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STV Julefrokost: Rock Patrol spillede op til dans. Soppeudvalget: Flot pris fra Andelskassens lokallånspulje.

Støtteforeningen afholder 

Generalforsamling 

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30  
i klubhuset.

Gymnastik-
afslutning i 
I.F. Trojka

Søndag den 17. marts kl. 10.
i Hammershøj Hallen

Cykling: Fra MTB-kursus i Fussingø.Håndbold: Fra Håndboldens dag i Hammershøj hallen.
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Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så 
støtter du IF Trojka med 6 øre, hver gang du 
tanker benzin eller diesel. Det koster dig ikke 
ekstra – OK betaler hele beløbet.  

Støt klubben med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 6 øre til 12 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt klubben med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 6 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 

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

 Få et OK Benzinkort  
 og støt IF Trojka
hver gang du tanker
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NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
Fra If Trojkas hovedbestyrelse skal der lyde et ”godt 
nytår”.

Begyndelsen på et nyt år er, traditionen tro, tiden hvor 
nytårsforsættet om at tabe sig, komme i bedre form osv. 
skal sættes i søen. I IF Trojka har vi plads til stort set alle, 
både med og uden form! Vi har mange tilbud inden for 
breddeidrætten, så det er bare at vælge. Kig i bladet her 
eller på vores hjemmeside, for at finde info om de for-
skellige muligheder.

2019 er året, hvor If Trojka runder et skarpt hjørne. Vi 
bliver 50 år. Det skal selvfølgelig fejres. Ikke med en re-
ception eller lignende, men med aktiviteter med tilbud til 
alle, der har lyst at være med. Vi arbejder allerede på 
nogle ting, men mangler noget detailplanlægning. Vi 
melder ud via vores Facebookside/-gruppe, når der sker 
noget.

Vores klubhus er ved at trænge til lidt opfriskning, lige 
som rækværk osv. skal udskiftes. I ”gamle dage” kunne 
der blive fikset meget af frivillighedens vej; det kan vi 
ikke længere, så der skal håndværkere på. Vi satser på 
at få lavet en del inden soppefesten, så huset tager sig 
ordentligt ud til den tid. 
Støtteforeningen for Trojka(STV) har udskiftet lægter 
ved bandereklamerne. Et stort arbejde, men det har pyn-
tet vældig meget. Vi kunne dog godt bruge lidt flere ban-
dereklamer, så hvis I kender et firma, som evt. mangler 
et skilt på stadion og gerne vil støtte Trojka, så er det 
bare at henvende sig til STV.

I efteråret forsøgte vi os med at arrangere et første-
hjælpskursus for trænere og ledere; noget der tidligere 
var blevet efterspurgt. Desværre måtte vi aflyse pga. for 
få tilmeldte. Vi arrangerer et igen her i løbet af 2019, da 
vi synes det er vigtigt at være klædt på til at varetage 

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

Pris incl. Garderobe 80 kr. 
Alder fra 15 år (gyldigt id skal forvises ved indgangen)

Påskebal 
onsdag den 
17-4 kl 21.00 
til 02.00

Hammershøj 
forsamlingshus 
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Lån til lokal vækst
I Andelskassen tager vi ansvar for vores 
lokal samfund. For hvert nyt lokallån, der 
oprettes, giver Andels kassen 1.000 kroner, 
som fordeles til gode, lokale formål.

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.

** Specifi kation 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 ve-
derlag for udfærdigelse af panthaverdeklaration er ikke medtaget i ÅOP, idet prisen først kendes, når lånet stiftes. Der er ligeledes krav om helkun-
deforhold i Andelskassen samt i Købstædernes Forsikring. Renten fastsættes i forhold til størrelsen af udbetalingen. Lånets løbetid afhænger af 
bilens alder. Forudsætter almindelig kreditvurdering. 

Graveme 1, 8800 Viborg
Telefon 87 99 39 00 · www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219
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førstehjælpsopgaver. Så hold øje med oplag på hjem-
meside og på Facebook.

If Trojka har generalforsamling d. 27. februar kl. 19 i hal-
len. Vi ser frem til et godt fremmøde, da vi meget gerne 
vil have en forening, hvor så mange som muligt involve-
rer sig aktivt. Vi har en ledig plads i bestyrelsen, lige 
som der selvfølgelig er bestyrelsesmedlemmer på valg. 
Vi har så småt indledt et generationsskifte i bestyrelsen, 
og det har været guld værd at alderssammensætningen 
nu er så blandet. Vi satser på at få endnu flere unge in-
volveret i bestyrelsesarbejdet, så vi kan skabe en dyna-
misk udvikling i klubben, (og vi gamle kan trække os til-
bage). 
Skal vi holde liv i en klub som vores, er det super vigtigt, 
at vi udvikler os i takt med samfundet og strømningerne 
i det. 
Håber I alle får et aktivt og godt forår.

På HB’s vegne
Marianne Damsgaard

Støtteforeningen afholder  
GENERALFORSAMLING 

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30  
i klubhuset.

Mød op og hør om  
Støtteforeningens aktiviteter.

Alle er velkommen

Støtteforeningen  
Trojkas Venner

TROJKA, TRI FOR SJOV 
Vi gentager succesen fra sidste års triatlon, så derfor – sæt allerede nu kryds i 

kalenderen den 11. maj 2019. 

ALLE kan være med og der vil være distancer for børn, unge og voksne og der vil 
som noget nyt være mulighed for at stille op som et stafethold! 

Vi sørger for de bedste forudsætninger for et fedt løb og vi er klar til at tage imod 
endnu flere deltagere, som vil have en god og sjov dag sammen med os. 

11. MAJ 2019 – SÆT X – MERE INFO KOMMER SENERE!
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Hammershøj
Blomstercenter

www.hammershoejblomster.dk

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

20 97 19 10   |   jkjemtrupj@gmail.com

v/ Jesper Jakobsen

T ø m r e r f i r m a e t

 

v/Erik Andersen ·Viborgvej 60 · 8830 Tjele
Tlf. 86 45 14 76

Vi holder 
boldene i 

luften

Michael Kirkebæk Andreasen
Dennis Damborg Jensen

Steen Kristensen
Tonny Harvej

Niels Brocks Gade 12,2 • 8900 Randers
Tlf. 86 46 12 44 • www.revi-midt.dk

Vammen Kro
Kursuslokaler · Festlokaler · Mad ud af huset 

Foulum Fodboldgolf
www.foulumfodboldgolf.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 



7N Y T  F R A  H O V E D B E S T Y R E L S E N

Børnenes Ven 
Fondens formål er at yde økonomisk støtte til børn og unge i Viborg kommune, så flest 
mulige får oplevelser, glæder og sejre i fritidsfællesskabet, uanset de hjemlige sociale 
og økonomiske vilkår. Se mere på www.børnenesven.dk

Kender du en?

Har du kendskab til et barn eller ung, der har 
brug for fondens støtte, skal du henvende 
dig til barnets leder eller træner, som har 
mulighed for at søge fondens støtte.

Hvem kan søge?

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

IF Trojka
drikkedunke 

Super
godt

tilbud	!

25	kr.

IF Trojka
sports-tasker 

LILLE	TASKE	

200	kr.	

STOR	
TASKE	
250	kr.	

Henvendelse til - Søren Andersen: 22 49 17 73

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



2241 8565

Kvalitetskød, pålæg, pølser og mad ud af  huset. 
Besøg os i butikken i Onsild st. by:
Tirs-fre: 8.00-17.30   Lør: 8.00-13.00

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

A N N O N C E R8

Dalsgaards Autoteknik har altid lagt stor vægt på kvalitet, høj service 
og kundepleje. Alle medarbejdere hos Dalsgaards Autoteknik er 
professionelle og veluddannede mekanikere med mange års erfaring.

Dalsgaards Autoteknik
– lad os servicere 
 din bil!

For everything your car needs.

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

Hammershøj
Blikkenslageri
v/ Gert Mouritsen

Hviddingvej 14
Hammershøj · 8830 Tjele

Tlf. 86 45 19 92 · Biltlf. 40 98 43 38

Alt i zink-
og skiferdækning
Nyt såvel som
reparationer
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BANKOSPIL
i Hammershøj forsamlingshus

HVER TORSDAG KL. 19.00

GEVINSTER FOR CA. 13.000 kr.
på 32 spil.

SPIL :

Superbanko  - Sponsorbanko

Københavner - Puljespillet

Pausebanko - Jack Pot

Rækkegevinster :

Gavekort til Brugsen på 50 kr.

3 Gratis tavler - Smør

1 Kylling

 Følg os på facebook........ Banko i Hammershøj

og iftrojka.dk

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –

Det er nu muligt at betale 
kontingent i IF Trojka 

med Mobilepay

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

BANKONYT! 
Godt nytår! Vi håber, I alle er kommet godt ind i 2019. 
 
I 2018 er vi kommet på Facebook med informationer 
om banko. Måske pga eksponeringen på Facebook har 
vi oplevet, at der i 2018 er kommet en del nye, yngre 
spillere til. Så alt i alt har det været et godt år for banko. 
 
Vi er fortsat en vældig lille trup, der hjælper til 
bankospillet. Det er vældigt sårbart, så vi mangler 
derfor fortsat hjælpere; er der nogle, der kunne tænke 
sig at hjælpe evt en gang i måneden kontaktes Hardy 
Hald gerne på tlf.: 24751950. Det er vigtigt at huske, 
at indtægterne, der kommer ind fra bankospillet går til 
Trojka og til gavn for børn og unge i lokalområdet, der 
dyrker sport.  
 
En stor tak til de trofaste spillere og hjælpere for et godt 
bankoår i 2018. 
 
Med venlig hilsen  
Hardy Hald 
Bankoudvalget
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www.johnnyskamriis.dk • Viborgvej 50 • 8830 Tjele • Privat tlf. 86 45 19 20
E-mail: info@johnnyskamriis.dk

JOHNNY SKAMRIIS
23 23 18 20

Nedbrydning og knusning
– alt entreprenørarbejde udføres

Åbningstider:man-fre 8.00-16.30

HAMMERSHØJ 
AUTOOPHUG

Vi har altid mere end 100 000 gode, 
brugte reservedele på lager !

Kig ud eller ring!

Genbrug + kvalitet +

prisbevidsthed = sund fornuft!

Nørbækvej 17-21 . Hammershøj . 8830 Tjele
Tlf. 8645 1666 . Fax. 8646 1185

E-mail hammershoej@autodatalager.dk

www.hammershoj-autoophug.dk

Ørum afdeling:
Rådhus Allé 9,
Ørum
8830 Tjele
Tlf. 86 65 29 55

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

Tandlægerne i Tjele
Jørn Frandsen & Morten Olesen

E-mail: tjeletand@tjeletand.dk

Gode adgangsforhold for kørestolsbrugere.

Individuel træning • Holdtræning • Rådgivning 
Sundhedstjek • Undersøgelse • Behandling

Ørum Fysioterapi 
& Træningscenter

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

René Høberg Pedersen

Kenneth Damsgaard

Trine Hyldahl
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BADMINTONUDVALGET:

Formand: Jesper Pedersen Tlf.: 50 58 95 54 Mail: jesperpedersen465@hotmail.com

TRÆNERE UNGDOM:

Martin Binderup Tlf.: 28 70 33 55 Mail: m.binderup@me.com
Jesper Pedersen Tlf.: 50 58 95 54 Mail: jesperpedersen465@hotmail.com
Hjælpetræner: Lucas Remmevad Tlf.: 21 14 90 44

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

FITNESSUDVALGET:

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

N Y T  F R A  F I T N E S S

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

IF	  Trojka	  Fitness	  

Instruktørtider	  
I	  følgende	  tidsrum	  er	  centret	  bemandet	  med	  en	  af	  

vores	  uddannede	  fitnessinstruktører.	  

Mandag	   18.00-‐19.00	  

Torsdag	   18.00-19.00	  

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

Åben	  alle	  dage	  5.00-‐22.00	  

ÅBEN ALLE DAGE 5.00-22.00

NYT FRA FITNESSUDVALGET
I Januar 2019 kan If Trojka fitness holde 5 års jubilæum. 
Vi vil selvfølgelig gerne sige tak for opbakningen til alle 
i lokalsamfundet. 
Vi har en dejlig blanding af medlemmer, unge som æl-
dre, seriøse og motionister. Det er dejligt, at I alle bakker 
op om vores lille center.
Der er for det meste god ro og orden i fitness, men des-
værre blev vi ramt af røveri i oktober måned. Der skete 
materielle skader på et vindue, samt et smadret skab og 
en forsvundet pengekasse. Heldigvis uden betydeligt 
indhold. Sagen er selvfølgelig meldt til politiet, og både 
alarm og overvågning er efterfølgende opdateret.
Der er kommet nye kræfter til i udvalget, i form af Hanne 
Hendriksen samt Sanne Rud som sammen med Marie 
Hendriksen nu udgøre udvalget. Vi er på nuværende 

tidspunkt fire fungerende instruktører, men vi kan altid 
bruge flere hænder. Har du lyst til, at hjælpe til som in-
struktør, give en hånd med maskinerne eller hjælpe med 
indmeldelse af medlemmer, så kontakt endelig Marie 
Hendriksen eller Christina Harbo. 
Fitness er bemandet mandage og torsdage fra kl. 18-19. 
Her kan du blive meldt ind og få udleveret nøglebrik.
Vi må følge lidt med tidens udvikling og hermed også 
bankens udvikling. Vi er derfor blevet møntløse. Priser-
ne er ændret således, at der udelukkende kan betales 
med sedler. Man kan selvfølgelig altid tilmelde sig og 
betale via www.iftrojka.dk. 

Venlig hilsen
Fitness udvalget
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Tlf. 86 45 12 05
Viborgvej 19A · Hammershøj

Man.-fre. kl. 9.00-17.30

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

Støt vore annoncører – de støtter Trojka

Al gravearbejde
udføres med 21 tons gravemaskine.

Nedbrydning af stalde, huse m.m.   •   Sortering af aff ald
Optrækning af rødder   •   Oprensning af vandløb ect.

Liva Trucking ApS
v/ Jens Hytting

Nørbækvej 25 · 8830 Tjele
Mobil 4074 2466

Al gravearbejde
udføres med 21 tons gravemaskine.

Nedbrydning af stalde, huse m.m.   •   Sortering af aff ald
Optrækning af rødder   •   Oprensning af vandløb ect.

Liva Trucking ApS
v/ Jens Hytting

Nørbækvej 25 · 8830 Tjele
Mobil 4074 2466

VIKARSERVICE – MASKINUDLEJNING

MOBILFRISØR
v/Susan Mørk

Tlf. 29 40 39 33
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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

MTB kursus
Den 25/11-18 afholdt IF. Trojka cykelklub mountainbike 
kursus i Fussingø, for 16 af klubbens medlemmer, herun-
der både unge og voksne. Vi havde hyret en instruktør, 
Niels Taarsted, fra Viborg og kurset var delt op i et basis-
kursus og et let øvet / øvet teknikkursus. Alle deltagere 
fik gode råd og fif med på vejen, til basal teknik omkring 
hvordan man sidder på cyklen, hvordan man bremser, 

svinger og forcere drops og hop. Og der var indtil flere 
der fik luft under cyklen ved et af skovens lidt større hop.
Betænksomme medlemmer havde sørget for varm ka-
kao og kaffe, på den lidt kolde dag, men jeg tror, at alle 
sagtens kunne hold varmen.
Det var en rigtig god dag for alle deltager, og jeg tænker, 
at det nok ikke bliver sidste gang, at vi afholder sådan et 
kursus.

13N Y T  F R A  C Y K L I N G
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JT Biler Aps
Randersvej 44, Hammershøj • 8830 Tjele
Tlf. 8645 1962 • www.jtbiler.dk

5%
bonus

og meget mere

5%
bonus

og meget mere

ÅBEN ALLE DAGE

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



MTB vinter
Mountainbike kan jo køres hele året rundt, og vi forsø-
ger stadig at holde fast i at køre hver søndag. Fremmø-
det er dog lidt svingende, men det kan der være mange 
forskellige gode grunde til. Hovedsagen (og det vigtig-
ste) er, at alle har mulighed for at skrive på vores face-
bookgruppe, hvis man gerne vil ud og cykle en tur og 
gerne vil have andre med. Og det er der heldigvis en del 
medlemmer, især Holger Thomassen, der er gode til. 
Og uanset om man så kan komme hver gang, eller kun 
en gang i måneden, så er det altid fedt når nogen mel-
der sig på banen, og så og sige ”holder hjulene igang”. 
Fussingø skov er dog lidt mudret på denne årstid, så 

mange foretrækker at køre til bl.a. Undallslund i Viborg 
i stedet.

Skulle man være interesseret i at prøve kræfter med 
MTB, men ikke lige helt ved hvordan man kommer igang, 
så kontakt os endelig, enten undertegnede eller via vo-
res facebookgruppe: if.trojka, cykelklub. Der er plads til 
alle i klubben, både nybegyndere og øvede, samt børn 
ifølge med et voksen betalende medlem.

På vegne af cykelklubben, mtb afdelingen:
Klara K. Kjeldsen 
tlf: 29722093 

15N Y T  F R A  C Y K L I N G



S P O N S O R S I D E R   –   R E K L A M E S K I L T E  H A M M E R S H Ø J  S T A D I O N 

JT Biler, Hammershøj

Finn Sørensen, aut. kloak og murermester, Onsild

Dalsgaards Autoteknik, Hammershøj

Kvorning Tømrerfirma

Hancock Bryggeri, Skive

Klitgaard Autoteknik

Hammershøj Blikkenslageri

Dansk Revision, Viborg

Vorning – Passat, Ørum
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RENOVERING/OPBYGNING AF MOTOR     SKYLNING AF GEARKASSE     OPTIMERING

MOTORRENS - RENSNING AF DYSER OG INDSUGNING     AVANCERET FEJLSØGNING

ELEKTROLYSE RENS - RENSNING AF MOTORDELE     A/C RENOVERING

RULLEFELT - EFFEKTMÅLING     STENSLAG     ALM. SERVICE     O.M.M.



Støt vore annoncører – De støtter Trojka

 R E K L A M E S K I L T E  H A M M E R S H Ø J  S T A D I O N   –   S P O N S O R S I D E R

Vammen Kro
Kursuslokaler · Festlokaler · Mad ud af huset 

Dagli’ Brugsen, Hammershøj

Sportigan, Viborg

Vammen Kro

Hancock Bryggeri, Skive

Ellengaard Planteskole & Anlægsgartneri, Læsten

Mollerup Tømrer- & Snedkerforretning

Hammershøj Maskinstation

Hammershøj Teglværk

17

Viborg
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Hammershøj Autoophug

Kringelhovgaard Rør og Anlæg Rytters Auto, Hammershøj

Mollerup Murerforretning

Andelskassen

Andelskassen

Sportigan, Viborg

Viborg

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Støt vores sponsorer – De støtter Trojka
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Andelskassen

Andelskassen

Jutlander Bank

Læsten Autoværksted

Hammershøj Apotek

Johnny Skamriis, entreprenør

Vorning Murerforretning

Hancock Bryggeri, Skive

Rasmus Tømrer
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Hammershøj Smede- & Maskinforretning ApS

Bitten Slagter, Onsild St. by

R E K L A M E S K I L T E  H A M M E R S H Ø J H A L L E N    –    S P O N S O R S I D E R

Hammershøj Smede- & Maskinforretning

Tjele El-service ApS, Ørum – Vejrumbro – Hammershøj

Taulborg Vvs/Byg

Sportigan Viborg

Hammershøj Turistbusser

Kringelhovgaard Rør og Anlæg

Vorning Murerforretning

Viborg

Tjele Efterskole, Hammershøj
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OJ Plusvarme, Hammershøj

Hammershøj Teglværk

Dagli’ Brugsen, Hammershøj Rasmus Tømrer

Hammershøj Autoophug

Bitten Slagter, Onsild St. by Tjele El-service

Andelskassen Østjylland

Rytters Auto, Hammershøj

JT Biler, Hammershøj

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Udnyt fritiden

– MELD DIG IND I IF TROJKA

Klitgaard Autoteknik

RENOVERING/OPBYGNING AF MOTOR     SKYLNING AF GEARKASSE     OPTIMERING

MOTORRENS - RENSNING AF DYSER OG INDSUGNING     AVANCERET FEJLSØGNING

ELEKTROLYSE RENS - RENSNING AF MOTORDELE     A/C RENOVERING

RULLEFELT - EFFEKTMÅLING     STENSLAG     ALM. SERVICE     O.M.M.
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HÅNDBOLDUDVALGET:

Formand: Claus Kvolsgaard Tlf.: 40 58 21 33 Mail: trojka@kvolsgaard.dk
???
???
Udvalgsmedlem: Stina Hjort Bech Tlf.: 25 38 45 42 stina_hjort@hotmail.com
Udvalgsmedlem: Per Christensen Tlf.: 21 45 82 81 per.christensen@gmail.com

SPONSORER FOR HÅNDBOLD
Serie 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
Så har vi taget hul på 2019. Vi kan se tilbage på en flot 
efterårssæson med to oprykninger. Herre Senior har 
spillet sig tilbage i Serie 2. og Dame Senior har spillet sig 
op i Serie 3. Stor tillykke til begge hold fra udvalget. Der-
udover formåede Serie 1 damerne at forblive i Serie 1. 
Rigtig godt gået. 
På ungdomssiden sker der også en stor udvikling på alle 
hold. Der bliver lagt mange kræfter til træning og det kan 
ses på resultaterne og sammenspillet. 
Vi har desværre været nødsaget til at lukke ned for vo-
res U14 piger i mellem jul og nytår. Det er rigtig trist, men 
der manglede simpelt hen spillere. Vi var ellers oppe og 
snuse til de magiske 12-13 stykker, men flere faldt fra og 

kom ikke til træning. De U14 Trojka piger vi havde, spiller 
nu i Ø. Bjerregrav, og vi ønsker dem alt muligt held og 
lykke der. Vi håber at se dem igen som seniorspillere. 

Julekalender = udsolgt
Mange tak til alle der har støttet ungdomsholdene da de 
var rundt og sælge. Der blev igen udsolgt hvilket vi er 
utroligt slotte af. Pengene bruges på socialt hygge, po-
kaler og diplomer til de mindste og tilskud til Svanecup 
turen for de største. 

Håndboldens dag
Lørdag den 5. januar var der åben hal i Hammershøj. IF 
Trojka deltog i et landsdækkende arrangement hvor vi 
fejrede håndboldens dag med en masse hygge og spil. 
Der var ca 20 gæster, så fremmødet var ikke så stort 
som vi havde drømt om. Dem som kom i hallen fik dog 
en god og sjov formiddag. Der blev trænet, driblet, skudt 
og hygget. Fartmåleren var opsat så man kunne få målt 
om man skød lige så hårdt som Mikkel Hansen. Der var 
også VM tatoveringer til dem der havde lyst, hvilket var 
meget populært. 
Alt i alt en hyggelig dag og vi vil sikkert være med næste 
gang og se om vi ikke kan få lokket nogle flere med. 

BILLEDER FRA HÅNDBOLDENS DAG
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IF Trojka Herre Senior vs IF Trojka Allstars
Den 29. December var der “topbrag” i Hammershøjhal-
len.  Der var arrangeret en opvisnings kamp af de ny 
oprykkede Serie 2 herre, mod de ”gamle” Serie 2 spil-
lere. Hallen var fyldt og stemningen god. 
Kampen bølgede frem og tilbage, men de nuværende 
spillere løb med sejren til sidst. Måske skulle All-Stars 
have trænet et par gange inden. 
Rigtig godt initiativ og muligvis en ny juletradition.

/Claus, Stina og Per. 

Afslutnings stævne
Sæt kryds i kalenderen   
Søndag den 10. marts
 
Der vil vi afholde et kæmpe afslutnings-
stævne, med navneopråb, fælles indløb med 
musik, røg og lys. 

VI glæder at til at holde det igen, og vi vil se om vi 
kan være lidt ekstra kreative nu det også er  
jubilæums år for IF Trojka. 

Vi glæder os til at se jer alle i hallen. 
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HERRESENIOR 

Sidste vi skrev noget til Trojka Nyt var spændingen max-
imal. Sæsonen skulle lige til at starte op, og drengene 
havde lige vundet J&J cup i Brande. Der var ikke rigtig 
nogen der vidste hvad det her skulle blive til, men nu er 
vi noget klogere. 
Først og fremmest er det blevet langt sjovere og langt 
hyggelige end vi havde turdet håbe på!
Er det rigtigt at starte med at skrive dette, kan man dis-
kutere, men på vores hold kommer det sjove og hyggen 
nu altså i første række. De unge knejter forstår i den grad 
at hygge sig og have det sjovt, og os to gamle træner/
holdledere er glade for at være blevet en lille del at dette! 
– Det ér bare så skide sjovt!! 
Det sjove og hyggen tror vi grundlæggende på er det 
vigtigste for et hold som vores. Det er gennem hygge og 
sjov, sammenholdet vokser, bliver stærkt, og det funda-
ment vi bygger vores håndboldhold på. 
At holdet er stærkt har vi allerede fået et ret håndgribeligt 
bevis på. Sæsonen startede fantastisk for os, med en 
sikker sejr i Skals. Derfra gik det desværre lidt ned for os 
med nederlag i de to næste kampe, til de to hold vi nok 
forventede var puljens bedste. Derfra så vi os til gengæld 
ikke tilbage, i resten af sæsonen tabte vi ikke og det re-
sulterede i at vi i sidste kamp mod Ørum skulle have fej-
ret oprykning til serie 2. Kampen blev desværre aflyst da 
Ørum ikke kunne stille hold, så oprykningsfesten blev 
dermed udskudt til efter opvisningskampen d. 29 decem-
ber, mod de ’’gamle legender’’ Trojka Allstars. Det blev 
en rigtig sjov dag, med god håndbold i hallen. Efter kam-
pen kunne champagnen åbnes og oprykningen fejres.
Af hensyn til legenderne, vil jeg undlade at komme ind 
på kampens resultat, men igen var det primære sjov og 
hygge og der var vi vidst ret lige. 
D. 5. januar holdt vi vores lidt forsinket julefrokost. Der 
var for alvor lagt i kakkelovnen til en sjov dag, med ler-
dueskydning, markræs, og indlejede vildmarksbade. 
Det blev som sædvanligt et brag af en fest!! - Dog 

N Y T  F R A  H Å N D B O L D

vågnede vi lidt brat op om søndagen til serie 2 debut. Vi 
var lidt uskarpe denne dag, mod et af de hold vi ellers 
skulle have slået. Vi holder hovedet højt og kommer 
igen. 
Målsætningen er at vi skal blive i serie 2, 3 hold af 6 
overlever, så vi kommer nok til at kæmpe for det. Vi glæ-
der os til flere gode oplevelser i foråret! 

Birger og Carsten 

SERIE 1 DAMER

Sæsonen startede helt tilbage i august måned da det 
stadig var sommer. Den første udfordring var den årlige 
deltagelse i Brande Cup. Stævnet er godt både til at 
skyde sæsonen igang, men også socialt er det en vigtig 
del af håndboldsæsonen. 
Efter et godt stævne med blandede resultater, var der 
ikke længe til turneringskampene kunne starte i oktober. 
For serie 1 holdet var det et klart mål at overleve i Serie 
1. Efter to nederlag i de to første kamp havde vi sat os 
selv lidt under pres. 
De næste seks kampe endte med tre sejre og tre neder-
lag. I den næstsidste kamp inden jul, ville en sejr på 
mere end tre mål over LRV-Skals betyde overlevelse og 
dermed serie 1 efter jul. Sejren blev på 24-20 og efter en 
sejr på 20-18 i sidste kamp imod Doense-Vebbestrup så 
sluttede holdet som nr. 3 i puljen med 10 kampe og 10 
point. En flot halvsæson af pigerne på serie 1 holdet. 
Efter julepausen gik 2. halvdel af sæsonen igang den 6. 
januar. Målet er det samme, overlevelse i Serie 1. Første 
kamp var en hjemmekamp imod Vorup FB, en tæt og 
spændende kamp som vi desværre endte med at tabe 
27-28. Nu venter der 9 spændende kampe, hvor vi forhå-
bentlig får point nok til at blive i rækken. Jeg ved at pi-
gerne vil kæmpe hårdt for at nå dette mål.

/Brian og Christina
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SERIE 3

Så er vi i gang igen, og denne gang hedder vi Serie 3! Vi 
havde en super god halv-sæson før jul, hvor vi sikrede 
os oprykning med stadig fire kampe tilbage. Vi endte på 
1. pladsen uden et eneste nederlag. 
Pigernes super hårde arbejde og vilje har virkelig givet 
pote og vi har nu spillet to kampe som et serie 3 hold. I 
den første kamp talte vi om, at det var dejligt endelig at 
få noget mere modstand. Det var en tæt kamp, men vi 
tabte desværre. Vores anden kamp gik rigtig godt. 
Pigerne kæmpede alt hvad de kunne og vi tog 2 point 
med hjem. Alt i alt så tegner det sig godt. Holdet bliver 
stille og roligt bedre for hver træning og hver kamp. Det 
skal nok blive en rigtig god sæson, og vi har alle en klar 
forventning om at blive i Serie 3, så der skal knokles vi-
dere! 

/Marie A. Hendriksen

U12
Jeg har fornøjelsen af at træne U12 drengene. De giver 
den fuld gas til træningen og er igang med en stor udvik-
ling alle mand. Det er en fornøjelse at komme til træning 
og mærke lysten til at spille håndbold og udvikle sig. De 
giver alt hvad de har om det så er løbe, styrke eller tek-
nisk træning. 
I efterårssæsonen sluttede vi på en 4. plads i puljen med 
nogle flotte sejre og en del tætte kampe med et-måls 
nederlag. Der er altid højt humør i omklædningsrummet 
uanset kampens resultat, det er en fornøjelse. 
Vi har holdt et par sociale arrangementer i efteråret. Ef-
ter et par dage med julekalender salg i Kvorning og Vor-
ning sluttede vi af med fælles hygge med brætspil, pizza 
og en lille tennis turnering på wii. Derudover holdte vi en 
hyggelig juleafslutning. 
Mon ikke vi skal mødes og se lidt håndbold i løbet af 
foråret - Måske lidt VM bold, hvem ved. 

I er kommet godt fra start i forårs turneringen med en flot 
sejr over Viborg HK. Der bliver en del spændende kam-
pe som vi glæder os til. 
Ikke mindst sÂ ser spillerne meget frem til Svanecup. Vi 
tager afsted den 12. april og det bliver en stor håndbold-
fest :-)
Der skal lyde en stor tak til Per Christensen for at komme 
hver torsdag og hjælpe til med træningen.

/Claus 
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U8
Vi er kommet godt igang med træningen og der er kon-
centrationen er begyndt at være på plads. 
I U8 træningen bruger vi en del tid på de basale hånd-
boldting som at kaste og gribe en bold samt at drible. 
Det er ikke altid lige sjovt, men vi har stor gavn af den 
Ball Bouncer vi investerede en del af pengene fra Spon-
sor cykelløb i for at par år siden. Den er med til at gør 
kaste/gribe til en leg. 
Vi har været ude og spille de første par stævner og det 
er gået rigtig fint. Vi vinder og taber, men vi har det sjovt 
og der er masser af spilletid til alle. 
Vi glæder os til at se udviklingen af spillerne i den sidste 
del af sæsonen. 

/Claus og Andreas. 

N Y T  F R A  V O L L E Y B A L L

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

Tjele El-Service aps

Tlf. 86 65 25 80
v/Simon L.K-Thomsen • Vesterled 6 • 8830 Tjele • www.tjele-el.dk
Alt i: El/installationer • Landbrugsløsninger • Hvidevareservice • Forsikringseftersyn • IT og Netværk

Ring til 
Simon på 

tlf. 21 75 48 33
og få en 

uforpligtende 
snak!

N Y T  F R A  H Å N D B O L D
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SPONSORER FOR FODBOLD
Herresenior: Revimidt 
 (trøjer, bukser, strømper)
Damesenior: Tjele El Service
 (trøjer, bukser, strømper)
Old Boys: ReviMidt
 (trøjer, bukser, strømper)
U16 drenge: 
Hammershøj Smede- og maskinforretning ApS 
 (trøjer, bukser, strømper)
U13 drenge: Kvorning Tømrer ApS 
 (trøjer, bukser, strømper)
U12 drenge: Hammershøj Autoophug
 (trøjer, bukser, strømper)
U11 drenge: Mollerup Murerforretning Aps 
 (trøjer, bukser, strømper)
U7-U9 drenge: Entreprenør Johnny Skamriis, Hammershøj 
 (trøjer, bukser) 

FODBOLDUDVALGET:

Formand: 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

8830 TJELE · TLF. 51 87 20 70

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

Tømrer- og snedkerarbejde udføres! 
Vinduer og døre fremstilles

NYT FRA FODBOLDAFDELINGEN
Indendørssæsonen kører lige nu på fuld kraft. Vi har i år 
træning for U8-9, U10-13 og senior om fredagen og Pay 
n’ Play om lørdagen for alle interesserede. For ung-
domsholdene suppleres træningen med indendørs 
stævner. U10-13 deltager desuden i udendørs kunstba-
neturnering. Indendørssæsonen vil blive afsluttet med 
et internt indestævne i starten af marts. I fodboldudval-
get arbejder vi målrettet på at fastholde og styrke fodbol-
den i vores område. Trojka og Team Nørreå har i mange 
år haft holdsamarbejde om ungdomsfodbold – et samar-
bejde som blev udvidet til herresenior i 2018. Vi har der-
for valgt at udvide samarbejdet til et såkaldt klubsamar-
bejde, som omfatter alle fodboldholdene i klubberne. I 
det fremtidige fodboldudvalg vil vi være fire repræsen-
tanter fra Trojka og to fra Team Nørreå. Vores hovedop-
gave i fodboldudvalget i denne tid er at få overblik over 
hold og trænere til udendørssæsonen. Vi har stadig et 
par ungdomshold, der mangler trænere – men forventer 
at få det løst i god tid inden sæsonen går i gang. Trojka 
fylder 50 år i år og det vil bla. blive markeret med en 
udvidet SoppeCup i forbindelse med Soppefesten. Vi 
ser frem til at fejre Trojka’s jubilæumssæson med mas-
ser af fodbold og godt socialt samvær. 

Lars J. Munkholm på vegne af fodboldudvalget
 

Støt vore annoncører 
De støtter Trojka
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HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –

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

GYMNASTIKUDVALGET:

Formand: Rikke Madsen  Tlf.: 20 89 13 45 Mail: rikke.plauborg@hotmail.com
Heidi Svane Jensen Tlf.: 20 58 58 54 Mail: Heidi-karsten@hotmail.com
Mette Sandholm Tlf.: 26 67 72 87 Mail: sandholm2002@yahoo.dk
Anne Holst Jepsen Tlf.: 40 89 07 99 Mail: Martinbertelsen@skylinemail.dk
Charlotte H. Andersen Tlf.: 23 65 87 26 Mail: charlottehaaning@gmail.com
Maj-Britt Christensen Tlf.: 60 20 65 49 Mail: mb.christ7@gmail.com

Gymnastikafslutning 
IF. Trojka 

Tid: Søndag	d.	17.	marts	2019	kl.	10.00 

Sted: Hammershøj	Hallen

Entré: 40	kr.	voksne,	25	kr.	Børn	

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

Kom	og	se	flot	opvisning	med	lokale	gymnastikhold	samt	
gæstehold.		
Efter	opvisning	er	der	mulighed	for	at	købe,	pølsehorn,	slik,	
kaffe	og	kage,	m.m.	fra	kiosken.	

If-trojka.dk	
Facebook:	If	trojka	Hammershøj	

Gymnastikafslutning 
IF. Trojka 

Tid: Søndag	d.	17.	marts	2019	kl.	10.00 

Sted: Hammershøj	Hallen

Entré: 40	kr.	voksne,	25	kr.	Børn	

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

Kom	og	se	flot	opvisning	med	lokale	gymnastikhold	samt	
gæstehold.		
Efter	opvisning	er	der	mulighed	for	at	købe,	pølsehorn,	slik,	
kaffe	og	kage,	m.m.	fra	kiosken.	

If-trojka.dk	
Facebook:	If	trojka	Hammershøj	
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A n n o n c e r

  Vælg Vaillant hos OJ Plusvarme!

Effektive varmepumper med 
10 års garanti på kompressoren.

Tænk grønt - Udnyt energien fra jorden og luften til opvarmning af din bolig

Vaillants geoTHERM jord- og luft/vand-varmepumper, er nogle af markedets mest 
effektive varmeanlæg - med A-mærkede pumper naturligvis. Vælger du Vaillants 
luft/vand-varmepumpe får du tilmed en nærmest lydløs udedel.

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud!

Bakkevej 32 - 8830 Tjele
Tlf.: 8727 6060 - 2321 8396
ole@ojplusvarme.dk

  Vælg Vaillant hos OJ Plusvarme!

Effektive varmepumper med 
10 års garanti på kompressoren.

Tænk grønt - Udnyt energien fra jorden og luften til opvarmning af din bolig

Vaillants geoTHERM jord- og luft/vand-varmepumper, er nogle af markedets mest 
effektive varmeanlæg - med A-mærkede pumper naturligvis. Vælger du Vaillants 
luft/vand-varmepumpe får du tilmed en nærmest lydløs udedel.

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud!

Bakkevej 32 - 8830 Tjele
Tlf.: 8727 6060 - 2321 8396
ole@ojplusvarme.dk

  Vælg Vaillant hos OJ Plusvarme!

Effektive varmepumper med 
10 års garanti på kompressoren.

Tænk grønt - Udnyt energien fra jorden og luften til opvarmning af din bolig

Vaillants geoTHERM jord- og luft/vand-varmepumper, er nogle af markedets mest 
effektive varmeanlæg - med A-mærkede pumper naturligvis. Vælger du Vaillants 
luft/vand-varmepumpe får du tilmed en nærmest lydløs udedel.

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud!

Bakkevej 32 - 8830 Tjele
Tlf.: 8727 6060 - 2321 8396
ole@ojplusvarme.dk

MOBIL BETON APS
KVALITETSBETON TIL TIDEN

Døstrupvej 161 • 9500 Hobro
Tlf: 30 86 96 70 • www.mobilbeton.dk
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 Klubdragten er fra HUMMEL

Bestillingssedler findes på Facebook:
IF Trojka Hammershøj

Det er på eget ansvar, at der skrives med tydelige 
blokbogstaver på bestillingssedlerne, ellers risike-
rer du at dit navn bliver stavet forkert og dette 
kan ikke ændres og dragten ej byttes!!!
Det er muligt at prøve dragten inden bestilling 
hos Søren Haaning Andersen.

Husk betaling sammen med bestilling.

Sponsorer:   

KLUBDRAGTER

DALSGAARDS
AUTOTEKNIK

HAMMERSHØJ
AUTOOPHUG

 

TRANKJÆR

HAMMERSHØJ

JOHNNY
SKAMRIIS

Entreprenør

 

Henvendelse, bestilling og betaling til: 

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

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

Tak til jer sponsorer, fordi I vil være med.

Slå til,

 det er et godt 

TILBUD
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BESTYRELSEN:

Formand : Christen E. Møller Tlf.: 20 43 41 01 / 86 45 11 00 Mail: chragsm@mail.dk
Næstformand: Dorte Thomassen Tlf.: 40 22 47 36 Mail: dth@mbg.au.dk
Kasserer: Finn Jørgensen Tlf.: 23 33 86 55 / 86 45 18 66 Mail: fika@post.tele.dk
Sekretær: Dorte Thomassen Tlf.: 40 22 47 36 Mail: dth@mbg.au.dk
Søren Andersen Tlf.: 22 49 17 73 Mail: haaningandersen@gmail.com
Dorthe Remmevad Tlf.: 30 86 61 59 Mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk
Leo Christensen Tlf.: 40 11 66 73 Mail: leochristensen@c.dk
Michael Hagedorn Tlf.: 41 86 27 12 Mail: michael.hagedorn@tryg.dk

S T Ø T T E F O R E N I N G E N  T R O J K A S  V E N N E R32

JULEFROKOST 2018
Lørdag den 17-11-2018 afhold STV julefrokost i Ham-
mershøj forsamlingshus,
Vi ville gerne at der havde været flere deltagere end de 
82 der var, men tror at dem som var kommet, havde en 
hyggelig aften.
Musikken leverede Rock Patrol, maden blev leveret af 
Linda’s madhus som også havde sponseret to mandel-
gaver.

I baren stod frivillige fra området, mange tak for det, dej-
ligt når I vil hjælpe.
Vi havde fået sponseret gevinster til lotteri af: Hammers-
høj autoophug, Daglig brugsen, Tupperware fra Connie 
Lauridsen. Stor tak til jer sponsorer.

Vi holder julefrokost den 16-11-2018, håber at se jer alle 
igen og mange flere.

JULEBAL 2018
1. juledag var der igen det årlige julebal i Hammershøj 
forsamlingshus, som forventet blev det  afholdt uden no-
gen  form for problemer, dejligt at der kan komme 137 
unge glade mennesker og feste til noget godt musik som 
blev levret at  2 tal Music. 

Der kunne godt havde været lidt flere i forsamlingshuset, 
så vi hører gerne fra jer hvis der er nogle ting der kan 
gøres anderledes så det for lidt flere til at komme og 
deltage.
En stor tak til de frivillige der hjalp til i baren og til at gå 
vagt,og i vil bruge 1 juledag sammen med os andre.



Støt vore annoncører
– de støtter Trojka

■ Personligt ejede virksomheder

■ Selskaber

■ Andelsbolig- og ejerforeninger

■ Vandværker og varmeværker

■ Fonde og andre foreninger

■ Solceller og vindmøller

■ Selvejende institutioner

Så kontakt os og få et uforpligtende møde
omkring et eventuel samarbejde.

Agerlandsvej 16
8800 Viborg
Tlf. 8725 5300

Så kontakt os og få et uforpligtende møde
omkring et eventuel samarbejde.

Per 
Tange

www·danskrevision·dk

Vi er klar til at hjælpe 
med DIT regnskab!

NYHED 2009KRINGELHOVGÅRD RØR OG ANLÆG
Hvis der er problemer med kloaken,

 så kommer vi og klar' den.

www.KRINGELHOVGAARD.dk
Telefon 29 64 69 60

•  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

AKTUELT NUAKTUELT NUAKTUELT NU
•  Etablering af kloak

AKTUELT NU
•  Etablering af kloak Haveanlæg renovering/nyt

AKTUELT NU
Haveanlæg renovering/nyt

AKTUELT NUAKTUELT NUAKTUELT NUAKTUELT NUAKTUELT NUAKTUELT NU

 så kommer vi og klar' den.

AKTUELT NU
DØGNVAGT 29 64 69 60

Mød os på Facebook!
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- ring til os på tlf. 87 25 53 00Hej	  Ingvar	  

Her	  har	  du	  hvad	  der	  skal	  stå	  i	  annoncen:	  

 

Vognmand 

Kenneth Ø. Christensen 

Tlf. 40554516 

 

i	  str.	  1/8	  side	  

	  

Mvh.	  

	  

Mette	  og	  Kenneth	  Christensen	  

Lille	  Årup	  1	  

8830	  Tjele	  
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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 frat-

rukket 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 under-

skrift.
§5 For at få udbetalt penge på sparebogen, skal vedkommende medlem ved sidste indsætning aftale tid om ud-

betalingstidspunkt.
§6 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af medlemmer fra Støtteforeningen Troj kas Venner.
§7 Støtteforeningen Trojkas Venner er ansvarlig for foreningens midler.
Vedtaget den 4. marts 2014

Alle interesserede der ønsker at indsætte til Julens Glæde kan kontakte bestyrelsen.

Christen E. Møller (formand) 20 43 41 01 Søren Andersen 22 49 17 73
Dorte Thomassen (næstformand/sekretær) 40 22 47 36 Leo Christensen 40 11 66 73
Finn Jørgensen (kasserer) 23 33 86 55 Dorthe Remmevad 61 46 61 59
Michael Hagedorn   41 86 27 12 

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

Hammershøj:
Inge Marie Tlf. 86 45 19 01
Vorning:
Lea Tlf. 60 49 84 49
Kvorning:
Marianne Tlf. 30 89 19 82
Forsamlingshuset/Banko: 
Anne-Grethe 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.

 
Støt vore annoncører 

De støtter Trojka

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –
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v/ Per Rasmussen
Rosebakken 1 · Læsten · 8900 Randers  · Tlf. 86 45 11 08 · Biltlf. 22 74 11 08

Læsten
Autoværksted

Klarer alt indenfor autoreparation
- Opretning - Motor test - Autoskader (rust) - Klargøring til syn

v/ Per Rasmussen
Rosebakken 1 · Læsten · 8900 Randers  · Tlf. 86 45 11 08 · Biltlf. 22 74 11 08

Læsten
Autoværksted

Klarer alt indenfor autoreparation
- Opretning - Motor test - Autoskader (rust) - Klargøring til syn

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

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

Rosebakken 1 · Læsten · 8920 Randers NV
Tlf. 86 45 11 08 · Mobil 20 30 01 08 · E-mail: mail@laestenauto.com

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

www.hammershoejturist.dk

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

www.hammershoejturist.dk

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

Telefon 98 12 28 44
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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
Henrik Niemeier
Heidi Svane Tlf.: 20 58 58 54 Mail: kj@a-taulborg.dk
Line Thomassen Tlf.: 60 13 35 38 Mail: line_1406@hotmail.com

NYT FRA SOPPEKOMITEEN
I soppekomiteen er vi i skrivende stund ved at lukke de 
sidste aftaler så vi kan lave et brag af en jubilæumsfest.
Festen ligger i år i uge 23 med start søndag d. 2. juni. 
Og det bliver som sædvanlig en god blanding af noget 
nyt og traditioner. 
En af de traditioner der kommer igen er vores Drive-in 
banko onsdag aften. En anden tradition er selvfølgelig 
fredag aften med havetraktortræk, grisseaften og mas-
ser af hygge.
Som noget nyt har vi valgt at leje en udendørs scene så 
vi kan have masser af underholdning i det fri.
Vi har jo også en grundlovsdag hvor mange holder fri og 
der vil der være masser af aktiviteter for børn og barnlige 
sjæle.

 

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

Facebook: 
Sports og Soppefesten Hammershøj

Det var lige en kort breffing her fra soppefesten vi glæ-
der os til endnu en solbeskinnet soppeuge med masser 
af glade mennesker.

Venlig hilsen Soppekomiteen

DEJLIGE MINDER FRA SOPPEFESTEN 2018
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AutoPartner – for en sikkerheds skyld

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

S P O R T S -  O G  S O P P E F E S T K O M I T E E N



B I L L E D E R  F R A  S P O R T S -  O G  S O P P E F E S T E N38

Andelskassens lokallånspulje har støttet soppeko-
miteen med 15.000 kroner for foreningens mange-
årige arbejde for at skabe en lokal fest, der samler 
borgere fra hele egnen.

HAMMERSHØJ OG OMEGN – Tirsdag 22. januar mod-
tog Soppekomiteen en donation på 15.000 kroner fra 
Andelskassen.
Det er Aktionærrådet i Region Østjylland, der har peget 
på Soppekomiteen som modtager af penge fra Andels-
kassens lokallånspulje i år. Blandt andet motiveret af, at 
Soppefesten i år kan fejre 50 års jubilæum.
Pengene kommer fra Andelskassens såkaldte Lokal-
lånspulje. Hver gang en kunde optager et lokallån til for 
eksempel bolig eller bil, lægger Andelskassen 1.000 
kroner i puljen, og en gang årligt bliver midlerne uddelt 
til gode, lokale formål.
– Vi har valgt at støtte Soppekomiteen og deres arbejde 
for den lokale byfest i år, fordi de i nu 50 år har gjort et 
kæmpestort arbejde for at skabe en begivenhed, som 
borgerne kan samles om i lokalområdet, fortæller cen-
terdirektør i Andelskassen Randers, Morten Skipper.

Glad formand
I Soppekomiteen er man både glade og beærede over 
donationen, som de lover nok skal få ben at gå på, da 
man gerne vil gøre noget ekstra ud af Sports- og Sop-
pefesten i anledning af jubilæumsåret.

– Vi er utroligt glade for, at nogen har indstillet os, og at 
vi er blevet udvalgt til at modtage donationen fra Andels-
kassen. Vi vil i anledning af Soppefestens 50 års jubi-
læum jo gerne gøre noget ekstra for at fejre det, så det 
er dejligt at få flere penge, som vi kan gøre godt med, 
siger formand for Soppekomiteen, Dorthe Remmevad.

Soppefestival
Endnu er sports- og soppefesten i planlægningsfasen, 
men komiteen vil godt løfte sløret for nogle af planerne.
Der bliver blandt andet opstillet en udendørs scene på 
Hammershøj stadion, hvor der vil være live musik hele 
ugen. Og så bliver der opstillet et legeland, hvor børnene 
kan boltre sig.
– Vi vil gerne lave 50 års jubilæet for sports-og soppefe-
sten til en festival, hvor vi i endnu højere grad end tidli-
gere skaber festen på stadion, og det glæder vi os til, 
siger formanden.

Traditioner bevares
Gamle traditioner bliver der dog ikke rørt ved. Soppe-
kongerne vil igen i år tage morgenturen rundt til naboby-
erne. Der vil også være spas i friluftsbadet, inden det 
store optog bevæger sig gennem Hammershøj, ligesom 
mange andre gode traditioner, der er forbundet med den 
lokale byfest, vil tegne jubilæumsåret for Sports- og 
Soppefesten i Hammershøj.

SOPPEKOMITEEN FÅR DONATION FRA ANDELSKASSEN



39A N N O N C E R

 

 





Hancock er et lille lokalt og 
uafhængigt bryggeri, hvis 

målsætning er at fremstille de 
bedste produkter uden at gå på 

kompromis med kvaliteten. 
Derfor anvender vi stadig de gamle 
produktionsmetoder, og kun råvarer 
af den bedste kvalitet anvendes til 

alle vore produkter. 
WWW.HANCOCK.DK 
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- tæt på din hverdag

Købmanden VORNING Tlf. 86 45 10 17

Serviceudlejning – også det til glasset

EN BLANDET LANDHANDEL

Mælk og brød
Tobak og ugeblade

Vin og spiritus

Kaffe og kager
Kolde øl og vand

Gas og redskaber
Træsko og gummistøvler

Køl og frost
Tips og lotto

Gavekurve og håndkøbsmedicin

Is og slik Frugt og grønt
Dyrefoder og grovvaresalg

osv. osv. osv.
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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: 800 eksemplarer
Bladets adresse:
Finn Jørgensen...........23 33 86 55 / 86 45 18 66
Tulipanvænget 4, Hammershøj, 8830 Tjele.
E-mail: Trojkas.venner@gmail.com
Redaktion og annoncer:
Finn Jørgensen, Tulipanvænget 4, Hammershøj, 
8830 Tjele. 
E-mail: trojkanyt@outlook.dk 
Tryk:
Specialtrykkeriet Arco.
Hovedbestyrelsen:
Formand:
Marianne Damsgaard ......................  28 95 10 89
Næstformand:
Michael Svendsen ............................53 56 36 56
Kasserer:
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

HUSK

Før – under – efter de masser af aktiviteter på stadion
– aflæg altid et besøg i klubhusets kiosk

IS · CHOKOLADE · KAFFE · PØLSER · SODAVAND

Nr. 1/april 2005 1 11:21 ,50/40/62

Stort bankospil hver torsdag kl. 19.00 i  
Hammershøj Forsamlingshus.

Støtteforeningen Trojkas Venner afholder  
generalforsamling i klubhuset  
tirsdag den 12. marts kl. 19.30.

Gymnastikafslutning   
søndag den 17. marts 2018 kl. 10.00 i  
Hammershøj Hallen.

Støtteforeningen Trojkas Venner afholder 
påskebal i Hammershøj Forsamlingshus  
onsdag den 17. april kl. 21.00 -02.00  
(dagen før Skærtorsdag).

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 15. april 2019.

Se mere om Idrætsforeningen Trojka og Støtte- 
foreningen Trojkas Venners aktiviteter på  

www.if-trojka.dk  
og  

om Hammershøj og omegns aktiviteter på  
www.hammershoej-by.dk

og 
vores facebook side 

if trojka Hammershøj 


