KLU
KB
LU
BB
LA
BD
L AFDO R
F OI R
. F.I .TF.R O
TR
JK
OA
J K· AN ·R N
. R
3 .· 2O ·KM
TO
AB
J E2R0 1290 1· 74 0
· .3Å
8 .R Å
GR
AG
NA
GN G

Sponsorcykelløb
Tirsdag den 14. maj 2019
Se nærmere inde i bladet

Gymnastik: Indmarch fra Gymnastikopvisningen.

Håndbold: U8. Stolte medaljevindere.

Støtteforeningen: Bowlingaften.

Keld Lanng blev udnævnt som æresmedlem af IF Trojka
ved generalforsamllingen i februar måned.

Cykling: Foto fra Trojkas børne-/familiecykelhold der
træner hver tirsdag.
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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: 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
If Trojka – idræt i fællesskab!
I år runder If Trojka et skarpt hjørne, 50 år, og lige som
mange andre 50´årige, så er If Trojka ”fit for fight”, med
fuld fart på, og masser af bolde i luften.
Vi er en klub med masser af aktiviteter for mennesker i
alle aldre. Det er meget vigtigt, at vi fornyer os hele tiden,
har øjnene åbne for udviklingen inden for idrætten.
Her i foråret har vi deltaget i ”åben-skole-arrangementet” på Hammershøj Skole; fitness, håndbold, cykling og
gymnastik viste flaget. Standene var fint besøgt, og det
var super dejligt, at udvalgsmedlemmerne tog sig tid til
at være med og vise idrætterne frem.
By-udviklingsprojektet/hal-projektet er jo desværre gået
helt i stå. Vi mangler jo den helt rigtige person til at være
tovholder og stå i spidsen for det. Alle, der har været
involveret hidtil, har
simpelthen ikke tid til det, udover alt det andet de også
laver i fritiden. Indimellem er der jo også
et arbejde at passe, hvis det eller kan passe ind!
Så det har lidt lange udsigter, hvilket er mega ærgerligt,
både for os i Trojka, for skolen og friluftsbadet, som jo
også har været lidt tilbageholdende med at begynde på
alt for meget renovering, hvis de nu skulle
være en del af et stort, fælles projekt.
En flytning til lokaler i en ny hal ligger jo nok mindst 10
år ud i fremtiden. Så vi har måttet sande, at
vi kan ikke vente med at påbegynde renovering af klubhuset. Derfor går vi i gang her inden for kort
tid, med at få skiftet vinduer og døre. Det blev selvfølgelig godt hjulpet på vej af indbruddet i
fitness, hvor tyven tog en pengekasse med et ganske
lille beløb, men ødelagde vinduesrammer for
flere tusinde kroner. De var så også smask rådne, så det
var nemt for ham.

Mail: keldlanng@hotmail.com

Desuden planlægger vi med at skulle skifte tag, og male
de sidste omklædningsrum, så der er nok at tage fat på.
Vores legeplads trænger også til udskiftning, så det arbejdes der også på.
Når vi nu er ved anlægsarbejder, så er der nedsat en
gruppe af gymnastikudvalgsmedlemmer,
trænere og Michael fra HB som arbejder med en meget
ambitiøst anlæg på skolens gamle
fodboldbane. Det er et fantastisk outdoor-projekt, hvor
der kan lavet fitness, parkour osv. man har
allerede fået tilsagn på tilskud fra skolen, fra STV og fra
os selv. Der skal dog samles en del penge
ind, men det bliver mega godt. Så følg med i diverse
opslag om det.
Soppefesten er lige rundt om hjørnet, og der er der jo
også 50 års jubilæum. Programmet er stort og alsidigt i
år, så der bliver brug for rigtig mange frivillige til at bemande de forskellige poster. Håber at mange af omegnens beboere, ikke kun udvalgsmedlemmer i Trojka, kan
få tid og overskud til at hjælpe til et par timer hist og her,
til gavn for os alle.
For at vende tilbage til vores eget jubilæum, så regner vi
med at slutte jubilæumsåret af med et brag af en fest.
Festen bliver for alle, der enten har været medlem af
Trojka, er medlem af Trojka eller blot har interesse i foreningen. Den dato, der er i spil i øjeblikket, er d.19.oktober. Vi ved godt, at det er i efterårsferien, men vi skal jo
tage hensyn til arrangementer i borgerforeningen og i
Trojkas Støtteforening.
Så sæt et foreløbigt X i kalenderen.
God sommer og god soppefest til alle.
På HB’s vegne
Marianne Damsgaard
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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

ÅRETS TROJKANER
Følgende har været Årets Trojkaner siden 1980, da årskruset blev uddelt første gang:
1980 – Aage Engedal

1993 – Kristian Kjeldsen

2006 – Jesper Dam

1981 – Jørn Pedersen

1994 – Bjarne Kirch

2007 – Helle Bjerregaard

1982 – Niels Bolvig Nielsen

1995 – Niels Chr. Andersen

2008 – Pia Larsen

1983 – Poul Tøttrup

1996 – Kristina Møller

2009 – Arne Amdi

1984 – Ingrid Christensen

1997 – Susanne Sørensen

2010 – Birthe Vestergaard

1985 – Anders Hendriksen

1998 – Hans H. Nielsen

2011 – Holger Thomassen

1986 – Christen E. Møller

1999 – Jørgen Bundgaard

2012 – Dennis Damborg

1987 – Ingvar Sørensen

2000 – Finn Jørgensen

2013 – Birgitte Jørgensen

1988 – Karl Nielsen

2001 – Anne Grethe Møller

2014 – Pia Ebbesen

1989 – Mogens Jacobsen

2002 – Hardy Hald

2015 – Klara Kjeldsen

1990 – Grethe Jepsen

2003 – Jette Jakobsen

2016 – Jesper Ejlskov

1991 – Anders Andersen

2004 – Flemming Bundgaard

2017 – Claus Kvolsgaard

1992 – Jens Eriksen

2005 – Leo Christensen

2018 – Rikke Plauborg Madsen

Rikke Plauborg Madsen blev kåret til årets Trojkaner 2018.
En meget velfortjent titel til udvalgsformanden i gymnastik, som
gerne påtager sig mange forskelligartede opgaver og altid
udviser stort engagement.

Keld Lanng blev udnævnt som æresmedlem af IF Trojka.
Foreningen har 50 års fødselsdag i år, og Keld har været medlem alle årene, og spiller stadig fodbold️ i klubben. Fantastisk.
Keld er også medlem af hovedbestyrelsen.

5

6

ANNONCER

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

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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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

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

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

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

Følg os på facebook........ Banko i Hammershøj
og iftrojka.dk
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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:

Har du set vores Facebookside, hvor der vil kommer info om, hvad der rør sig i badmintonafdelingen?
Facebook: I.F. Trojka badminton
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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 FITNESS
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FITNESSUDVALGET:
Formand: Hanne Hendriksen
Udvalgsmedlem: Marie Hendriksen
Udvalgsmedlem: Sanne Rud Hansen

IF	
  Trojka	
  Fitness	
  

Instruktørtider	
  
INSTRUKTØRTIDER
I følgende tidsrum er centret bemandet med en af vores
uddannede fitnessinstruktører.
Er der evt. spørgsmål til vore instruktører kan de kontaktes på mail: iftrojkafitness@outlook.dk

OUTDOOR FITNESS FOR BØRN
Mangler dit barn aktivitet over sommeren eller har
de bare lidt for meget energi – Så se her!
Jeg har i samarbejde med IF Trojka startet et nyt hold for
børn i indskolingen, hvor vi træner i det fri.
Holdet løber over sommerperioden og bliver afholdt hver
lørdag fra d. 18/5 – 6/7 og igen fra d. 10/8 - 28/9 kl. 10-11.
Prisen for denne periode bliver 350 kr. pr barn
Tilmeldingen foregår på IFTrojka.dk, som altid. Når jeres
barn/børn er tilmeldt holdet, må I gerne finde informationgruppen ’’Outdoor Fitness – for børn, IF Trojka’’ på
Facebook, da der her vil blive givet en del informationer.
Lidt om holdet:
Holdet vil være inspireret af naturen og hvad naturen har
af midler. Vi vil træne med disse midler, herunder med
kropsvægt. Holdet er en form for crossfittræning med
fokus på barnet. Øvelser vil fx være at flytte dæk og træstubber, svinge med reb, hoppe over og kravle under
forhindre, makkerøvelser, sjipping m.fl.- Vær klar på bør-

I	
  følgende	
  tALLE
idsrum	
  er	
  centret	
  
bemandet	
  
med	
  en	
  af	
  
ÅBEN
DAGE
5.00-22.00
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

nene, godt kan blive mudderet. I første omgang ønsker
lle	
  dage	
  
.00-‐22.00	
  
vi atÅben	
  
se omaholdet
har5nogen
interesse ude i Hammershøj, så dag, startsdato mm. er ikke fastsat. Dog har jeg
en del at se til i hverdagen, så det vil fx blive lørdag formiddag eller eftermiddag.
Lidt om mig:
Jeg har en kæmpe interesse i denne aldersgruppe, som
jeg ønsker at ramme. Dette afspejles også i mit arbejde
med børn og unge i SFO på Hammershøj skole og på
Viborg Ungdomsskole – Hvilket jeg gør når jeg ikke er i
skole eller træner volleyball. I forhold til at køre holdet
har jeg en del faglig viden. Jeg har i 2015 taget grundforløbet i fitnessinstruktør på Tradium, hvorefter jeg startede på mit drømmestudie, hvilket er Ernæring og Sundhed. Min bachelor i Ernæring og Sundhed er jeg færdig
med til januar, hvor jeg er færdiguddannet med speciale
som klinisk diætist.
Julie Sofie Skov Østergaard
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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
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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

CYKLING
Endelig blev det marts, så vi kunne få racercyklerne støvet af og komme ud og lufte dem.
Vi startede 24/3 med en lille tur på cyklerne, og efterfølgende aspargessuppe, med 26 fremmødte børn, kvinder og herrer.

Torsdag og søndag er der fri leg. Vores holdkaptajner
inviterer i videst muligt omfang på kortere eller længere
ture med udgangspunkt fra Torvehallen.
MTB køres hele året. Her er der som udgangspunkt start
fra Slottet i Fussingø søndag kl. 09.30.

Som noget nyt tilbydes der hver tirsdag decideret træning. Michael Svendsen er leder, og tanken er at alle kan
køre sammen, og få maximalt udbytte uanset niveau.
Der trænes rulleskift, læ-kørsel og der slides godt på
bakker i området.

For alle hold gælder, at det er dem der dukker op der
sætter dagsordenen, for hvad der kommer til at ske.
Torsdag og søndag er ikke en fast plan for hvem der er
kaptajn de enkelte dage. Men følg med på vores Facebook side, hvor der løbende er opdateringer.

Tirsdag kører familie-holdet også. Klara Kjeldsen er
kaptajn, og holdet er for børn på ca. 5-10 år ifølge med
en af deres forældre. Her bydes på teknisk træning, og
selvfølgelig kortere cykelture på banen, stier og små
veje. Der er indbygget leg og hygge og måske en gang
imellem et besøg på Klaras MTB-bane.

Hvis du er ny, vil det være fint at du giver et praj til et
udvalgsmedlem, når du kommer første gang. Så har vi
bedre mulighed for at tage godt imod dig!
Følg i øvrigt med på FB siden for de nyeste opdateringer.

ÅBEN ALLE DAGE
14
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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

IF. Trojka Cykelklub
Racer og MTB

Racer
Træningstider:
Tirsdag
kl. 18.00*
Torsdag
kl. 18.00*
Søndag
kl. 9.30
*(Primært i perioden marts-november)

Holdoversigt (racer):

Vi tilstræber at oprette flere forskellige hold efter niveau og fart, med en uddannet
cykelkaptajn på hvert hold. Kaptajnen står for at planlægge og afvikle turen for det
pågældende hold. Der vil blive meldt ud på facebook (IF trojka, cykelklub), hvem
der kører med hvem og hvornår.

Tirsdag:

Cykeltræning kl. 18.00 for alle, ved Michael B. Svendsen. (Dem
der ikke vil træne teknik, er selvfølgelig velkommen til at cykle en tur
selv).
Børne-/Familieholdet: kl. 17.00 ved Hammershøj skole

Torsdag:

Søndag:

Begynderholdet, kl. 18.00
Mellemholdet, kl. 18.00
Turboholdet, kl. 18.00

kl. 9.30 (Samme hold som torsdag)

Se nærmere beskrivelse af holden under "Træningstider" på hjemmesiden.

MTB klubben

Træningstider:
Søndag
kl. 9.30

(Både begynder og øvede)

MTB`erne cykler som udgangspunkt på
grusvej og singeltracks i Fussingø, men
træningstid og sted kan skifte. Vi cykler hele
året rundt og distancen er mellem 10-30 km.
alt efter terræn og fremmøde. Vi er både øvede
og begynder, og børn ifølge med voksne er
velkomne.

www.iftrojka.dk
Facebook: "IF. Trojka cykelklub"
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TROJKA - TRI FOR SJOV

Voksen mini Tri ( 4-18-4):
Kom og prøv kræfter med en mini triatlon. Her er plads
til alle uanset udstyr og kondition. Det kan sagtens være
første gang du udfordrer disciplinen.
NYT NYT NYT
Nu med mulighed for stafet/relay hvor 2 til 3 personer
kan deles om udfordringen, så man skiftes til at svømme
løbe og cykle.
Fakta:
Nummer udlevering fra kl. 9:00 lukker kl. 10:00.
Skiftezonen forlades kl. 10:15.
Start kl. 10:30 -- Med efterfølgende heatstart.
400 meter svømning i opvarmet bassin (min. 28 grader).
Livredder konstant tilstede.
18 km. cykling på landevej og cykelsti.
4 km. løb.
Pris:
Børne: 50 kr.
Voksne: 100 kr.
Stafet/relay 150 kr.
Betales ved tilmelding;
http://lapio.dgi.dk/event/2019-trojka-tri-for-sjov

VI GENTAGER SUCCESEN
Velkommen til en svedig oplevelse for børn og voksne,
der gerne vil udfordre sig selv.
Her er muligheden for at prøve mini-Tri for alle - uanset
forudsætninger og udstyr.
Der er løb for både børn og voksne med start og slut fra
Midtjysk Friluftsbad, Vorningvej 31, Hammershøj 8830
Tjele (mellem Randers og Viborg).
Om børnenes mini triatlon:
Ruten er tilrettelagt så børnene kun kommer ud på minimalt trafikeret vej med hjælpere og motorcyklister som
holder opsyn under hele løbet.
Ruten er klart afmærket med voksne hjælpere, der leder
på rette vej og opmuntrer børnene.
Fakta:
Nummer udlevering fra kl. 09:00 lukker 09:30.
Skiftezonen forlades senest kl. 09:45.
Start kl. 10:00 à Med efterfølgende heatstart.
200 meter svømning i opvarmet bassin (min. 28 grader).
Livredder konstant tilstede. Badevinger/bælte m.m. må
gerne benyttes.
8 km. cykling – 2 km. løb.

Med i prisen:
Vand og læskedrik undervejs i løbet.
Frugt, vand og kage i målområdet.
Tidtagning med chip inkl. mellemtider ved skifte.
Diplom (Print selv) og medalje til alle børn.
Lodtrækningspræmier på nummer.
Regler:
Al færdsel på vej foregår på eget ansvar og gældende
færdselsregler skal følges.
Under cykelløb skal alle bære cykelhjelm.
Tilmelding:
Via dette link:
http://lapio.dgi.dk/event/2019-trojka-tri-for-sjov
Eftertilmelding på dagen indtil 30 min. før start
Børn: 75 kr.
Voksne: 150 kr.
Relay: 200 kr.
Håber at se mange motionsglade børn og voksne til det
vi håber bliver en sjov og udfordrende oplevelse for alle.
Med venlig hilsen
IF Trojka Cykling, Hammerhøj.
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NYT FRA FODBOLD

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

DAME SENIOR

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)

Vi er et hold på en 10 stykker, som træner hver mandag
på Skjern stadion kl 18.30-20.00 og primært kampe om
onsdagen.
Hvis dette kunne have interesse, behøver du slet ikke
tøve, bar trop op og vær med til en gang træning og se
om det er noget - vi lover dig at der er godt humør og
plads til alle!

NYT FRA FODBOLDAFDELINGEN
Græsset har været grønt længe og de ældste spillere er
i fuld gang med trænings- og turneringskampe. I starten
af marts startede vi samarbejde med Foulum IF under
navnet Team FTN (Foulum, Trojka, Nørreå) vedr. fodbold for U11, U12 og U13 drenge. Samarbejdet er startet
for at kunne lave hold i alle tre årgange og planen er, at
vi fremadrettet har samarbejde for ungdomsholdene fra
U11 til U17. Der trænes og spilles kamp på skift i Hammershøj/Skern og Ørum. Små årgange og konkurrence
fra andre fritidsaktiviteter gør det vanskeligt for små
klubber at stille hold i de nævnte årgange, hvor der spilles 8 og 11-mands fodbold. På seniorsiden er holdene
kommet godt i gang - for herresenior er der et 11-mands
serie 5 hold og et 7 mands hold. Kvinderne spiller
7-mands. U8-9 drengene startede op i slutningen af
marts og skal snart i gang med træningskampene. Efter
påske starter de mindste (U4-6, U7 og U7-10 piger) op.
Vi glæder os til at se dem teste de nye fodboldstøvler og
nyde legen med bolden. Vi har med hjælp fra kommunen
fået nye 3-mands mål – de venter på at blive brugt. Til
soppefesten gentager vi succesen fra sidste år med
SoppeCup for de yngste og vil få placeret så mange
hjemmekampe som muligt i løbet af ugen for de ældre.
Fodboldudvalget

Ses vi? Det håber vi .
Venlig hilsen senior damer

FODBOLD U8/U9 DRENGE
Mens vi har trænet indendørs i løbet af vinterperioden,
har vi bl.a. haft fokus på det tekniske og der bliver blandt
andet trænet i brug af bander så man kan sætte sin modstander af. Derudover har vi øvet, at få lagt præcise afleveringer og det at kunne finde hinanden på banen,
samt vigtigheden af at komme retur, og være med i forsvaret, men også udholdenhed og løb så vi har mere
energi end modstanderen. Alt i alt, synes vi at man kan
se at det tekniske niveau i spillet bliver bedre og bedre.
Vi har været til turnering tre gange med fire kampe hver
gang, der bliver spillet nogle gode tætte kampe mod de
andre hold og det vi arbejder med til træning viser sig
mere og mere i disse kampe.
Med forårets komme er indendørssæsonen slut og vi er
kommet ud på græs igen. Hvor vi i indendørssæsonen
var 12 drenge til træning, er vi oppe på en 16-17 stykker,
nu hvor vi træner udenfor. Derudover er vi begyndt at
træne to gange om ugen, både mandag og onsdag fra
kl. 17.00-18.00.
Der er en god energi til træningerne, og vi ser frem til
træningkampene og forårsturneringen så vi kan få prøvet noget af det vi har lært, af mod vores modstandere.
Mvh Thomas og Henry

Støt vore annoncører – De støtter Trojka
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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

YOGA
Det er altid spændende at prøve nye ting af i vores forening. I den forløbne sæson, har jeg i samarbejde med
gymnastikforeningen, kastet mig ud i yogaens kunst. Og
det har der været rigtig mange, der har bakket op omkring. Dog har deltagerantallet været dalende efter jul,
men i det store hele, har det været en dejlig, rolig og
lærerig oplevelse og sæson.

Vi har trænet yoga en time, hvor fokus har været på afspænding og let stabilitetstræning, samt afslapning de
sidste 10-12 min. Forinden yogatimen var der mulighed
for, at deltage i en halv times styrketræning.
Næste sæson vil også byde på yoga, hvor vi vil være to
instruktører om holdet. Så glæd jeg.
Mvh. Klara K. Kjeldsen

FAMILIE FRÆS 3-5 ÅR
Der har været fart over feltet, med godt 20 børn og deres
forældre/bedsteforældre til Familie Fræs hver torsdag.
Vi har hoppet, sunget, leget og tumlet rundt på redskabsbaner, så hele kroppen og alle sanserne har været
i gang. Motoriktræning er vigtig hele livet – både for børn

og voksne. Så jeg håber i vil bruge en masse timer af
den kommende sommer på havetrampoliner, hoppepuder, legepladser, skov, strand og friluftsbadet.
”Brug kroppen – så bruger du knoppen”
God sommer.
Mvh. Klara K. Kjeldsen

NYT FRA GYMNASTIK – HOLDBILLEDER

Afterrep: Tak til DGI’s Afterrep.
Fantastisk opvisning I gav os den 17. marts 2019.

Cross Dance

Drengespring

Juniorspring

Pigeminispring

Zumba

Familie Fræs 1

Familie Fræs 2
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KL. 17.45

TIRSDAG AFTEN

MASSER
AF MUSIK

D

PPEFESTE

GRATIS MORGENKAFFE med rundstykker i teltet
GRUNDLOVSTALE ved Jens Skovgaard fra Cold Hand Winery
STORT LEGELAND for ALLE børn NYH ED
ED
PIRATEN LONG JOHN – underholdning for børn N Y H
JEANETTE spiller musik – og der kan købes PIZZA
KEMI-SHOW – underholdning for børn og voksne N Y H ED
MORMOR-DAG med tarteletter i teltet NY H ED
DRIVE-IN BANKO med fine præmier
Spil banko i bilerne eller i det opvarmede telt

Kl. 16.00 HAVETRAKTORTRÆK – INDVEJNING

FREDAG DEN 7. JUNI – GRISEAFTEN

Kl. 19.30 ØLSMAGNING med foredrag
Tilmelding og betaling senest tirsdag den 4. juni
på MobilPay nr. 55142
Pris: 150 kr. Tilmelding nødvendig – begrænset antal pladser

TORSDAG DEN 6. JUNI – ØLSMAGNING

Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 15.00
Kl. 17.30
Kl. 19.00

DER

HUBBI
HARSKE

ning af
derhold
med un

GRISEAFTEN

FREDAG ER

STORT LEGELAND for ALLE børn NYH ED
Musikalsk opvamning med NIELS KJÆR (kendt fra Landmand søgerkærlighed)
DAMEFODBOLD – Trojka mod IF Fjorden
JOHNNY HANSEN FRA KANDIS – synger og spiller på scenen
Underholdning med kopibandet ’JOHN MOGENSEN LIVE’

ONSDAG DEN 5. JUNI – GRUNDLOVSDAG

Kl. 17.00
Kl. 17.45
Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 20.30

9 - 2019
NYHED
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TIRSDAG DEN 4. JUNI – MASSER AF MUSIK PÅ STOR UDENDØRS SCENE

Kl. 15.45 SPEJDERAKTIVITETER på den gamle sportsplads N Y H E
Kl. 16.00 SOPPEMARCH med historiefortælling
om de gamle bygninger i Kvorning. Start ved kirken
Knud Christensen leder turen og fortæller.
Kl. 17.30 FÆLLESSPISNING hos Ingrid og Knud på Kvorning Møllevej 17.
Tilmelding til Lars på mail: soppefesten@gmail.com
eller tlf./sms 40 55 79 21 senest fredag den 31. maj.
Pris: 50 kr. Børn mellem 5-12 år: 25 kr.

SØNDAG DEN 2. JUNI – I KVORNING

T
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E
P
P
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S
&
S
T
0år
5
SPOR
N
PPEFEST

N Y H ED

N Y H ED

TIRSDAG OG ONSDAG

med sjove
aktiviteter for børn

LEGELAND

N

SO

SO

E

LONG JOHN

PIRATEN
underholder
børnene JOHN
i teltet!
LONG

N Y H E DPIRATEN

FR
ENT I
RÉ!

TIL DORTHE REMMEVAD
PÅ SMS 61 46 61 59

TILMELD DIG NU!

SOPPEFESTENS
STØRSTE
KAGEBORD!

I ÅR SKAL VI LAVE

LØRDAG KL. 14.00

KAGEKONKURRENCE

KL. 20.30

GRUNDLOVSDAG

NKO
DYT BÅT BA

OG

med tarteletter

N Y H ED

Mormor Dag

FREDAG KL. 23.45

FESTFYRVÆRKERI

EKSTRA STORT

KL. 19.00

SOPPEDRONNINGER/KONGER PÅ TUR – afg. fra Hammershøj
Ankomst p-plads i Kvorning
Ankomst hos Vorning Købmand
Ankomst Hvidding
Ankomst på tanken i Hammershøj
Ankomst Friluftsbadet
UNDERHOLDNING I BADET
JUBILÆUMSOPTOG gennem byen.
Tatoo på festpladsen ved RANDERS PIGEGARDE
SOPPE-CUP – mini fodboldturnering
N KT
SOPPEDRONNINGEN aflægger beretning NY T TI DS PU
NY SOPPEDRONNING/KONGE KÅRES
KAGEKONKURRENCE med fine præmier til de tre bedste!!
Den afgående og den nye soppedronning/-konge er dommere.
Tilmelding til Dorthe Remmevad på SMS 61 46 61 59
TROJKA LAN – i år med FORTNITE OG COCIO CRASH NYH ED
Børneunderholdning med MUDDI’S SOLO SHOW
Musikalsk underholdning ved MORTEN VESTERGAARD m. band
AFTENSMAD KAN KØBES på pladsen til 25 kr.
Køkkenchefens specialret. Ingen tilmelding
HYGGEAFTEN I TELTET med forskellige konkurrencer
Beer Pong turnering
Festpladsen lukker

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

TAK FOR I ÅR!

Kl. 09.30 Oprydning på pladsen
– alle er velkomne, gratis mad!

REFINDES:

10.00

Gudstjeneste

underh é.
Fri entr

Søndag den 9. juni kl.

k
Musikals

lø
stplad
.
en på fe
for børn
på scen
ld
o ning

Show
di’s Solo
d
u
M
k
s
Hu
16.30
rdag kl.
se n .

Find os på
facebook!

v/sognepræst Anders
Ellebæk
med HYMNIA-koret.

N YH ED

Soppekongernes tom
bola
Hoppeborge • Oppu
stelig bordfodboldb
ane
Bokseautomat • Va
ndmaskine • Sømb
lok
Slush ice • Soft ice
• Øltelt
og meget mere...

PÅ FESTPLADSEN FO

TRÈ
FRI EN

DRIKKEVARER SKAL KØBES PÅ FESTPLADSEN

man igen
betale med:

GRATIS MORGENKAFFE med rundstykker i teltet
GUDSTJENESTE i teltet v/sognepræst Anders Ellebæk
Kræmmer-/bagagerumsmarked
BOGSTAVS-SKATTEJAGT med præmier NY H ED
TULLE OG SKRALLE – underholdning for de mindste N Y H E D
Chokoladebord for børnene
T
Festpladsen lukker
PUNK
T TI DS
ÅRETS SOPPEBAL i teltet med BOGARTS N Y
Soppefesten 2019 slutter
I år kan

MANDAG DEN 10. JUNI

Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 11.30
Kl. 12.30
Kl. 15.00
Kl. 18.30
Kl. 02.00

SØNDAG DEN 9. JUNI – FAMILIEDAG OG SOPPEBAL

Kl. 19.00
Kl. 21.00
Kl. 02.00

Kl. 16.00
Kl. 16.30
Kl. 18.00
Kl. 18.00

Kl. 08.20
Kl. 08.30
Kl. 09.30
Kl. 10.10
Kl. 11.00
Kl. 11.30
Kl. 11.35
Kl. 12.15
Kl. 13.00
Kl. 13.15
Kl. 14.00
Kl. 14.15
Kl. 15.00

LØRDAG DEN 8. JUNI – JUBILÆUMSFESTDAG

Kl. 17.30
Kl. 19.30
Kl. 20.30
Kl. 23.45
Kl. 24.00

Max. 30 deltagere - først til mølle
Tilmelding til Lars på mail: soppefesten@gmail.com
eller tlf./sms 40 55 79 21
HAVETRAKTORTRÆK. Deltagergebyr: 50 kr.
GRISE-AFTEN. Spisning: 80 kr. Børn under 12 år: 40 kr.
Musikalsk underholdning med HARSKE HUBBI. Fri entré NY H ED
KÆMPE JUBILÆUMS-FESTFYRVÆRKERI
Festpladsen lukker

underholder børnene

Entré efter kl. 22.00: 100 kr.

kan købes til og med fredag
den 7. juni kl. 19.00 hos:
Købmanden i Vorning

incl. 3 retters menu

BILLETTER TIL 275 KR.

Dessert:
KÆMPE ISLAGKAGE
fra Vebbestrup flødeis.

Hovedret:
Supermør roastbeef, let røget
krydret kalkunbryst, skysauce.
Kartoffeltårne, spidskålslat med
fyld, bønnesalat med tomat,
rødløg, feta og lækkert brød.

Forret:
Tapas tallerken med røget
oksefilet, krydret skinkeinderlår,
snack pølser, div. tilbehør/pynt
og lækkert brød.

SOPPEFEST JUBI-MENU

KT
OB S! NY T TI DSP U N

I FESTTELTET PÅ STADION

Søndag den 9. juni
kl. 18.30-02.00

BOGARTS

Årets
Soppebal
med

SØNDAGi teltet
DEN 20. MAJ
KL. 13.00
ONSDAG
kl. 10.00
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NYT FRA HÅNDBOLD

HÅNDBOLDUDVALGET:
Formand: Claus Kvolsgaard

Tlf.: 40 58 21 33

Mail: trojka@kvolsgaard.dk

Udvalgsmedlem: Mathias Sloth Andersen
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

Udvalgsmedlem: ???

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 UDVALGET
Håndbold sæsonen er nu overstået for de fleste. Der
mangler at blive afholdt nogle enkelte afslutninger og et
enkelt hold skal til et sommerstævne.
U10 pigerne og U12 drengene har netop været en tur til
Svanecup og det har været en stor oplevelse for de unge
mennesker. Tak for støtten til tøjsponsore og til alle der
har købt Julekalender.
Brag i hallen
I foråret afholdte vi et jubilæums EVENT i hallen, i forbindelse med Trojka’s 50 års jubilæum. Der var fælles indløb og navneopråb til alle kampe. Vores DJ skabte lidt
VM stemning i hallen, hvilket gør det lidt sjovere for spillere og tilskure. Til hver kamp kårrede vi kampens spiller

for begge hold. Det var en succes som vi agter at gentage. Dagen igennem var der knap 200 gæster i hallen.
Sponsor cykelløb den 14. maj
Vi glæder os til at afholde sponsor cykelløb i samarbejde
med STV og håber der at der vil være en stor opbakning
til dette.
Ny sæson med nye regler
fra næste sæson bliver posen for alvor rystet af DHF.
Der kommer ny årgange, nye bane størrelser for de små
hold, nye regler om dispensationer og reglerne bliver
omskrevet og simplificeret en hel del. Det betyder at der
er en masse der skal læses op på og forklares til trænere, spiller m.v. En opgave udvalget glæder sig til. Vi er
allerede i gang med at få tapet den nye bane op i halen
og har været til de indledende møder omkring nye årgange.
Nyt udvalgs medlem
Til slut vil vi gerne byde velkommen til et nyt medlem i
Håndbold udvalget. Mathias Sloth Andersen er kommet
med som en repræsentant fra Herre Senior holdet. Vi
glæder os til samarbejdet og håber at finde det 5. medlem blandt vores dame senior spillere til efteråret.
/Hånndbold udvalget

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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NYT FRA HÅNDBOLD

SENIOR HERRER
Sæsonen er slut og det er tid til at gøre status. Vi må vel
sige at de mål vi satte os, for henholdsvis efterårs- og
forårssæsonen er indfriet. Vi skulle hygge os og have
det sjovt, og sådan blev det. At vi så også rykkede op i
serie 2 i efteråret og holdt skansen med at blive i foråret
er jo også værd at tage med.
Vi bliver langsomt men relativt sikkert flere og flere, og
det må vel være et tegn på at de unge mennesker også
synes det er sjovt at være med.
Opbakningen er da også helt fantastisk. Vi er mange til
træning hver gang! Faktisk er det helt usædvanligt med
mere en et eller to afbud. Det er så fedt at der bare bliver
bakket op!!
Også til fester, fællesspisninger og hvis en spiller foreslår et eller andet sjov, er folk bare med. FEEEDT!
Holdet er jo ungt, og spillerne dermed i den alder hvor
studier, værnepligt og andet der ikke lige kan klares i
Hammershøj, kan spille ind i forhold til hvor mange spillere der er. Det er et vilkår, men vi er ret sikre på at der
igen i næste sæson, bliver spillet herrehåndbold i Hammershøjhallen!
Trænerteamet vil gerne takke spillere, udvalg og tilskuere for opbakningen i sæsonen!
Vi er naive nok til at satse på, at vi får genvalg til næste
sæson.
Rigtig god sommer!
Birger og Carsten

Jones cup i september, dog uden de store resultater i
kampene. Vi fik justeret lidt, og formen blev bedre, hvorefter vi fandt en god rytme og sluttede 2018 med en flot
3. plads i serie 1.
Efter jul har vi kæmpet hårdt. Vi må desværre erkende,
at mandefald af spillere og afbud til træninger og kamp
sætter sine spor. Vi endte desværre med nedrykning til
serie 2.
Men selv ikke en nedrykning kan spolere den årlige
håndbold afslutning, som blev til et brag af en fest. Vi fik
uddelt pokaler til Årets spiller og Fidusen. Årets spiller
blev Katrine Mørk, som med sine kun tre måneder på
serie 1, virkelig har udviklet sig denne sæson og gjort en
kæmpe forskel. Johanne har fået flest stemmer til kampene og fik derfor årets Fidus. Stort tillykke til begge.
Her fik vi også sagt ordentligt farvel til Brian, som efter
to rigtig gode sæsoner har valgt at stoppe. Herfra skal
lyde en stor tak for godt makkerskab, det har været en
fornøjelse.
Planerne for næste sæson går snart i gang og nye kurser og tiltag skal planlægges. Men først skal vi alle nyde
en dejlig sommerferie samt en længe ventet soppefest.
Tak for 18/19 piger!
Christina Harbo

DAME SERIE 3

DAME SERIE 1

Sæsonen 2018/2019 har nået sin ende. Det har været en
hård sæson, og vi har virkelig kæmpet for overlevelse i
serie 1.
Vi startede sæsonen op med fuldt hold og nogle virkelig
gode træninger. Vi havde som altid en fest til Jack and

Så er denne sæson slut og vi er så småt gået på ferie fra
håndbolden. Lige før jul sikrede pigerne sig oprykning til
Serie 3, og de har bare gjort det så godt! Jeg er så imponeret over deres vilje, fight og gejst som de kommer med
til hver kamp. De spiller rigtig godt håndbold, holder et
godt overblik og kæmper til det sidste fløjt. Det har resulteret i, at vi er blevet i Serie 3, som var vores mål for
denne halvsæson. Vores mål for næste sæson er stadig,
at blive i Serie 3, men lad os nu se om det forhåbentlig
ikke kan blive til lidt mere ;) Tak for en super god sæson!
Og tak for en yderst vellykket håndboldafslutning ;)
Marie A. Hendriksen
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U12 DRENGE

Fra medaljespil i Hornbæk.
Så synger sæsonen på sidste vers og sikke dog en sæson og udvikling der er sket på holet. Ser man et par år
tilbage vandt vi ikke rigtig nogle kampe, men i vinter sæsonen 2019 har det været stik modsat. Vi måtte indkassere et nederlag i thorsø og en uafgjort i Bjerringbro,
ellers har der været sejre i resten af kampene.
Alle spillerne på holdet har gennemgået en kæmpe udvikling og vores fysiske træning begynder at bære frugt
i forsvaret når vi skal tage fat. Til træning er der for det
meste fuld fokus og man kan mærke alle gerne vil udvikle sig.
Vi glæder os til næste sæson da der er massere at tage
fat på. Vi starter ud med kvalifikation til B rækken i september.

Årets fighter til venstre: Lucas Poulsen
Årets spiller til højre: Andreas Kvolsgaard

Efter sæsonafslutningen var vi til medaljespil i Hornbæk.
Her skulle der spilles 2 kampe. 1 kamp mod Alliancen
Bjerregrav resulterede i en fortjent sejer. Næste kamp
var med Hornbæks A hold og vi havde en svær opgave
foran os. Drengene kæmpede det bedste de kunne og
det gav potte og endnu en sejer var i hus. Derfor var
medaljerne super fortjente.

Vi er netop kommet hjem fra Svanecup, og her kom vi
virkelig på arbejde. vi startede ud med 2 flotte kampe
med sejre, men tabte desværre den sidste kamp og blev
”kun” nr 2 i puljen. det betød at vi skulle videre til A slutspillet og mødte de A hold som havde fået en dårlig start
på turneringen. Holdet skal have stor ros for igen at
kæmpe til sidste slut fløjt og ikke give op undervejes.
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NYT FRA HÅNDBOLD

Desværre måtte vi se os besejret i de sidste par kampe
og dermed sluttede Svanecup. MEN, nu handler Svanecup jo lige så meget om fællesskab og socialt sammenhold som det sportslige og i denne diciplin vandt drengene igen. Det har været en fantastisk tur med masser

BILLEDER FRA SVANECUP

af sang og kampråb i bussen og igennem byen på vej til
købmand. Vi glæder os allerede igen til næste år.
Den 25. maj skal vi ud og prøve kræfter med udendørs
håndbold i Bjerregrav. Det bliver spændende at se hvordan de tager i mod den type håndbold.
/Claus
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BILLEDER FRA HÅNDBOLDEVENT
”BRAG I HALLEN”
SØNDAG DEN 10. MARTS
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U4 HÅNDBOLD
Vi har i denne sæson haft et lille hygge hold på U4 – 6
spillere samt deres forældre. Til trods for et lille hold, så
har det været en god sæson og børnene har været ivrige
for at lære.
Forældrene blev igen i år inddraget lidt i træningen og de
måtte til tider i gulvet for, at fange bolden med næsenJ
Det har været fedt og se den opbakning I alle kom med.
Jeg vil gerne sige tak til alle U4 børnene – Det har været
hyggeligt og være sammen med jer og jeres forældre
hver onsdag. I har givet den gas hver gangJ
Sidst men ikke mindst - MANGE TAK for den fine gave
jeg fik til afslutningen:-)
/Stina

POKALER OG DIPLOMER
Igen i år blev håndboldafslutningen for U4, U6 og U8
holdt samlet. Vi startede med lidt fælles lege i hallen,
hvorefter vi alle gik i cafeteriet til Pizza, saft samt overrækkelse af pokaler og diplomer. Det var en rigtig god

eftermiddag, hvor alle fik hygget og snakket med hinanden.
Tak for denne gang – vi glæder os, til at se jer alle til en
ny sæson efter sommerferien.
/Håndboldudvalget
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SPONSORCYKELLØB

Sponsorcykelløb
Hvem skal sponsere dit cykelløb i år, mor, far, din nabo, din chef
eller din bedstemor.
Find dig en eller flere sponsorer og kom og deltag i vores
sponsorcykelløb tirsdag den 14-5-2019
Halvdelen af det indkørte beløb går til IF Trojka’s håndbold
Kl. 17.30 til 18.15 (Max 12 år)
Kl. 18.30 til 19.30 (Er for alle)
Start og slut ved Hammershøj fjernvarmeværk, Hyldealle
Hammershøj
Der er mulighed for køb af grillpølser og øl
og sodavand efter løbet.

Vejen er spæret for trafik under løbet

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

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

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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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

ANNONCER
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STØTTEFORENINGEN TROJKAS VENNER

BESTYRELSEN:
Formand : Christen E. Møller

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

Mail: chragsm@mail.dk

Næstformand/Sekretær: Dorthe Remmevad

Tlf.: 30 86 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

Næstformand/Sekretær: 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

Tlf.: 40 11 66 73

Mail: leochristensen@c.dk

Søren Andersen

Tlf.: 22 49 17 73

Mail: haaningandersen@gmail.com

Eric Rytter

Tlf.: 21 23 51 41

Mail: Eric_rytter@live.dk

GENERALFORSAMLING I
STØTTEFORENINGEN TROJKA’S
VENNER
Her om foråret eller sidst på vinteren er der tradition for
generalforsamlinger.
IF Trojka holdt sin generalforsamling i Hammershøj hallen sidst i februar måned og alle i bestyrelsen blev på
deres poster. Alle udvalgsformænd blev genvalgt, et
stort tillykke til alle for at drive en sund forening videre.
Det er en stor glæde at IF Trojka har fået unge personer
med i bestyrelsen Trine Jørgensen og Michael Svendsen, det sender et godt signal til andre unge i klubben for
at tage mod udfordringen og have lyst til at blive en del
af fællesskabet. Vi forsøger hele tiden på at forny os og
at vi der derigennem får en ny generation til at føre foreningen videre.
Støtteforeningen afholdt sin generalforsamling i klubhuset på stadion den 12. marts, hvor der var nyvalg til bestyrelsen idet Dorte Thomassen ønskede at udtræde af
bestyrelsen, Eric Rytter blev valgt ind som nyt medlem,
igen en ung person, som vi glæder os til at samarbejde
med, og håber at også han giver mod til andre unge, til
at melde sig i flokken.
Der skal lyde et stort tillykke til jer unge for at i har taget
en udfordring op, og vil bidrage med jeres store arbejdskraft. Såvel IF Trojka samt støtteforeningen er klar til en
ny sæson, hvor der i løbet af året skal afvikles et 50års
jubilæum i IF Trojka, som formodentligt vil blive med
mange gode indslag.
Christen Møller

40-ÅRS JUBILÆUM FOR
TROJKA NYT
Siden 1979 har Trojka-Nyt været en stor del af Trojka.
Det har været et organ som på tværs af afdelingerne har
haft stor glæde af at kunne berette om store og vigtige
ting. Afdelingerne har kunnet give en god orientering om

hvad der har rørt sig i afdelingerne, alle har kunnet følge
med i hvad der er sket og hvem der har været i udvalgene, hvem der er træner og bestyrelsen. Det lokale
erhvervsliv har også vist en stor interesse for at have
annoncer med i bladet, dette er en stor hjælp til at kunne
udsende og lave bladet.
I 1979 var der fire idrætsgrene i IF Trojka, som hver især
har givet gode indlæg, så alle har kunnet få et indblik i
afdelingen og følge med i hvordan det er gået gennem
året. Der har også været en stor interesse for at kunne
få bladet lavet og udsendt gennem årene, der er lagt
mange timers arbejde i at samle indslag, tage billeder og
i det hele taget få lavet et blad som har været til alles
tilfredshed.
Der er i årene sket en stor forandring af bladet, de første
år var bladet sort/hvid og nu i de senere år er det kommet farve på. Det er klubbens opfattelse at bladet har en
stor værdi, fordi vi derigennem har en god kontakt til vores sponsorer, og derved skaber et godt og udbytterigt
samarbejde. Klubben er også indstillet på at gøre alt for
at kunne levere bladet i årene fremover og det er med
glæde, at vi stadig kan finde personer som vil bruge tid
på at samle indlæg og billeder, så det bliver et godt og
spændende blad at læse, og at nyde de ting der rører sig
i foreningen. I betragtning af foreningens størrelse kan
vi være stolte over at kunne udsende et så flot blad tre
gange årligt, til glæde og tilfredshed for foreningen.
Vi har fået fat i det allerførste nummer af Trojka Nyt fra
1979. Vi har lavet en reproduktion af bladet, og hæftet
det ind i dette nummer af Trojka Nyt. Vi håber du vil have
fornøjelse af, at kigge det igennem, og se udviklingen af
både tekst og layout.
Hjerteligt tillykke med 40-års jubilæet og held og lykke
med blades fremtid.
Christen Møller

ANNONCER
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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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STØTTEFORENINGEN TROJKAS VENNER

BILLEDER FRA STØTTEFORENINGENS BOWLINGTUR

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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STØTTEFORENINGEN TROJKAS VENNER

JULENS GLÆDE

A

ROJK
F.T

Tlf. 30 89 19 82

J

M ERSH

Ø

M

Tlf. 60 49 84 49

–

Tlf. 86 45 19 01

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

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.

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. 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 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)
Finn Jørgensen
(kasserer)
Michael Hagedorn 		
Erik Rytter		

20 43 41 01
23 33 86 55
41 86 27 12
21 23 51 41

Søren Andersen
Leo Christensen
Dorthe Remmevad

22 49 17 73
40 11 66 73
61 46 61 59

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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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 SOPPEKOMITEEN
Årets Sports-og soppefest nærmer sig, og sikken fest vi
skal have i år. Vi skal fejre, at vi fejre, festens 50-års jubilæum og det skal gøres med manér.
Vi starter søndag den 2. juni
Om formiddagen vil vi sætte det store telt op på pladsen
og om eftermiddagen vil der være aktiviteter i Kvorning,
hvor spejderne vil være vært ved noget skattejagt for de
mindste For de lidt ældre der vil være byvandring og
fortælling om Kvorning.
Søndagen afsluttes traditionen tro med fællesspisning.
Mandag gør vi pladsen klar som sædvanlig og skulle du
have lyst til at give en hånd med ja, så er det bare at
møde op på pladsen. Vi starter ved 17.30 tiden.
Tirsdag starter festen for alvor
Tirsdag morgen kommer der et kæmpe hoppe-/legeland
som vil være på pladsen tirsdag og onsdag. Tirsdag dog
fortrinsvis for dagplejere og børnehave.
Tirsdag aften får den MAX gas på et af de nye tiltag
nemlig en stor udendørs scene. Her vil bl.a. Kandis
Johnny kikke forbi.
Onsdag som er grundlovsdag, står først mest i børnenes
tegn, så de voksne kan hvile hovederne fra dagen før.
Vi starter dog med rundstykker og kaffe til alle om morgenen efterfulgt af grundlovstalen.
Derefter vil der være åbent i det store hoppe-/legeland
og der vil være underholdning for de mindste.
Senere vil Jeanette spille lidt hyggemusik, mens der om
eftermiddagen vil være underholdning for de lidt yngre.
Onsdag aften tilbyder vi i grillen som noget nyt, at der
kan købes tarteletter til aftensmad tilsat lidt mormor
stemning. Dagen slutter af med en gang drive-in banko.
Torsdag tager vi den lidt med ro og varmer op til weekenden, meeen ingen fest uden øl, så der vil selvfølgelig
være ølsmagning som sædvanlig i teltet.

Fredag er vi så igen klar til at gi’ den MAX gas
Helt efter bogen byder programmet på havetraktortræk,
grillet gris og festfyrværkeri. Men ingen fest uden musik.
Fredag aften er der derfor dømt ”total i orden Soppefest
fest fest fest fest” Når Harske hubbi (kendt fra Polle reklamerne) Kommer og spiller de nyeste 80er hits nee fra
nortysklan. Det bliver total olympisk.
Lørdag bliver næsten ren tradition
Soppekongerne kører på tur, dyst i svømmebadet, optog
gennem byen, Randers pigegarde kommer forbi, kage
konkurrence. Og selvfølgelig skal der kåres en ny konge/dronning. Derudover vil der igen i år være en lille fodboldturnering og Muddi kommer igen i år og underholder
børn og barnlige sjæle.
Derudover har vi fornøjelsen at byde en gammel Hammershøj dreng velkommen hjem i det Morten Vestergård
kommer og spiller musik.
Trojka Lan kikker også forbi og holder lidt forskellige turneringer. Lørdagen slutter som vi plejer, med at der er
dømt ungdomshygge i teltet.
Søndag kører vi igen lidt på traditionerne og starter selvfølgelig med at byde på morgenkaffe og gudstjeneste.
Der vil selvfølgelig også være mulighed for at komme af
med noget af det overskydende rod man har til at ligge
når der igen er kræmmer/bagagerumsmarked.
Inden ungerne skal ud til bedsteforældrene og passes
skal de da underholdes en sidste gang og vi vil derfor
med fornøjelse byde velkommen til Tulle og Skralle.
Når ungerne så er afleveret, skoene er pudset og håret
er sat ja, så er det blevet tid til THE PARTY OF THE
YEAR. Simpelthen Årets soppebal.
Bitten kommer med maden, Ørum folkene skænker øllet
og Boogarts spiller musikken.
Det kan faktisk kun blive et brag af en fest. Og vi glæder
os helt vildt.
Vi ses til soppefestens 50-års jubilæums udgave i
dagene 2- 9 juni

ANNONCER

39

- tæt på din hverdag

Købmanden

VORNING Tlf. 86 45 10 17
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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
Redaktion og annoncer:
Finn Jørgensen, Tulipanvænget 4, Hammershøj,
8830 Tjele.
E-mail: trojkanyt@outlook.dk

Stort bankospil hver torsdag kl. 19.00 i
Hammershøj Forsamlingshus.
Trojka, Tri for sjov. Lørdag den 11. maj 2019.
Sponsorcykelløb
Tirsdag den 14. maj 2019. Start og mål ved
Hammershøj Fjernvarmeværk.
Sports- og Soppefesten afholdes fra
den 2.-9. juni – se deres Facebook side for flere
informationer
Indlæg til næste nummer af Trojka Nyt skal være
redaktionen i hænde senest den 18. september
2019.

Tryk:
Specialtrykkeriet Arco.
Hovedbestyrelsen:
Formand:
Marianne Damsgaard....................... 28 95 10 89
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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

