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Walk ´N´ Talk møde. Mød byrådsmedlemmer og kandi-
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Ikke mindst det fantastiske samarbejde mellem klub-
ber og foreninger i området har gjort, at vi har haft et 
fundament at bygge på. Tilbuddene er mangfoldige, 
mulighederne endnu større og fremtiden tegner et rigt 
idræts- og kulturliv i Hornbæk med vores nye facilite-
ter som omdrejningspunkt. 
Som du kan se på de øvrige sider, er der muligheder 
for at deltage på alle niveauer og så meget, du har lyst 
og er i stand til. Mulighederne er skabt for den brede 
deltagerskare - ikke for eliteidrætten, der har rigtig go-
de vilkår andre steder.

SIDE 2 · PROFILAVIS  ·  HJEMME I HORNBÆK  BAG OM HORNBÆK IDRÆT & KULTURCENTER PROFILAVIS  · HJEMME I HORNBÆK BAG OM HORNBÆK IDRÆT & KULTURCENTER · SIDE 3

TILBAGE TIL FREMTIDEN
Hornbæk Idræt & KulturCenter er kommet godt i gang. Med stor hjælp både
økonomisk og fysisk fra jer borgere i Hornbæk, byens virksomheder, fonde og 
ikke mindst Randers Kommune er det lykkedes at få skabt et fantastisk sted 
på Randers Firma-sports hidtidige arealer på Gl. Viborgvej...

Her bliver der lejlighed til, at alle frit og uforpligtende 
kan udveksle ideer om idræt, fritidsaktiviteter og lokal 
velfærd. For nogle vil det være første gang at opleve, 
hvad vi allerede har opnået, og det kan give inspira-
tion til yderligere idéudvikling.

Walk and talk-mødet foregår i mindre grupper rundt 
på anlægget. Der vil være en HIKC-repræsentant med 
hver gruppe, sådan at man kan få svar på praktiske 
spørgsmål. Vi glæder os til at vise anlægget frem nu, 
hvor det står i frit flor med masser af aktiviteter. 
Vi håber, at du vil være med. 

Ansvarshavende: Peter Thorsen, HIKC
Tekst og redaktion: 
Kurt Helge Andersen / Peder Vagn Poulsen

Dermed skabes der også rum til Hornbæk Sports-
forenings håndboldafdeling, som også kan samle si-
ne aktiviteter til træning og kampe i Hornbækhallen 
og i bevægelseshuset. 

Allerede nu er der med de nye faciliteter skabt plads 
til andet end sport og idræt. Der er møderum og fest-
lokaler i klubhuset, og der bliver og vil blive tilbudt kul-
turarrangementer og udstillinger. 
Dog er lokalerne beskedne i forhold til de behov, som 
vi allerede kan se, og der kommer bevægelseshuset til 
sin ret, hvor kultur- og mødevirksomhed kan blomstre 
for alvor. Et fitnesscenter står også på ønskesedlen, 
og selv om vi ikke kan få alt, så arbejder vi for så stor 
og bred mangfoldighed som overhovedet muligt.
  

Status er, at første etape er klaret, og dermed er 
vi tilbage ved fremtiden:

Etape 2 er allerede på tegnebrættet. Her skal vi have 
etableret et nødvendigt bevægelseshus placeret øst
for det nuværende klubhus, sådan at vi kan få alle 
hjem til Hornbæk og samle de lokale foreningers ak-
tiviteter i lokalområdet. Et bevægelseshus skal først 
og fremmest gavne Hornbæk Gymnastikforenings 
muligheder for at kunne få mere tidssvarende facili-
teter og have alle sine hold samlet i Hornbæk. 

Onsdag den 8. september kl. 17-19 invite-
res borgerne i Hornbæk, sponsorer, samar-
bejdspartnere, ledere og Randers kommu-
nes politikere til et afslappet walk and talk
-arrangement ved HIKC. 

Vil du forberede dig til mødet, så besøg HIKCs hjem-
meside www.hikc.nu, hvor du kan læse alt om, hvor vi 
står i dag. Vi er godt i gang, men vi vil endnu længere. 
For din skyld – og gerne med dine ideer og din hjælp.
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DET STORE FRIKVARTER
Næsten alle elever fra Hornbæk skole har et godt kendskab til facilite-
terne på Hornbæk Idræt & KulturCenter. De bruger det næsten hver dag 
i frikvartererne, og specielt i det store frikvarter. Alle baner undtagen 
den store kunststofbane er til rådighed for dem, for på det tidspunkt er 
det oftest kun krolf-spillerne, der er aktive på anlægget.

Det var corona-foranstaltningerne med undervisning i 
det fri og udendørs pauser i undervisningen, der gjor-
de, at skoleeleverne fik deres daglige gang på HIKC. 
Og det er så fortsat tilfældet, selv om den traditionelle 
undervisning igen har vundet mere og mere indpas. 
Det er sundt, siger lærerne. Det er sjovt, siger elever-
ne, og så er alle tilpasse med det.

Eleverne grupperer sig mest rundt om på græsbaner-
ne. Det har den fordel, at der ikke er så langt til Rema, 
men heldigvis er de fleste meget opmærksomme på 
at benytte de opstillede affaldsposer. Det kan indi- 

Faktisk er der ret mange af dem, der kun kommer hos 
HIKC, når de er der i frikvartererne. En enkelt har træ-
net håndbold på den lille kunststofbane ved siden af 
crossgym, men det var i den periode, hvor der var luk-
ket for indendørs håndboldtræning. Men ellers er de 
ikke aktive omkring idræt, så her er et potentiale at 
arbejde på!

De af drengene, der spiller på netop den lille kunst-
stofbane, gør det måske, fordi de gerne vil være eks-
tra grundige med streger rundt om banen og mere or-
ganiserede i spillet. Måske gør de det, fordi pigerne 
tumler rundt lige ved siden af. Ingen ved det!

Det gode ved de lange frikvarterer er, at eleverne er 
der næsten uanset vejret. Knap så aktive som i sol-
skin, men de går sig en tur, de bevæger sig, og de kan 
lide det. 

Billederne her på siden er taget i et tilfældigt frikvarter 
på en tilfældig dag med tilfældige elever.

mellem knibe udenfor skoletid, men det behøver jo ik-
ke at være eleverne, der smider madrester og tomme 
flasker. Drengene spiller mest fodbold. Nogle laver 
deciderede træningsøvelser med henblik på at blive 
endnu bedre, når de stiller op for HSF. Andre spiller 
på to mål. Små mål og en lille bane, så alle kan være
med. Ja, her blander enkelte piger sig også, og alle 

har det sjovt. Pigerne er tit på crossgym-anlægget, 
hvor der arbejdes med de store traktordæk, så sveden 
kommer frem på panden. Er det her, de træner til dag-
lig, kan man så spørge? Men det er det ikke. 
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Volkswagen Randers
Grenåvej 14-16  ·  8960 Randers SØ  ·  Tlf. 86 42 77 00  ·  www.vw-randers.dk

Volkswagen Grenaa
Trekanten 8  ·  8500 Grenaa  ·  Tlf. 86 32 14 11  ·  www.vw-grenaa.dk

Til øjeblikkelig
levering.
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IGEN SJOVT AT VÆRE SPEJDER
”Nu får vi tilsyneladende og forhåbentlig et normalt efterår, og så er det
igen sjovt at være spejder”. Det siger kredsleder hos FDF Randers-Hornbæk, 
Lars Bjerre, og han ved om nogen, hvordan det er at være spejder. Det har han 
nemlig været i 45 år. Og altid i Hornbæk.

”Vi var meget optimistiske og satsede på en god 2020 -
sæson. Den 10. marts sidste år sad vi om aftenen og 
tilrettelagde programmet, og dagen efter blev det hele 
så lukket ned”, fortæller Lars Bjerre. ”Der skulle gå 15 
måneder, før vi kom lidt i gang igen. Udover den totale 
nedlukning har der jo været perioder, hvor vi ikke kunne 
være indendørs, så det har været meget sparsomt 
med aktiviteter”. ‘
Heldigvis er langt de fleste af spejderne - piger som 
drenge - vendt tilbage efter genåbningen. Der er kun få, 
som ikke har vist sig, men til gengæld er der interesse 
fra nye. På onsdage mødes puslinge, tumlin-ge, pilte 
og 1. års væbnere, og på mandage er der så spejdertid 
for 2. års væbnere og seniorvæbnere. Det hele foregår i 
og omkring spejderhytten mellem Rema 1000 og HIKC 
eller i blokhytten, der ligger mellem Ålum og Tindbæk.
Lars Bjerre styrer aktiviteterne sammen med Ole Mørch
Ydemann. Der er potentielle fremtidige ledere blandt de 
ældste spejdere, men det er ikke en udvikling, som FDF 
er vant til. Når de unge når gymnasiealderen og skal i ud-
dannelse, så spredes de for alle vinde, og selv om de har 
haft en god spejdertid, så er det kun sjældent et lederjob, 
der trækker.

Det var noget andet før i tiden”, siger Lars Bjerre. ”Jeg 
er født og opvokset i Hornbæk og har været med stort 
set, siden jeg kunne gå. Det har været herligt, men til 
gengæld er jeg jo så ved at nå en alder, hvor der snart 
skal yngre kræfter til”.

Dengang Lars Bjerre gik i skole, var Hornbæk helt an-
derledes. Der var store frugtplantager øst for skolen, 
og når eleverne i kedsomhed sad og kiggede ud ad 
skolens vinduer, så var der kun en sportsplads og mar-
ker, hvor der i dag er bevokset med træer og bebygget 
med tætte boligområder.
”Ingen kan komme og sige, at der ikke har været ud-
vikling i Hornbæk. Ja, den har været nærmest eksplo-
siv fra en lille landsby med landejendomme til en rigtig 
by. HIKC-anlægget her ved siden af er en naturlig for-
længelse af den udvikling”, siger Lars Bjerre. ”Om det 
er til gavn for os, vil tiden vise, men der kommer da 
flere besøgende i området, hvor de så kan få øje på 
spejderhuset og mulighederne her”.

FDFs største udadvendte aktivitet har i mange år væ-
ret det årlige Sankt Hans-bål, hvor næsten det halve

af Hornbæk har været med. Sådan blev det ikke i år, 
hvor midsommerfesten på grund af forsamlingsre-
striktionerne blev begrænset til en sammenkomst for 
kun spejdere. Men nu går det så mod normale tider 
igen. 

Masser af virksomheder - mange af dem sponsorer - tilrettelægger firmaarrangementer på HIKC, hvor medarbej-
dere både kan motionere og dyrke socialt samvær med spisning og hvad der nu måtte stå på programmet. Aller 
flest mennesker har der nok været, da HSF afviklede sit store outlet i samarbejde med Danish Dreams. Det var en 
weekend, som blev rigtig godt besøgt og gav et stort overskud til ungdomsafdelingerne. 

Private fester har der været en del af, og der vil komme flere. Runde fødselsdage, konfirmationer, bryllupper - alt er 
muligt, og når HIKC tilbyder private fester, så er de private. Cafeteria og mødelokaler er er ikke i brug, når man lejer 
huset til f.eks. sølvbryllup eller jubilæumsreception. 

MANGE BRUGERE HOS HIKC

Hornbæk Idræt & KulturCenter har fået en forrygende start. Hver dag kan man på HIKCs hjemme-
side eller HSFs ditto orientere sig om, hvilke arrangementer der bydes på, og det er ikke kun de 
lokale foreninger, der afvikler sine aktiviteter på det store anlæg.

Billederne her på siden er en collage, som demon-
strerer en smule af de hidtidige aktiviteter. Nemlig hvor 
de store lastbiler ankommer med dyner og puder til 
outlet, og hvor landsforeningen SINDs lokalafdeling 
holder sit stævne med fodbold, minigolf, bueskydning 
og meget mere. Og der, hvor en familie eller to hygger 
sig ved de opstillede træborde, der principielt er frit 

tilgængelige. Men dog gerne kræver, at man lige giver 
en besked om, at man gerne vil bruge dem, så de ikke 
er optaget af andre.

JBUs pokalfinale i U16 har også haft HIKCs kunststof-
bane som spillested. Hobro IK mødte AGF/Lyseng, og 
århusianerne vandt 2-1. 

FAKTA:
FDF Hornbæk 
Etableret: 1907 / Antal medlemmer: 45
Kredsleder: Lars Bjerre  
Hjemmehørende: Randers Klubhus og aktivitetsareal
Info: LarsB@FDF.dk

SIND-spiller Laursen på skudhold Bueskydning havde flest danske deltagere,
 men to franske var også i aktion

Lille Kaj har sendt pilen afsted. Han er et hoved højre end de 
fleste, men øgenavnet har han fået, fordi han har syv søsken-
de og er den yngste...

”Jeg er selv født og opvokset i Hornbæk”, fortæller 
Christina Sørensen. ”Jeg husker det som en rigtig god 
tid, både hvad angår skoledagene på Hornbæk skole, 
og også fritiden, hvor jeg dyrkede både håndbold og 
fodbold. Hele fritidslivet var indenfor rækkevidde. Jeg 
kunne cykle og gå til alting, og det var et dejligt sam-
menhold mellem børnene i lokalområdet. Vi var sam-
men om det meste. Sådan er det desværre ikke i dag, 
hvor mange af de lokale fritidsaktiviteter er spredt over 
hele byen”.

Lokalområdet er vokset betydeligt, siden Christina 
Sørensen havde sin barndom og ungdom i Hornbæk.
Rigtig mange er travle børnefamilier, hvor det at skulle 

”Det vil være lykke, hvis vores børn kan 
opleve den samme barndom og opvækst, 
som jeg selv har haft”. 

Det siger Christina Sørensen, der danner par med og har 
to børn sammen med Rasmus Østergaard. Børnene er 
fire og halvandet år, og for to år siden flyttede de sam-
men med mor og far til Hornbæk i et nybygget hus, der 
skal danne udgangspunkt for den lykkelige barndom.

BØRN SKAL HAVE DERES 
FRITID I LOKALOMRÅDET

fragte børn til idræt i mange tilfælde på tværs af kom-
munen er en udfordring, som måske kan komme til at 
gå ud over børnenes aktivitetsmuligheder.

”Der er mange flere aktivitetsmuligheder end i min 
barndom, men der er også et meget større behov. Vi 
håber, at vi kan nå at få det sidste med, inden vores 
børn bliver for store. Et bevægelseshus vil løse mange 
problemer og gøre fritidslivet i Hornbæk optimalt”, 
mener Christina Sørensen. 

”Indtil nu har den store prøvet at snuse til lidt fodbold, 
men det er lige tidligt nok”.Hvis de to små bliver lige 
så aktive som mor og far, så vil de blive storforbru-
gere af sportsfaciliteterne i lokalområdet. Rasmus 
Østergaard er og har altid været ivrig fodboldspiller. 

Christina Sørensens karriere har primært ligget inden-
for håndbold, hvor hun efter tiden i Hornbæk Sports-
forening har været en del af Randers HK, og en over-
gang som en af målvogterne på ligaplan.

Christina Sørensen er også ivrig løber. Hun har gen-
nemført både hel- og halvmarathon, og dyrker cross-
gym på det nye anlæg. Det er en familie, der holder sig 
i form, og som vil give børnene de samme muligheder. 

Men de lægger ikke skjul på, at hvis der skal være tid til 
det hele, og hvis fritiden skal kunne hænge sammen i 
forhold til arbejdslivet, så skal det ske i Hornbæk, hvor 
Christina Sørensen i øvrigt også satser på at blive en 
del af Hornbæk Sportsforenings nyoprettede hånd-
boldhold for tidligere førsteholds- og ligaspillere.

Christina Sørensen
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TRIER: MAN KAN IKKE
OVERVURDERE HIKC
Sangeren, komponisten og musikeren Michael Trier er ikke i tvivl: Det er 
fantastisk for Hornbæk og for hele Randers at have et anlæg, som det, der 
er etableret ved Gl. Viborgvej i form af Hornbæk Idræt & KulturCenter.

med populære sange til privatfester eller på cafeer. 
Han er en af de mest populære gæster f.eks. på Cafe 
Værsgo i Fjellerup.

Den anden side af Michael Trier handler om selv at 
være kreativ udi at komponere og indspille sange, som 
oftest er dansk ikke top men pop. Sange, der i en moder-
ne udgave lever op til de bedste vise- og folkesange 
som iørefaldende og indholdsrige rent tekstmæssigt. 
Det har resulteret i flere numre med hitpotentiale, og 
Michael Triers måske største succes kom med san-
gen ”På Den Anden Side”, som fire uger i træk var den 
mest spillede på DR’s P4. 

Michael Trier er musikerens bandnavn. Uanset om han 
optræder solo eller sammen med én, to eller tre musi-
kere til at bakke sig op. Så er man fleksibel i forhold til 
folks behov og økonomi, mener manden bag bandet. 
Nogle har ikke råd til så meget, og det var årsagen til, 
at Trier i 2019 introducerede sine Hatten Rundt-koncer-
ter, hvor han optrådte alene hjemme i dagligstuen hos 
danskerne, som så betalte ved at lade hatten gå rundt.

”Det kan slet ikke overvurderes”, siger Michael Trier, der 
selv bor i Neder Hornbæk. ”HIKC har gjort Hornbæk 
meget mere attraktivt for pendlere, der f.eks. arbejder i 
Aarhus, men har valgt at bo et andet sted. Når de flytter 
familien, så ser de på, hvad et eventuelt nyt boligom-
råde har at tilbyde, og med HIKC har Hornbæk bare så 
meget mere end de fleste andre”.

Trier selv er ikke den største sportsmand, men han har 
dog deltaget i søndagsfodbold hos HSF for motionen 
og hyggens skyld. Når han løber sig en tur, er det of-
test i skoven. Sønnen Lukas har dog haft sin håndbold-
mæssige opvækst i Hornbæk, men spiller i dag hos 
Viborg. Datteren Marie er mere til teater end sport, og 
hun dyrker sin interesse hos Kastali’a på Underværket.

Det er musikken, der fylder allermest for Michael Trier. 
Han har faktisk – som en af de få inden coronaen lukke-
de Danmark – optrådt i det nye klubhus hos Hornbæk 
Idræt & KulturCenter, hvor han stod for underholdnin-
gen til en 50-års fødselsdag. Det er den ene side af Mi-
chael Triers musikalske virksomhed – at underholde 

Det var, før alle andre forsøgte sig med alternative 
udtryk under krisen.

”Jeg vil jo bare gerne ud med min musik”, siger Michael 
Trier. ”Det er dejligt, når jeg kan bygge en optræden op 
med mine egne sange, men jeg holder bestemt af også 
at spille og synge coversange , for der er jo så mange 
gode numre at tage af, og man bliver i godt humør over 
at se, hvordan de vækker glæde hos de, der lytter – el-
ler danser”.

Michael Trier har boet i Randers i 19 år. Oprindelig er 
han fra Esbjerg, men befinder sig suverænt i det øst-
jyske. Arbejdspladserne på diverse scener befinder sig 
alligevel i hele landet, så afstand har ingen betydning. 
Nogle gange kan det være nødvendigt at supplere ind-
tægten som musiker med et civilt arbejde, og der har 
Michael Trier bl.a. arbejdet i SFOen på Hornbæk skole. 

Måske opdager han løbestien hos HIKC, og så vil man 
– igen måske – kunne opleve den populære sanger 
trampe stien rundt i et tempo som gør, at han kan 
synge samtidig. Det koster ikke noget at lytte med. 

ERHVERVSJOURNALISTEN OG GROOVE-
MASTEREN ER VILDE MED HORNBÆK
Ægteparret Trine Wiese og Esben Bach skippede solide jobs og solgte deres 
ejerlejlighed på Frederiksberg i hovedstaden for at flytte til Hornbæk. Det 
er 14 år siden, og de flyttede ikke for at sætte farten ned, men for at have et 
bedre udgangspunkt for deres familie, som inkluderer den dengang 6-årige 
Amalie. Det store skifte har de aldrig fortrudt.

For Esben Bachs vedkommende betød skiftet til Ran-
ders, at han i højere grad blev freelance-trommeslager, 
selv om han er fast mand og hyppigt beskæftiget med 
et af landets bedste bluesorkestre Grarup Allstars og 
jazztrioen Organic 3. Når musikken ligger stille, arbej-
der Esben Bach som pædagog med indsatser overfor 
autister som speciale. Det hænger sammen. Det hele. 
Esben betegnes stadig som Danmarks groovemaster 
med sit særlige talent for at sætte præcise følsomme 
rytmer bag den musik, han arbejder med.

Der var udsolgt
”Vi ledte efter et hus, og der var ikke meget til salg den-
gang”, fortæller Trine og Esben. Det er ingen hemme-
lighed, at skulle det være Randers, så skulle det være 
Hornbæk. Trine er født og opvokset i Hornbæk, hvor 
hun stadig har en stor familie. ”Vi fandt dog et dejligt 
ældre hus tæt på Hornbæk skole. Det var perfekt, og 
det har vi aldrig fortrudt. Ikke mindst for Amalie har 
det været fint, at hun har været barn så tæt på alt det, 
der var gang i omkring Hornbæk”.

Trine Wiese var ikke selv i sin barndom en del af hver-
ken gymnastik- eller håndboldaktiviteter. Hun var ”hes-
tepige” i Fladbro. Esben Bach, der er fra Grenå, blev gen-
nem datteren involveret i HSF som fodboldtræner. Pi-
gerne i klassen ville pludselig spille fodbold. 

Trine Wiese havde skabt sig en karriere som erhvervs-
journalist på først dagbladet Aktuelt og siden som re-
daktionschef hos Lederne. Esben Bach havde så fast 
arbejde, som man næsten kan have som musiker. 
Han spillede stort set fire dage om ugen på Danmarks 
mest kendte jazzklub La Fontaine, og det er noget af 
det mest faste, man kan forestille sig som musiker i 
Danmark.

To ting ligger bag beslutningen om at flytte til Randers. 
Nemlig, at Trine Wiese havde søgt og fået et job som 
kommunikationschef i en større virksomhed. Der var 
det, at hun og Esben kiggede på kontrakten og spurgte 
sig selv, om det virkelig var den vej, de gerne ville gå. 
Det var det ikke. Da familien omkring samme tidspunkt 
havde taget sig en bondegårdsferie ved Sindal, hvor de 
oplevede lille Amalie glad og tilpas i frie omgivelser 
væk fra stenbroen, var der ingen tvivl. Randers vandt 
over København.

For Trine Wieses vedkommende blev det til selvstæn-
dig virksomhed, som udmøntede sig i Trines eget firma 
Die Wiese, hvor journalisten specialiserer sig i erhvervs-
journalistik og samtidig har etableret et forlag, hvor 
hun kan udsende sine egne bøger. Og første august i 
år tog karrieren endnu en drejning. Her startede hun 
som erhvervsjournalist hos Jysk-Fynske Medier. 

Det var der også plads til, men ingen ledere, hvorfor 
Esben og et par andre fædre trådte til. Derudover 
spillede Esben Bach søndagsfodbold for motionens 
og hyggens skyld sammen med andre, der havde lagt 
en egentlig karriere bag sig.

”Det har været fint at følge udviklingen, og virkelig dej-
ligt at se, at der er kommet flere og flere fritidsaktivi-
teter til i Hornbæk”, fortæller ægteparret. ”Vi har ikke 
rigtig gjort brug af dem, men for os er det interessant, 
at der nu er langt mere end fodbold, håndbold og 
gymnastik. Vi elsker at gå ture i naturen, men er nok 
nået derhen, hvor vi overvejer at blive aktive omkring 
Hornbæk Idræt & KulturCenter.

Behov for mere
Hornbæk har ifølge Trine Wiese og Esben Bach grund 
til at være stolt af, at det store anlæg er kommet op 
at stå på så kort tid og ved hjælp af lokalbefolknin-
gens og virksomhedernes støtte. Men der er behov 
for mere – ikke mindst hvis det skal være rigtig inter-
essant for de to:

”For mig ville det være spændende med muligheden 
for at dyrke f.eks. yoga”, siger Trine Wiese, og Esben 
Bach supplerer med, at tennis og badminton er inter-
essant, når man nu er blevet lidt ældre. Et fitnesscen-
ter, hvor man kan komme og gå døgnet rundt, vil være 
attraktivt ikke mindst for selvstændige med lange ar-
bejdsdage og skiftende arbejdstider:

”Som borgere i Hornbæk er vi glade for, at så mange 
tager initiativ og skaber muligheder for os. Når det lyk-
kedes med første etape, så skal det nok også lykke-
des med den næste. Det har stor værdi for os alle, så 
bydelen kan vokse uden nogensinde at blive så stor, 
at det går ud over sammenholdet”.

Så selv om ægteparret Wiese og Bach har deres ar-
bejdsopgaver fordelt i store dele af Danmark, så ved 
de, hvor de hører hjemme, og så ser de frem til, at der 
bliver fritid nok til, at de kan bruge og nyde forstadens 
kvaliteter i endnu større omfang. 



SIDE 10 · PROFILAVIS  · HJEMME I HORNBÆK  BAGO M HORNBÆK IDRÆT & KULTURCENTER PROFILAVIS  ·  HJEMME I HORNBÆK BAG OM HORNBÆK IDRÆT & KULTURCENTER · SIDE 11

JANNIC RASMUSSEN
DELTAGER I AL SPORT
Kun få i Hornbæk overkommer så meget som Jannic Rasmussen fra Runebergs-
vej. Han er nærmest hyperaktiv og deltaget i stort set alle sportsgrene, hvilket 
nok kan overraske, når man tænker på hans stille gemyt og rolige adfærd.

BYFEST BLIVER TIL 

TELTFEST

Teltarrangementet erstatter byfesten, som sidste år 
måtte aflyses på grund af coronakrisen. Heller ikke i år 
har det været muligt at planlægge en byfest, som med 
garanti kunne afvikles. Selv om problemerne i år er langt 
mindre, og der må-ske stadig er krav om coronapas i 
september, så har det ikke været muligt at få aftalerne 
på plads, så byfesten må vente til 2022. 

Claus Hassing er en af de allerbedste til sin metier. Der 
ligger mange års erfaring bag sammensætningen af 
hans repertoire, som består af stribevis af hits og iørefal-
dende sange og rigtig mange Kim Larsen-fortolkninger. 
I år er Claus Hassing ikke alene på scenen, og det gør 
bare underholdningen endnu bedre. 
Teltarrangementet starter med spisning af lækker mad 
fra Rosengården. Det begynder kl. 18, og den musikal-
ske underholdning foregår fra kl. 21 til kl. 01. Billetterne 
er sat til salg på HSFs hjemmeside til en pris af 250 kr., 
som dækker både spisning og underholdning. Overskud-
det fra arrangementet går til Hornbæk Sportsforenings 
ungdomsafdelingerne i både håndbold og fodbold. 

Og næste år er der så byfest igen. 

Entertaineren Claus Hassing bliver træk-
plastret, når Hornbæk Sportsforening 
fredag den 3. september byder indenfor i et 
til lejligheden opstillet telt, som opstilles 
ved siden af spejderhuset på HIKCs anlæg. 
Her har Claus Hassing tidligere optrådt, og 
gæsterne derfra vil kunne bevidne, at det 
var en stor succes, som HSF altså gentager.

I denne sommer har Jannic Rasmussen deltaget ved 
europamesterskaberne i fodbold. Han har været klar 
i Tour de France og med helt til Champs-Elysées i 
Paris. Det var en stor bedrift – ikke mindst fordi Tour 
de France fandt sted sideløbende med Wimbledon i 
tennis, hvor Jannic Rasmussen selvfølgelig også var 
på plads. En enkelt weekends pause blev det til, og så 
gik Jannic Rasmussen i gang ved de olympiske lege.

I de få timer, hvor den gæve pensionist ikke er optaget 
af sport, så enten sover han, går til møde eller sidder 
i havestolen i skyggen og funderer, hvad tilværelsen 
ellers byder af udfordringer. Jannic Rasmussen sæt-
ter Hornbæk Sportsforening, festerne og byfesterne 
højere end de mange sportsgrene, og så må TV-stuen 
klare sig selv, men Jannic planlægger og tilrettelæg-
ger.

Byfest! Ja, i mange mange år er det Jannic Rasmus-
sen, der har trukket i trådene og ikke mindst sørget 
for, at deltagerne har fået god underholdning under-
vejs. Han følger intenst med i, hvilke kunstnere, der

kunne egne sig til at optræde i Hornbæk, og så hyrer 
han de bedste, samtidig med at han får ideen til 
fornyelserne af byfesten, som har budt på den lokale 
udgave af X-factor, tovtrækning, masser af bold samt 
grin og glade dage siden år 2000. Jannic har været 
med i arbejdsgruppen hvert år, og det fortsætter han 
uden tvivl med.

I år bliver der ingen byfest, men Jannic Rasmussen 
har selvfølgelig trukket en omgang fællesspisning og 
teltunderholdning op af hatten. 3. september er der - 
som omtalt andetsteds - fest i telt på spejdergrunden 
ved HIKC, og der er plads til alle dem, der vil være med:

”Når det er et telt, så kan vi bare sætte et ekstra modul 
eller to eller tre i takt med tilmeldingen”, smiler Jannic 
Rasmussen. Det er godt fundet på, men til gengæld 
svært at få udsolgt.

Torsdagsklubben
Hver torsdag formiddag kan du finde Jannic Rasmus-
sen i HIKCs klubhus. Han er selvfølgelig formand i 

Hornbæk Torsdagsklub, for det sociale samvær og op-
levelser har gjort torsdagsklubben stor. Så stor, at 
man måtte sig nej til nye medlemmer, mens møderne 
foregik på Overvænget. Der var ikke plads til flere.
Det er der så i Hornbæk Idræt & KulturCenter, hvor sæ-
sonen er i gang efter den lange pause i restriktions-
tiden. Bestyrelsen lagde program for efteråret allerede 
inden sommerferien, og med et medlemstal på 86 før 
nedlukningen forventer man, at det kan øges yderli-
gere. Selv om der selvfølgelig er frafald. 

Programmet kan ses på hjemmesiden 
hornbaektorsdagsklub.dk. 

FAKTA:
Forening: Hornbæk Torsdagsklub
Etableret: 2015
Formand: Jannic Rasmussen
Medlemmer: 86
Hjemmehørende: HIKC 
Info: www.hornbaektorsdagsklub.dk

Jannic Rasmussen, i skyggen med 
tanke på teltfesten i september

Besøg hos GAIA med Torsdagsklubben.
Foto: Hans Erik Nielsen

EN SUND SJÆL 
I ET SUNDT LEGEME
Der var engang en klog mand, der kode-
de de to ting sammen, så tilværelsen 
kunne blive rig på fysisk udfoldelse og 
hjernemæssig udfordring – to ting, der 
gør, at vi føler os levende.

Der er mange grunde til, at Hornbæk Idræt og Kultur-
Center har ordet kultur i navnet. At mødes på tværs af 
alle skel i ligeværdigt samvær er vigtigt for den enkelte 
og ikke mindst for lokalsamfundet Hornbæk. Derfor har 
vi et aktivitetsudvalg i HIKC, der består af 8 handlekraf-
tige medlemmer – alle kvinder, hvilket hverken er be-
vidst heller ønskeligt, men tilfældigt. 
De var allerede før coronaen lukkede os ned i gang med 
at arrangere fællesspisninger, foredrag og musik. I det 
hele taget noget af det, der binder os sammen, og hvor 
vi mødes med kendte og ukendte mennesker. Og hvor vi 
”risikerer” at få nye indtryk gennem at tale sammen og 
måske blive udfordret eller underholdt af dem, der er på 
den aften.

Der er jo flere af os, der måske ikke er så sportslige, men
meget gerne vil deltage i fællesskabet og møde hinan-
den under andre former. Og så er det her virkelig en her-
lig måde at opfylde sit ønske på. Så husk at melde dig til 
næste gang chancen byder sig – vi glæder os til at byde 
dig velkommen.

Karsten Danielsen, Peter Vildmand og Jan Iversen,
“Som et strejf af en dråbe”.

 Aktivitetsudvalget står også bag de forskellige arrange-
menter, hvor de sørger for, at alting er, som det skal være 
– og ikke mindst sælger kaffe og kage og drikkevarer, så 
den fælles kasse vokser til gavn for os alle. 

Hvis du har lyst til at give et nap med, bage kage, give 
en hjælpende hånd ved afviklingen eller bare gerne vil 
indgå i teamet, så er du hjertelig velkommen til at kon-
takte Edel Andersen. Den eneste garanti er, at du får det 
hyggeligt sammen med holdet. Ligeledes, hvis du har en 
god idé til arrangementer eller indhold, så tager vi imod 
med glæde.

På HIKC.nu kan du både se hvem der sidder i aktivitets-
udvalget og hvilke arrangementer, vi har i støbeskeen, 
når de er endeligt fastlagt. Vi kan røbe, at der allerede nu 
er tre datoer, du skal reservere:

8. september har du chancen for at møde de lokale poli-
tikere til en snak

14. oktober arrangerer vi fællesspisning og underhold-
ning med ”Som et strejf af en dråbe” – historier fra Kim 
Larsens liv.

27. november er der julearrangement for hele familien 
på HIKC anlægget.
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Ingen andre moderklubber matcher Hornbæk Sports-
forening med repræsentation i førsteholdstruppen. 
Og de fire – brødrene Oliver og Filip Bundgaard, Tobi-
as Klysner og Karl Dreier Leth – husker tydeligt deres 
tid i HSF. De to ældste, Oliver Bundgaard og Klysner, 
var en del af det måske bedste drengehold, Hornbæk 
nogensinde har haft. I modsætning til de tre andre, så 
kommer Tobias Klysner ikke selv fra Hornbæk:

”Nej, jeg er vokset op inde i byen, og spillede også der,
 indtil nogle af kammeraterne skiftede til Hornbæk. 
Jeg tog med, og det var først der i perioden som HSFer, 
at jeg følte det kunne blive til noget med fodbold på 
et højere plan”, fortæller Tobias Klysner, der allerede 
dengang var bedste kammerat med Oliver Bund-
gaard. I dag har de to enedes om indtil videre at dele 
en lejlighed i Randers. De satser 100 procent på at 
etablere sig som faste superligaspillere.

Filip Bundgaard har haft en travl periode med både 
fodbold og afslutningen på sin 10. klasse med en 
veloverstået eksamen. Her fra denne sommer lader

DRENGENE fra HORNBÆK
Fire tidligere fodbolddrenge fra Hornbæk Sportsforening er i dag en del af superligaklubben Randers FCs 
22-mands trup til sæsonen 2021-22. Alle fire har for længst fået deres debut på det hold, som Randers er 
mest stolt af, og de har alle en andel i den stribe af pokalsejre, der bragte Randers i finalen med et resultat, 
alle kender.

Både Oliver og Filip Bundgaard ved, at man ikke uden 
videre bliver professionelle på europæisk plan af at be-
søge fodboldskolen i en storklub. Men en stor ople-
velse er det:

”Jeg synes, at det var sjovt i Dortmund”, fortæller Oliver 
Bundgaard. ”Det var nogle helt andre forhold, og der 
var spændende ting ved træningen, selv om jeg måske 
savnede en smule intensitet”.

”Det bliver forhåbentlig også spændende for mig”, si-
ger Filip Bundgaard. ”Jeg regner med, at jeg skal se og 
prøve en hel masse ting, som jeg slet ikke har kend-
skab til. Det vil jeg tage som en stor oplevelse, selv om 
jeg ikke regner med, at opholdet hos Ajax vil blive på 
mere end en uge eller lidt mere”.

Karl Leth er den seneste debutant med Hornbæk-bag-
grund. De tre andre er enige om, at Karl nok skal kom-
me på førsteholdet og få sine chancer, og Randers FC 
tror på ham. Så meget, at han fra 1. juli blev indlemmet 
i førsteholdstruppen som den ene af blot fire angribere. 
Karl Leth er nok nummer fire i køen, men udover an-
griber kan han spille kant og har allerede afsløret, at 
han kan følge med i tempoet. Og score mål. Det vil der 
altid være brug for!

Alle fire er utroligt glade for at spille for Randers FC:
”Det er en klub med et utroligt godt sammenhold, og 
vi er blevet taget rigtig godt imod af de andre spillere”, 
fortæller Oliver Bundgaard.

”Det har slet ikke været noget problem for hverken mig 
eller de andre at skulle debutere”, siger Tobias Klysner. 

han skolegang og uddannelse vente nogen tid og 
koncentrerer sig udelukkende om fodbold. 

Filip Bundgaard har en invitation fra den hollandske 
storklub Ajax Amsterdam om at besøge deres fod-
boldskole og se på forholdene i klubben, når corona-
restriktionerne giver mulighed for det. På samme må-
de, som storebror Oliver for nogle år siden gjorde det 
ved et besøg i den tyske bundesligaklub Dortmund.

”Hva’ Søren? Har du været i Dortmund, Oliver?” Griner 
Tobias Klysner. ”Var det på ferie eller sådan noget?”.

Jo, Klysner har let til grin og muntre bemærkninger, 
men han var også den, der debuterede først og har 
spillet flest superligakampe. De fleste husker ham 
som ovenud lykkelig og vildt jublende, da han scorede 
sit første mål i superligaen. 

”Det glemmer jeg aldrig, og selvfølgelig skulle der jub-
les. Man ved jo aldrig, om det første mål også ville 
blive det sidste”, smiler Tobias Klysner.

Filip Bundgaard, 17 år: Debuterede juli 2020 mod Ho-
bro IK, da han var 16 år og to dage. Var dermed klub-
bens hidtil yngste og superligaens næstyngste debu-
tant nogensinde. Han har spillet 10 kampe og scoret i 
pokalturneringen. 
Midtbanespiller med kontrakt til juni 2024.

Tobias Klysner, 20 år: Debuterede april 2019 mod Ho-
bro IK. Klysner har allerede været på banen for superli-
gaholdet over 30 gange og har scoret to mål. 
Kantspiller med kontrakt til december 2024.

Oliver Bundgaard, 20 år: Debuterede september 2019 i 
en pokalkamp. Han har rundet 20 kampe på førstehol-
det og har spillet to kampe for Danmarks U-20 lands-
hold. Venstre back med kontrakt til december 2024.

Karl Dreier Leth, 18 år: Debuterede september 2020 
mod Horsens. Har spillet to kampe. Har netop forlæn-
get sin ungdomskontrakt til sommeren 2022 og er 
rykket op i superligatruppen 1. juli i år. 
Kantspiller/angriber.

”Vi føler os trygge, når vi bliver sendt på banen, og får 
hjælp og gode råd undervejs fra holdkammeraterne”.

Ingen af de fire kan forestille sig, at man kan føle sig 
mere veltilpas andre steder. Og i Hornbæk Sportsfor-
ening er man stolte af, at drengene klarer sig godt og 
holder alle otte ben på jorden. Det er seriøse og fornufti-
ge unge mennesker, der aldrig vil lade succes stige 
dem til hovedet.

Drengene fra Hornbæk minus én, idet 
Filip Bundgaard var optaget af eksamen

Hornbæk-drengene på HIKC 
med chefen Søren Pedersen

Fuld koncentration
hos Tobias Klysner
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Karin Molbo er helt klar over, at et bevægelseshus og 
håndbold ikke kunne være med i første etape af HIKC-
anlægget. Hun fortæller, at rigtig mange i håndboldafde-
lingens forældrekreds spurgte, om indsamlingen af mid-
ler kom håndboldspillerne til gode? Da svaret så var nej, 
fordi første etape omfattede klubhusudvidelse, kunst-
stofbane og udendørs arealer, meldte mange forældre 
ud, at de så ville vente med at smide deres bidrag i pul-
jen, til håndboldplanerne skulle realiseres. 

”Og det er så ved at være tid nu”, understreger Karin Mol-
bo. ”Vi har en rigtig stor håndboldafdeling, og vi mangler 
haltimer. Mange tror, at vores hold træner og spiller i 
Hornbækhallen, og det så er det. Men sådan er det ikke. 
Vi lejer faktisk flere træningstimer i Arena Randers, end 
vi gør i Hornbæk, og lige nu er det helt galt”.

Det aktuelle pres på HSFs håndboldafdeling opstår ved, 
at gulvet i Arena Randers skal skiftes ud. I den periode 
kan der selvfølgelig ikke trænes. Arbejdet ventes at tage 
nogle måneder og kan måske være færdig omkring ef-
terårsferien:
”Men vi har jo set, hvordan arbejdet i arenaen er trukket 
ud, så man ved aldrig”, siger Karin Molbo med et smil. 
For selvfølgelig håber hun det bedste og en kort restau-

HÅNDBOLD VIL OGSÅ VISE SIG FREM
”Vi skal helt sikkert være en del af det nye bevægelseshus hos Hornbæk Idræt & KulturCenter”. Det siger
håndboldformand i Hornbæk Sportsforening Karin Molbo. ”Vi vil være en del af det sociale fællesskab med 
andre sportsfolk i området, og så har vi i allerhøjeste grad brug for de ekstra haltimer, vi måtte kunne få der”.

Hornbæk havde nemlig et divisionshold for kvinder, og 
det mål nåede hun hurtigt. Siden er det blevet til ufattelig 
mange divisionskampe for HSF. Så mange, at hun ikke 
selv har styr på det. HSFs damehold var i mange år et 
rigtigt elevatorhold, der stort set var bedst i 3. division og 
rykkede op i 2. division for efter en sæson eller to senere 
at rykke ned igen.

På divisionsholdet var den nuværende formand en af 
de bærende kræfter i mange sæsoner, som bagspiller/
spilfordeler eller back. Hun blev kendt som en seriøs 
spiller, der kæmpede for at vinde kampe og for at støtte 
sine yngre holdkammerater. Fællesskabet betød meget 
for hende, og Hornbæk betød endnu mere, så det var 
naturligt, at hun efter den aktive karriere gled over i led-
erstaben, og altså i dag er en vellidt og arbejdsom for-
mand:

”Jo, der er da meget arbejde på en formandspost, og det 
meste af det er møder, møder og møder, men sådan er 
det jo”, siger Karin Molbo. 
”Det ville ikke kunne hænge sammen, hvis jeg ikke hav-
de haft en utrolig støtte fra håndboldudvalget, som i høj 
grad tager deres del af slæbet. Det er jeg taknemmelig 
for”.

To hold i serie 1
Herrehåndbold har også mange år bag sig som divi-
sionshold. Men sådan er det ikke mere. I dag spiller 
herrerne i serie 1, og det samme gør dameholdet for 
den sags skyld. Det har simpelthen knebet med at 
have tilstrækkelig mange spillere. Specielt på dame-
siden. Mange af de unge talenter bliver inviteret til 
Randers HK, og det er desværre ikke dem alle, der
kommer videre med karrieren der:

”Det sker så ofte, at de ikke kommer tilbage til os igen”, 
fortæller Karin Molbo. ”Det er der mange årsager til. 
Nogle skal studere i f.eks. Ålborg og Odense. Andre 
er blevet så voksne, at de bliver gravide og holder lang 
pause, og når vi så også har kæmpet med nogle lang-
tidsskader, så er det svært at stille hold. Spillerne på 
dameholdet i denne sæson er et godt mix af unge og 
lidt ældre rutinerede spillere, så vi kan måske se frem 
til marchen mod at blive divisionshold igen”.

At have hold i de bedste rækker er en del af hånd-
boldafdelingens målsætning – specielt på damesiden, 
hvor klubben vil være en selvstændig dameeliteklub 
og gerne i samarbejde med øvrige klubber for at styr-
ket damehåndbold i Randers. 
En del af målsætningen er også – og ikke mindst – at 
HSF vil være en klub, som sætter det sociale samvær 
i højsædet. Det ses tydeligt i ungdomsrækkerne:

”Vi har sindssygt mange spillere i børne- og ungdoms-
rækkerne”, fortæller Karin Molbo. ”Specielt på U13 og
 U15 har vi ekstraordinært mange. Vi har 37 U15-spil-
lere, som må træne på Vestervangsskolen, og det er 
et imponerende tal. At det går så godt, skyldes, at vi 
har en virkelig god trænerstab. Hvis der ikke var den 
opbakning og støtte til udvikling, så ville det nok ikke 
være så attraktivt for de unge af være med, så vi i 
lokalområdet skylder trænerstaben en stor tak”.

Karin Molbo er specielt imponeret over, at trænerne 
brugte nogle af deres feriedage på at tage U15 med 
på fire dages træningslejr i Hobro. Her blev der svøm-
met og spillet padel tennis – og selvfølgelig trænet 
håndbold. Men først og fremmest havde trænings-
turen stor social værdi for både spillere og ledere. Helt 
i trit med håndboldafdelingens målsætning.

Glæder sig til fremtiden
”Det fungerer rigtig godt i ungdomsafdelingen. Vi har 
en dygtig træner- og lederstab, og de unge trives”, 
siger Karin Molbo. 
”Når de gør det, kan vi bestemt tro på fremtiden, og 
der vil ikke være mange, der flytter andre steder hen, 
fordi de tror, at der har man bedre trænere. Sådan er 
det nemlig ikke, og vi arbejder konstant på at gøre det 
endnu bedre og at udvide staben i takt med behovet”.

Og behovet lige nu er plads, plads og mere plads. 
Flere træningstimer lokalt, så spillerne kan komme

reringsperiode, men under alle omstændigheder bety-
der det, at optakten til efterårssæsonen er ødelagt for en 
del årgange.

Formanden startede som junior
Karin Molbo har rundet de i hvert fald 35 år som en del af 
Hornbæk Sportsforenings håndboldafdeling. Langt de 
fleste som spiller. Hun boede i Stevnstrup som barn og 
spillede hos IF Alliancen. Omkring junioralderen begynd-
te talentet for alvor at vise sig, og Karin Molbo skiftede til 
HSF,  hvor fremtidsmulighederne så langt bedre ud. 

hjem fra Arena Randers og Vestervangsskolen og de 
andre steder og være en del af fællesskabet i Horn-
bæk. 

Privat er Karin Molbo pædagog og som sådan vant 
til at arbejde med børn. Det er et hårdt job både i det 
civile som i formandsstillingen, men hun elsker det, 
og tager udfordringerne med smil og godt humør. 
Selv har hun gennem årene bidraget til håndboldafde-
lingen med to døtre, og en dag kommer der sikkert 
børnebørn, så familien Molbo vil være en del af HSF 
også de næste 35 år eller mere.

Karin Molbo: “Flere træningstimer lokalt, så spillerne kan komme 
hjem fra Arena Randers og Vestervangsskolen og de andre 
steder og være en del af fællesskabet i Hornbæk.”



• Tømrer- og snedkerarbejde 
• Døre og vinduer 
• Tegl- og ståltage 
• Køkken og bad 
• Om- og tilbygning  
• Totalentrepriser 

Din lokale tømrer, find os på www.albyg.dk eller Gl. Viborgvej 115 
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Bare rolig. Det lyder voldsomt, men der 
er ikke antydningen af dyremishand-
ling i den sport, som Johnny Dam ud-
øver. Han spiller petanque, og den lille 
kugle, som bliver kastet, når spillet be-
gynder, kalder man en ”gris” eller en 
målkugle. Når spillet er i gang, så send-
er man petanquekuglerne af sted for at 
nå så tæt på ”grisen”, som muligt. 
Den, der er nærmest, vinder.

Reglerne er forholdsvis enkle, og formålet af først og 
fremmest socialt:

”Ja, det er afslappende, og vi får frisk luft”, melder for-
mand Johnny Dam. ”Snakken undervejs og hele det so-
ciale samvær er guld værd, men man skal endelig ikke 
tro, at der er nogen, der er ligeglade med om de vinder 
eller ej. Petanque er en sport med sin egen union, men 
den er firmasportsspillerne i Hornbæk dog ikke medlem 
af. Vi er ikke professionelle, men glade amatører. Og det 
er vi stolte af”.

Det var den tidligere mangeårige formand Tonny An-
dersen og klubbens eneste danske mester gennem åre-
ne, Preben Krogh, der for godt 30 år siden startede pe-
tanqueforeningen under Randers Firma-Sport. 

Foreningen er medlem af DGI og deltager i stævner pri-
mært med klubber fra Djursland og Østjylland. Èn gang 
om året er der Firmaidræt Åben med klubber fra hele 
landet, og her deltager spillerne fra Hornbæk også.
Udover Preben Kroghs mesterskab har triple-holdet fra 
Hornbæk vundet DM to gange, så der er mange, der er 
ret gode til at ramme ganske tæt på og ofte præcist, når
”grisen” er kastet ud i den cirkel, som tegnes 6-10 meter 
ude på banen og markerer spilområdet. 

På verdensplan er der professionelle spillere, som lever 
– og lever godt – af at spille petanque. 

Johnny Dam er som nævnt formand. Det har han været 
en del år, men kan ikke lige huske hvor mange:
”Du behøver ikke stille alle de kritiske spørgsmål, som 
udfordrer min hukommelse”, siger formanden med lu-
ne i stemmen. Den er han kendt for. Lune og godt hu-
mør. Han strør ikke om sig med hverken gode eller 
dårlige vittigheder, men han har overblik over, hvem af 
medlemmerne, der er bedst til at fortælle, og dem sør-
ger han så ofte for at komme til at spille med.

Der er i øjeblikket 40 medlemmer af Randers Firma-
Sports petanqueafdeling hos HIKC i Hornbæk.

De fleste er seniorer, men der er plads til flere og plads 
til alle aldersklasser.

”Før i tiden havde vi den regel, at hvis børnene kunne
løfte kuglen, så kunne de få lov til at være med. I dag har 
vi sat den nedre aldersgrænse til 15 år, men der ikke er 
og aldrig har været en øvre aldersgrænse. Mange tror, 
at firmaidræt skal dyrkes af folk med tilknytning til et 
firma, men sådan er det ikke. Enkeltpersoner er meget 
velkomne”, fortæller Johnny Dam. Petanque har i øvrigt 

ikke altid været formandens foretrukne idrætsgren. 
I 70’erne dyrkede han skydning under firmasporten og 
var altså ganske øvet i at ramme plet, da petanqueba-
nerne blev anlagt i Hornbæk. Nu er der flere af dem. Ikke 
bare renoverede, men nyanlagte, og de er rigtig flotte.

“Vi værner om dem”, understreger Johnny Dam. Det hå-
ber vi også, at andre gør, hvis de kommer forbi og prøver 
spillet f.eks. sammen med familien. Er det noget for 
dem, så kan de få en prøveperiode sammen med os”. 

Der spilles organiseret petanque på HIKC-anlægget om 
tirsdagen, og om torsdagen har Ældre Sagen trænings-
tider samme sted.

FAKTA:
Petanque
Etableret: 1990
Formand: Johnny Dam
Antal medlemmer: 40
Hjemmehørende: Hornbæk Idræt & KulturCenter
Info: damse@dam.mail.dk

Der spilles hver tirsdag kl. 18 på banerne ved 
Hornbæk Idræt & KulturCenter.

JOHNNY 
KASTER 
MED 
GRISE

Formand Johnny Dam har 
tælleren parat og er klar til kamp

Jo da, man kan sagtens have petanque-kugle, handske 
og en smøg i samme hånd, og den kunst bliver beundret
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ANDERS LERCHE FINDER
SJÆLE GEMT I STORE STEN
”Der gemmer sig en sjæl i mange af de store sten, der graves frem på markerne.
For mig er det blevet en udfordring at få øje på de rigtige sten og hugge ansigtet 
frem, så sjælen kan blive frigjort igen”.

FRA EMBEDSMAND TIL
BESTYRELSESFORMAND
”Hvis jeg havde vidst, hvad det kom til at indebære, så havde jeg nok ikke 
sagt ja, da Peter Thorsen fra HSF spurgte mig, om jeg ville være med til 
at arbejde for et nyt udviklingsprojekt i Hornbæk. Men sådan er det nok 
for mange: hvis de ved, hvad de går ind til, så takker de nej på forhånd”...

Det siger Anders Høgstrup, der har været en vigtig brik 
i styregruppen bag HIKCs første etape, og nu fortsæt-
ter i den nye styregruppe, samtidig med, at han er ble-
vet den første bestyrelsesformand i Hornbæk Idræt & 
KulturCenter. Han er oplagt til begge positioner, men 
hvem havde tænkt på det om en kommunal embeds-
mand, der i 2017 trådte tilbage efter et langt arbejdsliv 
og en årrække som fritidschef.

Jo, Peter Thorsen tænkte på det. Nemlig, at HSF, HGF
og firmasporten skulle arbejde tæt sammen med 
Randers kommune om projektet, og Thorsen mente, 
at ingen kunne være bedre end Anders Høgstrup, der i 
kommunen er kendt som en seriøs og bundsolid med-
arbejder, som altså også havde et indgående kend-
skab til kommunale arbejdsgange - og som i Randers 
kommune huskes med stor respekt.

Thorsen spurgte, og Høgstrup sagde ja:
”Jeg havde en idé om, at jeg efter at have sluppet for-
valtningen gerne ville se foreningslivets fra den anden 
side. At det blev Hornbæk, er helt tilfældigt. Det var 
det første tilbud, jeg fik, og så var jeg med og i gang 
stort set fra begyndelsen”.

”Det har været spændende at opleve dynamikken i 
foreningslivet, hvor mange forskellige meninger bry-
des, og hvor alt ikke altid går som efter en snor”, fort-
sætter Høgstrup. Omkring foreningernes interne kamp 
om at finde en fælles forståelse i udviklingssager har 
foreningerne ofte behov for dialog med relevante afde-
linger hos myndighederne, og det er ikke altid let. Når 
en forening søger dialog med myndighederne, så er 
indgangsvejen alt for ofte et ovenikøbet sidelangt ske-
ma, som man skal udfylde på nettet.

Jeg mener godt, at myndighederne kunne være be-
tydeligt mere imødekommende ved f.eks. at oplyse 
et telefonnummer på en medarbejder, man kan snak-
ke med. Sådan har det ikke været altid, men jeg må 
konstatere, at lægfolk ikke har det let, og der må des-
værre have været nogen, som har givet op undervejs”.

Anders Høgstrup har aldrig givet op overfor udfor-
dringer og har nok haft bedre forudsætninger for at 
finde ind i kommunen for at snakke med de rigtige 
medarbejdere. Han giver heller ikke op nu, hvor første 
etape er etableret, men er en lige så arbejdsom og 
seriøs mand bag formandsposten og udfordringerne 
med etape to:

”Det er jo meget simpelt”, siger Anders Høgstrup. ”Vi 
skal have foreningerne hjem til Hornbæk. Det går ik-
ke i en moderne udviklingsforstad, at vi skal have ak-
tiviteterne spredt på 6-7 lokaliteter rundt i Randers. 
Derfor beder vi endnu en gang om befolkningens op-
bakning, så både børn, unge og voksne kan komme til 
at dyrke alle deres fritidsinteresser i Hornbæk”.

Målet er en bevægelseshal placeres ved siden af HIKCs 
klubhus. Ikke en håndboldhal, for den fælde er for man-
ge nemlig faldet i – siger Anders Høgstrup. Nej, det skal
være en hal, hvor der er plads til møder, kultur og alle 
former for fysisk udfoldelse så langt ud i fremtiden, 
som overhovedet muligt.

”Jeg arbejder med hele vejen, men når vi når så langt, 
kan jeg ikke umiddelbart se flere behov, og så er min 
indsats med projektarbejdet nok slut. Det har været 
spændende og givtigt”, siger Anders Høgstrup. Viborgvej 114, 8920 Randers   ∙   Tlf. 86 42 35 44   ∙   www.hornbaekel.dk

Vi tilbyder blandt andet

Vi er din lokale el og energi
installatør i Randers og omegn
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Det er vores fælles ansvar
Ingenting kommer af ingenting. Og sådan er det også 
med Hornbæk Idræt og Kulturcenter HIKC. Der er skabt 
nogle fantastiske rammer for mangeartede udfoldel-
ser for alle aldersgrupper oppe på Gl. Viborgvej. At tage 
godt imod rammerne og udnytte dem er vores fælles 
ansvar. Når den nye hal kommer – og det håber vi jo 
alle på bliver en realitet – bliver  mulighederne mange-
doblet og som du kan læse andetsteds er det næsten 
kun fantasien, der sætter grænserne. 

Og vi skal have idéerne til at blomstre, og vi skal selv 
tage hånd om at føre dem ud i livet. Har du en god idé 
eller et ønske om at starte noget nyt op, så er der per-
soner, der er parate til at hjælpe med informationer og 
know-how. Men projektet er dit, så det bliver, som du 
gerne vil have det og med det indhold, du gerne vil give 
det. Skal du have gjort opmærksom på det, så er der 
hjemmesiden og Facebook og andre medier. Det skal 
du også nok få hjælp til om nødvendigt.

Respekt og stolthed
Et af de vigtigste elementer i et lokalsamfund som vo-
res er den gensidige respekt, vi skal have over for hin-
anden og i alle sammenhænge. Det skal gerne afspej-
le sig i vores måde at omgås, at handle og tale på.
Respekt gælder også over for dem, man ikke kender. 
Det gælder, når man rydder op efter sig og gør klar 
til den næste uden at vide, hvem det er. Det gælder 
fra de yngste til de ældste brugere, at man behandler 
hinanden ordentligt.

Det skal være rart og varmt at komme i HIKC. Det skal 
være et sted, hvor man glæder sig til arrangementer 
og samværet med andre om det er sport eller andet. 
Det skal være et sted, som man passer på og værner 
om, som var det hjemme hos én selv. Det skal være 
et sted, hvor vi færdes med stolthed og gerne tager 
gæster med og viser frem. 
HIKC er et sted, hvor vi taler sammen og med hinan-
den om tingene og hvor vi tager fat på problemer eller 
andet sammen og finder de gode løsninger – for alle. 

Det er en del af vores kultur.
Sådan fortæller Anders Lerche om sit arbejde som stenkunstner. Han hugger sten og finder ansigter som 80
-årig efter en tilværelse som højt skattet lærer, klubleder og ikke mindst leder af Oust Mølleskolen i Randers. 
Familien var noget nervøse for, hvad den altid aktive Lerche skulle få tiden til at gå med i sin pensionisttil-
værelse. Jo, han malede lidt og skar i træ, men sten havde han aldrig skænket en tanke.

Afskedsgaven fra familien, da Anders Lerche sluttede på Oust Mølleskolen, blev så alt det nødvendige værktøj 
for at kaste sig over det fysisk hårde arbejde med at hugge i sten. Ideen var kommet fra en tur til Island, hvor 
Anders Lerche ude i det øde og barske land fik øje på sten, der lignede ansigter. Sådan et stenhoved tog han 
med sig hjem, og med værktøjet indenfor rækkevidde og marker, hvor han kunne finde de rigtige sten, gik han i 
gang som stenkunstner, der er blevet lærerens alt overskyggende interesse:

”Den fysiske del af arbejdet har været med til at holde mig i gang – også mentalt. At folk så synes, at stenhove-
derne er sjove, giver mig kun ekstra meget mod til at blive ved”, fortæller Anders Lerche. 

Tre af ansigterne fra de frigjorte sjæle pryder nu indgangspartiet hos Hornbæk Idræt & KulturCenter. Det gør 
stenkunstneren stolt, for selv om Anders Lerche bor i Helsted, så er han født og opvokset i Hornbæk. Den 
fædrene ejendom ligger deres endnu – få hundrede meter fra HIKC.

”Hornbæk for 75 år siden var noget ganske andet end i dag. Det var en lille landsby med en socialt lagdelt en-
klave, hvor præsten, degnen, brugsuddeleren, smeden og karetmageren var øverst i hierarkiet, men resten af 
det lille samfund bestod af husmænd, arbejdere og arbejdsløse. Men uanset, så var der et godt sammenhold 
i landsbyen. Det var et godt sted at være barn. Vi kendte vores plads, men selv om der var forskel på udgangs-
punktet, så havde vi respekt for alle andre børn”.

”Om det er anderledes og måske mere besværligt at 
være barn i dag? Nej, jeg tror det ikke. Når jeg ser det 
med mine 80 år gamle øjne, så kan jeg se, at børn 
og unge i dag har mere at vælge mellem, men sådan 
var det egentlig også i min tid. At det kunne udvikle 
sig så eksplosivt, havde vi selvfølgelig ingen ide om. 
Men der er udfordringer for alle børn, unge og ældre. 
Det handler om at finde sin plads og vælge de rigtige 
løsninger på de udfordringer. Der er ingen forskel fra 
dengang til i dag”.

Anders Lerche er meget imponeret over Hornbæks
nye kultur og idrætsanlæg, hvor de fleste kan finde 
en interesse. Som knægt spillede han fodbold. Som 
ung var hans basketballspiller på 1. divisionsniveau 
i Aarhus, hvor han læste til lærer. Som voksen er det 
blevet til badminton, så der har altid været motion og 
bevægelse for læreren fra Hornbæk.
”Ja, jeg cykler da også den dag i dag. Det kan let blive 
til 6-700 meter, når jeg skal til bageren efter brød”, 
siger Anders Lerche med et smil. 

Anders Høgstrup

Anders Lerche  ved sine flotte skulpturer, 
der symboliserer de tre hovedforeninger under HIKC
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Men ellers har Kobstrup ikke sin gang lokalt. Han er ikke 
fra Hornbæk, og han er heller ikke fra Randers. Han kom-
mer fra Kolding og indkaldt til militæret i 1975 blev han 
en del af 6. telegrafbataljon på Randers Kaserne. Den-
gang boede han i Randers, og i sin fritid fra forsvaret 
spillede han håndbold i Randers KFUM.

”Det var jeg glad for, men så skete der det, at Hornbæk 
Sportsforening rykkede op i herrernes 3. division, og det 
fristede mig. Jeg skiftede klub til Hornbæk i 1979 og fik 
rigtig mange gode oplevelser som stregspiller på divi-
sionsholdet”, fortæller Allan Kobstrup. Forsvaret blev 
Kolding-drengens arbejdsmæssige skæbne. Han kom 
ganske enkelt ikke derfra, selv om telegrafbataljonen i 
Randers blev nedlagt. Kobstrup fik arbejdsplads i Karup 
og ved Hærens Kommandocentral i både Karup og Aar-
hus. Plus en afstikker på fire år til Natos hovedkvarter i 
Rendsburg i Tyskland. Han har hele vejen gennem sin 
karriere været en værdsat medarbejder, der hele tiden 
har arbejdet med kommunikation og har fået sine kur-
ser og dermed sin alsidige uddannelse hos forsvaret.

”Jeg behøvede jo ikke at tage en civil uddannelse”, 
fortæller Allan Kobstrup. ”Alt hvad jeg har haft brug for, 
har jeg lært hen ad vejen hos forsvaret, hvor jeg startede 

ALLAN KOBSTRUP ER HIKC’S
STEMME OG ANSIGT UDADTIL
Hvis du dukker op i kontortiden hos Hornbæk Idræt & KulturCenter, eller hvis 
du ringer til kontoret, så er Allan Kobstrup det ansigt, du møder, og den stemme, 
du hører. Allan Kobstrup er den administrative koordinator for HIKC, og udover 
at passe kontoret i Hornbæk vil han af mange være kendt også som administrativ 
ansvarlig hos Randers Herre Håndbold. ”

som materieldisponent og kom til at lede kommando-
centraler, afvikle videokonferencer for forsvaret og bl.a. 
ende som IT-instruktør, fordi jeg hele tiden har bestræbt 
mig på at være forud for udviklingen og kunne levere 
det, man forventede af mig”.

Hos HIKC beskæftiger Allan Kobstrup sig også med øko-
nomi, og han sætter en ære i præcist og lynhurtigt at 
kunne svare, når nogen har spurgt, hvordan det ser ud 
med den og den ting i regnskaberne. Det er ikke noget, 
han har lært, men hvis Allan Kobstrup får en opgave, så 
sætter han sig ind i arbejdet og lærer det nødvendige, 
så han selv føler, at jobbet kan udføres så perfekt som 
muligt. Det er aldrig kikset på noget punkt. I hvert fald 
ikke med noget, som nogen kan huske. Militær præci-
sion har også medvirket til, at den administrative koor-
dinator er lynhurtig til sit arbejde, så hvis man spørger 
ham om noget, kommer svaret, næsten før man har stil-
let spørgsmålet færdigt.

Privat bor Allan Kobstrup i Bjerringbro. Det var et naturligt 
valg:
”Jeg havde mit arbejde i Karup og mit fritidsliv i Horn-
bæk, så jeg kikkede på landkortet og fandt mit hjem 
midt mellem de to byer. Det har jeg aldrig fortrudt”.

I Hornbæk Sportsforening har Allan Kobstrup gennem 
årene haft næste alle tænkelige jobs. Han har været
håndboldtræner, bestyrelsesmedlem, håndboldformand 
og meget andet, ligesom han står for økonomi og ad-
ministration i HSF. Det har han gjort, siden året efter sit 
skifte fra Randers KFUM. Altså fra 1980, hvorfor han 
kunne have fejret sit 40-års jubilæum som foreningsle-
der i HSF. Hvis der ellers havde været nogen, der havde 
husket på det. 

Om sin fremtid fortæller Allan Kobstrup, at han efter  sin 
pensionering fra forsvaret rigtig gerne vil tage ud at rejse 
og se nye steder, når det ellers er muligt,. Hos forsvaret 
var han ofte til konferencer i udlandet, og også privat 
har det altid givet gode oplevelser – alene eller med 
gode venner. Ja, måske lige bortset fra dengang han i 
bagende sol blev slæbt på museumsbesøg på toppen 
af et bjerg i Barcelona for bagefter at finde ud af, at man 
kunne blive kørt derop!

Allan Kobstrup på 
plads i administrationen

Allan Kobstrup og hans assistent Per Hansen Lund.

NV Randers A/S er således – lokalt -sponsor 
for både:
Randers FC Randers HH 2020 
Randers HK Hornbæk SF 
Bjerregrav IF  samt HIKC-projektet

Derudover sponseres også via de øvrige sel-
skaber i koncernen i andre byer.

Vinderslev er en stærk spiller på det danske 
og europæiske marked med over 45 ansatte, 
21 egne lastbiler samt egne eksportstalde
og transportbase. Virksomheden i dag er et 
stolt familieforetagende med lige så gode 
forventninger til fremtidens udvikling, for 
med en erfaren ledelse og gode kompeten-
cer, kan griseeksport af højeste kvalitet og 
bedste standarder garanteres.

Ansvarsfuld griseforhandler med innovativt fokus

STØTTER LOKALT - AGERER GLOBALT
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KRISTINA KÆMPER
FOR FIRMASPORTEN
Firmaidrætten har det hårdt i det meste af landet. Også i Randers. Engang var fir-
mafodbold den altoverskyggende sportsgren, men sådan er det ikke i dag. Nu er der 
kun otte fodboldhold, mens sportsgrene som petanque, dart, bowling og bowls, der 
er en indendørs petanquesport, trækker langt flere aktive.

For det første, fordi det er spændende, og for det andet, 
fordi jeg heldigvis stadigvæk kan støtte mig til Tonny i 
spørgsmål, som jeg ikke har indsigt i”:

Tonny Andersen har fortsat arbejdet i Hornbæk Idræt & 
KulturCenters styregruppe under første etape. Kristina 
Olsen er nu trådt ind i styregruppe 2 og er samtidig ble-
vet medlem af HIKC’s bestyrelse. Privat er hun gift og 
har tre børn på 10, 13 og 16. For seks år siden stoppede 
hun med at arbejde som sygeplejerske for at kunne tage 
sig af børnene, men nu klarer de det meste selv, så Kris-
tina Olsen har tiden til formandsjobbet.

”Ja, jeg har godt nok fået mere og mere administrativt 
arbejde i min mands transportfirma KDO Logistics, der 
har samarbejdsaftale med GLS i Randers-området, så 
jeg har nok at lave”, fortæller Kristina Olsen, der i øvrigt 
lige har taget sig et sommerferiejob som sygeplejerske 
på Randers Kloster for at holde sit fag ved lige. ”Jeg reg-
ner da bestemt med, at jeg skal være sygeplejerske igen. 
Da jeg stoppede i 2015, var jeg ansat på operationsgan-
gen i Viborg, og der vil jeg gerne tilbage til. Til den tid”. 
Indtil da kæmper Kristina Olsen for firmaidrætten: 

”Vi er ikke døde, selv om mange tror det, men vi har 
brug for frivillige, så vi kan få gang i flere aktiviteter”.

 

”Det er godt, at vi kan holde gang i aktiviteterne, som og-
så omfatter specialarrangementer hos forskellige firma-
er, men jeg vil gerne kæmpe for, at vi får endnu flere ak-
tive medlemmer”, siger formand Kristina Olsen, der un-
derstreger, at man ikke behøver at være en del af et firma 
for at kunne deltage i Randers Firma-Sports aktiviteter. 
Enkeltpersoner kan blive medlem og deltage i de ud-
budte sportsgrene. Man kan melde et familiehold, et 
gadehold eller et hold af venner til f.eks. firmafodbold og 
på den måde komme til at konkurrere med andre på et 
rimeligt niveau.

Kristina Olsen samarbejder med Dansk Firma Idræts-
Forbunds konsulent omkring nye aktiviteter. Hun er i 
princippet åben for alt, men erkender, at det kan være 
svært, fordi der er mangel på frivillige. Ældresagen i 
Randers bidrager med at arrangere petanque og bowls, 
men ellers er der ikke meget hjælp.
Den lokale firmasport har en formand for fodbold (Tho-
mas Poulsen), en trofast repræsentant for bowling (Er-
ling Søby Nielsen), Johnny Dam med petanque og så

Ingelise Kristensen i dartudvalget. Derudover har Kris-
tina Olsen rengøringshjælp, og så ikke ret meget andet. 
Resten må hun selv klare.

Ingelise Kristensen fra dart er i øvrigt Kristina Olsens 
mor. Hendes far, Poul Erik Kristensen, startede dartafde-
lingen i sin tid, så med familiens interesse for firmaidræt 
lå det i kortene, at Kristina også skulle være med på et 
tidspunkt.

”Min mor spurgte, om ikke jeg kunne tage et udvalg, og 
jo, det kunne jeg da godt”, fortæller Kristina Olsen, der 
samtidig lærte den mangeårige formand for Randers 
Firma-Sport Tonny Andersen at kende. ”Han fortalte, at 
han manglede en sekretær, og det job fik jeg. Ikke så lang 
tid efter ville han hellere have mig som næstformand, så 
det blev jeg, hvorefter Tonny Andersen fortalte mig, at 
han ville træde tilbage ved generalforsamlingen i 2019.
Så vidste jeg, hvad klokken havde slået, og jeg har be-
stemt ikke fortrudt, at jeg har overtaget formandspos-
ten. 

FAKTA:
Forening: Randers Firma Sport
Etableret: 1957
Formand: Kristina Olsen
Antal medlemmer: 500
Hjemmehørende: Hornbæk Idræt & KulturCenter
Holdoversigt: Dart, fodbold, bowling, bowls 
til voksenhold/Pensionister
www.rafs.dk / kristina.rafs@gmail.com

Kristina Olsen, Randers Firma-Sport,
tager imod hos HIKC

ANNETTE JOHANNE NIELSEN
HAR TJEK PÅ PENSIONISTERNE
Hvis der er nogen, der har tjek på de ældre i Randers, så er det Annette Johanne Nielsen fra Hornbæk. Hun er formand for 
Ældresagen i Randers-Nørhald-Langå, hvor hun også er kontorleder, medlem af koordinationsudvalget og står for forenin-
gens kommunikation og PR. Ældresagens mangfoldige aktiviteter er spredt over hele området og altså også i Hornbæk, hvor 
Annette Johanne Nielsen bor med sin mand, John Nielsen.

”Ja, vi har faktisk boet i Hornbæk i 30 år, og det har været 
et dejligt område at være familie i, og ikke mindst attrak-
tivt for vores børn at kunne vokse op her”, fortæller An-
nette Johanne Nielsen. 

”Børnene har primært dyrket håndbold, og sportsfore-
ningerne har været med til at give dem et godt og trygt 
børneliv. Selv har jeg mest dyrket badminton sammen 
med min mand, som også er rigtig glad for tennis. Det 
kunne være sjovt, om vi igen kunne få plads til badmin-
ton i lokalområdet”. 
Annette Johanne Nielsen ser også Hornbæk som et 
godt sted for de ældre. Der er natur tæt på, og der er 
tryghed med indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde. 
Arbejdslivet har ægteparret Nielsen for længst lagt bag 
sig. Begge har arbejdet hos SKAT. Dog ikke samme 
sted, og Annette Johanne Nielsen har f.eks. haft skiften-
de arbejdspladser i Aarhus, Viborg og Randers, mens 
hun har boet i Hornbæk. Hun arbejdede 47 år hos SKAT. 
Først som skatterevisor og siden med en master i skat-
terevision.

Om sin tidligere arbejdsplads, SKAT, siger hun, at de 
gør det godt med de rammer, de har, og mange ældre 
får også rigtig god hjælp med f.eks. lovfortolkning og 
rådgivning, når de først er nået igennem til de rigtige 
medarbejdere.

I Hornbæk tilbyder Ældresagen bl.a. petanque hos HIKC, 
og også gåture fra f.eks. Kollektivhuset. Torsdagsklub-
ben fremhæves som en positiv aktivitet, fordi samvær 
med andre har stor betydning for seniorer. Svækkede 
ældre har brug for ekstra omsorg, og i den forbindelse 
er Ældresagens besøgstjeneste af stor betydning.

Ældresagen kommunikerer på næsten alle måder. På 
nettet med egen hjemmeside og Facebook-sider. Men 
også med jævnlige og fyldige tillæg i Din Avis for netop 
at kunne nå ud til de ældre, der ikke er på nettet. Der 
er motion, foredrag, møder, udflugter, rejser, underhold-
ning, sang, dans og undervisning i sprog og it, og listen 
er længere endnu. Til gavn for de ældre i Hornbæk og 
det meste af Randers kommune.

Som formand for Ældresagen bekymrer Annette Johan-
ne Nielsen sig mest om de ældre, der har problemer 
med at begå sig i det moderne elektroniske samfund:

”Der er rigtig mange, der har problemer med bare at 
komme i kontakt med de rigtige mennesker indenfor 
kommunen”, siger Annette Johanne Nielsen. ”Det er 
bekymrende at være vidne til, hvor magtesløse mange 
ældre desværre føler sig, når de aldrig har arbejdet med 
eller lært noget om brug af digitale hjælpemidler. Jeg 
har telefontid, hvor de ældre kan ringe for at få råd og 
vejledning. Alene det at sende en mail er en udfordring, 
og i den her tid har de skullet booke tid til vaccination 
uden at vide, hvordan man gør det. Buskøreplaner kan 
man kun læse på nettet, og det er også her, man finder
nødvendige blanketter, og der er mange ting, der er 
stort set umulige, når man hverken har internet og pc”.

Annette Johanne Nielsen bidrager med viden, støtte og 
vejledning. Hun kan formidle kontakt til besøgsvenner 
og træde til som bisidder, hvis det er nødvendigt. 

Annette Johanne Nielsen - her ved Hornbæks -centrum-, 
der har stor betydning ikke mindst for de ældre
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Klubben har nok levet en lidt skjult tilværelse. Der er tale 
om en lille forening, der ikke har eller har haft mulighed 
for at holde åbent for interesserede i al almindelighed, 
men blot har haft aktiviteter for sine medlemmer med 
træning, turnering og stævner. Resten af tiden har der 
været lukket.

”Vi arbejder på at finde en løsning, så folk måske kan 
komme til at spille, når det passer dem, blot ved at hen-
vende sig i klubhuset. Det er i hvert fald det, vi gerne vil, 
for det kan styrke foreningen og minigolfsporten, så vi 
fortsat kan hævde os blandt landets bedste”, siger Ulla 
Jørgensen, der er formand for Randers Minigolf Klub. 

Indtil den mulighed kan realiseres, må interesserede hen-
vende sig til foreningen, der trods sin størrelse har frivil-
lige, der kan lukke op til anlægget og give gæstespillere 
en instruktion i minigolfens finurligheder og muligheder. 
De fleste kender minigolf fra campingpladser og som-

MINIGOLF-ELITEN TRIVES I HORNBÆK
Bag buskadset lige vest for HIKC’s klubhus og bag ved spejderhuset gemmer sig 
et af Danmarks allerbedste minigolfanlæg. Her trives også nogle af landets bedste 
spillere, men der er plads til mange flere i Randers Mini-golf Klub af 1952.

FAKTA:
Forening: Randers Minigolf Klub
Etableret: 1952
Formand: Ulla Jørgensen
Antal medlemmer: 20
Hjemmehørende: Hornbæk Idræt & KulturCenter
www.minigolf.dk/randers-minigolf-klub

merhusområder, men de færreste ved, at der er tale om 
en anerkendt sportsgren med turneringen og både jyske 
og danske mesterskaber. Selvfølgelig er det muligt at 
blive medlem og være med blot for sjov og som motio-
nist, men minigolfklubben ser meget gerne, at der også 
kommer flere turneringsspillere.

En af de mest rutinerede spillere har været aktiv turne-
ringsspiller i et halvt århundrede, ja nærmere 60 år. Det 
er Erik Meldgaard, der er mangeårig dansk mester. Her 
i denne sommer vandt han sit tiende danske veteran-
mesterskab i træk på de store betonbaner i Odense, 
hvor han vandt foran 50 konkurrenter. Han har også 
vundet ni gange i træk på de mindre eternitbaner – som 
i Hornbæk. Kun i 2020 kiksede det, og Erik Meldgaard 
måtte nøjes med sølv.

Så dukker man op og vil forsøge sig som minigolfspiller 
i Hornbæk, er der en god chance for, at Erik Meldgaard

giver gode råd. Han er et enestående bevis på, at man 
kan opleve utroligt meget som minigolfspiller ved stæv-
ner i både ind- og udland. Han har utallige gange repræ-
senteret Randers og Danmark på fineste vis. Erik Meld-
gaard har vundet ikke mindre end 26 enkeltmandsmes-
terskaber, herunder 6 seniormesterskaber i kamp med 
den absolutte elite. De 10 veteranmesterskaber er som 
nævnt vundet i træk. I alt har han 19 danske veteran-
mesterskaber, og så kan man jo regne ud, hvornår man 
kan kalde sig veteran indenfor minigolf.

”Der er flere andre i Randers, der gør det godt og vinder 
titler”, siger formanden Ulla Jørgensen. ”Men vi har altså 
plads og vil gerne have flere med. Ikke mindst unge. I 
foråret var der debat på Facebook om, hvor man kunne 
spille minigolf omkring Randers. Der var for mange, der 
ikke kendte os, så derfor holdt vi et åbent hus. Måske 
var det ikke helt så godt besøgt, som vi havde håbet på, 
men vi fik fem nye medlemmer. Det er et procentvis stort 
antal, så måske prøver vi med åbent hus igen, samtidig 
med, at vi kan lette adgangen til anlægget. Der er baner, 
som vi skal passe godt på, men de tager bestemt ikke 
skade af at blive brugt rigtigt”.

Erik Meldgaard ser ikke helt tilfreds ud, 
men for det meste vinder han

Ulla Jørgensen, formand for Randers Minigolf Klub

Han er også instruktør og turneringsleder adskillige 
steder rundt i landet, og så har han fire børnebørn. Al-
ting tager tid, men Svend Erik Jensen klarer det hele 
med ro og overblik. 

”Der kan godt være travlt ind i mellem, men det meste 
er spændende og sjovt, og så går det”, fortæller den 
dobbelte formand, der har været med næsten siden 
krolf blev opfundet. Først spillede man krolf i Randers 
ved Kærsmindebadet, men foreningen gik i opløsning 
for omkring 10 år siden. Først var Svend Erik Jensen 
med i den del af medlemmerne, som motionerede 
med gåture, og kort efter etablerede han og de andre 
deres egen krolfklub i Hornbæk. Undervejs i forløbet 
har formanden i øvrigt vundet dansk mesterskab, og 
det er han godt stolt af. Som medlem af DIF får krolf-
mestrene nemlig rigtige guldmedaljer af samme slags 
som Brøndbys fodboldspillere fik ved at vinde superli-
gaen. Krolf er en dansk opfindelse. Hvis man skal tro 
vandrehistorien. Og det kan man roligt gøre, for det er 
sandt, at nogle fynboer, som var meget glade for croc-
ket, kom af sted på ferie uden de uundværlige buer og 
så i stedet fandt på at lave huller i græsset, så de kunne 
bruge deres køller og spille et spil så tæt på crocket 

FAKTA:
Krolf
Etableret: 2010
Formand: Svend Erik Jensen  
Antal medlemmer: +100
Hjemmehørende: Hornbæk Idræt & Kulturcenter
Info: svejen49@gmail.com

SVEND ERIK ER EN TRAVL MAND
Han har noget at se til, Svend Erik Jensen fra Randers Krolf. Ikke
alene er han formand for den store lokale forening, der spiller på Horn-
bæk Idræt & KulturCenters anlæg. Han er også formand for krolf på 
landsplan, hvor sporten er organiseret under Dansk Arbejder Idræts-
forbund og dermed af Dansk Idrætsforbund.

som muligt. Østrig, Tyskland og Belgien er nogle af de 
få lande, der har taget krolf til sig, men i Danmark er 
der langt det største antal spillere. Der er 64 hold, der 
spiller turneringskrolf her i landet. Krolf i Danmark har 
også etableret en afdeling for sindslidende, som har 
stor gavn og glæde ved at spille krolf.

Rundt i landet afvikles der stævner, hvor mange klub
ber er med, og her er det ofte Svend Erik Jensen, der 
lægger banerne og er med til at afvikle turneringerne:

”Sådan er det”, siger Svend Erik Jensen. ”Jeg har altid 
forsøgt at gøre det godt og være seriøs med mit frivil-
lige arbejde. Så håber jeg også, at det var, da jeg var 
håndboldtræner i Hornbæk Sportsforening, og jeg har 
også haft min tid i bestyrelsen, så jeg er Hornbæk-
mand, selv om jeg ikke bor her mere. Nu breder jeg 
mig ikke så meget, men helliger mig krolf, familien og 
børnebørnene”.

Krolfspillere er i øvrigt et folkefærd for sig. De fleste 
er seniorer og pensionister, og de møder op i al slags 
vejr om det så sner eller regner. De er ivrige og hygger 
sig gevaldigt, for krolf er et socialt spil. Men tag ikke 
fejl: de vil vinde, hvis de kan. Også når Randers Krolf i 
juni 2022 afvikler danske mesterskaber på arealerne 
ved HIKC.

250 gram tung krolf-kugle 
på vej i hul - sandsynligvis da

Krolf - i regnvejr og ly under træerne
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Alle baner - kunststof som græs – var i brug i uge 26, hvor 160 piger og drenge med 16 ledere og trænere 
deltog i den årlige fodboldskole, som for første gang kunne holdes på Hornbæk Idræt & KulturCenter 

med Hornbæk Sportsforening som arrangør. 

160 PIGER OG DRENGE
VAR PÅ FODBOLDSKOLE

Det blev en kæmpe oplevelse over fem dage, hvor der 
blev løbet, sparket, trænet, grinet og svedt i dejligt vejr. 
Højdepunktet for de fleste af børnene kom, da Ran-
ders FC-spillerne Karl Leth, Filip Bundgaard, Tobias Klys-
ner og Oliver Bundgaard besøgte fodboldskolen og 
spillede kamp mod alle de syv grupper, som pigerne og 
drengene var delt op i. Alle fire er tidligere HSF-spillere, 
og i kampene var de fire alene mod ”klatten”. Det lykke-
des et af pigeholdene at vinde, men ellers klarede RFC-
holdet sig med bravour, selv om de i den grad var i un-
dertal.

Karl Leth fik i øvrigt lejlighed til at hilse på sin bror Jens 
Leth, der deltog som træner. Dagen efter RFC-spiller-
nes besøg var de alle fire med i superligatruppen, da 
turen gik til Tyskland, hvor der var træningslejr og træ-
ningskampe forud for den nye sæson.

PETER THORSEN FANGET
AF SINE EGNE AMBITIONER
Det var meningen, at der lige skulle flyttes et klubhus og laves en kunststofbane. 
Når det var slut, ville Peter Thorsen koncentrere sig om pensionisttilværelsen. Men 
sådan skulle det ikke gå. HSF’eren Peter Thorsen blev fanget af sine egne ambition-
er, kom til at stå i spidsen for et kæmpe projekt og har valgt at fortsætte arbejdet, 
selv om første etape med Hornbæk Idræt & KulturCenter for længst er i hus....

”Jeg sluttede som afdelingsdirektør i Sparekassen Kron-
jylland i 2016, og der gik kun kort tid, før Allan Kobstrup 
spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig igen at komme 
med i Hornbæk Sportsforenings bestyrelse”, fortæller 
Peter Thorsen. ”Jeg tænkte, at det da kunne være me-
get sjovt og forudså nogle småopgaver. Ikke det helt 
store, men selvfølgelig ville jeg gøre en indsats for min 
gamle klub”.

Som skrevet, så var udfordringen for HSF at få væltet 
det gamle klubhus på Overvænget og at få bygget et 
nyt. Og selvfølgelig at få etableret en kunststofbane:
”Jeg havde slet ikke set det komme, at den sag skulle 
blive besværlig, men allerede ved de første møder med 
potentielle sponsorer gav de udtryk for, at vi slet ikke 
ville have nogen chance for at få midler til hverken det 
ene eller det andet. Der skulle tænkes langt større, var 
det præcise budskab”, siger Peter Thorsen.

Ligesom i sponsorkredsen var der kræfter i HSF, som 
mente, at man skulle ramme bredt og tænke mere end 
fodbold, og det var f.eks. Jørn Andersen, Confidenz Idé 
& Designbureau, der pegede på, at skulle man flytte fra 
Overvænget til arealerne omkring Randers Firma-

Sport og etablere et anlæg, så skulle det kunne ind-
drage hele lokalbefolkningen i aktiviteter, som ikke kun 
omfattede fodbold. Peter Thorsen var straks fyr og 
flamme. Nu, som i hans arbejdsliv, kunne han komme 
til at arbejde med udvikling fremfor drift, så det var 
naturligt, at han blev projektleder og dermed primus 
motor i arbejdet med at skabe Hornbæk Idræt & Kul-

turCenter – en idé, som hurtigt fik opbakning fra både 
Randers Firma-Sport og Hornbæk Gymnastikforening.

I stedet for nogle småopgaver i bestyrelsen blev Peter 
Thorsen udfordret som i et maratonløb, der – som alle 
ved – blev vundet af det nye samarbejde og fællesska-
bet i Hornbæk. Ikke mindst via Peter Thorsens indsigt i 
udvikling og økonomi.
”Det skal jo hænge sammen”, siger han, og han er den 
primære person bag aftalerne med de mange virksom-
heder, der har bidraget til projektets første etape.

Nu er der taget hul på at skaffe midler til 2. etape, som 
bl.a. skal omfatte et bevægelseshus, og Peter Thorsen 
har for længst besluttet sig til, at der vil han også være 
med. Som projektansvarlig og uden tanke for at slutte 
arbejdet, før det er fuldført:

”Jeg holder da rigtig meget af de udfordringer, selv om 
jeg indimellem har lige så mange arbejdstimer, som jeg 
havde i Sparekassen. Heldigvis er jeg min egen arbe-
jdsgiver, og det vil sige, at jeg kan lave arbejdet, når jeg 
har tid. Det betyder, at der også er tid til at nyde min al-
der og koncentrere mig om hustru, børn og børnebørn. 
Jeg har to døtre og fire børnebørn. Alle i familien inte-
resserer sig for sport, så der er forståelse for, at jeg ger-
ne vil bruge kræfter på HIKC-arbejdet. ”, fortæller Peter 
Thorsen.

Flokken af børnebørn består af tre drenge, der spiller 
fodbold i Alliancen, Hobro IK og Helsted samt en pige, 
der spiller håndbold i Vorup FB. Morfar Thorsen havde 
nok gerne set, at nogle af dem dyrkede idræt i Horn-
bæk, men det kan jo komme på et tidspunkt. 

Peter Thorsen foran HIKC

Peter Thorsen i en sjælden afslappet stund

Peter Thorsen, som de fleste kender ham - nemlig i selskab 
med en sponsor, filialdirektør Michael Lejsgaard Jensen, 
Sydbank, som i to omgange har støttet HIKC
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Det siger Emil Vonsild, formand for E-sport i HSF. Han 
er dybt fascineret af den elektroniske sport og er sik-
ker på, at udviklingen vil blive endnu mere markant, end 
den allerede har været. Formel 1-kørere træner allerede 
i elektroniske simulatorer, og der er ingen grænser for, 
hvilke sportsgrene man kan udvikle elektronisk, så de 
kan dyrkes på højt internationalt plan. E-sport er allere-
de meget meget mere end Counter-Strike.

”Lige nu har vi en nok så vigtig udfordring”, fortæller 
Emil Vonsild. ”Selv om vi kun har plads til otte på et 
hold, så har vi mange frie timer i vores lokale og kunne 
nemt etablere flere hold, hvis vi ellers havde trænere 
nok. Sporten er stadigvæk ung, så det er svært at ud-
vikle spillere og flere instruktører på samme tid. Hvis 
en spiller virkelig skal rykke sig, så kræver det dygtige 
trænere, som kan være med til at sætte mål for den en-
kelte spiller og give dem de værktøjer, der er nødvendig 
for at positiv udvikling”.

E-SPORT ER FREMTIDEN MED
UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER
”Jeg tror ikke, at der er mange, som melder sig til E-sport i Hornbæk og tror, at de kan træde direkte ind på et 

hold som Astralis, men hvis vi spotter et ungt talent, så ved vi godt, hvordan vi skal hjælpe vedkommende videre”. 

FAKTA:
Forening: HSF e-sport
Etableret: 2017
Formand: Emil Vonsild
Antal medlemmer: 30
Hjemmehørende: HIKC 
Holdoversigt: Hold fra 8 år og opefter
Info: esport@hsf-randers.dk

E-sport startede i Randers i 2017, hvor HSF-formanden 
Jim Jensen tog initiativ til at etablere et hold på la Cour-
skolen. I 2019, da HIKC-huset stod færdig, flyttede ak-
tiviteten til Hornbæk. Der var stor interesse og mange 
hold, men så kom corona-pandemien og alting gik 
nærmest i stå.

”Ja, vi er faktisk startet fra nul her i år. Børnene kan – 
hvis der er trænere – starte i 8-årsalderen, og de mær-
ker hurtigt, at der er stor forskel på at sidde derhjemme 
og på at være med på et hold. Det fysiske samvær er 
vigtigt og betyder alt, uanset hvilke evner man har. 

Børnene inspirerer hinanden og lærer af hinanden, og 
det er næsten vigtigere, at de har det sjovt og hygger 
sig med kammeraterne, end at de fantastiske til at 
spille”, fortæller Emil Vonsild, der selv er fulgt med fra 
tiden på la Cour-skolen, men i øvrigt i dag bor i Fårup.

Emil Vonsild er i dag mere formand og instruktør, end 
han er spiller. Han er glad for, at E-sport under Horn-
bæk Sportsforening som en af de få i Randers har de-
res egne lokaler, og han er stolt over, at den elektronis-
ke sport har fået en god start i lokalområdet med op-
bakning fra sponsorer, som bl.a. har kunnet levere 
smarte T-shirts til foreningens medlemmer.
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I flere uger lå hun i koma og svævede mellem liv og 
død. Hun havde uden tvivl været væk, hvis hun ikke 
havde insisteret på et lægebesøg den morgen, hvor 
hun vågnede med en voldsom hovedpine...

Lægen rådede hende nemlig til at tage et par hoved-
pinepiller og lægge sig, men selv i den situation kunne 
hun slå i bordet og blev indlagt omgående. Hjerneblød-
ningen blev konstateret, men der gik lang tid, før Joan 
Bertelsen kunne vende tilbage til livet, som aldrig blev 
som før. Hun kunne ikke kende sine børnebørn. Balan-
ceevnen var meget dårligt, og Joan kunne ikke finde 
rundt i sit eget hjem.

”Det var en hård tid”, fortæller ægtemanden, Erik Ber-
telsen. ”Da Joan kom hjem, var hun reelt klar til at 
komme på plejehjem, men det kunne jeg ikke have 
siddende på mig. Jeg stoppede med at arbejde og 
tog mig af min kone, så hun kunne få støtte til at 
komme tilbage til noget, der næsten ligner en normal 
tilværelse. Det er gået langt bedre, end vi kunne fore-
stille os”. Undervejs i sygdomsforløbet måtte familien 
sælge Joan Bertelsens kendte frisørsalon, 5th Ave-
nue. Det var de bestemt ikke glade for, men da de for-
talte det til Joan, blev hun kun lettet. Det var slet ikke 
arbejde og prestige, der stod først for hos hende. 

JOAN VALGTE HORNBÆK,
OG SÅ VAR DET VEDTAGET
Erik Bertelsen lægger ikke skjul på, at det var hans kone, Joan, der besluttede, 
at parret skulle bo i Hornbæk, da de for godt et par år siden måtte skille sig af 
med deres hus i Assentoft. Det var nødvendigt. I 2014 blev Joan Bertelsen ramt 
af en hjerneblødning. 

Gift i 47 år
Jo, de er to modsætninger. Joan som den smukke un- 
ge pige, der voksede op i trygge omgivelser i vestbyen, 
som var en noget finere udgangspunkt end Eriks. Han 
var nemlig en kæk knægt fra blokkene i Rosenvænget 
i østbyen. En livlig og frisk gut, der allerede som 3-4 
årig fik øgenavnet Tarzan. De store drenge var nemlig 
imponerede over hans mod til at klatre smidigt rundt i 
selv de højeste træer, og derfor kaldte ham ”Bette Tar-
zan”. Siden er Bette så blevet slettet, men der findes 
mange, som slet ikke ved, at den glade dreng er døbt 
Erik, men kun kender ham som Tarzan.

De to ramlede sammen, om det så var på Nørreris, 
Orientale, Kongens Ege eller Maxim, men i hvert fald 
i ingenmandsland i midtbyens natteliv. Og det var et 
sammenstød, der slog gnister, som holder endnu her 
48 år efter. Joan og Erik blev gift i 1974. Joan blev 
frisør, og Erik blev elektriker. De fik tre børn - en søn og 
to døtre, hvoraf den ene bor på samme vej, som foræl-
drene gør det i dag. Desuden er de begunstiget med 
seks børnebørn.

Efter næsten 10 års ægteskab blev de to overmandet 
af eventyrlyst og tog til Australien. Som elektriker kunne 
Erik få arbejde indenfor mange firmaer, og Joan etab-
lerede to frisørsaloner med samme succes som i Ran-
ders. Det var en fantastisk tid og en kæmpe oplevelse, 
som de ser tilbage på med glæde og smil. Ni år senere 
vendte de tilbage til Danmark og bosatte sig i Assen-
toft. Joan startede frisørsalon igen, og Erik fik sit gamle 
job tilbage, og sådan kunne det gode liv være fortsat til 
pensionsalderen. Hvis det altså ikke lige var for Joans 
sygdom.

Fodboldfinten 
Den er også årsag til, at parret ikke bruger fritidsfaci-
liteterne i Hornbæk, selv om de gerne ville. Der er ikke 
kræfter til det. Erik eller Tarzan - som i øvrigt også lyder 
kaldenavnene Bertel og Darling - er nok også blevet for 
gammel til at spille fodbold, men han optrådte i sine 
unge år tit på Hornbæks fodboldbaner, hvor der den 
dag i dag vil være spillere, som kan huske, at de blev 
drevet til vanvid af Tarzans eminente teknik og hjem-
melavede finter. Den mest ”berømte” fra dengang var 
aldrig set før, og kun få magter at snøre en forsvarer, 
som Tarzan gjorde det. Nemlig at løbe mod en afleve-
ring med en forsvarer i ryggen for at skrue bolden den 
ene vej forbi modstanderen, mens han selv løb den 
anden vej og efterlod en måbende forsvarsspiller, som 
ikke lige kunne overskue, hvad der skete.

”Jamen den kan jeg godt huske. Det var en fornøjelse, 
når det lykkedes. Og lykkedes det ikke, så blev jeg nok 
stoppet af et benspænd og fik mig et frispark”; griner 
Tarzan, som var en meget talentfuld drenge- og ung-
domsspiller. Altid på årgangens førstehold i Randers 
Freja for dog sammen med nogle kammerater at skifte 
til Kristrup og senere vise sin teknik og sine driblinger i 
mere adstadigt tempo hos Bodongo, selv om han uden 
tvivl havde kunnet drive det vidt, hvis han var blevet i 
Freja. Det var i 1972-73, og så kom Joan på banen. 
Fodboldtalentet blev gemt væk, og resten er historie for 
parret, som har oplevet på ingen tid at få gode venner 
og naboer, som de sætter pris på, ligesom Hornbæk-
vennerne sætter pris på de nye tilflyttere, der altid sprud-
ler med smil, åbenhed og godt humør.
Trods alt…

Derimod kæmpede hun med sit helbred godt støttet 
af Erik, og efter blot fire år kunne hun gennemføre en 
uddannelse som borgerguide med den udfordring at 
hjælpe andre med hjerneskader og lignende handi-
caps. Desuden holder hun foredrag om, hvordan man 
kommer tilbage til livet efter at have været så hårdt 
ramt, som hun var det.

Det kostede mange kræfter, og Joan var - og er stadig 
- for træt til at være så aktiv og udadvendt, som hun 
havde været tidligere. Men det går. Og det går godt. 
Fordi Joan vil det sådan, og fordi Erik følger hende i 
tykt og tyndt. Huset i Assentoft blev skiftet ud med en 
tilværelse i Over Hornbæk i et rækkehus med udsigt til 
fri natur. Det har ingen af dem fortrudt.

Sådan kunne historien såmænd godt slutte, men sand-
heden er, at der som nævnt ligger 47 års ægteskab 
og et fantastisk liv forud for Joans sygdom. Og at ne-
top det er grundlaget for, at det kunne gå, som det 
gjorde. Hvem er de så – Joan og Erik, der slet ikke har 
haft noget med Hornbæk at gøre, men er lykkelige for 
at være her med udsigt til og tæt på naturen, indkøb-
smuligheder ”lige om hjørnet” og for Eriks vedkom-
mende let adgang til golfbanen, hvor han har tilbragt 
sin tid, når han ikke lige skulle tage sig af Joan.

Emil Vonsild, E-sportsformand

Joan og Erik Bertelsen, Tarzan
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Det siger formanden for HSF, Jim Jensen, der egentlig 
slet ikke har tid til at være med i alle de møder, der er - og 
ikke mindst har været - nødvendige for at få løst alle op-
gaverne og sørget for at tingene kan udvikle sig positivt, 
selv om meget blev sat i stå med coronarestriktionerne.  
”Der er meget at løbe efter, og med arbejdet i styregrup-
pen frem gennem første etape var det voldsomt”, for-
tæller Jim Jensen, der efter mange år som ergotera-
peut og klinisk specialist på Hammel Neurocenter for 
nylig er blevet afdelingsleder for Neurocenter Østersko-
ven i Hobro. Det har ikke gjort det lettere at finde tid til 
de mange møder.

”Nej, det er en af årsagerne til, at jeg har droslet min ind-
sats i styregruppen for anden etape ned til et minimum”, 
siger Jim Jensen. ”Der er i forvejen møder nok med le-
delse og koordinering, men vi slipper selvfølgelig ikke 
etape 2 og holder både øje med og bidrager til, at de pla-
ner kan blive realiseret på samme fine måde, som til-
fældet var det med etape 1”.

Jim Jensen er fra Helsted, men flyttede allerede som 
ynglingespiller i fodbold til Hornbæk Sportsforening. 
Det var hans kammerat på Randers Amtsgymnasium 
Rico Amstrup, der overtalte Jim Jensen til at vælge 
Hornbæk. Med en lille afstikker til Randers Freja er det 
blevet til mange år som senior- og old boys-spiller. Og 
helt naturligt for Jim Jensen var han også aktiv som 
træner og leder gennem 12 år, inden han i 2017 blev 
konstitueret som formand for HSF for at blive valgt på 
den efterfølgende generalforsamling. 
Fodbold og boldspil har altid haft Jim Jensens største 
interesse, men han har også været hovedmanden bag

FAKTA:
Forening: Hornbæk Sportsforening (HSF)
Etableret: 1945
Formand: Jim Jensen
Antal medlemmer: +800
Hjemmehørende: Hornbæk Idræt & KulturCenter 
Info: www.hsf.dk

Afdeling: HSF fodbold
Formand: Per K. Rasmussen
Hjemmehørende: Hornbæk Idræt & KulturCenter
Info: www.hsf.dk

Afdeling: HSF håndbold
Formand: Karin Molbo
Hjemmehørende: Hornbækhallen, 
diverse idrætshaller i byen.
Info: www.hsf.dk

Jim Jensen tænker på de mere end 100 frivillige, der ar-
bejder i foreningerne. De er ambassadører for aktivi-
teterne i Hornbæk, og det er deres fællesskab og sam-
menhold, der skal bringe HIKC-huset i mål som det 
sted, der kan rumme alle. Det kæver en god mødestruk-
tur på tværs af interesserne, og man skal være villige til 
at yde en indsats for at kunne leve sammen:

”Lige nu trænger vi i høj grad til en social sommer, hvor 
vi kan være flere sammen”, mener Jim Jensen. ”Det er 
så befriende at slippe af med restriktionerne, så vi kan 
lære hinanden bedre at kende, uanset hvilken aktivitet 
og hvilken forening vi er med i”,

etableringen af E-sport i Hornbæk. Afdelingen fik succes 
og har det fortsat. Formand Jensen har overdraget ar-
bejdet med E-sport til Emil Vonsyld velvidende, at det var 
i de bedste hænder. De to er enige om at skabe et fristed 
til de unge, som det måske ikke falder lige for at involve-

re sig i de mere fysiske aktiviteter. Via samværet og kam-
meratskabet i egne lokaler hos HIKC kommer de tæt på 
de øvrige foreninger og får måske interessen af den vej. 

”Motion og bevægelse er vigtigt. Løbeklubben er et ek-
sempel på, at vi i fællesskab hele tiden kan åbne nye mu-
ligheder”, siger Jim Jensen. ”Lige nu har vi kontakt med 
langt de fleste børn og unge og i de fælles aktiviteter 
med måske halvdelen af borgerne i Hornbæk. Vi skal 
udvikle yderligere. Kulturdelen og det sociale samvær er 
vigtig, om så det er musik, foredrag eller etableringen 
af en strikkeklub. Det har betydning, om vi kan gøre ca-
feen og samlingslokalet til HIKCs hjerte, hvor der altid 
er åbent, og hvor vi kan byde alle borgerne velkomne”. 

Her er HSF-formand Jim Jensen 
på vej til endnu et møde

Mike Nielsen og Jim Jensen

CAMILLA DALBY ER SLET IKKE FÆRDIG MED SPORT
Håndboldstjernen Camilla Dalby stoppede sin flotte karriere i 2019 og var allerede der bosat i Hornbæk sammen 
med sin mand, ungdomskæresten fra Gassum, Kasper Christensen. Siden karrierestoppet har de to fået to børn. 
Når tiden derefter giver mulighed for det, så vender Camilla Dalby tilbage til sporten.

”Jeg savner i den grad at røre ved en håndbold, så 
jeg skal i gang med fysisk aktivitet igen. Lige hvad det 
bliver, har jeg ikke besluttet mig til, men jeg vil ikke 
afvise, at jeg tager en tørn indenfor foreningslivet. 
Jeg har trods alt spillet håndbold, siden jeg var fire 
år, og jeg har altid holdt af det sociale liv i idrætsfore-
ningerne. Sidste år fik jeg et tilbud om at blive profes-
sionel igen, men selv om jeg overvejede det, så blev 
det ikke til noget. Og jeg blev gravid igen, men man 
skal aldrig sige aldrig. Sporene skræmmer dog. Jeg 
har set andre forsøge et comeback uden større suc-
ces, men jeg tror da bestemt på, at jeg kan komme i 
form igen, hvis jeg vil”.

Kasper Christensen spiller fodbold og er en ivrig mo-
tionscyklist, når tiden er til det. Både han og Camilla 
Dalby regner med, at deres børn skal vokse op i foren-
ingslivet, og der er god grund til at tro, at det bliver i 
Hornbæk. Camilla Dalby selv er vokset op i Spentrup 
Idrætsforening, hvor hun var rigtig glad for fællesska-
bet og alle de frivillige, der sørgede for, at børnene og 
de unge havde store oplevelser med deres idræt:

”Vi regner da med, at børnene skal have glæde af at 
være en del af et team på et tidspunkt. Det er sundt, 
og jeg har selv elsket det”, fortæller Camilla Dalby. 
”Jeg savner faktisk stadig det sociale aspekt, og som 
forældre er vi ikke i tvivl om, at vi vil deltage i arbejdet

og bakke op om børnene i deres forening eller fore-
ninger. For os er det en naturlig forældreopgave, at 
man må tage sin tørn, så foreningen kan blive ved med 
at fungere til gavn for børnene”.

Forvent ikke nødvendigvis at se Camilla Dalby tilbage 
på eliteplan, men hun ser frem til løb og styrketræning
og så igen være en del af et fællesskab. Det kunne 
være sket før, men som nævnt kom Oliver til verden, og 
det kræver sin kvinde – og mand – at blive forældre. 
Coronaepidemien forsinkede Camilla Dalbys tilbage-
komst som aktiv sportskvinde yderligere, men hun 
er klar – så snart det er muligt. Fremtiden må så vise, 
hvad det kan føre med sig.

Familien bliver i Hornbæk
Udgangspunktet bliver Hornbæk. Mens Camilla spil-
lede håndbold i Randers HK, boede hun og Kasper i et 
af Enghusene i Over Hornbæk. I tre år var Camilla Dal-
by professionel i Montenegro. Mens hun var der, købte 
hun sammen med Kasper det hus på Fladbrovej, der 
skulle blive parrets nye hjem, da Camilla igen vendte 
hjem til Randers HK.

”Vi faldt for en dejlig murermestervilla i gammel stil. 
Det var lige os. Vi holder meget af Hornbæk, og vi hold-
er meget af byen, så det var den helt rigtige placering 
for os.

Tæt på grønne områder og skov på den ene side, og 
tæt på Randers til den anden. Det kunne ikke være 
bedre. Heller ikke i forhold til Kaspers arbejde eller 
i forhold til mit job som fysioterapeut hos FysioDan-
mark i Randers”. 

Parret har fulgt udviklingen i Hornbæk og er begejs-
trede for det nye idrætscenter på Gl. Viborgvej. Indtil 
nu har de ikke gjort brug af det, men det kommer til 
at ske i fremtiden. Faktisk forsøgte de at finde et gym-
nastikhold til Oliver i Hornbæk, men der var ingen hold 
i hallen ved skolen, så det blev ikke til noget i første 
omgang. Derfor håber parret på, at HIKC-centret kan 
udbygges med et bevægelseshus, så alle, der vil dyrke 
sport i Hornbæk kan komme til at gøre det hjemme i 
lokalområdet.

En stor karriere
Camilla Dalby er i dag 33 år. Hun har spillet profes-
sionelt hos RHK i næsten 10 år og været med ved alle 
holdets store kampe med DM-medaljer, pokalsejr og 
stribevis af internationale kampe. Desuden har hun 
over 100 gange repræsenteret landet på U- og A-land-
shold og har scoret 303 mål for Danmark – de fleste 
sat ind med legendariske og knaldende hårde venstre-
håndsskud. 

Tiden vil vise, om vi har set det sidste af den slags.

Camilla Dalby hjemme i Hornbæk

FÆLLESSKABET SKAL GØRE EN FORSKEL
”Med vores cirka 800 medlemmer i håndbold og fodbold vil Hornbæk Sportsforening altid fylde meget i HIKC-
samarbejdet. Netop derfor er vi nødt til at kigge ud over vores egen næsetip og arbejde hårdt for, at alle frivillige fra 
såvel Randers Firma-sport som Hornbæk Gymnastikforening og alle de andre foreninger og aktiviteter i Hornbæk 
kan få de bedst mulige arbejdsbetingelser. Det er fællesskabet, der danner grundlag for den fremtidige udvikling”. 



kiropraktik, fysioterapi
& massage

Gl. Viborgvej 1 ·  8920 Randers NV  ·  Tlf.86 43 83 00
www.rygcenterranders.dk  ·  mail@rygcenterranders.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag 08.00 17.30  · Tirsdag 07.00 15.00
Onsdag 08.00 17.00  ·  Torsdag 08.00 17.00
Fredag 08.00 14.30

Vi er et professionelt, tværfagligt team bestående 
af kiropraktorer, fysioterapeuter og massører. Vi 
råder over et bredt udvalg af undersøgelses- og 
behandlingsmuligheder, og sammen sikrer vi, at 
du får den optimale behandling.

Vi tilbyder kiropraktik, fysioterapi, massage, aku-
punktur, røntgen, ultralydsscanning, laser og shock-
bølgebehandling, træning, arbejdspladsvurdering, 
rådgivning og forebyggelse af skader.

Vi glæder os til at byde dig velkommen

Rygcenter Randers - din specialist i muskler og led
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SELVGJORT 
er ikke 
altid lige 
VELGJORT
HORNBÆK MALEREN UDFØRER ALLE FORMER FOR MALERARBEJDE BL.A.: 
Nybyg, renovering, arbejde i underentreprise, bundbehandling og maling af vægge, lofter 
og træværk, opsætning af tapet, filt og glasvæv

Udvendigt malerarbejde; facader, vinduer m.v. for private, såvel som virksomheder, 
offentlige institutioner og boligselskaber.

Hornbæk Maleren 
v/ René Bruun Andersen · Offenbachvej 3
8920 Randers NV · Tlf.: 60 65 13 15
info@hornbækmaleren.dk

”Vi har fået det nye anlæg, og det er flot”, siger Stine By-
lov. ”Men der mangler en hel del endnu, og ikke mindst 
gymnastikken halter fortsat bagefter. Jeg fandt ud af 
det, allerede da jeg vendte tilbage til Hornbæk i 2013, 
hvor jeg straks henvendte mig til Hornbæk Gymnastik-
forening for at tilbyde at etablere et hold. Det var der 
ganske enkelt ikke plads til, og det er der stadigvæk ikke. 
Foreningens aktiviteter er spredt over store dele af byen, 
og det er ikke hensigtsmæssigt”.

Stine Bylov er ikke i tvivl om, at et kommende bevæ-
gelseshus ved HIKC-anlægget vil gøre en forskel for be-
boerne i Hornbæk. Det er et ressourcestærkt område, 
hvor der samtidig er ro til familielivet. Men – siger hun 
– omfanget af faciliteter lever ikke op til områdets stør-
relse og de aktive mennesker, der bor her. 

HORNBÆK MANGLER EN HEL DEL ENDNU
Der er sket meget i Hornbæk, siden Stine Bylov var barn og gik på Hornbæk skole. Hun prøvede dengang 
kræfter med både fodbold og håndbold, men gymnastik på eliteplan måtte hun flytte til Randers Gymnastiske 
Forening for at dyrke.

Det viser, at Hornbæk har været en dejlig bydel at vokse 
op i, og at der er et stort potentiale i forstaden. Det skal 
fortsat være attraktivt at komme ”hjem til Hornbæk”, 
men det kræver, at byen bliver ved med at følge med ud-
viklingen og kan dække de behov, der allerede er her, og 
de, som fremtiden vil bringe”.

Der er fortsat ikke plads til Stine Bylovs hold i lokalom-
rådet, og mange må som nævnt dyrke gymnastik andre 
steder i Randers. Motion dyrker Stine Bylov selv mest i 
crossgym-anlægget ved HIKC. Og så cykler både hun, 
kæresten og Stines datter Dagmar, der lige er fyldt 5 år. 
Forleden cyklede Dagmar med mormor til Thorsø og 
kender allerede betydningen af at træne:

”Ja, jeg cykler også i børnehave hver dag”, siger Dagmar 
stolt. Hun er sej til det!

“Jeg tror, at mange i Randers naturligt regner med, at i 
Hornbæk kan man klare sig selv, men sådan er det jo 
ikke”, fortæller Stine Bylov. ”Der skal faciliteter til, og når 
man fra kommunens side overser Hornbæk, så er det 
faktisk i direkte modstrid med, at Randers vil være vi-
sionskommune med sloganet ”Bevæg dig for livet”. 
Forskønnelse af bydelen har også været savnet. Nu er 
der endelig ryddet op omkring f.eks. gadekæret, men 
den renovering har været alt mange år undervejs”.

Når Stine Bylov bevæger sig rundt i Hornbæk og f.eks. 
køber ind hos Rema 1000, så møder hun ofte bekendte 
fra barndommen og ungdommen:
”Jo, vi kender hinanden. Ikke kun dem af vores egen år-
gang, men også de, der gik klasser under, og de, der gik 
klasser over. Det er dejligt at se, at så mange vender til-
bage til Hornbæk, når de får etableret sig. 

Dagmar og Stine Bylov på multianlægget
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FAKTA:
Forening: Hornbæk Gymnastik Forening (HGF)
Etableret: 1965
Formand: Edel Bak Andersen
Antal medlemmer: 500+
Hjemmehørende: Hornbæk Hallen/HIKC 
samt byens skoler
Holdoversigt: Familiehold/børnehold i alderen to år
til voksenhold/pensionister 95 år
www.hgf-randers.dk / info@hgf-randers.dk

VILHELM PÅ TRE ÅR SKAL
TAGE OVER EFTER EDEL
Edel Andersen, formand for Hornbæk Gymnastikforening, har ingen planer om 
at forlade posten i utide, så derfor kan overskriften synes misvisende. Det er da 
heller ikke Edel Andersen selv, der peger på barnebarnet Vilhelm som en frem-
tidig formandskandidat. 

Forslaget kommer derimod fra bestyrelsesmed-
lem Johanne Kærsig, der har nævnt muligheden i 
spøg - ja eller måske i alvor..

Familien Andersen har nemlig i høj grad præget Horn-
bæk Gymnastik Forening. Tove Andersen - der er Edels 
svigermor - stiftede foreningen for 56 år siden, og hun 
blev den første formand. I 24 år! Hun blev afløst af Gun-
hild Jensen, men efter hende kom Toves datter Birthe 
Andersen i formandsstolen for senere at overlade den 
til Inge Andersson, som igen lod sig afløse af Edel An-
dersen, der har været formand i en årrække. 

Tre af fem formænd kommer altså fra samme familie, 
så Vilhelm kan godt begynde at forberede sig. Den på-
stand kalder latteren frem hos Edel Andersen, og netop 
smil og latter er HGF-formandens varemærke, selv om 
hun er hårdt hængt op i en forening med 500 medlem-
mer, og udover den har arbejdet stenhårdt i HIKCs sty-
regruppe nr. 1 og fortsætter ufortrødent i styregruppe 2.

”Vi er lykkelige for, at vi har fået multibanen i Hornbæk 
Idræt & KulturCenter, for det har åbnet nye muligheder

arbejdsopgave, så finder hun også tid til selv at være in-
struktør. Hun leder en gruppe primært seniorherrer, der 
mødes til opvarmning, styrketræning og boldspil. Og så 
er hun i øvrigt også en aktiv koordinator i HIKCs arrange-
mentsudvalg, så hun keder sig sjældent, men tager som 
nævnt alle strabadserne med et smil.

Privat er Edel Andersen gift med Jørn Andersen fra Con-
fidenz Idé & Designbureau. Han faldt for Edel fra Hobro 
for langt over 30 år siden, og brylluppet stod i 1990, hvor-
efter Edel blev hevet med - frivilligt og interesseret - i for-
eningsarbejdet af svigermor Tove, der øvrigt i juni fyldte 
95 år og stadig er aktiv gymnast i HGF. For Edel er det 

”Vores største udfordring er, at vi ganske enkelt ikke kan 
danne nye hold og slet ikke få plads til de nye aktiviteter, 
som både instruktører og andre interesserede foreslår. 
Der er ikke plads til mere. Hornbækhallen er fyldt til bris-
tepunktet. Vi har hold på Oust Mølleskolen, vi har hold 
på HF/VUC og i Arena Randers. Det er derfor, vi kæmper 
videre for at få den bevægelseshal, som kan medvirke til 
at få alle foreningens aktiviteter samlet i Hornbæk. Det 
fortjener borgerne som tak for den store opbakning. 

Der er desværre mange forældre, som ikke kan få tid til 
at køre deres børn rundt i byen for at dyrke gymnastik, 
og de børn skal vi skabe plads til. Ja, og så selvfølgelig 
også til forældrene selv”.

Heldigvis stiger interessen for også at lave udendørs ak-
tiviteter. Der er herrehold, der gerne vil lave udendørs 
motion, og tre hold er allerede i gang på multibanen, 
ligesom HGF står bag et stort stavgangshold, som mo-
tionerer i Fladbro skov. Jo, udendørs aktiviteter har en 
fremtid, men det ændrer ikke på den kendsgerning, at 
HGF lider af pladsmangel:

Gym-Fit, gang i udendørs træningen

Gym Fit 
omfatter et væld 

af forskellige øvelser

og skaffet vores medlemmer og Hornbækborgerne 
nye aktivitetsmuligheder. Men ellers var det klart fra 
starten, at etape 1 slet ikke ville kunne løse vores prob-
lemer”, fortæller Edel Andersen. ”I HGF var vi enige om 
at kaste os ud i arbejdet alligevel, for det her handler jo i 
første omgang om at skabe faciliteter til at udvikle fæl-
lesskabet. Havde vi ikke nået af få etape 1 på plads, så 
ville etape 2 og vores drøm om et bevægelseshus have 
utroligt lange udsigter”. 

Velfortjent pause i træningen

”Langt de fleste af vores medlemmer kommer fra loka-
lområdet, men vi har medlemmer fra hele byen, og det
gør ikke presset mindre”, fortæller Edel Andersen.
 
”Allerede nu er vi kommunens næststørste gymnastik-
forening, og vi er den eneste udover RgF, der har spring-
hold. I øvrigt er vi stolte af, at vi er den eneste gymna-
stikforening, hvor både instruktører og ledere arbejder 
frivilligt. Det er på grund af dem og selvfølgelig de ak-
tive, at vi arbejder så hårdt for, at udviklingen kan ske i 
vores retning”. Udover at slide med formandsposten – 
godt hjulpet af en solid bestyrelse – og kæmpe i HIKCs 
styregruppe, hvor Edel Andersen aldrig siger nej til en 

blevet til tre børn, to piger og en dreng. Den ene datter 
er instruktør i foreningen, og det er svigersønnen også. 
Så er der kommet børnebørn til, så der er flere udover 
Vilhelm, som kan træde i Edels og oldemors fodspor til 
den tid.

Når du ser Edel Andersen sprinte af sted på cykel ud af 
Fladbrovej sidst på eftermiddagen, så er det for at kom-
me hjem og gøre klar til opgaverne indenfor det frivillige. 
Heldigvis har Jørn Andersen sin arbejdsplads hjemme, 
og det er fruen glad for: ”Han kan nemlig lave mad, og 
det er en af årsagerne til, at jeg får tid til at nå det hele”.

Vægttræning er også en del af aktiviteterne.



Der bliver brugt mange timer på gymnastik og andet frivilligt arbejde for 
Edel og Jørn Andersen ved Hornbæk Idræt og KulturCenter. Målet er at 
samle Hornbæk for alle – fra de helt små og til de ældre. 

tlf. 89 12 24 00  
sparkron.dk 

Vi bruger gerne fritid her
– det giver så meget igen


