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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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HOVEDBESTYRELSEN:

Formand: Marianne Damsgaard Tlf.: 28 95 10 89 Mail: mariannend.64@gmail.com
Næstformand: Michael Svendsen Tlf.: 53 56 36 56 Mail: mich199182@gmail.com
Kasserer: Pia Veng Ramsdal Tlf. 40 79 09 96 Mail: piaramsdal@yahoo.dk
Bogføring / kontingent: Lise Koch Nielsen Tlf.: 40 17 74 71 Mail: lisekochnielsen@hotmail.com
Sekretær: Julie Østergaard Tlf. 42 33 94 35 Mail: juliesofieskovoestergaard@outlook.dk
Medlem: Keld Lanng Mail: keldlanng@hotmail.com
Medlem: Lars Munkholm

eller nabo under armen og kom til en festlig aften, hvor 
overskuddet går til idrætsforeningen. De frivillige i STV 
laver et stort stykke arbejde for at arrangere diverse 
arrangementer til gavn for klubben, så støt dem. 
Vi har gang i mange ting i klubben. Vi deltager jo bla. i 
projektet omkring et nyt kultur og fritidscenter i Ham-
mershøj, sammen med friluftsbadet og andre foreninger i 
omegnen. Det er et stort og langstrakt projekt, hvor der i 
skrivende stund netop har været afviklet en behovsanalyse 
vha. DGI. Det bliver meget spændende, hvad den viser. 
Analysen kommer til at danne grundlag for det videre 
arbejde. 

Derudover begynder vi i nærmeste fremtid at arbejde på 
en ny hjemmeside, da den eksisterende er gammeldags 
og svær at administrere; det vil foregå i samarbejde med 
Støtteforeningen Trojkas Venner (STV).

Vi forsøger at deltage i den offentlige debat omkring. 
sports- og fritidsaktiviteter, bosætning osv., der hvor det 
er muligt. Det er vigtigt, at vi får politikerne i Viborg 
kommune til at åbne øjnene lidt mere for alle de positive 
sider, der er ved livet herude på landet, i den østligste 
side af kommunen. Lige nu er de jo lutter ører pga. det 
forestående kommunalvalg, så det skal vi benytte os af. 

Håber I alle får et aktivt, hyggeligt og godt efterår. 

På HB´s vegne     
Marianne Damsgaard 

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
Så gik der et lille halvt år, siden vores sidste blad udkom. 
Covid-19 pandemien er stadig på retur herhjemme, 
selvom der nok er flere, der stadig holder vejret lidt mht. 
udviklingen. Vi håber og satser på, at der er styr på det. 
I If Trojka er der ved at være godt gang i de forskellige 
idrætsgrene igen. Det har været dejligt at se alle pigerne 
og drengene på fodboldbanerne her i sensommeren. 
Badminton, håndbold og gymnastik er også kommet godt 
i gang. Det er tydeligt, at vi alle har trængt til at komme ud 
og komme i gang med noget bevægelse og noget mere 
at være sammen om.
Outdoorparken er blevet indviet, og den er virkelig meget 
flot. Den er også et eksempel på, hvad der kan opnås 
med god planlægning, vilje, gåpåmod og rigtig gode folk 
i gruppen omkr. etableringen af parken. Hvor har de bare 
lavet et stort og godt stk. arbejde. Ikke kun til gavn for If 
Trojka, men især også for skolen og resten af omegnen, 
idet den er til fri afbenyttelse. En kæmpe stor tak skal lyde 
her til Rikke Madsen, Maj-britt Christensen, Andre´ Axel-
sen, Michael Svendsen og Charlotte Haaning Ander-sen! 
Vores medlemstal er dalet gevaldigt under Corona, men 
er heldigvis på vej op igen, og jeg vil gerne opfordre til, at 
I støtter op om de tiltag, der er og vil komme i klubben. Vi 
er meget positive over for nye forslag og tiltag, der kan 
være med til at højne aktivitetsniveauet og velværet hos 
omegnens beboere. 
Bankospillet har jo været i dvale i 1 ½ år, og det har været 
meget savnet. Flere har spurgt: ”Skal vi ikke snart i 
gang?” Og jo, nu prøver vi at starte op. Første spilleaften 
bliver den 21. oktober i Hammershøj forsamlingshus til 
sædvanlig tid. Betingelserne bliver lidt anderledes, men 
det kan læses senere i bladet under ”banko”. Vi skal da 
heller ikke lægge skjul på, at bankospillet har generet et 
godt tilskud til aktiviteterne i If Trojka, så derfor er vi 
selvfølgelig meget interesseret i, at spillene kommer i 
gang igen. 

STV arrangerer julefrokost lørdag den 20. november i 
Hammershøj forsamlingshus. (Læs annoncen andet sted 
i bladet). Tag vennerne, din mor, søster, moster, kollega 

Udnyt fritiden

– MELD DIG IND I IF TROJKA
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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 
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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
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  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
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FRIVILLIGHED. 

Vi har rigtig mange dygtige frivillige i klubben, og vil så gerne passe på 
dem, så de ikke kører trætte. Derfor søger vi med lys og lygte efter en 
håndsrækning. 

VI MANGLER HJÆLP! 

• Det er stort set hele vejen rundt. Vi mangler stadig frivillige til udvalg; det 
drejer sig om fodbold, badminton og håndbold, som kunne bruge en ekstra 
hånd. 

• I hovedbestyrelsen kommer vi til at mangle 1-2 medlemmer til generalfor-
samlingen i febr.2022. 

• Vi mangler 1 – 2 ansvarlige, voksne personer, der vil tage del i arbejdet 
med kiosken på stadion. Evt. være ansvarlig for indkøb, salg osv. 

• vi mangler hjælpere i forbindelse med afvikling af bankospil om torsdagen.

KAN DU BYDE IND MED NOGET, 

så kontakt Marianne på 28951089 eller sendt en mail til mariannend.64@
gmail.com
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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
Blomstercenter

www.hammershoejblomster.dk

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

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

Vi holder 
boldene i 

luften

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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Så begynder vi! 
 

BANKOSPIL 
 

i Hammershøj forsamlingshus HVER TORSDAG KL. 19.00 – dørene åbnes kl. 17.30. 
 

START TORSDAG D.21.OKTOBER 2021 
 

GEVINSTER FOR CA. 13000 kr.  på 32 spil. 
 

DER SPILLES FØLGENDE: 

Pulje - Terningespil - Københavnerspil 
Pausebanko - Jackpot - amerikansk lotteri. 

 

Rækkegevinster: 

Gavekort til Brugsen på 50 kr. 
Tre gratis tavler 

 
NYT – NYT – NYT ! 

Som noget nyt, så skal du være medlem af If Trojka for at deltage i spillet. 
Kontingentet udgør 50 kr. pr. år. Kontingent betales via vores hjemmeside. Du kan også melde dig ind i 

forsamlingshuset ved at udfylde en tilmeldingsblanket og betale der. 

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

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

TRØJESPONSORER FOR BANKO
Rytters Auto, Autopartner, Hammershøj
Dagli’Brugsen, Hammershøj

SÅ ER DER ENDELIG NYT!
Vi begynder med banko igen torsdag d.21. oktober 
2021 kl. 19.00 i Hammershøj forsamlingshus.
Dørene åbnes kl. 17.30.

Spil og gevinster er som vanligt. Vi modtager kontanter 
og evt. mobilepay. 

Der er gratis kaffe og kage d.21.10.

Som noget nyt, så skal der tegnes medlemskab af If 
Trojka, enten via vores hjemmeside (kontingent) eller via 
en seddel, der udfyldes på 1. spilleaften. 
1 års medlemskab koster 50 kr.

Vi har jo holdt pause meget længe, men vi håber på stor 
velvilje fra både nye og gamle spillere. Både mht. at 
møde op, men også til at give en hjælpende hånd hen ad 
vejen. Vi her ikke overblik over, hvor mange hjælpere vi 
har eller får brug for fremover. 
Vi glæder os til at komme i gang igen. 

Mange hilsener fra 
Bankoudvalget og hovedbestyrelsen i If Trojka



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
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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

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



9A N N O N C E R B Ø R N E N E S  V E N

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.

Kontakt gerne undertegnede, hvis du kender til et barn 
eller en ung, som har brug for lidt økonomisk hjælp til 
kontingent, træningstøj, håndboldsko, badmintonketcher, 
spejderuniform, tilskud til spejdertur eller lignende. 
Mulighederne er mange.

Det er træneren eller lederen, der normalt tager kontakten 
til en fondsven, men henvend jer endelig, så finder vi ud 
af det.

Med venlig hilsen
Fondsven Marianne Damsgaard
Tlf. 28 95 10 89
Mail: mariannend.64@gmail.com
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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

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

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
v/Morten Olesen

E-mail: tjeletand@tjeletand.dk

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –

Hviddingvej 12 • Hammershøj • lisekochnielsen@hotmail.com

● RAB godkendt Zoneterapeut
● Lægeeksamineret Fodplejer
● Lægeeksamineret Kosmetolog
● Lægeeksamineret Fysiurgisk Massør

Kom i trygge hænder
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MOBILFRISØR
v/Susan Mørk

Tlf. 29 40 39 33
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 Klubdragten er fra HUMMEL

Bestillingssedler findes på Facebook:
IF Trojka Hammershøj

Det er på eget ansvar, at der skrives med tydelige 
blokbogstaver på bestillingssedlerne, ellers 
risikerer du at dit navn bliver stavet forkert og 
dette kan ikke ændres og dragten ej byttes!!!
Det er muligt at prøve dragten inden bestilling hos 
Søren Haaning Andersen.

Husk betaling sammen med bestilling.

Sponsorer:   

KLUBDRAGTER

DALSGAARDS
AUTOTEKNIK

 

TRANKJÆR

HAMMERSHØJ

 

Henvendelse, bestilling og betaling til: 

Søren Haaning Andersen, Tulipanvænget 2, tlf.: 22 49 17 73
Bestillingsseddel findes på Facebook - IF Trojka Hammershøj

Pris
Børnedragten (str 6-8-10-12-14-16) ..... 200,00 kr.
Voksendragten (str S-M-L-XL-XXL)  .... 250,00 kr.

Tak til jer sponsorer, fordi I vil være med.

Slå til,

 det er et godt 

TILBUD

K L U B D R A G T E R
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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!

8830 TJELE · TLF. 51 87 20 70

Tlf. 86 45 12 05
Viborgvej 19A · Hammershøj

Man.-fre. kl. 9.00-17.30

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

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

Tømrer- og snedkerarbejde udføres! 
Vinduer og døre fremstilles

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

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

Klarer alt indenfor autoreparation
Opretning • Autoskader (rust) • Aircondition • Diagnosetestere • Klargøring til syn • Bilvarmer
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Spentrup afdeling 
Jennumvej 1
tlf. 86 47 74 77
sparkron.dk

Book 
møde  
med en 
af os

Vi tager os tid  
til at lytte til dig 
og dine behov

Jacob Ulrik

Mette Karin

Lene Mona

Thea Lene
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NYT FRA STYREGRUPPEN VEDRØRENDE IDRÆTS- OG KULTURCENTER 
FOR HAMMERSHØJ OG OMEGN
Styregruppen vedr. nyt idræts- og kulturcenter er for alvor 
kommet i arbejdstøjet efter at Corona restriktionerne blev 
løsnet i løbet af foråret. I starten af september lavede DGI 
en række fokusgruppe interview med repræsentanter fra 
foreninger og organisationer i Hammerhøj og omegn. 
Formålet var at kortlægge behov og ønsker fra en bred 
vifte af lokale foreninger og udvalg. Der var stor tilslutning 
til interviewene og masser at engagement og diskus-
sionslyst blandt deltagerne. Mere end 40 personer deltog 
og de repræsenterede over 20 forskellige foreninger og 
udvalg fra Hammershøj og omegn. Interview’ene supp-

leres med en undersøgelse blandt de unge i skolens æld-
ste klasser. Delkonklusioner fra interviewene vil allerede 
blive anvendt i oktober ved Trojka’s input til Viborg 
Idrætsråds halanalyse Den endelige rapport vil blive 
fremlagt på et afsluttende fællesmøde kort før jul. På 
basis af DGI’s rapport vil projektet blive konkretiseret og 
skitsetegninger som vil blive anvendt i forbindelse med 
ansøgninger til kommunen og private fonde. 

Lars J. Munkholm, fmd. for arbejdsgruppen og  
medlem af Trojka’s hovedbestyrelse.

» Diskotek «

JULEBAL 
1. juledag d. 25 december 2021

Pris: 80 kr. incl. garderobe,  
for unge under 18 år er prisen 50 kr, mellem kl. 21 og 22.

Sted:   
Hammershøj forsamlingshus    

Tidspunkt: Kl. 21-02 

 

Er man over 18 år og kommer mellem kl. 21 og 22, vil man få en billet  
til en gratis øl eller drinks. 

Billetten skal bruges mellem kl. 21 og 22.
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ÅBEN ALLE DAGE

9-20
ØRUMHammershøj & Omegn · Randersvej 1 · 8830 Tjele · Telefon 86 45 10 45

Her er plads til din annonce

Støt din 
lokale klub
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HÅNDBOLDUDVALGET:

Formand: Vi mangler dig .....
Udvalgsmedlem: Laura Hald Tlf.: 60 24 93 00 xlaurahald@hotmail.com
Udvalgsmedlem: Laura Bjerre Larsen Tlf.: 20 49 03 12 laura_bjerre@live.dk
Udvalgsmedlem: Per Christensen Tlf.: 21 45 82 81 per.christensen@gmail.com
Udvalgsmedlem: Andreas Poulsen Tlf.: 23 95 21 92 andr6210@live.dk

SPONSORER FOR HÅNDBOLD
Serie 2 damer: NB Beton (trøjer, bukser)
Serie 4 damer: Østjysk Rengøring (trøjer, bukser)
Serie 2 herrer: Sparekassen Kronjylland (trøjer, bukser)
U14 Piger: Kringelhovgaard Rør og Anlæg (trøjer, bukser)
U10 Drenge: Hammershøj Smede- og Maskinforretning ApS 
 (trøjer, bukser)
U10 Piger: OK/Dagli’ Brugsen (trøjer, bukser)
U6 Mix: Østjysk Rengøring (trøjer, bukser)
 

NYT FRA HÅNDBOLDDVALGET
Vi er endelig tilbage efter Corona, og vi er i fuld gang 
med udvalgsarbejdet :-)
Vi kan ikke komme uden om, at nævne det tomrum der 
er, efter at Claus Kvolsgaard ikke er her mere. Det er 
tydeligt, at han efterlader et tomrum med hans 
manglende tilstedeværelse i hallen, og i form at den 
store arbejdsindsats han gjorde. Det gør det meget 
tydeligt for os alle, hvor vigtigt det er, at vi løfter i flok. 
Claus stod med et kæmpe arbejdsområde i udvalget, 
som vi nu skal forsøge at løfte. Vi er syv seniorspillere, 
som er en del af det nye håndboldudvalg. Vi er nye og 
ret uerfarne, vi prøver at få ender til at mødes, lære nye 
ting og nye arbejdsopgaver. I må have tålmodighed med 
os, hvis i ikke får svar med det samme, bliver sendt 
videre eller at der sker fejl. Vi forsøger så godt vi kan. Vi 
har oprettet en facebookside, hvor vi beder om, at alt 
info går igennem. Det sikrer, at alle udvalgsmedlemmer 
kan se beskederne, og dén med viden og kompetencer 
indenfor området kan svare bedst muligt.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at håndbold 
generelt har det svært. Der er forsvundet mange 
medlemmer, ikke kun hos Trojka, men generelt. Måske 
er de flyttet til andre sportsgrene eller nyder naturen 
mere, vi ved det ikke. Men hvis du eller dine børn går 
med tankerne omkring at spille håndbold, så kontakt os 
endelig, så skal vi hjælpe med at finde det rigtige hold. 
Vi har lavet en del samarbejde med Ørum omkring 
U-holdene. Det sikrer, at der er mulighed for næsten alle 
årgange at spille håndbold. I den forbindelse skal lyde 
en stor tak til Ørum håndbold for, at hjælpe os i udvalget 
med diverse opgaver. 
De fleste hold er nu opstartet, og med god hjælp fra de 

unge piger i byen er næsten alle træner-poster nu besat. 
Vi vil alligevel gerne appellere til, at give en hjælpende 
hånd på U-holdene. U-13 drengene mangler en træner 
og en forælder mere, til at hjælpe til kampene. Tilbyd det 
hjælp du kan. Måske kan du hjælpe indtil jul, en gang om 
ugen eller hjælpe til et event. Eller har du noget viden, 
som du tænker, vi i udvalget kan drage nytte og brug af, 
så kontakt os endelig. 

Katrine Mørk, Laura Hald, Laura Bjerre,  
Marie Hendriksen, Christina Harbo, Mads Bunde 
og Andreas Poulsen

DAME SENIOR HÅNDBOLD 
SERIE 3 OG SERIE 2
Håndboldtræningen er endelig startet op efter en lang 
corona-pause, og vi er i fuld gang. 
Vi startede tidligt op efter sommerferien i år, da vi var 
nervøse for, at den lange pause kunne medføre flere 
opstartsskader end normalt. Så vi ville have så mange 
træninger som muligt, inden første turneringskamp d. 3 
oktober. Vi havde planlagt to træningskampe inden 
tuneringstart. Den første gik som planlagt, med en sejr 
over SMIFF på 16-14. Tirsdag d. 21. september spiller vi 
igen og forventer samme udfald :-)
Igen i år er det muligt at stille med to damehold. Vi 
kommer til at spille serie 3 og serie 2. Og vi kunne derfor 
stille med et blandet serie 3-2 hold, som skulle til Jack and 
Jones Cup i Brande. De klarede sig virkelig godt og vandt 
to ud af fire kampe, men måtte se sig slået i semifinalen. 
Vi var ellers forsvarende mestre fra 2019, så det havde 
været en fornøjelse at tage pokalen endnu engang. 
Der opstod en mulighed for at rykke serie 1 holdet ned, 
efter den lange nedlukning, og vi spiller derfor serie 2 på 
nuværende tidspunkt. Nu har vi tid til at træne og få 
spillet holdet sammen igen, også er målet helt klart en 
tur i serie 1 inden længe. Inden nedlukningen spillede 
serie 3 holdet om oprykning til serie 2, og der håber vi 
også at komme til i år. Vi har fået en gammel spiller 
tilbage og et par damer tilbage fra barsel, så vi skal have 
spillet holdet godt sammen og fundet den gode form 
igen. Vi glæder os til at se hvad det giver af resultater. 
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Også vil vi fra serie 2 gerne sende en stor tak til NB 
Beton, som er ny hovedsponsor på serie 2´s spillertøj. 
Det var tiltrængt med nyt tøj og vi glæder os til at 
modtage det.
Igennem næsten hele corona-nedlukningen har det 
været muligt for os, at tilbyde damerne udendørs 
træning. Vi har været flittige brugere af Tronholmen i 
Randers og af Hammershøj stadion. Det har holdt 
træningsglæden ved lige, vi har været sociale og holdt 
kontakten. Det har været en kæmpe fornøjelse, og vi har 
lidt svært ved at give slip på det, så vi træner ude en 
gang om ugen, så længe vejret tillader det.
Til sidst vil vi minde dig om, at det aldrig er for sent at 
starte til håndbold. Uanset alder og niveau. Vi har det 
sjovt og der er altid plads til flere. Vi træner hver tirsdag 
fra kl. 19-21.

Marie Hendriksen og Christina Harbo 

HERRESENIOR HÅNDBOLD
Håndbolden er i fuld gang igen efter at de sidste to 
sæsoner mildt sagt ikke blev det vi havde drømt om.
Vi havde lige fået Hans Køpke som træner da Corona 
stort set lagde det hele ned. Men nu kører vi!
Der er fuldt tryk på forberedelserne til den kommende 
sæson. Og der er helt fantastisk opbakning til ’’Projektet’’ 
Vi er flere end vi har været i mange år, og det ser ud til 
at vi får to herrehold - TO HERREHOLD!!! 
Og hvor forstår jeg bare godt, at der er mange der har 
lyst til at være med. 

Det er sjovt og hyggeligt og så er der bare et fantastisk 
kammeratskab i truppen, der er fuld gas på sjov og 
hygge og sociale aktiviteter. I denne sæson har vi 
allerede nu d. 20. september haft to fællesspisninger i 
forbindelse med træningerne. Drengene kører langvejs 
fra for at være med. Det er helt vildt fedt!!
De er fantastiske til at møde op til træning, og der bliver 
gået til stålet. Mega gode træninger med masser af 
intensitet.
Derfor; hvis du har bare den mindste lyst til at prøve at 
være med, så er det bare med at komme i hallen og 
prøve!! Torsdage fra kl. 18:30-20:30
I weekenden i uge 36 var vi til Vejle Cup. Et super fedt 
stævne, med maser af hygge og håndbold. Vi lagde ud 
med at vinde over det formodet bedste hold i vores pulje 
efter en rigtig mandfolkeindsats af drengene. Vi kom 
stort bagud og havde store problemer med at få scoret i 
starten, men drengene kæmpede sig ind i kampen, og 
endte med at vinde med 3. Derfra gik det desværre lidt 
ned af bakke og vi tabte de følgende to kampe. Til festen 
om aftenen var der til gengæld ingen der kunne følge 
med og resultatet blev at modstanderne til søndagens 
kamp trak sig, så vi vandt uden kamp.
Holdet har besluttet at bakke op om Soppekomiteens 
oktoberfest, så der møder vi selvfølgeligt op og holder 
en fest.
Turneringen starter lige om lidt, og vi vil prøve at huske 
at minde om hjemmekampene på Facebook, så håber vi 
bare I har lyst til at komme i hallen og se med.

Herre senior Håndbold
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FITNESSUDVALGET:

Formand: Hanne Hendriksen Tlf. 40 93 15 67 hannehendriksen66@gmail.com 
Udvalgsmedlem: Marie Hendriksen Tlf. 28 93 15 67 marie.hendriksen@hotmail.com 
Udvalgsmedlem: Sanne Rud Hansen Tlf. 30 22 45 09 s.juulrud@gmail.com 

NYT FRA FITNESSUDVALGET
Efterår 2021 er så småt begyndt.
Vi er meget glade for, at der nu igen er gang i firness-
centeret.
Vi har jo, lige som alle andre udvalg, været ramt af 
nedlukning og derefter restriktioner.
Nu er vi ”frie” igen og kan træne uden at vise coronapas, 
uden at huske mundbind osv…
Husk de få simple regler: sprit hænder, nys i ærmet 
osv…
Der har den senere tid været flere nye medlemmer og 
flere ”gamle”, som skal have fornyet abonnement, skønt.
Vi har desværre ikke kunnet deltage i Fitness Tryday i år, 
da det blev flyttet fra forår til august og flere af 
instruktørene havde ferie på dette tidspunkt.
Muligvis vil vi lave et arrangement her i efteråret, hvor 
der kan spares penge på køb af abonnement. Dette vil 
blive meldt ud på vore fb side, så hold øje med den.
Vi har igen i år tilbud på abonnementer for håndbold og 
fodboldspiller, 4 mdr træning til 3 mdr pris.
Emilie Valeur som fik instruktøruddannelsen sidste år, er 
desværre ikke instruktør længere. Hun har pga Corona 
sadlet om og er begyndt at studere i Aalborg. 

Pt har vi instruktør på følgende tidspunkter:
Nikolaj Bundgård, mandag ulige uger kl. 18-19
Rasmus Thomassen, hver torsdag kl 17-18
Niklas Nievald, onsdag ulige uger kl 17-18
Hanne Hendriksen, mandag i lige uger kl 17-18.

Er der behov for hjælp fra en af os udover disse 
tidspunkter, så skriv til os på fb/messinger, vi forsøger at 
svare hurtigst muligt.

I udvalget er vi: Sanne Rud, Marie Hendriksen og Hanne 
Hendriksen.
Derudover har vi Christina Harbo, som vi trækker på, når 
vi har behov for fysioterapeutens faglighed.

En lille opfordring ift. køb eller fornyelse af abonnement.
Det vil være så skønt, hvis I vil tilmelde jer og betale 
online. 
Jeg ved, at der er flere der har problemer med at 
gennemskue online systemet, men kom ned til 
instruktøren og få hjælp til det, vi vil meget gerne hjælpe.
Slutteligt ønskes i alle et godt efterår og en rigtig god 
træning.

På vegne af
Fitnessudvalget 
og instruktørene
Hanne Hendriksen.

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

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

Formand: Jesper Pedersen Tlf.: 50 58 95 54 Mail: jesperpedersen465@hotmail.com

TRÆNERE UNGDOM:

Jesper Pedersen Tlf.: 50 58 95 54 Mail: jesperpedersen465@hotmail.com
Simon Kastbjerg 
Lars  
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BADMINTON MOTION & BANE 
UDLEJNING
Træningen for badminton motionister har været igang 
siden mandag 6 september. Her er der startet med ca 
samme antal spillere som sidste år. omkring 15 spillere 
om mandagen. 
Stadig er der plads til flere om onsdagen hvor der er 
ledige baner til udlejning i tidsrummet 19.00 til 22.00.

Badminton Ungdom
Ungdomsspillere starter efter planen mandag d. 4 
oktober og onsdag d 6 oktober. I år tilbydes der 
Badminton i IF- Trojka for klassetrinene 1. til 9. klasse. 

Trænings tiderne ligger således:
Mandag 17.00 - 18.00 - Klassetrin 4,5,6 
Træner: Jesper Pedersen
Mandag 18.00 - 19.00 - Klassetrin 7.8.9 
Træner Jesper Pedersen
Onsdag 17.30 - 19.00 - Klasse trin 1,2,3 
Træner: Simon Kastbjerg & Lars

Grunden til opdelingen om mandagen er, at der har 
været stort ønske om mere træning i single badminton. 
Og med den store tilslutning af spillere, er det nødvendigt 
at dele træningen op i 2 omgange for at gøre dette muligt. 
Med den nye opdeling, er der plads til max. 14 spillere i 

hver trænings periode, og det muliggør at der kan spilles 
single badminton på 3 baner og double på 2. PT er der 
ca. 10 spillere på hvert hold om mandagen, så her er der 
indtil videre plads til nogle stykker til.
Juniorholdet om onsdagen er noget nyt i år. Dette hold 
har vi prøvet at lave, for at tilbyde en sjov opstart til 
badminton med lidt leg med fjer & ketcher. Her er der for 
nuværende kun nogle få tilmeldte. Så her håber vi at der 
snart kommer flere tilmeldinger. Så er der 1,2 3 klasses 
elever som mangler en sjov vintersport, er det bare med 
at få meldt sig til på holdet. Der er plads til 20 spillere på 
junior holdet. Det er som altid tilladt at prøve de første 
par gange gratis, for at se om det er noget. Dette kan 
gøres ved at kontakte formand, Jesper Pedersen. Så 
kan man blive skrevet på holdet inden man beslutter sig 
for om det skal være for resten af sæsonen.

Vi håber på en rigtig god sæson 2021 / 2022 og på en 
sæson som ikke er præget af de sidste sæsons 
COVID-19 restriktioner og nedlukninger!
Vi glæder os til sæsonen med alle de glade badminton 
spillere!
 
De venligste træner hilsener
Jesper Pedersen
IF Trojka - Badminton
Formand
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Pris KUN

210  kr.
ved bestilling

før 25/10
Pris efter den 25/10 

er kr. 240,-
Arrangør:

ÅretsÅrets 
JJULEFROKOSTULEFROKOST  

I HAMMERSHØJ FORSAMLINGSHUS

LØRDAG D. 20/11-2021 
KL. 18-01 

KOM ON XXL 
SPILLER OP TIL DANS

Støtteforeningen 
Trojkas Venner

LØRDAG20/11
  

fra kl. 18-01

Billetter 
købes ved 

Dorthe Remmevad 
på tlf. 

61 46 61 59
senest 1/11-21
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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

FOR DE MINDSTE
”Familiefræs”
Nye trænere, men samme koncept som de sidste par år 
med leg, dans og en masse redskaber. Holdene er for de 
1– 5 årige og deres forældre/bedsteforældre. Bemærk: 
risiko for sved på panden, da det forventes, at forældre 
er aktive sammen med deres barn. Motorisk træning i en 

HOLDBESKRIVELSE GYMNASTIK 
SÆSON 2021/2022

 

SÆSONPLAN 2021/2022 
 

 

Mandag Tirsdag 
 

Tirsdag Onsdag Torsdag 

16.30-17.45 
Drenge Mini/Juniorspring 
(6-15 år) 
 
Inst.: Charlotte, Torsten, 
Anne H, Johannes K 
 
 

16.30– 17.30 
Familiefræs2 
(3-5 år + forældre) 
 
Inst.: 
Anne Kjeldsen 
Maja Hjort 
Christina Berg 

 17.00 – 18.00 
Pige Minispring 
(5-8 år) 
 
Inst.: 
Jess Møller, Julie B, 
Kristina B, Sanne Ruud, 
Emma K. 

16.45 – 17.45 
Familiefræs1 
(1-2 år + forældre) 
Inst.: 
 
Line Thomassen,  
Malene G. 

 17.00-18.00 
OCR Træning UDENDØRS 
(fra 4. kl. og op) 
Opstart uge 33,  
10 træninger fra 
den 17/8-12/10 
inst.: Andrè Axelsen 

17.30 – 19.00 
Junior spring 
(9 år og op efter) 
 
Inst.: 
Charlotte A., Rikke M 
Regitse. Emilie 

18.00-19.00 
Dance Fit  
 
 
Inst.: Gita 

 

18.30 – 19.45 
Motions Damer 
 
Motionsgymnastik med 
udstrækning og afspænding 
Inst:  
Susanne Bundgaard 
Tove Svendsen 
 

19.00-20.00 
Yoga  
 
7/9-16/11 (fri uge 42) 
 
Inst.: 
Lykke Bonner 

  
 
 
 

19.00-20.00 
FIT & FUN for Kvinder 
Opstart i uge 33 
(udendørstræning, næsten 
året rundt) 
Inst.:  
Mette S, Rikke M 

tidlig alder er vigtigt og hjælper barnet hele vejen igen-
nem livet.

SPRINGHOLD/DANCE HOLD
Pige Minispring
Pige minispringholdet er for alderen 5-8, både dem der 
har gået til gymnastik før, og dem der er helt nye. Der vil 
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selvfølgelig være en masse spring – der vil blive øvet 
vejrmøller, araberspring, håndstand, saltoer, måske 
endda flikflak og kraftspring.
Udover dette vil der blive øvet rytmiske serier, hvoraf vi 
fremviser en til opvisningen i marts, og der bliver fokus 
på udstrækning, hvor man kan øve at gå i både split og 
spagat.
Først og fremmest er der dog fokus på, at alle på holdet 
har det sjovt, får rørt sig og lærer en masse.
 
Drenge Minispring
For de friske drenge med lidt ekstra krudt, der skal 
brændes af på saltoer og flikflak. Vi bruger airtrack, 
trampolin og alm skummåtter til diverse spring øvelse. 
Der vil blive øvet vejrmøller, araberspring, håndstand, 
saltoer, måske endda flikflak og kraftspring. Alle basis 
øvelser kommer til at sidde på rygraden og derfra kan de 
så bygge videre på deres spring.

Junior Spring
Her er aldersgruppen fra 9 år og op efter. Vi har fokus på 
spring af alle arter, samt rytmiske elementer i form serier 
og en masse udstræknings-øvelser. Vi forsøger at 
videreudvikle på de basis-spring, gymnasterne har med 

fra andre hold, så de for sammensat deres spring og kan 
lave en hel spring serie fx Araber/flik/baglænder. 

Dance FIT
Dans og musik er i højsæde, en masse forskellige serier 
og dance moves bliver øvet og til slut skal det hele vises 
til vores opvisning i marts.

FOR DE VOKSNE
Motions Damer
Motion for alle uanset skavanker og hvad der ellers kan 
drille, du vil få rørt alle muskler og få en hyggelig time 
samtidig. Der bliver lagt stor vægt på at få brugt hele 
kroppen og få alle muskler i gang og efterfølgende er der 
dejlig udstrækning og afslapning.

FIT&FUN
Udendørs træning året rundt, det må gerne regne mens 
man træner og følelsen bagefter er bare ekstra god. Vi 
holder til i Outdoor parken og programmet bliver lavet så 
alle kan være med og alle øvelser kan ændres i 
sværhedsgrad så man bestemmer selv hvor ømme 
muskler man vil have. Samtidig med træning bliver klaret 
så hygger vi os.
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FLOORBALL
Sæsonen er nu startet op og som sædvanligt spiller vi 
bold to gange om ugen. Mandag og onsdag i gymnastik 
salen på Hammershøj skole kl 20. 

Alt efter antal fremmødte laver vi 2-4 hold og sætter 
gang i spillet. 
Holdene er på 2-4 personer. Udstyret er en stav, en 
plastic bold og 2 små mål. 
Så er der ellers dømt smil og sved på panden. 

Vi går ikke så højt op i regler, men passer på hinan-
den.  ALLE kan være med ! 
Det kræver kun tøj du kan bevæge dig i og et par 
indendørssko. 

Mød bare op en mandag eller onsdag og se om ikke det 
skulle være noget for dig - både mænd og kvinder er 
særdeles velkomne :-)

Evt yderligere oplysninger
Dorthe 60917311
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Stærk, let & mæt 
foredrag med Anne Hjernøe 
kogebogsforfatter, tv-kok og foredragsholder, 

kendt fra ”Annemad”, ”På eventyr med Anne og Anders”  

 

 

 

Tid: Fredag d. 8. oktober 2021 kl. 19. – 21.30 

Sted: oplyses senere 

Pris: 225 kr. 

 
Arrangør:  
Idrætsforeningen Trojka, Hammershøj Borgerforening og Landsbyklyngen Tjele Øst. 
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Tak for den store opbakning til vores indvielse af 
Hammershøj Outdoor Park. Tak til Bitten Slagter for 
nogle lækre pølser til alle der kiggede forbi. Tak til alle 
der har hjulpet os i mål med projektet: Trojka’s 
Hovedbestyrelse, Støtteforeningen Trojka’s Venner, 
Hammershøj skole, Nordea Fonden, Elro Fonden og 
LOA Fonden. Maj-Britt Christensen Tak for kampen, det 
var været det hele hver til trods for modstand fra Corona 
og leverandører. Tak til alle der har hjulpet til med den 
praktisk del af arbejdet, udgravning osv, det er altid rart 
at mærke opbakning når man spørg efter hjælp.

Vi havde et par rigtig hyggelig timer, til trods for lidt små 
regn så var der god stemning, pølser på grillen og kolde 
fadøl. Tak til Borgerforeningen for gaven, den skal 
bruges til indkøb at lidt nye vægte og udstyr til træning 
deroppe. Tak til HB og Gymnastik udvalget for en hilsen 
til mig personligt, det sætter jeg stor pris på. Håber ingen 
er glemt. 

Tak til ALLE

Rikke Madsen

INDVIELSE AF

HAMMERSHØJ OUTDOORPARK
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BILLEDER FRA 
INDVIELSEN AF 
HAMMERSHØJ 
OUTDOORPARK
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BILLEDER FRA HÆRVEJSLØBET JUNI 2021

N Y T  F R A  C Y K L I N G

CYKELUDVALGET:

Formand: Carsen Poulsen Tlf.: 21 13 11 44
Frank Rosenkilde Tlf.: 29 33 51 52
Lars Antonsen Tlf.: 40 74 86 45
Michael Lanng Tlf.: 41 85 15 52
MTB: Klara Kjeldsen Tlf.: 29 72 20 93

NYT FRA CYKELUDVALGET
Corona er slut eller i hvert fald er det slut med restriktioner. 
Igen i år blev det en sommer hvor det ikke var helt som 
det plejer. Alligevel var der Hærvejsløb i Juni måned 
hvor Trojka havde et ret stort hold med. Flest fra Aalborg, 
men også flere fra nogen af de andre startbyer. Det var 
dejligt at få en bid af normalitet, men festen i Viborg var 
lidt amputeret, i forhold til hvad vi er vant til.
Ellers har vi prøvet at få slået i gang efter Corona, det 
bliver slået lidt op på FB ind imellem, og der er ret mange 
der cykler, men vi må bare være ærlige og sige, at der er 
rigtig få der mødes ved Brugsen og cykler på ’holdet’. 
Jeg syn det er ærgerligt, at der møder så få op, men 
omvendt skal det jo være noget man gør fordi man syns 
det er sjovt, og det giver en noget.

Det giver mig og flere andre en masse, men det kunne 
nu være fedt hvis der var endnu flere.
I slutningen af august var vi på Is-tur til Vaffelboden i 
Mariager. Vi var heldige med vejret og havde en rigtig fin 
tur. Da vi var retur i Hammershøj, lagde Klara og Kristian 
have og grill til så vi kunne sidde og nyde pølser som 
Bitten Slagter havde sponsoreret. Vi var lige omkring 20 
til pølser, øl/vand og MTB tur på Klaras eget spor. Tak for 
’’husly’’ og pølser!!
Planen er at vi holder fest i vinter, ligesom vi plejede før 
C, og der håber vi at kunne samle en ordentlig flok til lidt 
hygge og god mad som vi plejer.
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SPONSORER FOR FODBOLD
Herresenior: Revimidt 
 (trøjer, bukser, strømper)
Damesenior: Tjele El Service
 (trøjer, bukser, strømper)
Old Boys: ReviMidt
 (trøjer, bukser, strømper)
U16 drenge: 
Hammershøj Smede- og maskinforretning ApS 
 (trøjer, bukser, strømper)
U13 drenge: Kvorning Tømrer ApS 
 (trøjer, bukser, strømper)
U12 drenge: Hammershøj Autoophug
 (trøjer, bukser, strømper)
U12 piger: UBN ApS
 (trøjer, bukser, strømper)
U11-U12 drenge: Bitten Slagter 
 (trøjer, bukser, strømper)
U7-U9 drenge: Entreprenør Johnny Skamriis, Hammershøj 
 (trøjer, bukser) 

FODBOLDUDVALGET:

Formand: Charlotte Haaning Andersen Tlf.: 23 65 87 26 Mail: charlottehaaning@gmail.com
Kampansvarlig: Niels Ole Mortensen Tlf.: 23 67 37 70 Mail: nom.fritid@hotmail.com
Bitten Nyrup Pedersen Tlf.: 22 41 85 65 Mail: bittenslagter@mail.dk
Pia Ørum Tlf.: 23 72 94 22 Mail: piaogtorsten@mail.dk
Tommy Frederiksen Tlf.: 22 66 67 48 Mail: tsf.frederiksen@gmail.com

N Y T  F R A  F O D B O L D

NYT FRA FODBOLDAFDELINGEN 
Som der blev skrevet i sidste udgave af Trojka Nyt har 
fodboldudvalget fået ny formand. Linda er trådt helt ud 
af udvalget og jeg, Charlotte er trådt ind og med den 
indtrædelse i udvalget har jeg også overtaget formands-
posten. 
Jeg har selv børn på to af fodboldholdene, så jeg har 
både set og hørt om det som fyldte hos trænerne og det 

var opgaven med dommerpåsætning. Den har udvalget 
taget på sig ved at oprette et dommerkorps. Vi har lige 
nu 9 dommere som dækker vores hjemmekampe på 
ungdomsholdene. Der skal herfra lyde en kæmpe tak for 
dommernes deltagelse i korpset og ønsker man at blive 
en del af dommerkorpset, så kontakt endelig under-
tegnede, vi kan sagtens bruge flere. 
Halvandet års Corona restriktioner er blevet til Corona 
anbefalinger og det har været en sej omgang med 29 
versioner af skærpelser og lempelser. Vi opfordrer 
stadig til at holde afstand for at forebygge smitte-
spredning, men kom ned på stadion og støt op om alle 
vores hold og vores klub. 
Vi har i ungdomsafdelingen hold fra U7 - U12 og der har 
været tilgang på flere af holdene efter sommerferien, 
hvilket er helt fantastisk. Spillerne kommer med lysten til 
at spille fodbold og være sammen med andre unge på 
deres alder. For at dette kan lykkes vil vi gerne takke 
vores kompetente trænere, som leverer en kæmpe 
indsats for vores spillere til både træning og kamp. 
Når kampen er i gang, opleves altid engageret trænere, 
spillere og tilskuere som opmuntrer spillerne og hepper 
på dem. Dette skal selvfølgelig altid være med den gode 
tone, så derfor vil IF Trojka fodbold være en del af DBU’s 
adfærdskampagne RÅB PÆNT - HUSK RESPEKTEN.

Charlotte Andersen 
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Der gives instrukser inden kampstart.

Afslutning for U8 før sommerferien med medalje-
overrækkelse. Efter sommerferien hedder de U9.  
  

U12 drengene.    

U8 drengene.

Old boys.

Old boys i kamp.

U12 pigerne.   
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CYKELSPONSORLØB 2021
Endelig kunne vi være sammen igen, så søndag den 22. august af-
holdt STV i samarbejde med fodboldafdelingen cykelsponsorløb. 
Grundet vejarbejde var den sædvanlige rute lukket og der var fundet 
en ny rute. 31 deltagere, store som små i alderen 4 - 58 år, stillede til 
start på denne skønne søndag. På en time blev der i alt kørt 560 om-
gange svarende til 644 km. Der var stor opbakning fra tilskuerne på 
ruten, især omkring start og slut området. Efter en time med sved på 
panden og trætte ben var der pølser på grillen og præmieoverrækkel-
ser til flest omgange og flest indkørte penge. Tak til alle for det fine 
fremmøde, sponsorer og de frivillige hjælpere fra STV og fodboldud-
valget.

U12 træneren gav den gas, men drengene fra holdet fulgte godt med 
og viste, at de også kan være med på cyklen. 

Disse fire drenge stod for flest 
indkørte penge og flest om-
gange 



■ 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!

Hej	  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	  
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Telefon 98 12 28 44

AutoPartner – for en sikkerheds skyld
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Sport og soppefesten afholder

OKTOBERFEST
Lørdag den 30. oktober 2021

kl. 18.00-01.00

i Kvorning forsamlingshus · Viborgvej 92 · 8830 Tjele

Tilmelding skal ske til Dorthe Remmevad
d.remmevad@gmail.com

eller på tlf. 61 46 61 59

Pris 175 kr. til og med den 23/10-2021
Derefter 200 kr.

Betaling skal ske på MobilePay nr. 17382
Efter kl. 21.00 – 100 kr. i døren.

Der vil blive serveret rigtig oktoberfest menu
DJ’en vil spille de rigtige sange, så oktoberfest stemningen kommer.

Der er stole til 120 pers. Så skynd jer og få købt billetterne.

Sport og soppefestkomiteen
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Michael Hagedorn Peter. T. Eriksen

PRØV NOGET NYT

Vi indtegner til private, nedlagt landbrug samt erhverv 
fortrinsvis håndværkere.

Få din private rådgiver, samt en service du ikke er vant til.

Book et møde på jysklokalforsikring.dk

Ring til Peter på 42449454 eller Michael på 42606668.

Vi giver 250 kr. til IF Trojka 
for hvert møde der vil blive afholdt

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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BESTYRELSEN:

Formand : Dorthe Remmevad Tlf.: 61 46 61 59 Mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk
Kasserer/referent: Line Trankjær Thomsen Tlf.: 60 13 35 38 Mail: line_1406@hotmail.com
Trojka Nyt/Back Up referent: Lars Remmevad Tlf.: 40 55 79 21 Mail: remmevad@gmail.com
Hans Nielsen Tlf.: 20 14 11 98 Mail: Hans.nielsen@energimail.dk  
Heidi Svane Tlf.: 20 58 58 54 Mail: kj@a-taulborg.dk
Henrik Niemeier Tlf.: 26 81 08 81 Mail: henrikn2014@gmail.com 
Steffen Iversen Tlf.: 28 83 23 78 Mail: Steffen0807@gmail.com 
Tommas Olsen Tlf.: 51 18 42 88 Mail: Tommas.olsen@gmail.com 
Eric Rytter Tlf.: 21 23 51 41 Mail: Eric_rytter@live.dk
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Leo Christensen  40 11 66 73
Dorthe Remmevad  61 46 61 59
Christen E. Møller  20 43 41 01

Søren Andersen, (formand) 22 49 17 73
Finn Jørgensen, (kasserer) 23 33 86 55
Michael Hagedorn 42 60 66 68
Eric Rytter  21 23 51 41

Støtteforeningen Trojkas Venners 
JULEGLÆDEFORENING

§1 Foreningens navn er »Støtteforeningen Trojkas Venners Juleforening« med hjemsted i Ham-
mershøj.

  Dens formål er hver 14. dag hos interessenterne ved bud at afhente penge, der indsættes i 
Støtteforeningens pengeinstitut til udbetaling den anden uge i december måned. 
Der fragår kr. 75,00 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 Støtteforeningens pengeinstitut hver 14. dag.
§3 Det er medlemmernes pligt selv at efterse om beløbet, som de indsætter bliver skrevet i bo-

gen; fejl bedes snarest meddelt opkræveren eller formanden.
§4 Kassereren kan ikke hæve beløb i Støtteforeningens pengeinstitut 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.

 hvor der vil kommer info om, hvad der rør sig i sports- og soppefestudvalget.
Facebook: Sports og Soppefesten Hammershøj
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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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BESTYRELSEN:

Formand: Søren Andersen Tlf.: 22 49 17 73 Mail: haaningandersen@gmail.com
Næstformand/Sekretær: Dorthe Remmevad Tlf.: 61 46 61 59 Mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk
Kasserer: Finn Jørgensen Tlf.: 23 33 86 55 Mail: Finnekman@gmail.co
Eric Rytter Tlf.: 21 23 51 41 Mail: eric_rytter@live.dk
Leo Christensen Tlf.: 40 11 66 73 Mail: leochristensen@c.dk
Lars Remmevad Tlf.: 40 55 79 21 Mail: remmevad@gmail.com
Michael Hagedorn Tlf.: 41 86 27 12 Mail: hagedorn66@hotmail.dk

Udnyt fritiden

– MELD DIG IND I IF TROJKA

NYT FRA SOPPEFESTKOMITEEN
Vi startede året 2020 med at afholde Chrestens 40-års 
jubilæumsreceptionen i Vorning forsamlingshus, hvor 
familie, venner, naboer, sponsorer, tidligere bestyrelses-
medlemmer og medlemmer af IF-trojka, var med til at 
fejre Chresten. Det var en stor glæde for STV-bestyrelsen 
at kunne indstille Chresten til DBU’s sølvnål og en endnu 
større glæde, at han også blev udvalgt til at modtage 
den. 
Det var desværre også noget af det sidste som vi fik lov 
til at afholde i 2020, da vi pga. Corona desværre så os 
nødsaget til at aflyse påskeballet, cykelløbet, jule-
frokosten samt juleballet, hvilket også betyder at vores 
aktivitetsniveau i 2020 desværre har været et minimum.
En af de ting som vi dog fortsatte med som normalt, var 
Trojka Nyt og der udkom tre rigtige flotte blade i 2020, 
der skal lyde stor tak til Dorthe og Dorte for deres store 
arbejde med bladet, samt til alle dem som har sendt 
mariale ind til bladet. 
Vi fik i 2020 den næste udgave af vores klubdragt og vi 
har i løbet af året solgt 42 klubdragter, hvilket er rigtig 
flot.
2020 var også et rigtig godt år i forhold til vores aftale 
med OK. Her fik Leo og Finn i starten af i år overrakt en 
check af Bo fra Dag´li Brugsen på 28.057 kr. hvilket er et 
super flot beløb. 
Vi har i 2020 også fået tre nye sponsorer, så vi nu har 45 
store og små sponsorer. Der skal til alle sponsorer lyde 
en rigtig stor tak for deres fortsatte støtte, det har en 
rigtig stor betydning for hele IF Trojka og deres idræts-
udøvere  
Vi håber og tror på, at vi til efteråret kan få lov til afholde 
vores årlige julefrokost samt juleballet, hvilket vi ser 
rigtig meget frem til. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak for samarbejdet til 
bestyrelsen. 

 
STØTTEFORENINGEN 
TROJKAS VENNER VIL I ÅR 
AFHOLDE JULEFROKOST
Se annoncen med dato og tidspunkt andet sted 
i bladet.
 
Som noget nyt i år, vil der den, 22 oktober 2021 fra 
kl. 15-18 stå to personer fra STV, og sælge billetter 
til dette års julefrokost, det foregår ved indgangen 
til Hammers-høj Brugs.
Så kom i Brugsen den eftermiddag, og få købt 
billetten, og få en snak med de to herrer fra STV, og 
høre om hvad STV indeholder og har af betydning 
for IF Trojka, det kan også være at der er nogle der 
har nogle gode forslag til hvad der kunne laves af 
forskellige arrange-menter.
Vi ved allerede på nuværende tidspunkt, at ved 
næste generalforsamling kommer bestyrelsen til at 
mangle to personer, så tage fat i de to herre der står 
og sælger billetter hvis det var noget at komme med 
i bestyrelsen.
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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.



Trojka Nyt udgives af Støtteforeningen Trojkas 
Venner, Hammershøj. Bladet omdeles til alle be-
boere i Hammershøj postdistrikt (Vorning – Kvor-
ning – Hammershøj – Hvidding). 
Bladet kan også læses på www.if-trojka.dk.
Oplag: 900 eksemplarer
Bladets adresse:
Finn Jørgensen.................................23 33 86 55
Tulipanvænget 4, Hammershøj, 8830 Tjele.
E-mail: Trojkas.venner@gmail.com
Redaktion:
Dorte Thomassen .............................40 22 47 36
E-mail: trojkanyt@outlook.dk
Annoncer:
Finn Jørgensen.................................23 33 86 55 
Tryk:
Specialtrykkeriet Arco.
Hovedbestyrelsen:
Formand:
Marianne Damsgaard ......................  28 95 10 89
Næstformand:
Michael Svendsen ............................53 56 36 56
Kasserer:
Pia Veng Ramsdal ............................40 79 09 96
Kontingent og bogføring:
Lise Koch Nielsen .............................40 17 74 71
Sekretær:
Julie Østergaard ...............................42 33 94 35
Medlem:
Keld Lanng .......................................30 51 81 98
Udvalgsformænd m/k:
Badminton: Jesper Pedersen ...........50 58 95 54
Fodbold: Linda Nørgaard..................22 56 49 22
Gymnastik: Rikke Madsen ...............  20 89 13 45
Fitness: Hanne Hendriksen ...............................?
Håndbold:  ........................................................  ?
Volley: Claus Meldgaard ..................  29 47 84 14
Cykling: Carsten Poulsen ................. 21 13 11 44
Floorball: Dorthe Libach ................... 60 91 73 11
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

Foredrag med Anne Hjernøe:  
Fredag d. 8. oktober kl. 19-21.30

Bankospil i Hammershøj forsamlingshus: 
Start torsdag den 21. oktober,  
derefter hver torsdag kl.19. 

Oktoberfest:  
Lørdag d. 30. oktober kl. 18-21.

Årets julefrokost:  
Lørdag d. 20. november kl. 18-01

Indlæg til næste nummer af Trojka Nyt skal være 
redaktionen i hænde senest den 15. januar 2022.

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 


