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Sponsorcykelløb: Arrangeret af Trojkas Støtteforening.

Totalhåndbold: 1600 skoleelever var med til stævnet i
Viborg Stadionhal.

Soppefesten: Muddi og salamidrengene underholdte til
årets Soppefest.

Soppedronning: Marianne Damsgaard blev den nye
soppedronning 2018.

TrojkaLan: Det 4. event i Hammershøj Hallen var helt
udsolgt.

Fodbold: Herresenior 2018.
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Få et OK Benzinkort
og støt IF Trojka
hver gang du tanker

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.

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

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.

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
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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: Birgith Sloth Andersen

Tlf.: 28 74 17 47

Mail: birgithsloth@mail.dk

Bogføring / kontingent: Lise Koch Nielsen

Tlf.: 40 17 74 71

Mail: lisekochnielsen@hotmail.com

Sekretær: Trine Jørgensen

Tlf.: 60 38 37 80

Mail: trinej_1993@hotmail.com

Medlem: Keld Lanng

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
Efter en helt fantastisk, rekord varm sommer, har efteråret holdt sit indtog. Med det følger jo også, at de fleste
udendørs turneringer i f.eks. fodbold snart er slut. Trojka
ligger rigtig godt i de fleste rækker, og det er jo dejligt. På
herreseniorsiden er der indledt samarbejde med Team
Nørreå, og det fungerer rigtig godt.
Det kniber dog stadig med spillere i ungdomsrækkerne,
dette gælder også for håndbold, men det er et problem
vi deler med klubber over det meste af landet. Her har de
holdbaserede sportsgrene lidt trange kår. Der er så utroligt mange tilbud til børn/teenagere, og zapper-kulturen
gør også lidt, at nogle hopper fra det ene til det andet,
hvilket giver svære betingelser for holdsport.
Cykling og badminton er i fremgang, der kommer flere
medlemmer begge steder. Cykelfolkene skifter snart racerne ud med mountainbikes, så de drøner videre i skovene hen over vinteren.

Mail: keldlanng@hotmail.com

I badminton står Jesper lidt alene med mange opgaver,
så hvis der findes en med interesse for badminton, der
har lyst til at give ham en hånd med, vil han blive meget
glad!
Gymnastikudvalget i Trojka består af mange dygtige og
engagerede mennesker, og de får den ene gode ide´
efter den anden. Når de får en ide´, er der ikke langt til
handling, så lige i øjeblikket arbejder de på at få skabt
muligheder for udendørs træning. Det bliver spændende, og jeg er sikker på, at de når i mål med deres projekt.
Trojka-lan er netop overstået, og med stor, stor succes.
Hallen var helt fyldt af 180 spilleglade mennesker. I år
var 4. gang, og endnu engang imponeredes jeg over holdet bag arrangementet. De gør det helt utroligt godt, og
har virkelig fået sat Hammershøj på landkortet. Jeg glæder mig allerede til næste år, og det ved jeg, at rigtig
mange af deltagerne også gør.

JULEBAL i Hammershøj forsamlingshus
25-12-2018 Kl.21.00 – 02.00

PRIS 80 kr. incl. garderobe
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Lån til din nye bil fra:

2,95 %* i rente,
4,1* i ÅOP

*Låneeksempel:
Udbetaling 20 % Hovedstol kr. 207.360, variabel rentesats p.t. 2,95 % p.a., årlig effektiv rente p.t. 2,983 %, løbetid 84 mdr., mdl. ydelse kr. 2.735.
Samlet kreditbeløb kr. 200.000, ÅOP 4,1 % og etableringsomkostninger** kr. 7.360.
** Specifikation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision, dokumentgebyr samt oprettelse af ejerpantebrev i alt kr. 2.500. (Normalpris 2 %
af 207.360 kr. 4.147, dokumentgebyr kr. 1.000, etablering af ejerpantebrev kr. 750, i alt kr. 5.897). Tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af
207.360 + kr. 1.660) kr. 4.860, i alt samlede etableringsomkostninger på kr. 7.360.
Særlige vilkår: For at opnå lånet på de annoncerede vilkår stilles der krav om, at der tegnes kaskoforsikring på bilen. Forsikringsselskabets vederlag for udfærdigelse af panthaverdeklaration er ikke medtaget i ÅOP, idet prisen først kendes, når lånet stiftes. Der er ligeledes krav om helkundeforhold i Andelskassen samt i Købstædernes Forsikring. Renten fastsættes i forhold til størrelsen af udbetalingen. Lånets løbetid afhænger af
bilens alder. Forudsætter almindelig kreditvurdering.

Lån til lokal vækst
I Andelskassen tager vi ansvar for vores
lokalsamfund. For hvert nyt lokallån, der
oprettes, giver Andelskassen 1.000 kroner,
som fordeles til gode, lokale formål.
Graveme 1, 8800 Viborg
Telefon 87 99 39 00 · www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN

E-sport er kommet for at blive, må vi erkende. Vi vil meget gerne med på den vogn, og indlemme det i den
brede palet, vi har af tilbud til medlemmerne. Vi har nok
økonomien til det, men mangler en tovholder/træner/leder, og vi mangler egnede lokaler. En ide´ kunne måske
være at indgå et samarbejde med skolen, så der kunne
være en maksimal udnyttelse af lokaler, PC´er osv. Men
som første step – vi mangler en ildsjæl, der vil arbejde
for og med det.
Årets soppefest er veloverstået, og endnu engang imponeres jeg over, hvor fantastisk et lokalsamfund vi har!
Der er rigtig mange mennesker, der er villige til at give
en hånd med under afviklingen af en uges fest.
Når man prikker en person på skulderen og spørger:
”Kan du hjælpe et par timer eller 3 med denne opgave?
”, så er det de færreste der siger nej. Det er den slags,
der binder et lille samfund, som vores, sammen.
Jeg blev kåret som ”soppedronning”, og det er en ære
jeg er dybt taknemmelig over at blive tildelt. Jeg gør et
stk. arbejde som formand i Trojka, men det er jo mindst
lige så meget (og måske mere) alle de andre i hovedbestyrelsen eller i underudvalgene, der gør det store, dag-

ÅRETS TROJKANER
Så er det igen tid for
udnævnelse af
Årets Trojkaner 2018

lige arbejde, så titlen er lige så meget et cadeau til dem.
If Trojka er jo som en stor maskine, hvor alle delene skal
passe sammen, alle har hver sin funktion, og det hele
skal gerne være velsmurt, for at det kører som det skal.
I If Trojka har vi en ret ”velsmurt” maskine, og det er der
mange, der kan takkes for.
Som soppedronning er min fornemste opgave er at samle penge sammen til næste års fest, til gavn for os alle.
Derfor holder jeg en fest d. 3.11. for omegnens piger,
damer og kvinder, og allerede inden vi ramte oktober,
var alle billetter væk. Det er jo helt fantastisk, og jeg
glæder mig for vildt til den dag.
En af eks-soppekongerne spurgte for nylig: ”Er du sikker
på det er lovligt at udelukke mændene på den måde?”
Det tror jeg nu nok det er, men jeg håber at borgerforeningen/forsamlingshuset vil arrangere f.eks. en herrefrokost for ”de stakkels” mænd, så de ikke skal føle sig
forbigået. J
I ønskes alle et godt efterår og en god vinter.
På HB’s vegne
Marianne Damsgaard

Det er nu muligt at betale
kontingent i IF Trojka
med Mobilepay

Forslag til
formand, Marianne Damsgaard eller
næstformand, Michael Svendsen
senest den 31. januar 2019.

Støt vore annoncører
De støtter Trojka
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Tø m r e r f i r m a e t

Hammershøj
Blomstercenter

www.hammershoejblomster.dk
v/Erik Andersen ·Viborgvej 60 · 8830 Tjele

Tlf. 86 45 14 76

v/ Jesper Jakobsen
20 97 19 10 | jkjemtrupj@gmail.com

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

Vi holder
boldene i
luften

Foulum Fodboldgolf
www.foulumfodboldgolf.dk

Vammen Kro

Kursuslokaler · Festlokaler · Mad ud af huset

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

Cykel og plæneklipper værksted
Østergade 63 ved Mollerup
Salg af nye maskiner og alt i service incl. slibning
af alle slags knive – også cylinderklippere
Vi henter og bringer gerne.
Tlf. Butik 81114157 / Værksted 81114158
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B A N K O U D VA 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

SPONSORER FOR BANKO

BANKOSPIL

Rytters Auto, Autopartner, Hammershøj:
Poloshirts og sweatshirts til bankomedhjælperne.

i Hammershøj forsamlingshus
HVER TORSDAG KL. 19.00

GEVINSTER FOR CA. 13.000 kr.
på 32 spil.

SPIL :

Superbanko - Sponsorbanko
Københavner - Puljespillet
Pausebanko - Jack Pot
Rækkegevinster :
Gavekort til Brugsen på 50 kr.
3 Gratis tavler - Smør
1 Kylling
Følg os på facebook........ Banko i Hammershøj
og iftrojka.dk

Støtteforeningen Trojkas venner

BILLETSALG: Dorte Thomassen Tlf 40224736

Senest den 9-11-2018
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Hammershøj forsamlingshus
Lørdag den 17-11-2018 kl. 18.00 – 01.30
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Dalsgaards Autoteknik

– lad os servicere
din bil!
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

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

For everything your car needs.

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

2241 8565

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

Hammershøj
Blikkenslageri
v/ Gert Mouritsen
Hviddingvej 14
Hammershøj · 8830 Tjele
Tlf. 86 45 19 92 · Biltlf. 40 98 43 38

Alt i zinkog skiferdækning
Nyt såvel som
reparationer

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
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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?

Hvem kan søge?

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.

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

IF Tro jka

IF Tr ojk a

drikkedunke

sports-tasker

Super
godt
tilbud !

LILLE TASKE
200 kr.

STOR
TASKE
250 kr.

25 kr.

Henvendelse til - Søren Andersen:
89
Marianne Damsgaard: 28 95 10

22 49 17 73

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

Ørum Fysioterapi
& Træningscenter
Individuel træning • Holdtræning • Rådgivning
Sundhedstjek • Undersøgelse • Behandling

René Høberg Pedersen

Gode adgangsforhold for kørestolsbrugere.

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

Åbning
man-fre stider:
8.00-16
.30

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

Kenneth Damsgaard

Trine Hyldahl

Tandlægerne i Tjele
Jørn Frandsen & Morten Olesen
Ørum afdeling:
Rådhus Allé 9,
Ørum
8830 Tjele
Tlf. 86 65 29 55

www.hammershoj-autoophug.dk

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

E-mail: tjeletand@tjeletand.dk

Nedbrydning og knusning
– alt entreprenørarbejde udføres

JOHNNY SKAMRIIS
23 23 18 20

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

NYT FRA BADMINTON
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BADMINTONUDVALGET:
Formand: Jesper Pedersen

Tlf.: 50 58 95 54

Mail: jesperpedersen465@hotmail.com

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

TRÆNERE UNGDOM:

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

NYT FRA VOLLEYBALL

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

NYT FRA FITNESS

FITNESSUDVALGET
Christina Harbo, Tlf. 50 80 24 21.
Er der evt. spørgsmål til vore instruktører kan de kontaktes på mail: iftrojkafitness@outlook.dk

ÅBEN ALLE DAGE 5.00-22.00

IF	
  Trojka	
  Fitness	
  

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

Mandag	
  

18.00-‐19.00	
  

Torsdag	
  

18.00-19.00	
  

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

Åben	
  alle	
  dage	
  5.00-‐22.00	
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MOBILFRISØR
v/Susan Mørk
Tlf. 29 40 39 33

Tlf. 86 45 12 05
Viborgvej 19A · Hammershøj
Man.-fre. kl. 9.00-17.30

Al gravearbejde
udføres med 21 tons gravemaskine.

Al gravearbejde

Nedbrydning af stalde, huse m.m. • Sortering af aﬀald
udføres med 21 tons gravemaskine.
Optrækning af rødder • Oprensning af vandløb ect.
Nedbrydning af stalde, huse m.m. • Sortering af aﬀald

VIKARSERVICE
– MASKINUDLEJNING
Optrækning af rødder
• Oprensning af vandløb ect.

Liva Trucking ApS
Liva
Trucking
ApS
v/Jens
Hytting

v/ Jens25Hytting
Nørbækvej
· 8830 Tjele
Nørbækvej
25 · 8830
Mobil 4074
2466Tjele

4074 2466
Støt vore Mobil
annoncører
– de støtter Trojka

Danmarks
største betonpumpe
– 58 m rækkevidde!

Alt indenfor beton og betonpumpning
med rækkevidde fra 24 mtr. til 58 mtr.
Midtjysk Betonpumpning ApS
Kontakt tlf. 86 644 744 og hør nærmere
www.midtjyskbetonpumpning.dk

NYT FRA CYKLING

13

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
Sommeren går på hæld, og hvem kan huske en sommer
hvor vi har siddet og krummet tæer, fordi den næsten var
fór god…
Det var den næsten i år, og cykelholdet har i den grad
kunnet nyde den ene aften efter den anden, med sol
varme og frem for alt, ofte ingen vind. Der har generelt
været rigtig godt fremmøde til træningsturene, men især
på begynder/børneholdet har fremgangen været stor.
Det har været fedt at se alle de nye, og se hvordan forældre, sammen med deres børn er kommet i gang, med
at cykle sammen i klubben. MEGAFEDT!! Velkommen til
store som små!
I foråret havde vi jo en flok på DGI Kaptajn-kursus. Det
var fint og især i starten af sæsonen, blev den nye viden
brugt til at organisere bedre og især mere sikre ture. Vi
må dog erkende at det er fadet lidt ud hen over sommeren, og at vi falder tilbage i gamle vaner, hvilket vi også
har konstateret tidligere. Det vil vi forsøge at hanke op i
igen inden forårssæsonen begynder, så vi fortsætter
med at implementere gode regler og vaner til gavn for
både os selv og vore medtrafikanter.

MTB afdelingen har stået stille hen over sommeren, da
flere af MTB kørerne, har haft travlt på racercyklerne.
Lige om lidt, nærmere bestemt i uge 43 starter sæsonen
for alvor op igen. Der bliver som udgangspunkt kørt i
Fussingøskovene, med start fra slottet søndag klokken
09:30, men følg med på vores FB side, hvor der løbende
vil ligge opdateringer.
Ligesom sidste år har vi været på weekendtur til Fur. I
weekenden 22/23 september drog vi 20 personer afsted, ca. halvdelen på cykler. I modsætning til sommeren kan man ikke påstå det her var fantastisk vejr. 1012 m/s fra nordvest og masser af regnbyger, betød at vi
fik en del ekstra ud af cykelturen der op i år. Det var både
vådt og koldt! Men så meget desto større var fornøjelsen, da vi ved det indlagte bagerstop i Aalestrup fik en
varm kop kaffe og en kage. Og især da vi kom frem til
sommerhuset og røgen stod op ad skorsten fra brændeovnen. Vi havde en rigtig sjov og hyggelig tur igen i år,
noget som vi helt sikkert gentager senere.
9 november holder vi den årlige fest, det kan du læse
mere om på FB siden.

ÅBEN ALLE DAGE
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9-20
ØRUM

Hammershøj & Omegn · Randersvej 1 · 8830 Tjele · Telefon 86 45 10 45

5%
bonus

og meget mere

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

NYT FRA CYKLING

TROJKA, TRI FOR SJOV
Vi gentager succesen fra sidste års triatlon, så derfor – sæt allerede nu kryds i
kalenderen den 11. maj 2019.
ALLE kan være med og der vil være distancer for børn, unge og voksne og der vil
som noget nyt være mulighed for at stille op som et stafethold!
Vi sørger for de bedste forudsætninger for et fedt løb og vi er klar til at tage imod
endnu flere deltagere, som vil have en god og sjov dag sammen med os.

11. MAJ 2019 – SÆT X – MERE INFO KOMMER SENERE!
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NYT FRA CYKLING

FÆLLES OPSTART PÅ MTB
SØNDAG i UGE 43 KL. 9.30
Mødested: Slottet ved Fussingø
Så er racer-sæson så småt ved at være slut, og det er på høje tid,
at vi finder MTB`erne frem.
Kom til fælles opstart for både BEGYNDERE, ØVEDE, VOKSNE og
BØRN.
- Vi deler os i hold, så der er plads til alle. Både dem der kun vil
cykle på grusveje, og dem der vil fyre den af på singeltracks.

Alle er velkomne !

NYT FRA CYKLING

BILLEDER FRA DIVERSE CYKELLØB
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NYT FRA HÅNDBOLD

HÅNDBOLDUDVALGET:
Formand: Claus Kvolsgaard

Tlf.: 40 58 21 33

Mail: trojka@kvolsgaard.dk

???
???
Udvalgsmedlem: Stina Hjort Bech

Tlf.: 25 38 45 42

stina_hjort@hotmail.com

Udvalgsmedlem: Per Christensen

Tlf.: 21 45 82 81

per.christensen@gmail.com

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

Den 12. september har vi været til VM (Viborg Mesterskab) i Totalhåndbold sammen med skolen og 4.-5. klasserne. Det var en stor oplevelse for mange Der var knap
1600 skole elever med til stævnet og Hammershøj skole
stillede med 6 hold der hver spillede 6 kampe.

NYT FRA HÅNDBOLDUDVALGET
Endnu en sæson stor for døren og vi glæder os til en
masse god håndbold i Hammershøj hallen igen.
Vi har startet sæsonen op med en masse aktiviteter som
vi plejer for at gøre opmærksomme på os selv.  
Vi har gennemført Håndbold karavan for ca 180 børn i
Hammershøj hallen i samarbejde med DHF.

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

Billeder fra
Totalhåndbold
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I august måned blev der afholdt et klubmøde/opstartsmøde med fælles spisning.  Der var en god opbakning
og vi var ca. 40 mennesker. Her gav udvalget en kort
præsentation af den kommende sæson. Derudover
fremviste vi resultatet af vores Klub building Projket og vi
havde besøg af DHF konsulenten som snakkede om frivillighed.  Alt i alt en god aften som vi helt sikkert vil
gentage til næste sæson opstart.

årets Jack & Jones Cup i Brande, havde vi nok ikke behov for, men vi tror vi kan håndtere presset og følge op
med flere triumfer igennem vinteren.
Vi træner tirsdag 21:00 og torsdag kl 19:00, så hvis der
sidder flere der ude der har lyst at være med, er det bare
med at komme i gang.
Birger og Carsten

Lørdag den 5. januar er Håndboldens dag. Denne dag
markeres i mange haller og klubber rundt i landet med
mange aktiviteter. IF Trojka er også med. Der kommer
mere information om dette senere.

HÅNDBOLDKARAVANE 6/9 2018

I udvalget sidder vi nu kun 3 personer tilbage. Stina, Per
og Claus.   
Vi mangler hjælp og vil gerne være mindst 5 stk.  En af
de gode ting vi har fået udviklet med vores Projket Klubbuilding er beskrivelse af eller arbejdsopgaverne. Det
gør det mere overskueligt og man har en bedre fornemmelse af hvad man går ind til.   
Kontakt en af ovenstående for mere information.
Ungdoms afdelingen vil komme rundt i løbet af november og sælge årets julekalender. Tag godt imod dem og
støt op om dem.
/ Håndbold Udvalget

HERRESENIOR
Da der i foråret blev spurgt hvor mange herreseniorer
der ville spille håndbold i sæson 2018-2019, var der så
lille tilslutning, at det længe så ud til at herresenior håndbold i Trojka skulle sættes på pause.
En situation, alle os der elsker håndbold, var ret kede af.
Heldigvis har nogen af drengene taget ansvar, og hen
over sommeren er det lykkedes at samle 12-14 nye såvel
som kendte spillere, således at der nu alligevel bliver et
herreseniorhold. Det er et ungt hold med masser af potentiale, masser af godt humør og lyst til håndbold, så
det tegner rigtig godt!
På trænersiden har Birger Rytter taget udfordringen, og
skal stå i spidsen for drengene. Birger har jo erfaring fra
damehåndbold i klubben fra tidligere, men det er første
gang han skal træne herrer. Undertegnede bliver holdleder og med min yderst sparsomme forstand på håndbold, og absolut ingen håndbolderfaring, er det måske
lige over målet, men man er jo ikke forpligtet ud over sine
evner.
At drengene så i sidste weekend satte maksimalt pres
på trænerstaben ved på egen hånd at vinde B puljen til

Igen i år blev der afholdt håndboldkaravane for børnehavebørnene, indskolingen samt 3-4 klasse i samarbejde
med JHF og håndboldudvalget.
Indskolingsbørnene startede deres skoledag ud med en
tur i hallen, og fik her opbygget en god appetit for resten
af dagenJ Herefter indtog alle børnehavebørn og pædagoger hallen, og selv om at tempoet her var lidt mere
stille og roligt, så formåede de fleste at få sved på panden og var flittige brugere af vandposterne. Over middag
fik vi fornøjelsen af 3-4 klasse, og til trods for en lang
skoledag, så var der her en masse god energi som skulle brændes af. Der var blandt andet stor konkurrence
om, hvem der kunne skyde hurtigst på fartmålerenJ Rekorden for dagen er 60.
Alle børnene fik b.la. prøvet kræfter med fartmåler på
skud, taktisk lege, skud på Landin (mål dug) samt sammenspil på bane – Det var en rigtig god dag, og det var
dejligt at se, alle de ca. 150 børn gav den gas og havde
nogle gode timer i hallen.
Håndboldudvalget

Billeder fra
Håndboldkaravanen
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U14 PIGER

U12 DRENGE

Vi afsluttede sidste sæson med medaljestævne og Svane Cup.
Til Svane Cup var vi tilmeldt A puljen fra starten. Dette
gave os en del udfordringer, da de hold vi mødte var
både divisions- og A-hold fra Danmark og Norge. Det
blev ikke til så mange points i den indledende runde, så
i mellemrunden kom vi i B slutspillet. Her mødte vi hold
på vores niveau, trods skader blev der kæmpet med alt
hvad vi kunne. Det blev til nogle spændende kamp og vi
nåde hele vejen til B semifinalerne - godt kæmpet piger.
Sæson 18/19 står og bakker på døren. Vi kigger ind i en
spændende sæson, hvor vi skal høste på den erfaring vi
fik i sidste sæson i A-rækken. Men vi er kraftig udfordret
på antallet af spiller, så derfor hvis der er nogle 04/05’er
derud med en gemt håndboldspiller i sig - så kom til
håndbold - det er ikke for sent at starte.
Maria, Louise og Per

Vi afsluttede sidste sæson med en tur til Svanecup i Ålborg. Der var afgang fra Hammershøj i med bus, hvilket
give en god start på turen.   Efter indkvarteringen på
skolen skulle vi spille vores første kamp fredag aften
mod et hold fra Norge. Har spillede Drengene og Pigerne sæsonens bedste kamp og var millimeter fra en sejr.
Det var en kamp i et vildt tempo og en kanon stemning
da alle hold fra Trojka/Ørum heppede og lavede en god
opbakning. Kampen endte 9-9. Lørdag skulle vi i aktion
igen, denne gang i Nørresundby. Det var nogle tætte
kampe, men vi kunne desværre ikke rigtig få lukket kampene til vores fordel. Mellem kampene blev der hygget
med Kortspil og set en masse håndbold.  Lørdag aften
var vi i Gigantium til Lederlandskamp, Legeland og Sodavands diskotek. En stor oplevelse for mange.
Alt I alt en kanon tur, som jeg ved alle spillerne glæder
sig til at komme på igen.

Vi er startet op igen her i efteråret og til første træning
var der 16 børn.
Igen i år er det Mona og Kim der trænere dem, dog kan
det godt være at vi får lidt hjælp nogle gange.
Vi har i år en hel bane for os selv og det giver os nogle
flere muligheder for at lege, skyde på mål og øve os i at
spille på to mål.
Vi træner onsdag kl 16.30-17.30 og der er altid plads til
alle børn.

Den nye sæson er så småt startet op. Vi har været ude
og spille forturnering 2 weekender nu, og jeg kan mærke
at spillerne har udviklet sig vildt over det sidste års tid.
De finder hinanden på banen i de rigtige huller og har
mod på at få skudt mere.   Det har resulteret i at vi i første
runde spillede 11-11 mod Rødkærsbro og besejrede Viborg 10-5.  I anden runde vandt vi første kamp med Hadsund hele 21-0 og måtte se os besejret af Rosendahl
med 13-8 i den sidste kamp efter at være bagud 6-1 i
pausen.
Jeg glæder mig til opstart af turneringen og forventer at
vi kommer i den gode ende af tabellen i år J

Mona og Kim

/Claus Kvolsgaard.

U6 MIX
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U10 PIGER
U10 pigerne fra Trojka og Ørum havde den sjoveste og
hyggeligste Svane cup. Pigerne spillede en masse god
håndbold, men der var også plads til disko, hygge i klasselokalet hvor vi overnattede og ikke mindste at se en
masse spændende håndbold, spillet af andre Børne
hold.
Vi er igen klar på en hård, sjov og spændende sæson
2019, som selvfølgelig bliver afsluttet med Svane cup.
Vi glæder os virkelig meget til denne nye sæson , da vi
kan se en stor udvikling fra sidste sæson
KOM OG VÆR MED , der er plads til mange flere friske
u10 piger
Mia og Karen

BILLEDER FRA SVANECUP

IF TROJKA U4
Onsdag uge 38 startede sæsonen op for U4. Ud over et
par af børnene som var med da der blev afholdt håndboldkaravane så er de resterende helt nye spillere. De
gav den alle gas på banen, og var helt klar til de ting som
blev præsenteret for dem.
I træningen med U4, vil der blive inddraget en masse
lege med udgangspunkt i konceptet omkring Trille Trolle, hvor det er vigtigt, at børnene får en god og sjov oplevelse med håndbold og hvor alle kan være med.
I November, vil alle U4 børnene samt de andre ungdomshold komme rundt i Hammershøj og omregn for at
sælge julekalendere. Vi håber, at I alle vil tag godt imod
os samt støtte op om håndboldafdelingenJ
Vi ser frem til mange hyggelige timer sammen med alle
børnene og deres voksneJ
Stina
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FODBOLDUDVALGET:
Formand: Lars J. Munkholm

Tlf.: 27 64 03 33

Mail: lmunkholm@yahoo.com

Sekretær: Helle Lausten

Tlf.: 23 61 25 59

Mail: hellefreddy@gmail.com

Kontingent: Linda Nørgaard

Tlf.: 22 56 49 22

Mail: linda.noergaard@mail.dk

Dorthe Libach

Tlf.: 60 91 73 11

Mail: dorthelibach@gmail.com

Morten Lauge Pedersen

Tlf.: 21 36 98 50

Mail: mortenlauge@outlook.dk

Niels-Ole Mortensen, Team Nørreå (Dommer- og kampfordeler)

Tlf.: 23 67 37 70

Mail: nom.fritid@hotmail.com

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

med træner/konsulent fra Topcentret i Viborg. Mange
øvelser blev prøvet og herefter har forældrene på skift
stået for træningerne. Dertil har de deltaget i to 3-mands
stævner. Som afslutning på udendørssæson 2018 vil
gerne takke de frivillige trænere, holdledere mm. som
taget ansvar

DAMER SENIOR

NYT FRA FODBOLDAFDELINGEN
De lyse timer er nu igen i undertal og derfor snart er tid
til at stille fodboldstøvlerne på hylden og finde indendørs
skoene frem. Trojka/Team Nørreå kan se tilbage på en
rigtig god udendørssæson. Vi har i Trojka fået genstartet
seniorafdelingen med kvindehold og 2 herreseniorhold,
har budt mange nye piger og drenge velkomne i klubben
på diverse hold, afholdt SoppeCup, Pigeraketten og
Fantastisk Fodboldstart for de mindste. Kvinderne har
spillet 7-mands hele året, vandt deres række i foråret og
nåede helt frem til regionsfinalen – super flot. Herrerne
startede ud med serie 6 i foråret. Til efteråret indledte vi
samarbejde med Team Nørreå, hvilket har betydet at vi
har haft 2 hold – et serie 5 hold og et 7-mands. Samarbejdet med Bjerregrav om U11-14 fodbold sygnede langsom hen – Bjerregravspillerne søger mod Randers, når
de flytter skole til Hornbæk i 6. klasse. Heldigvis er det
lykkedes at fastholde tilbud til U11-14 årgangene – I efteråret har vi U11 og U13 8-mands hold, der begge har
klaret sig rigtig godt. U8-9 drengene har oplevet stor tilgang af spillere og har været rigeligt mange til ét hold. Til
foråret planlægger vi at tilmelde to hold så alle kan komme ud at spille i hver runde. U7-10 pigerne startede ud
med Pigeraketten i april og har trænet ugentligt siden
da. Målet er at tilmelde et eller to hold til turneringen
næste forår. For de mindste startede vi med 4 gange

Så er sæson ved at være slut, for i år det var et fantastisk
forår med kun et nederlag mod Mariager , derfor endte
vi som pulje vinder ,og skulle ude at spille om kredsmesterskabet der skulle vi spille tre kampe af 20 min. Vi
vandet to og tabte en ,og så var vi kredsmester derefter
skulle vi spille regionsmesterskab mod AC Horsens
samme aften ,så det var nogle trætte piger der gik på
banen men de kæmpede flot ,men vi måtte desvære se
os slået . Efter sommerferien har vi spillet 7/11 fodbold
eller kortbane fodbold der er det blevet til tre sejer og tre
nederlag ,vi har endnu to kampe tilbage der håber og tro
jeg på sejer. Håber at der er andre piger/kvinder der
kunne få lyst til at komme og spille med , vi laver også
andet end at spille vi har været inde at se kvinde landesholdet spille to gange samt holdt grillaften.
mvh Claus Thuesen
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U 11

DBU 3-BOLDSTÆVNE

Der blev skiftet trænere efter sommerferien. Enkelte
spillere havde ligeledes forladt klubben. På trods af det
er det gået virkelig godt. Af de 8 kampe der er spillet
indtil videre har vi vundet de 7 og kun tabt 1 kamp. Ligeledes er holdet gået fra at spille 5 mands i foråret til at
spille 8 mands i Efteråret hvilket spillerne selvfølgelig
lige har skullet vænne sig til. Stor ros til spillerne for så
hurtigt at tilpasse sig en større bane, hvor der skal løbes
mere.

Søndag den 16/9 deltog IF Trojka i DBU 3-boldstævne!
De var 6 børn afsted fra u6-u7, samt en flok forældre og
søskende til at heppe. Der var fire kampe på programmet og i alle blev der kæmpet til sidste fløjt, vi vandt
desværre ingen, men ungerne havde de sjovt og vi scorede også et par enkelte mål og det er dem de husker!
Til slut var der præmie overrækkelse og guld medaljer til
alle!

U 13
Vi fik fra starten af Efteråret tilgang af 2 spillere fra Foulum, hvilket har været en styrkelse af holdet. Der har
virkelig været mange positive takter i Efterårets kampe.
Før sidste spillerunde i uge 40 ligger vi på 2. pladsen ud
af 8 hold. Vi har stadigvæk mulighed for at blive puljevindere. De enkelte spillere har generelt udviklet sig meget
positivt, samtidig med at spillet på banen er blevet langt
bedre.
Samtidig har holdet haft en evne til at vende truende
nederlag til sejr i flere kampe. Tro på egne evner kommer når man vinder fodboldkampe
Emil Rytter Jensen og Niels Ole Mortensen

U8 OG U9
Som foråret var ved at gå over i sommer, var vi 10-11
spillere til træning om tirsdagen. Der er masser af energi
i drengene og vi får trænet en god gang teknik, afleveringer osv., men samtidig også lidt motorik træning. Vi kan
se at træningen giver afkast og at de bliver bedre og
bedre til at finde hinanden på banen. Der er blevet spillet
nogle gode kampe i løbet af foråret og efteråret bl.a.
Soppecup i Hammershøj i maj og et stævne i Ørum i
forbindelse med MolFoØr festen i august, samt DBUturneringen. Efter sommeren har vi fået flere nye spillere
til holdet, så vi er helt oppe på 17 drenge ialt. Det er lidt
mange spillere til hver kamp, så vi har besluttet at lave
en rotation for hvem, der spiller hvilke kampe i løbet af
efteråret. Alt efter hvem, der kan de enkelte kampdage,
så er vi 8-9 spillere afsted, som så spiller på skift. Så får
de lidt mere spilletid, når man er afsted og forhåbentlig
brugt noget af alt det, som vi går og træner, når man
kommer på banen. Vi fortsætter med indendørstræning
om fredagen i vintersæsonen, så den gode udvikling
drengene er i gang med bibeholdes.
Mvh Thomas og Henry
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HOLDBILLEDER FODBOLD
U17

U9-10

U12

U7-8

Støt vore annoncører
De støtter Trojka
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SPONSOR CYKELLØB - 15.000 KR
Så mange penge blev kørt ind til årets sponsor cykelløb.
En dejlig sommeraften indbød Trojkas Støtte forening til
cykelløb for alle, der vil være med til at støtte et godt
formål og få sved på panden.
Det blev en rigtig fin aften, hvor havelåger i alle afskygninger blev luftet og lårbasser presset til det yderste.
I år var der en sponsor præmie både til flest kørte omgange og flest indkørte pengebeløb.
I kategorien op til 12 år var lille Sigrid Binderup bedst
sponsoreret - det blev til 900 kr. Flot! Hun blev dog overhalet nogle gange på den knap 1 km. lange rundstrækning af Joakim Antonsen. Han kørte forrygende 21 omgange på 45 minutter.  
Holdet op til 12 år var mødt talstærkt frem - denne dag
var fodboldtræningen og henlagt til at foregå på 2 hjul.

Fodboldspillerne er da også de glade modtagere af
halvdelen af det indkørte beløb.
De ældre fodboldspillere var knapt så godt repræsenteret blandt de fremmødte i den voksne kategori. Men da
løbet blev fløjtet igang af entusiastiske Martin Binderup
blev der givet gas og svedt gevaldigt.
Martins opmuntrende bemærkninger og gode tilråb fra
de fremmødte tilskuere var medvirkende til at Nikolaj
Bundgaard kørte hele 38 omgange på den afsatte time.  
Han kunne dog ikke måle sig med Britta Gregersen, Torben Gregersen og Jørn Hendriksen der hver kørte 1440
kr ind til det gode formål.
Fodboldafdelingen vil gerne takke Støtteforeningen for
et godt arrangement og især alle de deltagende cyklister og tilskuere fin opbakning.
Fodboldafdelingen
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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

GYMNASTIK
I.F. Trojka

Sæsonplan 2018-2019.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

16.45 – 17.45
Drenge Minispring
(fra 6 år og op efter)

16.45 – 18.00
Pige Minispring
(fra årgang 2012)

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

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

Inst.:
Charlotte A, Torsten,
Johannes K.

Inst.:
Inst.:
Rikke M, Sofie, Dagmar Anne Kjeldsen

Inst.:
Klara Kjeldsen

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

18.00 - 18.45
Crossdance Kids
(8 år og op efter)

17.45 - 19.00
Parkour
(8 år og op efter)

19.30-20.30
Yoga-styrke og
afspænding

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

Inst.:
Mette Sandholm,
Githa

Inst.:
André Axelsen.

Inst,:
Klara Kjeldsen

19.00 – 20.00
Motions damer

19.00 - 20.00
Zumba

Inst:
Susanne Bundgaard

Inst.:
Susanne Knudsen
(opstart uge 33)

OPSTART UGE 38

ANNONCER
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MOBIL BETON APS
KVALITETSBETON TIL TIDEN

Døstrupvej 161 • 9500 Hobro

Tlf: 30 86 96 70 • www.mobilbeton.dk
Annoncer

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
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Er du stresset, opspændt, småskadet eller bare nysgerrig på din krop så
kom og prøv IF. Trojkas nye træningshold der både er for mænd og
kvinder.
På holdet arbejder vi stille og roligt hele kroppen igennem, med afsæt i
forskellige
,
fra gymnastikkens verden. Kort sagt et
af øvelser, der er med til at
styrke kroppen og samtidig afspænde, afstresse og bidrage til en god
følelse af velvære.
TID: TORSDAG KL. 19.30 - 20.30
STED: Gymnastiksalen, Hammershøj skole
SÆSON: uge 38, 2018 - uge 12, 2019
PRIS: 400 kr.
UNDERVISER: Klara K. Kjeldsen, tlf.:29722093
Medbring:
Håndklæde, drikkedunk, en varm trøje, evt.
sokker
(Der er yogamåtter i salen)
Vel Mødt !

ANNONCER
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KLUBDRAGTER

K LUBDR AG TER
Klubdragten er fra HUMMEL
Pris

,
Slå til odt
g
t
e
det er

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

D

TILBU

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:

DALSGAARDS
AUTOTEKNIK

TRANKJÆR
HAMMERSHØJ

HAMMERSHØJ
AUTOOPHUG

Entreprenør

JOHNNY
SKAMRIIS

Tak til jer sponsorer, fordi I vil være med.

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

STØTTEFORENINGEN TROJKAS VENNER

BESTYRELSEN:
Formand : Christen E. Møller

Tlf.: 20 43 41 01 / 86 45 11 00

Mail: chragsm@mail.dk

Næstformand: Dorte Thomassen

Tlf.: 40 22 47 36

Mail: dth@mbg.au.dk

Kasserer: Finn Jørgensen

Tlf.: 23 33 86 55 / 86 45 18 66

Mail: fika@post.tele.dk

Sekretær: Dorte Thomassen

Tlf.: 40 22 47 36

Mail: dth@mbg.au.dk

Søren Andersen

Tlf.: 22 49 17 73

Mail: haaningandersen@gmail.com

Dorthe Remmevad

Tlf.: 30 86 61 59

Mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk

Michael Hagedorn

Tlf.: 41 86 27 12

Mail: michael.hagedorn@tryg.dk

Leo Christensen

Mail: leochristensen@c.dk

Tlf.: 40 11 66 73

Er du Trojkas nye
reklamesponsor?
Kontakt et medlem af Trojkas Støtteforening
for yderligere information.

Ring til
Simon på
tlf. 21 75 48 33
og få en
uforpligtende
snak!

Tjele El-Service
Tlf. 86 65 25 80

aps

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

Tømrer- og snedkerarbejde udføres!
Vinduer og døre fremstilles

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

8830 TJELE · TLF. 51 87 20 70
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STØTTEFORENINGEN TROJKAS VENNER

JULENS GLÆDE

Tlf. 30 89 19 82
Tlf. 86 45 11 00

Bor du ikke i de nævnte byer,
men stadig gerne vil være med,
eller har du nogle spørgsmål,
kontakt da Marianne på
tlf. 30 89 19 82.
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Tlf. 60 49 84 49
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Tlf. 86 45 19 01

ROJK
F.T

HA

Hammershøj:
Inge Marie
Vorning:
Lea
Kvorning:
Marianne
Forsamlingshuset/Banko:
Anne-Grethe

– I.

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

Støt vore annoncører
De støtter Trojka

Støtteforeningen Trojkas Venners
JULEGLÆDEFORENING
§1 Foreningens navn er »Støtteforeningen Trojkas Venners Juleforening« med hjemsted i Hammershøj.
Dens formål er hver 14. dag hos interessenterne ved bud at afhente penge, der indsættes i Andelskassen,
Hammershøj til udbetaling den anden uge i december måned.
Der fragår kr. 50,00 til bog og budadministration.
Hvis en interessent ønsker det indsatte beløb udbetalt inden den anden uge i december måned, vil der blive fratrukket kr. 200,00 til administration.
§2 De opkrævede beløb indsættes i Andelskassen Hammershøj hver 14. dag.
§3 Det er medlemmernes pligt selv at efterse om beløbet, som de indsætter bliver skrevet i bogen; fejl bedes snarest
meddelt opkræveren eller formanden.
§4 Kassereren kan ikke hæve beløb i Andelskassen uden formandens eller 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift.
§5 For at få udbetalt penge på sparebogen, skal vedkommende medlem ved sidste indsætning aftale tid om udbetalingstidspunkt.
§6 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af medlemmer fra Støtteforeningen Trojkas Venner.
§7 Støtteforeningen Trojkas Venner er ansvarlig for foreningens midler.
Vedtaget den 4. marts 2014
Alle interesserede der ønsker at indsætte til Julens Glæde kan kontakte bestyrelsen.
Christen E. Møller
(formand)
20 43 41 01
Søren Andersen
22 49 17 73
Dorte Thomassen
(sekretær)
40 22 47 36
Leo Christensen
40 11 66 73
Finn Jørgensen
(kasserer)
23 33 86 55
Dorthe Remmevad
61 46 61 59
Michael Hagedorn 		
41 86 27 12

ANNONCER

Vi er klar til at hjælpe
Vi er klar til at hjælpe
med DIT regnskab!
DITtil
regnskab!
at
Vimed
er klar
klar
til
athjælpe
hjælpe
■-Personligt
ejede
virksomheder
ring til os på tlf. 87 25 53 00
DIT regnskab!
regnskab!
■med
SelskaberDIT

tå	
  i	
  annoncen:	
  

tensen	
  

Vognmand
Kenneth Ø. Christensen

Andelsboligog virksomheder
ejerforeninger
■ Personligt
ejede
Personligt
ejede
virksomheder
Vandværker
og varmeværker
Personligt
ejede
virksomheder
Selskaber
Selskaber
Fonde og andre
foreninger
Andelsboligog ejerforeninger
Selskaber
Andelsboligogvarmeværker
ejerforeninger
Solceller og vindmøller
Vandværker
og
Andelsboligog ejerforeninger
Vandværker
og varmeværker
Selvejende
institutioner
Fonde
og andre
Vandværker
og foreninger
varmeværker
Fonde
og
andre
foreninger
Solceller
og
vindmøller
Fonde og andre foreninger
Så kontaktog
osvindmøller
og få et uforpligtende møde
Solceller
Selvejende institutioner
Solceller
oginstitutioner
vindmøller
omkring
et
eventuel samarbejde.
Selvejende

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Selvejende
Så kontakt os institutioner
og få et uforpligtende møde

omkring
samarbejde.møde
Så kontakt
os et
ogeventuel
få et uforpligtende

Tlf. 40554516

omkringosetog
eventuel
samarbejde. møde
Så kontakt
få et uforpligtende
omkring et eventuel samarbejde.
Agerlandsvej 16
8800 Viborg
Tlf. 8725 5300
Agerlandsvej 16
www
8800
Viborg
Per·danskrevision
Agerlandsvej
16
·dk
Tange
Tlf.
8725
5300
8800
Viborg
Per
Tange

Støt vore annoncører
– de støtter Trojka

Per
Tange

Agerlandsvej 16

Tlf. 8725 5300
wwwPer
8800 Viborg
·danskrevision
·dk
wwwTange
danskrevision
dk
Tlf.
8725
·
·5300

www·danskrevision·dk

NYHED 2009

KRINGELHOVGÅRD RØR OG ANLÆG
Hvis der er problemer med kloaken,
så kommer vi og klar' den.

DØ GNVAGT 29 64 69 60

AKTUELT
AKTUELT NU
NU

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

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

www.KRINGELHOVGAARD.dk
Telefon 29 64 69 60

Mød os på Facebook!
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TROJKA LAN

TrojkaLan 2018 blev det 4. event i Hammershøj Hallen
og det skulle blive året vi måtte melde udsolgt.
Vi var 180 mennesker i Hallen fra fredag til søndag og
der blev spillet, hygget og snakket hele weekenden.
Som altid var der en god stemning. Der var masser af
sceneshows med alt fra Gilfel spisning til Chillismagning
(for +18) og lodtrækning blandt en masse finde sponsor
præmier.
I år var der gæster fra hele landet. Vi havde besøg af 2
efter skoler. Tjele efterskole som stillede med 14 deltagere og Galtrup efterskole fra Mors som stillede med 21
deltagere. Derudover var der eSport hold fra København, Ålborg og Sønderjylland.

Der skal lyde en stor ros til de frivillige hænder der driver
dette Arrangement og til Herre og Dame seniorne for
hjælp til opstilling og kiosk vagter weekenden igennem.
Der bliver lagt mange timer i det og i år kørte alt som
planlagt.
Vi glæder os til næste år hvor vi forventer udolgt igen. Vi
kan desværre ikke vokse mere uden der skal foretages
nogle store invisteringer i mere strøm. I år har vi allerede
købt strøm fra Svømmebadet for at kunne gennemføre.
/Claus

ANNONCER

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

Telefon 98 12 28 44

KØRE-CORDT’S

TRAFIKSKOLE
For nærmere information eller tilmelding
er du velkommen til at kontakte:

v. Christian Cordt

61 30 65 88 – 22 64 10 41

www.køre-cordt.dk

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

www.hammershoejturist.dk

Klarer
indenfor autoreparation
autoreparation
Klarer
altalt
indenfor

Opretning • Autoskader
• Aircondition
• Diagnosetestere
• Klargøring
til syn • Bilvarmer
- Opretning(rust)
- Motor
test - Autoskader
(rust) - Klargøring
til syn

- Opretning - Motor test - Autoskader (rust) - Klargøring til syn

Læsten
Autoværksted

Rasmussen
Rosebakkenv/
· Læsten
· 8920 Randers NV
v/1 Per
Per
Rasmussen
Rosebakken
1
·
Læsten
·
8900
Randers
Tlf.
86 45
45mail@laestenauto.com
11 08
08 ·· Biltlf.
Biltlf. 22
22 74
74 11
11 08
08
Tlf.
86
45
11
08
·
Mobil
20
30
01
08 ··· Tlf.
E-mail:
Rosebakken 1 · Læsten · 8900 Randers
86
11
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SPORTS- OG SOPPEFESTKOMITEEN

BESTYRELSEN:
Dorthe Remmevad

Tlf.: 61 46 61 59

Mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk

Martin Binderup

Tlf.: 28 70 33 55

Mail: m.binderup@me.com

Hans Nielsen

Tlf.: 20 14 11 98

Mail: hans.nielsen@energimail.dk

Lars Remmevad

Tlf.: 40 55 79 21

Mail: remmevad@gmail.com

Simon Skamriis

Tlf.: 27 85 30 70

Mail: simon.skamriis@hotmail.com

Heidi Svane

Tlf.: 20 58 58 54

Mail: kj@a-taulborg.dk

Line Thomassen

Tlf.: 60 13 35 38

Mail: line_1406@hotmail.com

Henrik Niemeier

NYT FRA SOPPEUDVALGET

JULENS GLÆDE
Har du lyst til at være med i Julens Glæde kontakt
da en af vores opkrævere:
Hammershøj:
Inge Marie
Vorning:
Lea
Kvorning:
Marianne
Forsamlingshuset/Banko:
Anne-Grethe

Tlf. 86 45 19 01
Tlf. 60 49 84 49
Tlf. 30 89 19 82
Tlf. 86 45 11 00

Bor du ikke i de nævnte byer,
men stadig gerne vil være med,
eller har du nogle spørgsmål,
kontakt da Marianne på
tlf. 30 89 19 82.
Som noget nyt var der mini triatlon om søndagen arrangeres af Trojkas cykelklub, det var et pænt fremmøde
der var ruter der var tilpasses til måde børn og voksne.
Det var med udgangs punkt fra svømmebadet.
Senere på søndagen var den traditionelle soppemarch
skiftet ud med byvandring i Hammershøj, hvor Flemming Kammersgård var guide til at fortælle om byens
historie og dens gamle bygninger. senere var der fælles
spisning i svømmebadet.
Mandag og tirsdag stod den på den sædvanlige opsætning at telte og gøre pladsen færdig.
Onsdag var der 65 spiller samlet til bilbanko, lidt flere
end sidste år, og alle præmier var sponsoreret.
Fra torsdag til søndag var der de traditionelle ting med
øl smagning, traktortræk og optog gennem byen, hvor
der var et pænt fremmøde til det hele.
Lørdag aften havde vi som nyt arrangeres at der kunne
købes aftensmad, til billig Peng hvor der var 100 det benyttes sig af at de ikke skulle hjem og lave aftensmad.
Søndag aften spillede Bogart op til dans, for 10 år i tæk
til et udsolgt telt. Da det var slut på pladsen havde svøm-

mebadet slåede dørende op til de friske der skulle havde
sig en dukkert.
Soppekomiteen vil gerne takke for den enorme opbagning, der er blandt egnens borger.
Til en orientering kan der oplyses at der er blevet overført det største overskud til deling mellem Trojka og
svømmebadet inden for de sidste mange år.
Til slut skal der lyde en stor tak til alle, de frivillige og alle
vores sponsorer, uden jeres hjælp vil det ikke være muligt at afholde sådan en fest.
Vi ses til soppefesten 2019, som er i uge 23.
Soppe udvalget

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

ANNONCER

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

AutoPartner – for en sikkerheds skyld
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BILLEDER FRA SPORTS- OG SOPPEFESTEN

ANNONCER
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- tæt på din hverdag

Købmanden

VORNING Tlf. 86 45 10 17

Serviceudlejning – også det til glasset
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HUSK
Trojka Nyt udgives af Støtteforeningen Trojkas
Venner, Hammershøj. Bladet postomdeles til
alle beboere i Hammershøj postdistrikt (Vorning
– Kvorning – Hammershøj – Hvidding) og til alle
medlemmer uden for dette område.
Oplag: 850 eksemplarer
Bladets adresse:
Finn Jørgensen...........23 33 86 55 / 86 45 18 66
Tulipanvænget 4, Hammershøj, 8830 Tjele.
E-mail: Trojkas.venner@gmail.com

Stort bankospil hver torsdag kl. 19.00 i
Hammershøj Forsamlingshus.
Støtteforeningen Trojkas Venner afholder
julefrokost i Hammershøj forsamlingshus,
lørdag den 17. november 2018.
Julebal i Hammershøj forsamlingshus, den 25.
december 2018.
Indlæg til næste nummer af Trojka Nyt skal være
redaktionen i hænde senest den 15. januar 2019.

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

Nr. 1/april 2005

1

26/04/05, 12:11

Næstformand:
Michael Svendsen.............................53 56 36 56
Kasserer:
Birgith Sloth Andersen.......................28 74 17 47
Kontingent og bogføring:
Lise Koch Nielsen..............................40 17 74 71
Sekretær:
Trine Jørgensen................................60 38 37 80
Medlem:
Keld Lanng........................................30 51 81 98
Udvalgsformænd m/k:
Badminton: Jesper Pedersen............50 58 95 54
Fodbold: Lars Munkholm...................27 64 03 33
Gymnastik: Rikke Madsen................ 20 89 13 45
Fitness: Christina Harbo....................50 80 24 21
Håndbold: Claus Kvolsgaard............ 40 58 21 33
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

Se mere om Idrætsforeningen Trojka og Støtteforeningen 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

Før – under – efter de masser af aktiviteter på stadion
– aflæg altid et besøg i klubhusets kiosk
IS · CHOKOLADE · KAFFE · PØLSER · SODAVAND

