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TrojkaLan: Endnu et TrojkaLan er afviklet - og endnu 
engang med succes.

Soppefesten: Randers pigegarde.

Håndbold: Totalhåndbold i Viborg Stadion hal.

Sponsorcykelløb: Børnene bliver sendt afsted.

Soppefesten: Vinder af optoget 2017.

Banko: Der var mange til banko i forbindelse med 50 års 
jubilæumsbankospillet.
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Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så 
støtter du IF Trojka med 6 øre, hver gang du 
tanker benzin eller diesel. Det koster dig ikke 
ekstra – OK betaler hele beløbet.  

Støt klubben med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 6 øre til 12 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt klubben med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 6 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 

Bestil et OK Benzinkort  med sponsoraftale 
på www.ok.dk.

 Få et OK Benzinkort  
 og støt IF Trojka
hver gang du tanker
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NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
En særdeles våd sommer har givet de udendørs 
sportsgrene mange udfordringer i år. Især har vores 
forskellige fodboldhold været ramt af, at vores 
træningsbane flere gange har været bedre egnet til 
gummistøvler end fodboldstøvler. Heldigvis har vi jo 
samarbejdsklubber, hvor vi har kunnet benytte banerne, 
men det er slet ikke optimalt, at vi ikke selv har baner, 
der dur i højsæsonen.
Vi har derfor rettet henvendelse til både Idrætsråd og 
kommune, for at få udbedret forholdene. Våde og 
ubrugelige træningsbaner har jo været et problem i 
gennem flere år. Ofte har den kortfristede løsning været 
at skylle dræn osv. igennem, men vi har meget snart 
brug for en mere langsigtet og brugbar løsning. Vi håber 
de kommende fodboldbaneundersøgelser vil tilgodese 
vores behov for dette.

HOVEDBESTYRELSEN:

Formand: Marianne Damsgaard Tlf.: 86 45 07 72 / 28 95 10 89 Mail: mariannend.64@gmail.com
Næstformand: Tommy Frederiksen Tlf.: 32 95 98 16 / 22 66 67 48 Mail: tsf.frederiksen@gmail.com
Kasserer: Birgith Sloth Andersen Tlf.: 28 74 17 47 Mail: birgithsloth@mail.dk
Bogføring / kontingent: Lise Koch Nielsen Tlf.: 40 17 74 71 Mail: lisekochnielsen@hotmail.com
Sekretær: Trine Jørgensen Tlf.: 60 38 37 80 Mail: trinej_1993@hotmail.com
Medlem: Keld Lanng Mail: keldlanng@hotmail.com

ÅRETS TROJKANER

Så er det igen tid for  
udnævnelse af 

Årets Trojkaner 2017 

Forslag til 
formand, Marianne Damsgaard eller
næstformand, Tommy Frederiksen

senest den 31. januar 2018.

PRIS 80 kr. incl. garderobe

JULEBAL i Hammershøj 
forsamlingshus 

25-12-2017 Kl.21.00 – 02.00
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Lån til lokal vækst
I Andelskassen tager vi ansvar for vores 
lokal samfund. For hvert nyt lokallån, der 
oprettes, giver Andels kassen 1.000 kroner, 
som fordeles til gode, lokale formål.

Lån til din nye bil fra:

2,95 %* i rente, 
4,1* i ÅOP

*Låneeksempel:
Udbetaling 20 % Hovedstol kr. 207.360, variabel rentesats p.t. 2,95 % p.a., årlig effektiv rente p.t. 2,983 %, løbetid 84 mdr., mdl. ydelse kr. 2.735. 
Samlet kreditbeløb kr. 200.000, ÅOP 4,1 % og etableringsomkostninger** kr. 7.360.

** Specifi kation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision, dokumentgebyr samt oprettelse af ejerpantebrev i alt kr. 2.500. (Normalpris 2 % 
af 207.360 kr. 4.147, dokumentgebyr kr. 1.000, etablering af ejerpantebrev kr. 750, i alt kr. 5.897). Tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af 
207.360 + kr. 1.660) kr. 4.860, i alt samlede etableringsomkostninger på kr. 7.360. 

Særlige vilkår: For at opnå lånet på de annoncerede vilkår stilles der krav om, at der tegnes kaskoforsikring på bilen. Forsikringsselskabets ve-
derlag for udfærdigelse af panthaverdeklaration er ikke medtaget i ÅOP, idet prisen først kendes, når lånet stiftes. Der er ligeledes krav om helkun-
deforhold i Andelskassen samt i Købstædernes Forsikring. Renten fastsættes i forhold til størrelsen af udbetalingen. Lånets løbetid afhænger af 
bilens alder. Forudsætter almindelig kreditvurdering. 

Baneskellet 1, Hammershøj · 8830 Tjele 
Telefon 87 99 39 00 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219
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Fra Trojka side håber vi derfor også, at projektet omkring 
tilbygning til hal og udflytning af fodboldbanerne til 
hallen, snarest kommer på skinner igen. Efter min 
mening er det af vital betydning for If Trojka, at vi får 
samlet alle vores faciliteter inden for en meget overskuelig 
årrække. Det vil selvfølgelig også være til både glæde og 
gavn for skolen med flere fælles faciliteter, til yderligere 
implementering af målene i skolereformen. Derved kan 
vi også øge vores, i forvejen, gode samarbejde på tværs. 
Noget som vi er super glade for, f.eks. i forbindelse med 
VM i totalhåndbold og håndboldkaravanen. 
Hammershøj Skole har inviteret til ”Åben skole” d.2. 
november, og fra Trojkas side håber vi at kunne møde op 
med diverse smagsprøver på nogle af de forskellige ting 
vi kan byde på, så kig endelig ud på skolen d.2.11. Hold 
øje med opslag i avis osv. omkring dette!
Kryds i kalenderen skal I også sætte d. 10. marts 2018. 
Der holder vi karnevalsfest igen. Dog har vi denne gang 
valgt at lægge os fast på et tema, nemlig westernfest. Så 
find den indre cowboy eller indianer frem, og hold øje 
med opslag/annoncer efter nytår. Vi kan garantere for, at 
det bliver mega sjovt!

Banko i Hammershøj har netop afviklet deres 50 års 
jubilæumsspil i forsamlingshuet. Det var en hyggelig 
aften, hvor der var mødt rigtig mange, både nye og 
gamle spillere op. Gevinsterne denne aften var større 
end vanligt, og der var mange glade vindere. 
Det er en meget stor bedrift at holde bankospillene 
kørende. Det kræver en kæmpe, frivillig indsats fra 
mange mennesker. Herfra skal der lyde en stor tak til alle 
jer, der giver en hånd med, hvad enten I hjælper hver 
torsdag eller bare en gang i mellem! I er med til at holde 
hjulene kørende, med til at skaffe penge til If Trojkas 
idrætsgrene. Tak til jer alle!

Til sidst vil jeg lige nævne fonden ”Børnenes ven” igen. 
Her kan man hente økonomisk hjælp til udstyr og 
kontingentbetaling, hvad enten man f.eks. gerne vil spille 
badminton, gå til parkour eller gå til spejder. 
Der er hjælp at hente, så benyt jer af det, så det i hvert 
fald ikke er økonomien, der gør, at børnene ikke kan gå 
til det de gerne vil.

Marianne Damsgaard
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Er du Trojkas nye reklamesponsor?
Kontakt et medlem af Trojkas Støtteforening 

for yderligere information.

BioHeat fra Passat Energy

Banebrydende dansk
teknologi indenfor
Co2 neutral
opvarmning

Vorning Maskinfabrik ApS
Industrivej 6 · Ørum · 8830 Tjele

Telefon: +45 86 65 29 00 · Fax: +45 86 65 29 64 
Mail: vorning@vorning.dk

www.vorning.dk

Vorning Maskinfabrik ApS,
Passat Energy A/S og TS Maskinfabrik A/S

er alle selskaber i samme ejerkreds.
De tre virksomheder i gruppen samarbejder 

på såvel teoretisk som praktisk plan.
Det fælles ejerskab giver mulighed for at

arbejde på tværs af virksomhederne og
dermed overføre viden, kapacitet

og mandskab virksomhederne imellem.
Ved at udnytte samspillet mellem

de tre virksomheders kompetenceområder
forbedres den løsning, du opnår, med hensyn

til kapacitet, effektivitet og rentabilitet.

Service
Vorning Maskinfabrik tilbyder 24 timers service – 365 dage om året. Hoved-
parten af virksomheder er afhængig af et kontinuerligt produktionsflow. Vor-
ning Maskinfabrik har opbygget et stærkt servicetilbud, som varetager alle 
service- og vedligeholdelsesopgaver. Dette gælder på såvel egne systemer 
samt systemer og maskiner fra andre leverandører - således kan vi lave en 
aftale, der gælder for alle dele af produktionsanlægget.

Vorning Maskinfabrik tilpasser en serviceløsning til den enkelte kundes behov.
Vores store forståelse for kundens behov – også når behovet for assistance 
opstår pludseligt – har gjort Vorning Maskinfabrik til den foretrukne service-
partner for vidt forskellige systemer og kunder, da et godt produkt også er god 
service.

Vi har telefonservice indenfor normal åbningstid og kan tilbyde hot-line ser-
vice udenfor kontortiden samt i weekender og på helligdage. Vi tilbyder også 
servicekontrakter, servicebesøg efter aftale og salg af reserve- og sliddele.

www.mit-bureau.dk

Industrivej 16, Ørum · 8830 Tjele
Tlf. 86 65 21 00 · Fax 86 65 30 28

www.passat.dk
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Børnenes Ven 
Fondens formål er at yde økonomisk støtte til børn og unge i Viborg kommune, så flest 
mulige får oplevelser, glæder og sejre i fritidsfællesskabet, uanset de hjemlige sociale 
og økonomiske vilkår. Se mere på www.børnenesven.dk

Kender du en?

Har du kendskab til et barn eller ung, der har 
brug for fondens støtte, skal du henvende 
dig til barnets leder eller træner, som har 
mulighed for at søge fondens støtte.

Hvem kan søge?

Det kan alle trænere og ledere for børn og 
unge i Viborg kommune, der mener at ha’ 
kontakt til et barn eller ung, der er berettiget 
til at modtage støtte.

IF Trojka
drikkedunke 

Super
godt

tilbud	!

25	kr.

IF Trojka
sports-tasker 

LILLE	TASKE	

200	kr.	

STOR	
TASKE	
250	kr.	

Henvendelse til - Søren Andersen: 22 49 17 73

Marianne Damsgaard: 28 95 10 89
Henvendelse til - Søren Andersen: 22 49 17 73Marianne Damsgaard: 28 95 10 89
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Hammershøj
Blomstercenter

www.hammershoejblomster.dk

Tindbækvej 4 · 8830 Tjele
www.hammershoj.dk · Tlf. 8645 1029

20 97 19 10   |   jkjemtrupj@gmail.com

v/ Jesper Jakobsen

T ø m r e r f i r m a e t

 

v/Erik Andersen ·Viborgvej 60 · 8830 Tjele
Tlf. 86 45 14 76

Vi holder 
boldene i 

luften

  VARME TIL VINTER
           & KULDE TIL SOMMER

TIL DIT SOMMERHUS ELLER PARCELHUS 
  - LIGE NU HAR VI SPECIAL TILBUD PÅ PANASONIC

SPAR PENGE 
MED EN VARMEPUMPE

5 ÅR
GARANTI

KølEtANKE - SilotANKE

VARmEPumPER

SERVicE - REPARAtioN 

joRdVARmE - iSVANdSANlæG

TIL DIT SOMMER-
HUS, PARCELHUS, 
NYBYGGERI & 
LANDBRUG...

RING TIL OS 
- VI HJÆLPER MED KULDE & VARME

mobil:  4019 3325
wedholms@email.dk · www.wedholms.dk

Michael Kirkebæk Andreasen
Dennis Damborg Jensen

Steen Kristensen
Tonny Harvej

Niels Brocks Gade 12,2 • 8900 Randers
Tlf. 86 46 12 44 • www.revi-midt.dk
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BANKOUDVALGET:
Formand: Hardy Hald Tlf.: 86 45 14 75 / 24 75 19 50 Mail: hardyhald@hotmail.com
Kasserer: Leo Christensen Tlf.: 40 11 66 73 Mail: leochristensen@c.dk

B A N K O U D V A L G E T

SPONSORER FOR BANKO
Rytters Auto, Mekonomen Autoteknik, Hammers-
høj: Poloshirts og sweatshirts til bankomedhjælperne.

RØGFRI LOKALER

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –

BANKOSPIL
i Hammershøj Forsamlingshus
HVER TORSDAG KL. 19.00

Gevinster:

1 x 500 kr.
8 x 300 kr. – 18 x 200 kr.

SUPER: 4 x 400 kr.
Rækkegevinster: 

1 kylling, 3 pakker smør,
2 glas honning eller 3 gratis tavler.

Pausespil
Københavner, Jack Pot, Puljespil 

Ingen gevinst under 200 kr. på fuld tavle

Det er nu muligt at betale 
kontingent i IF Trojka 

med Mobilepay

50 ÅR MED BANKOSPIL 
Torsdag den 21/9 blev jubilæumsbankospillet markeret 
med større gevinster end vanligt. Der var ekstra jubi-
læumsgevinster af henholdsvis 5000 kr og 2000 kr samt 
gavekort på 1000 kr og sidegevinster i form af småkager 
sponsoreret af Dagli’ Brugsen Hammershøj. Hertil 
sponserede Trojka sportstasker og Karl Købmand 
sponserede snaps til kineserspillet. Til hjælperne, havde 
Rytters Auto sponsoreret nye trøjer. 
Ved aftenens spil, gik vores normale puljespil på 1700 kr
Det var en fin aften med stor opbakning med 136 spillere 
og en rigtig god stemning. Dette medvirker også 
betydeligt til lysten til at køre bankospillet videre, så vi 
håber på fortsat stor opbakning.

NYT NYT NYT!!!
Som noget nyt i forbindelse med vores pausespil, er der 
nu en gevinst på 2000 kr, hvis den går indenfor de første 
50 numre; herefter er puljen som vanligt 500 kr.

En stor tak til vores faste hjælpere og spillere.

Mød op og støt idrætsforeningen til gavn for lokalområdet!

Med venlig hilsen
Leo og Hardy



10 A N N O N C E R

Dalsgaards Autoteknik har altid lagt stor vægt på kvalitet, høj service 
og kundepleje. Alle medarbejdere hos Dalsgaards Autoteknik er 
professionelle og veluddannede mekanikere med mange års erfaring.

Dalsgaards Autoteknik
– lad os servicere 
 din bil!

For everything your car needs.

Dalsgaards Autoteknik
Vorningvej 7, Hammershøj • 8830 Tjele 
Tlf.: 86 45 10 78 • www.dalsgaardsautoteknik.dk

2241 8565

Kvalitetskød, pålæg, pølser og mad ud af  huset. 
Besøg os i butikken i Onsild st. by:
Tirs-fre: 8.00-17.30   Lør: 8.00-13.00

www.bittenslagter.dkwww.bittenslagter.dk
Viborg Landevej 41, Onsild St. by · 9500 Hobro · bittenslagter@mail.dk

Gemsevej 4 · 7800 Skive · T +45 96 16 52 00
Mail: Info@specialtrykkerietarco.dk · Web: www.specialtrykkerietarco.dk



N Y T  F R A  B A D M I N T O N

BADMINTONUDVALGET:

Formand: Lars Remmevad Tlf.: 40 55 79 21 Mail: remmevad@gmail.com
Jesper Pedersen Tlf.: 50 58 95 54 Mail: jesperpedersen465@hotmail.com

TRÆNERE UNGDOM:

Martin Binderup Tlf.: 28 70 33 55 Mail: m.binderup@me.com
Jesper Pedersen Tlf.: 50 58 95 54 Mail: jesperpedersen465@hotmail.com
Hjælpetræner: Lucas Remmevad Tlf.: 21 14 90 44

Facebookside, hvor der vil kommer info om, 
hvad der rør sig i badmintonafdelingen.
Facebook: I.F. Trojka badminton

115 0  Å R  M E D  B A N K O

N Y T  F R A  V O L L E Y B A L L

VOLLEYBALLUDVALGET:

Formand: Claus Meldgaard Tlf.: 86 46 44 29 / 29 47 84 14 Mail: meldgaard.madsen@privat.dk
Stævneleder: Leo Christensen Tlf.: 40 11 66 73 Mail: leochristensen@c.dk
Kontingent: Charlotte Christensen Tlf.: 86 65 41 69 / 40 18 41 69 Mail: killerbabe2005@yahoo.dk 
Økonomi: Marianne Støckler Tlf.: 86 65 44 27 / 24 62 54 18 Mail: ms@vibkat.dk



12 A N N O N C E R

www.johnnyskamriis.dk • Viborgvej 50 • 8830 Tjele • Privat tlf. 86 45 19 20
E-mail: info@johnnyskamriis.dk

Du scorer altid et godt 
tilbud hos

NIELS LAUGE
Viborgvej 75, Kvorning

Hammershøj · Tlf. 86 45 13 55

JOHNNY SKAMRIIS
23 23 18 20

Nedbrydning og knusning
– alt entreprenørarbejde udføres

Ørum afdeling:
Rådhus Allé 9,
Ørum
8830 Tjele
Tlf. 86 65 29 55

Hammershøj afdeling:
Stadionvej 1,
Hammershøj
8830 Tjele
Tlf. 86 45 15 04

Tandlægerne i Tjele
Jørn Frandsen & Morten Olesen

E-mail: tjeletand@tjeletand.dk

Gode adgangsforhold for kørestolsbrugere.

Individuel træning • Holdtræning • Rådgivning 
Sundhedstjek • Undersøgelse • Behandling

Ørum Fysioterapi 
& Træningscenter

Tlf. 86 65 29 19
Østergade 32B, Ørum · 8830 Tjele
E-mail: info@orumfys.dk
Fax 86 65 39 19

René Høberg Pedersen

Kenneth Damsgaard

Trine Hyldahl
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GYMNASTIKUDVALGET:

Formand: Rikke Madsen  Tlf.: 20 89 13 45 Mail: rikke.plauborg@hotmail.com
Heidi Svane Jensen Tlf.: 20 58 58 54 Mail: Heidi-karsten@hotmail.com
Mette Sandholm Tlf.: 26 67 72 87 Mail: sandholm2002@yahoo.dk
Anne Holst Jepsen Tlf.: 40 89 07 99 Mail: Martinbertelsen@skylinemail.dk
Charlotte H. Andersen Tlf.: 23 65 87 26 Mail: charlottehaaning@gmail.com
Maj-Britt Christensen Tlf.: 60 20 65 49 Mail: mb.christ7@gmail.com

NYT FRA GYMNASTIK
Sæsonen er endelig blevet skudt i gang, og det er fedt at 
se alle komme i gang igen, salen er fyldt med liv og unge 
som ældre får sved på panden! Vi har i år 17 trænere 
fordelt på 11 forskellige hold, de gør et kæmpe stykke 
arbejde, for at få alle til at hygge sig og samtidig lære 

noget, når vi er i salen! Allerede nu er datoen for 
opvisning fastlagt, så sæt kryds i kalenderen den 18/3-
18 og kom i Hallen for at se hvad vi går og hygger os med 
gymnastiksalen hele vinteren.

Mvh Rikke Madsen

GYMNASTIK	
Sæsonplan	2017-2018:	 I.F.	Trojka

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag 

16.45	–	17.45	
Familiefræs1 
(1-3 år + forældre) 

Inst.:  
Klara Kjeldsen 

16.45	–	17.45	
Pige Minispring 
(6-9 år) 

Inst.:  
Rikke M, Mette S, 
Helen 

16.45	–	17.45	
Drenge Minispring 
(6-9 år) 

Inst.:  Rikke Madsen, Charlotte 
Andersen. 

16.45	–	17.45	
Familiefræs2 
(3-5 år + forældre) 

Inst.: 
Mette Ladefoged 
Stine Valentin 

09.00-10.00	
Crossdance 

Inst.: 
Mette Sandholm 

17.45	-	19.00	
Junior/Senior spring	
(9 år og op efter) 

Inst.: 
Heidi Svane, Anne Holst, 
Charlotte A. 

17.45	-	18.45	
MGP Dance 
(5-9 år) 

Inst.:  
Maria Christensen 
Alberte Ejlskov 

17.45	-	19.00	
Parkour 
(Street spring for de 6-16 årige. 
Både inde og udendørs træning) 
Inst.: 
Andrè Axelsen, 

17.45-18.45	
Floorball for børn 

19.00	–	20.00	
Motions damer 

Inst:  
Susanne Bundgaard 

20.00-21.00	
Floorball 

19.00	-	20.00	
Zumba 

Inst.: 
Susanne Knudsen 
(opstart uge 33) 

19.00-20.00	
Floorball 

19.30	-	20.30	
Cirkeltræning 

Inst.: Michael Svendsen 
(opstart uge 36) 

OPSTART	UGE	38 

SÆSONPLAN FOR GYMNASTIK 2017-2018
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Tlf. 86 45 12 05
Viborgvej 19A · Hammershøj

Man.-fre. kl. 9.00-17.30

Danmarks 
største betonpumpe 
– 58 m rækkevidde!

Alt indenfor beton og betonpumpning 
med rækkevidde fra 24 mtr. til 58 mtr.

Midtjysk Betonpumpning ApS
Kontakt tlf. 86 644 744 og hør nærmere

www.midtjyskbetonpumpning.dk

A N N O N C E R

Støt vore annoncører – de støtter Trojka

Al gravearbejde
udføres med 21 tons gravemaskine.

Nedbrydning af stalde, huse m.m.   •   Sortering af aff ald
Optrækning af rødder   •   Oprensning af vandløb ect.

Liva Trucking ApS
v/ Jens Hytting

Nørbækvej 25 · 8830 Tjele
Mobil 4074 2466

Al gravearbejde
udføres med 21 tons gravemaskine.

Nedbrydning af stalde, huse m.m.   •   Sortering af aff ald
Optrækning af rødder   •   Oprensning af vandløb ect.

Liva Trucking ApS
v/ Jens Hytting

Nørbækvej 25 · 8830 Tjele
Mobil 4074 2466

VIKARSERVICE – MASKINUDLEJNING

Er du Trojkas nye 
reklamesponsor?

Kontakt et medlem af Trojkas 
Støtteforening 

for yderligere information.
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IF.Trojka 
Ny sæson 17/18 

 
Træningstider: (fra Uge 38, 2017 - uge 12, 2018) 

 
Mandag:  Kl. 20:00 - 21:15 (Voksen m/k) 
Onsdag:  Kl. 19:00 - 20:15 (Voksen m/k)  
Torsdag:  Kl. 17:45 - 18:45 (Børne-/familiehold) 
 
Pris:   Voksen: 400 kr. pr. sæson, uanset hvor mange gange 
   om ugen du træner. 
   Børn: 250 kr. pr. sæson 
 
Sted:  Hammershøj skoles gymnastiksal 
 
Tilmelding og betaling:  www.iftrojka.dk - Følg med på Facebook 
     - Der er èn gratis prøvegang 
 
Kontaktperson: Klara K. Kjeldsen; 29722093  
 

Floorball 



16 A N N O N C E R

Åbningstider:man-fre 8.00-16.30

HAMMERSHØJ 
AUTOOPHUG

Vi har altid mere end 100 000 gode, 
brugte reservedele på lager !

Kig ud eller ring!

Genbrug + kvalitet +

prisbevidsthed = sund fornuft!

Nørbækvej 17-21 . Hammershøj . 8830 Tjele
Tlf. 8645 1666 . Fax. 8646 1185

E-mail hammershoej@autodatalager.dk

www.hammershoj-autoophug.dk

Hammershøj
Blikkenslageri
v/ Gert Mouritsen

Hviddingvej 14
Hammershøj · 8830 Tjele

Tlf. 86 45 19 92 · Biltlf. 40 98 43 38

Alt i zink-
og skiferdækning
Nyt såvel som
reparationer

JT Biler Aps
Randersvej 44, Hammershøj • 8830 Tjele
Tlf. 8645 1962 • www.jtbiler.dk

5%
bonus

og meget mere

5%
bonus

og meget mere

Er du Trojkas nye 
reklamesponsor?

Kontakt et medlem af Trojkas 
Støtteforening 

for yderligere information.
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SPONSOR CYKELLØB 
Den 23/5-2017 afholdte støtteforeningen deres årlige 
sponsor cykelløb og i år var det i samarbejde med 
Gymnastik afdelingen, som så fik halvdelen af 
overskuddet! Der var hentet professionel tælle udstyr, så 
alle deltagere fik udleveret en chip, der skulle sættes på 
hjelmen og så kunne man via computer følge tider og 
hvor mange omgange de alle cyklede. De første 45 min 
var det alle børn der gav den gas og nogen havde taget 

deres mor og far med, hvis de lige skule have et skub op 
af bakken! Efter en kort pause så var det tid til at de 
”professionelle”, de voksne skulle cykle, der blev virkelig 
cyklet igennem og alle gav den fuld gas, der var styrt og 
masser af spænding. Alt i alt blev der cyklet ca. 18000,- 
ind, så Stort tak til alle der cyklede, Tak til sponsorer, 
bedsteforældre, forældre og naboer der var med til at 
støtte op om arrangementet.
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CYKELUDVALGET:

Formand: ??? 
Frank Rosenkilde Tlf.: 29 33 51 52 Mail: frank.rosenkilde.jakobsen@dk.issworld.com
Lars Antonsen Tlf.: 40 74 86 45 Mail: larsantonsen2@gmail.com

NYT FRA CYKELKLUBBEN
Sommeren, hvis man kalder det sådan, går på held. Der 
har ikke været mange strand-dage, og heller ikke 
voldsomt mange dage hvor cykelvejret har været helt 
fantastisk. Cykelklubben har, det til trods, ufortrødent 
kørt videre. Træning tre gange om ugen, men jeg 
fornærmer vidst ikke nogen ved at sige at de fleste har 
sprunget en træning over i ny og næ… Vi startede 
sæsonen ud med at køre bakketræning om torsdagen, 
meget effektiv træning selvom de fleste syns det var ret 
hårdt.
En stor del af medlemmerne været til adskillige cykelløb, 
hen over sæsonen. Mest de sædvanlige, men en del af 
’’de unge’’ er begyndt at dyrke triatlon, hvilket også har 
bragt dem ud i nye seje udfordringer.
Ligesom sidste år havde vi et hold med til Coast2Coast. 
190 km fra Søndervig til Århus. Igen i år var vi så heldige, 
at Lars fra Dalgaards Autoteknik havde sponseret 
deltagergebyret for os, desværre fik vi ikke Lars selv 
med i år, men vi på holdet siger tusind tak for det 
generøse tilbud!!
Vi har i hele klubbens levetid været udfordret af at vi har 
haft svært ved at fastholde nye medlemmer. Vi ved at 
nogen har følt at det var svært at følge med flokken, og 
at de derfor er stoppet igen. Helt vildt ærgerligt!! Jeg er 
sikker på at der i byen og omegnen sidder 10-20 kvinder 
og mænd, der af den ene eller anden årsag ikke får brugt 
deres dyrt indkøbte racercykel. Min opfordring til dem 

må være: kom ud af busken og med på holdet fra starten 
af 2018 sæsonen! VI har det faktisk ret sjovt også med 
andet end at køre cykel. Hvis nu alle kom til træningerne 
ville der så rigeligt være et hold til alles tempo!! I 
sommers kom Hanne med et fedt initiativ, for at få nogen 
af de før omtalte ’’passive’’ med. Dejligt initiativ som 
udmundede i at hovedpersonen i slutningen af sæsonen 
kom på sin til dato, længste tur. En desværre forholdsvis 
lille flok cyklede til Fur, på den tur vi efterhånden har talt 
om i flere år. Det var en kanon tur hvor vi, foruden 
cykelturen også var på Fur Bryghus til rundvisning og 4 
retters menu. Spændende oplevelse at høre om 
bryggeriets og stedets historie samt om brygning af øl 
generelt. Efter rundvisningen spiste vi go mad, og 
smagte lidt på øllet. Vi har planer om at gentage 
succesen næste år, måske uden Bryghustur så kan få 
endnu mere hygge i klubben. Øens herligheder ligger 
åbne for osJ, så mon ikke vi kommer igen næste år……
som man siger..
Et andet fedt initiativ står Klara Keldsen for. Hun har jo 
kørt nogle MTB Løb i år i Dronningens tjeneste, Hun er 
blevet så bidt af MTB at hun har indvilliget i at være 
tovholder i en MTB Afdeling i klubben. Klara er i 
skrivende stund i gang med at finde ud af hvornår der er 
stemning for at træne MTB, så der kommer helt sikkert 
gang i noget organiseret MTB Kørsel allerede fra 
efteråret.
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HÅNDBOLDUDVALGET:

Formand: Claus Kvolsgaard Tlf.: 40 58 21 33 Mail: trojka@kvolsgaard.dk
Kontaktperson Senor: Sofie Hald Tlf.: 60 17 11 60 Mail: sofie.hald1@hotmail.com
Kamppåsætter: Rasmus Nygaard Tlf.: 20 35 03 08 Mail: rasmus_fisk@live.dk
Udvalgsmedlem: Stina Hjort Bech Tlf.: 25 38 45 42 stina_hjort@hotmail.com
Udvalgsmedlem: Magnus Ejlskov mejlskov@live.dk

SPONSORER FOR HÅNDBOLD
Serie 2 damer: Vorning Maskinfabrik ApS (trøjer, bukser)
 Bundgaard Møbler (overtræksdragter)
Serie 4 damer: Vorning Maskinfabrik ApS (trøjer, bukser)
Serie 2 herrer: Andelskassen (trøjer, bukser)
U-14 Piger: Kringelhovgård Rør og Anlæg,
	 Dagli’Brugsen,	Hammershøj	(trøjer, bukser)
U-12 Piger: Vorning Maskinfabrik ApS (trøjer, bukser)
U-10 Drenge: Hammershøj Smede- og Maskinforretning ApS 
 (trøjer, bukser)
U-10 Piger: Vorning Maskinfabrik ApS (trøjer, bukser)
U-8 Mix: Hammershøj Q8 – Grill A 16 (trøjer, bukser)
U-6 Mix: Østjysk Rengøring (trøjer, bukser)
 

NYT FRA HÅNABOLDUDVALGET
I Senior rækken stiller vi i år med 2 Dame Senior hold og 
1 Herre Senior hold. Vi mangler ikke mange spillere før 
faktisk at kunne lave 3 Dame hold og 2 Herre hold. Så 
har du en håndbold spiller gemt i dag, så kom til træning. 
Vi kan melde flere hold til igen til Jul. 
Ungdomsrækkerne er igen i år bygget op omkring et 
Holdsamarbejde. Men på trods af det ser det faktisk 
skidt ud. Der er i skrivende stund tvivl om vi kan stille et 
U10 Drenge hold i år. U12 piger bliver også lukket ned og 
tilbudt at spille med U14 piger eller U12 Drengene.  Det 
betyder at vi PT er et U10 og U14 pigehold som 
samarbejder med Ørum.  U12 drenge er PT et rent 
Trojka Hold, men kommer der spillere fra Ørum er vi klar 
på samarbejdet. 
U4-6-8 er også startet godt op og det var en fornøjelse 

at der igen i år var tæt på fuldt hus ved de første 
træninger.  

Håndbold Karavan
Igen i år har vi afholdt håndbold karavan i samarbejde 
med skolen, børnehaven og DHF. Læs mere om det i 
bladet.

VM i Total håndbold
Hammershøjskole sendte i år 7 hold fra 4. og 5. klasse 
til VM i total håndbold i Viborg Stadion hold. Trojka var 
med på sidelinjen som hjælper.  Det var en god dag, med 
masser af Total håndbold og sammenhold på sidelinjen.  
Der var omkring 1200 spillere samlet i 2 haller og der 
blev afviklet ikke mindre end 430 kampe på en dag. 

Håndbold fitness
Så ser det ud til at det lykkedes.   MEN vi mangler stadig 
en eller to ekstra instruktører. Vi starter op med en gratis 
prøve time for alle onsdag den 2. oktober. Her kommer 
der en instruktør fra DGI og giver en prøvetime til alle.  Vi 
håber på stor opbakning blandt gamle og nye 
håndboldspillere. 
 
Julekalendere. 
Vi vil igen i år sælge Trojkas Julekalender. Vi håber i vil 
tage godt imod de unge mennesker i løbet af november. 
 
/Håndbold udvalget. 
 

BILLEDER FRA TOTALHÅNDBOLD
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SERIE 2 HERRE
Så er vi kommet igang igen, vi har været til stævne i 
Brande og spillede rigtig flot håndbold til tider, vi endte i 
Herrer BA finale og tabte desværre den energien var ved 
at være brugt op.
Vi ville rigtig gerne have flere folk med så man evt kan få 
2 hold efter jul og flere til træning, det har været lidt sløjt 
i starten så kom frisk og vær med det er super hyggeligt 
både før under og efter træningen!
I år hedder det serie 2 så der skal kæmpes for at blive det 
er målet.          Kim, Nikolaj

SERIE 1 DAMER
Efter sidste sæsons succes med oprykning til serie 1 og 
udsigten til nye udfordringer, startede vi træningen op i 
uge 33. Lige fra starten har vi haft nogle gode 
træningsaftener og alle har arbejdet 100% . Samtidig har 
der været god opbakning, flere gange har vi været mere 
end 25 spillere til træning, det er mit håb at vi kan 
fortsætte sådan hele sæsonen. 
I denne sæson er trænerne Marie Hendriksen, som 
tager sig af serie 4, Christina Harbo og Brian Rasmussen 
tager sig af serie 1 holdet. 
Holdet deltog som sædvanligt i Brande Cup i starten af 
september, turen var en succes, men sportslig var det 
svært, da holdet løb ind i flere jyllandseriehold. Holdet 
ser nu frem til at sæsonen kommer i gang i starten af 
oktober, men først skal flere af pigerne deltage i et Dirty 
Trail løb over 5 km. i Silkeborg. 
Der er en vis spænding omkring sæsonen, da vi står som 
nyoprykker i serie 1, holdets mål er at overleve i serie 1. 
De næste par måneder vil vise om dette lykkedes, men 
med holdets indstilling og fightervilje, så tror jeg på at det 
kan lade sig gøre. Spillere og trænere vil gøre alt for at 

det lykkedes og håber at se mange i hallen til vores 
hjemmekampe.               Brian Rasmussen

SERIE 4 DAMER
Så er sæsonen skudt i gang igen og pigerne er startet 
hårdt ud med masser af løb og styrketræning! Det er 
godt til dem. Det er dejligt at se, at de alle er fyldt af gejst 
og vilje, hvilket vi så masser af da vi var til stævne i 
Brande! Pigerne mødte to serie 2 hold og to serie 3 hold. 
De vandt to og spillede rimelig lige med ét. Humøret var 
højt, og vi havde en super hyggelig og sjov weekend! Nu 
mangler de sidste ting lige at blive finpudset, og så er vi 
klar til at sæsonen starter for alvor den 3. okt. Kl. 18.50 
på hjemmebane. Så kom og vær med til at bakke pigerne 
op, så vi forhåbentlig starter rigtig godt ud! Bliv ved med 
at give gas, piger! I gør det godt! J

U6 MIX
Vi er startet op på sæsonen 2017/18. Vi startede med at 
der var 9 til træning og gangen efter var vi oppe på 14 
spillere. Der er både nogle fra sidste år og så er der 
kommet mange nye spillere der er rykket op fra U4.
Det er rigtig hyggeligt at træne jeres børn, de er meget 
interesseret i at lære noget om håndbold. De giver sig 
fuldt ud til træning.
Der kommer til at være 2 hold når vi skal ud og spille 
stævner, så alle får chancen for at spille.
Jeg ser frem til en masse hyggelige timer i hallen 
sammen med jeres børn.

Kim 

BILLEDER FRA U6 MIX
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Julekalendere sælges
Igen i år kommer 
ungdomsholdende rundt og 
sælger julekalendere. Tag 
nu godt imod vores 
spillere og støt dem. 
Overskuddet af 
kalendersalget går 
direkte til
ungdomsholdene og 
bruges til pokaler, 
afslutninger og tur til et 
stævne i løbet af året.

IF TROJKA U4
Onsdag d. 13. september, fik vi glæden af 15 skønne 
børn, da sæsonen langt om længe startede for U4.  
Mange af spilleren fra sidste år er nu rykket op på U6, og 
det er derfor rigtig dejligt at se, så mange nye spillere vi 
har fået i årJ
I træningen med U4, vil vi inddrage en masse lege med 
udgangspunkt i konceptet omkring Trille Trolle, hvor det 
er vigtigt, at børnene får en god og sjov oplevelse med 
håndbold og hvor alle kan være med.
Vi ser frem til mange hyggelige timer sammen med alle 
børnene og deres voksneJ

Marlene & Stina

HÅNDBOLDKARAVANE
Igen i år blev der afholdt håndboldkaravane for børne-
havebørnene, indskolingen samt 3-4 klasse i samarbejde 
med DHF og håndboldudvalget.
Børnene fik b.la. prøvet kræfter med fartmåler på skud, 
taktisk leg med kryds og bolle, skud på Landin (mål dug) 
samt sammenspil på bane – Det var en rigtig god dag, 
og det var dejligt at se, alle de ca. 150 børn gav den gas 
og havde nogle gode timer i hallen.

Håndboldudvalget
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SPONSORER FOR FODBOLD
Serie 4: Andelskassen 
 (trøjer, bukser, strømper og overtrækstrøjer)
U16 drenge: 
Hammershøj Smede- og maskinforretning ApS 
 (trøjer, bukser, strømper)
Superveteraner +40 mandagsholdet: Sparekassen Hobro 
 (trøjer, bukser, strømper)
Superveteraner +40 torsdagsholdet: 
Dagli Brugsen Hammershøj 
 (trøjer, bukser, strømper)
U13 drenge: Kvorning Tømrer ApS 
 (trøjer, bukser, strømper)
U11 drenge: Mollerup Murerforretning Aps 
 (trøjer, bukser, strømper)
U7-U9 drenge: Entreprenør Johnny Skamriis, Hammershøj 
 (trøjer, bukser) 

FODBOLDUDVALGET:

Formand: Lars J. Munkholm Tlf.: 27 64 03 33 Mail: lmunkholm@yahoo.com 
Sekretær: Helle Lausten Tlf.: 23 61 25 59 Mail: hellefreddy@gmail.com
Kontingent: Linda Nørgaard Tlf.: 22 56 49 22 Mail: linda.noergaard@mail.dk
Dorthe Libach Tlf.: 60 91 73 11 Mail: dorthelibach@gmail.com
Morten Lauge Pedersen Tlf.: 21 36 98 50 Mail: mortenlauge@outlook.dk
Niels-Ole Mortensen, Team Nørreå (Dommer- og kampfordeler) Tlf.: 23 67 37 70 Mail: nom.fritid@hotmail.com

NYT FRA FODBOLDAFDELINGEN
En kort og hektisk efterårssæson slutter om et par uger 
og indendørs sæsonen er sikkert allerede i gang, nå I 
læser disse linjer. Det er altid en udfordring at få afviklet 
alle efterårets kampe inden for ca. 8 uger fra midt i 
august til midt i oktober. I år har det våde vejr drillet en 
del med mudrede baner til følge i Hammershøj.  Nogle 
kampe og træningspas er blevet flyttet til Skjern, hvor 
banerne kan tåle mere vand. Spillerne har dog ikke ladet 
sig gå på af vandet. U8 holdet havde et hjemmestævne 
under regntiden i midten af september. De voksne 
spejdede forgæves mod himlen efter tegn på ophold i 
regnen. Alle spillerne syntes dog, at det var herligt med 
mudder og vandpytter. 
I ungdomsrækkerne op til U11 samarbejder vi med Team 
Nørreå – der er blevet trænet hver tirsdag med energi og 
godt humør og spillet kampe 4-6 gange i løbet af 
efteråret.  For U12-13 har vi fortsat samarbejdet med 
Team Nørreå og Bjerregrav under navnet ”FC Fussingø”. 
Her er der blevet trænet og spillet kampe i alle 3 klubber. 
Samarbejdet går godt og vi forventer at fortsætte 
samarbejdet i 2018. For U17 drengene har der været OK 
fremmøde til træning, mens det været en udfordring at 
stille hold til nogle af kampene. Der er ikke plads til 
mange afbud efter at et par stykker er taget på efterskole. 
De ældste U17 drenge er ved at være klar til seniorfodbold. 

Derfor arbejder vi på at få seniorfodbold på programmet 
igen i 2018. Også for damerne arbejdes der på at få et 
seniorhold i 2018.  
På vegne af fodboldudvalget.

Lars J. Munkholm

U4-U6 FODBOLD DRENGE OG PIGER
Fodboldsæsonen for de mindste fodboldspillere er 
sluttet og vi kan se tilbage på endnu en sæson hvor 
begejstringen for boldlege har motiveret alle spillere, og 
villigheden til at udfordre tæmningen af bolden med de 
motorske færdigheder har været stor.  Vi har lavet 
forskellige dribleøvelser med bolden, lavet målskud, 
skudt højdere, lavet løbebaner med styrkelse af 
kondition og motorik, jagtet Hulken og ikke mindst spillet 
børnene mod de voksne. Der er ingen tvivl om at alle 
spillere har rykket sig fodboldmæssigt og de har udvist 
stor gejst for fodboldspillet.
Med afslutningen af denne sæson takker Elias og jeg 
også af som trænere for de mindste. I fire år har vi været 
beæret over at skabe en begejstring for fodbold hos 
børnehavebørn og givet dem lyst til at spille fodbold 
fremadrettet. Det har været en stor fornøjelse og ikke 
mindst sjovt hver tirsdag i sommerhalvåret at blive mødt 
af små smilende ansigter som i en hel uge har set frem 
til netop denne time med fodboldlege. Vi vil gerne takke 
spillere og forældre for at medvirke til at trænergerningen 
har været en stor fornøjelse. Men det er tid til at 
videregive trænerstafetten til nye kræfter. Sidder du med 
en trænerspire i maven eller har lyst til at høre mere om 
hvad det indebærer at træne de mindste så kontakt 
formanden for fodboldafdelingen.
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Støtteforeningen 
Trojkas’ Venner

Kontingent til Trojka´s Venner
Støtteforeningen vil igen i år være taknemmelig, hvis man 
vil indbetale et års kontingent

Vi arbejder for, at alle børn og unge i Trojka´s lokalområde, får så 
gode vilkår og træningsbetingelser som muligt. Derfor vil alle de 
penge, der bliver betalt i kontingent i STV ubeskåret gå til at 
forbedre forholdene for ungdommen og til at videreuddanne 
trænere.

Bestyrelsen ville gerne om tiden var til at aflægge alle et besøg, 
men desværre er der mange gøremål at varetage i bestyrelsen. 
Det har meget stor værdi med et medlemsbeløb. 
Medlemskontingentet er fastsat til 50 kroner årligt, bestyrelsen 
vil være taknemmelig for en gave udover kontingentet.

Betaling af kontingent sker til vores konto 5966 1009395  
i Andelskassen Østjylland, enten ved henvendelse i en af  
Andelskassens afdelinger, eller ved brug af netbank.  
Husk at oplyse navn på indbetalingen, så er man med i 
lodtrækningen af 5x2 flasker rød eller hvidvin.

Man kan også betale kontingent ved foreningens kasserer 
Finn Jørgensen Tulipanvænget 4, man lægger en konvolut 
med penge og navn i postkassen.

Bestyrelsen
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FITNESSUDVALGET
Michael Lanng, Tobias Ejlskov, Sanne Rud Hansen.

INSTRUKTØRTIDER
I følgende tidsrum er centret bemandet med en af vores 
uddannede fitnessinstruktører.

IF	  Trojka	  Fitness	  

Instruktørtider	  
I	  følgende	  tidsrum	  er	  centret	  bemandet	  med	  en	  af	  

vores	  uddannede	  fitnessinstruktører.	  

Mandag	   18.00-‐19.00	  

Torsdag	   18.00-19.00	  

Er	  der	  evt.	  spørgsmål	  til	  vore	  instruktører	  kan	  de	  
kontaktes	  på	  mail:	  iftrojkafitness@outlook.dk

Åben	  alle	  dage	  5.00-‐22.00	  

Er der evt. spørgsmål til vore instruktører kan de 
kontaktes på mail: iftrojkafitness@outlook.dk

ÅBEN ALLE DAGE 5.00-22.00
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TROJKA LAN 2017
Endnu et TrojkaLan er afviklet - og endnu engang med 
succes.  I løbet af weekenden har der været 108  (93 
gæster og 15 arrangører) spille glade mennesker i 
Hammershøj hallen. Det var en fremgang på lidt over 20 
gæster i forhold til sidste år, hvilket vi er godt tilfredse 
med. 
Stemningen var igen i år helt fantastik fra start til slut. 
Der blev hygget, snakket og naturligvis spillet computer 
på livet løs.  Nogle var med for at dyrke konkurrencerne, 
men langt de fleste var med for at hyggen og fælles 
skabet. 
Alle konkurrencer forløb stort set planlagt, og netværk 
og strøm forløb også problemfrit. 
Det er en god fornemmelse at gå rundt i hallen til sådan 
et event og opleve at selvom alle har deres egen 

computer med sidder de ofte i små kredse og ser på en 
der spiller. De snakker og hygger om spillet og kommer 
alle med forslag til hvordan man kan gøre det bedre. 
Kampe bliver analyseret og taktikken bliver forbedret til 
næste opgør. Og efter kampen giver man lige en highfive 
til modstanderne uanset om de er på samme alder eller 
10 år ældre/yngre.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for 
TrojkaLAN 2017 blev en stor succes igen.  

•  Tak til Deltagere
•  Tak til Sponsorere. 
•  Tak til de frivillige i Kiosk og til madlavning. 
•  Tak til Crew - som har brugt utrolig mange timer af 

deres fritid på at få TrojkaLAN banket op igen. 

Vi ses til TrojkaLAN 2018.



25A N N O N C E R

MOBILFRISØR
v/Susan Mørk

Tlf. 29 40 39 33

Vammen Kro
Kursuslokaler · Festlokaler · Mad ud af huset 

Foulum Fodboldgolf
www.foulumfodboldgolf.dk

Cykel og plæneklipper værksted
Østergade 63 ved Mollerup

Salg af nye maskiner og alt i service incl. slibning
 af alle slags knive – også cylinderklippere

Vi henter og bringer gerne.

Tlf. Butik 81114157 / Værksted 81114158 

KELLER FOTO
Bryllup
Pas
Portræt

Veldsparken 77 · Ørum
Mobil: 23 30 34 00
keller@kellerfoto.dk
keller@orumnet.dk
www.kellerfoto.dk

6 PASFOTO – 100 KR.

ÅBEN ALLE DAGE

9-20
ØRUMHammershøj & Omegn · Randersvej 1 · 8830 Tjele · Telefon 86 45 10 45
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A n n o n c e r

  Vælg Vaillant hos OJ Plusvarme!

Effektive varmepumper med 
10 års garanti på kompressoren.

Tænk grønt - Udnyt energien fra jorden og luften til opvarmning af din bolig

Vaillants geoTHERM jord- og luft/vand-varmepumper, er nogle af markedets mest 
effektive varmeanlæg - med A-mærkede pumper naturligvis. Vælger du Vaillants 
luft/vand-varmepumpe får du tilmed en nærmest lydløs udedel.

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud!

Bakkevej 32 - 8830 Tjele
Tlf.: 8727 6060 - 2321 8396
ole@ojplusvarme.dk

  Vælg Vaillant hos OJ Plusvarme!

Effektive varmepumper med 
10 års garanti på kompressoren.

Tænk grønt - Udnyt energien fra jorden og luften til opvarmning af din bolig

Vaillants geoTHERM jord- og luft/vand-varmepumper, er nogle af markedets mest 
effektive varmeanlæg - med A-mærkede pumper naturligvis. Vælger du Vaillants 
luft/vand-varmepumpe får du tilmed en nærmest lydløs udedel.

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud!

Bakkevej 32 - 8830 Tjele
Tlf.: 8727 6060 - 2321 8396
ole@ojplusvarme.dk

  Vælg Vaillant hos OJ Plusvarme!

Effektive varmepumper med 
10 års garanti på kompressoren.

Tænk grønt - Udnyt energien fra jorden og luften til opvarmning af din bolig

Vaillants geoTHERM jord- og luft/vand-varmepumper, er nogle af markedets mest 
effektive varmeanlæg - med A-mærkede pumper naturligvis. Vælger du Vaillants 
luft/vand-varmepumpe får du tilmed en nærmest lydløs udedel.

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud!

Bakkevej 32 - 8830 Tjele
Tlf.: 8727 6060 - 2321 8396
ole@ojplusvarme.dk

MOBIL BETON APS
KVALITETSBETON TIL TIDEN

Døstrupvej 161 • 9500 Hobro
Tlf: 30 86 96 70 • www.mobilbeton.dk



BESTYRELSEN:

Formand : Christen E. Møller Tlf.: 20 43 41 01 / 86 45 11 00 Mail: chragsm@mail.dk
Næstformand: Dorte Thomassen Tlf.: 40 22 47 36 Mail: dth@mbg.au.dk
Kasserer: Finn Jørgensen Tlf.: 23 33 86 55 / 86 45 18 66 Mail: fika@post.tele.dk
Sekretær: Dorte Thomassen Tlf.: 40 22 47 36 Mail: dth@mbg.au.dk
Søren Andersen Tlf.: 22 49 17 73 Mail: haaningandersen@gmail.com
Dorthe Remmevad Tlf.: 30 86 61 59 Mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk
Leo Christensen Tlf.: 40 11 66 73 Mail: leochristensen@c.dk
Michael Hagedorn Tlf.: 41 86 27 12 Mail: michael.hagedorn@tryg.dk
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MUSIK 
Acoustic Heaven

STV
Støtteforeningen Trojkas venner

Lørdag den 18-11-2017 
Kl. 18.00 til 01.30
Hammershøj forsamlingshus

BILLETSALG:  Dorte Thomassen, tlf. 40 22 47 36 senest lørdag den 11. november 2017

Menu
Diverse kolde og 

lune retter
Kaffe og småkager

PRIS 250 kr.

Støt vore annoncører – De støtter Trojka

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –
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Støtteforeningen Trojkas Venners 
JULEGLÆDEFORENING

§1 Foreningens navn er »Støtteforeningen Trojkas Venners Juleforening« med hjemsted i Hammershøj.
 Dens formål er hver 14. dag hos interessenterne ved bud at afhente penge, der indsættes i Andelskassen, 

Hammershøj til udbetaling den anden uge i december måned.
 Der fragår kr. 50,00 til bog og budadministration.
 Hvis en interessent ønsker det indsatte beløb udbetalt inden den anden uge i december måned, vil der blive 

fratrukket kr. 200,00 til administration.
§2 De opkrævede beløb indsættes i Andelskassen Hammershøj hver 14. dag.
§3 Det er medlemmernes pligt selv at efterse om beløbet, som de indsætter bliver skrevet i bogen; fejl bedes snarest 

meddelt opkræveren eller formanden.
§4 Kassereren kan ikke hæve beløb i Andelskassen uden formandens eller 2 bestyrelsesmedlemmers 

underskrift.
§5 For at få udbetalt penge på sparebogen, skal vedkommende medlem ved sidste indsætning aftale tid om 

udbetalingstidspunkt.
§6 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af medlemmer fra Støtteforeningen Troj kas Venner.
§7 Støtteforeningen Trojkas Venner er ansvarlig for foreningens midler.
Vedtaget den 4. marts 2014

Alle interesserede der ønsker at indsætte til Julens Glæde kan kontakte bestyrelsen.
Christen E. Møller (formand) 20 43 41 01 Søren Andersen 22 49 17 73
Dorte Thomassen (sekretær) 40 22 47 36 Leo Christensen 40 11 66 73
Finn Jørgensen (kasserer) 23 33 86 55 Dorthe Remmevad 61 46 61 59
Michael Hagedorn   41 86 27 12 

JULENS GLÆDE
Har du lyst til at være med i Julens Glæde kontakt 
da en af vores opkrævere:

Hammershøj:
Inge Marie Tlf. 86 45 19 01
Vorning:
Lea Tlf. 60 49 84 49
Kvorning:
Marianne Tlf. 30 89 19 82
Forsamlingshuset/Banko: 
Anne-Grethe Tlf. 86 45 11 00

Bor du ikke i de nævnte byer, 
men stadig gerne vil være med, 
eller har du nogle spørgsmål, 
kontakt da Marianne på 
tlf. 30 89 19 82.

 
Støt vore annoncører 

De støtter Trojka

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –
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8830 TJELE · TLF. 51 87 20 70

Østergade 69 - 8830 Tjele
Tlf. 86 45 10 26 - 40 44 77 52

v/ Søren Crone Nielsen

Tømrer- og snedkerarbejde udføres! 
Vinduer og døre fremstilles

Tjele El-Service aps

Tlf. 86 65 25 80
v/Simon L.K-Thomsen • Vesterled 6 • 8830 Tjele • www.tjele-el.dk
Alt i: El/installationer • Landbrugsløsninger • Hvidevareservice • Forsikringseftersyn • IT og Netværk

Ring til 
Simon på 

tlf. 21 75 48 33
og få en 

uforpligtende 
snak!
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NYT FRA SOPPEKOMITEEN

Sommeren er gået på held og inden længe begynder 
planlægningen af soppefesten 2018
Men inden da er der lige tid til et lille tilbageblik på årets 
fest.

Vi startede søndag d.28 Maj hvor årets soppemarch 
fandt sted i de skønne omgivelser omkring Vorning, hvor 
ca 30 personer unge som ældre hvade valgt at få lidt 
motion inden den efterfølgende fællesspisning i 
forsamlingshuset i Vorning

Mandag og tirsdag stod den vanen tro på opstiling af 
pladsen og igen i år var der stor opbakning fra i 
særdeleshed de unge menesker til at hjælpe med at få 
det hele indstaleret.
Onsdag stod den på det traditionsrige cykelløb 
”soppeturen” Hvor ryttere fra fra nær og fjern kom og 
dystede om de fine præmier.

Onsdag hvar også dagen hvor en gammel Trojka 
tradition nemlig ”Drive´in Banko” blev vagt til live.Mellem 

70 og 80 Spillere havde valgt at bruge en ret blæsende 
aften dels i bilerne og dels i teltet på at spille banko.
Da vi alle i udvalget er ret nye ud i bankoen verden var 
der dog et par ting som godt kunne ha været gjort 
anderledes men det bliver der rettet op på og vi håber at 
endnu flere har lyst til at komme og spille med os næste 
år.

Torsdag aften er også ved at blive lidt en tradition i teltet 
nemlig med ølsmagning.
Ca 50 personer havde i år valgt at bruge aftenen på at 
smage på øl fra mikro bryggeriet ”Syndikatet” som kom 
forbi med en god håndfuld spændende øl.

Freddag stod som sædvanlig i hestekrafternes og 
larmens tegn da godt 20 havetraktorer kom forbi og 
kæmpede en kamp for af lave det perfekte træk og få 
slæden ud i et fuulpool
Fredag aften står også i musikkens og underholdningens 
tegn. Så da hestekrafterne var brændt ud og de mange 
gæster på pladsen var blevet godt mætte efter at have 
indtaget et stykke af den gris som havde lagt på grillen 
hele eftermiddagen. Var det tid til underhuldning i teltet. 
Vi havde i år fornøjelsen af at have besøg af ”Peter sort 
og de to andre idioter” 
Som med sjov og spas fik os ført igennem et eldorado af 
numre lige fra Elvis til Voolbeat.
Fredag aften blev vanen tro afsluttet med et fornemt 
festfyrværkeri ude på pladsen.

BESTYRELSEN:

Dorthe Remmevad Tlf.: 61 46 61 59 Mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk
Martin Binderup Tlf.: 28 70 33 55 Mail: m.binderup@me.com
Hans Nielsen Tlf.: 20 14 11 98 Mail: hans.nielsen@energimail.dk
Lars Remmevad Tlf.: 40 55 79 21 Mail: remmevad@gmail.com
Simon Skamriis Tlf.: 27 85 30 70 Mail: simon.skamriis@hotmail.com
Henrik Niemeier
Heidi Svane Tlf.: 20 58 58 54 Mail: kj@a-taulborg.dk
Line Thomassen Tlf.: 60 13 35 38 Mail: line_1406@hotmail.com

Til sidst vil jeg lige minde om, at der er blevet lavet 
en Facebookside, hvor der vil kommer info om, 
hvad der rør sig i sports- og soppefestudvalget.
Facebook: 
Sports og Soppefesten Hammershøj



Støt vore annoncører
– de støtter Trojka

■ Personligt ejede virksomheder

■ Selskaber

■ Andelsbolig- og ejerforeninger

■ Vandværker og varmeværker

■ Fonde og andre foreninger

■ Solceller og vindmøller

■ Selvejende institutioner

Så kontakt os og få et uforpligtende møde
omkring et eventuel samarbejde.

Agerlandsvej 16
8800 Viborg
Tlf. 8725 5300

Så kontakt os og få et uforpligtende møde
omkring et eventuel samarbejde.

Per 
Tange

www·danskrevision·dk

Vi er klar til at hjælpe 
med DIT regnskab!

NYHED 2009KRINGELHOVGÅRD RØR OG ANLÆG
Hvis der er problemer med kloaken,

 så kommer vi og klar' den.

www.KRINGELHOVGAARD.dk
Telefon 29 64 69 60

•  Etablering af kloak
•  Spuling af kloak og dræn
•  Tømning af slamtanke
•  TV-inspektion af kloaker
•  Container service
•  Alm. mark arbejde

•  Haveanlæg renovering/nyt
•  Belægnings opgaver
•  Græs såning og slåning
•  Udlejning af småmaskiner
•  Telt udlejning
•  Kerneboring

AKTUELT NUAKTUELT NUAKTUELT NU
•  Etablering af kloak

AKTUELT NU
•  Etablering af kloak Haveanlæg renovering/nyt

AKTUELT NU
Haveanlæg renovering/nyt

AKTUELT NUAKTUELT NUAKTUELT NUAKTUELT NUAKTUELT NUAKTUELT NU

 så kommer vi og klar' den.

AKTUELT NU
DØGNVAGT 29 64 69 60

Mød os på Facebook!

■ Personligt ejede virksomheder

■ Selskaber

■ Andelsbolig- og ejerforeninger

■ Vandværker og varmeværker

■ Fonde og andre foreninger

■ Solceller og vindmøller

■ Selvejende institutioner

Så kontakt os og få et uforpligtende møde
omkring et eventuel samarbejde.

Agerlandsvej 16
8800 Viborg
Tlf. 8725 5300

Så kontakt os og få et uforpligtende møde
omkring et eventuel samarbejde.

Per 
Tange

www·danskrevision·dk

Vi er klar til at hjælpe 
med DIT regnskab!■ Personligt ejede virksomheder

■ Selskaber

■ Andelsbolig- og ejerforeninger

■ Vandværker og varmeværker

■ Fonde og andre foreninger

■ Solceller og vindmøller

■ Selvejende institutioner

Så kontakt os og få et uforpligtende møde
omkring et eventuel samarbejde.

Agerlandsvej 16
8800 Viborg
Tlf. 8725 5300

Så kontakt os og få et uforpligtende møde
omkring et eventuel samarbejde.

Per 
Tange

www·danskrevision·dk

Vi er klar til at hjælpe 
med DIT regnskab!

■ Personligt ejede virksomheder

■ Selskaber

■ Andelsbolig- og ejerforeninger

■ Vandværker og varmeværker

■ Fonde og andre foreninger

■ Solceller og vindmøller

■ Selvejende institutioner

Så kontakt os og få et uforpligtende møde
omkring et eventuel samarbejde.

Agerlandsvej 16
8800 Viborg
Tlf. 8725 5300

Så kontakt os og få et uforpligtende møde
omkring et eventuel samarbejde.

Per 
Tange

www·danskrevision·dk

Vi er klar til at hjælpe 
med DIT regnskab!
- ring til os på tlf. 87 25 53 00Hej	  Ingvar	  

Her	  har	  du	  hvad	  der	  skal	  stå	  i	  annoncen:	  

 

Vognmand 

Kenneth Ø. Christensen 

Tlf. 40554516 

 

i	  str.	  1/8	  side	  

	  

Mvh.	  

	  

Mette	  og	  Kenneth	  Christensen	  

Lille	  Årup	  1	  

8830	  Tjele	  

Nordvang 22 – Kvorning
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Lørdag  er normalt fyldt med traditioner og i år var ingen 
undtagelse med soppekongerne på tur til nabobyerne, 
soppedyst i svømmebadet, vognoptog igennem byen, 
Soppedronningens beretning samt kåring af ny 
soppedronning, som i år meget velfortjent blev ”Klara 
Keldsen”
Lørdag havde vi også musikalsk underholdning i teltet 
da de gamle bysbørn ”Kjærhauge og Westergaard” 
Vendte hjem og til stor begrejstning for de fremmødte 
gav en forryngende koncert.
Senere kom RGF Springymnasterne på besøg men de 
mådte desværre afkorte deres opvisning og rykken den 
ind i teltet da vejr guderne ikke helt var med os der.
Søndag var vejr guderne igen lidt i mod os da Trojkas 
egne gymnaster også måtte rykke ind i teltet for at lave 
deres opvisning. Ellers bød søndagen også en række 
traditioner med bla. morgen kaffe, gudstjeneste i teltet, 
kræmmermarked og spejderne på pladsen.
Og som altid var børnene også i centrum om søndagen 
da vi fik besøg af både trylekunstneren ”Mr. Butterfly og 
”Muddi” Fra Muddi og salamidrengene.
Som altid sluttede vi soppefesten af med et brag af en 
fest søndag aften hvor vores efterhånden faste 
husorkester ”Bogaarts Spillede op til dans.
Mandag stod den så på oprydning og igen var det en 
fornøjelse at se at så mange trodsede tømmermændene 
for at komme og give en hånd med.
Vi vil gerne takke alle der har hjulpet med at passe 
diverse boder mm i løbet af ugen uden jer havde vi ingen 
fest. :)
Til slut vil vi fra soppekomiteens side også række en 
rigtig stor tak til Anders Wegger som efter mange års tro 
tjeneste har valgt at stoppe i kommiteen.
Nu er der kun tilbage at ønske jer alle en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår nå vi når der til og vi ses til soppefesten 
i 2018 som i øvrigt er fest nr. 50

På soppekomiteens vegne 
Lars Remmevad

SPONSORER TIL SOPPEFESTEN 2017
Soppekommiteen vil gerne takke alle 
sponsorerne, der har været med til at gøre 
soppefesten 2017 mulig:

ABC Teltudlejning
Andelskassen
Bakery By Doktor
Bio Madsen Vorning
BMS
Bundgaard Tools
Dagli Brugsen Hammershøj
Dalsgaards Autoteknik
Ejner Hessel
EllenGaard Planteskole og Anlægsgartneri
Famillemåltider 
Finn Sørensen APS
Frisør Just more
Frode Laursen
Hammershøj Autoophug
Hammershøj Blik
Hammershøj Plantecenter
Hammershøj Teglværker
Hammershøj Turistbusser
Hancock
HBL landbrug ungdom 
JT Biler
Kringelhovgaard Rør & anlæg
Kronborg Transport
Kvorning Møbelhus
Kvorning Tæppehus
Kvorning Tømrerforretning
Let køb Vorning
Lidas madhus
Læsten Auto
MobilDiskotek 2tal music
MobilDiskotek Nu i stereo
Ny Lundgaard
Rytters Auto
Salling Udlejning
Stald Ramsdal
Stark
Sønderbæk Auto
Taulborg Vvs & Byg
Timeout
Tjele El Service
Topdanmark
Trankjær
UBN Trading
Vognmand Kenneth Ø. Christensen
Vognmand Steen Lykkegård
Vognmand Thomas Krogh Andersen
Vorning boger- og kulturhus
Vorning Maskinstation
Ørum El

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –
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v/ Per Rasmussen
Rosebakken 1 · Læsten · 8900 Randers  · Tlf. 86 45 11 08 · Biltlf. 22 74 11 08

Læsten
Autoværksted

Klarer alt indenfor autoreparation
- Opretning - Motor test - Autoskader (rust) - Klargøring til syn

v/ Per Rasmussen
Rosebakken 1 · Læsten · 8900 Randers  · Tlf. 86 45 11 08 · Biltlf. 22 74 11 08

Læsten
Autoværksted

Klarer alt indenfor autoreparation
- Opretning - Motor test - Autoskader (rust) - Klargøring til syn

Randersvej 58 · 8830 Tjele · Telefon 29 47 34 17 · www.nylundgård.dk

KØRE-CORDT’S 
TRAFIKSKOLE
For nærmere information eller tilmelding 
er du velkommen til at kontakte:

v. Christian Cordt
61 30 65 88 – 22 64 10 41
www.køre-cordt.dk

Rosebakken 1 · Læsten · 8920 Randers NV
Tlf. 86 45 11 08 · Mobil 20 30 01 08 · E-mail: mail@laestenauto.com

v/Jette Lauridsen · Tindbækvej 16 · 8830 Tjele
Tlf. 86 45 19 09 · post@hammershoejturist.dk

www.hammershoejturist.dk
v/Jette Lauridsen · Tindbækvej 16 · 8830 Tjele
Tlf. 86 45 19 09 · post@hammershoejturist.dk

www.hammershoejturist.dk

Klarer alt indenfor autoreparation
Opretning • Autoskader (rust) • Aircondition • Diagnosetestere • Klargøring til syn • Bilvarmer

Telefon 98 12 28 44

S P O R T S -  O G  S O P P E F E S T K O M I T E E N
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BILLEDER FRA SOPPEFESTEN 2017
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AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Få råd til mere i Jutlander Bank

Kontakt os på:
9657 5000 eller jutlander.dk

Alt i landbrugsarbejde
Per Mikkelsen
Maskinstation – Hvidding
Tlf. 86 45 15 46 · Biltlf. 20 16 01 46

Tømrer- og snedkerarbejde udføres

v/Vagn Agerskov

Grønhøjvej 12 · Kvorning

S P O R T S -  O G  S O P P E F E S T K O M I T E E N
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Hancock er et lille lokalt og 
uafhængigt bryggeri, hvis 

målsætning er at fremstille de 
bedste produkter uden at gå på 

kompromis med kvaliteten. 
Derfor anvender vi stadig de gamle 
produktionsmetoder, og kun råvarer 
af den bedste kvalitet anvendes til 

alle vore produkter. 
WWW.HANCOCK.DK 
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- tæt på din hverdag

Købmanden VORNING Tlf. 86 45 10 17

Serviceudlejning – også det til glasset

EN BLANDET LANDHANDEL

Mælk og brød
Tobak og ugeblade

Vin og spiritus

Kaffe og kager
Kolde øl og vand

Gas og redskaber
Træsko og gummistøvler

Køl og frost
Tips og lotto

Gavekurve og håndkøbsmedicin

Is og slik Frugt og grønt
Dyrefoder og grovvaresalg

osv. osv. osv.

S P O R T S -  O G  S O P P E F E S T K O M I T E E N



Trojka Nyt udgives af Støtteforeningen Trojkas 
Venner, Hammershøj. Bladet postomdeles til 
alle beboere i Hammershøj postdistrikt (Vorning 
– Kvorning – Hammershøj – Hvidding) og til alle 
medlemmer uden for dette område.
Oplag: 900 eksemplarer
Bladets adresse:
Finn Jørgensen...........23 33 86 55 / 86 45 18 66
Tulipanvænget 4, Hammershøj, 8830 Tjele.
E-mail: Trojkas.venner@gmail.com
Redaktion og annoncer:
Finn Jørgensen, Tulipanvænget 4, Hammershøj, 
8830 Tjele. 
E-mail: trojkanyt@outlook.dk 
Tryk:
Specialtrykkeriet Arco.
Hovedbestyrelsen:
Formand:
Marianne Damsgaard .86 45 07 72 / 28 95 10 89
Næstformand:
Tommy Frederiksen ....32 95 98 16 / 22 66 67 48
Kasserer:
Birgith Sloth Andersen ......................28 74 17 47
Kontingent og bogføring:
Lise Koch Nielsen .............................40 17 74 71
Sekretær:
Trine Jørgensen ...............................60 38 37 80
Medlem:
Keld Lanng
Udvalgsformænd m/k:
Badm., Lars Remmevad ...................40 55 79 21
Fodb.,  ...........................................................???
Gymn., Rikke Madsen .....................  20 89 13 45
Fitness, Tobias Ejlskov .....................20 35 08 34
Håndb., Claus Kvolsgaard ...............  40 58 21 33
Voll., Claus Meldgaard.....................  29 47 84 14
Cykling, ???
Kiosk, Marianne Damsgaard ............28 95 10 89
Banko, Hardy Hald ..........................  24 75 19 50

HUSK

Før – under – efter de masser af aktiviteter på stadion
– aflæg altid et besøg i klubhusets kiosk

IS · CHOKOLADE · KAFFE · PØLSER · SODAVAND

Nr. 1/april 2005 1 11:21 ,50/40/62

Støtteforeningen Trojkas Venner afholder 
julefrokost i Hammershøj forsamlingshus lørdag 
d. 18. november 2017 – mere info kommer 
senere.

Julehalløj i Julemandens værksted, lørdag den 2. 
december kl. 11-16.

Julebal i Hammershøj forsamlingshus den 25. 
december 2017.

Westernfest, lørdag den 10. marts 2018.

Stort bankospil hver torsdag kl. 19.00 i  
Hammershøj forsamlingshus.

Indlæg til næste nummer af Trojka Nyt skal være 
redaktionen i hænde senest den 15.januar 2018.

Se mere om Idrætsforeningen Trojka og Støtte- 
foreningen Trojkas Venners aktiviteter på  

www.if-trojka.dk  
og  

om Hammershøj og omegns aktiviteter på  
www.hammershoej-by.dk

og 
vores facebook side 

if trojka Hammershøj 


