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Medaljestævne: U8 piger i kamp.

Oprykning: Serie 4 herrer vandt over Mariagerfjord og sik-
rede sig oprykning til serie 3.

Afslutning U4, U6 og U8: der uddeles medaljer og pokaler 
til alle efter en flot håndboldsæson.

Frugtpakning: Seniorspillere fra håndbold i gang med at 
pakke frugt i en god sags tjeneste.

Gymnastikafslutning: holdet ”Familiefræs” viser, hvad de 
har øvet og lært i løbet af hele sæsonen.

Nøvlinge Cup: U10 drenge i kamp på deres håndboldtur.
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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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Hovedsponsor:

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
Årets generalforsamling blev afviklet i Hammershøj hal-
lens cafeteria af den positive grund, at der var så mange 
tilmeldte, at vi ikke kunne være i klubhuset. Så det var jo 
rigtig dejligt. Vi fik også et nyt medlem i hovedbestyrel-
sen, Klara Kjeldsen, som fremover varetager de sek-
retærmæssige opgaver i klubben. 
Generalforsamlingen blev afviklet i en positiv ånd, dog 
med en undertone af, at man i diverse udvalg kæmper 
lidt eller meget med at få hjælp til at få afviklet alle de 
opgaver, der skal til for at kører en forening som vores. 
Jeg vil herigennem gerne igen give en kæmpe stor tak til 
alle jer, der får hjulene til at køre rundt: lægger kamppla-
ner, sørger for bolde og redskaber, råber op til banko, 
laver kaffe, vasker tøj, bager kage osv. osv. I gør et uvur-
derligt stykke arbejde for vores børn og unge, ja for hele 
vores lokalsamfund. Uden jer, ingen idrætsforening, in-
gen lokale muligheder for at dyrke sport eller dans, intet 
sammenhold. 
Til generalforsamlingen valgte hovedbestyrelsen et nyt 
æresmedlem, nemlig Karl ”Købmand” Nielsen. Karl har 
tidligere været Trojkas formand i 26 år; desuden har han 
dyrket flere forskellige idrætsgrene i klubben, lige som 
han har fungeret som træner. Årets Trojkaner blev Klara 
Kjeldsen; hovedsageligt pga. sit store arbejde som for-
mand for gymnastikudvalget i flere år, men også især 
pga. sit store engagement i at udvikle gymnastikken og 
inspirere børn og unge.
Jeg håber, at mange flere får øjnene op for, hvor givende 
det er at involvere sig i sit nærområde, lade børnene gå 
til sport lokalt, selv dyrke sport eller give en hjælpende 
hånd til afvikling af nogle af de fantastiske tilbud, vi fak-
tisk har i IF Trojka. Man lærer en masse nye mennesker 
at kende samtidig med, at man selv får erhvervet sig 
nogle gode kompetencer, der kan bruges i alle mulige 
andre sammenhænge.
I Trojka er der mange, der er gode til at tænke ud af bok-
sen. Der kommer hele tiden nye idéer til; af og til mangler 
vi bare tid og kræfter til at realisere idéerne. Indimellem 
mangler vi også de fysiske rammer til nye ting, så vi er 

stadig med i Byfornyelsesgruppen, som i øjeblikket ar-
bejder på projekt ”Haltilbygning og flytning af stadion”. I 
øjeblikket er der ved at blive lagt sidste hånd på tegnin-
gerne, og inden længe har vi et prisoverslag for anlæg-
gelse af det hele. Herefter holdes der et borgermøde, 
hvor alle interesserede kan høre nærmere om projektet 
og komme med feedback. Dernæst præsenteres projek-
tet for kommunen, og det store fundraising program kan 
gå i gang. For penge skal der til, mange penge! Har det 
så en gang på jorden, når vi ser, at nogle af vore sports-
grene er i tilbagegang? Det mener vi helt bestemt, må-
ske netop derfor. Des bedre faciliteter vi kan tilbyde i 
Hammershøj og omegn, des mere attraktivt bliver det 
forhåbentlig at bosætte sig i vores skønne område. 

På HB´s vegne
 Marianne Damsgaard

HOVEDBESTYRELSEN:

Formand: Marianne Damsgaard Tlf.: 86 45 07 72 / 28 95 10 89 Mail: mariannend.64@gmail.com
Næstformand: Tommy Frederiksen Tlf.: 32 95 98 16 / 22 66 67 48 Mail: tsf.frederiksen@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: Klara Kjeldsen Tlf.: 97 42 31 10 Mail: klarakjeldsen@hotmail.com
Medlem: Keld Lanng Mail: keldlanng@hotmail.com
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Skal du 
købe din 
første bolig?

*Boliglån-låneeksempel
Hovedstol kr. 210.818, variabel rentesats p.t. 4,85 % p.a., årlig effektiv rente p.t. 4,939%, løbetid 20 år, mdl. ydelse kr. 
1.371,65. Samlet kreditbeløb kr. 200.000, ÅOP 5,6% og etableringsomkostninger** kr. 10.818. 

**Specifi kation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision (2 % af kr. 210.818) kr. 4.208, dokument gebyr kr. 1.000, 
etablering af ejerpantebrev kr. 750, tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af 210.000 + kr. 1.660) kr. 4.860 i alt 
samlede etableringsomkostninger på kr. 10.818. Forudsætter at eventuelt foranstående prioritet er hos Totalkredit 
samt almindelig kreditvurdering.

Boliglån til førstegangskøbere: 4,85 %*
Er du klar til at bevæge dig ud på boligmarkedet? I Andelskassen kan vi hjælpe dig 
med at få fi nansieringen af din nye bolig på plads.

Du skal både bruge et realkreditlån og et boliglån – og lige nu har vi et ekstra godt 
tilbud til førstegangskøbere, så du kan få boliglån til dit nye hus, fritidshus eller din 
nye ejerlejlighed til kun 4,85 %* i rente.

Kontakt Andelskassen, så fortæller vi mere om dine muligheder.

Boliglån

Randersvej 10-12, Hammershøj · 8830 Tjele 
Telefon 87 99 39 00 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S
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Hovedsponsor:

RØGFRI LOKALER

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

B A N K O U D V A L G E T

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –

BANKOSPIL
i Hammershøj Forsamlingshus
HVER TORSDAG KL. 19.00

Gevinster:

1 x 500 kr.
8 x 300 kr. – 18 x 200 kr.

SUPER: 4 x 400 kr.
Rækkegevinster: 

1 kylling, 3 pakker smør,
2 glas honning eller 3 gratis tavler.

Pausespil
Københavner, Jack Pot, Puljespil 

Ingen gevinst under 200 kr. på fuld tavle

SPONSORER FOR BANKO
Rytters Auto, Mekonomen Autoteknik, Hammershøj
Poloshirts og sweatshirts til bankomedhjælperne.

Støt vore annoncører 
De støtter Trojka

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –

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

1980 – Aage Engedal
1981 – Jørn Pedersen
1982 – Niels Bolvig Nielsen
1983 – Poul Tøttrup
1984 – Ingrid Christensen
1985 – Anders Hendriksen
1986 – Christen E. Møller
1987 – Ingvar Sørensen
1988 – Karl Nielsen
1989 – Mogens Jacobsen
1990 – Grethe Jepsen
1991 – Anders Andersen

1992 – Jens Eriksen
1993 – Kristian Kjeldsen
1994 – Bjarne Kirch
1995 – Niels Chr. Andersen
1996 – Kristina Møller
1997 – Susanne Sørensen
1998 – Hans H. Nielsen
1999 – Jørgen Bundgaard
2000 – Finn Jørgensen
2001 – Anne Grethe Møller
2002 – Hardy Hald
2003 – Jette Jakobsen

2004 – Flemming Bundgaard
2005 – Leo Christensen
2006 – Jesper Dam
2007 – Helle Bjerregaard
2008 – Pia Larsen 

2009 – Arne Amdi
2010 – Birthe Vestergaard
2011 – Holger Thomassen
2012 – Dennis Damborg
2013 – Birgitte Jørgensen
2014 – Pia Ebbesen
2015 – Klara Kjeldsen



BioHeat fra Passat Energy

Banebrydende dansk
teknologi indenfor
Co2 neutral
opvarmning

Industrivej 6, Ørum
8830 Tjele
Tlf. 8665 2900
www.vorning.dk

CEMENT OG BETON HANDLING
SPECIALUDSTYR INDENFOR TRANSPORT OG LOGISTIK

RECYCLING
BIOMASSE HANDLING

Vorning Maskinfabrik ApS
Industrivej 6 · Ørum · 8830 Tjele

Telefon: +45 86 65 29 00 · Fax: +45 86 65 29 64 
Mail: vorning@vorning.dk

www.vorning.dk

Vorning Maskinfabrik ApS,
Passat Energy A/S og TS Maskinfabrik A/S

er alle selskaber i samme ejerkreds.
De tre virksomheder i gruppen samarbejder 

på såvel teoretisk som praktisk plan.
Det fælles ejerskab giver mulighed for at

arbejde på tværs af virksomhederne og
dermed overføre viden, kapacitet

og mandskab virksomhederne imellem. 
Ved at udnytte samspillet mellem

de tre virksomheders kompetenceområder
forbedres den løsning, du opnår, med hensyn

til kapacitet, effektivitet og rentabilitet.

Service
Vorning Maskinfabrik tilbyder 24 timers service – 365 dage om året. Hoved-
parten af virksomheder er afhængig af et kontinuerligt produktionsflow. Vor-
ning Maskinfabrik har opbygget et stærkt servicetilbud, som varetager alle  
service- og vedligeholdelsesopgaver. Dette gælder på såvel egne systemer 
samt systemer og maskiner fra andre leverandører - således kan vi lave en 
aftale, der gælder for alle dele af produktionsanlægget.

Vorning Maskinfabrik tilpasser en serviceløsning til den enkelte kundes behov. 
Vores store forståelse for kundens behov – også når behovet for assistance 
opstår pludseligt – har gjort Vorning Maskinfabrik til den foretrukne service-
partner for vidt forskellige systemer og kunder, da et godt produkt også er god 
service.

Vi har telefonservice indenfor normal åbningstid og kan tilbyde hot-line ser-
vice udenfor kontortiden samt i weekender og på helligdage. Vi tilbyder også 
servicekontrakter, servicebesøg efter aftale og salg af reserve- og sliddele.

www.mit-bureau.dk

A N N O N C E R6
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NYT FRA GYMNASTIK
Gymnastikudvalget vil gerne starte med at sige TAK for 
en fantastisk sæson! Det er så fedt at stikke hovedet ind 
forbi gymnastiksalen, og så er der bare fuld gang i den! 
Vores nye tiltag i år har været Parkour, MGP og Cirkel-
træning. Der har været en helt fantastisk opbakning til 
alle holdene, og så længe der er trænere til holdene, fort-
sætter de! Vi er så småt i gang med planlægning af den 
nye sæson, så hvis I har lyst til at give en hånd med på et 
af vores hold, hører vi meget gerne fra Jer! Klara fortsæt-
ter ikke med MGP, så hvis du har en MGP dansemus 
gemt i maven, så er det hold måske lige noget for digJ 
Endnu engang tusind TAK for i år, glæder mig rigtig me-
get til at få sparket en ny sæson i gang!

Rikke Madsen

MGP GYMNASTIK OG DANS
Sikke nogle seje og sjove danseglade piger, jeg har haft 
til MGP dans. De lærte f.eks. en vimpelserie på kun én 
træning, hvilket må siges at være noget af en præstation.
Det har været hyggeligt at lave hip-hop, robot-dans, di-
sko, ballet, funk, vimpel og almindelig gymnastik med jer. 
Og I har taget imod det hele. Jeg har endda hørt, at man-
ge af jer har øvet oppe i børnehaven. Så bliver man som 
træner både glad og stolt.
Tak for en sjov sæson. Desværre tager jeg ikke holdet 
næste år, så kender I en ung/voksen pige, der kan lave 
noget MGP dans og kunne være interesseret i at tage 
holdet, må I endelig sige til.

Klara K. Kjeldsen

PARKOUR
Det er altid med lidt spænding og nervøsitet i maven, når 
man starter nye hold op. Kommer der nu nogen og synes 
de, det er sjovt osv.
Vi blev derfor glædelig overrasket, da det væltede ind 
med drenge og piger, der gerne ville gå til parkour. 
FEDT.... Vi endte med at have 26 på holdet, og vi træ-
nede primært i gymnastiksalen, hvor der var fuld fart over 
feltet og masser af sved på panden.

GYMNASTIKUDVALGET:

Formand: Rikke Plauborg Mortensen  Tlf.: 20 89 13 45 Mail: rikke.plauborg@hotmail.com
Heidi Svane Jensen Tlf.: 86 45 06 06 / 20 58 58 54 Mail: Heidi-karsten@hotmail.com
Klara Kjeldsen Tlf.: 87 91 61 15 / 29 72 20 93 Mail: klarakjeldsen@hotmail.com
Anne Holst Jepsen Tlf.: 40 89 07 99 Mail: Martinbertelsen@skylinemail.dk
Charlotte Haaning Andersen Tlf.: 23 65 87 26 Mail: charlottehaaning@gmail.com
Hjemmesideansvarlig: Maj-Britt Christensen Tlf.: 60 20 65 49 Mail: mb.christ7@gmail.com

Successen blev vi nødt til at føre videre, og kører derfor 
lige pt. med et sommerparkourhold, som slutter til sop-
pefesten med en lille fremvisning/workshop, hvis vejret 
er til det. Holdet træner primært udendørs.
I næste sæson håber vi på at lave to hold i hver deres 
aldersgruppe, så vi får lidt bedre plads, og bedre kan ud-
fordre børnene og de unge på hver deres niveau.
Har du som forældre lyst til at give en hånd med, så kon-
takt en af undertegnede.

Klara K. Kjeldsen og André Axelsen

 

JUNIORSPRING 
I år var holdet ikke så stort; vi var en enkelt dreng og 
omkring 12 piger. Dette var dog bare med til, at vi kunne 
fokusere mere på springerne. Vi har fået en helt masse 
ud af sæsonen. Vi har tydeligt kunne se, hvordan sprin-
gerne har forbedret sig. Der har været mange udfordrin-
ger, men de har taget rigtig godt imod dem. Vi har haft 
mange sjove timer med plads til leg og sjov, og selvfølge-
lig en masse spring, hop og styrke. Vi har haft et godt 
team, og det kunne vi både se og mærke på springerne 
til afslutningen. 
Vi kunne ikke være mere stolte – tak for en kanon sæ-
son, Juniorspringere! 

Alberte, Peter, Laura og Sofie.

DRENGESPRING
Det har været en fantastik sæson med fuld fart på! Vi har 
til tider skulle puste dem lidt i nakken for at holde styr på 
dem. Drenge i alderen 6-9 år har nemlig ufattelige 
mængder af energi, og det kunne ses til træningerne! De 
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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

  VARME TIL VINTER
           & KULDE TIL SOMMER

TIL DIT SOMMERHUS ELLER PARCELHUS 
  - LIGE NU HAR VI SPECIAL TILBUD PÅ PANASONIC

SPAR PENGE 
MED EN VARMEPUMPE

5 ÅR
GARANTI

KølEtANKE - SilotANKE

VARmEPumPER

SERVicE - REPARAtioN 

joRdVARmE - iSVANdSANlæG

TIL DIT SOMMER-
HUS, PARCELHUS, 
NYBYGGERI & 
LANDBRUG...

RING TIL OS 
- VI HJÆLPER MED KULDE & VARME

mobil:  4019 3325

Registrerede Revisorer:
Michael Kirkebæk Andreasen

Dennis Damborg Jensen

Medlem af FSR - Danske revisorer

GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

Bredgade 53 • 8870 Langå
Tlf. 86 46 12 44
www.revi-midt.dk

Registrerede Revisorer:
Michael Kirkebæk Andreasen

Dennis Damborg Jensen

Medlem af FSR - Danske revisorer

GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

Bredgade 53 • 8870 Langå
Tlf. 86 46 12 44
www.revi-midt.dk

wedholms@email.dk · www.wedholms.dk
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har givet den gas på air track såvel som trampolin, og de 
har haft lysten til at lære – så det har været en god og 
ikke mindst lærerig sæson med plads til sjov og ballade. 
Håber at se mange flere drenge til næste år.

Peter H, Rikke M, Charlotte A

FAMILIEFRÆS
Tænk at vi har så mange lækre unger i Hammershøj! 35 
skønne børn i alderen 1-5 år har jeg haft æren af at more 
mig sammen med hver eneste tirsdag! Alt fra koldbøtter 
til fangeleg og saltoer har vi leget og øvet os på; det har 
været en sand fornøjelse! Håber at se lige så mange hvis 
ikke flere næste år. Tak for sæsonen 2015-2016! Vi står 
og mangler en træner til holdet med de mindste børn, så 
har du/I lyst, må i meget gerne kontakte mig! Den kan 
også deles mellem flere, så man ikke er tvunget afsted 
hver gang!

Rikke Madsen

GYMNASTIKAFSLUTNING 
Da gymnastikafdelingen havde opvisning d. 30 marts var 
det efter en mere end almindelig god sæson. Sæsonen 
2015-2016 bød på et rekordhøjt antal aktive medlemmer 
– med ca. 150 ’gymnaster’ fordelt på 9 forskellige hold. 
Derfor var der også masser af aktivitet til opvisningen, 
hvor både de klassiske hold bestående de to familiefræs 
hold, de tre springhold og zumbaholdet var på gulvet og 
vise, hvad de har øvet og lært gennem sæsonen. De fik 
følgeskab af de nytilkomne hold – parkour og mgp dans, 
der hver især viste, hvordan gymnastik kan udføres på 
vidt forskellige måder. 
Desuden var det dejligt, at der var så mange gæster til at 
støtte op om de dygtige hold, der gav den alt, hvad de 
havde! Tusind tak for en fantastisk sæson med en lige så 
fantastisk afslutning!

Mai-Britt

BILLEDER FRA GYMNASTIKAFSLUTNING
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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

bundgaard

Flemming Bundgaard Sørensen

Tlf. 86 46 69 29 · Bil 40 29 69 29 · Hammershøj · www.bundgaard-nybyg.dk

- kvalitet til din fremtid...

Totalentreprise · Tømrer- /Snedkerarbejde · Inventar

A
p

SNYBYG  &  MONTAGE 

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



HOLDBILLEDER FRA GYMNASTIKAFSLUTNING
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MGP holdet

Zumba holdet

Familiefræs holdet

Pige springholdet

Drenge springholdet

Parkour holdet
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www.johnnyskamriis.dk • Viborgvej 50 • 8830 Tjele • Privat tlf. 86 45 19 20
E-mail: info@johnnyskamriis.dk

Du scorer altid et godt 
tilbud hos

NIELS LAUGE

Viborgvej 75, Kvorning
Hammershøj · Tlf. 86 45 13 55

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
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 HyldahlKonsultation efter aftale

KLINIK FOR
FODTERAPI
Statsaut. fodterapeut
Ellen Villseth
Østergade 3, Ørum · 8830 Tjele
Tlf. 86 65 33 33 · 22 25 06 12

Aktive fødder trænger mere end gode sko
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HÅNDBOLDUDVALGET:

Formand: Claus Kvolsgaard Tlf.: 40 58 21 33 Mail: trojka@kvolsgaard.dk
Kontaktperson Senor: Sofie Hald Tlf.: 60 17 11 60 Mail: sofie.hald1@hotmail.com
Kamppåsætter: Rasmus Nygaard Tlf.: 20 35 03 08 Mail: rasmus_fisk@live.dk
Udvalgsmedlem: Stina Hjort Bech Tlf.: 25 38 45 42 Mail: stina_hjort@hotmail.comom 

SPONSORER FOR HÅNDBOLD
Serie 2 damer: Vorning Maskinfabrik ApS (trøjer, bukser)
 Bundgaard Møbler (overtræksdragter)
Serie 4 damer: Vorning Maskinfabrik ApS (trøjer, bukser)
Serie 2 herrer: Andelskassen (trøjer, bukser)
Serie 4 herrer: Hammershøj Autoophug (trøjer, bukser)
U-16 Piger: Kringelhovgård Rør og Anlæg (trøjer, bukser)
U-14 Piger: Kringelhovgård Rør og Anlæg,
 Dagli’Brugsen, Hammershøj (trøjer, bukser)
U-12 Piger: Vorning Maskinfabrik ApS (trøjer, bukser)
U-10 Drenge: Hammershøj Smede- og Maskinforretning ApS 
 (trøjer, bukser)
U-10 Piger: Vorning Maskinfabrik ApS (trøjer, bukser)
U-8 Mix: Hammershøj Q8 – Grill A 16 (trøjer, bukser)
U-6 Mix: Østjysk Rengøring (trøjer, bukser)
 

NYT FRA HÅNDBOLD
Så er sæson 2015/16 afsluttet. Det har været en spæn-
dende sæson med masser af godt håndbold i både Ham-
mershøj, Ørum og Fårup hallen. I disse tider hvor hold-
sport er presset, har vi jo flere hjemmebaner grundet vo-
res holdsamarbejde. Alle holdsamarbejdet har igen fun-
geret fint. Specielt på spillersiden hvor nye kammerat-
skaber blomster. 
Når vi ser tilbage på sæsonen, synes vi generelt, at alle 
hold har gjort en god indsats. Specielt tillykke til U10 pi-
gerne og Serie 4 herrerne for at slutte som nr. 1 i deres 
puljer. Super flot.  

Sæson 2016/17
Planlægningen til næste sæson er startet.
Vi har allerede aftalt bredt samarbejde i vores ungdoms-
afdeling med Ørum for næste sæson, og med Fårup for 
vores u14 piger. 
Vi forventer at kunne starte følgende hold op næste år, 
men enkelte hold er afhængige af, at vi får lidt tilgang:
U10 drenge + piger – IF Trojka/Ørum IF
U12 drenge + piger – IF Trojka/Ørum IF
U14 piger – IF Trojka/Fårup Sønderbæk
U16 piger – IF Trojka/Ørum IF

Følgende hold bliver stadig rene Trojkahold:
U4-8 blandet – IF Trojka  
Dame og Herre Senior – IF Trojka. 

Vi har aftalt med JHF, at de skal komme forbi med deres 
HåndboldKaravan til september, hvor vi laver et arrange-
ment i hallen for børnehaven, indskolingen og 3. + 4. 
klasse. Både skole og børnehave vil gerne være med, så 
vi håber, at det vil kunne sætte gang i flere spillere til 
Trojka. 
Derudover skal vi også være medarrangør af VM i Total-
håndbold igen. Denne gang for 3. – 4. klasses elever.

Trænere eller holdleder 
Hvis du brænder for håndbold og har lyst til at lære fra 
dig, vil vi gerne høre fra dig. Vi har altid plads til en ekstra 
leder, og vi hjælper naturligvis med uddannelse, så du 
ikke står helt alene. 

Soppeturnering
Vi vil igen arrangere en lille turnering i forbindelse med 
soppefesten. Vi håber, at I vil støtte op om vores lokale 
hold.
Vi glæder os til næste sæson. 
God Sommer. 

FRUGTPAKNING
For at tjene lidt ekstra til klubkassen har alle vores se-
niorspillere været i Viborg og pakke frugt til en masse 
skolebørn. 
Der har været god opbakning, og det er vi glade for. Der 
er blevet pakket over 100.000 stykker frugt af spillerne. 
Super godt arbejde. 

Håndboldudvalget
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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

A N N O N C E R

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
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OPRYKNING SERIE 4 HERRER
Trojkas serie 4 herrer sikrede sig oprykning til serie 3 ved at besejre Mariagerfjord 22-18 i Hobro den 10.april. 
En stor skare fans fra Hammershøj var mødt op i Hobro og støttede holdet under kampen. 
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Telefon 98 12 28 44

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

JT Biler
Randersvej 44 · 8830 Tjele

www.jtbiler.dk

Flere glade bilister

Pilevej 17
Hammershøj, 8830 Tjele

Telefon 86 45 14 14 · Fax 86 45 01 64 
info@bundgaard-moebler.dk

Otium- og konferencestole

 
 

 BUNDGÅRD 
                  MADE IN DENMARK 

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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SENIOR HERRE 2 OG 4
Vores serie 2 hold har her efter nytår været i en pulje, 
hvor vi har kæmpet nogle tætte kampe. Vi endte på en 4 
plads.
Serie 4 holdet har haft en fantastisk sæson. Vi har kun 
tabt en kamp og spillet to uafgjort. Vi spillede den sidste 
kamp i Hobro, og den var afgørende for, om vi blev num-
mer et eller to. Vi skulle som minimum spille uafgjort for 
at beholde førstepladsen. 
Vi endte med at vinde kampen og sikrede os oprykning til 
serie 3. Vi vil gerne takke de tilskuere, som tog turen til 
Hobro og gav os den store opbakning.
Det endte med, at vi har været i Thorsø for at spille 
kredsmesterskab. Vi ender med et nederlag på 4 mål.
Til sidst skal der også lyde en stor tak til alle spillerne for 
deres positive indstilling gennem sæsonen. Det har væ-
ret en fornøjelse at bruge mange timer sammen med jer. 
Vi ses til efteråret.   Rasmus og Kim

SERIE 2 DAMER
Så fik vi startet op igen efter nytår, men som traditionen 
tro gør juleferien aldrig noget godt – og det kunne vi godt 
se. Men det var jo bare med til at gøre sæsonen mere 
spændende. Til trods for juleferie havde vi fået arrange-
ret en lille træningsturnering d. 27. december. Vi fik dog 
fart under skoene og fat i bolden igen, for der gik ikke 
mange kampe, før vi fik vendt situationen. Med et par 
uafgjorte kampe og skader, endte vi alligevel på en 3. 
plads ud af 6 hold. Det er super flot, og vi er enige om, at 
pigerne har kæmpet godt. Der har været en god opbak-
ning til træning også efter jul. Det har været med til at 
gøre, at træningen blev endnu sjovere, og vi har fået 
mere ud af det. Der har også været god opbakning til 
kampe fra både de andre seniorhold og tilskuere. Det er 
med til at gøre det sjovere at spille. 
Hele sæsonen igennem har været meget svingende, 
men vi har alle holdt et godt humør og haft kampgejsten 
i top. Det har været en udfordring for os trænere at træde 
ind og holde styr på alle de damer. Som Nikolaj fik nævnt 
til afslutningen, havde han altid sagt, at han aldrig skulle 
være dametræner, men vi synes nu begge, at det er gået 
meget godt. 
Vi vil sige tak til alle seniordamerne for denne sæson; det 
har været en lærerig og sjov tid. 

Nikolaj og Henrik

DAMER SERIE 4
Håndboldsæsonen er slut for denne gang, og vi afslutte-
de den med et brag af en fest sammen med de øvrige 

seniorhold. Pigerne har kæmpet hårdt og udviklet sig 
hver især igennem hele sæsonen. Det har været fedt for 
mit vedkommende at stå på sidelinjen og se, hvordan 
holdet har udviklet sig sammen. Selv om pigerne ikke 
endte i toppen, så synes jeg, at de skal give sig selv et 
skulderklap for det hårde arbejde og deres kæmpe 
kampgejst! Tak for i år piger, og tak fordi jeg måtte være 
jeres træner for denne gang! 

Marie Hendriksen

U16 PIGER
Sæsonen lakker nu også for enden for U16 pigerne. De 
har efter jul været i en svær pulje og har haft nogle svære 
kampe, men dog alligevel spillet meget lige op med næs-
ten alle holdene. De har knoklet hårdt for hver eneste 
mål, men viljen har været med dem, og pigerne har et 
rigtig godt sammenhold. Det er tydeligt at se og mærke, 
at disse piger har spillet sammen i rigtig mange år. Vi 
synes, de har udviklet sig meget gennem hele sæsonen, 
og de har givet den fuld gas til alle træninger. Vi har der-
for også været rigtig glade for at være lige netop deres 
trænere. 
For at slutte sæsonen ordenligt af, tager vi igen i år til 
Svanecup i Ålborg. Vi håber på en rigtig god og sjov 
weekend, hvor der bare skal hygges og spilles en masse 
håndbold. Vi er sikre på, at pigerne vil kæmpe alt, hvad 
de kan for at få en god placering, og vi håber selvfølgelig 
på det bedste. Vi ser frem til et godt stævne og en god 
afslutning på sæsonen og deres sammenhold for en 
stund, da pigerne næste år spredes ud på forskellige ef-
terskoler i hele landet. 
Tak for en rigtig god sæson og en kanon opbakning fra 
specielt forældrene! 

Malene & Astrid 

U14 PIGER
Så har sæsonen desværre nået sin ende. Det har været 
sjovt, underholdene og spændene at have haft andet år 
med pigerne. Anden del af sæsonen startede desværre 
ud med en skadet målmand, så vi måtte være kreative 
og bruge nogle af de forskellige piger på holdet. Dem der 
kom ind og stå på målet, klarede opgaven rigtig flot, men 
vi tabte desværre nogle kampe, og pigerne begyndte lidt 
at miste troen på sig selv. Men da vores målmand kom 
tilbage, fandt de alle sammen en kæmpe gejst, og fik kla-
ret sig op på en delt 3. plads. Jeg er utrolig stolt af hver 
deres udvikling og synes bestemt, at der er en masse 
godt potentiale i dem alle sammen. Vi var til påske cup i 
fire dage i Aalborg, og der kom endnu en kæmpe kamp-

17
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1

MOBILFRISØR
v/Susan Mørk

Tlf. 29 40 39 33

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 

Storegade 16 · 8850 Bjerringbro · 86 68 85 33

KELLER FOTO
Bryllup
Pas
Portræt

Veldsparken 77 · Ørum
Mobil: 23 30 34 00
Telefon: 86 65 29 85
keller@kellerfoto.dk
keller@orumnet.dk
www.kellerfoto.dk

6 PASFOTO – 95 KR.
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ånd frem i dem. Selv om pigerne kun spiller i en C-ræk-
ke, og vi mødte elitehold og nogle som også spillede A-
række, så klarede de kampene så flot; selv om de var 
10-15 eller 20 mål bagud, så holdte de en kæmpe kamp-
gejst og begyndte endda at synge ’den røde gummibåd’ 
på banen. Vi havde en super sjov tur med en masse grin 
og dejlige stunder, som man ikke lige glemmer foreløbig. 
Der kom desværre et par skader undervejs, så det endte 
med, at vi kun havde 1 udskifter, men de kæmpede alt, 
hvad de kunne og holdt hovedet oppe. Alt i alt er jeg su-
per stolt og taknemlig for at have fulgt pigerne igennem 
to år, og se deres kæmpe udvikling, og jeg håber på, at 
jeg fortsat skal følge dem fremover.          

Sissel 

U12 PIGER
U12 pigerne har haft en meget spændende sæson. For 
det første blev de slået sammen med Fårup, og selv om 
pigerne ikke kendte hinanden i starten, forhindrede det 
dem ikke i at klare sig rigtig godt. Sammenslutningen re-
sulterede i, at de rykkede op i en anden pulje. 
Pigerne har fået et helt særligt bånd imellem hinanden. 
Ikke kun på håndboldbanen men også udenfor banen. 
Jeg har set pigerne gå fra at være henholdsvis opdelt i 
Trojka/Fårup til at være en stor samlet gruppe. 
Pigerne har været til Aabybro Cup hvor man virkelig kun-
ne mærke, at de virkelig kunne hygge sig med hinanden 
og med os trænere. Vi havde en hyggelig tur med både 
op- og nedture. 

Camilla

U10 DRENGE OG U10 PIGER – 
NØVLINGE CUP 
Både drengene og pigerne var opsat på de tre H’er..  
Hygge, Håndbold og Heppekor. Der var en fantastisk 
stemning fra start, og man kunne virkelig mærke, hvor 
meget sådan en tur betyder for de små. Der blev hygget, 
pjattet og leget på skolen, men spillerne vidste også 
godt, at hvis de skulle yde, har man brug for en god nats 
søvn, og når de lige frem selv går i seng, er man slet ikke 
i tvivl om, at de virkelig er kommet for at spille bold. 
Kampene i den indledende pulje skulle spilles i Nørre-
sundby Idrætscenter for begge holds vedkommende. 
Der blev kæmpet hårdt og bravt af begge hold, og når 
det ene hold spillede heppede det andet det bedste de 
kunne, hvilket giver en fantastisk stemning.  
Pigerne blev nr. 2 i deres pulje med 2 kæmpe sejre og et 
enkelt nederlag, og var dermed klar til A- slutspillet. 
Drengene vandt deres pulje med 3 flotte sejre og var 
også klar til A-slutspillet. 
Derfor var stemning helt i top lørdag aften, hvor spillerne 
skulle til fest i Klarup hallen. Nøvlinge Cup havde arran-
geret et kæmpe hoppeland i hallen, og det passede i 
hvert fald drengene godt, som lige brændte det sidste 
krudt af, inden vi tog hjem igen. 
Søndag stod på finaler. Drengene startede deres semifi-
nale flot, men måtte se sig besejret til sidst. Det som de 
ikke vidste, var at de allerede var sikret en finaleplads, 
da modstanderen havde dispensationsspillere med. Ef-
ter nederlaget fik de besked og hold da op, hvor der blev 
tændt julelys i øjnene på dem. 
I den næste kamp skulle pigerne så spille deres semifi-
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Kæmpe hoppeland ved Nøvlinge Cup 
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nale. De vandt, men stod desværre i den situation, at de 
ikke kunne gå videre, da de havde en dispensationsspil-
ler med. 
Sidst på eftermiddagen efter mange timers venten, var 
det så endelige drengenes tur til at indtage den store 
arena i Gigantium. Her skulle de møde Team Farvskov. 
De måtte desværre se sig besejret af et suverænt spil-

lende modstanderhold, og dermed nøjes med en FLOT 
sølvmedalje. 
Det var en stor oplevelse, og de var trods nederlaget su-
per stolte, da vi skulle hjemad. 
Tak for en super weekend.         

  Anja, Ole, Mie, Claus
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MEDALJE STÆVNE U6 OG U8
Som afslutning på sæsonen inviterede JHF til medalje-
stævne for de små og seje U6 og U8 spillere. 
Begge hold havde en god formiddag og fik deres medal-

jer, som beviset på en veloverstået sæson med både 
sejre og nederlag. Vi har meget at lære endnu, men det 
går den rigtige vej J 

AFSLUTNING FOR U4, U6 OG U8
Efter en god sæson afholdt vi afslutning for de små i 
Hammershøj hallen. 
Vi startede med lidt træning og leg for alle. Derefter fik 
spillerne mulighed for at måle, hvor hårdt de kunne sky-
de, hvilket var et stort hit. 22 børn stod pænt på række for 
at få lov til at prøve – helt fantastisk J 

Til sidst var der fællesspisning med pizza og saftevand til 
alle. Det var også her alle spillere fik overrækt et fint di-
plom og en velfortjent pokal. 
Vi glæder os til næste sæson, og håber at se alle igen 
sammen med en masse nye spillere. 

Trænere og voksenansvarlige
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STØTTEFORENINGEN
TROJKA’S VENNER

JULEFROKOST
Lørdag den 19. november kl. 18.00

i Hammershøj Forsamlingshus

BILLET SALG:   Dorte Thomassen, tlf. 40 22 47 36
 senest lørdag den 12. november 2016

Sæt kryds 
i kalenderen

MENU
Diverse kolde og lune

juleretter 

Kaffe/the med
småkager

Pris pr. person

275 kr.

Musik:

ACOUSTIC 
HEAVEN

acousticheaven.dk

J U L E F R O K O S T  2 0 1 6
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SPONSORER FOR FODBOLD
Herre pulje C: Andelskassen 
 (trøjer, bukser, strømper og overtrækstrøjer)
U-17 Drenge Serie 2: 
Hammershøj Smede- og maskinforretning ApS 
 (trøjer, bukser, strømper)
Superveteraner +40: Sparekassen Hobro 
 (trøjer, bukser, strømper)
U-14 drenge: Revi-Midt I/S Langå 
 (trøjer, bukser, strømper)
U-12 drenge: Mollerup Murerforretning 
 (trøjer, bukser, strømper)
U-10 drenge: J.T. Biler, Hammershøj 
 (trøjer, bukser, strømper)
U-7 drenge: Entreprenør Johnny Skamriis, Hammershøj 
 (trøjer, bukser) 

FODBOLDUDVALGET:

Udvalgsformand: Pia Nissen Tlf.: 24 83 10 89 Mail: pianissen@gmail.com
Sekretær: Dorthe Libach Tlf.: 60 91 73 11 Mail: dorthelibach@gmail.com

NYT FRA FODBOLDUDVALGET
Forår og græs på knæene 
Skønt at alle spillere nu er kommet i gang med uden-
dørssæsonen. De fleste synes, det er fantastisk at kom-
me udendørs igen og få græs under fødderne/på knæe-
ne og frisk luft. Nu mangler vi bare at foråret og det gode 
vejr for alvor sætter ind J
De mindste spillere fra U4-8 har i skrivende stund kun 
haft træning 1 gang, og jeg ved ikke, hvor mange, der 
mødte op. Men jeg håber, at der er rigtig mange, idet 
disse yngste spillere jo er vores håb for fremtiden! På 
disse årgange har vi heldigvis nogle dygtige og vedhol-
dende trænere. U7+8 har fået en træner mere – Mikkel 
– og det er vi rigtig glade for.
Der har været mange udfordringer med at finde trænere 
til vores U9-12 hold, og faktisk er det ikke lykkedes at 
finde nogen trænere fra Trojka overhovedet. Det gør det 
meget svært for os at opretholde holdene. Heldigvis har 
2 unge mænd fra Team Nørreå sagt ja til at hjælpe med 
træningen af U11-12 – og de fik så lige koblet U9-10 på 
også inden sæsonstart. Da vi også kunne se, at antallet 
af spillere på disse årgange var for nedadgående, måtte 
vi i sidste øjeblik se os om efter en samarbejdspartner for 
overhovedet at få spillerne ud til kampe. Efter lidt snak 
frem og tilbage har vi valgt at prøve et samarbejde med 
Øster Bjerregrav her i foråret for holdene U9-12. Så må 
vi se, hvad det bærer med sig – og om det kunne til-
trække nogle trænere fra Trojka til at hjælpe til. 
Vi har også et stort og stærkt U14-15 hold, som også har 
skiftet trænere i denne sæson. Peter fra Team Nørreå 
takkede af som træner for holdet efter rigtig mange år. 
Heldigvis havde vi et par unge fyre fra Trojka – Tobias og 

Aksel – som gerne ville tage imod udfordringen med dis-
se spillere. Desværre valgte spillerne fra Team Nørreå at 
forlade holdet, men 5 spillere fra Fårup er dukket op i ste-
det, og har nu valgt at melde sig ind i Trojka. Det er super 
fedt – og så kan vi stadig stille et 11-mands hold. 
På seniorsiden har damerne igen i år forsøgt sig med et 
hold. Et par friske piger har samlet 14-15 spillere og en far 
– Birger – der gerne ville være træner for dem. Vi er super 
glade for, at der igen er dameseniorer i Trojka – så bare 
klø på piger og hold dampen oppe. For herreseniorerne 
har vi fortsat samarbejdet med IF Foulum. Der er ikke for 
mange spillere fra Trojka pt., men vi håber, det over de 
næste år ændrer sig, så herreseniorbold igen bliver no-
get, man skal spille i Trojka. Vi har i hvert fald mange U14 
og 15 spillere, der om et par år står klar i kulissen J 
Vi er forsat 3 personer i Fodboldudvalget, men en er sy-
gemeldt på ubestemt tid (har dog lovet at hjælpe lidt til 
hjemmefra, og det er vi glade for). Det er derfor svært for 
os at lave en masse sjove og underholdende tiltag for 
spillerne – som vi egentlig rigtig gerne vil. Men al vores 
tid går med praktiske opgaver for at få tingene til at glide. 
Os 2 damer i udvalget har desuden ikke den store erfa-
ring med fodbold – så vi er nogle gange på ”herrens 
mark”. Så endnu engang vil jeg opfordre nogen til at 
være med i udvalget. Vi mangler især nogen repræsen-
tanter/forældre fra de yngre årgange af spillere og også 
rigtigt gerne nogle kyndige fodboldmænd – måske tidli-
gere trænere? 
Så vil jeg til slut gerne lige slå lidt på tromme for at unge 
som gamle får fundet fodboldstøvlerne frem og kommer i 
gang på grønsværen!!!! I den sidste tid har der været op 
til flere videnskabelige undersøgelser, der viser, at 
holdsport – og i særdeleshed fodbold – giver bedre kon-
dition, stærkere muskler og knogler, nedsat risiko for livs-
stilssygdomme (fedme, sukkersyge og hjerte- karsyg-
domme) og ikke mindste langt bedre humør. Fodbold er 
en af de sportsgrene, der har flest positive effekter på 
vores helbred og generelle sundhed. Selv om nogle syn-
tes, at børnene har lange skoledage og skal have lov til 
at slappe af derhjemme – så husk på at motion er en 
langt bedre måde at slappe af på end at sidde foran 
skærmen. Selv om de går til fodbold 2 gange om ugen 
har de stadig masser af tid til at sidde foran en skærm. 
Så forældre – skub til jeres børn og få dem sendt afsted 
til fodbold – I kan nå det endnu. Kom selv afsted, få mo-
tion, frisk luft og super kammeratskab.
Vel mødt på grønsværen J                Fodboldudvalget
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Fodboldskole i Ørum

Fodboldskole
2016

Traditionen tro afholdes igen i år fodboldskole. Sidste år startede 
vi samarbejde med Foulum IF om dette – så i år bliver vores fælles 
Fodboldskole afholdt i Ørum. Da skoleferien i år er flyttet en uge 
frem, vil Fodboldskolen blive afholdt i uge 31 – den sidste uge 
i børnenes ferie. Vi vil forsøge at skaffe penge til buskørsel, så 
spillerne kan blive transporteret til/fra Ørum i bus.

Der er åbent for tilmelding og afsat 64 pladser – så skynd 
jer at tilmelde spillerne, da pladserne hurtigt kan blive 
booket i år.

Find links til flere oplysninger samt tilmelding på Trojka’s 
hjemmeside/Fodbold/Nyheder.

Håber at se rigtig mange Trojka-spillere igen i år.

Hilsen Fodboldudvalget  

DBUs fodboldskole er en uge med fodbold på skoleskemaet i ferien
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CYKELUDVALGET:

Formand: Carsten Poulsen Tlf.: 21 13 11 44 Mail: carstenpoulsen70@gmail.com
Frank Rosenkilde Tlf.: 29 33 51 52 Mail: frank.rosenkilde.jakobsen@dk.issworld.com
Lars Antonsen Tlf.: 40 74 86 45 Mail: larsantonsen2@gmail.com

NYT FRA CYKELUDVALGET
Vi har rygende travlt med at cykle, så vi kan komme i 
form til sommerens løb, så det her bliver et ultrakort ind-
læg. 
Ud over træning går der også en del tid med at få de 
sidste detaljer inden Soppetouren på plads. Den er ved 
at være i skabet, og skal køres onsdag d. 11. maj, som 
sædvanligt med start fra stadion. Vi håber på godt vejr og 
mange deltagere!
Nyt i år er at der bliver mulighed for at køre lidt længere. 
Den oprindelige tur er på 32 km. eller en lidt længere på 
50 km. Da der kun var ganske få deltagere på 15 km 
sidste år har vi besluttet at den udgår.
Vi håber, vi på den måde kan komme til at appellere til 

lidt flere udefra, som har lyst til at komme og køre et godt 
og intenst ræs.
Ellers er vi jo i fuld gang med træningen, og har i år ind-
ført et nyt initiativ, som er kommet ret godt i gang. I stedet 
for ´´bare´´ at køre en tur, laver vi om torsdagen rigtig 
træning. Vi kører måske bakketræning, interval-træner 
eller træner rulleskift. Dette betyder, at vi kan træne i 
samlet flok, men alligevel på forskellige niveauer. Det har 
været en af vores helt store udfordringer at holde os 
samlet, selv om niveauerne har været forskellige. Så vi 
er glade for, at vi har fundet en god måde at løse det på. 
 
Træning tirsdag og torsdag kl 18.00. Og søndag kl 09.30. 
Vi ses.                Carsten
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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
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IF	  Trojka	  Fitness	  

iftrojkafitness@outlook.dk	   Januar	  2014	  

	  

Indmeldelse	  
Indmeldelse	  kan	  foregå	  via	  IF	  Trojkas	  

hjemmeside	  www.if-‐trojka.dk	  

Eller	  

Ved	  fremmøde	  her	  i	  centret,	  tirsdage	  ml.	  	  

kl.	  18.00	  -‐19.00	  	  

Afregning	  kan	  da	  kun	  foregå	  med	  kontanter	  

Priser	  fri	  træning	  
5.00-‐22.00	  hele	  ugen	  

Priser	  træning	  
9.00-‐15.00	  på	  hverdage	  

3	  mdr.	  	  525,-‐Kr.	   3	  mdr.	  473,-‐Kr.	  

6	  mdr.	  	  900,-‐Kr.	   6	  mdr.	  810,-‐Kr	  

12	  mdr.	  	  1.500,-‐kr.	   12	  mdr.	  1.350,-‐Kr.	  

Nøglebrik	  	  75,-‐	  Kr.	   Nøglebrik	  	  75,-‐kr.	  

	  	  

	  

IF	  Trojka	  Fitness	  

Instruktørtider	  
I	  følgende	  tidsrum	  er	  centret	  bemandet	  med	  en	  af	  

vores	  uddannede	  fitnessinstruktører.	  

Mandag	   18.00-‐19.00	  

Tirsdag	   09.00-10.00	  

Torsdag 17.00-18.00	  

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

Åben	  alle	  dage	  5.00-‐22.00	   – 
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F I T N E S S

FITNESSUDVALGET
Michael Lanng, Tobias Ejlskov, Sanne Roed Hansen

Efter nyt gulv og omrokering er Fitness atter i brug igen.
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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
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NYT FRA VOLLEY
Så er der igen gået en sæson med volley i Hammershøj. 
Som det er tilfældet de seneste år er der ikke så meget at 
berette om.
Volleyafdelingen har i den netop afsluttede sæson som 
sædvanligt levet et stille liv med ca. 10 medlemmer, der 
mødes onsdag aften til en gang mixvolley. 
Igen i år har vi deltaget i DGI’s mixturnering, hvor vi som 
sædvanligt dyster med B67, Centrum og Silkeborg 
KFUM om sejrene. 
I modsætning til tidligere har det desværre ikke altid væ-
ret muligt at stille hold til kampene, så vi håber på tilgang 
fra et par spillere, når vi starter op igen efter sommerfe-
rien.
Nu hvor indesæsonen lakker mod enden, er vi så småt 
begyndt at håbe på, at vejrguderne vil sikre os gode mu-
ligheder for at spille en masse beachvolley de kommen-
de måneder på banen ved stadion.

Claus

Vi havde fået det forkerte Dalsgaards Autoteknik skilt i sidste nummer af Trojka Nyt. Her er det rigtige.



  
 Klubdragten er fra HUMMEL

Bestillingssedler findes på hjemmesiden.
Det er på eget ansvar, at der skrives med tydelige blokbogstaver på bestillingssed-
lerne, ellers risikerer du at dit navn bliver stavet forkert og dette kan ikke ændres og 
dragten ej byttes!!!

Husk betaling sammen med bestilling.

Sponsorer:

Tak til jer sponsorer, fordi I vil være med.

KLUBDRAGTER – NYE MODELLER

DALSGAARDS
AUTOTEKNIK

HAMMERSHØJ
AUTOOPHUG

 

TRANKJÆR

HAMMERSHØJ

JOHNNY
SKAMRIIS

Entreprenør

Bestilling og betaling til: 

Dorte Thomassen, Randersvej 44, Hammershøj, tlf. 40 22 47 36
Dorthe Remmevad, Tjørnevej 1, Hammershøj, tlf. 61 46 61 59

Bestillingsseddel findes på www.if-trojka.dk

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

29K L U B D R A G T E R 

Slå til,

 det er et godt 

TILBUD
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BADMINTONUDVALGET:

Formand: Lars Remmevad Tlf.: 40 55 79 21 Mail: remmevad@gmail.com
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
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NYT FRA BADMINTON
Badmintonsæsonen er gået på hæld, og vi kan kigge til-
bage på en sæson på det jævne.
Vi har et nogenlunde fast medlemstal både på ungdoms 
og på motionistsiden, men der er stadig plads til flere 
spillere.
Vi har i denne sæson fået lidt nye spillere med i ung-
domsrækken, mens der så er nogle af de lidt mere er-
farne, der er stoppet. Det har givet lidt udfordringer for 
trænerne, da de nye har skullet lære badmintonspillet 
helt fra bunden. Det tager selvfølgelig en del af træne-
rens tid, og derfor har vi fået Lucas Remmevad til at 
hjælpe, så der nu er 3 trænere. Det gør, at det bliver lidt 
nemmere at dele spillerne op i begyndere og øvede.
På stævnefronten har der ikke været så stor aktivitet i 
denne sæson, da der simpelthen ikke har været tilslut-
ning nok til de stævner, som vi har arrangeret sammen 
med vores samarbejdsklubber. Det håber vi selvfølgelig 
på bliver bedre næste år.  

Til sidst vil jeg lige minde om, at der er blevet lavet 
en Facebookside, hvor der vil kommer info om, 
hvad der rør sig i badmintonafdelingen.
Facebook: I.F. Trojka badminton

Det var alt fra badminton for denne sæson, og jeg vil slut-
teligt ønske jer en fantastisk sommer og på gensyn i hal-
len, når vi starter op igen mandag d. 5. september 2016.

Lars Remmevad
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8830 TJELE · TLF. 51 87 20 70

M U R E R F I R M A E T

Niels Lade Overgaard
M O L L E R U PØstergade 69 - 8830 Tjele

Tlf. 86 45 10 26 - 40 44 77 52

v/ Søren Crone Nielsen

Tømrer- og snedkerarbejde udføres! 
Vinduer og døre fremstilles



Støt vore annoncører
– de støtter Trojka
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KONTINGENT TIL  
»TROJKAS VENNER«
Vindere af to flasker vin ved indbetaling af kontin-
gent til STV
(ved betaling senest den 25. april 2016):

Marianne van der Maat, Hviddingvej 17
Grete Frederiksen, Møller Andersensvej 20
Poul Pedersen, Høegsvej 4D
Birgit Nielsen, Fuglesangs Alle 15
Ester Sørensen, Viborgvej 29D

Støtteforeningen siger tak for støtte til en god sag og til-
lykke med gevinsten.
Husk det kan stadig nås at støtte en god sag.
Årskontingent til Støtteforeningen Trojkas Venner koster 
kun kr. 50,00. 
Kontingentet går ubeskåret til ungdomsafdelingerne i IF 
Trojka.
Kontingent kan betales ved at indsætte beløbet på konto 
5966-1009395 eller kan betales ved Støtteforeningens 
kasserer Finn Jørgensen, Tulipanvænget 4, Hammers-
høj.

Støtteforeningen Trojkas Venner

SPONSORAFTALE MED OK
Også i år har vi været så heldige at få penge fra vores 
aftale med OK – 11.407,89 kr. 

Hvad pengene skal gå til denne gang er på nuværende 
tidspunkt ikke bestemt, men de vil blive brugt til et godt 
formål inden for IF Trojka. 

Man kan støtte IF Trojka gennem OK på 3 måder:

• OK Benzinkort – du støtter med 6 øre hver gang du 
tanker på en OK Tank (OK betaler de 6 øre)

• OK EL – hvis du tilvælger EL øges støtten til 12 øre pr. 
liter benzin/diesel

• OK Mobil – hvis du tilvælger mobilabonnement støtter 
du med ekstra 6 øre pr. liter benzin/diesel

STV/IF Trojka siger mange tak til OK/Dagli’ Brugsen 
Hammershøj for det pæne beløb.

Marianne  

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: dorte.thomassen@agrisci.dk
Kasserer: Finn Jørgensen Tlf.: 23 33 86 55 / 86 45 18 66 Mail: finnekman@gmail.com
Sekretær: Marianne S.E. Møller Tlf.: 30 89 19 82 Mail: msem@hotmail.dk
Leo Christensen Tlf.: 40 11 66 73 Mail: leochristensen@c.dk
Dorthe Remmevad Tlf.: 61 46 61 59 Mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk
Søren Andersen Tlf.: 22 49 17 73 Mail: haaningandersen@gmail.com



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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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	  

Nordvang 22 – Kvorning
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Invitation til Sponsorcykelløb i 
Støtteforeningen Trojka’s venner

Kom og deltag i vores sponsorcykelløb 
Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 18.00 til 19.00

Med start og slut fra Hyldealle, Hammershøj
Mødetid senest kl. 17.30 til udlevering af startnumre.

Som deltager i cykelløbet skal du have minimum 1, men meget gerne flere sponso-
rer, som vil sponsere dit cykelløb. Sponsorer kan være familie/bedsteforældre, na-
boer, arbejdsplads, venner, erhvervsdrivende o.l. 
Sponsorerne betaler et beløb pr. omgang, du cykler, minimum 5 kr. pr omgang.
Overskuddet fra cykelløbet i år bruges til at styrke og udvikle aktiviteterne i 
IF TROJKAS HÅNDBOLDAFDELING.
Cykelløbet er en festlig sammenkomst for hele familien, og du må meget gerne in-
vitere dine sponsorer til at komme og heppe på dig.
Efter cykelløbet vil der være pølser på grillen og kolde øl og vand til rimelige priser,
Der vil blive udtrækning af præmier mellem alle som deltager.
Ved tilmelding oplyses antal personer og sponsorer, samt hvor meget den enkelte 
sponser betaler pr. omgang pr. person.

Tilmelding senest d. 1. juni 2016
(tilmeldingsblanket ligger på 
www.if-trojka.dk)
Dorte Thomassen: tlf: 40224736,
Dorte.thomassen@agrsci,dk 
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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 · Tindbækvej 16 · 8830 Tjele
Tlf. 86 45 19 09 · post@hammershoejturist.dk

www.hammershoejturist.dk
v/Jette Lauridsen · Tindbækvej 16 · 8830 Tjele
Tlf. 86 45 19 09 · post@hammershoejturist.dk

www.hammershoejturist.dk

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

B. Jørgensen, Viborgvej 75, Kvorning · tlf. 86 45 13 55Besøg vores flotte hjemmeside:

www.kvorningmoebelhus.dk

Følg os på
Facebook!

Stort udvalg i møbler
– altid højeste kvalitet til laveste pris



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 R36

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. 50,00 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 underskrift.
§5 For at få udbetalt penge på sparebogen, skal vedkommende medlem ved sidste indsætning aftale tid om udbetal-

ingstidspunkt.
§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 Hanne L. Hendriksen 40 93 15 67
Dorte Thomassen (næstformand) 40 22 47 36 Niels Koch 22 10 51 64 
Finn Jørgensen (kasserer) 23 33 86 55 Leo Christensen 40 11 66 73 
Marianne S.E. Møller  (sekretær 30 89 19 82 Dorthe Remmevad 61 46 61 59

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:
Kirsten Tlf. 23 34 16 23
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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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

Livøvej 1  –  DK 8800 Viborg

T +45 86 62 40 33

F +45 86 62 46 75

Livøvej 1 · 8800 Viborg · Telefon 8662 4033 · www.special-trykkeriet.dk

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

BESTYRELSEN:

Formand: Dorthe Remmevad Tlf.: 61 46 61 59 Mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk
Næstformand: Martin Binderup Tlf.: 28 70 33 55 Mail: m.binderup@me.com
Kasserer: Hans Nielsen Tlf.: 86 45 11 98 / 20 14 11 98 Mail: hans.nielsen@energimail.dk
Referat – Trojka Nyt: Lars Remmevad Tlf.: 40 55 79 21 Mail: remmevad@gmail.com
Simon Skamriis Tlf.: 27 85 30 70 Mail: simon.skamriis@hotmail.com
Anders Wegger Tlf. 86 45 16 40 / 29 64 69 60 Mail: kringelhovgrd@post.tele.dk
Heidi Jensen Tlf.: 20 58 58 54 Mail: kj@a-taulborg.dk

Til sidst vil jeg lige minde om, at der er blevet lavet 
en Facebookside, hvor der vil kommer info om, 
hvad der rør sig i sports- og soppefestudvalget.
Facebook: Sports og Soppefesten Hammershøj

Støt vore annoncører – De støtter TrojkaHAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –
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PÅSKEBAL
Påske er lig med påskebal i Hammershøj forsamlings-
hus, og i år var ingen undtagelse.
Onsdag d. 23 marts var der bal i forsamlingshuset; 160 
unge mennesker var mødt op til fest, både lokale og 
også mange udefra.
Alt i alt var det en rigtig god aften. I forstår at opfører jer 
ordentlig; vores udsmidere havde en meget rolig aften, 
da kun lige en enkelt ikke kunne finde ud af, hvordan 
man opfører sig, så det er jo rigtig dejligt.

Lige et enkelt surt opstød her til sidst: et af skillerumme-
ne på dametoilettet blev ødelagt, og der var ikke nogen, 
som vidste, hvem der havde gjort det. Det er lidt ærger-
ligt med sådan en episode, når alt andet nu går så godt 
– det går jo ud over overskuddet til vores idrætsforening, 
da der jo kun er os som arrangører til at betale. 
Vi ses igen til julebal 1. juledag.

 Mvh. Dorte
H

AMMERSHØ
J

–
I.F

.TROJKA
–

JULEFROKOST
Allerede nu er vi i fuld gang med planlægningen af dette 
års julefrokost, som afholdes d. 19. november. Vi har lyt-
tet til jeres ønske om noget mere ungdommeligt musik 
og har booket ”Acoustics Heaven”, som er et akustisk/

elektrisk band som består af dygtige og seriøse musike-
re. Vi håber, I vil tage godt imod dem, og vi ses til en for-
håbentlig hyggelig aften. 
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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: fika@post.tele.dk
Redaktion og annoncer:
Finn Jørgensen, Tulipanvænget 4, Hammershøj, 
8830 Tjele. 
E-mail: trojkanyt@outlook.dk 
Tryk:
Special-Trykkeriet Viborg a-s.
Hovedbestyrelsen:
Formand:
Marianne Damsgaard .86 45 07 72 / 28 95 10 89
Næstformand:
Tommy Frederiksen ....32 95 98 16 / 22 66 67 48
Kasserer:
Birgith Sloth Andersen ......................28 74 17 47
Kontingent og bogføring:
Lise Koch Nielsen .............................40 17 74 71
Sekretær:
Klara Kjeldsen ..................................97 42 31 10
Medlem:
Keld Lanng
Udvalgsformænd m/k:
Badm., Lars Remmevad ...................40 55 79 21
Fodb., Pia Nissen .............................27 24 56 10
Gymn., Rikke Madsen .....................  20 89 13 45
Fitness, Michael Lanng
Håndb., Claus Kvolsgaard ...............  40 58 21 33
Voll., Claus Meldgaard.....................  29 47 84 14
Cykling, Carsten Poulsen ................. 21 13 11 44
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

Fodboldafdelingen afholder fodboldskole i uge 31 
– der er åben for tilmelding. Se annonce under 
fodboldafdelingen.

Håndboldafdelingen har til september et arran-
gement med ”Håndboldkaravanen” sammen med 
JHF – kontakt håndboldafdelingen for mere infor-
mation.

Støtteforeningen Trojkas Venner afholder jule-
frokost i Hammershøj Forsamlingshus lørdag d. 
19. november kl. 18.00 – musik er ”Acousstic He-
aven” – se annonce inde i bladet.

Stort bankospil hver torsdag kl. 19.00 i Hammers-
høj Forsamlingshus.

Indlæg til næste nummer af Trojka Nyt skal være 
redaktionen i hænde senest den 25. september 
2016.

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 


