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BadmintonHovedafdelingen
HIF Hovedbestyrelse
Formand
Peter Poulsen
Løvvænget 16, 3100 Hornbæk
Tlf.: 40 37 81 05
peterp@danskmetal.dk 

Næstformand
Michael Sørensen
Per Bjørnsvej 23 a,1.tv.
3100 Hornbæk
Tlf. 2294 0731
msorensen.dk@gmail.com

Kasserer
Anette Gleist
Toftemosevej 28, 3100 Hornbæk
Tlf.: 4970 4926
kassererhornbaekif@gmail.com

Sekretær 
Karl Vilhelm Nielsen
Sandagerhusvej 107, Saunte
3100 Hornbæk
Tlf.: 20 16 40 89
kvn@nielsen2020.dk

FU Medlem
Dorthe Lykkegaard
Holmegaardsvej 3
3100 Hornbæk
Tlf. 40587075
dorthelykkegaard@gmail.com
-samt Afdelingsformændene

 Hornbækhallen/Klubhus
Tlf.: 49 28 39 80  
Carl Bødker Nielsens Vej
3100 Hornbæk 
Susanne Holst tlf.: 4970 1508
spah@mail.dk

Vagttelefon Hallen
Tlf.: 4928 3980

Halinspektør
Stig Petersen, mobil 2531 3980

Hjemmeside: 
www.hornbaekif.dk

Redaktør:
Peter Poulsen (ansvarsh.)
Tlf.: 4037 8105

Redaktion:
Harry Duus, 
DUUS & KOMPAGNI 
Tlf.: 2227 5161 

Annoncer:
Michael Sørensen, tlf.: 2294 0731

Grafisk produktion:
DUUS & KOMPAGNI

Forsidebillede:
Foto Olav Berntsen

Oplag: 2.581

HIF Informerer 2022:
Februar  Deadline  Søndag den 30. januar
April  Deadline  Søndag den 20. marts
Juni  Deadline  Søndag den 29. maj
Indlæg sendes til duus@duusduus.dk

HORNBÆK HEAT TRÆNER I 
HORNBÆK HALLEN
Hornbæk Idrætsforenings nye Basketball klub er begyndt at træne i 
Hornbæk Hallen. De har hidtil trænet på Hornbæk skole, som des-
værre ikke viste så meget samarbejdsånd og forståelse for at Basket 
kunne forsætte deres træning på skolen. Til gengæld viste både Bad-
minton og Fodboldafdelingen i HIF stor forståelse og fleksibilitet for at 
Basket kunne få træningstider i hallen om onsdagen og om fredagen 
– stor tak for det.

Vi ønsker Hornbæk Heat velkommen i Hornbæk Hallen.
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IDRÆTS- OG KULTURPRIS 2022
Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på Hovedgeneralforsamlingen søndag 
den 24. april 2022, og kandidatforslag til denne pris skal være undertegnede i hænde senest søn-
dag den 3. april 2022. 

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 Forret-
ningsudvalget tager den endelige beslutning og fastsætter størrelsen på årets Idræts- og Kulturpris.

GOD JUL OG GODT NYTÅR
2021 er ved at rinde ud, og Hornbæk Idrætsforening har igen i år markeret sig på fornemmeste vis 
i mange sammenhænge, og hvor sammenhold og fællesskabet er i højsædet. 
Det har igen i år været et meget anderledes år med COVID-19 og alle de udfordringer, det har givet 
for alle vores aktive afdelinger, men jeg synes, vi på trods af alt er kommet godt i gennem. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der på en eller anden måde, i stort og småt, har 
været med til at gøre en indsats i og for Hornbæk Idrætsforening, og ikke mindst de mange spon-
sorer og annoncører, som fortsat støtter os på uvurderlig vis. 
Uden de mange frivillige ledere, trænere, instruktører, klubhusværter og andre hjælperes store 
indsats ville meget af vores arbejde ikke kunne lade sig gøre.
Jeg vil ønske alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår – og på gensyn til nye 
sportslige, kulturelle udfordringer og oplevelser i 2022.
Næste nummer af klubbladet udkommer i februar 2022.
Peter P., Hovedformand

Børnejuletræsfest i Hornbæk Hallen
Lørdag den 4. december 2021 kl. 13.30
er der den traditionsrige børnejuletræsfest i Hornbæk Hallen hvor der 
danses om juletræet, julemanden kommer og leger med børnene, og der 
vil være børneunderholdning og Lucia optog.

For en pris på 70 kr. pr. barn får børnene en godtepose og en sodavand 
samt underholdning og leg med julemanden.
Billetter til børnejuletræsfesten kan købes i Matas i Hornbæk og Super 

Brugsen i Hornbæk til og med torsdag den 2. december 2021.

Peter P., Hovedformand
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BadmintonHovedafdelingen
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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

Mikkel Friis

Bøgenlund & Friis
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BadmintonHovedafdelingen

Hornbæk Idrætsforening indkalder hermed til ordinær

HOVEDGENERALFORSAMLING
Søndag den 24. april 2022 kl. 10.00 i klubhuset

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
Hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen, 
byder Hovedafdelingen på et morgentraktement.

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2022
uddeles i forbindelse med Hovedgeneralforsamlingen.

Se mere om Idræts- og Kulturprisen på
www.hornbaekif.dk 

På Hovedafdelingens vegne
Peter Poulsen Hovedformand

JULEKONCERT I HORNBÆK HALLEN 
LØRDAG 4.DECEMBER KL. 20
Vi nærmer os dagen for den store julekoncert i Hornbæk Hallen 
med Beverly Hills Orchestra og Sweet Charlie 5. 

I arrangørgruppen har vi travlt med at forberede koncerten, der 
heldigvis kan gennemføres, fordi vi har en stor gruppe af velvil-
lige sponsorer, der støtter arrangementet økonomisk. 
Ligeledes har vi en række frivillige hjælpere, der også 
bidrager til, at vi kan gennemføre dette store arrange-
ment. Det gælder i garderoben, ved indgangen, i den 
velassorterede bar og i forhold til hallens transforma-
tion til festlokale – og selvfølgelig i forhold til oprydning.

I skrivende stund er der stadig få billetter tilbage til 
årets julefest, men vi er meget tæt på ’ud-solgt’ til årets 
festlige punktum i Hornbæk Hallen.

Dorthe Lykkegaard, medlem af forretningsudvalget
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STØT ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN 

I HORNBÆK

 

 

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

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

www.glarmester-jensen.dk 

Vi hjælper dig med      
råd og vejledning 

Margit Fritzbøger

Tlf. 49 70 01 98

Salon Musette

Holmevænget 13A · 3100 Hornbæk

Mange varianter

Hornbæk

Luksus smørrebrød
Mange varianter

Luksus smørrebrød

Pr. stk.

20,-

Hver 
onsdag
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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

MANGLER DU EN 
FED JULEGAVE? 

Hvis dit badmintontøj er begyndt at 
være lidt slidt, eller at du mangler 

lidt lækkert til ungerne, 
så er det nu i skal bestille 

via vores sponsor. 

Se nærmere nede i hallen, 
hvor der står en udførlig vejledning til, 

hvordan man bestiller. 

Det er virkelig flotte priser, 
så kig lige efter om der ikke skulle være 

noget der kan lokke 
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Badminton

JULEAFSLUTNING 
SENIORER OG MOTIONISTER

Vanligt tro holder vi en hyggelig juleturnering for både seniorspillere og motioni-
sterne. Det er vores alles Connie Bogattke, som står for herligheden, så vi ved at 

det nok skal blive TOP hyggeligt. 
Datoen for arrangementet er onsdag den 15. december 

og tilmelding bliver ved opskrivning i hallen, så kig efter, når vi nærmer os. 

JULEAFSLUTNING 
UNGDOM

Ungdommen holder naturligvis også en juleafslutning og 
dette bliver mandag den 20. december  

Her disker Magnus op med en masse sjove lege og efterfølgende er der 
æbleskiver m.m. i klubhuset. Vi håber at forældre vil støde til efter endt 

træning og nyde en lille æbleskive med os.
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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 CUP SPONSORER: 

Vanen tro vil der være både cafe og den meget populære Tombola i 
Multisalen, hvor stævnets ca. 800-1000 spillere og besøgende altid 
kigger forbi. 

Er du i den forbindelse interesseret i at bidrage med sponsorpræmier 
hertil kan stævnekoordinator Signe Storminger-Dalgaard kontaktes på 
29430959. Alt har interesse, stort som småt. 

Ud over at du bidrager til skønne oplevelser for spillerne, vil dit firmas 
navn og logo også fremgå på en sponsorvæg i Hallen, lige så vel som 
det vil blive eksponeret på diverse lokale Facebook-sites. 
 

HORNBÆK CUP 2022: 
 
Tilmeldingen er nu åben til Hornbæk Cuppen 2022, 
der spilles i Hornbæk Hallen i weekenderne 
den 29.-30. januar og den 4.-6. februar.

Gå ind på nedenstående link.
 https://hornbaekif-fodbold.nemtilmeld.dk/11
 
Stævnet er for både piger og drenge i årgang 2005 – 2015. 

Det er et stævne med høj kvalitet, indbyggede konkurren-
cer og præmie til stævnets spiller i hver årgang. Stævnet 
henvender sig til følgende hold, i separate drenge- og pi-
gerækker:

U16/U17  – fredag d.4/2 (start ca. kl. 17)
U14  – Søndag d. 6/2
U13  – Lørdag d. 29/1
U12  – Søndag d. 6/2
U11  – Søndag d. 30/1
U10 dr. 
& U9/U10 pi.  – Lørdag d. 5/2
U9 dr.  – lørdag d. 5/2
U8 dr.  – lørdag d. 29/1
U7 dr. 
& U7/U8 pi.  – søndag d. 30/1
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Fodbold

Garant Helsingør 
Støberivej 3

3000 Helsingør

BEVERLY HILLS ORCHESTRA
SWEET CHARLIE 5

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Brix 2x3m x 1 stk.pdf   1   25-06-2015   06:27:17

• Hovedentreprenør
• Tilbygninger / ombygninger

• Udskiftning af vinduer
• Snedkeropgaver

• Renovering

49 13 96 22
simon-joergensen@mail.dk
Agernvej 7, 3490 Kvistgård   

Julekoncert i Hornbæk Hallen
Lørdag 4. december 2021  kl. 20

featuring Henrik Launbjerg samt fuld blæsersektion

Køb billet:   www.billetten.dk

ROSKILDE
STEN & GRUS ApS
ROSKILDE
STEN & GRUS ApS
ROSKILDE
STEN & GRUS ApS
ROSKILDE
STEN & GRUS ApS
ROSKILDE
STEN & GRUS ApS
ROSKILDE
STEN & GRUS ApS
ROSKILDE
STEN & GRUS ApS
ROSKILDE
STEN & GRUS ApS

www.roski ldestenoggrus.dk

HIF siger tak til alle sponsorer

HØJBJERG VVS
HORNBÆK

Hornbæk Idrætsforening præsenterer
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Fodbold

SOCIALDAG & OVERNATNING FOR 
08/09-DRENGENE

08/09-drengene havde ultimo oktober en skøn sæsonafslutning med et døgn fuld af fede aktivite-
ter og samvær. 

Først et par timers aktivitet i X-Padelcenteret i Helsingør med padeltenniskampe, golfsimulator, 
bordfodbold & bordtennis. Herefter hjem i klubhuset til saftevand og et væld af pizzasnegle og 
kage. 

Så var depoterne igen fyldt op til eftermiddagens store brag skulle stå, nemlig fodboldenkampen 
hvor drengene skulle udfordreres af forældre&søskende-holdet. Halvanden times intens kamp som 
med nød og næppe vippede ud til forældre&søskendes fordel. Kampråb og detaljer fra kampen går 
over i historiebøgerne og blev selvfølgelig foreviget på VEO!

Herefter blev der badet og dernæst indtaget grillede burgere kreeret af endnu et fantastisk foræl-
drehold. 53 deltog i spisningen, inden vi lukkede aftenen med knap 3 timers indendørs bold og 
miniturnering i Hallen for drengene. 
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Fodbold
Kl. 00.00 var lyset slukket og drengene i 
drømmeland i Multisalen. 

Næste morgen blev de vækket til MorgenDak 
på Soundboxen og røg med det samme til 
mere fodbold i hallen inden den stod på ny-
bagte morgenboller og tak for nu i Klubhuset. 

Et fantastisk hyggeligt sjovt svedende aktivt 
mindeværdigt døgn med derudover fødsels-
dagsfejring, et rørende på gensyn til Simon 
der nu istedet for en stund skal træne U17 
jer, Slikposer sponsoreret for 4. år i træk af 
Havnekiosken. Mest af alt et døgn fyldt med 
indbegrebet af fællesskab, klubånd, glæde 
og fodbold og årsagen til, at vi ikke kan få 
nok af dette hold!
Trænerne & Signe
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Fodbold

NØD LÆRER NØ…..
Årgang 2011 er som så mange andre år-
gange en lille årgang. Faktisk var vi i for-
året 2021 kun ni glade drenge med et nyt 
og spændende fodboldår som 8-mands-
hold ventende lige efter sommerferien.

Derfor havde vi længe været på udkig 
efter nye spillere til holdet, dog uden det 
store held. Men hvorfor gjorde I så ikke 
bare, som vi plejer – lægger to årgange 
sammen? Det kunne vi desværre ikke, da 
der ikke er ”ledige” årgange, hverken over 
eller under vores, så vi gik i tænkeboks.

I april tog vi kontakt til Frem Hellebæk. Vi havde en insider, som fortalte, at de også havde nogle ud-
fordringer på deres 2011-årgang, og ved at indgå i et holdsamarbejde ville vi løse begge klubbers 
udfordringer. Så efter en del møder og et hav af e-mails startede vi med en ugentlig prøvetræning 
medio maj og frem til sommerferien.

Succes!
Efter sommeren har vi nu indgået et formelt holdsamarbejde på årgangen og spiller kampe og 
træner sammen som ét hold. Og ikke nok med vi løste vores umiddelbare udfordringer, holdsam-
arbejdet har også trukket nye spiller til, så vi lige nu er 30 aktive spillere på holdet.

Vi har to turneringshold, vi laver stationstræning med fokus på den enkelte spillers niveau – Vi er 
kort sagt blevet et endnu bedre lokalt breddefodboldstilbud, end vi nogensinde kunne være blevet 
alene.

Vi ses på banerne – Hornbæk/Hellebæk U11
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Fodbold

HORNBÆKS ÆLDSTE PIGER U18 
GØR DET IGEN-IGEN-IGEN
 
En ægte 3 trins raket!!
I en tid med Corona for godt et år siden, hvor alt stort set gik i stå, der 
tænkte vores sponsor - gennem 4 år og 2 forskelige kuld piger - det 
ganske anderledes.
For anden gang sponserede McDonald´s Helsingør, Hørsholm, Hillerød, 
Birkerød, Frederiksværk og Frederikssund en helt ny omgang tøj til vo-
res 25 jublende piger…igen.
Trin 1.
 
Trin 2.
Inden den nu færdigspillede efterårssæson, stod det os (red.: Trænerteamet) klart, at såfremt til-
buddet om fodbold til vores ældste årgange, skulle være en realitet, så skulle vi finde og indgå 
samarbejder.
Den fik vi øjeblikkeligt fra nogle superstærke piger fra FC Helsingør, og dernæst søgte vi mere over-
ordnet til Snekkersten (som vi har arbejdet sammen med tidligere, ligeledes med samme sponsor), 
og vi fandt hinanden og melodien, så vi sammen kunne folde os ud på 11 mandsbanerne...igen.
Der blev i efterårsferien i fællesskab også hevet en yderst velkendt vinderpokal med hjem fra det 
internationale fodboldstævne Verona Cup i dejlige skønne italien…igen.
 
Trin 3.
Og som i de fleste eventyr ender det her selvfølgelig også helt vidunderligt lykkeligt.
Pigerne sluttede denne søndag sæsonen af med en knusende overbevisende 6-0 sejr over pigerne 
fra Lyngby Boldklub 1921.
Sjældent er overskud, evner, smil, imødekommenhed, kærlighed, tolerance og samarbejde hen-
over sæsonen set af en sådan kaliber, som pigerne har udvist det overfor hinanden. Det har været 
en kæmpemæssig smuk oplevelsesrejse at være med på, og sol, måne og stjerner tyder på, vi 
kommer til at få endnu mere og meget mere af det fremover. Ja tak!! Og…..nå ja….kvaliteten af 
fodbold, glæden og følelserne - billedet taler vist sit helt eget tydelige sprog…igen.

Rema 1000 i Esbønde-
rup og Horneby havde 
sponseret Champagne 
til fejringen af mesterska-
bet. 1000 TAK

U18 Pigerne strålede i smukke vejr

Hornbæk Idrætsforening · December 2021 15 



TuristforeningenFodboldens Venner
Stig Petersen
Olaf Rudes Vej 9 2.th
3000 Helsingør
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

Peter Schou Nielsen 
Stolemagervej 2
3100 Hornbæk 
29432220

Lone Jacobsen
Rosendalsvej 6
3140 Ålsgårde
Tlf. 5130 4452

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

Thor Lundgren
Lille Ewaldsvej 4
3100 Hornbæk
53703412

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

Onsdag den 1. december
Onsdag den 15. december

Vi spiller i Multisalen i 
Hornbækhallen kl. 19.00

Dørene åbner kl. 18.00
Salg af øl og vand, Glögg m.m.
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AUTORISERET  KLOAKMESTER

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



 

 

 



 

 

 

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 
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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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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

MEDDELELSE
Indkaldelse til den 38. ordinære 

generalforsamling i Gedden
Torsdag den 3. februar 202 kl. 19.00

Hornbæk Vandværk, Hornebyvej 1, Hornbæk

Under henvisning til lovenes § 4 indvarsles hermed den 
38. ordinære generalforsamling som ovenfor anført.

Jf. § 4 fastsættes dagsordenen hermed:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3.  Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
 3.2. Vedtagelse af kontingentets størrelse.

4. Valg af bestyrelse og suppleant.
 (Jacob, Christian, Thomas, Lone, Børge og Leslie)
 • Thomas, Christian og Jacob for 2 år.
 • Lone og Børge for 1 år.
 • Leslie (suppleant) for 1 år.

5. Valg af revisorer og 1. suppleant.
 (Jens Frederiksen - modtager genvalg)

6. Behandling af indkomne forslag.
• Forslag vedr. ændring af lovens § 4, stk 1 (formanden)
• Forslag vedr. udmeldelse af HIF. (formanden) 

7.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest 15/1-2022. 

Der vil traditionen tro blive budt på fiskefrikadeller og ser-
veret øl, vand og kaffe under forsamlingen.

På bestyrelsens vegne.
Thomas Ratzlaff, formand
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Gedden
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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

Vi optager nye medlemmer — Husk at meld jer ind! Se mere på WWW.LSIH.DK

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

- prøv f.eks. vores

Luksus smørrebrød
eller, vores tapas

færdigretter,
anretninger,  
og menuer

20,-
1 stk.

HVER ONSDAG
Superbrugsen Hornbæk



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:
Karsten Glahn
Tlf: 21797210
formand@hbgk.dk

Kasserer:
Mie Madsen
mie.madsen341@hotmail.com
Tlf: 22 56 94 27

Se øvrige udvalg på 
vores hjemmeside.
www.hbgk.dk
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HORNBÆK GOLFKLUB 
MED STOR SÆSON
Året 2021 har på mange måder været et vildt år i Hornbæk Golfklub, 
hvor vi har fået nye medarbejdere, nye initiativer, nye sponsorer og en 
flot vækst i medlemstallene. Det går godt i golfklubben – faktisk så 
godt, at vi i visse medlemskategorier har været nødsaget til at oprette 
ventelister. Det er efterhånden rigtigt mange år siden, at vi har stået 
med det problem. Det gælder dog stadig, at vi meget gerne optager 
nye juniormedlemmer. Vi har opjusteret for træningsmængden og res-
sourcerne til juniorafdelingen, på trods af at vi stadig udbyder det klart 
billigste juniormedlemskab i Nordsjælland.
 
Foruden den store medlemstilgang, har golfklubbens bane modtaget 
store roser og scorer flotte point i tilfredshedsundersøgelser. Vores 
greenkeepere har leveret et fortræffeligt stykke arbejde, og det er dej-
ligt at det bliver bemærket. Banens niveau er nu så velanset, at vi er 
blevet udvalgt som værtsbane for Dan-

marksmesterskaberne i golf for 
juniorer i 2022.
 
Restauranten får nye forpag-
tere i 2022, og vi er netop nu i 
gang med en grundig ansættel-
sesproces, så vi kan garantere 
såvel medlemmer som gæster 
noget god, varieret mad til 
fornuftige priser. Vi vil på det 
kraftigste anbefale at komme 
op og prøve maden af, selvom 
du ikke er golfspiller. Du kan 
sidde på terrassen og nyde 
mad i solnedgang og smukke 
omgivelser – og så til fornuf-
tige priser.
 
Golf er en relativt sæsonbe-
tonet idræt, men vi forsøger 

at lave initiativer så vores medlemmer kan nyde hinan-
dens selskab og den flotte natur i videst mulige omfang. Derfor er der 
nu ved at blive oprettet gå-/løbeklub, yogahold samt turneringer på 
vinterbanen. Ydermere har vi fået installeret en såkaldt TeeBox, hvor 
man kan spille simulatorgolf i varme og behagelige omgivelser, når 
vinterkulden bider fra sig.
 
På gensyn næste år,
Hornbæk Golfklub



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

Kontakt Michael på
msorensen.dk@gmail.com

2294 0731

FØLG OS PÅ FACEBOOK

HORNBÆK

ER DIN BÅD 
DRIFTSIKKER?

AUTHORIZED

VOLVO 
PENTA

SERVICEwww.brdrpetersen.dk

Book Service, 
på tlf. 4830 0136

Brdr. Petersen’s
Maskinfabrik Gilleleje A/S 
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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

UPDATE
På alle vores hold bliver der hop-
pet, sprunget, danset, trænet med 
elastikker, håndvægte til den store 
guldmedalje og med en glæde og 
energi som i den grad smitter.
 
Sidder du nu med en fornemmelse af, at du kunne tænke dig 
– eller dit barn – skal have den samme oplevelse, så ring til 
undertegnede eller gå ind på Hornbæk Idrætsforenings hjem-
meside www.hornbaekif.dk – klik på GYMNASTIK og læs om alle 
vores tilbud. 
Vi har også en plads til dig😊 

Kirsten Grønlund
Formand
Kirsten3100@hotmail.com / 20979894

SKOLENS IDRÆTSDAG
Hornbæk IF Gymnastik var - sammen med Hornbæk IF Tennis, Horn-
bæk Golf, Hornbæk IF Badminton, Hornbæk IF Fodbold samt Hamlet 
Rugby Klub - igen i år med til at skyde Hornbæk Skoles udskolings-
klassers efterårsferie i gang ved dette års Motionsdag.

Vores superdygtige og inspirerende underviser Sofie Mai og de unge 
mennesker arbejdede suverænt sammen, og der var både koncentra-
tion og spontan glæde - resultatet ses på billederne. 
Tusinde tak til Sofie Mai for fantastisk undervisning
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Gymnastik
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VORES INSTRUKTØRKORPS
Vi bestræber os på at give vores medlemmer den bedste undervisningsoplevelse, og vi er super-
stolte af at have et dedikeret, dygtigt og inspirerende instruktørkorps.

I denne sæson har vi sendt flere af vores instruktører på kurser. Alle som én, har de meldt tilbage, 
at de er blevet fyldt op med viden og inspiration, som de brænder for at dele med deres hold.
Det skal lige tilføjes, at de alle bruger deres sparsomme fritid helt frivilligt på disse kurser.

Billederne her, er fra et spring-kursus ”Bliv helt skarp på springmodtagning”, hvor vores spring-
instruktører Ulrik, Karina og Helle deltog i oktober. Som det kan ses, var der dyb koncentration 
– men også plads til grin. 



Hornbæk Idrætsforening · December 2021 25 

31.10.2021 - Inspiration på op-
bygningen af en god spring-
time 
Jeg var taget afsted for at deltage i un-
dervisningen og var i god tid, da vi gik 
til vintertid. Så der var rig mulighed for 
at se det foregående kursus. 

Til kurset var vi ca. 15 deltagere med 
bred erfaring fra foreningslivet og 
springgymnastik. Her blev drøftet alt fra 
det at favne en bred aldersgruppe, til 
børn og unge der ikke vil deltage aktivt 
i undervisningen. Her blev vi dog hur-
tigt enige om, at det både er underviser 
og forældre, som har en aktiv rolle til at 
afhjælpe dette. Herefter kom vi rundt 
om den årlige planlægning, og hvilke 
aktiviteter der er. Noget vi aktivt arbej-
der med i HIF, og med de nye tanker og 
ideer er vi ved at kigge ind i de frem-
tidige aktiviteter på springholdene, så 
glæd jer. 
Mvh. Ulrik Rasmussen 
 

Karina, Helle og Ulrik 



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

Som alle andre steder oplever 
vi en tendens til en stigende 

Corona-smitte.

 SÅ HUSK:
Hold afstand

Vask og/eller afsprit hænder 

Bliv hjemme, hvis du har symptomer

Giv besked, hvis du har været i nærkontakt 
med en Coronasmittet

Pas godt på hinanden 

Julehilsen
Gymnastikafdelingen ønsker 
alle gymnaster, instruktører 
og deres familier en rigtig 

dejlig og hyggelig jul 
og et godt og 

lykkebringende nytår 2022.

Bestyrelsen
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03.10.2021 - Bliv helt skarp på spring-
modtagning 
Her var trænerteamet på Stjerneholdende taget 
afsted for at få sidste nye viden omkring spring-
modtagning. Her havde vi selskab af et par kani-
ner, som var Amalie, Majse, Sigga og Elva. Tusind 
tak for hjælpen. Undervisningen var på Trampet 
og bane. Her fik alle deltagere testet deres fær-
digheder i modtagning, som vi nu kan gøre brug 
af i den fremadrettede undervisning. Så vi glæder 
os til at tage imod jer på trampet og bane i salto, 
flikflak og kraftspring. Vel mødt til næste under-
visning.
 
 Mvh. Trænerteamet



MØD OS PÅ FACEBOOK 
OG VÆR MED I FACEBOOK GRUPPEN 

”Hornbæk IF’s Gymnastikafdeling”, hvor alle med interesse for Hornbæk IF’s 
Gymnastikafdeling 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

FIK DU IKKE VORES MAIL???
Vi sender mails ud via vores registreringssystem, 

og hvis ikke vi har jeres rigtige 
mailadresse, når vores informationer ikke ud til jer. 

Derfor er det supervigtigt, at I opdaterer jeres data – bl.a. jeres mailadresse 
ved at logge ind i Klubmodul med jeres brugernavn
 (mailadresse) og jeres log in og rette i ”Ret profil”.
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GYM GIRLS
HVA´ LAVER DU OM MANDAGEN?????
SKULLE DU IKKE BARE KOMME OG DANSE 
SAMMEN MED OS????

Elsker du at bevæge dig til musik og 
have en fest i hverdagen
– så kom og prøv/dans med os på 
"Dance it" for voksne kvinder. 

Vi danser mandage kl. 18.40 - 19.30 i 
Hornbæk Hallens Multisal.

Instruktør: Christina Ziegler-Jensen.
Efter prøvetime tilmeldes på Hornbæk IF - Gymnastik (klub-modul.dk)



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
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

Hornbæk Vinterbadelaug
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BERETNING 
SÆSON 2020/2021
Af formand Aase Kjær
”Evigt ejes kun det tabte”. Sætningen er hentet fra Henrik Ibsens skue-
spil ”Brand”. Formuleringen kan forekomme selvmodsigende. Hvor-
dan kan evighed og tab høre meningsfuldt sammen?

Svaret kunne være: Historieskrivning har at gøre med, at bevare det 
tabte og det skete, for tiden efter…

Vi var virkelig med til at skrive historie, da vi d. 11. marts 2020 lukkede 
badehuset med øjeblikkelig virkning. Vi blev så at sige alle spærret 
inde, med kun det mest nødvendige som udgangstilladelse. Alle måtte 
blive hjemme så Hornbæk blomstrede. Folk strømmede til deres som-
merhuse og skulle man igennem hovedgaden så var det russisk rou-
lette. Enten gik man ud på gaden med risiko for at blive kørt ned, eller 
man valgte fortovet hvor to meter var et umuligt mål, så nåede man 
Brugsen, kunne man lige så godt gå videre til bedemanden på Kirke-
vej. Det var svære tider, men vi havde alle vor redningsmand Phillip Fa-
ber. Hver morgen vred vi alle hofterne af led og sang lige fra ”Mormors 
kolonihavehus” til ”Nærmere Gud til dig”. Påsken kom, præsterne gik 
på gaden og endelig trådte ”fru Frederiksen” frem. Toppen var nået, 
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kurven knækkede nedad på den grønne orange bakketop. Lønkompensationer og andre tiltag 
havde hjulpet, Jorden havde fået det bedre – den kunne ånde og vores alles indsats havde hjulpet 
– smittetrykket faldt. Vi sang sidste gang med Phillip, og lukkede lidt efter lidt Danmark op igen.

Der blev åbnet op for at vi kunne ses lidt mere, dog helst udenfor og hele tiden med afstand. Man 
havde konstant dårlig samvittighed og var stedse ængstelig for at være ”for letsindig”. Når vi skulle 
bade ude ved vores hus, var det i behørig afstand og vores tabte ”friheds hus” stod som et symbol 
– en evig længsel.

Sommeren tog over, vinterbaderne tog ud på strandende og Hornbæk lignede mere og mere sig 
selv med fyldte strande og caféer. Kl. 22 tog sound boxe og private fester over og alt så lyst ud – til 
slutningen af august og september.

Smittetrykket steg igen…
Men vi fik indrettet os med mundbind, sprit og afstand. Mødes i de vante omgivelser kunne vi ikke, 
men vi indrettede badehuset med det tilladte antal pr. m2 og
afmærkninger, spritdispensere sat op og rengøring udvidet til tre gange ugentligt, og opsyn om 
mere hvis det var nødvendigt.

Således gik livet sin gang i badehuset til endnu en skelsættende dato nemlig d. 13. december 
2020, hvor alt igen lukkede helt ned.

Vores liv blev levet i Zoom, Skype eller Teams, med mere eller mindre succes. Nogle badevenner 
og venner blev meget syge, andre lettere ramt, men hver gang greb frygten én når der var test træf 
og pindende proppet i næse eller hals.

Politisk kunne vi følge mink-dynastiets undergang og ”mor” Mette med de nødvendige formanin-
ger, Brostrøm og andre eksperters goderåd.

Kirken delte juleposer ud til årets julegudstjeneste der blev transmitteret. En tom kirke ved juletid 
er virkelig historisk. Vores elskede dronning holdt sin tale på årets sidste dag med ordene: ”Pas 
på jer alle”.

Hårmoden ændrede sig og livets evige vekslen mellem tragik og komik var et nødvendigt vilkår…

Med det nye år kom ”vaccinen” og med ét blev det vældig attraktivt at være ”gammel”. Spørgsmål 
om gruppetilhørsforhold var på alles læber samt spørgsmålene; er du blevet, har du fået vaccinen? 
Frihedsbilletten var kommet og køen lang.

Vores samfundssystem viste sig fra sin bedste og fineste side, stik på stik og det med en sikker 
vaccine.

Vi vinterbadere havde klaret en kold- blæsende badesæson – udenfor… Grødisen havde været et 
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hit, men ikke uden længselsfulde blikke til husets varme. Men mange sagde at uden det daglige 
møde ved huset og den iskolde dukkert, havde tiden med Corona været meget sværere at klare. 
Nu var vi kommet så langt og en ny tid kom som skoven fik sin lyse grønne farve, vandet blev var-
mere og savnede, kendte ansigter dukkede op ved den sorte diamant igen.
Genåbningen gik sin sejrsgang om end til tider lidt uforståeligt, hen over sommeren.
Dette var blot lidt af Hornbæks Corona tid og badelaugets lukning.

Bestyrelsen har fra første krisemøde om lukning været i stadig kontakt med sundhedsstyrelsen, 
hvor vi havde vores faste rådgiver. Vi har søgt råd i H.I.F. og Dansk Svømmeunion som VID er 
medlem af. Vi har selvfølgelig også været i nær kontakt med vores nabo-badelaug i Snekkersten, 
Espergærde og Gilleleje. Vi er jo et offentligt badehus og som sådan, i særlig grad, underlagt de 
offentligt udstukne regler. Dértil kommer at vi naturligvis måtte gøre alt for ikke at være smittekilde. 
Saunarum og ikke mindst omklædningen var/er ideelt sted for såvel Corona som anden smitsom 
sygdom.
Udover Corona krisestyring har bestyrelsen, når det var muligt at mødes og via Zoom, arbejdet 
på at få vand ført ud til huset. En gruppe bestående af Jørgen Haagen fra Havnen, Erling Gotsæd, 
Peter Esbjørn, Finn Vindahl, Christian Ingemann og formanden Aase Kjær. Først forsøgte vi om en 
vandslange kunne føres fra havnens bygning og ud til os – det lod sig ikke gøre. Derefter fandt vi 
frem til vandtanke uden på huset, men dér blev placering, frost m.m. et uløseligt problem, selvom 
Jørgen Grumstrup havde tegnet en mulig tilbygning. Peter Esbjørn kom med idéen om vandtanke 
indendørs. Finn Vindahl udtænkte en konstruktion og Christian Ingemann, placering, om huset 
kunne bære m.m.

Alt faldt på plads, tankene bygget og de bliver her i oktober fyldt op så der er vand til rengøring fra 
slut oktober til slut april, hvor der igen er vand i havnens slanger.

Nu var det muligt at entrere med et rengøringsfirma, så der kan blive rengjort udenfor badehusets 
åbningstid – altså morgen halv fem eller aften halv elleve. Det har ikke været nogen nem opgave, 
da selskaberne har svært ved at skaffe rengøringsfolk og ikke var særlig begejstrede for hverken 
tidspunkterne, beliggenheden eller opgavens størrelse. Det lykkedes og Renell er sat på opgaven. 
Husalfen er selvfølgelig inde over og sker der svigt, træder hun naturligvis til…

En anden stor opgave, bestyrelsen har arbejdet med, er en udvidelse af badehuset. Det er jo en 
kendt sag, at vi har mange på venteliste, selv i vinterens kolde badning med udendørs omklæd-
ning, er nye medlemmer strømmet til. En udvidelse af eksisterende hus er ikke muligt, grundet 
endnu et indgreb i stenmolen. Men i inderhavnen er der mulighed i vores hjørne, som havnens 
både ikke kan bruge, grundet vanddybde.

Vi har fået vores faste arkitekt Jørgen Grumstrup til at lave en tegning over mulig udvidelse. Det vil 
medføre en ekstra sauna og dermed muligheder for brugen af sauna til forskellige formål, gus m.m.

Bestyrelsen arbejder også med en renovering af området ved badetrappen, med nye og mere 
stabile rækværker og evt. ekstra trappe, hvor der kan være lidt for meget trængsel. Gelænderet vil 
også blive udskiftet med et mere frostvenligt materiale.
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Således leves den tabte tid videre 
med nye planer og tiltag i H.V.L. og 
jeg vil i den forbindelse gerne takke 
vores sikre og trofaste rådgivere: 
Arkitekt Jørgen Grumstrup, som al-
tid har en fin tegning i tankerne som 
både løser opgaven og ikke mindst 
passer smukt ind i vores unikke be-
liggenhed. Jeg vil også gerne takke 
formanden for Fonden Hornbæk 
Havn Jørgen Haagen for hans til-
stedeværende støtte til vores pro-
jekter og daglige drift. Stor tak også 
til Finn Vindahl, Christian Ingemann 
og vores medlem Bøje Larsen, som 
altid stiller op når ”huset” trænger 
til hjælp.

Næsten slutteligt vil jeg selvfølgelig takke bestyrelsen for sikkert at have sejlet vores skib igennem 
Corona-kanalen der til tider har været lige så besværlig at håndtere som Suez… Det har virkelig 
ikke været nemt eller rart gang på gang at ændre; lave nye baderegler, lukke og åbne huset. Vi har 
mødtes med afstand og Zoom, sidstnævnte var, som mange andre også har oplevet, med mere 
eller mindre held.

Vi har klaret det, men du Ulla Kuskner har valgt at forlade skibet og både mandskab og passagerer 
står lidt fortabte tilbage, for du har stået som ankermand ved vores fællesskabs sammenkomster, 
ikke mindst den kulinariske del. Det er nu engang sådan og har været sådan siden historiens start, 
at fællesskabet trives bedst ved måltidets bord, og dit måltidsbord, Ulla, har altid været Michelin- 
stjerner værd. I bestyrelsens øvrige arbejde har du også været en uvurderlig sparringspartner. Du 
bliver på badebroen, så vi kan forhåbentlig i ny og næ få en lille lækker ”kålrabi” opskrift…

Absolut sluttelig vil jeg gerne takke alle passagerer på skibet Hornbæk Vinterbadelaug. I har vir-
kelig vist jer søstærke i Corona-søgangen. En søgang der ofte har været meget høj og med øje-
blikke af undergang. I har stået på dækket i isnende kulde og blæst men altid med smil, glæde og 
smittende latter. I den glæde, det fællesskab, den styrke ligger ”Evigt ejes kun det tabte” som et 
andet ”Svinkløv” hotel, vil vi genskabe den tabte tid, vi vil genrejse det fællesskab, den livgivende 
samhørighed der er Hornbæk Vinterbadelaug. For glæden og styrken ved vinterbadning og vores 
smukke sted kan ingen, noget, nogen, nogensinde tage fra os…



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

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

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

Bestyrelsesmedlem
Joe Johnston 
Tlf. 30 20 59 45 
 Johnston@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Lars Leo Jensen
Tlf. 20 92 87 89
Karen.Margrethe.Roth@
gmail.com

RØDVINSTURNERING 2021
Rødvinsturneringen kører helt efter planen på skinner. I skrivende 
stund er 16 af 20 turneringer blevet spillet. De resterende rødvinstur-
neringer spilles fremover hver lørdag med spillestart kl. 10. 

Sidste rødvinsturnering foregår den 4. december, hvor præmierne 
i stedet for rødvin er 4 flotte ænder. I anledning af sæsonafslutning og 
den forstående jul byder klubben på gløgg og ølkage til alle.

Hvem, der bliver årets All-Over mester, ved vi endnu ikke. For der 
kan stadig nå at ske ændringer i toppen. Indtil videre fører Rasmus 
turneringen. 

Alle point og resultater kan følges på vores hjemmeside, der løbende 
bliver opdateret.

Selvom vejret på denne tid af året kan være noget ustabilt, så kom og 
vær med. Det kræver blot, at man er varmt klædt på.
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Spillekalenderen 2022 
vil blive sendt ud på mail til 

medlemmerne i begyndelsen 
af det nye år.

SENIORTURNERINGEN
Senior-Petanque-spillerne, der spiller hver onsdag sommeren igennem, holdt den 27.10.2021 eva-
lueringsmøde i klubhuset efter dagens 3 omgange spil (normalt 4, men vi skulle jo til vores allesam-
mens gode hjemmelavede frokost).

Der har i alt deltaget 40 spillere over sæsonen.

Gennemsnit er 21 spillere pr. gang. Højeste var 28 og laveste var 7.

Mens vi nød den medbragte fantastiske kulinariske frokost, blev den afsluttede sæson drøftet og 
strategien for 2022 fastlagt. 26 spillere deltog i mødet.

Årets seniorpetanque vindere 2021 blev:
1. plads: Tage Skaarup
2. plads: Bjarne Knudsen
3. plads: Jannie Sørensen

Og flidspræmien for flest mødte gange, faktisk alle gange gik til: Flemming Høberg

Spillestart 2022: 6. april 2022

For god ordens skyld gøres opmærksom på at alle de sejeste kan møde op hver onsdag kl. 10 
under Anni's kyndige ledelse vinteren igennem.

God vinter
Irene og Henning
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Tennis
Hornbæk Tennis
Klubhuset og banerne
Sauntevej 80
3100 Hornbæk

Formand
Lise Fritzbøger
29764698
formand@hornbaektennis.dk

Kasserer og 
medlemsregistrering
Kirsten Bjerregaard
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

SKUMTENNIS
Kom kom og vær med til skumtennis! Bare mød 
op og få nogle sjove timer og god motion sam-

men med klubkammeraterne.

Vi tilbyder skumtennis hele vinteren både på onsdage og 
lørdage.

 
Vi spiller i Hallen på følgende lørdage kl. 15-17

 

Skumtennis om lørdagen er for alle medlemmer 
og er gratis, dog skal junior spillere have en 

voksen med.

Skumtennis om onsdagen koster kr. 200  for hele 
indendørssæsonen. Der spilles hver onsdag kl.11-13. 

Der er stadigvæk ledige pladser.

2022
8.1

22.1
12.2
19.2

2021
27.11
11.12
18.12
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VINTERTRÆNING
Velkommen til vintertræning med Jackie

Vintertræning til alle vores unge foregår i store sal på Hornbæk 
skole. Fordelingen ser som en start således ud. Vi omfordeler, 
når vi ser hvor mange , der kommer på de forskellige hold, eller 
hvis det giver bedre mening. 
 
HVER MANDAG:
2-3 årgang kl.  16.30-17.30
4-6 årgang kl.  17.30-18.30
7-9 årgang kl.  18.30-19.30
 

Tilmelding på www.hornbaektennis.dk



SKOLERNES MOTIONSDAG
Fredag den 15.oktober var Hornbæk tennis igen en del af skolernes motionsdag. Friske elever fra 
Hornbæk skole fik spillet tennis og havde en god dag og en dejlig start på efterårsferien.
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Tennis

KLUBMESTERSKAB I MIX-DOUBLE
Roskilde Sten og Grus Klubmesterskab blev afviklet 10.oktober i Hornbæk Tennis. Anlægget var 
klædt på i dejlige efterårstemperaturer og elegante tennispar. 
 
Klubmester 2021 blev særdeles velfortjent, turneringens mest stabile og elegante mix-double par 
Ole Marker og Anisette Prahl. Stort tillykke !
 
Tak til alle deltagerne for en flot mix-doubleturnering.
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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

- prøv f.eks. vores

Luksus smørrebrød
eller, vores tapas

færdigretter,
anretninger,  
og menuer

20,-
1 stk.

HVER ONSDAG
Superbrugsen Hornbæk
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Tennis

SINGLE KLUBMESTERSKAB
Tak for gode finalekampe ved Vindahl klubme-
sterskab i single. Kun ganske lidt regn, men 
en del blæst, der gav ekstra udfordringer på 
banerne. Underholdende finaler, hvor vi sluttede 
af med god brunch i godt selskab.

Hornbæk Tennis klubmester 2021 blev Jesper 
Fritzbøger, der er A-finalen slog Stig Boe Kra-
rup. Godt spillet begge to. Stort tillykke til Jesper.

Klubmestertitlen er kun til låns ! 
Lad os fortsætte traditionen i 2022 !

Glædelig jul og godt nytår 
Tak for en dejlig sæson med masser af aktiviteter med spil, træning og turneringer.

 Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
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Når der skal være fest
Er Peters fadøl bedst

Ring til Peter Marx og bestil

HAVNEKIOSKEN HORNBÆK HAVN
TLF. 49 70 03 54

Hornbæk Skibshandel

Åben alle dage 10 - 17.30 

RALPH LAUREN

(Herre- og dame jeans)

Parajumpers

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

Lumberjacks
v/Claus Meulengracht & Kristian Sandby
3100 Hornbæk
email: lumberjacks@mail.dk
www.lumberjacks

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

SKAL DIN ANNONCE 

SES
24/7-365 DAGE 

SÅ FÅ DEN PÅ 
IDRÆTSFORENINGENS

HJEMMESIDE  
www.hornbaekif.dk 

KONTAKT MICHAEL PÅ 
TLF.: 2294 0731

Hornbæk Idrætsforening · December 2021 39 



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

EN FØR-JULEHILSEN FRA 
TURISTFORENINGEN
Julen nærmer sig med raske skridt. Se de flotte billeder fra Olav Bernt-
sen, og mærk stemningen.

Vi har ikke de store nyheder at fortælle om, men arbejder stadig på at 
få skabt en ny og bedre struktur for foreningen. 

På grund af Corona har vi ikke kunnet afholde generalforsamling, men 
nu lysner det. Vi håber at kunne invitere til generalforsamling i decem-
ber. Datoen er i skrivende stund ikke fastlagt.

Rigtig glædelig jul og godt nytår fra os i Turistforeningen.

Solvej Eskildsen
Formand for Turistforeningen
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DRACHMANN
ADVOKATER

Autoriseret bobestyrer

49 21 01 80
Kontoradresser:

Nordhavnsvej 1 · 3000 Helsingør
Gydevang 39-41 · 3450 Allerød

www.drachmann.dk
da@drachmann.dk

www.skibshandlen.dk

Hornbæk�Skibshandel

Åben�alle�dage�10�-�17.30

A.R. Friisvej 3
3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 04 90
blomsten@ilsejacobsen.dk

blomsten.ilsejacobsen.com Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

Lumberjacks
v/Claus Meulengracht & Kristian Sandby
3100 Hornbæk
email: lumberjacks@mail.dk
www.lumberjacks

Lumberjacks
Hornbækvej 708, Abellund
3100 Hornbæk
e-mail: lumberjacks@get2net.dk
www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning
☺ Flishugning
☺ Rodfræsning
☺ Nyplantning
☺ Brænde
☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

A.R. Friisvej 3
3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 04 90
blomsten@ilsejacobsen.dk

blomsten.ilsejacobsen.com

DRACHMANN
ADVOKATER

Autoriseret bobestyrer

49 21 01 80
Kontoradresser:

Nordhavnsvej 1 · 3000 Helsingør
Gydevang 39-41 · 3450 Allerød

www.drachmann.dk
da@drachmann.dk

info@kathoj.dk

A.R. Friisvej 3
3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 04 90
blomsten@ilsejacobsen.dk

blomsten.ilsejacobsen.comA.R. Friisvej 3
3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 04 90
blomsten@ilsejacobsen.dk

blomsten.ilsejacobsen.com
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HORNBÆK IDRÆTSFORENING

ANNONCER PÅ WEBSIDEN
Bestilling:
Ønsker du annonce på www.hornbaekif.dk skal du kontakte 
næstformand Michael Sørensen på tl. 2294 0731 eller 
Hovedformanden Peter Poulsen på annoncer@hornbaekif.dk 
eller tlf. 4037 8105.

Du skal aflevere din annonce i 2 størrelser:
Websitestørrelse:  930x180 pixels
Mobilstørrelse:  336x280 pixels

Materialet sendes til:
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. 
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

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

Garant Helsingør 
Støberivej 3

3000 Helsingør
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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

Hornbæk ForeningsFitnessHornbæk 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

Jens Schultz
Engholmvej 27
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

Pistolafdelingen 
Næstformand
Henrik Nielsen
Teglgårdsvej 304
3050 Humlebæk
Tlf. 25 34 08 60

Formand:
Peter Bjarnholt
Søhusvej 28
3100 Hornbæk
Mobil: 20 91 91 91
E-mail:  
hornbaekkrocket@mail.dk
 
Kasserer:
Allan Finne-Larsson
Lindehaven 54
3000 Helsingør
Mobil: 31 25 57 18
E-mail: finne@finne-larsson.dk

Sekretær:
Kate Finne-Larsson
Lindehaven 54
3000 Helsingør
Mobil: 31 16 57 19
E-mail:  
finne@finne-larsson.dk

Krocket

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
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Formand
Kim Lykkegaard
Tlf. 21 63 21 88
lykkegaard@pc.dk

Næstformand
Stine Svenninggaard
Tlf. 25 61 53 33
stines9@gmail.com

Kasserer
Line Sirich
Tlf. 21 92 03 33
line.sirich@hotmail.com

Sekretær
Jørgen Boberg
Tlf. 24 67 89 81
jorgen.boberg.christensen@
gmail.com

Venskabsklubben Hornbæk IF 
– Barass Sports Centre

TAK TIL 
ALLE VORE 

ANNONCØRER 
SOM STØTTER 
IDRÆTTEN I 
HORNBÆK

Der altid plads til flere annoncer 
i Hornbæks mest læste blad.



Peter Leander
Indehaver & Valuar
Tlf. 4970 2304

Charlotte Vigen Sandt
Ejendomsmægler MDE,
salgschefTlf. 4970 2304

Nybolig Peter Leander

Havnevej 23 A · 3100 Hornbæk
3100@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf. 4970 2304

86x25 mm

UGENS BOLIG
Se mere side 46

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

Når man bor på Sauntevænget i Hornbæk, bor man på en stille blind vej hvor 
man kan gå til alt i Hornbæk by. Her er kort afstand til idræts faciliteter, toget, 
indkøb, skole, havn, skov og strand. En super beliggenhed da man er tæt på 
det hele og alligevel bor man i et meget roligt kvarter.
 
Meget hyggeligt halvt dobbelthus i et plan, som ligger tilbagetrukket og helt 
ugeneret, så man på ingen måde fornemmer, at det er et halvt dobbelthus. Boli-
gen er rigtig godt indrettet og virker væsentlig større end det angivne boligareal.
 
Huset indeholder: God entré med adgang til lyst badeværelse med bruseniche 
og gulvvarme, soveværelse med skabe, stor og lys opholdsstue med bræn-
deovn og udgang til syd/vestvendt terrasse hvor en del er overdækket. I op-
holdsstuen er der både plads til sofa-hygge og spisebordet som helt naturligt 
kan stå i forbindelse med det nye lækre køkken, som er i åben forbindelse. 
Et rigtigt dejligt opholdsrum og køkken, hvor man bare har lyst til at sidde og 
hygge sig eller boltre sig i køkken regionen.

Fra køkken afdelingen er der også adgang til et godt bryggers med vaskema-
skine, tørretumbler og separat indgang, samt to gode børneværelser.
 
Ved indgangspartiet til huset er her p-plads med carport og udhus.
 
En super bolig med syd/vest vendt have, som er nem at holde, solrig og uge-
neret med plads til både leg og hygge og den store overdækket terrasse, 
giver virkelig mulighed for at man rigtig kan sidde og nyde haven de sene 
sommeraftener, eller når det er trækker op til regnvejr..
 

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

VELHOLDT 1/2 DOBBELTHUS MED SOLRIG HAVE

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

Brt/nt kr. 12.889/11.087
Udbet. Kr. 150.000

Hornbæk: 
Havnevej 23 A
3100@nybolig.dk
Tlf. 4970 2304 · nybolig.dk

Dronningmølle: 
Dr. mølle Strandvej 649 A
3120@nybolig.dk
Tlf. 4971 8100 · nybolig.dk

Hornbæk: 
A. R. Friis Vej 11
3101@nybolig.dk
Tlf. 4840 0300 · nybolig.dk

Sag H3677
Pris kr. 2.995.000
Ejerudgift kr. 3.579

Sauntevænget 15B, 3100 Hornbæk


