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29.-30.-31. juli

Katrine Bille m/Band · Tobias Trier & Orkester · Sweet Charlie 5 
Trypical Cumbia · John Mogensen Show Band · Dynamitskipperens Sønner 

At Your Service · Pelle von Bülow Trio · Yotak · Human Sound

SHUBBERNESHUBBERNE

BEVERLY HILLS ORCHESTRA
MOONJAMMOONJAM CHILI KLAUSCHILI KLAUS

GASBOX     BACK to BACK

Slidskeræs · Plankedyst · Sildekasse Grandprix og Havnefest i Børnehøjde



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, 
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Annoncer:
Michael Sørensen, tlf.: 2294 0731

Grafisk produktion:
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Forsidebillede:
Kunstnere til årets havnefest
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HIF Informerer 2022:
August Deadline Søndag den 24. juli
Oktober Deadline Søndag den 25. september
November Deadline Søndag den 6. november
Indlæg sendes til duus@duusduus.dk

HOVEDGENERALFORSAMLING
Søndag den 24. april 2022 blev Hornbæk Idrætsforenings Hovedge-
neralforsamling nr. 114 afviklet.

Nuværende Æresmedlem og tidligere Hovedformand Peter Stormin-
ger blev valgt som dirigent og styrede som sædvanligt generalforsam-
lingen flot igennem dagsorden.
 
Den 7 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det var 
således min 24. beretning som Hovedformand for Hornbæk Idræts-
forening.

Det blev ligeledes vedtaget, at afdelingernes kontingent til Hovedaf-
delingen i 2022 bliver på uændret 35 kr. pr. medlem.

Det blev også vedtaget at ændre idrætsforeningens vedtægter § 3 
således at ingen afdelinger i HIF skal betale mere end højst 25.000 kr. 
i kontingent pr. år til Hovedafdelingen.

Hovedafdelingens årsregnskab for 2021 udviste et overskud på 
23.709 kr., blev ligeledes enstemmigt godkendt.

Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 340.416 kr. den 31. decem-
ber 2021.
 
Peter Poulsen blev genvalgt som Hovedformand 
– for en 2-årig periode
Karl Vilhelm Nielsen blev genvalgt som Sekretær 
– for en 2-årig periode
Dorthe Lykkegaard blev genvalgt som FU medlem til forretningsudval-
get i Hovedafdelingen for en 1-årig periode.
Torben Fritzbøger blev genvalgt som revisor og Ralf Nielsen blev gen-
valgt som revisorsuppleant.
 
Uden for dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen genvalgt som 
idrætsforeningens fanebærer.
 
Beretning 2021-2022, Årsregnskab 2021, samt referat fra generalfor-
samlingen kan læses på
https://hornbaekif.dk/aarsberetninger-for-hornbaek-idraetsforening/   
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Idræts- og Kulturpris 2022
På Hovedgeneralforsamlingen i Hornbæk Idræts-
forening søndag den 24. april blev idrætsforenin-
gens Idræts- og Kulturpris uddelt for 20. gang.

Årets prismodtagere blev Margit Fritzbøger og 
Signe & Søren Storminger-Dalgaard som endnu 
engang ønskes tillykke med Hornbæk Idrætsfor-
enings Idræts og Kulturpris 2022. 

Peter P.
Hovedformand

Se samtlige modtagere 
af prisen på næste side!

Årets modtagere af Idræts- og Kulturprisen - fra Venstre øverst Søren Storminger-Dalgaard og Hovedformand Peter Poulsen og forrest fra venstre Signe Storminger-Dalgaard og Lise Fritzbøger som modtog prisen på vegne af sin mor Margit Fritzbøger.

Billede fra Hovedgeneralforsamlingen - 
De frivillige i klubhuset hyldes
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BadmintonHovedafdelingen

2003  - Jens Bertram
2004  - Elle Svendsen
2005  - Peter Hansen
2006  - Peter Clausen
2007  - Karina Nikolajsen
2008  - Kirsten Grønlund og Ole Raslow
2009  - Carsten Nielsen
2010  - Dorrit Danker
2011  - Henrik Olsen
2012  - Andreas Fritzen
2013  - Hanne Gordon Jensen
2014  - Lars Leo Jensen
2015  - Mathilde Fritzbøger

2016  - Jesper Appelrod
2017  - Susanne Holst, Pia Fritzbøger, 
   Jette Møbius og Birgitte Lysholdt
2018  - Petanques 1. divisions hold
2019  – Aase Kjær
2020  – U19-D Håndbold og 
    Jens Peter Nielsen, Golfklubben
2021  – Jens Aage Sørensen
2022  – Margit Fritzbøger og Signe & 
    Søren Storminger-Dalgaard

Peter P.
Hovedformand

Idræts- og Kulturprisen
Hornbæk Idrætsforenings Idræts og Kulturpris har været uddelt siden 2003 og følgende 
har modtaget hædersprisen:

Hornbæk IF inviterer til Foreningsdag 
lørdag den 20.august
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen lørdag den 20.august 2022, når Hornbæk Idrætsforening 
inviterer til foreningsdag på idrætsanlægget og i Hornbæk Hallen på Carl Bødker Nielsens Vej 3 i 
tidsrummet 10 – 14.

ALLE - store og små - er velkomne. Der er fri entré.

På foreningsdagen vil de fleste af Hornbæk IFs afdelinger præsentere sig og byde på en række 
sjove aktiviteter, så deltagerne kan få en fornemmelse af, hvad man kan opleve/gå til i de forskel-
lige idrætsgrene i Hornbæk IF. Det kan også være, nogle har tænkt på at blive frivillige i idrætsfor-
eningen eller der er noget, man har stor lyst til at spørge om eller komme med ideer til.

Dagen byder desuden på fælles opvarmning og afslutning, sjove fællesaktiviteter, især for mindre 
børn, og så kan man naturligvis gå op i klubhuset for at få slukket tørst og sult - altsammen til 
rimelige priser.

Det endelige program for foreningsdagen kan ses i næste nummer af klubbladet, der udkommer i 
starten af august. Det bliver selvfølgelig også annonceret på Hornbæk IFs hjemmeside og Face-
book.

Kontaktperson:
Dorthe Lykkegaard
Hornbæk IF/ Forretningsudvalget
dorthelykkegaard@gmail.com
Tlf 4058 7075
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Pengeregn til ungdommen i Hornbæk Idrætsforening
Julekoncert generede et overskud på 153.000 kr. og den 31. marts var der pengegaver til ung-
domsafdelingerne i Hornbæk IF

Af Michael Sørensen

Den 4. december 2021 havde Hornbæk 
IF sat alle sejl til med en julekoncert i 
Hornbækhallen, hvor Berverly Hills Or-
chestra og Sweet Charlie 5 spillede op 
til dans.

Med 600 solgte billetter var der ud-
solgt til arrangementet og en del af 
dem købt af de mange trofaste spon-
sorer. Det var samtidig den sidste lør-
dag inden Corona igen tog over, og 
derfor valgte en del publikummer at 
blive hjemme. Alligevel landede arran-
gørerne på et imponerende overskud 
til fordel for ungdommen i mange af 
foreningens afdelinger.

Torsdag den 31. marts var fodbold-, 
tennis-, håndbold-, gymnastik-, ba-
sketball- og badminton-afdelingen, 
golfklubben samt venskabsklubben 
Baras Sport, mødt op i klubhuset 
for at modtage de fine pengebeviser 
overrakt af Hornbæk IF’s formand, 
Peter Poulsen. Efterfølgende har 
også Skytteforeningen modtaget et 
tilskud til deres ungdomsarbejde.

Ikke færre end 110.000 er nu ble-
vet uddelt til de sportsgrene, hvor 
ungdommen spiller en stor rolle. 
Foruden de rare penge til ung-
domsarbejdet, så vil 40.000 kr. blive 
anvendt til etableringen af en ny legeplads på idrætsanlægget som finansieres i sam-
arbejde med Fodboldens Venner og Helsingør Kommune samt et nyt 75 tommer stort TV i klubhuset.

Ved overrækkelsen af de mange penge takkede Peter Poulsen også de frivillige, der stod bag arran-
gementet, samt de mange sponsorer, der gjorde det muligt at stable arrangementet på benene. Han 
afslørede samtidig, at festudvalget arbejder på en ny julekoncert i slutningen af november eller begyn-
delsen af december.
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BadmintonHovedafdelingen

FREDAG 29. JULI

Kl. 17.00 Festpladsen, alle madboder & Tivoli åbner. Konferencier: Michael Mathiesen

Kl. 17.30 ÅBNINGSSHOW: ‛Last Man Standing’ v/ CHILI KLAUS

 Chili Klaus udfordrer lokale hornbækkere i chili-smagning på Store Scene

Kl. 18.30 JOHN MOGENSEN SHOW BAND på Store Scene

Kl. 20.30 GASBOX på Store Scene
Kl. 22:00 Sømandssange i Hyttefadet med DYNAMITSKIPPERENS SØNNER

Kl. 22:00 Trubadurkoncert i Fredsfisken på molen med TOBIAS TRIER & ORKESTER

Kl. 22:00 Afterparty i ViseVers teltet med SWEET CHARLIE 5

Kl. 01.00 Godnat

LØRDAG 30. JULI

Kl. 12.00 Damefrokost med undeholdning ved Human Sound i ViseVers teltet

Kl. 13.00 Festpladsen, alle madboder & Tivoli åbner
Kl. 13.00 Havnefest i børnehøjde åbner på strandlegepladsen

 Ansigtsmaling, krabberæs og meget andet
Kl. 15.00 SHUBBERNE på Store Scene
Kl. 17.30 Plankedyst (kommentator: Morten Stig Jørgensen)

Kl. 19.00 BEVERLY HILLS ORCHESTRA feat. HENRIK LAUNBJERG 

 i selskab med BACK TO BACK / Morten Remar & Nis Bøgvad

Kl. 21.00 Rockfest i Hyttefadet med YOTAK
Kl. 21:00 Dansefest på Fredsfisken med TRYPICAL CUMBIA

Kl. 21.00 Opvarmning af ViseVers teltet med AT YOUR SERVICE

Kl. 22.00  Afterparty i ViseVers teltet med SWEET CHARLIE 5

Kl. 01.00 Godnat

SØNDAG 31. JULI

Kl. 09.00 Festpladsen åbner 
Kl. 10.00 Gratis sildebord serveres fra Kabyssen (ekskl. drikkevarer), hvis du har betalt entré inden kl. 10.00

 Underholdning med NIS P.
Kl. 12.00 Øvrige Havnefestboder & Tivoli åbner
Kl. 12.00 SILDEKASSE GRANDPRIX ræs for børn på festpladsen. Kommentator: Thorkild Thyrring

Kl. 13.00 Havnefest i børnehøjde åbner på strandlegepladsen

KL 14.00 For børn: KATRINE BILLE m/ BAND kendt fra Ramasjang på Store Scene

Kl. 15.00  SlidskeRæs (kommentator: Peter Poulsen)
Kl. 16.00 Husk lige Tandbørsten - vind en rejse til Thailand med Drømmerejser

Kl. 17.00 MOONJAM på Store Scene
Kl. 18.30 Rockfest i Hyttefadet med YOTAK
Kl. 18.30 JazzSøndag på Fredsfisken med PELLE VON BÜLOW TRIO

Kl. 21.30 Farvel og på gensyn i 2023

2022

Enhedspris pr. dag – 80 kr. for voksne, 40 kr. for børn i alderen 7-14 år. Børn til 
og med 6 år kommer gratis ind.
Billetter købes ved indgangen.

PROGRAM 2022

Følg med på www.hornbaekhavnefest.dk og hold øje med 

www.facebook.com/hornbaekhavnefest2022

2022

29. -30. -31. juli
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HORNBÆK HAVNEFEST 
ER TILBAGE - SOM I DE 
GODE GAMLE DAGE
Hornbæk Havnefest er tilbage den 29. juli og lægger ud 
med en 'stærk' nyskabelse, om man så må sige: Chili 
Klaus præsenterer "Last Man Standing" og udfordrer 
otte hornbækkere med et udvalg af medbragte chilier. 
Resten af weekendens program er fyldt med havnefest-
klassikere for hele familien.

vi ses i uge 30

2022
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BadmintonHovedafdelingen
HIF Hovedbestyrelse
Formand
Peter Poulsen
Løvvænget 16, 3100 Hornbæk
Tlf.: 49 70 11 03 /40378105
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@parasport.dk

FU Medlem
Dorthe Lykkegaard
Holmegaardsvej 3
3100 Hornbæk
Tlf. 40587075

-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.: 4970 1103

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

Annoncer:
Michael Sørensen, tlf.: 2294 0731

Layout & tryk:
Vestergaard /  
Glumsø Bogtrykkeri

Forside:  
Årets Havnefestplakat

Oplag: 2.581

Sommeren er ved at være over os 
– og i år kan alle atter begynde at 
glæde sig til Hornbæk Havnefest, 
der finder sted i weekenden 29.-31. 
juli 2022. Programmet ligger nu 
klart, og der bydes både på nyska-
belser og vaskeægte havnefest-
klassikere for alle aldre. Alt til 
rimelige priser.

Chili Klaus åbner festen
Fredag den 29. juli kl. 17 åbner portene 
til festpladsen, hvor madboderne står 
klar med frisklavede lækkerier. Allerede 
en halv time senere præsenteres årets første 
scoop på Store Scene. Som noget nyt introduce-
res ’Last Man Standing’ – hvor den landskendte Chili 
Klaus udfordrer smagsløgene hos otte modige hornbækkere med et 
varieret udvalg af chilier i alle styrker. Det bliver helt sikkert en 'hot' oplevelse, og alle i Hornbæk 
og omegn kan melde sig som deltagere. Otte stole står klar på scenen, og de fordeles efter først-
til-mølle-princippet ved at du sender en email til Info@hornbaekhavnefest.dk  og oplyser navn og 
telefonnummer. Herefter vil du blive kontaktet. Vinderen præmieres.

Bagefter fortsætter festen på Store Scene med henholdsvis John Mogensen Show Band og Gas-
box. I Vise Vers Teltet er der Afterparty med Hornbæks eget boyband, Sweet Charlie 5, mens der 
er sømandsmusik for fuld udblæsning i Hyttefadet. Ude på molen i Fredsfisken optræder Tobias 
Tries med Orkester. Jo, de gode gamle dage er tilbage.

Legendarisk Damefrokost
Lørdag den 30. juli kl. 12 begynder Hornbæk Havnefest med den efterhånden legendariske Da-
mefrokost for alle Hornbæks skønne kvinder. Billetter kan købes på forhånd i Havnekiosken. Bil-
letsalget starter tirsdag den 7. juni 2022. Der er begrænset antal pladser, og også her sælges der 
efter først-til-mølle-princippet.

Havnefest i børnehøjde
Både lørdag og søndag vil Strandlegepladsen danne rammen om ”Havnefest i børnehøjde”. Her 
vil der hver dag fra kl. 13 være masser af aktiviteter for de mindste børn. Det er også her, man kan 
tilmelde sig søndagens store Sildekasseræs, det store (næsten) Internationale Grand Prix med 
racerkører Thorkild Thyrring som speaker. Børnene og deres forældre kan om søndagen også se 
frem til koncerten på Store Scene med populære Katrine Bille og hendes band, kendt fra DR-TV's 
Ramasjang.

Billetter købes ved indgangen
For at gøre adgang til Hornbæk Havnefest 2022 så enkel og overskuelig som mulig, skal alle købe deres billetter ved indgangen. Der kan kun købes billet for én dag ad gangen og prisen pr. dag er også som i de gode gamle dage - 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn i alderen 7-14 år. Børn til og med 6 år går gratis ind. Der kan i indgangen betales med 

VISA/ Dankort, Mobilepay og kontant.

GasboxChili Klaus
John Mogensen Show Band
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Billetter købes ved indgangen
For at gøre adgang til Hornbæk Havnefest 2022 så enkel og overskuelig som mulig, skal alle købe deres billetter ved indgangen. Der kan kun købes billet for én dag ad gangen og prisen pr. dag er også som i de gode gamle dage - 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn i alderen 7-14 år. Børn til og med 6 år går gratis ind. Der kan i indgangen betales med 

VISA/ Dankort, Mobilepay og kontant.

Når der skal være fest
Er Peters fadøl bedst

Ring til Peter Marx og bestil

HAVNEKIOSKEN HORNBÆK HAVN
TLF. 49 70 03 54

Hornbæk Skibshandel

Åben alle dage 10 - 17.30 

RALPH LAUREN

(Herre- og dame jeans)

Parajumpers

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

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

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

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

(Folde, dyre- & raftehegn)

Mobil: 2044 7133

SKAL DIN ANNONCE 

SES
24/7-365 DAGE 

SÅ FÅ DEN PÅ 
IDRÆTSFORENINGENS

HJEMMESIDE  
www.hornbaekif.dk 

KONTAKT MICHAEL PÅ 
TLF.: 2294 0731
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BadmintonHovedafdelingen
Plankedyst og Slidskeræs
Både børn og voksne plejer at få nogle fornøjelige 
timer ud af de to havnefest-klassikere, plankedyst 
og slidskeræs. Plankedysten begynder lørdag kl. 
17.30 og søndag kl. 15 sejler de modige selvbyg-
gere ned ad slidsken i deres imponerende flotte 
plimsollere. Begge dages kæmpes der om æren og 
i tilfældet Slidskeræset om seriøse pengepræmier.

Fed musik hele weekenden
Har du også savnet levende musik? Så kan du 
godt begynde at glæde dig. Hornbæk Havnefest 
præsenterer i år bands i topklasse, som sørger for 
den gode stemning, og at alle bliver i godt humør. 
Lige det vi trænger til. På Store Scene finder vi om 
lørdagen de evigt populære Shubberne samt Be-
verly Hills Orchestra med gæsteoptræden af Mor-
ten Remar og Nis Bøgvad fra Back to Back. Søn-
dag eftermiddag hedder hovednavnet intet mindre 
end Moonjam. Lørdagens afterparties byder på 
hele tre bands som forstår at sætte gang i festen: 
Yotak med 'Stjerne for en aften'-vinderen Jacob 
Andersen i front i Hyttefadet samt At Your Service 
og Sweet Charlie 5 i Vise Vers-teltet. 

Gratis sildebord til de kvikke
Søndag kl. 10 byder Hornbæk Havnefest velkom-
men til endnu en af havnefestens klassikere, Det 
store Sildebord. Stå tidligt op og køb din entré 
inden kl. 10. Så er Sildebordet gratis! Sildebordet 
serveres fra Kabyssen, og er det godt vejr foregår 
det udenfor på havnepladsen, hvor Nis P underhol-
der. Man skal selv betale for drikkevarer.

Beverly Hills Orchestra

Moonjam

Shubberne

Back to Back

Katrine Bille

Sweet Charlie 5

Tobias Tries med orkester
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350 frivillige knokler for et godt formål
For folk, der ikke kender Hornbæk Havnefest, er det 
godt at vide, at festen traditionen tro arrangeres af for-
eningerne Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idrætsfor-
ening i samarbejde med Hornbæk Havneforening og 
Fonden Hornbæk Havn. Den særlige stemning, som 
præger havnefesten, skyldes ikke mindst, at det er 350 
frivillige hornbækkere, der hvert år er med til at skabe 
Danmarks hyggeligste familiefest. De mange frivillige 
sørger for at både stemning, sikkerhed og service er i 
top. Overskuddet fra Hornbæk Havnefest går ubeskå-
ret til de arrangerende foreningers ungdomsarbejde. 

Relevant information
Hornbæk Havnefests hjemmeside:  
http://www.hornbaekhavnefest.dk
Hornbæk Havnefests facebookside:  
www.facebook.com/hornbaekhavnefest2022

For yderligere information om Hornbæk 
Havnefest står følgende personer til rådighed:
Peter Poulsen, formand for foreningen 
Hornbæk Havnefest: mobil 40 37 81 05
Dorthe Lykkegaard, pressekontakt: 40 58 70 75
Jens Hofman, ansvarlig for musikken: 
mobil 40 75 12 01
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Badminton

 

 

Kunst på Molen i Hornbæk. 
Glæd jer! Det årlige arrangement Kunst på Molen afholdes den 1. weekend i juli. 
Hornbækkunstnerne inviterer til Kunst på Molen lørdag den 2. juli og søndag den 3. 
juli. Begge dage fra klokken 10 til 17. Her udstiller over 33 kunstnere med malerier, 
akvareller, klip, keramik, skind, træ- og stenarbejder. Der er noget for enhver smag, 
så kig ud på vestre mole og bliv inspireret eller ligefrem få lyst til at købe noget med 
hjem. Under alle omstændigheder glæder vi os til at vise det, vi arbejder med. 

Dagenes program: 

Lørdag:  Klokken 10 åbner vi arrangementet / udstillingen 

 Åbningstale ved Betina Svinggaard 

 Klokken 14 – 17 Ansigtsmaling for børn af Helene Rantzau fra ”Body Art” 

 Klokken 14 – 16.30 spilles der jazz af Nielsens Swingtime 

 Klokken 17 lukker udstillingen 

 

Søndag Klokken 10 åbner vi udstillingen 

 Klokken 14 – 16 laver ballonsmeden Einar fantastiske balloner til børn 

 Klokken 17 lukker udstillingen 

 

Undervejs vil der være mulighed for vinsmagning ved John Ulrich 
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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
KONTAKT MICHAEL PÅ 2294 0731

- prøv f.eks. vores

Luksus smørrebrød
eller, vores tapas

færdigretter,
anretninger,  
og menuer

20,-
1 stk.

HVER ONSDAG
Superbrugsen Hornbæk
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BadmintonVenskabsklub Tanzania
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

BARASS 
SPORTS CENTER

VENSKABSKLUBBEN HORNBÆK IF

BESØG FRA AFRIKA
I forbindelse med IPC’s 100 års jubillæum havde Barass 
Sport besøg af Jamal fra Tanzania

Af Michael Sørensen  

I slutningen af maj havde Hornbæk IF og Bvenskabsklubben 
af Jamal fra Barass Sports Centre,Tanzania. Venskabsklubben 
er en underafdeling i HIF, der har til formål at støtte ungdoms-
fodbolden i Jamal’s hjemby,  Magu. Byen Magu har omkring 
25.000 indbyggere og ligger i nærhenden af Afrikas største sø, 
Victoriasøen, som er halvanden gang større end Danmark!. 
Nærmeste storby er Mwanza, som er den næstørste by i Tan-
zania.

Årsagen til Jamal’s visit i Hornbæk var besøget på den Interna-
tionale Højskole i Helsingør, der i år fejrer 100 års fødselsdag, 
og som i den forbindelse havde inviteret Jamal til en genvisit. 
Således var Jamal elev på skolen tilbage i 2014/2015, hvor han 
dengang kom i kontakt med Dorthe og Kim Lykkegaard, som 
med deres baggrund blev Jamal’s værtsfamilie - bl.a. på bag-
grund af Kim’s kendskab til swahili efter 5 års ophold i Kenya. 
Jamal var, og er, meget interesseret i fodbold. Og via boldspil 
i Snekkersten lykkedes det Jamal af bestå DBU’s grundkur-
sus. Med det i bagagen har Jamal de senere år fået opbygget 
en form for organiseret fodbold i hjembyen, Bakuba, hvor ca. 
65 spillere i alderen 9-14 år dyrker den verdensomspændende 
sport med den lille runde bold. Og de seneste 6-7 år har Ba-
rass Sports Centre gennemgået en kolossal udvikling bl.a. med 
hjælp og støtte fra Hornbæk. Bl.a. har Hornbæk Trælast bidra-
get med støtte til indkøb af mål og net, og da Jamal igen rejste 
hjem til Tanzania, var det med både tøj og bolde fra fodboldaf-
delingen i bagagen.

Vi mødte Jamal i Klubhuset til en snak om hans lidenskab til 
fodbolden. Jamal har selv spillet i det, der svarer til 3. division, 
men inspirationen til en mere organiseret form for fodbold fik 
han efter opholdet i Danmark

”Jeg er meget begejstret og imponeret over den danske model. 
Og allerede i 2016 lykkedes det mig at få skabt en form for 
organiseret træning. Jeg håber, at klubben vil vokse og hvad 
fremtiden angår, så håber jeg at vi kan få etableret en decide-
ret fodboldskole”, fortæller Jamal, der ikke selv har noget 8-16 
job, men mange småjobs i et område og land, hvor arbejdsløs-
heden er meget stor.
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”Min helt store drøm er, at blive scout og der-
udover at kunne arrangere turneringer, som 
kan medvirke til at generere midler til at udvikle 
Barass Sports Center. Ja, måske vi en dag får 
en rigtig fodboldbane som den I har her i Horn-
bæk” , lyder det fra den sympatiske afrikaner, 
der få dage efter interviewet vender næsen 
hjem til landet ved ækvator. En rejse, der ad lidt 
omveje (mellemlandinger i Doha og Daar es-
Salaam), varer omkring 35 timer.

Under sit ophold i Hornbæk har Jamal bl.a. be-
søgt Hornbæk skole og med hjælp af tidligere 
lærer og HIF-formand, Peter Storminger, er der 
oprettet pennevenner-kontakt med to 6.-klas-
ser. Jamal har også været til træning med U 
14-holdet og i fodboldafdelingen har Mette og 
Kasper hjulpet med at fremskaffe en masse tøj, 
som Jamal fik med hjem.

Barass Sport er som nævnt en underafdeling 
af HIF, men det har ikke været ”peace of cake” 
at få etableret afdelingen. Således kæmper Kim 
Lykkegaard p.t. med at få oprettet en bank-
konto. Det lyder såre simpelt, men sådan er det 
bestemt ikke i Danmark. Bl.a. har Danske Bank 
nægtet at oprette en konto. Det lyder grotest, 
men det er den skinbarlige sandhed.

Nuvel, Barass Sports Centre udvikler sig i den 
positive retning, men det varer nok mange år 
før Jamal og co. kan spille fodbold under de 
forhold, som vi nyder godt af i Hornbæk IF. I 
Tanzania og Bakuba er velplejede græsbaner 
og klubhus et drømmesenarie. Men Jamal og 
foreningen Barass Sport har allerede opnået 
langt mere end andre steder på det store kon-
tinent og hvor dage og nætter er lige lange i 
Tanzania.             

Jamal og Kim Lykkegaard ses her 
på Pedella Park, og begge arbejder 
ihærdigt på at udvikle Barass Sport.
(Foto: Michael Sørensen)
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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
Christine Bogattke
Stormlugen 9
3140 Ålsgårde
22 54 43 21

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

MØD HORNBÆK  
BADMINTON BESTYRELSE:
Den 28. marts blev der afholdt generalforsamling i klubhuset. Her 
måtte vi sige farvel til Margit som har siddet i bestyrelsen i 26 år! Det 
har været en kæmpe fornøjelse at have Margit siddende, og vi kom-
mer i HØJ grad til at savne hende. Margit bliver imidlertid ”erstattet” af 
endnu et kendt ansigt, og vi har glædet os til at fortælle, at Christine 
Bogattke, eller bedre kendt som Tudse, har indvilget i at træde ind i 
bestyrelsen igen.
  
Jeg synes derfor, at det er på sin plads, at prale lidt med Hornbæk 
Badmintons Bestyrelse! En bestyrelse, hvor man sidder i 26 år og 
hvor man vender tilbage, fordi man ikke helt kan undvære selskabet 
 Lad mig derfor præsentere bestyrelsen og hvor længe vi hver især 
har siddet: længst til højre, Klavs Ahlberg vores næstformand (6 år), 
ved siden af ham, undertegnede Mathilde Fritzbøger formand (13 år), 
bagved Henrik Fritzbøger kasserer (6 år), foran ham afgået banefor-
deler Margit Fritzbøger (26 år), ved siden af Margit har vi Tudse(23 år), 
som overtager Margits plads og bagved Tudse de to friske knægte 
Mikkel og Rasmus, der er hhv. seniorformand og sekretær og begge 
har siddet i 4 år. 

Det er sammensætning af de bedste folk, som hver især bidrager med 
lige netop kun det de kan. Vi går altid glade og opløftet fra vores mø-
der og vi har tilladt os, at opnormere vores årlige ’fælles aktivitet’ til to 
om året. Der er imidlertid plads til én mere på holdet. Så har du lyst 
til at være med holdet og motiveres du af, at yde en indsats for ung-
domsafdelingen, så tøv endelig ikke med at kontakte os. 

Stolte hilsner Mathilde 
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Badminton

STØT 
ANNONCØRERNE
- DE STØTTER SPORTEN 

I HORNBÆK

 

 

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

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

www.glarmester-jensen.dk 

Vi hjælper dig med      
råd og vejledning 

Margit Fritzbøger

Tlf. 49 70 01 98

Salon Musette

Holmevænget 13A · 3100 Hornbæk

Mange varianter

Hornbæk

Luksus smørrebrød
Mange varianter

Luksus smørrebrød

Pr. stk.

20,-

Hver 
onsdag
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Badminton

GENERALFORSAMLING
Mandag den 29. marts blev der afholdt generalforsamling. 

Formandens beretning og regnskabet blev godkendt. 

Der forekom en enkelt udskiftning af bestyrelsen, hvor Margit takkede af og Tudse over-
tog pladsen. 

Det yderst begrænsede fremmøde af medlemmer tager vi i bestyrelsen som et udtryk 
for, at der er tilfredshed i alle afdelinger med bestyrelsens arbejde. Dog pønser vi på at 
afholde næste års generalforsamling midt i hallen, så det nærmest er umuligt ikke at 
deltage 

Formandens beretning og regnskabet kan findes på vores hjemmeside under NYHE-
DER

TAK TIL VORES FRIVILLIGE
Der skal lyde en kæmpe tak til alle dem, der har været med til at gøre en ekstra indsats i klubben 
i indeværende sæson. Her har vi først og fremmeste alle vores medlemmer, som bidrager med 
liv og glade dage i hallen, vores senior- og ungdomstræner, Magnus som til hver træning holder 
humøret højt og motiverer store og små medlemmer til at gøre deres absolut bedste. Villads og 
Elias, som flere gange har trådt til ved sygdom og givet ungdomstræningen én over nakken. Og så 
vil jeg gerne takke Tudse, som udover altid at have teten på juletræsfesten og fastelavn også ville 
bruge tid sammen med mig til at forsøge at gafle nogle flere seniorspillere. Sidst men ikke mindst 
et kæmpe tak til vores allesammens, Connie, som igen i år med stor succes afholdte juleafslutning 
for alle interesserede voksenmedlemmer.
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Badminton

AUTORISERET  KLOAKMESTER

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



 

 

 



 

 

 

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

www.fva-vvs.dk

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

VI SKABER TRYGHED
Flere fag under samme tag
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Fodbold
Hornbæk IF - fodbold
Formand 
Peter Møller
formand@hornbaekif-fodbold.dk
40 96 91 97

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

NY TRÆNER! 
Kasper Jensen er tiltrådt som ny 
seniortræner i Hornbæk. Kas-
per stod øverst på ønskelisten, 
da klubben i vinterpausen søgte 
ny træner. Han har den perfekte 
kombination af lokaltilknytning 
og stor fodboldfag-
lighed. Han ønsker 
at basere truppen på 
Hornbækkere og andre 
lokale, der vil samles 
og udvikles omkring 
fodbolden. Selvom tå-
gen torsdag aften ikke 
ligefrem føles som en 
forårsaften – så har 
forårsstemningen ramt 
truppen. Der har alle-
rede været mere end 2 5 
forskellige spillere t i l 
træning – og også t i l 
aftenens træning, er der 
dukket nye interesserede op. Det skyldes ikke mindst Kaspers store 
netværk, hvor han som tidligere ungdomstræner i FC Helsingør, har et 
stort kendskab til unge lokale spillere – og endnu vigtigere, de til ham. 

Også klubbens lovende U-17 drenge har Kaspers opmærksomhed, 
og han glæder sig – når tiden er rigtig og drengene på sigt er klar – til 
at byde dem velkommen til seniorbold. For Kasper er det vigtigt at 
fodbolden er lokalt forankret – og tilskuerne lørdag eftermiddag kan 
genkende byens egne knægte i kamp for Hornbæk. I Hornbæk Fod-
bold, glæder man sig over at kunne tilbyde en trænerkapacitet, der 
prioriterer integrationen af unge spillere, og hvor glæden ved fodbol-
den er vigtigere end oprykninger. 

Mens truppen spiller i baggrunden, fortæller Kasper hvor meget han 
glæder sig til første hjemmekamp – og mærke stemningen. Den følelse 
deler han med mange, der ser frem til lørdag den 9. april kl. 14, hvor 
Melby gæster Pedella Park.

KASPER HAR 
SPARKET NYT LIV 
I SENIORFODBOLDEN
Efter ansættelsen af 
Kasper Jensen som 
ny førsteholdstræner i 
Hornbæk har senior-
fodbolden fået nyt liv.

Den 38-årige tømrer 
bor i Saunte med Chri-
stina og deres to børn. 
Kasper er opvokset i 
Kalundborg og har væ-
ret aktiv i tre forskellige 
klubber med sjællands-
serien som det højeste 
niveau.

Kasper har været træner on-off siden han var 14 år i klubberne 
Hvidebæk, Kalundborg, Tikøb, Espergærde og FC Helsingør. Kas-
per er en veluddannet træner med diverse kurser/uddannelser og 
fungerer på nuværende tidspunkt som det, DBU kalder A-licens 
træner.

Men det er (efter min mening) ikke mindst Kaspers menneskelige 
egenskaber, der er en medvirkende faktor i den fremgang, senior-
fodbolden er inde i.

Foråret i serie 3 blev godt nok indledt med to nederlag, men siden 
har holdet ikke tabt, og endnu bedre er bredden til både træning 
og kampe nu meget bedre end tidligere.

Kasper får hjælp i sit arbejde af assistenterne Casper Porsgaard 
og Kristian Dines, ligesom klubbens supermand Søren Stormin-
ger-Dalgaard også har bidraget på sidelinjen i en række kampe. 
Som holdleder er N.C. 
Linde en magisk og uundværlig faktor.

Førsteholdet spiller nu igen hjemmekampene primært på lørdag 
eftermiddage. Der resterer i skrivende stund to kampe i denne sæ-
son, men uanset resultaterne i de to kampe, slutter Hornbæk på 
en hæderlig fjerdeplads.

Peter C.
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SÆSONSTART I HORNBÆK 
IDRÆTSFORENINGS GYM-
NASTIKAFDELING - VI HÅ-
BER AT SE DIG
Efter en flot sæson 2021-2022 er vi så småt ved at gå på sommerferie. 
Flere hold træner sommergymnastik juni med – de er SÅ seje :-)

Programmet for sæson 2022-2023 er stort set på plads, og vi har igen 
i år sammensat et program med et bredt udvalg af muligheder, og vi 
håber, at der også er noget, der passer til dit/jeres behov.
Vi åbner for tilmelding lørdag d. 25. juni kl. 10. 
Sæsonen starter for alle børne- og unge hold i uge 33 og for vok-
senholdene i uge 35.

Som noget helt nyt opretter vi et aften yogahold – ”Yoga MK aften” – 
tirsdage kl. 17.15 til 18.45 med vores dygtige yogalærer Grete Mærsk, 
så også du, der ikke har mulighed om formiddagen, også har en 
chance for at opleve hendes fantastiske undervisning. HUSK at yoga 
er lige så godt for en mandekrop som for en kvindekrop 

I vil også se, at ”Hornbækpigerne” har skiftet navn og træningstid/ og 
-sted. Nyt navn er ”Funky Divas”. Sofie Mai, som trænede All Round 
sidste sæson bliver ny instruktør på holdet med hjælp af Scarlett.
All Round – også trænet af Sofie Mai – skifter navn til ”Allround Dance 
team”, så navnet svarer til indholdet.

Desværre skal vi – efter kun én sæson sige farvel til Ludo, som har 
trænet seniorerne om fredagen. Trist – men vi har fuld forståelse for 
Ludos beslutning. Alle har været superglade for Ludos undervisning, 
så ingen tvivl om, at hun vil blive savnet. Vi ønsker Ludo god vind 
fremover.

Tilmeldingen foregår online på www.hornbaekif.dk - klik på ”Gymna-
stik – og klik videre derfra på ”LOG IND HER”.
På vores hjemmeside er alle holdene grundigt beskrevet under ”TIL-
MELDING”, og vi håber, at du kan finde et, der passer dig.
Når du tilmelder dig, skal du logge ind først. Hvis du ikke tidligere har 
oprettet dig på hjemmesiden, skal du starte med dette.

Har du spørgsmål vedr. indmeldelse kan du rette henvendelse til Per-
nille Kaslov, som er vores medlemsregistrator på tlf. nr. 40727494/
pernille@kaslov.dk. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til 
at ringe til undertegnede.
På forhåbentligt gensyn til sæson 2022-2023 i Hornbæk Idrætsfor-
enings Gymnastikafdeling.

Rigtig god sommer til jer alle. 
På bestyrelsens vegne
Kirsten Grønlund – formand

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
amjgym@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
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ANNONCER
fra din virksomhed/forretning
vil blive læst her i bladet Kontakt Michael på

msorensen.dk@gmail.com

2294 0731
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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

- prøv f.eks. vores

Luksus smørrebrød
eller, vores tapas

færdigretter,
anretninger,  
og menuer

20,-
1 stk.

HVER ONSDAG

Superbrugsen Hornbæk
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Gymnastik

NR. HOLD-NAVN DAG TID STED INSTRUKTØR Pris

5 MGP Dansespirer 3 - 5 år Mandag 16.30-17.30 Gamle sal/skolen Laura Skovgaard 700

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

Jensen
1.000

24 Dance it for voksne kvinder Mandag 18.40-19.30 Multisalen/Hallen Christina Ziegler 800

28 Yoga M/K Tirsdag 10.00-11.15 Multisalen/Hallen Grete Mærsk 950

46 Yoga M/K - Aften Tirsdag 17.15-18.45 Multisalen/Hallen Grete Mærsk 1.150

35
Ministjerner - Spring/rytme, 
nybegyndere drenge/piger fra 5 år 

Tirsdag 16.30-18.00 Tumlesal/skolen Helle Rasmussen 950

15
Småstjerner 1 - Spring/rytme, 
let øvede drenge/piger fra 7 år

Tirsdag 16.30-18.30 Store sal/skolen
Ulrik Rasmussen/
Emil Kristensen

1.100

23
Småstjerner 2 - Spring/rytme, øvede
Min. 1 år på Småstjernerne

Tirsdag og 
Torsdag

16.30-18.30 Store sal/skolen
Ulrik Rasmussen/
Emil Kristensen

1.700

14 Stjerneholdet. Springere/øvede 
Tirsdag og 

Torsdag
18.00-20.00 Store sal/skolen

Ulrik Rasmussen/
Emil Kristensen

1.700

8 Formiddags Motion og Styrke M/K Onsdag 09.45-10.45 Hornbæk Hallen Käthe Sølvhøj 650

1 GymGirls piger 1.-3. kl.  Onsdag 17.15-18.15 Gamle sal/skolen Laura Skovgaard 700

2 Funky Divas  piger 4.-6. kl. Onsdag 17.30-18.30 Multisalen/Hallen Sofie Mai Søberg 700

3
Allround Dance Team piger 
7 kl. - og opefter

Onsdag 19.00-20.15 Multisalen/Hallen Sofie Mai Søberg 875

45 Yoga M/K Torsdag 10.00-11.15 Multisalen/Hallen Grete Mærsk 950

4
Torsdags-Lopperne - 3,5 år - 0. kl.         
piger og drenge

Torsdag 16.30-17.30 Gamle sal/skolen
Emma 

Rej-Rosenquist
700

50
Stram op med Pilates teknikker og 
Styrke M/K

Torsdag 18.30-19.30 Multisalen/Hallen Käthe Sølvhøj 850

19 Motion M/K Fredag 09.45-10.45 Hornbæk Hallen Ny instruktør 600

29 Voksen/barn 1,5 - 3,5 år Søndag 09.30-10.20 Gamle sal/skolen
Allan Klitgaard 

Pandorff
700

819
Formiddags Motion og Styrke M/K       
Motion M/K              

Onsdag og 
Fredag

09.45-10.45 Hornbæk Hallen
Käthe Sølvhøj/
ny instruktør

975

41 Gang/Stavgang
Mandag 

og torsdag
Mødetid 
kl. 09.00

Ved 
Hornbæk Hallen

Annette Lund 
Poulsen og Karin 

Christensen
175

PROGRAM FOR GYMNASTIKSÆSON 2022-2023 I HORNBÆK I.F., GYMNASTIKAFDELING
OBS.: Ret til ændringer forbeholdes.  Deltagerbegrænsning på alle hold
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PROGRAM FOR GYMNASTIKSÆSON 2022-2023 I HORNBÆK I.F., GYMNASTIKAFDELING
OBS.: Ret til ændringer forbeholdes.  Deltagerbegrænsning på alle hold

HOLDBESKRIVELSE FOR HORNBÆK 
IF´S GYMNASTIKSÆSON 2022-2023
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 Allan Klitgaard Pandorff.
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!
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.)
Lige inden sæsonafslutning deltager holdet i en opvisning, derfor må 
der påregnes udgifter til opvisningsdragter.
Hold nr. 29/ Kr. 700,-
Sæsonstart søndag d. 21.08.2022

”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!
Lige inden sæsonafslutning deltager holdet i en opvisning, 
derfor må der påregnes udgifter til opvisningsdragter.
Hold nr. 5/ Kr. 700,-
Sæsonstart mandag d. 15.08.2022

”Torsdags-Lopperne”. Piger og drenge fra 3,5 år - 0. kl. 
Torsdage 16.30-17.30/ Skolens gl. sal. 
Instruktør Emma Rej-Rosenquist.
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.
Lige inden sæsonafslutning deltager holdet i en 
opvisning, derfor må der påregnes udgifter til 
opvisningsdragter.
Hold nr. 4/ Kr. 700,- 
Sæsonstart torsdag d. 18.08.2022
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Gymnastik
”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. 
Lige inden sæsonafslutning deltager holdet i en 
opvisning, derfor må der påregnes udgifter til 
opvisningsdragter.
Hold nr. 1/ Kr. 700,-
Sæsonstart onsdag d. 17.08.2022

”Funky Divas”. Piger fra 4.–6. kl. 
Onsdage 17.30-18.30/ Hornbæk Hallens Multisal.
Instruktør Sofie Mai Søberg.
Funky Divas er holdet for dig, der elsker at danse til god musik, og have det sjovt samtidig. Vi 
kommer til at lære flere former for dans, og stilen er girly, funky og altid med smil. Der er fokus på 
teamwork. Vi sætter nogle fede koreografier sammen, med flotte formationer, og det skal samtidig 
være både hyggeligt og sjovt. Danseholdets undervisere er Sofie Mai og Scarlett Mai. Holdet 
er for alle danseglade piger i alderen 10 - 13 år. Lyder det som noget for dig, så kom og tag en 
prøvetime og tag gerne en veninde med, og så glæder vi os til at danse sammen i den kommende 
sæson.
Lige inden sæsonafslutning deltager holdet i en opvisning, derfor må der påregnes udgifter til 
opvisningsdragter.
Hold nr. 2/ Kr. 700,-
Sæsonstart onsdag d. 17.08.2022

”Allround Dance team”. Piger fra 7 kl. og opefter
Onsdage 19.00-20.15/ Hornbæk Hallens Multisal. 
Instruktør Sofie Mai Søberg.
Dette er holdet for dig, som elsker musik, og elsker at 
udtrykke sig frit gennem dans og bevægelse. Holdet er 
for piger fra 13 år og opefter.
Vi kommer til at berøre mange forskellige 
dansestilarter, som fx moderne jazz, funk, girly, 
cheerleading mm. og danser også indimellem med 
rekvisitter.
På holdet vil vi fokusere på sammenhold og teamwork, 
og det at skabe billeder og helheder til musikken via 
dansen. Men det er også et hold, hvor du kan udvikle dig individuelt som danser og kunstner. Vi 
glæder os til at danse sammen i den kommende sæson. 
Lige inden sæsonafslutning deltager holdet i en opvisning, derfor må der påregnes ekstra udgifter 
til opvisningsdragter og evt. rekvisitter.
Hold nr. 3/ Kr. 875,-
Sæsonstart onsdag d. 17.08.2022
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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 Helle Rasmussen.
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.
Opsætning af redskaber. Der sættes redskaber op de første 10-15 minutter af hver 
undervisningsgang. Her vil børnene nogle gange skulle hjælpe til, og andre gange vil der være 
leg.
Som forældre er man velkomne i salen, hvis man er omklædt og deltager i opvarmning, såvel som 
aktiv hjælper. 
Der må påregnes udgift til opvisningsdragter.
Hold nr. 35/ Kr. 950,-
Sæsonstart tirsdag d. 16.08.2022

”Småstjernerne 1”. Drenge/piger fra 7 år – spring-og rytmehold/let øvede. 
Tirsdage 16.30-18.30/ Skolens store sal.
Instruktør Ulrik Rasmussen og Emil Kristensen.
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 opstå 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: 
Løb, afsæt, hop, rulning, landing og afsæt med armene.
Træningen kan fx ske på redskabsbaner, hvor undervisningen er inddelt i følgende faser i løbet af 
sæsonen: Grundtræningsperioden, Opbygningsperioden, Opvisningsperioden.
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. 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. 16.08.2022
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Gymnastik
”Småstjernerne 2”. Drenge/piger – spring-og rytmehold/øvede. 
Tirsdage og torsdage 16.30-18.30/ Skolens store sal. 
Instruktør Ulrik Rasmussen og Emil Kristensen.
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 opstå 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: 
Løb, afsæt, hop, rulning, landing og afsæt med armene.
Træningen kan fx ske på redskabsbaner, hvor undervisningen er inddelt i følgende faser i løbet af 
sæsonen: Grundtræningsperioden, Opbygningsperioden, Opvisningsperioden.
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: 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. 16.08.2022

”Stjerneholdet”. Spring- og rytmegymnastik for øvede drenge og piger.
Tirsdage og torsdage kl. 18.00-20.00/ Skolens 
store sal. 
Instruktør Ulrik Rasmussen og Emil 
Kristensen.
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 opstå ekstra træning og ture.
Undervisning. 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).
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.
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. Der kan forekomme aktiviteter til indsamling af penge til holdet, som kræver deltagelse.
Hold nr. 14/ Kr. 1.700.-
Sæsonstart tirsdag d. 16.08.2022
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”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. 29.08.2022

”Dance it” - for voksne kvinder.
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, så vil du have skudt ugen godt 
i gang med godt humør og glæde i kroppen, så kom 
og dans med mandag aften.
Du får motion uden at mærke det, mens du laver 
noget, der er sjovt.
Timen starter med opvarmning, og derefter danser vi 
derudad til forskellig fed musik fra nutiden og nogle 
årtier tilbage med høj energi. Vi slutter af med en god 
udstrækning af kroppen.
Holdet er hovedsageligt for kvinder +30 år, men alle over 18 år er selvfølgelig velkommne.
Hold nr. 24/ Kr. 800,-
Sæsonstart mandag d. 29.08.2022 
                                                                                            

”Stram op med Pilates teknikker og styrke” M/K 
Torsdage 18.30–19.30/ Hornbæk Hallens Multisal. 
Instruktør Käthe Sølvhøj.
Holdet vil igennem sæsonen stifte bekendtskab med forskellige træningstyper, alle vil som 
grundregel have udgangspunkt i Pilates teknikker. Alt fra pulsen i top til, at pulsen kommer totalt 
i hvile. Der vil blive brugt forskellige redskaber og vi vil bruge egen kropsvægt. Du vil hver gang 
have trænet hele din krop. Formålet er at udvikle en stærk og spændstig krop, du kan have det 
godt i.
OBS. Vi gør opmærksom på, at I selv skal medbringe måtte.
Hold nr. 50/ Kr. 850,-
Sæsonstart torsdag d. 01.09.2022 
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Gymnastik
”Yoga” M/K.
Tirsdage 10.00-11.15/ Hornbæk Hallens Multisal.
Torsdage 10.00-11.15/ Hornbæk Hallens Multisal.
Yogalærer Grete Mærsk.
Yoga 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. 30.08.2022 
Hold nr. 45/ Kr. 950,-
Sæsonstart torsdag d. 01.09.2022 

”Yoga” M/K - Aften
Tirsdage 17.15-18.45/ 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. 46/ Kr. 1.150,-
Sæsonstart tirsdag d. 30.08.2022 

”Formiddags Motion og Styrke” M/K. 
Onsdage 09.45-10.45/ Hornbæk Hallen. 
Instruktør Käthe Sølvhøj.
Træningen har til formål at give dig styrke, god balance, gøre dig smidigere og få det godt. 
Vi træner hele kroppen hver gang, bare på forskellige måder og i forskellige tempi. Vi bruger 
redskaber og egen kropsvægt. Livet bliver lettere og du bliver gladere. 
Der vil selvfølgelig blive taget hensyn til kropsskavanker.
OBS. Dette skal din træningstaske indeholde hver gang: Træningsmåtte, elastikker og godt humør.
Hold nr. 8/ Kr. 650,- 
Hold nr. 819/ Kr. 975,-
Sæsonstart onsdag d. 31.08.2022
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”Motion” M/K. 
Fredage 09.45-10.45/ Hornbæk Hallen. 
Instruktør Ny instruktør søges.
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.
OBS. Vi gør opmærksom på, at I selv skal 
medbringe træningsmåtte.
Hold nr. 19/ Kr. 650,-
Hold nr. 819/ Kr. 975,-
Sæsonstart fredag d. 02.09.2022

”Gang/stavgang” 
Mandag og torsdag 9.00/ Udenfor Hornbæk Hallen 
Instruktører Annette Lund Poulsen og Karin Christensen 
Kom og nyd de skiftende årstider i vores enestående natur ved Øresund, samt i de pragtfulde 
skovområder der omkranser Hornbæk. 
Hver mandag og torsdag starter vi ved Hornbækhallen kl. 9.00 året rundt. 
Turenes længde er på 6-10 km og tager 1-2 timer. 
Turene er forskellige hver gang. 
Stavgang er rigtig god motion, da man bruger hele kroppen. Samtidig aflastes både lænd, knæ 
og hofter, og tempoet øges automatisk, da man bruger både arme og skuldre på en meget aktiv 
måde. 
I løbet af året arrangeres længere ture i andre lokaliteter. Vi har bl.a. besøgt: Grib Sø, Esrum Sø, 
Hammermøllen, Ruslands Bakker, området omkring Gilleleje Fyr og Gilleleje Havn. 
Hvis du har lyst til at prøve Stavgang, er du velkommen til at gå med et par gange, inden du 
melder dig ind. 
Hold nr. 41/ Kr. 175,- 

TAK
Tusinde tak til Hovedafdelingen for 

pengegave på 15.000 kr. 
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Gymnastik

GALLAOPVISNING 2022
Vi afholdt Gallaopvisningen lørdag d. 2. april, og det blev et brag af en dag med over-
raskende flere publikummer end i 2019. 

Det blev en superflot opvisning, hvor alle vores børne- og ungdomshold – samt et en-
kelt voksenhold – viste hvad de har fået ud af deres træning hen over vinteren. Vores 
dygtige instruktører havde lavet nogle flotte programmer, som blev modtaget med 
både hujen, piften og mange klapsalver. 

Traditionen tro blev der uddelt 5 og 10 års medaljer til de af vores børne- og ungdoms-
gymnaster, som har gået til gymnastik i afdelingen i hhv. fem og ti år i træk.

Da vi ikke har kunnet afholde Gallaopvisning de forrige to år, valgte vi også at uddele 
års-medaljer til de gymnaster, der skulle have modtaget i 2020 og 2021.
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Der blev uddelt i alt 22 5-års medal-
jer – et imponerende antal.

Amalie Kristensen fra Stjerneholdet 
modtog 10-års medalje – en ganske 
flot præstation at have gået 10 år i 
træk!  

Årets modtager af Gymnastik-
afdelingens vandrepokal blev i år 
Leah Krista Rindal fra Småstjerner 
1. ”Årets Figther” blev Oliver Boalth 
Petersen også fra Småstjerner 1. 
Begge de stolte modtagere er valgt 
af instruktørerne. 

Til lykke til alle medaljemodtagere 
samt til Leah for anerkendelsen 
med vandrepokalen og til Oliver for 
valget som ”Årets Figther”.
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Krocket
Formand  
Allan Finne-Larsson
Lindehaven 54
3000 Helsingør
Tlf.  3125 5718
allan@finne-Larsson.dk
 
Kasserer
Kate Finne-Larsson
Lindehaven 54,
3000 Helsingør
Tlf. 3116 5719
kate@finne-Larsson.dk
 
Bestyrelsesmedlem
Cecilia Mølbjerg
Saunte Bygade 38
3100 Hornbæk
Tlf.  2534 9801
cecilia.molbjerg@stofanet.dk
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HORNBÆK 
KROCKET ER 
I GANG IGEN
Vi startede d. 25. april, og tiden er som sædvanlig mandage 
kl. 9.30 – 12.30, og torsdage efter behov.

Efter spillet, drikker vi kaffe og spiser vores medbragte mad.
Alle er velkomne til at komme og prøve spillet.

Nogle medlemmer har deltaget i en Parturnering sammen 
med de øvrige klubber i Nordsjælland.

Et par stykker drager til Øststævne på Bornholm d. 11. juni.
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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 



VINTERBADELAUGET AFHOLDTE 
ORDINÆR OG EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING LØRDAG  
DEN 2. APRIL 2022 I KANTINEN PÅ 
HORNBÆK SKOLE
Der var et rigtigt pænt fremmøde, som altid, og vi fik endnu en af For-
mandens fantastiske beretninger – se den fulde beretning på hjemme-
siden Vinterbadelaug | Hornbæk Idrætsforening HIF (hornbaekif.dk).

Vi måtte dog desværre tage afsked med klubbens mangeårige se-
kretær Kirsten Stormninger og det blev en tårevædet afsked, selvom 
Aase gjorde sit til at holde tårerne tilbage – se talen nedenfor.

Der blevet valgt ny bestyrelse som fremgår af hjemmesiden 

Afsked med Kirsten Storminger 
– takketale fra Aase
”Desværre, men meget forståeligt, er der én fra bestyrelsen, der har 
valgt at gå på pension. Vores sikre og uvurderlige Kirsten Stormin-
ger, rejsen har været lang fra første skridt mod en stiftende gene-
ralforsamling i 2010, til næste skridt mod et badested ved havnen, 
en badetrappe, penge til projektet og tilladelser. Senere de næste 
svære skridt – bygning af et hus. 2013 ansøgninger til alle de genstri-
dige væsener, og ikke mindst igen penge til projektet. Dette blot i et 
kort rids af de utrolig mange ulønnede timer der ligger i det badehus. 
Dertil kommer den daglige styring og meget andet – at alt dette er 
lykkedes, har du Kirsten en kæmpe andel i. Med sikkerhed, ansvar 
og rettidig omhu har du styret nyhedsformidlingen til den stigende 
medlemsskare. 

Kære Kirsten. Man siger at ingen er uerstattelig og det er rigtigt, men 
nogen er det lidt sværere med end andre. Du er Hornbæk Vinterba-
delaug. Tak for al din tid, al din flid og ikke mindst dit uerstattelige 
menneske-vid.”

Stående applaus og 
blomster til Kirsten

Venlig hilsen 
Anne-Mette Krifa, Ny se-
kretær i Vinterbadelauget

Aase Kjær og 
Kirsten Storminger

Mødested: 
Badehuset på  
østre mole

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

Næstformand/
aktivitetsansvarlig
Ikke udpeget

Kasserer/
Medlemsregistrering
Ole Søndergaard
Løvvænget 5
3100 Hornbæk
Tlf.26213860
ole.sondergaard@tdcadsl.dk

Sekretær
Anne-Mette Krifa
amkrifa@msn.com

Bestyrelsesmedlem/
badehusansvarlig
Peter Esbjørn
Strandlystvej 6
3100 Hornbæk
Tlf.40103012
pesbjorn@hotmail.com

Klaus Lagermann
Bødkervej 19
3100 Hornbæk
Tlf.29243579
kl@k3.dk

Suppleant
Dorte Bagger
dorte@carstensen.dk

Hjemmeside:
hornbaek-vinterbadelaug.dk

Hornbæk Vinterbadelaug
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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



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
Morten Larsen
Tlf. 41416307 
janemorten@msn.com

Karen.Margrethe.
Roth@gmail.com
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 HORNBÆKS PETANQUES 

KLUBMESTERSKABER 2022 
SPONSORERES AF STARK HELSINGØR

Klubmesterskabet i double blev spillet lørdag den 21. maj med 
deltagelse af 14 hold (28 spillere).

Vindere blev:
Guld:  Jesper Haase og Morten Larsen
Sølv:  Mads Rasmussen og Rasmus Korsholm
Bronze:  Grethe Brandhøj og Bengt Skytte
 

Planlagte arrangementer i nærmeste fremtid
• 18. juni kl. 09.30 – Klubmesterskab i single
• 25. juni kl. 10.00 – Rødvinsturnering
• 2. juli kl. 09.30 – Strandpetanque, holdturnering på Hornbæk Strand
• 16. juli kl. 10.00 - Rødvinsturnering
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Tobias og Jonathan

Stig og Jonas

Tennis
Hornbæk Tennis
Klubhuset og banerne
Sauntevej 80
3100 Hornbæk

Formand
Lise Fritzbøger
29764698
formand@hornbaektennis.dk

Kasserer og 
medlemsregistrering
Signe Jung Jørgensen
22 44 22 81
signejung@yahoo.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

Bestyrelsesmedlem og
nøglebrikansvarlig
Anisette Prahl Arnason
28 49 58 08
anisetteprahl@hotmail.com

SUPERBRUGSEN OPEN
Årets 1. Sponsorturnering Superbrugsen Open i single blev afviklet i 
flot solskin. Højt humør og spilleglæden var dagens tags.
 
Tobias Gerster og Jonatan spille A. finale  med Tobias som vinder.
Jonas Hjorth Andersen og Stig Boe Krarup spillede B-finale med Jo-
nas som vinder.
 
Tak til vores sponsorer- I gør en forskel for vores tennisklub!
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GENERALFORSAMLING 
Den 20.3 blev den årlige generalforsamling afholdt med fint frem-
møde. Regnskabet blev godkendt, og vi takker revisor Jens Rask for 
gennemsynet .Der blev valgt  ny

kasserer, Signe Jung Jørgensen og ny nøglebrik ansvarlig, Anisette 
Prahl. Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Vi takker bestyrel-
sesmedlem Lars Juncker for det arbejde , han har lagt i bestyrelsen. 
Vi sætter stor pris på, at Lars fortsat stiller sin ekspertise til rådighed. 
Formanden og bestyrelsen fik stor opbakning og ros. Tak til dirigent 
Sven Lund Rasmussen, som fik det hele til at glide i god ro og og 
orden.



- 
 TAK TIL SØDE MEDLEMMER

Tak til  Dodo, som har plantet nye fine  blomster fra Saunte Planteskole, som også gav rabat på 
krukkerne. Også tak til Norman og Elin som, har malet sten og sat hyndeholder op. Af hjertet tak 
siger formanden. Det er fantastisk, når vi løfter i flok.
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Tennis

KOM FRIT FREM
 
Hver torsdag spiller vi "Kom frit frem ". kl. 18-20. Bare mød op, så sammensætter vi hol-
dene og spiller med hinanden på kryds og tværs. Det er et tilbud til alle medlemmer og er 
gratis. Kom kom , det er rigtig hyggeligt !!!!

- 
 

TENNIS ØST 
TURNERING
Så har vores senior turneringshold i tennis 
øst spillet sin  første kamp. Det blev til en flot 
samlet holdsejr. Så godt gået - tillykke !
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Ny tennisbolde 
kan købes i klubben for 

75 kr. pr. rør.
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Mandage: ved Jackie
kl 15 4. Årgang
kl 16 5. & 6. Årgang
kl 17 fra 7. Årgang og ældre
kl 18 voksen øvede
kl 19 voksen begynder
 
Tirsdage: ved Jackie
kl 15 3. Årgang
kl 16 voksen øvede
kl 17 voksen let øvede
kl 18 voksen øvede
 
Onsdage: ved Mikael
kl 15 1. & 2. årgang
kl 16 familietennis 5-7 år
kl 17 voksen let øvede
kl 18 voksen tennis fitness

TRÆNINGSTIDER
 Der er stadigvæk enkelte ledige træningstider, se på klubbens 
hjemmeside eller kontakt Lise Fritzbøger



- 
 

Tennis

TENNISSPORTENS DAG
Den 30. april afholdt  vi tennissportens dag . Der var et fint fremmøde , nye potentielle spillere prø-
vede at spille tennis, alle hyggede sig, og vi fik også en del nye medlemmer. Dejligt !

46 Hornbæk Idrætsforening ·  Junil 2022

FAMILIE 
TENNIS
Der er stadigvæk ledige pladser på fa-

milieholdet, hvor far, mor og børn spiller 

sammen . Aldersgruppen er helt ned til 

5 år. Det er bare så sjovt og hyggeligt. 

 
KOM KOM FAMILIETENNIS !
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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 ForeningsFitness

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

Fodboldens Venner

Formand
Thomas Clemmensen

Næstformand 
Lars-Bo Kjær

Sekretær
Jens Lyngsø

Bestyrelsesmedlem
Nicolai Winther

Kasserer / 
Bestyrelsesmedlem 
Tine Berthelsen

Coach
Bo Colas

Basket – Hornbæk Heat

Hornbæk Skytteforening
Formand
Hans-Henrik Holm-Hansen
Jupitervej 43
3100 Hornbæk
Tlf. 30 31 96 03

Kasserer
Lucas Holm-Hansen  
Amager Fælledvej 39, 2.th. 
2300 København S  
Tlf. 22 36 55 55

Bestyrelsesmedlemmer
Sekretær
Kirsten Jørgensen
Sommervej 21
3100 Hornbæk
Tlf. 21 21 83 70
kirstenvagn4@gmail.dk

Steffen Urskov Thomsen
Willemoesvej 2
3100 Hornbæk
Tlf. 41 32 79 17

Jens Schultz
Bagne Ager 97, st. 
3250 Gilleleje
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

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

Golf

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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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

I denne villa er der god plads til hele familien, og hvis det er naturen med skov og strand 
familien har interesse i, så ligger Hornbæk Plantage få minutters gang fra ejendommen og en 
tur igennem Plantagen, så er du enten ved stranden eller ved byskiltet til Hornbæk centrum.
Området er et lukket område med stier mellem vejene og hyggelige stille veje.
 
Villaen er oprindeligt opført i 1962, men har i 2008 fået en stor tilbygning. Tilbygningen frem-
træder i flot stand, men den ældre del af boligen skal have ny facade, hvilket køber selv må 
forestå.
 
Ejendommen er vinkelbygget og med flere gode terrasser rundt om boligen. Derudover stort 
udhus med mange anvendelsesmuligheder.
 
Huset indeholder: Entre med adgang til gæstebadeværelse, hyggeligt køkken med udgang til 
sydvendt terrasse og i åben forbindelse med stor spiseafdeling og opholdsafdeling, hvor her 
er god plads til familiens hyggeliv.  Den afdeling der er tilbygget i 2008 indeholder 4 meget 
store værelser, hvor forældresoveværelset har udgang til haven. Derudover bryggersrum samt 
lækkert badeværelse med både brus og badekar.
 
Haven er anlagt med græsplæne og gode terrasser rundt om huset.
 
En god villa med masser af plads og beliggende i et dejligt område.
 
Energimærke: D

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

STOR OG HYGGELIG FAMILIEVILLA VED HORNBÆK PLANTAGE

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

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: H3747
Pris kr. 4.500.000 Brt/nt kr. 22.770/18.554
Ejerudgift kr. 4.474 Udbet. Kr. 225.000

Stjernevej 25, 3100 Hornbæk


