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Yoga: Opstart af yoga.

Cykling: Familiecykeldag. MTB: Indvielse af MTB spor.

Soppefesten: Jubilæumskage.

Trojka Lan 2019Håndbold: Håndboldkaravanen.
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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
If Trojkas jubilæumsår går snart på hæld. Vores første 
50 år er blevet fejret på forskellig vis, tilbage har vi vores 
jubilæumsfest, som vi afholder i hallen d.19. oktober. Der 
håber vi på at se mange tidligere og nuværende aktive 
spillere og frivillige, som vil være med til at fejre os og 
hinanden. Nogle af vore planlagte arrangementer i jubi-
læumsåret er desværre blevet aflyst pga. manglende 
tilmeldinger, andre har været store successer. Det er 
ikke altid lige let at regne ud, hvad der lige fanger inte-
ressen hos folk. 

If Trojka er som 50 årig stadig frisk, frejdig og i god form. 
Vi ligger nogenlunde stabilt i medlemstal, og satser selv-
følgelig på at bevare det vi har, samtidig med, at vi skal 
udvikle os i takt med tidens trends. Vi vil gerne meget 
mere, men det kræver mange frivillige kræfter.
Foreningslivet er et af de bærende elementer i vores 
samfund, så støt lokalt, enten som aktiv spiller/deltager 
eller som frivillig.

I 2020 satser borgerforeningen på, at vores lokalsam-
fund i Hammershøj, Kvorning, Vorning og Hvidding skal 
samarbejde om et projekt, kaldet ”Sund By”. Altså få os 
alle til at samarbejde om, at vi får løftet vores fælles 
sundhed, både fysisk, psykisk og socialt. 
Det er selvfølgelig et projekt, som If Trojka støtter helt og 
fuldt op om, da det jo falder så fint i tråd med DGI´s og 
DIF´s visioner i ”Bevæg dig for livet”. Målsætningen her 
er stadig, at 75% af befolkningen skal være aktiv i år 
2025, heraf 50% i en forening. 
Med afsæt i de visioner har man i Viborg kommunes 
idrætspolitik nedfældet noget pejlemærker, som man vil 
arbejde hen imod:

– fællesskab
– det gode liv
– samarbejde
– nye muligheder

Med et medlemskab/involvering i Trojka, er der ga-
ranti for at arbejde med de fleste af disse pejlemær-
ker. Hvis du sidder derude i vores lokalsamfund og 
har lyst til være med til at sætte dit præg på, hvordan 
vi skal arbejde for ovennævnte, og hvad vi ellers la-
ver i Trojka, så har vi stadig ubesatte poster i diver-
se udvalg og ubesatte trænerposter i f.eks. gymna-
stik og fodbold. Hvis du har et barn, der dyrker sport 
i idrætsforeningen, så tilbyd gerne din hjælp til ad 
hoc opgaver. Der er brug for dig!

I skrivende stund nærmer vi os det årlige Trojka-lan, og 
jeg er simpelthen nødt til at ”lette på hatten” for arrangø-
rerne. Det er så stort, det I laver, og er med til at sætte 
Trojka og Hammershøj på landkortet. Selvom mange af 
jer er rejst fra byen, så kommer I hjem til planlægnings-
møder og det hårde arbejde, der ligger i at afvikle så 
stort et arrangement. Tak for jer!!!!

En klapsalve skal også gå til håndbolddamernes serie 2 
hold, der vandt Brande-cuppen og hjemførte pokalen for 
første gang. Det er super flot, og godt kæmpet. Det lover 
godt for den allerede begyndte sæson.

Med ønsket om et rigtig godt og aktivt efterår, vil jeg blot 
slutte med at minde alle aktive i If Trojka om, at I repræ-
senterer klubben, hvad enten I er spillere, trænere, for-
ældre osv., både på hjemme- og udebane. 

På HB’s vegne
Marianne Damsgaard

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
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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
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  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



5N 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 mulig-
hed 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
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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

Hammershøj
Blomstercenter

www.hammershoejblomster.dk

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

 

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
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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.

N Y T  F R A  B A D M I N T O N

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



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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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

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

Julebal onsdag 
den 25-12-2019 
kl 21.00 til 02.00

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

Dj Munzi event 
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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

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

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
v/Morten Olesen

E-mail: tjeletand@tjeletand.dk

MOBILFRISØR
v/Susan Mørk

Tlf. 29 40 39 33

J U L E F R O K O S T  2 0 1 9
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Kom On XXL er en trio med sangerinde, Alle fire er seriøse musikere med stor erfaring 

og situationsfornemmelse. Repertoiret vælges altid ud fra aftenens publikum og består 

udelukkende af melodier der trækker enhver ud på dansegulvet. Der spilles kendte hits 

– alt fra Elvis Presley og TV2 til Rasmus Seebach og Volbeat, men der akkompagneres 

selvfølgelig også til diverse festsange.

Julefrokost i Hammershøj

Støtteforeningen Trojkas Venner

Lørdag den 16. november kl. 17.30-01.30 i Hammershøj Forsamlingshus

12 forskellige retter. Kom On XXL spiller op til dans.

Billetter købes ved Dorthe Remmevad på tlf. 61 46 61 59. Su. senest 9/11-19

Pris kun

275 kr

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –5    ÅR



12 A N N O N C E R

8830 TJELE · TLF. 51 87 20 70

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

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

Tømrer- og snedkerarbejde udføres! 
Vinduer og døre fremstilles
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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 CYKELUDVALGET
Det er lige ved at være skifte tid. Racercyklerne er på vej 
på loftet og MTB’erne er ved at blive gjort klar. 
Sommeren er gået i store træk som den plejer at gå. I 
forårssæsonen kørte vi hver tirsdag målrettet træning, 
med Michael som instruktør. Rigtig god træning, hvor 
der virkelig var mulighed for at komme i god form. Ja det 
var hårdt og til tider lidt ensformigt at køre bakketræning, 
men det var også der hvor der for alvor var mulighed for 
at flytte niveauet, hvis man ville! Vi gentager succesen 
næste forår!
Generelt har vi nok kørt lidt færre løb end vi plejer. Årets 
højdepunkt, i hvert fald i forhold til løb, må vist være 
Hærvejsløbet i Juni måned. Her var ca. 15 trojkanere 
med til det store arrangement. På forskellige ruter både 
syd og nord fra med samlet mål i Viborg ved Hærvejsfe-
sten. Jeg vi lige nævne at en af de helt unge cykelfreaks, 
Lukas Lykkegaard Ørum ´´slæbte sin far´´ hele vejen fra 
Aalborg til Viborg - 125 km. Rigtig sejt kørt!!
2019 blev året hvor familie/børneholdet for alvor fik fat 
og blev en stor succes. Klara har været den drivende 
kraft og instruktør. Børn og forældre har øvet/leget og 
dermed forbedret deres teknik og kunnen på cykel. De 

har hygget og haft det sjovt. Men Børne familieholdet 
har jo kun kørt en gang om ugen, og det har betydet at 
Klara har haft ledig tid. Dem der kender hende ved at det 
betyder at der sker et eller andet. Det gjorde der også i 
år. Hun byggede da lige sit eget mountainbike-spor i ha-
ven!! Ca. 400 meter med masser af fede udfordringer. 
Virkeligt et fedt sted, hvor især familieholdet kan øve 
teknik uden at skulle køre langt efter det.
Vi må også fremhæve at to af ’’vores’’ drenge efter mas-
ser af målrettet og dedikeret træning, har gennemført 
deres første Ironman. Jeg er ikke helt inde i regler om-
kring begrebet Ironman, men jeg ved at de på fornem vis 
gennemførte den fulde distance. Jeg vil undlade at kom-
me ind på deres tider, men bare ønske Jacob og Michael 
tillykke med at de satte et mål og gjorde det færdigt! - 
Kæmpe respekt her fra!!
Når bladet kommer, er der allerede godt gang i MTB-
træningen. Søndag formiddag kl 09.30 fra slottet i Fus-
singø, men følg med på vores Facebookside, da der er 
til tider køres andre steder og tidspunkter!

Alle kan være med og alle er velkomne!!

Billeder fra indvielse af MTB spor den 18. august. Der var 15 cyklister, både børn og voksne, fra klubben.
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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

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!



STV SPONSORCYKELLØB
Støtteforeningen afholdt, i samarbejde med håndboldaf-
delingen, det årlige sponsorcykelløb tirsdag den 14. maj. 
Der var i år 40 cyklister på børneholdet og 20 voksne 
cyklister. På børneholdet var det Lukas Ørum, som cyk-
lede flest omgange, han cyklede 20 omgange på de 45 
minutter svarende til lige knap 20 km. Nr. 2 med 18 om-
gange blev Michael Haaning Andersen og nr. 3 med 17 
omgange blev Kristian Schøttz Christensen. Sebastian 
Harbo Laursen vandt konkurrencen om at cykle flest 
penge ind. Han nåede i alt 1.230 kr. 
Hos de voksne blev det Nicolaj Bundgaard, som vandt 
med 40 omgange, skarpt forfulgt af Michael Svendsen 
også med 40 omgange, på 3. pladsen kom Carsten 
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BILLEDER FRA FAMILIECYKLING

Poulsen med 38 omgange. Her var det 
Jørn Henriksen, som cyklede flest 
penge ind. Han cyklede i alt 1.440 
kr. ind.
Samlet set blev der cyklet 
ind for 22.604 kr. Der skal 
fra STV og håndboldafde-
lingen lyde en stor tak til 
Bitten Slagteren for spon-
sorering af pølser og til alle 
de deltagende cyklister.  
     
Søren Haaning Andersen  



TROJKALAN 2019

TrojkaLan 2019 blev det 5. event i Hammershøj Hal-
len som blev afholdt fra den 20. - 22. september.  En 
årlig begivenhed som mange unge ser frem til hele 
året. 

Vi var 142 mennesker i hallen fra fredag til søndag og 
der blev spillet, hygget og snakket hele weekenden.  
Som altid var der en god stemning. Der var masser af 
sceneshows med alt fra Cocio Chrash til Chillismagning 
(for +18) og lodtrækning blandt en masse finde sponsor- 
præmier.

Det er en god fornemmelse at gå rundt i hallen til sådan 
et event og opleve, at selvom alle har deres egen com-
puter med, sidder de ofte i små kredse og ser på en der 
spiller. De snakker og hygger om spillet og kommer alle 

med forslag til hvordan man kan gøre det bedre. Kampe 
bliver analyseret og taktikken bliver forbedret til næste 
opgør. Og efter kampen giver man lige en highfive til 
modstanderne uanset om de er på samme alder eller 10 
år ældre/yngere. – Der er masser af holdsport/ånd.

Alle konkurrencer forløb stort set planlagt, og net-
værk og strøm forløb også problemfrit. 

Der skal lyde en stor TAK til de frivillige hænder der dri-
ver dette arrangement, og til herre- og dameseniorne fra 
håndbold, for hjælp til opstilling og kioskvagter weeken-
den igennem.  Men specielt også til alle de lokale som 
hjalp til med nattevagterne på skolen. 

Vi ses til TrojkaLAN 2020. 

/Claus

T r o j k a L A N  2 0 1 916

Holdet bag 
TrojkaLAN
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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 
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 Mail: tsf.frederiksen@gmail.com
Seniorrepræsentant: Karsten Fjordvald Tlf.: 53 65 48 55 Mail: karstenfjordva@outlook.dk

NYT FRA FODBOLDAFDELINGEN
Udendørssæsonen ebber ud i takt med at de lyse timer 
bliver færre. Græsset på Hammershøj Stadion og Skern 
Stadion er blevet krydset af mange små og store fod-
boldstøvler i år – fra 6 til +60 årige, drenge og piger, 
kvinder og mænd. Det gælder til træning, kamp og Sop-
peCup. Sidste år bød vi mange nye spillere velkomne i 
klubben – vi fik startet pigehold op og genstartet senior-
fodbolden for både kvinder og mænd. Det er lykkedes at 
fastholde holdene og udbygge tilbud for U11-15 dren-
gene via samarbejde med Foulum IF. Vores samarbejde 
- under navnet Team FTN - startede ud i foråret med 3 
hold (U11, U12 og U13), 30-35 spillere og 2 trænere. Der 
er blevet trænet og spillet kampe på skift i Hammershøj/
Skern og Ørum. Spillere og forældre tog godt imod sam-
arbejdet og derfor blev det et succes fra starten af. Den 
ene træner stoppede desværre til sommerferien. Det 
betød, at Niels Ole har haft ansvaret alene for træning af 
hele gruppen i efteråret. Tre hold blev til to, da en del U11 
spillere valgte at stoppe. Niels Ole har derfor haft både 
U13 og U14/15 at tage sig af i efterårssæsonen og han 
har ikke haft mange aftener uden fodbold siden begyn-
delsen af august. Tak til ham for en kæmpeindsats i 
dette efterår. Super ærgerligt at den gode start på hold-
samarbejdet løb ind i vanskeligheder p.g.a. mangel på Støt vore annoncører – De støtter Trojka

træner(e). Foulum gjorde en ihærdig indsats for at finde 
én eller flere til at hjælpe Niels Ole, men det lykkedes 
desværre ikke til efterårssæsonen. Vi er ikke alene om 
at have udfordringer med at finde trænere til holdene. 
Det oplever alle klubber. Vi måtte også selv opgive tilbud 
for U4-6 pga mangel på træner. Heldigvis har vi været 
heldige at få nye trænere til U7-8 (Johannes og Lucas, 
U14/15 spillere) og til U8-11 pigerne (Claus og Susanne, 
forældretrænere). Tak til dem for at træde til og for at yde 
en stor indsats i år. 
Kvinderne har været en stabil gruppe på ca. 13 spillere 
og de har klaret sig godt til kampene. Herresenior har 
haft to hold både forår og efterår (7 og 11 mands). Det 
kniber dog med at stille hold til særligt 11 mands kam-
pene i efteråret – enkelte er flyttet fra byen og nogle har 
længerevarende skader. Vi håber på at klare skærene 
og kunne fortsætte i Serie 5 til foråret. 
Om lidt starter indendørssæsonen og der er fuldt pro-
gram fredag eftermiddag og aften med ungdomsholde-
ne og herresenior. Lørdag vil der være pay’n play 10.30 
til 12.00 for alle der har lyst. Vi ses på stadion eller i 
hallen.

Lars J. Munkholm
På vegne af Fodboldudvalget.
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DAMESENIOR

Vi er ca. 10 stk. til træning hver mandag. Det er et godt 
hold med godt humør, samt lyst til at spille fodbold i ef-
terårssæsonen. Vi har på nuværende tidspunkt vundet 
1, 2 uafgjorte og tabt 2 kampe, med et mål. Vi er på intet 
tidspunkt blevet spillet ud af banen, men vi har som det 
eneste hold taget point fra gruppens nr 1, Spentrup. 
Onsdag den 30/10-2019 starter vi op i hallen ved Tjele 
Efterskole i Hammershøj fra 17:30-18:30 med styrke- og 
motionstræning, samt indendørs fodbold. 
Alle damer/piger over 15 år er velkomne, så prøv at 
møde op

MVH dameseniorne og Claus

U9-10 DRENGE FODBOLD

Som i foråret træner U9-10 to gange om ugen (mandag 
og onsdag) mens vi er udendørs. Her i efteråret har vi 
øget træningen med et kvarter så der trænes fra 17.00-
18.15. I træningen har vi haft fokus på afleveringer, så 
man får ramt sin medspiller selv når der er pres på fra 
modstanderen. Kan vi få spillet bolden rundt effektivt, så 
kan vi få modstanderen kørt trætte og sat bolden i kas-
sen. 

Derudover har vi også haft et fokus på afslutninger samt 
1 mod 1 situationer, for i sidste ende skal bolden sparkes 
i målet og nogle gange må man udfordre sin direkte 
modstander, hvis man vil have en overtalssituation. En 
del er træning i teknik f.eks. hvordan et vristspark foreta-
ges mens andet er brugen af det i praksis. 
I trænerteamet forsøger vi også at styrke spillernes evne 
til at træffe de rigtige beslutninger selv på banen, hvilket 
er derfor vi tit snakker med dem om de forskellige øvel-
ser og hvordan vi kan bruge det i kamp. 
Kampmæssigt har vi været ude og spillet tre gange a to 
kampe indtil videre i efteråret, og i skrivende stund for-
venter vi endnu tre gange a to kampe før efterårsferien i 
uge 42. Efter uge 42 rykker vi indenfor og forventer at 
træne i Hammershøj hallen om fredagen klokken 16.00-
17.15. 

U8-10 PIGER FODBOLD

Vi har haft en forrygende fodboldsæson med ni topmo-
tiverede piger, der altid er mødt op til træning med stor 
spilleglæde og godt humør.
I forbindelse med Soppeugen var der lørdag arrangeret 
en SoppeCup, hvor vi stillede med to 3-mandshold. Der 
blev kæmpet bravt, trods svære modstandere.
Inden sommerferien deltog alle pigerne i en større turne-
ring i Herning, hvor vi stillede med et 5-mandshold. Hu-
møret var i top selvom vi ikke fik en sejr med hjem. Da-
gen blev afsluttet i Jyllands Park Zoo, så det var en flok 
trætte piger vi havde med hjem.
Vi takker for en super sæson – vi fortsætter sæsonen 
indendørs, håber at se rigtig mange af jer.  
Til foråret starter vi et hold op igen og denne gang med 
nyt spillertøj sponsoreret af UBN ApS. 



U7-8 FODBOLD TIL STÆVNE
U7/8 var til stævne i Egå i forsommeren. 
Deres første. Det gjaldt ikke om at vinde, men om at 
være med, så alle kom på førstepladsen. De var SÅ seje. 
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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

YOGA



20 N Y T  F R A  H Å N D B O L D

HÅNDBOLDUDVALGET:

Formand: Claus Kvolsgaard Tlf.: 40 58 21 33 Mail: trojka@kvolsgaard.dk
Udvalgsmedlem: Mathias Sloth Andersen

Udvalgsmedlem: Per Christensen Tlf.: 21 45 82 81 per.christensen@gmail.com
Udvalgsmedlem: ???
Udvalgsmedlem: ???

SPONSORER FOR HÅNDBOLD
Serie 1 damer: Taulborg Byg & VVS (trøjer, bukser)
Serie 4 damer: Østjysk Rengøring (trøjer, bukser)
Serie 2 herrer: Andelskassen (trøjer, bukser)
U-14 Piger: Kringelhovgaard Rør og Anlæg (trøjer, bukser)
U-10 Drenge: Hammershøj Smede- og Maskinforretning ApS 
 (trøjer, bukser)
U-10 Piger: OK/Dagli’ Brugsen (trøjer, bukser)
U-8 Mix: Hammershøj Q8 – Grill A 16 (trøjer, bukser)
U-6 Mix: Østjysk Rengøring (trøjer, bukser)
 

HÅNDBOLDUDVALGET
Endnu en sæson stor for døren og vi er godt i gang. Vi 
glæder os til en masse god håndbold i Hammershøj hal-
len igen.
Seniorholdende har trænet siden midt i august. Der er et 
herrehold og to damehold. Vi kunne dog godt bruge flere 
spillere på de hold, så har du lyst så kom til træning. Der 
er som altid mulighed for tre prøvetræninger. 

Nye årgange og bane
Som noget nyt har DHF indført nye årgange fra 2019. 
Der spilles nu ulige årgange, så det hedder U9,U11,U13 
mv. På de små hold er planen at indføre enkelte årgang 
fra U4-U8. Det har vi ikke nok spillere til i Trojka, så der-
for vil vi stadig lægge to årgange sammen i de små år-
gange. 
Fra i år skal U9 spille på den nye kortbane som måler 
25,5 x 20 meter og fra næste sæson skal U11 også spil-
le der. Derfor har vi i løbet af sommerferien fået anlagt 
en ny kortbane i Hammershøjhallen. 

Håndbold Karavan

Den 3. september afholdte vi igen Håndbold karavan for 
ca. 150 børn i Hammershøj hallen. Vi havde besøg af 
Børnehaven og Hammershøj skole. Skolen var delt op i 
to hold. Indskoldingen og 3.-4. klasse. Hvert hold bliver 
opdelt i grupper af 8-10 elever og kommer så rundt i hal-
len og prøver en masse små stationer. Det er f.eks.:
  
Station 1: Spille en total Håndbold kamp.
Station 2: Hvor hårdt kan du kaste. Måles med fartmåler. 
Station 3: Lav mål på Nicklas Landin (Skuddug). 
Station 4: forskellige spil på ballbouncer. 
Station 5: lege og øvelser med boldteknik.

Alt i alt en faktastisk dag og en fornøjelse at se alle de 
glæde potentielle håndbold spillere.
 



21N Y T  F R A  H Å N D B O L D

VM i total Håndbold
Den 11. september har vi været til VM (Viborg Mester-
skab) i Totalhåndbold sammen med skolen og 4.-5. klas-
serne. Denne gang var vi i Bjerringbro, da der var så 
mange skoleklasser tilmeldt at man er vokset ud af ram-
merne i Viborg. Det var en stor oplevelse for mange. Der 
var knap 1900 skoleelever med til stævnet og Hammers-
høj skole stillede med syv hold der hver spillede fem 
kampe.

Five-A-Side
I uge 39 vil vi forsøge at få gang i Five-A-Side håndbold. 
Five-A-Side håndbold er et fem-mod-fem-spil på forkor-
tet bane uden dommer, men med fuld knald på. En helt 
ny bold med et godt greb er udviklet til spillet, og der er 
masser af muligheder for at blære sig, selvom bolden er 
blødere end en klassisk håndbold.

Så savner du at smide bolden i mål og råbe ”retur!” bag-
efter til dine holdkammerater? Eller øllen i omklædnings-
rummet efter en god gang bold? Så er Five-a-side hånd-
bold et spil for dig. 

Småskader, en travl hverdag eller lidt bonuskilo på ma-
ven er ingen hindring.

Spillet er for alle – Både nye og gamle spillere der gerne 
vil have motion med leg.

HJÆLP søges
I udvalget sidder vi nu kun 3 personer tilbage. Per, Ma-
thias og Claus. 
Vi har desværre måtte sige farvel til Stina, som efter 
flere års arbejde i udvalget har valgt at tage en pause. 
Jeg vil godt benytte lejligheden for at sige mange tak for 
samarbejdet til Stina og de mange kræfter hun har lagt i 
Håndbold afdelingen. 
Stina vil stadig være at finde i hallen da hun fortsætter 
som U8/9 træner. 

Vi mangler hjælp og vil gerne være mindst fem stk. Kon-
takt os for mere information.

Julen står for døren
Ungdoms afdelingen vil komme rundt i løbet af Novem-
ber og sælge årets julekalender. Tag godt imod dem og 
støt op om dem.

Håndbold udvalget

HERRESENIOR HÅNDBOLD
Vi er godt i gang med træningen. Og heldigvis ser det ud 
til at vi har et hold, selvom vi har haft lidt frafald. 4 er 
stoppet da de er flyttet fra byen pga studier eller job, 
hvilket vi jo ved er et vilkår. Et par af dem har lovet at 
hjælpe, hvis de har mulighed for det, så det vil vi nok 
gøre brug af hen ad vejen.
Heldigvis har vi også haft tilgang. Daniel Andersen, er 
kommet til og det er vi selvfølgeligt meget glade for. Dog 
kunne vi godt bruge et par stykker mere. Derfor; hvis du 
eller en du kender, går og overvejer at starte med at 
spille håndbold, så er det bare med at komme ud af rø-
ret. Drengene er megahyggelige at være sammen med, 
og vi har det virkeligt sjovt. Der er træning tirsdag 21-22 
og torsdag 19-20:30.
Drengene har igen i år været til Brande-Cup, igen i år 
nåede de til finalen i B-slutspillet, men desværre gentog 
de ikke succesen fra sidste år og genvandt. De tabte fi-
nalen med mindst mulig margin på golden goal.
Vi knokler på med træningen så vi er 100% klar til første 
kamp i starten af oktober. Vi spille flot håndbold, så jeg 
kan anbefale at gå i hallen og se vores hjemmekampe.
 
Birger Rytter er cheftræner og undertegnede fylder 
vanddunkene.

Carsten
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DAME SENIOR – SERIE 3
Så skal jeg lige love for, at vi er kommet i gang igen. Vi 
er, i skrivende stund, lige kommet hjem fra Jack and Jo-
nas Cup i Brande, hvor damerne har givet MAX gas og 
er godt trætte nu! Vi har haft et super godt stævne, hvor 
alle hver især kan være meget tilfreds med egen præsta-
tion. Det er tydeligt at se, at damerne har været rigtig 
gode til at komme til træning op til stævnet. Man kan se, 
at deres styrke, grundform og niveau ligger højt, og det 
vil uden tvivl gavne dem når sæsonen starter lige om 
lidt. Jeg er super spændt, og glæder mig til den kom-
mende sæson, og det er jeg sikker på, at damerne også 
gør! 
Skulle der sidde nogle derude, som overvejer at spille 
håndbold, så er der altid plads til flere damer. Der er stor 
aldersspredning på holdet, så alle er velkomne! Vi træ-
ner tirsdag kl. 19:30-21 og torsdag kl. 20:30-21:30. Vi 
ses!

Marie A. Hendriksen 

HÅNDBOLD U13 DRENGE
Vi er startet op med træning igen og drengene er fyldt 
med kampgejst og selvtillid. Vi kæmper dog lidt med 
spillere som også skal passe deres fodbold kampe og 
træning, og derfor har vi en del træninger hvor vi kun er 
4-5 spillere. Vi hygger alligevel og får det bedste ud af 
træningen. 
Sæsonen blev startet op med en Træningskamp med 
Fårup for at teste hvor meget der var glemt over som-
merferien. Resultat var i top, men der var masser at ar-
bejde videre med til træning. 
Da vi suverænt vandt C-rækken sidste år have vi netop 
spillet for turnering i B rækken. Springet fra C til B er stort 
hvilket drengene også mærkede i første kamp. Her blev 
det til et nederlag til SIK. Anden kamp mod Bjerregrav 
var en mere jævnbyrdig kamp og her trak vi det længste 
strå med en 1 måls sejer.
Vi er spændte på turnerings start og er klar på en masse 
spændende og hårde kampe. 

/Claus

HÅNDBOLD DAMER SERIE 2

Vi har haft en rigtig god opstart på vores træninger. Der 
har været god gejst og mange til træning. Vi har haft fo-
kus på at opbygge kondi, og styrke stille og rolig op for 
at undgå for mange opstartsskader. Det har indtil videre 
virket som en god plan. Vi har haft to træningskampe 
samt Jack&Jones Cup til at få pudset kanterne af inden 
sæsonstart. En enkelt tabt træningskamp, men ellers 
har vi gjort rent bord i de resterende seks kampe. Til 
JJCup viste vi virkelig godt spil, og holdt et meget højt 
niveau alle kampene igennem. For første gang nogen-
sinde lykkedes det endelig Trojka, at få navnet på den 
store pokal, da vi løb med sejren i finalen. Vi slog SMIFF 
med 13-11 i en tæt finalekamp. Herfra skal lyde et kæm-
pe stort tak til alle pigerne for en fantastisk weekend, tak 
for opbakningen på sidelinjen og tak til vores sponsore-
re; Enkon, TrojkaLan og Støtteforeningen Trojkas Ven-
ner. 
Nu er vi meget spændte på, hvordan sæsonen udvikler 
sig, men jeg tør godt at sige, at vi er klar til at kæmpe for 
at ligge i top, og forhåbentligt rykke tilbage i serie 1.

Christina Harbo

Støt vore annoncører – De støtter Trojka
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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



24 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

NYT FRA SOPPEKOMITEEN
Sommeren 2019 er gået på held og vi kan kikke tilbage på 
en sommer som ikke helt kunne måle sig med den i 2018 
sådan helt vejrmessigt, men hvis vi kikker på vores lille 
hyggelige byfest ja, så er det lige før den slår det meste. 

Vi fra kommiteens side havde lagt op til at det skulle 
være et kæmpe brag af en byfest men det kan man jom 
ikke lave hvis ikke gæsterne er med på at det skal være 
sådan.

Heldigvis bor vi i et område hvor vi nyder en kolosal op-
bakning til byfesten og således kunne vi, takket være 
alle jer som bakker op, holde dette brag af en byfest som 
vi havde lovet.

Det startede allerede den første søndag hvor vi fik en 
lille indikation på hvordan ugen ville gå.

Byvandringen i Kvorning og den efterfølgende fælles-
spisning hos Knud og Ingrid, blev et tilløbstykke som jeg 
ikke har set lige i den tid jeg har været med. 
Ca. 120 portioner af Chefkokkens specielle kyllingegry-
de blev der langet over disken og det er tæt på at være 
en fordobling af antallet ifht hvor mange der før har væ-
ret. :):)
Mandag kunne vi så bruge på lige at få det sidste gjort 
færdig på pladsen. vi tyvstartede jo lidt i år idet vi fik 
teltene rejst allerede søndag formiddag. Det kostede 
godt nok lidt ekstra til teltudlejeren men til gengæld be-
tød det at der var knap så meget stres på de næste par 
dage, da vi pludselig havde bedre tid til at få det hele 
gjort klar.

Tirsdag var vi så klar til rigtigt at gi den gas
Open Air koncerter på Hammershøj stadion. :)
Niels Kjær Kendt fra landmand søger kærlighed stod for 
opvarmningen. Johnny fra Kandis serverede hoveret-
ten. Mens Danmarks John sluttede ballet med alle de 
skønne John Mogensen hits.

Vi havde jo nok tænkt at det ville trække nogle menesker 
på pladsen. Men at det skulle blive sådan en fest tror jeg 
at det var de færeste der havde drømt om. :)
Vi måtte allerede om onsdagen ud og hente flere forsy-
ninger til grillteltet da vi tirsdag aften havde solgt ca. 
halvdelen af den mængde vi plejer at sælge på en hel 
uge :) Igen en lille indikater på at festen i år ville blive 
noget særligt.

Onsdag som jo var Grundlovsdag 
startede med rundstykker i teltet med efterfølgende 
grundlovstale.Derefter stod den i børnenes tegn da vi 
havde fået en masse hobbeborge opstillet på pladsen.
Piraten Long John, kikkede også forbi for at underholde 
de mindste mens mor og far plejede kroppen fra dagen 
før. :)

Til middag kunne der som noget nyt købes pizza i grill-
teltet og mens det blev indtaget, sørgede Jeanette for 
underholdningen fra udendørsscene i samarbejde med 
hendes datter som bestemt ikke har fået det med musik-
ken fra fremmede. Det var et stort hit blandt de yngste da 
hun kom på scenen og gav et par numre. 

I løbet af eftermiddagen fik vi også besøg af det lokale 
brandvæsen fra Ørum som glad viste materiellet frem.
Nogle andre der også ville vise hvad de kunne, var de 
kemistuderende fra Ålborg universitet som også kom 
forbi onsdag eftermiddag.

Onsdag aften var der dømt mormor hygge i teltet med 
rødternede duge tarteletter og banko.
Vi måtte igen sande at vi nok havde undervurderet vores 
publikum for efter en lille halv time havde vi udsolgt af de 
300 tarteletter vi havde fået lavet og flere måtte des-
værre gå forgæves. Det sker ikke igen :)
Til det efterfølgende bankospil var det også lige før vi 
måtte melde udsolgt med fire bankoplader tilbage i kas-
sen og 99 spillere var vi også der en pæn slat mere end 
vi plejer. 

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
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Foto:
Drive Inn Banko
Den nye Soppekonge, Lars Remmevad
Kagebord



Torsdag 
skulle vi have vores traditionelle ølsmagning og endnu 
en gang blev vi lidt overvældet, og vi måtte til sidst mel-
de alt udsolgt da det ikke længere var muligt at skaffe øl 
nok til flere gæster. 

Fredag 
forløb næsten som den plejer med havetraktortræk med 
25 trækkere.
Da pokalerne var blevet uddelt var det så tid til at de 
svinekamme der havde hængt og stægt over flammerne 
skulle indtages. 
Og Ja, endnu engang blev vi taget lidt på sengen mht 
gæster. Næsten 100 mere end normalt gjorde, at vi måt-
te have stafetter afsted i brugsen både i Hammershøj og 
Ørum for at hente forsyning, så vi kunne forsyne de 
mange gæster med kartoffelsalat til grisen.

Efter at grisen var indtaget, var det blevet tid til en god 
gedin rutchetur Down Memery Lane, da Harske Hubby 
gik på scenen og spillede de største 80er hits.

Fredag aften blev traditionen tro afsluttet med et kæmpe 
fest fyrværkeri.

Lørdag 
er jo traditionernes dag og det blev der ikke lavet om på 
i år. Med soppekongernes tur rundt til nabobyerne, un-
derholdning i badet og vognoptog.

Nede på pladsen var der igen i år arrangeret mini fod-
bold turnering hvor en masse små Messier og Ronal-
doer boltrede sig. 
Efter fodboldspillerne havde scoret de sidste mål stod 
Muddi klar på scenen til at underholde både børn og 
voksne.

Lørdag aften var igen tilegnet de voksne unge med hyg-
ge musik og forskellige konkurencer og Beerbong tune-
ring i teltet.

Søndag 
startede vi som sædvanlig med rundstykker og gudstje-
neste i teltet samt krammere på pladsen. Senere var der 
igen underholdning for de mindste, da der først var en 
lille skattejagt og senere kom de populære Tulle og 
Skralde forbi. 
Ellers stod søndagen mest på afslappende hyggestem-
ning hvor man kunne fornemme at folk ladede op til fest-
en i teltet søndag aften.

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

Søndag aften bød vi så velkommen til 300 feststemte 
gæster og som sædvanlig var der godt gang i festen lige 
fra starten. Stemningen blev dog ikke mindre da vi vel 
nok for første gang i soppefestens historie fik besøg af 
en stripper
.
Stripper Åse havde nemlig valgt at kikke forbi og jeg er 
ret sikker på at der er nogle der sent glemmer den aften 
de fik en LAPDANCE af stripper Åse  :):)

Vi må sige at Soppefest Nr. 50 blev lige nøjagtig det brag 
af en fest som vi drømte om. Vi lavede en omsætning 
som vi ikke har set i mange år samt et overskud som 
måske godt kunne have været lidt højere men det koster 
også at lave sådan en fest. 
Vi vil gerne takke hele egnen omkring Hammershøj, 
Kvorning, Vorning og Hvidding for den kæmpe opbak-
ning I har vist til vores byfest. 
Det er i den grad en fornøjelse at være med til at arran-
gere når de ting man planlægger bliver modtaget så po-
sitivt som de bliver her. 

Der skal også rettes en KÆMPE tak til alle vores spon-
sorer uden jer ville det heller ikke være muligt.

Der blev ved det nyligt afholdte årsmøde, lavet en lille 
udskiftning i kommiteen, i det Hans Martin Og Simon 
valgte at forlade os. 
Vi vil gerne sige jer tak for den kæmpe insats I har gjort 
for soppefesten igennem flere år.
Når nogle går ud, skal der selvfølgelig også nye ind og 
det er derfor en fornøjelse at byde velkommen til de tre 
nye medlemmer, nemlig Stefen, Thommas og Erik. Vi 
håber at i de næste mange år vil være med til at tegne 
soppefesten. 

Det var alt for denne gang. 

De bedste hilsner og endnu en gang tak for opbaknin-
gen.

Hilsen Soppekommiteen
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Foto:
Soppekongerne på tur
Soppeoptog
Fra festen søndag aften. Stripper Åse underholder
Soppefestkomiteen



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!

■ 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!■ 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!

■ 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!
- 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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Foto:
Islagkage til festen søndag aften
Byvandring i Kvorning
Soppekongen kører flere øl til
Fest i teltet
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AutoPartner – for en sikkerheds skyld

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

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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Foto:
Ålborg Uni Kemi Worrkshop med ild og skumfiduser
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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



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
Finn Jørgensen (kasserer) 23 33 86 55 Leo Christensen 40 11 66 73
Michael Hagedorn   41 86 27 12 Dorthe Remmevad 61 46 61 59
Erik Rytter  21 23 51 41 

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

Hammershøj: Marianne Tlf. 30 89 19 82
Vorning: Lea Tlf. 60 49 84 49
Kvorning: Marianne Tlf. 30 89 19 82
Forsamlingshuset/Banko: Marianne 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.

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 R34

BESTYRELSEN:

Formand : Christen E. Møller Tlf.: 20 43 41 01 / 86 45 11 00 Mail: chragsm@mail.dk
Næstformand/Sekretær: Dorthe Remmevad Tlf.: 30 86 61 59 Mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk
Kasserer: Finn Jørgensen Tlf.: 23 33 86 55 / 86 45 18 66 Mail: fika@post.tele.dk
Næstformand/Sekretær: Dorthe Remmevad Tlf.: 30 86 61 59 Mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk
Michael Hagedorn Tlf.: 41 86 27 12 Mail: michael.hagedorn@tryg.dk
Leo Christensen Tlf.: 40 11 66 73 Mail: leochristensen@c.dk
Søren Andersen Tlf.: 22 49 17 73 Mail: haaningandersen@gmail.com
Eric Rytter Tlf.: 21 23 51 41 Mail: Eric_rytter@live.dk
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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.



Trojka Nyt udgives af Støtteforeningen Trojkas 
Venner, Hammershøj. Bladet postomdeles til 
alle beboere i Hammershøj postdistrikt (Vorning 
– Kvorning – Hammershøj – Hvidding) og til alle 
medlemmer uden for dette område.
Oplag: 850 eksemplarer
Bladets adresse:
Finn Jørgensen...........23 33 86 55 / 86 45 18 66
Tulipanvænget 4, Hammershøj, 8830 Tjele.
E-mail: Trojkas.venner@gmail.com
Redaktion og annoncer:
Finn Jørgensen, Tulipanvænget 4, Hammershøj, 
8830 Tjele. 
E-mail: trojkanyt@outlook.dk 
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  
Julefrokost i Hammershøj forsamlingshus,  
lørdag den 17. november 2019.

Onsdag, den 25. december afholdes julebal i 
Hammershøj Forsamlingshus.

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

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 


