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Ny legeplads
på stadion
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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

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
Aldrig har vores nye motto være mere gældende, end det 
er nu under Covid-19´s genopblomstring:

Trojka – idræt i fællesskab
Med den nye tilføjelse: Et fællesskab vi skal bevare, også 
hver for sig.

Det har været et mærkeligt forår med nedlukning, en 
sommer med delvis mere og mere op lukning af de for-
skellige sommeridrætter, under ordnede forhold. 
Både trænere, udøvere og forældre har vist god moral 
mht. at overholde de retningslinjer, der har været udstuk-
ket. Det skal I alle sammen have et klap på skulderen for. 
Det har været (og er) lidt svært at navigere i, for både HB 
og underudvalg, fordi retningslinjerne løbende er blevet 
ændret. I skrivende stund strammes retningslinjerne så 
igen pga. opblussen i Corona-smitte. Men vi håber, at I 
fortsat vil følge de regler, der kommer, så hold jer opda-
teret. Det er for at beskytte både jer selv og hinanden.

Bankospillet ligger jo desværre stadigvæk stille; banko-
udvalget har ikke turdet risikere at blive et lokalt hotspot 
for smitte. Det er helt forståeligt, da mange af bankodel-
tagerne og hjælperne har en vis alder, som måske brin-
ger dem i større risiko for alvorlige følgevirkninger, hvis 
de smittes med Covid-19. Der er flere af de lidt yngre spil-
lere, der har haft lidt svært ved at affinde sig med spille-
pausen, men vi er først og fremmest nødt til at tænke på 
andre. Så snart der vurderes, at det er sikkert at starte 
igen, gør vi det. Vær sikker på det, for bankospillenes ind-
tægter har været en stor støtte for aktiviteterne i If Trojka. 
Med sikkerhed først!
Vi offentliggør på Facebook, når vi åbner for banko igen.

If Trojka/STV har mistet mange indtægter pga. Covid-19. 
Selvfølgelig har vi heller ikke haft de samme udgifter, 
som vanligt, men vi mangler indtægter fra banko, spon-

sorcykelløb, soppefest, påskebal, kontingent mm. Vi an-
søgte derfor DGI/DIF´s coronahjælpepulje i juni om dæk-
ning af noget af vores tab. I lighed med andre klubber, fik 
vi tildelt 1/3 af de mistede indtægter. Det har jo, trods alt, 
været et plaster på såret.

Udvalgsarbejdet i idrætsforeningen har ikke ligget stille 
henover forår og sommer; der har været arbejdsopgaver 
nok at tage fat på. 
Vores halinspektør, Karsten Mikkelsen, er gået på pen-
sion. Tak for godt samarbejde til Karsten igennem alle 
årene. Karstens afgang har indtil videre givet IF Trojka 
lidt opgaver, som dog løses i godt samarbejde med sko-
len. I hvert fald indtil nytår har skolen overtaget rengøring 
og noget af pedelfunktionen, men 2 aktive udvalgsmed-
lemmer har påtaget sig et hverv som midlertidige tilsyns-
førende. Så ser vi hvad fremtiden bringer mht. hal, skole, 
idrætsforening og svømmebad. Vi håber jo på, at vores 
fælles drømmeprojekt snart får lidt ”flere ben at gå på”.

Andet sted her i bladet kan I læse om vore isolerings- og 
tagprojekt, samt om vores nye legeplads. Tak til hoved-
bestyrelsesmedlemmerne Michael Svendsen og Keld 
Lanng, som har trukket store læs ift. planlægning, fonds-
søgning og med at holde håndværkerne i ørerne. 

Det bliver en anderledes afslutning på de udendørs 
sportsgrene, end vi er vant til, og opstarten på indendørs 
aktiviteterne er også lidt ændrede. Men hvis vi alle sam-
men følger de anvisninger, som trænere og ledere i klub-
ben, og samfundet i øvrigt, kommer med, så kommer vi 
også igennem det her sammen. 
Som de sagde i en tv-serie, da mor var dreng: ”Let´s be 
careful out there”.

På HB´s vegne
Marianne Damsgaard
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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

  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
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NY LEGEPLADS PÅ STADION
Vores legeplads på stadion var efterhånden i en elendig 
forfatning. Flere ting var taget ned pga slid og råd. 
Derfor indhentede vi tilbud på en ny legeplads, og ansøg-
te, i samarbejde med ELRO-fondens fundraiser, diverse 
fonde om tilskud. 
Vi var heldige og fik tildelt penge fra:
- Sparekassen Hobro-fonden
- Nordea Fonden
- ELRO-fonden
så vi kunne få vores ønsker opfyldt. Det er vi meget tak-
nemmelige for! 

I skrivende stund mangler der lidt småting, så som kant 
omkring sandområdet, lidt finish ved bålstedet og et bord-
bænksæt i madpakkehuset. 
Legepladsen er blevet rigtig flot, og alle er meget velkom-
ne til at bruge den.
Pas godt på den, og pas på hinanden dernede. 

På vegne af
If Trojkas hovedbestyrelse
Marianne Damsgaard

NYT TAG PÅ KLUBHUS
I flere år har vi haft en ret stor varmeregning i klubhuset, 
og da vi fik kigget efter, var der faktisk næsten ingen iso-
lering på loftet. 
Da der så, for 1 års tid siden, begyndte at regne ned i vo-
res fitnesslokale, var vi nødt til at kigge lidt på vores tag. 
Isolering og nyt tag er jo en dyr omgang, og vi havde ikke 
alle pengene selv. Så ville vores konti ihvertfald gå i 0. 
Foråret 2019 åbnede Viborg Kommune op for, at man 

kunne søge penge til energi- og klubhusforbedringer. Det 
skyndte vi os at gøre, og fik et positivt svar i november 
2019. Vi kunne få 73 % i tilskud til vores tagprojekt. 

Nu er det færdigt, og med nye døre og vinduer, ser vores 
hus rigtig fint ud. 

På HB’s vegne
Marianne Damsgaard
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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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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

A N N O N C E R8

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
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Viborg Idrætsråd, Viborg Kommune og DGI Midtjylland er 
gået sammen om en ny indsats, som hedder 
”Foreningsklar – motion og lokale fællesskaber”.
 
Formålet med indsatsen er at få motiverede borgere kva-
lificeret til at komme med i et foreningsfællesskab, og 
igennem motion og fællesskabet i foreningen, få forbed-
ret deres fysiske, psykiske og sociale sundhed.
Det vil typisk dreje sig om borgernes, som ikke tidligere 
har prøvet at være en del af et foreningsfællesskab.

Målgruppen kan f.eks. være personer, som har været 
igennem et ressourceforløb, dvs. borgere som har været 
ramt af længerevarende sygdom, eller har været ude af 
arbejdsmarkedet i en længere eller kortere periode.

Borgerne vil være potentielle nye medlemmer forenin-
gen, og skal indgå på lige vilkår i aktiviteten / på holdet 
(lavtærskel motionstilbud), som de andre, nuværende 
medlemmer.

Vi har været til et møde i Viborg om ovenstående, sam-
men med 17 andre inviterede foreninger, og os, der del-
tog, blev enige om, at det er et rigtig godt initiativ, som 
formentlig kan motivere og hjælpe nogle hidtil inaktive. 
I vores forening har vi helt sikkert noget at byde ind med, 
da vi har nogle lavtærskel-motionstilbud, f.eks. motions-
gymnastik og fitness, så derfor har vi sagt ja til at deltage 
i projektet, som skal løbe over 3 år. 

Vi er klar til at tage imod de borgere, der kommer ud til os 
via projektet, og vil gøre vores bedste for, at de vil føle sig 
velkomne hos os.  
 
De bedste hilsener fra 

Hanne Hendriksen (fitness) 
Rikke P. Madsen (gymnastik)
Marianne Damsgaard (Hovedbestyrelsen)

 
LEGEPLADS ? NEJ, FODBOLDBANE...
D.22.september ved 9-tiden blev vores træningsbaner igen udsat for hærværk. 
Føreren af bilen mente der var tale om en legeplads, med store skader over det meste af banen til følge. 
Sagen er meldt til politiet, som ser med stor alvor på sagen. 
Vi er selvsagt kede af, at det sker igen og igen, så selvom vi gerne ville spare de penge, er vi nødt til at få en aflåst 
bom sat op. 
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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

Hviddingvej 12. Hammershøj. 8830 Tjele
mail:lisekochnielsen@hotmail.com v/Jette Lauridsen

Viborg Landevej 7 · Sdr. Onsild · 9500 Hobro
Tlf. 20 14 19 09 · post@hammershoejturist.dk

www.hammershoejturist.dk

v/Jette Lauridsen
Viborg Landevej 7 · Sdr. Onsild · 9500 Hobro
Tlf. 20 14 19 09 · post@hammershoejturist.dk

www.hammershoejturist.dk

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –
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STØVLE-BANK
 
Her i efteråret har der været god gang i vores støvlebank, hvor spillere, kvit og frit, har kunnet tage et par pæne, brug-
te støvler eller benskinner. 
Vi mangler derfor støvler og benskinner igen, så har du nogle stående, som du tænker andre kan bruge, så henvend 
dig gerne til Marianne på tlf. 28 95 10 89.
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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

v/Jette Lauridsen
Viborg Landevej 7 · Sdr. Onsild · 9500 Hobro
Tlf. 20 14 19 09 · post@hammershoejturist.dk

www.hammershoejturist.dk

v/Jette Lauridsen
Viborg Landevej 7 · Sdr. Onsild · 9500 Hobro
Tlf. 20 14 19 09 · post@hammershoejturist.dk

www.hammershoejturist.dk

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

MOBILFRISØR
v/Susan Mørk

Tlf. 29 40 39 33



N Y T  F R A  H O V E D B E S T Y R E L S E N

VORES SPONSORER I IF TROJKA
IF Trojka har vi heldigvis mange sponsorer. Sponsorer 
inden for stort set alle grene af erhvervslivet. Vi kan jo slet 
ikke takke nok for den støtte vi får, både igennem annon-
cer i Trojka Nyt, skilte i hal og på stadion, beredvillig 
støtte til Soppefesten, banko, gaver til diverse arrange-
menter osv. 
Det er en gavmildhed, som vi forsøger at give lidt igen af 
når vi vælger bankforbindelse, når vi bestiller sportstøj og 
rekvisitter, når vi skal have lavet noget på klubhus, sta-
dion eller når der skal leveres mad til arrangementer, 
fester osv. 
Vi er meget taknemmelige for at have trofaste støtter 
blandt det lokale erhvervsliv; en støtte, der gør det muligt 
fortsat at have den brede palet af idrætstilbud til børn, 
unge og ældre. 

En del af erhvervslivet har haft en lidt hård tid her i foråret 
under Corona-viruspandemien. Derfor vil vi gerne op-
fordre til, at I tænker over at handle lokalt og støtter vores 
lokale sponsorer. Det fortjener de!

Med venlig hilsen 
hovedbestyrelsen i IF Trojka. 

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

BANKOSPIL
i Hammershøj forsamlingshus

HVER TORSDAG KL. 19.00

GEVINSTER FOR CA. 13.000 kr.
på 32 spil.

SPIL :

Superbanko  - Terningespil

Københavner - Puljespillet

Pausebanko - Jack Pot

Rækkegevinster :

Gavekort til Brugsen på 50 kr.

3 Gratis tavler 

Vin
 Følg os på facebook........ Banko , Hammershøj

og iftrojka.dk

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –

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

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –

BANKOSPIL
i Hammershøj forsamlingshus

Hver torsdag kl. 19.00

GEVINSTER FOR CA. 13.000 kr.
på 32 spil.

SPIL:
Superbanko – Terningespil
Københavner – Puljespillet

Pausebanko – JackPot

Rækkegevinster:
Gavekort til Dagli’Brugsen på 50 kr.

3 gratis tavler
Vin

Følg os på Facebook ........... Banko, Hammershøj
og iftrojka.dk

13

AFLYST PÅ UBESTEMT TID PGA CORONA
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JT Biler Aps
Randersvej 44, Hammershøj • 8830 Tjele
Tlf. 8645 1962 • www.jtbiler.dk

5%
bonus

og meget mere

5%
bonus

og meget mere

ÅBEN ALLE DAGE

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

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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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 mulig-
hed 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 el-
ler en ung, som har brug for lidt økonomisk hjælp til kon-
tingent, træningstøj, håndboldsko, badmintonketcher, 
spejderuniform, tilskud til spejdertur eller lignende. Mulig-
hederne er mange.

Det er træneren eller lederen, der normalt tager kontak-
ten 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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HÅNDBOLDUDVALGET:

Udvalgsmedlem: Claus Kvolsgaard Tlf.: 40 58 21 33 Mail: trojka@kvolsgaard.dk
Udvalgsmedlem: Mathias Sloth Andersen Tlf.: 20 53 69 70 mathiassloth123@gmail.com
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: Kristian Veng Ramsdal Tlf.: 21 23 26 96

SPONSORER FOR HÅNDBOLD
Serie 1 damer: Taulborg Byg & VVS (trøjer, bukser)
Serie 4 damer: Østjysk Rengøring (trøjer, bukser)
Serie 2 herrer: Andelskassen (trøjer, bukser)
U-14 Piger: Kringelhovgaard Rør og Anlæg (trøjer, bukser)
U-10 Drenge: Hammershøj Smede- og Maskinforretning ApS 
 (trøjer, bukser)
U-10 Piger: OK/Dagli’ Brugsen (trøjer, bukser)
U-8 Mix: Hammershøj Q8 – Grill A 16 (trøjer, bukser)
U-6 Mix: Østjysk Rengøring (trøjer, bukser)
 

NYT FRA HÅNDBOLDDVALGET
Opstart Sæson 2020/2021
Så er vi endelig kommet igen efter sommer pausen.  På 
trods af Corona stadig spøger i Danmark, er vi kommet 
godt i gang med træningen og ser frem mod turnerings 
start. 

På seniorsiden har vi ansat en ny herretræner, Hans 
Køp ke, som giver herrespillerne sved på panden og for-
håbentlig kan bringe dem helt til tops i Serie 2.  Hans er 
tidligere dametræner og det er første gang han trænere 
herre ” De kan jo spille bold de knægte” udtaler Hans til 
udvalget efter de første træning. Forhåbentlig kan det og-
så trække spillere til så vi igen kan få to herrehold.
Der er stadig to damehold, men vi kunne godt bruge flere 
spillere. Christiana og Marie er stadig trænere, og også 
her er træningen godt i gang. 

I år spiller herrene med i Santander (Landspokalen) og 
har besejret LRV/Skals i første runde. Vi glæder os til at 
følge dem i de kommende runder.

Udvidet samarbejde med Ørum
Vi har i år udvidet samarbejdet med Ørum i ungdomsaf-
delingen, så vi nu dækker alle hold fra U6 til U17. 
Der er 11 hold i alt. Nogle træner fast i Hammershøj an-
dre i Tjelecenteret og U13 årgangen træner på skift i de 
2 haller. 
Vi havde fælles opstarts møde i Hammershøj hallen med 
alle trænere og vi forventer at vi sammen vil stå stærkere. 

Corona
Den spøger dog stadig og i skrivende stund kan man ha-
ve sin tvivl om turneringsstarten ikke bliver udskudt.   Der 
er kommet en del retningslinier vi skal overholde i forbin-
delse med kamp.
Der skal af sprittes mellem hver kamp. Tidtagerbord, ud-
skiftningsområde, Mål, opvarmningsområder og omklæd-
ning. Vi er spændt på at se hvordan det kommer til at fun-
gere. 

/Håndbold udvalget

U15 DRENGE
Så kom vi endelig i gang med træningen igen. Drengene 
har glædet sig, da sidste sæson afsluttede meget pludse-
ligt.
U15 er også årgangen hvor vi bliver introduceret for har-
piksen på bolden og skifter til en større boldstørrelse. 
Drengene har set frem til det øjeblik længe og tager de 
mange vabler i stiv arm. Der bliver sat en del plaster og 
sportstape på fingerne, men drenge kæmper videre.   Til-
gengæld skal de lige lære at styre bolden igen og derfor 
bruger vi en del tid på kaste gribe øvelser og mange skud 
øvelser. 

Vi glæder os til at komme i gang med kampe. 
 
Er du U15 spiller, kunne vi godt bruge et par stykker me-
re - Så kom til træning. Det koster ikke noget at få et par 
prøvetræninger. 

/Claus
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                                                              GYMNASTIK 
      Sæsonplan 2020-2021.                                              I.F. Trojka  
 

Mandag Mandag Tirsdag 
 

Onsdag Torsdag 

16.30 – 17.30 
Drenge Minispring 
(5-8 år) 
 
Inst.:  Klara Kjeldsen, 
Anne Holst, Johannes K 
 

16.30-17.30 
Drenge Juniorspring 
(9-15 år) 
Inst.: Charlotte, 
Torsten 
 
-Alle drengene har 
fælles opvarmning, 
derefter bliver de delt- 

16.45 – 17.45 
Familiefræs2 
(3-5 år + forældre) 
 
Inst.: 
Didde Nielsen 

16.45 – 17.45 
Pige Minispring 
(5-8 år) 
 
Inst.: 
Rikke M, Mette L, Kristina B, 
Malou, Emilie 

16.45 – 17.45 
Familiefræs1 
(1-2 år + forældre) 
 
Inst.: 
Regitze Skals 
 

17.30 – 19.00 
Junior spring 
(9 år og op efter) 
 
Inst.: 
Charlotte A., Heidi Svane 
Anne Holst. Sara, Melanie 
 

 18.00-19.00 
Dancefit for børn 
(7-15 år) 
 
Inst.: 
Gita Nørgaard, Heidi S. 

18.00 – 18.45 
Turbo fræs  
(7 år og op efter) 
 
Inst.:  
Julie Skov Østergaard 

 

19.00 – 20.00 
Motions damer 
 
Inst:  
Susanne Bundgaard 
 
 

   
 

 
 

OPSTART UGE 38 

N Y T  F R A  G Y M N A S T I K

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

Sæsonplan 2020-2021
GYMNASTIK

IF Trojka
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Vi har Danmarks 
mest tilfredse kunder

Vil du også være tilfreds - så ring til en af os.

Mette Winther Nielsen
erhvervsrådgiver
mwn@sparkron.dk 
tlf. 87 82 62 42

Ann Hauge Pedersen
kunderådgiver
ahp@sparkron.dk
tlf. 87 82 62 35

Berit Villadsen
kunderådgiver
bv@sparkron.dk
tlf. 87 82 62 33

Lene D. Nielsen
kundemedarbejder
ldk@sparkron.dk
tlf. 87 82 62 34

Karin Laursen
souschef
kla@sparkron.dk
tlf. 87 82 62 32

Frank J. Stenholt
afdelingsdirektør
fsj@sparkron.dk
tlf. 87 82 62 31

Trine Velling
kundemedarbejder
tv@sparkron.dk
tlf. 87 82 62 36

Fårup afdeling, Stadion Allé 1 
8990 Fårup, telefon 86 45 25 66 
sparkron@sparkron.dk
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FITNESSUDVALGET:

Formand: Hanne Hendriksen
Udvalgsmedlem: Marie Hendriksen
Udvalgsmedlem: Sanne Rud Hansen 

3 måneder kr. 400,00

6 måneder kr. 750,00

12 måneder kr. 1.350,00

3 måneder kr. 300,00

6 måneder kr. 600,00

12 måneder kr. 900,00

Priser:
Hver dag fra kl 05.00-22.00:

Priser:
Kun hverdage fra kl. 09.00-15.00:

Nøglebrik:
Kr. 50,00.

EN LILLE HILSEN FRA FITNESS 
Så er vi godt på vej ind i efteråret.
Efteråret er den tid, hvor vi rykker indendørs og dette 
gælder selvfølgelig også for fitness.

Fitnesscenteret har jo været lukket ned i en periode i for-
året, ligesom meget andet i Trojka var.
Men nu er vi i gang igen og vi har masser af abonnemen-
ter til salg.

Vi har ikke så meget nyt på programmet i efteråret, coro-
naen lurer stadig og ingen ved, hvad der følger efter.
Men men, vi har godt nyt………….

Emilie Valeur og Rasmus Thomassen fik deres fitness in-
struktør uddannelse i sidste weekend. 
Stort tillykke til jer 2 med uddannelsen og velkommen i 
instruktørteamet.

Vi kan nu tilbyde flere dage med instruktører i centeret.
Vi har ikke helt klarlagt instruktørtiderne, men det gør vi 
hurtigst muligt.
Hold øje på vores Facebookside, der bliver instruktørti-
derne lagt op.

Slutteligt vil jeg ønske alle et godt efterår og en god vinter.
Pas godt på jer selv og hinanden.

Venlig hilsen 
Hanne Hendriksen
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BADMINTONUDVALGET:

Formand: 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

NYT FRA BADMINTONAFDELINGEN  
Badminton er startet op mandag d. 7 oktober for motions 
badminton mandag & onsdag aften. Her er der god tilmel-
ding fra start med ca. 20 motions spillere mandag aften 
og 8 motions spillere onsdag hvor der kører baneudlej-
ning.

Sæsonen er startet op med de nu velkendte COVID-19 
restriktioner som er begrænset brug af omklædningsrum, 
afspritning af hænder ved ankomst i hallen og under træ-
ning, op sørg for at holde så god afstand som muligt.
 
Dette respekterer spillerne og det går rigtig fint.
 
Ungdoms badminton
Efter planen skulle begge ungdomshold som vi startede 
med sidste år, være startet op mandag d. 5 oktober. For 
at være istand til at kunne starte 2 hold op igen i år for al-
dersgrupperne 1 til 9 klasse, var det nødvendigt at finde 
en ny træner / hjælpetræner da Magnus Skovgaard som 
var hjælpetræner sidste sæson, desværre ikke havde 
mulighed for at  være træner igen i den nye sæson, grun-
det arbejde.
Dertil har jeg søgt en ny træner / hjælpetræner uden des-
værre at få nok henvendelser. Derfor er det desværre kun 
muligt at starte 1 ungdomshold op i år som bliver for 5 til 
9 klasse og max 20 spillere.
Ungdomsholdet starter mandag d. 5 oktober. Kl 17.30.
 

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  B A D M I N T O N

Det er beklageligt at vi ikke kan starte et hold op for de 
mindste badminton spillere, men der skal desværre noget 
hjælp til, for at dette kan lade sig gøre.
Hvis der er to forældre som vil og har mulighed for at stå 
for træningen som primært består af sjov & leg med fjer 
og ketcher på badmintonbanen, vil jeg meget gerne op-
fordre til at kontakte mig. Så vil vi starte et hold op for de 
mindste mandag eftermiddag kl 16.30 til 17.30.. Mere in-
fo om dette kommer hvis et par forældre skulle være klar 
til det.
 
Ellers ruller sæsonen afsted og vi krydser fingre for at vi 
får lov at spille sæsonen ud, uden yderligere restriktioner 
og nedlukninger grundet COVID-19.
Vi glæder os til resten af sæsonen med alle de glade bad-
minton spillere!
 
De venligste træner hilsener
Jesper Pedersen, formand for badminton
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IF TROJKA     -     BADMINTON 

FØLG MED PÅ  : WWW.IFTROJKA.DK/BADMINTON &   FACEBOOK: IF TROJKA BADMINTON 

 BADMINTON OPSTART UNGDOM 
SÆSON 2020/2021 

Så starter Badminton sæsonen 2020 / 2021 for ungdom 5 til 9 klasse 

Opstart ungdom 5-9 klasse:   Mandag d. 5 Oktober kl 17.30 

I år er det desværre kun muligt, at starte 1 hold op for ungdom, grundet 
manglende træner hjælp. Og grundet COVID-19 situationen kan der max. Være 20 spillere på holdet. Derfor 
er det nødvendigt med tilmeldning til Træner Jesper Pedersen via SMS eller messenger før første træning, 

efter ”først til mølle” princip. 

I år er lidt en speciel sæson grundet COVID-19. 
Vi følger selvfølgelig alle sundheds styrelsens & DGIs foreskrifter & anbefalinger. 

DGI´s retnings linier for indendørs badminton, kan læses her: 

https://www.dgi.dk/badminton/badminton/artikler/anbefalinger-til-genaabning-af-badminton-i-hallen

Det anbefales at komme omklædt og efterfølgende tage bad hjemme. Hvis der ønskes 
at benytte omklædnings rummene, kan dette gøres med 1 mtr afstand efter retnings linierne og max 

2 af gangen i bruserne. 

VOKSEN MOTION Træningstider. 

Mandag kl 19.15 til 21.30 

Onsdag kl 19.00 til 21.30 ( Kun udlejning af baner ) 

I Hammershøj Hallen har vi 5 Badminton baner 

Tilmelding / Bane udlejning efter ”Først til mølle” Princip 

Priser  

Mandag: voksen MOTION: 700,- pr spiller. Double eller Single bane I 1,5 time ( Pris Inkl. Fjerbolde ) 

Onsdag: voksen MOTION: 450,- pr spiller. Double eller Single bane I 1,5 time ( Pris uden Fjerbolde ) 

Tilmelding og spørgsmål vedr. bane leje til Formand: 

Jesper Pedersen, Mobil nr. 50589554 eller email: jesperpedersen465@hotmail.com 
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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)
U11 drenge: Mollerup Murerforretning Aps 
 (trøjer, bukser, strømper)
U7-U9 drenge: Entreprenør Johnny Skamriis, Hammershøj 
 (trøjer, bukser) 

FODBOLDUDVALGET:

Formand: Linda Nørgaard Tlf.: 22 56 49 22 Mail: Linda@xc90.dk 
Bitten Nyrup Pedersen Tlf.: 22 41 85 65 Mail: bittenslagter@mail.dk
Pia Ørum Tlf.: 23 72 94 22 Mail: piaogtorsten@mail.dk
Herresenior: Karsten Fjordvald Tlf.: 53 65 48 55 Mail: karsten.k.fjordvald@outlook.dk
Hjemmeside/kluboffice mv: Tommy Frederiksen Tlf.: ? Mail: tsf.frederiksen@gmail.com

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

NYT FRA FODBOLDAFDELINGEN
Efter en mildest talt atypisk udendørssæson med indlagt 
corona-pause ser vi nu med spænding frem til en inden-
dørs sæson, hvor corona-virus fortsat er en del af hver-
dagen, hvilket selvfølgelig også indebærer særlige hen-
syn omkring den indendørs fodbold (se opslag i hallen 
vedr. aktuelle corona-foranstaltninger).
Vi håber selvfølgelig meget at det bliver muligt at holde 
gang i fodbolden, også henover vinteren, og opfordrer 
alle interesserede til at komme forbi fredag eftermiddag/
aften og lørdag formiddag fra uge 43 (opslag med træ-
ningstider mv. kommer på Trojkas hjemmeside og face-
book-side).
 
Heldigvis har vi i Trojka Fodbold nogle meget engagere-
de trænere/holdledere og andre frivillige, som har gjort et 
kæmpe stykke arbejde ift. at gøre det muligt at spille fod-
bold, også med restriktioner. Der er blevet kridtet ekstra 
baner op, med afstand, der er blevet produceret skilte og 
opslag, og der er blevet instrueret i håndvask og afsprit-
ning til den store guldmedalje, så det er så sikkert som 
muligt at mødes om fodbolden. Så stor tak for indsatsen, 
og ”keep up the good work”, vi kommer nok til at fortsæt-
te med afstand, afspritning osv. en rum tid endnu.

Apropos engagerede frivillige, så vil vi gerne være endnu 
flere om opgaven med at holde fodboldafdelingen i top-
form, og derfor vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du 
kunne have lyst til at give en hånd med. Det kan være 
som medlem af udvalget (især mangler vi folk, som selv 
er aktive spillere), som træner (vi mangler aktuelt en træ-
ner/holdleder for damesenior, og kunne også godt tænke 
os at få U13-15 holdet i gang igen), eller evt. som dom-
mer.
For at holde snor i udgifterne har vi ”hjemmedommmere” 
til vores børne-kampe, og det vil være rigtigt dejligt for 
trænere/kampfordeler, hvis der er en lille brutto-trup af fri-
villige, der vil give en hånd med som dommer ind i mel-
lem. Jo flere vi er om opgaven, så mindre tidkrævende for 
den enkelte, og det er altid en både spændende og gi-
vende oplevelse at være med til at give de yngste spillere 
en god oplevelse med en fodboldkamp.
Tag endelig kontakt til én af os i udvalget, hvis du har lyst 
til at være med!
 
Linda Nørgaard
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DAMESENIORHOLD FODBOLD
Sæsonen 2020 er ved at være slut. Vi fik spillet to kampe 
inden sommerferien. I efteråret har vi pt vundet 3 kampe 
og tabet 3 kampe. Vi mangler 2 kampe i skrivne stund. Til 
træning er vi blevet reduceret til en 8 stykker. Grundet 
skader.

.
Sæsonen 2020 bliver også der hvor jeg har besluttet at 
stoppe som damesenior træner pga ,af nye arbejdstid og 
nye fritidsinteresser. Jeg håber at dameseniorholdt vil 
fortsætte i 2021 . Så kan kun opfordre til at hvis du har en 
træner gemt i dig så er der nogle fantastiske søde kvin-
der/ piger. Der vil sætte stor pris på en træner. Til sidst vil 
jeg gerne sige tak for 3 fantastisk  sæsoner med damese-
niorholdt. Kommer helt sikkert til savne jer allesammen.

Hilsen 
Claus Thuesen 

U11 piger
Trods udfordringerne med Corona i forårssæsonen, har 
vi haft en super fin efterårssæson med U11 pigerne, i alt 
12 spillere har været med hele sæsonen. Der trænes 1 
time hver torsdag, hvor der udover fodbold også er plads 
til sjov og hygge.
Vi har deltaget i turnering siden sommerferien og de sid-
ste kampe spilles her i slutningen af september. Vi har 
spillet 5-mands, så pigerne har på skift været med til 
kamp. Det er desværre ikke blevet til en sejr endnu, men 
der kæmpes bravt og humøret er i top hver gang.
Vi takker for en super sæson – vi ses igen til foråret 2021, 
hvor vi håber at se rigtig mange af jer igen og der er jo al-
tid plads til flere.

U10-11

Kampene i forårssæsonen og træningen generelt blev 
desværre forkortet på grund af Corona, men heldigvis har 
vi fået lov at spille kampe her i efteråret. Efter sommeren 
er vi begyndt at spille 8-mands kampe og fordi vi er man-
ge spillere på holdet har vi også har et 5-mandshold til-
meldt turnering så vi kan give alle muligheden for at spille 
kampe med jævne mellemrum. I den daglige træning har 
vi forsøgt at øve tilbageløbet fra angreb til forsvar samt 
evne til at overskue hvem man skal dække op således 
ikke alle mand på holdet forsøge at takle boldholderen. 
Når udendørssæsonen slutter i uge 41 så starter vi op 
med indendørs fredag i uge 43, formodentlig klokken 
1600-1715. 



25N 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-cykelsæsonen har været præget af både stor 
succes men også larmende stilhed / stilstand. 
Vi startede sæsonen på en helt anderledes måde end vi 
plejer, med vores ”Corona-cykel-challange” hvor vi cyk-
lede sammen hver for sig. Her var der rigtig god deltagel-
se fra både børn og voksne. Det var en fed måde at star-
te sæsonen på.
Efterhånden blev der åbnet lidt mere op for, at vi måtte 
cykle sammen. I starten dog stadig med begrænsninger 
på max. 10 personer. Vi valgte derfor at køre vores cykel-
hold som ”begivenheder” over facebook, hvor vores med-
lemmer skulle tilmelde sig fra gang til gang. Her fik vi bl.a. 
startet to nye hold op, henholdsvis ”Kvinder i sadlen” og 
”Cykel - Styrke & Kondi”. 

Der var god tilslutning til ”Kvinder i sadlen” i starten, hvor 
vi lidt senere på sæsonen nogle gange kunne samle 13-
14 kvinder. På holdet cykler vi en stille og rolig tur på 15-
20 km. De dage vi er mange, deler vi os i to hold, så nog-
le kan cykle lidt hurtigere end andre. Tilslutningen er dog 
faldet lidt her efter sommerferien, men jeg håber den sti-
ger igen, når alle er helt færdige med at holde ferie osv. 
Vi fortsætter med at cykle til engang hen i efteråret, og så 
er det mit store håb og ønske, at vi kan oprette et lignen-
de hold igen i næste sæson.

”Cykel - Styrke & Kondi” holdet har haft knap så stor suc-
ces. Men nu er det prøvet af. Holdet er nu lavet om til et 
”Torsdags m/k” hvor tempo og distance ligger på et ni-
veau, der matcher mellemgruppen. Dvs. vi cykler en tur 
på 20-30 km. med et snit på 23-24 km/t. (CIRKA !!!!) Og-
så her har det været lidt beskeden tilslutning, men mon 
ikke vi kan lokke lidt flere med inden vi lukker og slukker 
engang i efteråret.

Personligt syntes jeg, at der er meget stille i vores cykel-
klub. Der er ikke så mange, der byder ind med cykelture 
på vores facebook gruppe, som der plejer at være. Om 
det stadig er corona der spøger, eller det skyldes at folk 
ikke har tid eller lyst til at cykle i klubregi ved jeg ikke. Jeg 
har indtryk af, at mange har skabt deres egne cykel-afta-

ler/ trænings miljøer med gode venner, og derfor ikke bru-
ger klubben i samme omfang som tidligere.
Jeg har i hvert fald en fornemmelse af, at trojka farverne 
stadig triller rundt der ude i det danske landskab. Bl.a. 
ved jeg, at der var en lille flok unge mennesker, der cyk-
lede en tur til Skagen før sommer. Det er SEJT.
Stort set alle de planlagte cykelløb som vores medlem-
mer normalt deltager i, bl.a. Hærvejsløbet, Tjele Langsø 
rundt og vores eget cykelløb ifb. med Soppefesten blev 
også aflyst pga. coronaen. Det har muligvis også lagt en 
lille dæmper på motivationen, for at komme af sted til træ-
ning. Vores planlagte tur til Fur i august blev desværre 
heller ikke til noget, da der ikke var tilmeldinger nok. Vi 
håber dog stadig at Frankrig turen i uge 38 kan gennem-
føres.

Derfor skal der lyde en stor opfordringer fra cykeludval-
gets side til, at komme af sted på raceren, havelågen eller 
MTB`en inden efteråret for alvor sætter ind, og gør dage-
ne kortere. - Og spørg gerne på facebook gruppen, om 
der er nogen der vil med. Vi vil så gerne cykle sammen i 
fællesskab.

På vegne af cykeludvalget
Klara K. Kjeldsen



TROJKA LAN 2020
TrojkaLan 2020 blev det 6. event i Hammershøj Hallen 
som blev afholdt fra den 18. - 20. september.  En årlig be-
givenhed som mange unge ser frem til hele året. 

Dog blev 2020 eventet et specielt event grundet Corona. 
Vi besluttede ret tidligt på sommeren at vi ikke ville sælge 
flere billetter end at vi kunne holde os på 100 deltagere.  
Det var også relativt nemt og vi havde faktisk en del i del-
tager i kø, som ønskede en billet. 

Vi havde i år indført en lang række corona tiltag for at sik-
re vores gæsters og egens sikkerhed. Og vi må da ind-
rømme at vi var noget spændte på Mettes pressemøde 
fredag 5 timer før start om vi skulle lukke helt ned. Dog 
gik det ikke så slemt, men det betød dog at vi indførte 
krav om mundbind når man rejste sig fra sin stol. 

Det var en fornøjelse at se hvordan der blev hygget på 
trods af alle de resektioner som der skulle efterleves, hvil-

ket alle gjorde til UG. Vi havde frygtet at vi skulle lege Co-
rona politi hele weekenden, men må erkende den frygt 
blev gjort til skamme ret hurtigt. Sort ros til alle deltagere 
for at respektere og udvise hensyn. 

Stort set alle konkurrencer blev gennemført som sæd-
vanligt. Vi havde skruet ned for scene shows for at undgå 
tætte samlinger foran scenen og FIFA turneringen blev 
aflyst da deltagerne skulle dele udstyr, som gik imod vo-
res egen anbefalning. 

Der skal lyde en stor TAK til de frivillige hænder der driver 
dette Arrangement og til Herre seniorne fra Håndbold, for 
hjælp til opstilling. 

Vi ses til TrojkaLAN 2021 og vi håber at være tilbage for 
fuld styrke der. 

/Claus

T R O J K A  L A N  2 0 2 026
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■ 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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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

 

hvor der vil kommer info om, hvad der rør sig i 
sports- og soppefestudvalget.

Facebook: 
Sports og Soppefesten Hammershøj

Udnyt fritiden

– MELD DIG IND I IF TROJKA
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NYT FRA SOPPEFESTKOMITEEN
Sport og soppefest året 2020, har været et lidt specielt år. 
Der var i starten af året, udskiftning af bestyrelsemedlem 
Henrik Niemeier, der har været med i nogle år, en stor tak 
ham, og velkommen til Andrea Bengtsen.  
Da hele programmet var klar til at blive slået op, måtte vi 
med en stor klump i hjertet, aflyse dette års Sport- og sop-
pefest. Der blev drøftet om det var muligt at afholde en 
anderles Sport og soppefest, i en mindre version over 
pinse weekenden. Vi mente at det ville blive med for sto-
re omposteringer, og vi kunne ikke være sikre på, om der 
var opbakning til det. 
Til sidst vil vi sige stor tak til Lars Remmevad, som  har 
valgt af stoppe efter en del år i komitéen.

DEJLIGE MINDER FRA SOPPEFESTEN 2019
Soppekongen kører flere øl til
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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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 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

HAMMERSHØJ
AUTOOPHUG

 

TRANKJÆR

HAMMERSHØJ

JOHNNY
SKAMRIIS

Entreprenør

 

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

Leo Christensen  40 11 66 73
Dorthe Remmevad  61 46 61 59
Christen E. Møller  20 43 41 01

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 / 86 45 18 66 Mail: fika@post.tele.dk
Christen E. Møller Tlf.: 20 43 41 01 / 86 45 11 00 Mail: chragsm@mail.dk
Michael Hagedorn Tlf.: 41 86 27 12 Mail: hagedorn66@hotmail.dk
Leo Christensen Tlf.: 40 11 66 73 Mail: leochristensen@c.dk
Søren Andersen Tlf.: 22 49 17 73 Mail: haaningandersen@gmail.com
Suppleant: Jørgen Hendriksen

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 
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 bogen; 
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.
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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 
beboere i Hammershøj postdistrikt (Vorning – 
Kvorning – Hammershøj – Hvidding). 
Bladet kan også læses på www.if-trojka.dk.
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 ......................  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

Nr. 1/april 2005 1 11:21 ,50/40/62 Indlæg til næste nummer af Trojka Nyt skal være 
redaktionen i hænde senest den 15. januar 2021.

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 


