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Hammershøj Outdoorpark
Fra drøm til virkelighed
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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

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

NY DATO
Støtteforeningen afholder
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 16. juni kl. 19.30
i hallens cafeteria.
Indkomne forslag sendes til:
Formanden Søren Andersen
senest 14 dage før på mail
haaningandersen@gmail.com
mobil 22491773
Alle er velkommen
Støtteforeningen
Trojkas Venner

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN

Så rundede vi det første år med Covid-19. Det havde vi
nok ikke forestillet os i marts 2020. Vi havde nok ikke
forestillet os, at det ville blive til en pandemi med millioner, smittede og døde verden over. 7-9-13, så er vi sluppet relativt ”billigt” i vores nærområde.
Heldigvis ser det ud til at vi i idrættens verden kan lukke
mere og mere op, som udviklingen går med flere og flere
vaccinerede og sommerens komme.

Vores forskellige fodboldhold, damehåndbold og cykling
er i gang igen; ganske vist med restriktioner, men de bliver lempet hele tiden, så inden længe er de fleste restriktioner nok væk. Alle har heldigvis været gode til at indrette sig efter reglerne; det er jo også det, der gør, at vi kan
lukke mere og mere op igen.
I udvalgene og i hovedbestyrelsen er vi godt klar over, at
der kan være flere idrætsgrene eller specifikke hold, der
kan blive lidt svære at få i gang igen. Men vi vil gøre vores
til, at det lykkes.
Bankospillet kan også være en af de ting, der kan blive
lidt svær at få i gang igen, men vi håber meget på opbakning fra jer derude, så vi snart kan komme i gang med det
også, når myndighederne tillader det. Det har jo igennem
mange år været en stor økonomisk hjælp til aktiviteterne
i If Trojka.
Når vi er ved snak om hjælp, så har vi meget, meget, meget brug for hjælp til flere forskellige ting.
Håndboldudvalget er på tragisk vis blevet et medlem mindre, og de manglede i forvejen udvalgsmedlemmer.
I fodbold kan de også godt bruge mere hjælp, og sidst,
men ikke mindst, så mangler vi hjælp på stadion.
Vi mangler en stadionpedel/-opsynsmand.
Der er mange i klubben, der er super gode til at hjælpe til
som udvalgsmedlemmer og trænere, men jo flere der er
til at dele opgaverne, des lettere bliver det hele. Vi risikerer heller ikke så let, at gode kræfter brænder ud, eller at
meget viden går tabt, hvis alt for mange ”æg er lagt i en´
kurv”.
Det har vi lært på den hårde måde i forbindelse med
Claus Kvolsgaard Madsen pludselige og alt for tidlige
bortgang. (Se mindeord andetsteds i bladet).
Jeg håber meget, at der findes flere frivillige her i nærmiljøet, som er villig til at give klubben en håndsrækning.
Hvis en breddeklub som vores skal bestå, så kræver det
altså, at der er flere, der stepper op for fællesskabet. Og
der er vel ikke for alvor nogen, der kan forestille sig Hammershøj og Omegn uden IF Trojka?
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MOBIL BETON APS
KVALITETSBETON TIL TIDEN

Døstrupvej 161 • 9500 Hobro

Tlf: 30 86 96 70 • www.mobilbeton.dk

Annon

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

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN

MINDEORD FOR CLAUS KVOLSGAARD MADSEN
Tirsdag d.23.marts modtog vi en meget trist meddelelse.
Claus Kvolsgaard Madsen, mangeårig formand for If Trojkas håndboldafdeling, foreningens IT-specialist,
Trojka-Lan-tovholder, håndboldtræner osv., var desværre gået bort, i en alder af 44 år.
En meddelelse, som det efter nogle uger, stadig er meget svær at forstå. Tingene måles jo ikke i retfærdighed; hvis de gjorde, så er det her virkelig meget uretfærdigt.
Der kan skrives rigtig meget om, hvad Claus har betydet for os i klubben, med sin store hjælpsomhed, alle
sine kompetencer og sit rolige, stille væsen.
Han har bl.a. betydet SÅ meget for sine kollegaer i håndboldudvalget, hvor han trak et kæmpe læs. Han tog
initiativet til ”klub-building”, hvor alle opgaver blev klarlagt og beskrevet. Dette resulterede i, at det daglige
udvalgsarbejde blev lettere og tiltrak flere unge mennesker til udvalget. Han gik også forrest i afviklingen af
håndboldstævner, besøg af håndboldkaravane og deltagelse i VM i totalhåndbold, i samarbejde med Hammershøj Skole.
Claus var stærkt medvirkende til, at håndboldafdelingen kom til at køre med en sund økonomi; håndboldspillerne blev engageret i selv at være med til at skaffe penge til afdelingen, til ture mm. Udgifterne blev minimeret, uden at det gik ud over kvaliteten.
Claus var træner for et drengehold (nu U15) i flere år, og gik op i det med liv og sjæl. Han var super god til at
give dem både ros og konstruktiv kritik, og havde altid tid til en snak med dem. Også hver for sig. Der var
plads til alle, og de følte sig set og hørt. Turene til Svane-Cup var en kilde til stor glæde og hygge for både
Claus og drengene. Arrangementer i hallen med overnatning, eller hygge hjemme hos Claus og Annette, var
skønne samlingspunkter. Det ærgrede Claus helt vildt, at de ikke fik holdt en ordentlig afslutning i efteråret
2020 pga. Covid-19. Tror han hyggede sig ligeså meget med det sociale, som drengene gjorde.
Claus stod spidsen for at arrangere og afvikle Trojka-Lan. Et weekend e-sports-event i Hammershøj-hallen
med masser af deltagere, både lokale og langvejs fra.
Crew´et bag Trojka-Lan blev efterhånden fast sammentømret og blev til venner, Mange af dem var jo også
tidligere medspillere på håndboldbanen. Claus spillede selv herresenior, indtil knæene sagde stop.
Claus´ store ønske var, at etablere en e-sportsafdeling i If Trojka, når han engang takkede af i håndboldafdelingen.
Claus blev kåret som ”Årets Trojkaner” for 3 år siden.
If Trojka indstillede ham til titlen som ”Årets Idrætsleder 2020” i Viborg Kommune. Der kunne samtidig stemmes blandt Folkebladets læsere om at få tildelt ”Årets skulderklap”. Helt og aldeles velfortjent fik Claus begge
titler. En kåring som både han, og klubben, var meget stolt af! Desværre forhindrede Covid-19, at Claus blev
fejret på det tidspunkt, men det var en af de ting vi havde på ”to-do-listen” til engang, når restriktionerne var
ovre. Dertil nåede vi desværre ikke, før han gik bort. Forsiden af sidste Trojka Nyt var prydet af Claus med de
velfortjente symboler på de 2 hædersbevisninger han fik. Det er næsten helt surrealistisk, at han ikke er her
mere.
Claus vil bliver savnet rigtig meget i If Trojka.
Hans slags er der ikke mange af; en rigtig ildsjæl er blevet slukket.
Varme tanker sendes til Camilla, Andreas og Annette,
som har mistet en kærlig far og mand.
Æret være Claus´ minde.
På If Trojkas vegne
Marianne Nygaard Damsgaard
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Hammershøj
Blomstercenter

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

Tlf. 86 45 14 76

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

HAMMERSHØJ
AUTOOPHUG
Vi holder
boldene i
luften

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 +
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

prisbevidsthed = sund fornuft!
Nørbækvej 17-21 . Hammershøj . 8830 Tjele
Tlf. 8645 1666 . Fax. 8646 1185
E-mail hammershoej@autodatalager.dk

www.hammershoj-autoophug.dk

B A N K O U D VA L G E T
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BANKOUDVALGET:
Formand: Hardy Hald

Tlf.: 86 45 14 75 / 24 75 19 50

Mail: hardyhald@hotmail.com

Kasserer: Leo Christensen

Tlf.: 40 11 66 73

Mail: leochristensen@c.dk

TRØJESPONSORER FOR BANKO

BANKOSPIL

Rytters Auto, Autopartner, Hammershøj
Dagli’Brugsen, Hammershøj

i Hammershøj forsamlingshus
Hver torsdag kl. 19.00

GEVINSTER FOR CA. 13.000 kr.
på 32 spil.
SPIL:

AFLYST

Superbanko – Terningespil
Københavner – Puljespillet ORONA
C
TID PGA
T
Pausebanko
– JackPot
BESTEM

PÅ U

Rækkegevinster:

Gavekort til Dagli’Brugsen på 50 kr.
3 gratis tavler
Vin

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

Udvalgsmedlem: Sanne Rud Hansen
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Udvalgsmedlem: Marie Hendriksen
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–

Formand: Hanne Hendriksen
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FITNESSUDVALGET:
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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
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BØRNENES VEN

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.

Kontakt gerne undertegnede, hvis du kender til et barn
eller en ung, som har brug for lidt økonomisk hjælp til
kontingent, træningstøj, håndboldsko, badmintonketcher,
spejderuniform, tilskud til spejdertur eller lignende.
Mulighederne er mange.
Det er træneren eller lederen, der normalt tager kontakten
til en fondsven, men henvend jer endelig, så finder vi ud
af det.
Med venlig hilsen
Fondsven Marianne Damsgaard
Tlf. 28 95 10 89
Mail: mariannend.64@gmail.com

ANNONCER

Hviddingvej 12. Hammershøj. 8830 Tjele
mail:lisekochnielsen@hotmail.com

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

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

René Høberg Pedersen

Gode adgangsforhold for kørestolsbrugere.

Tlf. 86 65 29 19

Kenneth Damsgaard

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

J

Ø
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Trine Hyldahl

Tandlægerne i Tjele
v/ Morten Olesen

–

HA

M

A

ROJK
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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

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

FOREDRAG MED ANNE HJERNØE

Stærk, let & mæt
foredrag med Anne Hjernøe
kogebogsforfatter, tv-kok og foredragsholder,
kendt fra ”Annemad”, ”På eventyr med Anne og Anders”

Tid: Fredag d. 8. oktober 2021 kl. 19. – 21.30
Sted: oplyses senere
Pris: 225 kr.
Arrangør:
Idrætsforeningen Trojka, Hammershøj Borgerforening og Landsbyklyngen Tjele Øst.
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Tømrer- og snedkerarbejde udføres!
Vinduer og døre fremstilles

Tlf. 86 45 12 05

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

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

8830 TJELE · TLF. 51 87 20 70

MOBILFRISØR
v/Susan Mørk
Tlf. 29 40 39 33

Klarer
indenfor autoreparation
autoreparation
Klarer
altalt
indenfor
Opretning • Autoskader (rust) • Aircondition • Diagnosetestere • Klargøring til syn • Bilvarmer
-- Opretning
Opretning -- Motor
Motor test
test -- Autoskader
Autoskader (rust)
(rust) -- Klargøring
Klargøring til
til syn
syn

Læsten
Autoværksted

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

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
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ÅBEN ALLE DAGE
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9-20
ØRUM

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

5%
bonus

og meget mere

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

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

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)

NYT FRA FODBOLDAFDELINGEN
Så lysner det for alvor derude. Fodbolden er rigtigt godt i
gang, og vi har en flok dedikerede trænere og glade fodboldspillere på græs i øjeblikket.
Tusind tak for den kæmpe indsats til vores trænere, som
i øjeblikket bruger rigtigt meget tid og energi på at afvikle
træning og kampe så corona-sikkert som muligt, og samtidigt sikre at det stadig er supersjovt at gå til fodbold i
Trojka!
Husk nu at få betalt kontingentet alle sammen, uanset
hvilket idrætsgren I dyrker, så vi sikrer vores forening en
rimelig chance for at få enderne til at mødes, selvom de
økonomiske eftervirkninger af nedlukningen er betydelige.
Vi er i fodbold-udvalget i gang med et formandsskifte (I
hører nærmere), så jeg takker af for denne gang, og siger
mange tak for det gode samarbejde til både trænere, udvalgskolleger, spillere og forældre. Det har været nogen
spændende år, med meget forskelligartede opgaver, og
mange gode grin undervejs også
Fodboldudvalget ku’ godt stadig bruge et medlem eller to
mere, så sig endelig til, hvis du har lyst til at gi’ et nap med
i din klub i en periode.
På vegne af fodboldudvalget,
Linda Nørgaard

Meget glade fodboldpiger, der endelig fik en sejr
i hus.
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Vi har Danmarks
mest tilfredse kunder
Vil du også være tilfreds - så ring til en af os.

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

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

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

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

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

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

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

NYT FRA HÅNDBOLD
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HÅNDBOLDUDVALGET:
Formand: Vi mangler dig .....
Udvalgsmedlem: Laura Hald

Tlf.: 60 24 93 00

xlaurahald@hotmail.com

Udvalgsmedlem: Laura Bjerre Larsen

Tlf.: 20 49 03 12

laura_bjerre@live.dk

Udvalgsmedlem: Per Christensen

Tlf.: 21 45 82 81

per.christensen@gmail.com

Udvalgsmedlem: Andreas Poulsen

Tlf.: 23 95 21 92

andr6210@live.dk

SPONSORER FOR HÅNDBOLD
Serie 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
Os i håndboldudvalget har haft en hård start på det nye år.
Vores formand gik desværre bort tidligere på året, og af
den grund har der været mange løse ender at samle op
på. Vi er ikke mange hænder og vi har holdt mange møder omkring hvordan, vi skal få det hele til at løbe rundt.
Vi mangler meget en ny formand, nogle forældre til de
mindre hold og bare ekstra hænder og hoveder, så det
hele bliver mere håndgribeligt.
Vi håber på nemmere tider.
Hilsen håndboldudvalget

EKSTRAORDINÆRT
HÅNDBOLDMØDE

Referart:
Tirsdag d. 12/5 blev der holdt et ekstraordinært håndboldmøde på Hammershøj stadion.
Der var ca. 20 fremmødte, hvoraf de fleste bestod af seniorspillere. Vi havde håbet på, at der ville være kommet
nogle forældrerepræsentanter som gerne vil være involveret i deres børns håndboldliv, men måske de kommer
når håndboldsæsonen starter op igen.
Der var hængt skilte op omkring, så man kunne danne sig
et overblik over, hvad det egentlig er der bliver lavet i udvalget, og det blev der taget rigtig godt imod. Det var en
nem måde for folk at se hvad det er der bliver lavet, og
hvorfor det er der skal nogle flere hænder til.
Under opsummeringen var der 5 der meldte sig til, at
komme til et uforpligtende informationsmøde.
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H A M M E R S H Ø J O U T D O O R PA R K

HAMMERSHØJ OUTDOORPARK
Fra DRØM til VIRKELIGHED
Et foredrag om fundraising en aften i oktober 2018 blev
starten på vores ide. Vi fik set med egne øjne hvor mange
muligheder der var for en forening som Trojka. Så mange
fonde og millioner de gerne ville dele ud af, hvis bare folk
søgte om at få del i dem.
Vi gik i gang og havde ret hurtig en plan over det vi drømte om. Frisk luft, mudret tøj og høj puls slået sammen
med det sociale ved træning og muligheden for at både
børn og voksne kunne være med, træning ude året rundt
også om vinteren.
Pladsen har både lys og lyd og et 200 m2 stort kunstgræs
areal hvor der ikke bliver mudderet, så den kan bruges
når vejret driller. Skolen kan bruge anlægget til idræt og i
frikvartererne og vi i Trojka gymnastik har planer om træning og hold til både børn og voksne. Det skal simpelthen
være et sted hvor vi samles og dyrkes motion på alle niveauer.
Banen kan løbes rundt, man skal over og under diverse
forhindringer, der er to spor, så en lille konkurrence kan
man også få i gang. Man kan også udvælge et enkelt element og bruge den til, armbøjninger, dips, planke osv.
OCR (Optical Course Race) en form for træning hvor
man gennemfører en bane med forhindringer på sin vej
og det kan være både i vandet og i luften og sværhedsgraden kan variere så alle kan være med. Det er rigtig
mange muligheder deroppe kun fantasien sætter grænser.

Elrofonden har været en kæmpe hjælp, ikke nok med at
de støtter projektet med 346.350, - så stillede de også en
fundraiser til rådighed, Louise og hendes hjælp og viden
har været uvurderlig. Vi fik hjælp til alt det papirarbejde
der er i fonds søgning, hun fik sat det hele i system og
vidste hvad fondene ville vide og det gjorde det hele meget nemmere, så jeg selv og Maj-Britt kunne gøre det sidste.
Da først pengene var i hus, kunne vi endelig komme i
gang med byggetilladelse og alt det praktiske. Vi nåede
kun lige i gang inden Corona ramte landet og satte en
stopper for alt og tog et år ud af tidsplanen.
Men NU i maj 2021 går vi kun og venter på at det nye
græs bliver grønt, så vi kan komme i gang med at bruge
det. Jeg selv gik og troede at når først vi har fået bevilget
alle pengene så var den svære del overstået, jeg blev ret
hurtig klogere. For selve bygge processen og kontakten
til montører, håndværkere osv. på projektet, har fået en
helt anden liga, kommunikation er ikke det de bruger så
mest af og hvad der bliver skrevet imellem linjerne giver
jo sig selv, hvis man spørg dem, så det har været lidt op
af bakke, sagt pænt.
Men det vigtigst er nu at vi har nået målet og det bliver så
fedt at se hvor meget glæde alle vil få ud af det.
Rikke Madsen

H A M M E R S H Ø J O U T D O O R PA R K
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NYT FRA CYKLING

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
Sæsonen er i fuld gang, og nu er varmen også på vej.
Vi havde opstart på Racersæsonen d. 11. marts. Ligesom flere tidligere år var vi mildt sagt uheldige med vejret
på dagen.
Der var regn, slud og blæst. 5 var mødt frem, og selvom
vi måske havde mere lyst til bare at køre hjem igen, kom
vi alligevel afsted rundt om Tjele Langsø. Det var en kold
omgang, og uden at kunne mærke fingre eller tæer, måtte vi bare køre direkte hjem efter turen. Ikke engang varm
suppe til at få os tøet op (Pga restriktioner)
Det var sejt af dem der kom, og jeg bliver nød til at fremhæve Lukas, der som yngste mand, bare fulgte trop, og
kørte med rundt uden noget piben. Det var sejt!! Jeg skal
hilse og sige at der var masser af grunde til at pibe, inden
vi aldeles blåfrosne kom hjem igen!!
Nu er vi imidlertid kommet rigtig i gang.
MTB Sjov og leg kører om lørdagen hvor Klara udfordrer
børn og andre legeglade på deres kunnen på de tohjulede, både på ture i lokalområdet, på p-pladser og på MTBsporet hjemme hos Klara selv. Det er dejligt med god opbakning, selvom der efter genåbningen er rift om de unge
mennesker fra alle sider.
Kvinder i sadlen er startet og kører tur hver mandag.
Mange kører stadig MTB på de efterhånden adskillige
spor nær og fjern.
Og nogen kommer afsted på racercyklen
Nu hvor samfundet genåbnes og vi går og håber på at alt
bliver som før Corona, er vi også spændte på om sommerens cykelløb bliver afviklet.
Det er jo indlysende at des tidligere de ligger, des mindre
chance er der for at vi får lov at komme afsted. Der er ret
mange Trojkanske ryttere, der er tilmeldt Hærvejsløbet
som ligger d. 26 juni. Længe så det ud til at det var lige
der omkring alle ville være vaccinerede, men kalenderen
er skredet og der trækker lidt sorte skyer sammen over
dette løb. Vi håber stadig!

Større bliver chancerne forhåbentligt for Tjele Langsø
Rundt, Fjordløbet, og andre sensommerløb vi plejer at
være repræsenteret i.
Alt i alt er håbet at vi snart kan komme til at cykle endnu
mere fælles, og opfordringen herfra er da også at dem
der alligevel cykler, cykler sammen med ligesindede, så
snart man føler sig tryg i forhold til smitterisiko.
Mød op ved torvehallen, mandag og onsdag kl 17 Tirsdag
torsdag kl 18 og søndag kl. 09.30 og kør en tur sammen
med dem der kommer!
Følg i øvrigt med på FB for at se hvad der sker.
God sommer!

NYT FRA CYKLING
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”MTB SJOV OG LEG”
Vi er kommet i gang med sæsonen men kan sagtens være flere endnu. Indtil videre er der 7 seje drenge der giver
den gas med tekniktræning og kørsel på spor.
Vi startede med at cykle om torsdagen, men pga. flere
forskellige omstændigheder har vi rykket træningen til

hver søndag. Vi mødes forskellige steder og hygger os
med tekniktræning og afprøver sjove mtb spor.
Vi håber der er flere børn, unge og voksne der har lyst til
at være med.
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NYT FRA CYKLING

MTB Sjov og Leg
– for børn og barnlige sjæle
Efter påske starter vi et MBT hold for børn, unge og
voksne, der gerne vil nørde teknik og øve sig i færdigheder på mountainbiken.
Holdet er primært for børn, men også for DIG der:
• Synes det er sjovt at cykle MTB
• Cykler uden om drops m.m. i skoven, fordi de synes det er for svært
• Godt vil lære nogle flere færdigheder på cyklen, som f.eks. “Bunny
Jump” m.m.
• Ønsker at træne dine færdigheder som sving, balance og bremseteknik
så du får et bedre flow i skoven
• Elsker at lege.
Holdet er et teknikhold hvilket vil sige, at det ikke handler om at cykle en
masse km, men udelukkende om at træne teknik på en sjov og lærerig
måde.
Vi træner forskellige steder dels på Klaras mtb spor i Hammershøj, dels
på skolen, dels på sporet i Undallslund. Der kommer muligvis andre
lokationer undervejs. Følg med på Facebook.

Træning hver søndag kl. 16-17
Pris: Det koster 300 kr. at være medlem af cykelklubben uanset om du er barn
eller voksen. Til gengæld kan du deltage på alle de hold vi tilbyder i hele 2021.
Håber at se en masse mtb-glade børn og voksne.
På vegne af IF Trojjka Cykelklub
Klara K. Kjeldsen
Ved eventuelle spørgsmål, skriv eller ring på tlf. 29 72 20 93 eller på messenger.

ANNONCER
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NYT FRA CYKLING

”Kvinder i sadlen“
– Et cykelhold kun for kvinder
For dig der vil i bedre form og dyrke motion på en sjov og
hyggelig måde sammen med andre kvinder.
• Vi cykler hverken super hurtig eller super langt ...
• Dette hold er for dig, der cykler på et begynder/moderat
niveau.

Alle kan derfor være med
• Vi cykler på racer, e-bike, city-bike eller hvad du lige har
• Vi cykler kun på asfalt
• Distancen kommer til at ligge på 10-25 km alt efter
fremmøde og vejr. Er vi mange deler vi os i hold efter tempo
og distance.
Vi cykler hver:

Mandag kl. 18.00 fra Torvehallen
Håber at se en masse nye såvel som kendte kvinder i klubben.
På vegne af cykeludvalget
Klara K. Kjeldsen

ANNONCER

Vi er klar til at hjælpe
med DIT regnskab!
■
■
■
■
■
■
■

tå	
  i	
  annoncen:	
  

tensen	
  

Vognmand
Kenneth Ø. Christensen

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.

Tlf. 40554516
Per
Tange

Agerlandsvej 16
8800 Viborg
Tlf. 8725 5300

www·danskrevision·dk

Telefon 98 12 28 44

AutoPartner – for en sikkerheds skyld
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NYT FRA BADMINTON

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:

NYT FRA GYMNASTIK

GYMNASTIKUDVALGET:
Formand: Rikke Madsen

Tlf.: 20 89 13 45

Mail: rikke.plauborg@hotmail.com

Heidi Svane Jensen

Tlf.: 20 58 58 54

Mail: Heidi-karsten@hotmail.com

Mette Sandholm

Tlf.: 26 67 72 87

Mail: sandholm2002@yahoo.dk

Anne Holst Jepsen

Tlf.: 40 89 07 99

Mail: Martinbertelsen@skylinemail.dk

Charlotte H. Andersen

Tlf.: 23 65 87 26

Mail: charlottehaaning@gmail.com

Maj-Britt Christensen

Tlf.: 60 20 65 49

Mail: mb.christ7@gmail.com

NYT FRA 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

ANNONCER

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

Michael Hagedorn

Peter. T. Eriksen
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SPORTS- OG SOPPEFESTKOMITEEN
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

NYT FRA SOPPEFESTKOMITEEN
AFLYSNING
Med de rektioner der er for øjeblikket , må vi desværre
erkende at det ikke vil være muligt at afholde sport og
soppefest i år som skulle havde foregået uge 20.

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

Håber vi ses til en sport og soppefest 2022
God sommer

Udnyt fritiden
– MELD DIG IND I IF TROJKA

SOPPEFESTEN
2021
ER AFLYST

ANNONCER

Få råd til mere i Jutlander Bank
Kontakt os på:
9657 5000 eller jutlander.dk

Alt i landbrugsarbejde
Per Mikkelsen

Tømrer- og snedkerarbejde udføres

Maskinstation – Hvidding
Tlf. 86 45 15 46 · Biltlf. 20 16 01 46
v/Vagn Agerskov

Grønhøjvej 12 · Kvorning
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STØTTEFORENINGEN TROJKAS VENNER

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

Eric Rytter

Tlf.: 21 23 51 41

Mail: eric_rytter@live.dk

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 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.
Søren Andersen, (formand)
Finn Jørgensen, (kasserer)
Michael Hagedorn
Eric Rytter		

22 49 17 73
23 33 86 55
42 60 66 68
21 23 51 41

Leo Christensen		
Dorthe Remmevad		
Christen E. Møller

40 11 66 73
61 46 61 59
20 43 41 01

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 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

Indlæg til næste nummer af Trojka Nyt skal være
redaktionen i hænde senest den 20. september
2021.

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

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

