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Christen E. Møller har

40 års
jubilæum
som formand i Støtteforeningen Trojkas Venner
I den anledning indbyder vi til reception
i Vorning Borger og kulturhus

Lørdag den 7. marts kl. 13
Invitationen gælder for familie og venner
– nuværende og tidligere sponsorer
– STV og IF Trojka’s medlemmer – nuværende samt tidligere,
samt alle i lokal området der har interesse for
Støtteforeningen Trojka’s venner
Vi serverer lidt godt til ganen
Af hensyn til maden er s.u. senest den 2. marts til Dorthe Remmevad på
tlf. 61466159 eller på mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk
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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

Mail: keldlanng@hotmail.com

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
Først vil jeg gerne ønske alle et rigtig godt nytår, og
samtidig tak for mange gode oplevelser i Trojka-regi i
2019.
En særlig tak skal der lyde til alle, der tog del i fejringen
af vores 50 års fødselsdag i løbet af året.
Vi afholdt en jubilæumsfest i Hammershøj d.19.oktober,
og på trods af efterårsferie, var der alligevel mødt
næsten 240 festglade mennesker op. Det blev en rigtig
god aften, hvor også mange gamle (læs tidligere) Trojkamedlemmer, var mødt. Sågar var der nogle af dem, der
var med til at starte foreningen; det var ret fantastisk.
Mange frivillige mødte op til både borddækning, pyntning
og oprydning; dem skal der lyde en kæmpe tak til!
Vi har jo heldigvis mange aktive mennesker involveret i
driften af vores forening. Det være sig som en del af
udvalgene, træner eller udøver i en af alle vore

Støtteforeningen afholder
GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30
i klubhuset.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Mød op og hør om
Støtteforeningens aktiviteter.
Alle er velkommen
Støtteforeningen
Trojkas Venner

idrætsgrene. Men vi har også brug for, at mange vil give
en hånd med. Alt for mange afleverer blot deres børn til
træning eller kamp, og tænker formentlig, at ”det tager
andre sig af! ”
Og ja, et stykke hen af vejen er der jo også andre, men
for at vi fortsat skal kunne tilbyde alle de muligheder i
Trojka, som vi har i dag, ja så er der simpelthen flere, der
skal hjælpe til.
Så i stedet for at spørge, hvad foreningen kan gøre for
dig, så spørg hvad du kan gøre for den! Det behøver ikke
være timevis hver uge, men nogle få timer engang
imellem kan alle byde ind med.

Hovedbestyrelsens
generalforsamling
Onsdag den 26. februar kl. 19.00
i mødelokalet i Hammershøj Hallen.
Tilmelding til Marianne Damsgaard
på tlf. 28 95 10 89
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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

I hovedbestyrelsen står vi overfor lidt udskiftning på
nogle pladser, og vi har været heldige, at to allerede har
meldt deres interesse. Det er virkelig dejligt, at de har
valgt at tage arbejdshandskerne på. Men vi har plads til
flere, også i underudvalgene.
I øjeblikket arbejder vi på et par store projekter; bl.a.
udskiftning af tag på klubhuset og udskiftning af
legepladsen. Taget er utæt, så det regner ned i fitness.
Desuden bruger vi alt for meget varme, da der stort set
ikke er isolering på loftet. Så vi har været heldige at få
andel i en pulje til klubhusforbedringer hos Viborg
Kommune. Det er vi super glade for.
Vores legeplads er totalt nedslidt, flere ting er allerede
fjernet. Så vi har fået tilbud på ny legeplads og
anlæggelse af madpakkehus, samt bål sted, fra 2
firmaer. Vi har valgt et af projekterne, og har netop
afsendt ansøgninger til relevante fonde. Så det bliver
rigtigt spændende; hvis det flasker sig, kan vi forhåbentlig
indvie pladsen i forbindelse med soppefesten.
Inden for nærmeste fremtid skifter både IF Trojka og
Støtteforeningen bankforbindelse. Det skal ikke være

BILLEDER FRA JUBILÆUMSFESTEN

nogen hemmelighed, at vi er blevet meget skuffede over
Andelskassens manglende engagement i den klub, der
ligger i den by, hvor Andelskassen har sit hovedsæde. I
de sidste år er sponsoratet fra banken dalet rigtig meget,
og i 2019 valgte banken at sige, at de ikke ville sponsorere
noget hos os længere. I samme år, som banken kommer
ud med rekord overskud; det har vi valgt at tage
konsekvensen af.
Bankskiftet vil ikke umiddelbart komme til at påvirke
vores medlemmer.
I 2020 har borgerforeningen sat et skib i søen, som
hedder ”Sund By 2020”. Det deltager vi selvfølgelig i, og
kommer til at stå for nogle arrangementer i løbet af året.
Det sunde år er startet godt, med et super sjovt foredrag,
og snart følger flere arrangerede gåture i omegnen. Der
vil også være rygestopkursus, og foredrag om sund
livsstil. Hold endelig øje med opslag, især på Facebook.
HUSK - sundhed er mange ting, både fysisk, psykisk og
socialt.
På HB’s vegne
Marianne 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

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN

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.

Diskotek: Monzi event
Påskebal i Hammershøj forsamlingshus
OBS !!!! FREDAG den 3-4 kl. 21-02
Fra kl. 21 – 22 fri entre for alle incl garderobe
Fra 22 til 02.00 entre 80 kr. incl garderobe
Aldersgruppe fra 15 år
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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

TRØJESPONSORER FOR BANKO

BANKOSPIL

Rytters Auto, Autopartner, Hammershøj
Daglig Brugsen, Hammershøj

på 32 spil.

SPIL :

Superbanko - Terningespil
Københavner - Puljespillet
Pausebanko - Jack Pot
Rækkegevinster :
Gavekort til Brugsen på 50 kr.
3 Gratis tavler
Vin
Følg os på facebook........ Banko , Hammershøj
og iftrojka.dk
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Vi håber, alle er kommet godt ind i 2020. 2019 har været
et rigtig fint år for bankospillet; nye spillere er kommet til.
Der er lavet om på rækkegevinsterne (se opslaget)
Torsdag den 31. oktober, blev der afholdt spil, hvor vi
fejrede Trojkas jubilæum med ekstra store gevinster.
Sidegevinster i form af kaffe og chokolade, sponsoreret
af Dagli’Brugsen, Hammershøj. Kage til kaffen, sponsoreret af Rytters Auto, Hammershøj. En stor tak skal
lyde til sponsorerne.
Vi har fået nye trøjer med hhv. Dagli’Brugsens og Rytters
Auto logo på, samt Trojkas logo.
En stor tak til de trofaste spillere og hjælpere for bankoåret 2019. Godt nytår.
På Bankoudvalgets vegne
Leo og Hardy

GEVINSTER FOR CA. 13.000 kr.

– I.

NYT FRA BANKOUDVALGET

i Hammershøj forsamlingshus
HVER TORSDAG KL. 19.00

BILLEDER FRA
JUBILÆUMSBANKO
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MOBILFRISØR
v/Susan Mørk
Tlf. 29 40 39 33

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

Trine Hyldahl

Tandlægerne i Tjele
v/ Morten Olesen
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

NYT FRA BADMINTON
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BADMINTONUDVALGET:
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

Formand: Jesper Pedersen
TRÆNERE UNGDOM:

NYT FRA BADMINTON AFDELINGEN
Sæson 2019 / 2020 forår
Så er vi kommet godt igang igen I badminton afdelingen
efter en velfortjent juleferie!
I denne sæson er der virkelig gang i hallen mandag
eftermiddag & aften. Der er rigtig mange unge spillere
denne sæson. Faktisk er der kommet så mange
tilmeldinger, at vi var nødsaget til at splitte holdet op i 2
trænings tider her efter Jule ferien. Så nu træner første
hold som er nybegyndere og let øvede fra kl 17.00 til
18.00. Og næste hold for øvede træner 18.00 til 19.00.
Det er jo bare helt fantastisk med så mange unge
Badminton spillere

Motionisterne som spiller fra kl 19.00 til 21.30, ligger på
samme antal ca. som sidste år. Her er der omkring 18
Motions spillere som spiller om mandagen og 4 motions
spillere som spiller onsdag aften ved siden af Volley Ball.
Der er stadig ledige baner om onsdagen, hvis nogle
skulle få lyst til at støve den gamle badmnton ketcher af
og komme igang igen. Kontakt formand, jesper Pedersen
for dette.
Vi glæder os til resten af sæsonen med alle de glade
Badminton spillere!
De venligste træner hilsener
Jesper Pedersen
Magnus Skovgaard

Når vi træner, starter vi med opvarmning som består af
løb & leg.
Herefter vil den stå på ketcher teknik, bold kontrol, single
regler & Double regler og lære at tage imod og huske
instrukser fra træneren!
Vores mål med badminton træningen er, at det skal være
sjovt at gå til badminton. Vi skal hygge os men imens
skal træningen også tages seriøst. De spillere som er
startet i år, ligger på et relativt ens niveau. Dette gør at
den ugentlige træning kan strømlines godt med ens
opgaver, udfordringer og øvelser, som ligger I tilpas
niveau til spillerne.
Yderligere er det nu blevet muligt ved at vi har delt
spillerne op i 2 hold, at træne mere Single spil. Dette var
ikke muligt før, da vi brugte alle baner til Double spil.
Ialt er der ca. 26 Ungdoms spillere i år.

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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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

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

NYT FRA CYKLING
Det er PT januar, efter et ufatteligt vådt efterår. Skoven i
Fussingø er meget mudret, og ikke voldsom indbydende
til MTB Kørsel lige nu. Derfor er der mange der tager til
Viborg i stedet. Her kan jorden tåle lidt mere vand, og
sporene er fortsat rimelige at køre på.
Vi håber på lidt mindre vand i vinter, så der kan komme
mere gang i MTB-Kørsel i Fussingø. Her er udvalget af
spor meget større, og den kortere afstand er heller ikke
uden betydning.
Til sommer skal rigtig mange igen køre hærvejsløb.
Uden at have det nøjagtige tal, tror jeg vi har tilmeldt
flere end nogensinde tidligere. En del fra både Aalborg,
Vejen, Silkeborg. Flest på racer men også flere på MTB.
Noget af det der er super godt ved Hærvejsløbet er at

der er samlet mål for alle distancer i Viborg. Her er der
gode muligheder for lidt samlet hygge for alle mand efter
løbet. Vi håber på lige så godt vejr som sidste år, og på
at alle får gode oplevelser!
Det store antal tilmeldte til dette store løb, gør ligeledes
at vi håber at se rigtig mange til træningerne hen over
sommeren.
Sæsonstarten er ikke fastlagt endnu. Det kommer nok til
at blive i slutningen af marts afhængig af vejret.
Der er heller ikke planlagt andre arrangementer PT men
følg med på vores FB-Side, hvor der hele tiden bliver
opdateret.
Håber at se alle kendte og mange nye ansigter til masser
af fede cykelture i vores ’’sund by år 2020’’
Carsten

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

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

NYT FRA FITNESSUDVALGET
Der er gang i fitnesscenteret, vi har omkring 50 aktive
medlemmer.
Vi holder åbent fra kl. 06.00-22.00 hver dag inkl.
Weekend.
Centeret er godt besøgt, maskinerne slides. Der køres
kontinuerligt service på maskinerne fra BM fitness,
nogle maskiner slides op og nye bliver indkøbt.
Pt. venter vi på, at der bliver leveret en ny crosstrainer
og et nyt kabeltårn.
Vand-automaten serviceres af Ole fra OJ Plus varme,
tak Ole for god og hurtig service.
Vi er desværre udfordret af mangel på instruktører, så
pt. kan vi kun tilbyde instruktører i centeret hver mandag
kl. 18-19.00.
Derudover kan man skrive til os på fitness facebookside
og vi svarer hurtigst muligt.
Vi har søgt efter fitnessinstruktører og har fået nogle
henvendelser og det er vi meget taknemlige for. Tak til
jer.

I	
  følgende	
  tALLE
idsrum	
  er	
  centret	
  
bemandet	
  
med	
  en	
  af	
  
ÅBEN
DAGE
5.00-22.00
vores	
  uddannede	
  fitnessinstruktører.	
  

Mandag	
  

18.00-‐19.00	
  

Tirsdag	
  

09.00-10.00	
  

DGI står for uddannelse af instruktører, så vi skal have
Torsdag
nogen
sendt afsted 17.00-18.00	
  
i løbet af 2020.
Vi har afholdt fitness tryday søndag d. 12/1 og det blev
der	
  evt.	
  spørgsmål	
  
til	
  vore	
  instruktører	
  kan	
  de	
  
enEr	
  udbytterig
dag.
kontaktes	
  på	
  mail:	
  iftrojkafitness@outlook.dk
Vi havde gæster fra vi åbnede til vi lukkede, nye
medlemmer kom og meldte sig ind, andre for at se, hvad
Åben	
  alle	
  dage	
  5.00-‐22.00	
  
vi kunne tilbyde og nuværende medlemmer kom og
fornyede deres medlemskab.
Vi serverede kaffe og ”sund” proteinrig kage, samt et
godt tilbud på abonnementerne.
Vi har valgt at fortsætte med prisen på abonnementerne
således, at det er en prisændring og ikke et tilbud.
Sidste år i april deltog vi i åben skole, hvilket vi gerne gør
igen, hvis muligheden byder sig.
Jeg vil gerne sige en stor tak til jer bruger af centeret.
Jeg nyder at være i centeret når I træner og I går til den
med de tunge vægtskiver.
Stor tak til udvalget, Sanne, Christina, Marie, Nicolaj og
Michael, som altid er der med en hjælpende hånd og et
skønt samarbejde, det sætter jeg stor pris på.
Hanne Hendriksen
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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

GYMNASTIKAFSLUTNING
IF. TROJKA
Tid:
Sted:
Entré:

Søndag d. 29. marts 2020 kl. 10.00
Hammershøj Hallen
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40 kr. voksne, 25 kr. Børn

A

–

– I.

(voksenbillet inkl. Fri kaffe og 1 stk. kage, børnebillet inkl. 1 juice og 1 stk. kage)

Kom og se en flot opvisning med lokale gymnastikhold samt gæstehold
fra Ørum IF
Efter opvisning er der mulighed for at købe, slik, sodavand m.m. fra
kiosken.
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Facebook: If trojka Hammershøj

Vi får igen i år besøg af ”Den glade gris” fra
Nykøbing Mors. Han vil servere Franske Hotdog og
Alm Hotdog til gode priser. Facebook: Den glade
gris

NYT FRA GYMNASTIK

NYT FRA GYMNASTIK

DRENGESPRING

Vi er nu over halvvejs med vores sæson og al forberedelse til opvisning er godt i gang. Vi begynder for alvor
at kunne se alle børnenes fremgang i deres spring og de
glæder sig virkelig meget til at vise det hele frem. Det er
ret vildt at se deres udvikling især på f.eks. Pige Mini
spring, de møder op til de første par gange og tør næsten
ingenting og er lidt genert når de andre kigger. Vi har
snakket meget om det med at bakke hinanden op og
sige ”kom igen”, ”godt forsøgt” i stedet for måske at
komme til at grine! Vi må grine sammen, men ikke af
hinanden og det giver en god stemning i salen og de ved
at der ikke sker noget ved at lave en fejl, vi er der jo alle
for at øve os i at blive bedre. Efter et par måneder skal vi
som træner være klar på alt, når vi skal modtage dem i
deres spring, så der er kommet mere gåpåmod og de vil
gerne lærer, så det er fedt.
Den 10/11-19 havde vi en dejlig søndag i Asferg, med
vores 3 springhold. Asferg har de vi går og drømmer om,
som er en springgrav. Den giver de unge mennesker
mulighed for at prøve de spring af som de gerne vil bliver
bedre til men ikke helt tør endnu og de elsker det, man
lander blødt uanset hvordan man lander.
Vi er i denne sæson ca. 130 aktive unge som ældre,
fordelt på 8 forskellige hold, så det er masser af liv i
salen hver eftermiddag og aften.

Hver mandag møder 16 springglade drenge op i
gymnastiksalen og er klar på at give den max gas og
lære en masse spring. Vi øver og øver de svære
vejrmøller, og der er forbedringer hver gang, men når så
det hedder salto så kommer der fart og højde på de
springglade drenge. Vi har også øvet det lidt ældre
spring - nemlig spring over buk. Er der noget disse
skønne drenge kan, så er det at springe og højt kommer
de også når først trampolinen kommer frem. Rundt i
almindelige saltoer, hoftebøjet og halvskrue - jo fart er
der på når først træningen går i gang. Så glæd jer til at
se et rigtigt drengehold, som kun vil vise spring - en
masse spring!!!

Rikke Madsen

Trænerteamet for drengeholdet
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JUNIORSPRING
Spring og rytmeserie er på programmet når juniorholdet
møder ind til træningen. Der er gymnaster som har gået
på holdet i flere år, nogle som er rykket op fra minipige
og også helt nye på holdet samt en enkelt dreng. I alt en
fantastisk flok som har udviklet sig enormt meget fra
første træning og til nu. I trænerteamet har vi blandt
andet fokus på teknikken i springene og så lyder det ofte
således: ”Stræk det ben!”, ”Stræk de arme!”. Det betyder
også, at man til tider bliver nødt til at lave det samme
spring mange gange, men når det så endelig lykkes,
nyder vi at se glæden og stoltheden hos vores gymnaster.
Lige nu arbejdes der også på at lære de udfordrende, og
kreative serier som de to rytmetrænere har lavet og
derfor skal der være fuldt fokus fra gymnasterne når der
trænes. Der er også plads til alternative styrkeprøver,
såsom at klatre til tops i rebene - mega seje var de!
Trænerteamet for juniorholdet

NYT FRA FODBOLD
FODBOLDUDVALGET:
Formand: Lars J. Munkholm

Tlf.: 27 64 03 33

Mail: lmunkholm@yahoo.com

Kontingent: Linda Nørgaard

Tlf.: 22 56 49 22

Mail: linda.noergaard@mail.dk

Spilletøj/boldrum m.m.: Dorthe Libach

Tlf.: 60 91 73 11

Mail: dorthelibach@gmail.com

Dommer og kampfordeler: Niels-Ole Mortensen

Tlf.: 23 67 37 70

Mail: nom.fritid@hotmail.com

Tommy Frederiksen
Seniorrepræsentant: Karsten Fjordvald

Mail: tsf.frederiksen@gmail.com
Tlf.: 53 65 48 55

Mail: karstenfjordva@outlook.dk

SPONSORER FOR FODBOLD

NYT FRA FODBOLDUDVALGET

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)

Halgulvet slides flittigt af Trojka/Team Nørreå’s fodboldspillere i disse uger, hvor indendørssæsonen er på sit
højeste. Ungdomsholdene træner fredag eftermiddag i
Hammershøj Hallen og i skolens gymnastiksal, mens
herresenior/oldboys træner fredag aften og lørdag
formiddag i hallen. Kvinderne træner på Tjele Efterskole
om onsdagen. Hver uge får 60-70 spillere sved på
panden ved indendørs fodboldtræning, som for nogle af
holdene suppleres med stævner i weekender.
Udenfor lokker grønt græs og temperaturer på op mod
10 plusgrader her i starten af januar. Hvis man ser bort
fra de meget våde baner, er forholdene glimrende til
udendørs fodbold. Træningsbanerne i Hammershøj er
meget våde og vil kræve ugers tørvejr, før de er klar til
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fodbold. Heldigvis er ligger Team Nørreå’s baner i Skern
på sandet jord og er gode at spille på under våde forhold.
Det har oldboys/senior spillerne benyttet sig af hele
vinteren, hvor de træner udendørs hver mandag aften.
Det har været super at kunne spille på grønt græs i korte
bukser i januar. Og langt fra, hvad jeg oplevede ved
forårsopstart som ung seniorspiller i midten af 1980’erne.
Her startede vi et år op med at træne på isen på Randers
Fjord. Efter lidt snerydning kunne vi fint spille på keglemål i 5-10 minusgrader. Man skulle løbe sig til varmen.
Det varme vejr varsler snarlig skiftedag fra indendørs til
udendørs fodbold. Men det er også skiftedag i fodboldudvalget. Dorthe Libach og undertegnede træder ud af
udvalget efter 7-8 års medvirken. Heldigvis er nye medlemmer klar til at tage over med hensyn til at fastholde
og styrke fodbolden i vores område.
Som afgående formand vil jeg gerne takke trænere,
forældre, spillere og udvalgsmedlemmer (fodboldudvalg,
hovedbestyrelse, Støtteforening) for et godt samarbejde
igennem årene. Er man i tvivl om arbejdet er umagen
værd, skal man blot møde op til 1. træning om foråret for
de yngste (hvor de unge nye spillere møder op med nye
støvler og krudt i bagdelen), til SoppeCup i pinsen (hvor

de unge spillere runder stævnet af med en medalje om
halsen og et stort smil), eller til 3. halvleg efter en veloverstået seniorkamp, hvor der kampen og verdenssituationen i Hammershøj og omegn vendes.
På vegne af Fodboldudvalget
Lars J. Munkholm

FODBOLD DAMESENIOR
Lige lidt nyt herfra Damesenior, vi har trænet oppe i
hallen ved Tjele efterskole, der har til hver træning været
en 8-10 spiller. Vi har haft styrke og kondienstræning
inden vi har spillet fodbold. Vi er tilmeldte et stævne
fredag den 31-01-2020, det ser vi frem til . Vi har desvære
også måtte sige farvel til Anne rytter da hun skal videre
med sin uddannelse. Vi har også været så heldige at
kunne sige velkommen til Regize, samt et gensyn til
Celina samt Christiane . Vi håber stadige på nye spiller
så alle er velkommen. Opstart til sæson 2020 vil blive
slået op på trojkas Facebook side. Ved spørgsmål ring
på mobil nr 27523443.
Claus Thuesen

U9-10 PIGER FODBOLD
Hver fredag fra kl. 16 – 17 trænes der hårdt i gymnastiksalen med 8 topmotiverede piger, der altid møder op til
træning med stor spilleglæde og godt humør.
Første del af sæsonen har udelukkende stået på træning,
så søndag d. 26. januar drager vi afsted til Dahl Pedersen
Pokal Cup 2020 i Løgstrup, med en flok friske piger, der

er klar til at gi’ den hele armen, men hvor hygge og sammenhold har første prioritet.
Vi takker for en super sæson – vi fortsætter sæsonen
udendørs, håber at se rigtig mange af jer. Tage gerne
jeres veninde eller klassekammerat med, der er altid
plads til flere på holdet.
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SPONSORSIDER

–

R E K L A M E S K I LT E H A M M E R S H Ø J S TA D I O N

JT Biler, Hammershøj

Finn Sørensen, aut. kloak og murermester, Onsild

Dalsgaards Autoteknik, Hammershøj

Kvorning Tømrerfirma

Hammershøj Blikkenslageri

Hancock Bryggeri, Skive

Dansk Revision, Viborg

RENOVERING/OPBYGNING AF MOTOR

SKYLNING AF GEARKASSE

MOTORRENS - RENSNING AF DYSER OG INDSUGNING
ELEKTROLYSE RENS - RENSNING AF MOTORDELE
RULLEFELT - EFFEKTMÅLING

Klitgaard Autoteknik

STENSLAG

OPTIMERING

AVANCERET FEJLSØGNING
A/C RENOVERING

ALM. SERVICE

O.M.M.

Vorning – Passat, Ørum

R E K L A M E S K I LT E H A M M E R S H Ø J S TA D I O N

–

SPONSORSIDER

Viborg
Sportigan, Viborg

Dagli’ Brugsen, Hammershøj

Støt vore annoncører – De støtter Trojka

Vammen Kro

Kursuslokaler · Festlokaler · Mad ud af huset

Vammen Kro

Mollerup Tømrer- & Snedkerforretning

Hancock Bryggeri, Skive

Hammershøj Maskinstation

Ellengaard Planteskole & Anlægsgartneri, Læsten

Hammershøj Teglværk
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SPONSORSIDER

–

R E K L A M E S K I LT E H A M M E R S H Ø J S TA D I O N

Hammershøj Autoophug

Mollerup Murerforretning

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Kringelhovgaard Rør og Anlæg

Rytters Auto, Hammershøj

Jutlander Bank

Læsten Autoværksted

Johnny Skamriis, entreprenør

Rasmus Tømrer

JS Murerfirma

Udnyt fritiden
– MELD DIG IND I IF TROJKA
Hancock Bryggeri, Skive

SPONSORSIDER

–

R E K L A M E S K I LT E H A M M E R S H Ø J S TA D I O N

Tjele Efterskole, Hammershøj

Bitten Slagter, Onsild St. by

Hammershøj Smede- & Maskinforretning

Tjele El-service ApS, Ørum – Vejrumbro – Hammershøj

R E K L A M E S K I LT E H A M M E R S H Ø J H A L L E N

–

SPONSORSIDER

Viborg

Sportigan Viborg

Hammershøj Smede- & Maskinforretning ApS

Taulborg Vvs/Byg

Kringelhovgaard Rør og Anlæg

JS Murerfirma

Hammershøj Turistbusser
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SPONSORSIDER

–

R E K L A M E S K I LT E H A M M E R S H Ø J H A L L E N

Udnyt fritiden
– MELD DIG IND I IF TROJKA

OJ Plusvarme, Hammershøj

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Hammershøj Teglværk

Rytters Auto, Hammershøj

Dagli’ Brugsen, Hammershøj

Rasmus Tømrer

Hammershøj Autoophug

JT Biler, Hammershøj

Bitten Slagter, Onsild St. by

Tjele El-service

Udnyt fritiden
RENOVERING/OPBYGNING AF MOTOR

SKYLNING AF GEARKASSE

MOTORRENS - RENSNING AF DYSER OG INDSUGNING
ELEKTROLYSE RENS - RENSNING AF MOTORDELE
RULLEFELT - EFFEKTMÅLING

Klitgaard Autoteknik

STENSLAG

OPTIMERING

AVANCERET FEJLSØGNING
A/C RENOVERING

ALM. SERVICE

O.M.M.

– MELD DIG IND I IF TROJKA
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HÅNDBOLDUDVALGET:
Formand: Claus Kvolsgaard

Tlf.: 40 58 21 33

Mail: trojka@kvolsgaard.dk

Udvalgsmedlem: Mathias Sloth Andersen

Tlf.: 20 53 69 70

mathiassloth123@gmail.com

Udvalgsmedlem: Laura Hald

Tlf.: 60 24 93 00

xlaurahald@hotmail.com

Udvalgsmedlem: Laura Bjerre Larsen

Tlf.: 20 49 03 12

laura_bjerre@live.dk

Udvalgsmedlem: Per Christensen

Tlf.: 21 45 82 81

per.christensen@gmail.com

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 HÅNDBOLDUDVALGET
Så har vi taget hul på 2020, og alle hold er tilbage efter
en velfortjent Juleferie. Vi glæder os til en spændende
forårs sæson og ser frem til en masse spændende kampe i hallen.
Sæt kryds i din kalender, søndag den 22. marts. Der vil
vi holde et kæmpe afslutningsstævne med navneopråb,
fælles indløb med musik, røg og lys.
Håndbold udvalget er blevet udvidet med to ekstra
senior repræsentanter. Laura Bjerre og Laura Hald er
trådt til, hvilket vi er meget glade for. De bringer lidt nyt
energi ind i udvalget.
Vi søger stadig udvalgsmedlemmer, trænere og spillere,
så har du lyst til en af delene så kontakt os, eller mød op
til en træning.
Julekalender = næsten udsolgt
Mange tak til alle der har støttet ungdomsholdene da de
var rundt og sælge. Der blev næsten udsolgt hvilket vi er
godt tilfredse med. Pengene bruges på socialt hygge,
pokaler og diplomer til de mindste og tilskud til Svanecup
turen for de største.
/Claus Kvolsgaard

SERIE 2 HERRER
Jeg overtog herrerne i uge 45, da Birger måtte sande at
tiden desværre ikke var til at nå træningen mere. Carsten
Poulsen er stadig assistenten ved min side til kampene
og det sættes der stor pris på. I efteråret gik kampene
desværre ikke vores vej, selvom der til tider blev spillet
flot håndbold, så blev det kun til 4 point. Men drengene

har været rigtig gode til at komme til træning og har givet
den fuldgas, det giver pote nu efter nytår med maksimum
point efter 2 kampe og en delt 1. plads, der er blevet
spillet god håndbold i de 2 kampe. Hvis du sidder derude
og tænker du gerne ville i gang med noget håndbold, så
kig ud i hallen vi vil rigtig gerne have flere spillere så vi
evt. kan lave 2 hold efter sommerferien.
Nikolaj Bundgaard Sørensen

HERRE-SENIOR
Vi havde det lidt svært hen over efteråret, hvor vi tabte
nogle ellers tætte kampe. Vi spillede i de fleste kampe
ok håndbold, men var i en del tilfælde ikke skarpe nok i
afslutningerne. Efteråret blev desværre også tidspunktet
hvor vi måtte sige tak til Birger, for hans store indsats
med genrejsning af herreholdet i Trojka. Birger har travlt
på sit job, og måtte derfor forståeligt prioritere trænergerningen ned. Med undertegnedes manglende kompetencer I forhold til håndboldtræning, blev vi enige om at
bede Claus om at se sig om efter en ny træner. Heldigvis
var der en anden lokal som var frisk; Nikolaj Bundgaard
har taget opgaven og det nyder holdet stor gavn af!
I efteråret havde vi det som nævnt svært men klarede
lige netop at undgå nedrykning. Vi spiller derfor stadig
serie 2. I den korte vinterpause er der blevet trænet
koncentreret, og det har her i starten af forårssæsonen
båret frugt i form af 4 point i de første 2 kampe. Spillet
har været rigtig flot og vi er blevet langt skarpere i vores
afslutninger. Troen på tingene og konceptet er til stede.
Vi går efter at vinde hver gang, og hvis det så kommer til
at koste en oprykning, må det være det…..
Uanset at Nikolaj går seriøst til træneropgaven, er der,
og skal der være plads til sjov og hygge! Første weekend
i januar holdt vi julefrokost. Dagen startede med grillet
kød lidt øl og hygge. Derefter var drengene til paintball
inden vi mødtes til lækker tapas i Kvorning Forsamlingshus. En rigtig god og sjov aften med masser af kortspil,
rafling, dart og et enkelt bælteshotSom nævnt spiller vi ret fin håndbold, og jeg kan anbefale
af komme og se vores kampe i Hallen. Det er god
underholdning, og det er lige en tand sjovere, når der er
mange folk i hallen!
Carsten
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DAME SENIOR SERIE 2
Vi er nu i 2020 og har spillet de to første kampe som er
vundet med 11 og 14 mål. Vi har fundet god rytme i vores
kontraspil, som bliver hjulpet godt på vej, af et godt
spillende forsvar. Vi har en del søndags kampe i løbet af
de næste par måneder og vi vil meget gerne have lidt
opbakning i hallen :)
Sæsonen 2019 sluttede vi af med, en hyggelig dag til
julestævne i Hammershøj hallen. Her mødte vi Smiff i en
enkelt kamp, hvor de desværre løb med sejren :)
Vores turnering i 2019 endte med en god midt placering.
I 2020 sigter vi lidt højere og vil gerne ende i toppen af
serie 2.
D. 11/1-20 deltog stort set alle seniorer i Håndboldens
dag. Vi spiste sammen, så EM på storskærm og tilsidst
spillede vi UV-Håndbold blandet damer og herre. Det
var virkelig sjovt og fint tiltag fra bestyrelsen.
Skulle du gå derude med en lille drøm om at spille
håndbold (igen), så kontakt os endelig eller mød op til en
træning. Der er plads til alle! Vi træner tirsdag kl. 19.3021.00 og torsdag kl. 20.30-21.30.
Christina Harbo

HÅNDBOLD U13 DRENGE
Vi er nu halvvejs i sæsonen 2019/20 og sluttede på en
flot 4. plads i en tæt B række. Faktisk var både 2. og 3.
pladsen inden for rækkevide, men vi snublede lidt i de
sidste 2 kampe.
Alt i alt en rigtig flot efterårs sæson af drengene. De
giver den max gas til træning og udvikler sig den rigtige
vej. Til træningen har vi haft besøg at et par Dame
Senior spillere som gav lidt inspiration og i næste uge
kommer der et par Herre Senior spillere. Det er noget
drengene nyder godt af, så tak for hjælpen.
Derudover har vi haft besøg af den inspirations træner
der er ansat i Viborg Idrætsråd en enkelt træning. Her
var vi sammen med U11 pigerne og der blev lagt meget
fokus på pres spillet. Et par af drengene er også afsted
til nogle ekstra fredags træninger rundt i Viborg kommune med Inspirations træneren og en masse andre
U13 drenge spillere fra Viborg området - Et godt ekstra
tilbud til alle U13 og U15 spillere som er støtte af
idrætsrådet og Håndboldkluberne .
På det sociale plan holdt vi Jule afslutning med en tur til
Viborg for at bowle og spise. Det er en vitgtig del af
Holdsporten og derfor benytter vi os af mulighederne
når de byder sig til at samles. F.eks. efter endt salgs af
julekalendere til boller og varm kakao, eller efter en
super kamp i Kristrup, hvor forældrene inviterde holdet
et smut på Mac D.

Her efter Jul er vi kommet i en A række bestående af de
bedste B hold fra 2 puljer får Jul. Det bliver mange tætte
og spændende kampe som vi glæder os meget til.
/Claus

U9 MIX
Der er en stor tilslutning til U9 i år - 13 piger/drenge er at
finde i hallen hver onsdag eftermiddag/aften.
Henover efteråret, har vi været til 3 stævner, hvor de
første par kampe var lidt svære - kampene bliver nu
dømt af en dommer, hvilket er nyt for alle spillerne. Som
nogle af spillerne siger ”hvorfor siger dommeren ikke
bare hvad han dømmer, i stedet for at bruge hånden”.
Heldigvis er børnene meget lærenemme, og begynder
at have forståelsen for spillet samt reglerne. Vi fik derfor
vores første sejr i hus inden jul.
Datoerne for stævner her i foråret er allerede på plads,
og til vores held/fordel, er alle vores kampe på hjemmebane - det glæder vi os alle til.
Vi glæder os til at følge spillerne her i foråret, og ser frem
til de kommende kampe.
/Andreas & Stina

ANNONCER
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HÅNDBOLDENS DAG
Lørdag den 11. januar åbnede håndboldsafdelingen
dørene for håndboldens dag i Hammershøjhallen.
Dagen er et landsdækkende arrangement, hvor mage
håndboldklubber landet over er med til at sætte fokus på
håndbolden som en del af BEVÆG DIG FOR LIVET
kampagnen - håndbold er bold, glæde og fælleskab.
Vi startede dagen med Trille Trolle og sluttede af med
senioren som afprøvede det nye “Five A Side”.
Dagen var godt besøgt af glade børn og forældre som
hyggede sig i løbet af eftermiddagen. Til aften var der

BILLEDER FRA HÅNDBOLDENS DAG

storskærm med EM holdboldkampen Danmark - Island,
efter landskampen var seniorerne på banen.
Som noget nyt afprøvede vi i løbet af UV håndbold dvs.
håndbold i mørke med selvlysende streger, bolde og
spiller der er malet med UV farver. Lige fra de yngste til
de ældste spiller syntes det var sjovt - så det er nok ikke
sidste gang vi laver dette.
Vi er glade for det store fremmøde og håber at se mange
af jer i hallen igen, og stor tak til de frivillige trænere/
ledere som var med til at gøre dagen til en god dag.
Håndbold udvalget

ANNONCER
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Støt vore annoncører
– de støtter Trojka

Per
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Agerlandsvej 16
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wwwPer
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·dk
wwwTange
danskrevision
dk
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·
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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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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 SOPPE KOMITEEN
Soppefesten 2020 bliver afholdt i uge 22
Vi er i øjeblikket i fuld gang med planlægningen og
arbejder på fuldt tryk på at skabe et program der igen i
år vil samle hele egnen.
Vi starter søndag d 25 maj hvor vores byvandring/ fortælling når til Vorning og vi slutter som altid med maner
med det store soppebal i teltet søndag d. 31 maj.
I løbet af ugen vil der igen i år være koncert fra den åbne
scene på pladsen. Der vil være drive`in banko med fine
præmier og meget meget mere.
Vi vil som altid holde liv i de gamle traditioner samtidig
med at vi vil prøve at skabe nogle nye.
Vi ses til soppefesten 2020

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

Udnyt fritiden
– MELD DIG IND I IF TROJKA

Soppekomiteen

DEJLIGE MINDER FRA SOPPEFESTEN 2019

ANNONCER

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Telefon 98 12 28 44
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HA

M

A

ROJK
F.T

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

BESTYRELSEN:
Formand : Christen E. Møller

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

Mail: chragsm@mail.dk

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

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

JULEBAL 2019
1. Juledag afholdte STV, julebal i Hammershøj forsamlingshus. Hvor Monzi Event spillede.
Da vi kan se, at der ikke kommer så mange unge fra 1518 år, til jule og påskebal, havde vi valgt at der var fri

JULEFROKOST 2019
STV afholdte, den årlig julefrokost i november måned,
hvor der var et pænt fremmøde. Orkesteret KOM ON,
gjorde alt for at de skulle være en god aften, de spillede
diner musik under middagen, da der skulle spilles op til
dans kom deres sangerinde med på scenen. Hvor danse
gulvet var fyldt op til sidste dans.
Som noget nyt i år, var der nøgle konkurrence i løbet af
aften, der var 3 stk. gavekort på spil, henhold vis fra
John Slagteren, Bitten Slagter og Hammershøj Brugs. Et
sort tillykke til de heldige vinder.
Tak til de frivillige hjælper der vil bruge en lørdag aften
med at hjælpe til i baren og hjælpe til i køkkenet.
I kan allrede nu sætte x kryds i kalender til års
julefrokost 2020, som er den, 21 november i Hammershøj
Forsamlingshus. Vi gentager succesen med orkester
KOM ON, som kommer og underholder.

entré fra kl 21-22 i den alders gruppe, det viste at være
en udmærket ide der kom en del i den første time. Hele
aften var pænt besøgt af fest glade unge mennesker.

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
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STØTTEFORENINGEN TROJKAS VENNER

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

Tlf. 30 89 19 82
Tlf. 60 49 84 49
Tlf. 30 89 19 82

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

Nr. 1/april 2005

1

26/04/05, 12:11

Stort bankospil hver torsdag kl. 19.00 i
Hammershøj Forsamlingshus.
Hovedbestyrelsen afholder generalforsamling i
mødelokalet i Hammershøj Hallen
Onsdag den 26. februar kl. 19.00.
Tilmelding til Marianne Damsgaard på
tlf. 28 95 10 89.
Støtteforeningen Trojkas Venner afholder
generalforsamling i klubhuset
tirsdag den 10. marts kl. 19.30.
Gymnastikafslutning
søndag den 29. marts 2019 kl. 10.00 i
Hammershøj Hallen.
Støtteforeningen Trojkas Venner afholder
påskebal i Hammershøj Forsamlingshus
Fredag den 3. april kl. 21.00 -02.00

Næstformand:
Michael Svendsen.............................53 56 36 56

Sports- og Soppefesten afholdes fra
den 24.-31. maj 2020 – se deres Facebook side
for flere informationer

Kasserer:
Birgith Sloth Andersen.......................28 74 17 47

Indlæg til næste nummer af Trojka Nyt skal være
redaktionen i hænde senest den 15. april 2020.

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

