257001
ingrid.korsholm@live.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Mads Rasmussen
Tlf: 20 30 33 87
mvras@hotmail.com

Kasserer
Henning Serup
Tlf. 60 67 46 26
seruph@c.dk

Suppleant
Janne Bubandt
Tlf. 4216 6419
jannebubandtjensen@
gmail.com

Sekretær
Morten Klausen
Tlf: 30 31 47 92
hagenklausen@gmail.com

Ansvarlig for
seniorpetanque
Irene Serup
Tlf: 60 67 16 26
serup@c.dk

Gedden

TAK TIL
ALLE VORE
ANNONCØRER
SOM STØTTER
IDRÆTTEN I
HORNBÆK
Der altid plads til flere annoncer
i Hornbæks mest læste blad.
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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

Golf
Hornbæk Golfklub:
Bøtterupvej 2C
3100 Hornbæk
Tlf: 49 75 95 70
sekretariat@hbgk.dk
Mad og Drikke
Café Rolf
Tlf. 49 75 95 70
caferolf@hbgk.dk
Formand:
Karsten Glahn
Tlf: 21 79 72 10
formand@hbgk.dk

Kasserer:
Mie Madsen
mie.madsen341@hotmail.com
Tlf: 22 56 94 27
Se øvrige udvalg på
vores hjemmeside.
www.hbgk.dk

Hornbæk Skytteforening
Formand
Hans-Henrik Holm-Hansen
Jupitervej 43
3100 Hornbæk
Tlf. 30 31 96 03
Kasserer
Karen Ahrendt-Jensen
Hornbækvej 992
3100 Hornbæk
Tlf. 20 86 01 75
Bestyrelsesmedlemmer
Sekretær
Kirsten Jørgensen
Sommervej 21
3100 Hornbæk
Tlf. 21 21 83 70
kirstenvagn4@gmail.dk
Christian Andersen
Mælkevejen 3
3100 Hornbæk
Tlf. 21 30 49 50

Fodboldens Venner

Jens Schultz
Engholmvej 27
3100 Hornbæk
Tlf. 53 85 65 85

Stig Petersen
Drejervej 15
3100 Hornbæk
Mobil. 2531 3980

Lone Jacobsen
Rosendalsvej 6
3140 Ålsgårde
Tlf. 5130 4452

Karen Bentzen
Hindbærvej 3
3100 Hornbæk
Tlf. 26 12 18 96

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

Jens Bertram
Øresundsvej 6, 3100
Hornbæk
Mobil 2521 7706
bossen@bertrams.dk

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

Thor Lundgren
Villingebækvej 9a
3100 Hornbæk
53703412

Peter Schou Nielsen
Stolemagervej 2
3100 Hornbæk
29432220

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

Nicolaj Westergaard
Stjernevej 17
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 12 57
Pistolafdelingen
Næstformand
Henrik Nielsen
Teglgårdsvej 304
3050 Humlebæk
Tlf. 25 34 08 60

Krocket
Hornbæk bådeklub
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

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

Sekretær
Anette Molbech
2323 1787

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

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

Klubhuset
Jannie Sørensen
2213 3120
jscaim@hotmail.com

Kølbåde
Anette Molbech
2323 1787

Gerd Nollund
4228 2906
gerdnollund@gmail.dk
Webmaster
Steen Guttknecht
steen@guttknecht.dk

Formand:
Peter Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Mobil: 20 91 91 91
E-mail:
hornbaekkrocket@mail.dk

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

Kasserer:
Allan Finne-Larsson
Købkesvej 3
3000 Helsingør
Mobil: 31 25 57 18
E-mail: finne@finne-larsson.dk

Venskabsklubben Hornbæk IF
– Barass Sports Centre
Formand
Kim Lykkegaard
Tlf. 21 63 21 88
lykkegaard@pc.dk
Næstformand
Per Lynge
Tlf. 20 40 30 61
per@hakunamatata.dk
Kasserer
Anette Molbech
Tlf. 23 23 17 87
anette@arcticaction.dk

Sekretær
Jørgen Boberg
Tlf. 24 67 89 81
jorgen.boberg.christensen@
gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Line Sirich
Tlf. 21 92 03 33
line.sirich@hotmail.com
Stine Svenninggaard
Tlf. 25 61 53 33
stines9@gmail.com
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Afsender:
Hornbæk Idrætsforening, Carl Bødker Nielsens Vej, 3100 Hornbæk

STOR FAMILIEVILLA MED GOD KÆLDER
Månevej 1A, Hornbæk
Her får I muligheden for at købe en villa fra 2006 med i alt 185 kvm.
beboelse samt en kælder på i alt 113 kvm. En super beliggenhed
hvor området er yderst attraktivt for børnefamilier og natur elskere.
Hornbæk Plantage ligger lige for enden af vejen og fra husets 1. sal
har man en god udsigt mod vest og ned over en del af plantagen.
Villaen byder på bolig i 1 1/2 plan og er indrettet med et hyggeligt
overdækket indgangsparti, en god entre med trappe både til 1. sal og
til kælderen. Derudover er der i stueplan et hyggeligt spisekøkken,
en meget lys stue med udgang til den store træterrasse, som følger
huset rundt fra syd mod vest. Endvidere tre lyse soveværelser, et
brusebadeværelse samt et bryggers.
1. sal er indrettet med en stor stue med et åbent køkken ( ej godkendt )og med udgang til stor vestvendt balkon, et lyst værelse samt
pænt badeværelse.Kælderen fremtræder ligeledes i meget pæn
stand, og er indrettet med to meget store disponible rum, lækkert
badeværelse samt garage med værksted. Overalt i kælderen er der
flotte klinkegulve med gulvvarme.
En solrig have med plads til leg og med flot beplantning. Den store
træterrasse giver lyst til at hygge sig sammen med venner og familie.
En villa hvor man får meget hus og have for pengene.

Sag H3583
Pris kr. 4.995.000
Ejerudgift kr. 4.989

Brt/nt kr. 21.314/18.335
Udbet. Kr. 250.000

Skal vi sælge din bolig så kontakt os – Vi er her for dig.

Nybolig Peter Leander
Peter Leander
Indehaver & Valuar
Tlf. 4970 2304

Charlotte Vigen Sandt
Ejendomsmægler MDE,
salgschef
Tlf. 4970 2304

86x25 mm

Hornbæk:
Dronningmølle:
Hornbæk:
Havnevej
23 A
Dr. mølle Strandvej 649 AUGENS BOLIG
A. R. Friis Vej 11
Havnevej 23 A · 3100 Hornbæk
Se mere 3101@nybolig.dk
side 46
3100@nybolig.dk
3120@nybolig.dk
3100@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf. 4970 2304
Tlf. 4970 2304 · nybolig.dk
Tlf. 4971 8100 · nybolig.dk
Tlf. 4840 0300 · nybolig.dk

Familiefirma
gennem
tre generationer
Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Anne Uldahl
– eksaminerede
bedemænd

4830 0043
Når I har brug for os, er vi der altid
– også søn- og helligdage ...

uldahl-begravelse.dk
Kirkevej 7
3100 Hornbæk
– over for Hornbæk Kirke

