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GYMNASTIKOPVISNING

Søndag den 19. marts 2017

Indmarch kl. 10
Voksne 40 kr. inklusiv fri 
kaffe og 1 stk. kage. Børn 
25 kr. inklusiv 1 juice.
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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 HB
Så er vi begyndt på et nyt år med nye oplevelser, nye 
opgaver og nye udfordringer. I Trojkas bestyrelse be-
gynder vi som regel året med at planlægge generalfor-
samlingen, som falder ultimo februar. På årets general-
forsamling har Klara Kjeldsen bedt om at få lov at trække 
sig, da det kniber for Klara at få enderne til at nå sam-
men. Hun er jo også formand for skolebestyrelsen. Vi 
har stor forståelse for Klaras valg, og takker for super 
godt samarbejde. Vi ser frem til at udvide samarbejdet 
med skolen omkr. diverse idrætsgrene, og er helt sikker 
på, at Klara vil være en god katalysator i det samarbej-
de.
I år har vi startet bestyrelsesåret lidt anderledes, idet vi 
har haft et rigtig godt og interessant møde i januar med 
Morten Erfurth, som er sportschef i Viborg Idrætsråd. 
Han fortalte meget om, hvad vi som forening kan bruge 
idrætsrådet til, men vi fik også fortalt ham om de ting, vi 
går og pusler med herude på landet. Desuden fortalte vi 

om de af og til lidt svære betingelser, der er i forbindelse 
med at drive en idrætsklub i udkanten af Viborg Kom-
mune. Kigger man på idrætsrådets sammensætning, er 
der slet ingen repræsentanter fra den østlige side af 
kommunen, og næsten ingen fra det nordlige. I Viborg 
Byråd er den østlige del af kommunen jo heller ikke lige 
netop overrepræsenteret. Så det kan være svært for os 
små landklubber at få sat fingeraftryk på det idrætspoli-
tiske billede. Vi må håbe, at der inden længe er nogle 
lokale personer, der får lyst, tid og overskud til at gå ind 
i enten idrætspolitisk eller politisk arbejde.
Helt lokalt har vi gode succeshistorier skabt af energiske 
og aktive frivillige. Et eksempel er opstarten af floorball i 
efteråret 2016. Successen har resulteret i, at der nu er 
mulighed for at træne 2 gange om ugen, da deltageran-
tallet er højere end forventet. Deltagerne er blandet al-
ders- og kønsmæssigt; der er spillere fra 11 år og op 
efter. På sigt håber vi at kunne etablere et rent børne-/
ungdomshold. Der spilles for sjov for at få sved på pan-

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

Alderskrav: Du skal være fyldt 15 år.
Ingen adgang uden gyldig legitimation.

Garderobe forefindes.
Arrangør: Støtteforeningen Trojkas Venner

PÅSKEBAL
MED DISCOTEK

KL. 21 - 02
i Hammershøj Forsamlingshus

(Dagen før Skærtorsdag)

ONSDAG DEN 12. APRIL

Støtteforeningen afholder  
GENERALFORSAMLING 

tirsdag den 7. marts kl. 19.30  
i klubhuset.

Mød op og hør om  
Støtteforeningens aktiviteter.

Alle er velkommen

Støtteforeningen  
Trojkas Venner

     Nu i 
stereo
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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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den. Man siger, at der er svedgaranti! Floorball vil frem-
over blive varetaget af et selvstændigt udvalg.
Via idrætsrådet har vi taget kontakt til Praktikcenter Vi-
borg, hvor vi kan få praktisk hjælp til udførelse af diverse 
opgaver i klubhuset. Vi skal blot selv bekoste materia-
lerne. Så vi har valgt at få renoveret vægge og lofter i de 
nederste omklædningsrum. Det sker formentlig engang 
i løbet af marts måned, så det kan være klar til fodbold-
sæsonen. 
Hvilket bringer til næste emne; nemlig at vi atter har et 
seniorfodboldhold i IF Trojka. Tak til alle jer, der har 
kæmpet for det, troet på det og ført det ud i livet. Samar-
bejdet med Foulum kunne ikke fortsætte, og jeg glæder 
mig til igen at kunne se seniorspillerne optræde i de rød/
hvid- stribede trøjer. Håber at der vil komme mange til-
skuere på stadion for at følge og heppe på drengene. 
Der afholdes karnevalsfest d. 11. marts i Hammershøj 

forsamlingshus. Planlægningen er i fuld gang, og det 
nedsatte ad-hoc udvalg knokler for at lave årets fest. Vi 
håber på rigtig god opbakning. Tilmelding osv. fremgår 
af annonce andetsteds i bladet.
Siden sidst har der været afholdt et møde omkring By-
udvikling i Hammershøj, nærmere præciseret om tilbyg-
ning til hallen og udflytning af fodboldbaner. Ved dette 
møde i oktober 2016 var der et stort fremmøde af omeg-
nens borgere. Rigtig mange meldte sig til det videre pro-
jekteringsarbejde, hvilket jo var utrolig positivt. Desvær-
re er der ikke sket mere omkr. projektet, men det er nok 
nu, vi skal i gang. 2017 er kommunalt valgår, og der hø-
res som regel (fra politikernes side) lidt bedre, hvad der 
rører sig i den omkringliggende andedam. Vi fra IF Troj-
ka er i hvert fald klar til at tage arbejdshandskerne på!

På bestyrelsens vegne
Marianne Damsgaard

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

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



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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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 hen-
vende dig til barnets leder eller træner, 
som har mulighed for at søge fondens 
støtte.

Hvem kan søge?

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

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
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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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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

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

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

NYT FRA GYMNASTIK
Gymnastiksæsonen er godt i gang, og der er masser af 
aktivitet hver eneste eftermiddag/aften oppe i salen, 
uanset hvornår man kigger forbi. Det er en fornøjelse at 
se, hvor meget ungerne hygger sig og lærer samtidig. 
De giver den virkelig gas med hver deres; om det så er 
spring eller dans, så får alle sved på panden. Torsdag 
den 5. januar startede vi en ny omgang cirkeltræning, og 
denne gang med en ny styrmand på holdet; Michael 

Svendsen har sagt ja til at kommandere med os, og det 
er fedt, når der er så mange, der støtter op om det - ca. 
20 stk. blandet mænd og kvinder sveder og får ømme 
muskler hver eneste torsdag aften fra 19.30-20.30. Kig 
forbi hvis I vil prøve! 
Alle hold glæder sig til søndag den 19. marts kl. 10.00, 
hvor vores årlige gymnastikopvisning løber af stablen, 
og vi har så meget, vi gerne vil vise jer! 

Mvh. Rikke Madsen

i Hammershøj forsamlingshus
Lørdag den 11. marts 2017 kl. 18.30. 

Pris 235 kr. pr. person for mad og musik.

I løbet af aftenen vil der være sjove konkurrencer.

Tilmelding til: Søren Haaning Andersen på tlf. 22 49 17 73, senest den 1. marts. 

Arrangør: IF Trojka/festudvalg Hammershøj

Kom 
gerne ud-

klædt. Der vil 
være præmie til 

den bedst ud-
klædte

Karnevalsfest
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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
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MOTIONSDAMERNE 
Det er mandag aften fra kl. 19.00 – 20.00, at motionsda-
merne hygger sig i gymnastiksalen. 
Der bliver varmet op, styrketrænet med elastik og kar-
klude, og så er der plads til lidt latter og smil, inden der 
bliver strækket ud. 
Rigtig dejligt at der stadig er damer, som har lyst til mo-
tionsgymnastik. 
Rigtig godt forår og sommer. 

Kh. Susanne

JUNIORSPRING
Hos juniorspring er der fart over feltet! Vi har fået ny 
trampolin, og den bliver brugt flittigt! Vi øver salto, over-
slag, håndstand, vejrmøller, flik flak og kraftspring. Og 
de bliver dygtigere og dygtigere! Vi glæder os til at vise 
jer alle, hvad vi har arbejdet med!

PIGE MINISPRING
Er kun for piger i alderen 6 - 9 år. Det er for alle, uanset 
om man har gået til gymnastik før eller ej. 
Vi springer både i trampolin og på airtrack. Der bliver 
blandt andet lavet saltoer, vejrmøller, araberspring og 
hånstand. 
Ud over spring øver vi os også på en rytmisk serie, som 
man vil kunne se til opvisningen i marts. 
Men vigtigst af alt, så har vi det rigtig sjovt sammen, og 
vi leger nogle lege, hvor pigerne får pulsen op og samti-
dig et smil på læben.
Træneren på holdet er Anne Kjeldsen, samt tre hjælpe-
piger Malene, Rikke og Helen. Alle med erfaring inden 
for gymnastik, og med lysten til at lære fra sig. 

DRENGE MINISPRING
Et springhold kun for drenge, og der er fuld fart over 
feltet! De er 8 drenge i alderen 5-9 år. Vi styrketræner, 
hopper på Airtrack og øver os i at lave saltoer, kraft-
spring, flikflak, vejrmøller osv. Januar måned starter ud 
med planlægning af opvisning, hvor vi er begyndt med 
at øve rytmisk serie, og det kræver en masse koordine-
ring og koncentration fra drengene, men de er så seje! 
Vi glæder os til at vise jer, hvad vi har øvet os på hele 
vinteren. Som trænere på holdet er der Charlotte Ander-
sen, Rikke Madsen og hjælpetræner Nadja Larsen. 
Vi ses den 19. marts til forårsopvisning i hallen.

FAMILIEFRÆS - HOLD 1
På holdet er der omkring 15 børn, hvor vi laver mange 
motoriske udfordringer. Der bliver opsat en bane, hvor 
børnene bliver udfordret motorisk - de øver sig i at lave 
kolbøtter, trille, hoppe over ting og kravle under ting, 
osv.! Samtidig har vi somme tider faldskærmen fremme, 
som børnene elsker!

M.v.h. Mette og Stine

PARKOUR 
Vi arbejder på at styrke ungernes motorik og balance 
gennem diverse baner og øvelser. Vi fokuserer meget 
på at få dem til at tro på sig selv og turde tage nogle 
chancer. Noget, de også kan have gavn af uden for un-
dervisningen.
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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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IF.Trojka 
Nyt Nyt Nyt 

Har du lyst til en idræt med høj intensitet, sved på panden og et 
smil på læben, så mød op til floorball i skolens gymnastiksal. 

Mandag kl. 20.00 - 21.15 
og/eller 

Onsdag kl. 19.00 - 20.15 
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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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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: Magnus Ejlskov 

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)
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 HÅNABOLDUDVALGET
Så er forårssæsonen skudt i gang, og alle hold er kom-
met godt i gang med træningen efter en velfortjent jule-
ferie. 
Efterårssæsonen bød både på nedrykning og opryk-
ning. For de fleste hold betyder det også, at der nu er 
mere jævnbyrdige kampe – hvilket også er mere under-
holdende som tilskuer. 

Nyt medlem i Håndboldudvalget
Magnus Ejlskov er startet som nyt medlem i håndbold-
udvalget. Vi er glade for at få ham med, og glæder os til 
at nyde godt af ham. Hans første opgave er at forsøge at 
få gang i app’en “holdsport.dk” Vi håber, at det bliver en 
succes, så det fremover kan blive den primære kommu-
nikationsvej mellem spiller/forældre, træner og udvalg. 
Skulle du have lyst kan vi godt bruge flere medlemmer i 
udvalget. 

Projekt Klub Building.
I samarbejde med JHF opstarter vi et nyt projekt hen 
over foråret. Det er et projekt, som er delt op i 3 moduler, 
og det skulle gerne være med til at styrke vores hånd-
boldafdeling.  
Vi kommer til at arbejde med følgende:
Trin 1 – Styr på driften
Trin 2 – Frivillighedsstrategi 
Trin 3 – Udvikling af håndboldproduktet
Vi glæder os til at komme i gang og har store forventnin-
ger til det. 

Julestævne i Hammershøj Hallen
Søndag den 20. november afholdte vi vores julestævne 
i Hammershøj Hallen. Endnu engang var det en festlig 
dag for spillerne og de tilskuere, der var mødt op. 
Vi har i udvalget besluttet at lukke ned for julestævnet. 
Det sker bl.a. pga. faldende tilskuertal. Tilskuere som 
hepper med er en stor del af stævnet, og de er med til at 
bringe den rigtige stemning frem i Hallen. 
I stedet vil vi fra næste sæson forsøge at ligge stævnet 
som et afslutningsstævne. Så er vi ude over den travle 
juletid, som vi sandsynligvis lider under. 

Håndboldfitness 
Vi arbejder på at få startet håndboldfitness op her i for-
året eller til næste sæson. Håndboldfitness-træningen 
henvender sig til alle voksne uanset håndboldkundska-
ber, som ønsker at dyrke sjov idræt sammen med andre 
under mere fleksible former end den traditionelle klub-
håndbold tilbyder
Håndboldfitness består af elementerne Puls, Power og 
Play. 

Vi forventer at lave nogle instruktionsaftner i løbet af for-
året, hvor man kan komme og være med.
De første instruktører har været på kursus og var meget 
begejstret for det. 

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.

Vi mangler pt. holdledere til U10 drenge, U10 piger og 
U12 piger. Vi mangler pt. trænere til damesenior.

Ny spiller - kunne det være dig? 
Skulle du have lyst til at spille håndbold, er du altid vel-
kommen til at møde op til en prøvetræning. Uanset om 
du aldrig har rørt en håndbold eller har fået lysten tilba-
ge. Det koster ikke noget. Se træningstiderne på vores 
hjemmeside. 
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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

Ompolstring & renovering
af alle slags møbler 

 Mail: info@bundgaard-moebler.dk
Telefon +45 29248828 · Hammershøj 

 
 

 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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HERRER SENIOR 
Efter et rigtig skidt efterår, rykkede vi desværre ned i 
serie 3. Vi spillede flere rigtig dårlige kampe, hvor vi ikke 
fik ret meget ud af det.
Så her efter nytår har vi hjulpet hinanden med at finde 
glæden ved at spille håndbold frem igen. Vi startede ud 
med et nederlag, efterfulgt af to sejre. Lige nu ligger vi 
på en 2. plads, så der er håb for, at vi kan vende tilbage 
til serie 2 til efteråret.
Nikolaj Bundgaard er nu blevet træner for holdet; Kristi-
na Bundgaard er blevet holdleder og Kim Christensen 
hjælper lidt til.

Kristina, Nikolaj og Kim

SERIE 2 DAMER
Serie 2 damer har spillet en rigtig flot første sæson. Vi 
sluttede af med en 3. plads, hvilket vi er meget stolte og 
tilfredse med. Vi har et ungt hold med nogle utrolig dyg-
tige piger. Der har været fint fremmøde til træning og 
kamp. Det betyder, at de er ved at have fundet hinanden, 
og konditionen er på plads, så nu kan vi sætte et reali-
stisk mål for anden halvdel af sæsonen. Vi skal ende i 
toppen og forhåbentligt spille om oprykning til serie 1. 
Vi har desværre haft lidt rokering på trænerposten. Jan 
Jensen valgte desværre at stoppe som træner før jul. Da 
jeg skal ud og rejse indtil maj, stod vi lidt i en træls situa-
tion. Birger Rytter har heldigvis sagt ja til at overtage 
holdet. Birger kender mange af pigerne fra både fodbold 
og håndbold, og har ry for at gå helhjertet ind til tingene. 
Jeg glæder mig til at se, hvad udfaldet af sæsonen bli-
ver. 
Jeg ønsker pigerne og Birger god fornøjelse, og vi ses 
efter sommer.

Christina Harbo

SERIE 4 DAMER
Serie 4 damer havde en rigtig god sæson før jul. Holdet 
er blevet godt sammenspillet, og de er begyndt at tro 
mere på sig selv. Der er kommet bredde i truppen, og vi 
får scoret mål fra flere positioner. Det betød, at vi endte 
på en flot 2. plads, efter at vi desværre tabte kampen om 
oprykning. Pigerne har været gode til at komme til træ-
ning, og især systemerne er blevet godt indøvet. 
Lige før juleferien valgte Jan Jensen desværre at stoppe 
som træner. Da jeg skal ud at rejse i en længere periode, 
har pigerne været så heldige, at Mathias Larsen overta-
ger holdlederposten. 

Marie Hendriksen

U14 PIGER 
Nu er første del af sæsonen gået, og alt har gået over al 
forventning. Pigerne sagde til mig, da vi startede igen 
efter sommerferien, at de ville op i en B-rækken, da de 
var trætte af at spille i C-rækken. Både jeg og pigerne 
blev enige om, at det skulle være vores mål. De har 
kæmpet virkelig flot hele vejen, og jeg var rigtig stolt af 
dem, uanset om de kom op og spille i en B-række eller 
ej; deres kampgejst havde rørt mig meget som træner. 
De kæmpede virkelig flot, men kom desværre ikke op i 
en B-række. Jeg sagde til dem, at det ikke ville blive 
nemt at spille i B-rækken, så der skal stadig kæmpes. 
Indtil videre har de ikke gjort andet end at gøre mig stolt 
af dem; de har taget utrolig meget ansvar, og de kæmper 
alle sammen på hver deres måde. Jeg ser virkelig frem 
til at følge dem resten af sæsonen og se, hvor vi ender 
henne. Der er selvfølgelig stadig plads til sjov i både 
træninger og kampe, så engang imellem laver vi en 
»hygge« træning, hvor pigerne selv får lov til at bestem-
me, hvad de gerne vil. Jeg synes, det er vigtigt som træ-
ner også at fokusere på, hvad pigerne har lyst til, så de 
ikke altid skal være seriøse, og at det er mig som træner, 
der skal bestemme. Vi krydser fingre for, at pigerne kla-
rer sig godt i B-rækken, så vi kan få lov til at blive der, 
men uanset om de rykker ned, bliver eller rykker op, så 
har de gjort mig stolt, og jeg sætter stor pris på at være 
deres træner. 

Sissel 

U10 DRENGE TROJKA/ØRUM
På U10 drengeholdet er vi nu oppe på 11 drenge. Pt. er 
alle spillere fra Trojka, men vi har stadig et åbent samar-
bejde med Ørum på dette hold. 
De fleste er nybegyndere, og derfor spillede vi første 
halvdel af sæsonen i D-rækken. Den blev afsluttet med 
en flot anden plads, hvilket vi var meget stolte over. 
Efter jul er vi igen startet op i D-rækken. Efter første spil-
lerunde ligger vi nr. 1 i vores pulje - en sejr og en uafgjort 
kamp. 
Senere på året tager vi til Nøvlinge Cup sammen med 
U10 og U12 pigerne. Det glæder vi os meget til. Det er 
noget helt specielt at komme afsted på sådan et week-
endstævne.
Vi træner hver tirsdag fra 17.00 - 18.30. Skulle der være 
flere, som har lyst til at spille med, er det ikke for sent. Vi 
mangler en holdleder til at assistere til kampe og enkelte 
træninger. Skulle du have lyst til at hjælpe kontakt Claus.
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U8 - MIX
Hvor er det dejligt at komme til træning hver onsdag og 
blive mødt af 12 glade piger og drenge, som gerne vil 
spille håndbold og have det sjovt. Det gør det lidt sjo-
vere at være træner, når man kan mærke den livsglæde. 
Der trænes hårdt, og alle har udviklet sig hen over første 
halvdel af sæsonen. Selv om det kan være træls og skal 
lave de samme øvelser mange gange, så er de fleste 
heldigvis indforstået med at “øvelse gør mester” 

Når vi er til stævne, spiller vi for at have det sjovt, men 
det er nu lidt sjovere, når vi nu også vinder kampe og 
hvor er det bare dejligt at se, at alle byder ind og forsøger 
med skud og opdækning. 
Sidst var vi til stævne i Bjerringbro, og som I kan se på 
billederne, så var det en hyggelig dag. Vi spillede 3 kam-
pe. Første kamp vandt vi 5-1, anden kamp tabte vi 4-8, 
tredje kamp vandt vi 10-4. 

Claus og Linette

U4 MIX
Hver onsdag fra kl. 16.30-17.15 mødes ca. 10 spillere i 
alderen 3-4 år til en hyggelig omgang håndbold. Trænin-
gen består af en blanding af leg og boldspil, hvor bør-
nene lærer at kaste/ gribe bolden samt det sociale i spil-
let – derudover bruges legene til at styrke deres 
kropsbevidsthed og koordineringsevne.
Det er nogle glade og oplagte børn, der altid har et smil 
på læberne, og som ikke er bange for at prøve noget nyt 
– og en ros til forældrene, der altid er klar, når de til tider 
bliver inddraget i træningen. 

Marlene & Stina

U6 MIX
Vi har 11 dygtige piger og drenge, der er fulde af energi 
til træning om onsdagen. Det er en fornøjelse at træne 
dem, da man kan se, hvor meget de har udviklet sig, si-
den vi startede i august. Vi har været mellem 8 og 11 til 
træning hver gang. Det gør, at vi kan lære dem at kaste, 
gribe og skyde rigtigt. Og fordi vi er så mange, kan vi 
også spille på to mål. De bliver rigtig dygtige.
Vi har været til 3 stævner i den her sæson, og vi har både 
tabt nogle kampe, og vi har vundet nogen. Vi kan se, at 
alle har udviklet sig meget fra stævne til stævne. Der 
skal også lyde en stor tak til forældrene for at bakke je-
res barn op.
Der er stævne i Hammershøj Hallen den 25. februar.

Keld og Kim
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Vorning Maskinfabrik Aps
Håndbold, Serie 2 damer: Trøjer, bukser

Andelskassen
Håndbold, Serie 2 herrer: Trøjer, bukser

Hammershøj Smede- og Maskinforretning
Håndbold, U-10 drenge: Trøjer, bukser

Vorning Maskinfabrik ApS
Håndbold, Serie 4 damer: Trøjer, bukser

Kringelhovgård Rør og Anlæg
Håndbold, U14 piger: Trøjer, bukser

Vorning Maskinfabrik ApS
Håndbold, U-12 piger: trøjer, bukser

Hammershøj Q8 – Grill A16
Håndbold, U-8 Mix: Trøjer, bukser

Østjysk Rengøring
Håndbold, U-6: Trøjer, bukser
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Gymnastik: Minispring piger

Gymnastik: Juniorspring

Gymnastik: Familiefræs 1

Gymnastik: Motionsdamer

Gymnastik: Minispring drenge

Gymnastik: Parkour

Gymnastik: Familiefræs 2

20

Trøjer: Dagli Brugsen, Bundgaard Nybyg & 
Montage, Hammershøj Turistbusser, JT 
Biler, Hammershøj Autoophug, Dalsga-
ards Autoteknik ApS, Bitten Slagter, Nord 
Drivesystems, Vangaard, IF Trojka
Bukser: Andelskassen, Randers Tegl
Bitten Slagter
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H
AMMERSHØ
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–
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.TROJKA
–

Andelskassen
Fodbold, Serie 4: Trøjer, bukser, Overtrækstrøjer

Sparekassen Hobro
Oldboys mandagsholdet: Trøjer, bukser

Kvorning Tømrerfirma
Fodbold, U13 drenge: Trøjer, bukser

Entreprenør Johnny Skamriis, Hammershøj 
Fodbold, U7-9 drenge: Trøjer, bukser

Hammershøj Smede- & Maskinforretning
Fodbold, U16: Trøjer, bukser

Dagli’Brugsen
Oldboys torsdagsholdet: Trøjer, bukser

Mollerup Murerforrretning
Fodbold, U11 drenge: Trøjer, bukser
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JT Biler, Hammershøj

Finn Sørensen, aut. kloak og murermester, Onsild

Dalsgaards Autoteknik, Hammershøj

Crone’s Malerfirma, Hammershøj

Hancock Bryggeri, Skive

Vorning Maskinstation

Hammershøj Blikkenslageri

Dansk Revision, Viborg

Kvorning Tømrerfirma

Steen Boe · tlf. 86 45 11 12

22
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Vammen Kro
Kursuslokaler · Festlokaler · Mad ud af huset 

Dagli’ Brugsen, Hammershøj

Sportigan, Viborg

Vorning – Passat, Ørum

Vammen Kro

Hancock Bryggeri, Skive

Ellengaard Planteskole & Anlægsgartneri, Læsten

Mollerup Tømrer- & Snedkerforretning

Hammershøj Maskinstation

Hammershøj Teglværk

23

Viborg
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Hammershøj Autoophug

Kringelhovgaard Rør og Anlæg Rytters Auto, Hammershøj

Mollerup Murerforretning

Andelskassen

Andelskassen

Andelskassen

Sportigan, Viborg

Viborg
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Andelskassen

Andelskassen

Jutlander Bank

Læsten Autoværksted

Tjele Efterskole, Hammershøj

Hammershøj Apotek

Johnny Skamriis, entreprenør

Vorning Murerforretning

Hancock Bryggeri, Skive
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Kvorning Møbel- & tæppehus Bitten Slagter, Onsild St. by

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

Hammershøj Smede- & Maskinforretning

Tjele El-service ApS, Ørum – Vejrumbro – Hammershøj

Taulborg Vvs/Byg

Sportigan Viborg

Hammershøj Turistbusser

Kringelhovgaard Rør og Anlæg

Udnyt fritiden

– MELD DIG IND I IF TROJKA

Vorning Murerforretning

Viborg
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OJ Plusvarme, Hammershøj

Hammershøj Teglværk

Kvorning Møbel & Tæppehus

Dagli’ Brugsen, Hammershøj

Hammershøj Autoophug

Bitten Slagter, Onsild St. by Tjele El-service

Andelskassen Østjylland

Rytters Auto, Hammershøj

Hammershøj Smede- & Maskinforretning ApS

Bundgaard Nybyg & Montage, Hammershøj

JT Biler, Hammershøj
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SPONSORER FOR FODBOLD
Serie 4: Andelskassen 
 (trøjer, bukser, strømper og overtrækstrøjer)
U16 drenge: 
Hammershøj Smede- og maskinforretning ApS 
 (trøjer, bukser, strømper)
Superveteraner +40 mandagsholdet: Sparekassen Hobro 
 (trøjer, bukser, strømper)
Superveteraner +40 torsdagsholdet: 
Dagli Brugsen Hammershøj 
 (trøjer, bukser, strømper)
U13 drenge: Kvorning Tømrer ApS 
 (trøjer, bukser, strømper)
U11 drenge: Mollerup Murerforretning Aps 
 (trøjer, bukser, strømper)
U7-U9 drenge: Entreprenør Johnny Skamriis, Hammershøj 
 (trøjer, bukser) 

FODBOLDUDVALGET:

Udvalgsformand: ??? Tlf.: ??? Mail: ???
Sekretær: Dorthe Libach Tlf.: 60 91 73 11 Mail: dorthelibach@gmail.com
Lars Munkholm Tlf.: 27 64 03 33
Linda Nørgaard Tlf.: 22 56 49 22
Helle Lausten Tlf.: 23 61 25 59
Morten Pedersen

NYT FRA FODBOLDAFDELINGEN
Alle er godt i gang med indendørssæsonen i fodbold. I 
år har vi 3 “hold” i gang, hvor der er mellem 2 og 4 år-
gange per hold. Dette på grund af relativt få spillere på 
de enkelte årgange. Alle ser dog ud til at hygge sig og få 
spillet noget bold – hvilket jo er det vigtigste. Vi har fået 
et par helt nye og unge trænere til de mindste årgange 
– Anders og Janick. De er super engagerede og spil-
lerne syntes, de er fantastiske. Heldigvis har Anders og 
Janick også lovet at hjælpe med træningen til foråret, og 
det er vi rigtig glade for. Vi mangler virkelig nogle unge, 
engagerede mennesker til at hjælpe i fodboldafdelingen 
i Trojka. De ældste spillere bliver i år trænet af Mathias. 
Også han har lovet at stå for træningen i foråret – og det 

N Y T  F R A  H Å N D B O L D

EM PÅ STORSKÆRM
I december inviterede håndboldudvalget til et storskærms arrangement i hallen. Der blev vist 2 kampe fra 
damernes EM-eventyr.

Vi havde håbet på at skulle følge op med nogle finalekampe her i januar, men sådan skulle det jo desværre 
ikke gå.
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A n n o n c e r

  Vælg Vaillant hos OJ Plusvarme!

Effektive varmepumper med 
10 års garanti på kompressoren.

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

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

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud!

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

  Vælg Vaillant hos OJ Plusvarme!

Effektive varmepumper med 
10 års garanti på kompressoren.

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

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

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud!

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

  Vælg Vaillant hos OJ Plusvarme!

Effektive varmepumper med 
10 års garanti på kompressoren.

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

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

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud!

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

MOBIL BETON APS
KVALITETSBETON TIL TIDEN

Døstrupvej 161 • 9500 Hobro
Tlf: 30 86 96 70 • www.mobilbeton.dk
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med både udvalgs- og fodbolderfaring og engagerede 
forældre, der bare gerne vil hjælpe til og udvikle fodbold-
afdelingen. 
Jeg selv har valgt at stoppe i udvalget ved den kom-
mende generalforsamling. Jeg har været med i 3 år, 
hvoraf de 2 har været som formand. Da jeg startede som 
formand, sad vi bare 2 i udvalget. Der har været op- og 
nedture, men alt i alt har det været sjovt at være med. 
Jeg har lært meget om udvalgsarbejde, og det har ikke 
mindst være fedt at være en del af Trojka og lære en 
masse nye mennesker at kende. Tak for det.
Jeg vil derfor takke af her og ønske resten af fodboldud-
valget god arbejdslyst J

Venlig hilsen
Pia Nissen  

FORTSAT FODBOLD FOR 
HERRESENIOR I TROJKA I 2017
Der har været nogen usikkerhed om fremtiden for her-
resenior fodbold i Trojka ovenpå opsigelsen af samar-
bejdet med Foulum i december. Efter en del benarbejde 
er der nu godt nyt. Der vil også være seniorfodbold på 
Hammershøj Stadion i 2017. Samarbejdet med Foulum 
blev ophævet i god ro og orden på baggrund af forskel-
lige ønsker til de fremtidige rammevilkår. Tak til Foulum 
for samarbejdet i de seneste par år. Efterfølgende har 
der været flere spillermøder og dialog med forskellige 
parter for at undersøge mulighederne for at fortsætte 
med herresenior fodbold i Trojka. Takket være særligt 
Casper Bohn’s indsats er det nu lykkedes at skabe op-
bakning til et rent Trojka hold. Holdet vil spille i Serie 5, 
og vi forventer opstart i begyndelsen af februar – tjek 
Trojkas hjemmeside.

Fodboldudvalget

er skønt at have en så dygtig og erfaren spiller i træner-
truppen.
Igen i år vil der blive arrangeret et natstævne i indendørs 
fodbold. Det kommer til at løbe af stablen fra fredag d. 
24. februar til lørdag morgen. Der vil komme invitation 
rundt på holdene, men alle andre interesserede er også 
velkomne til at deltage i natstævnet. Mere herom på 
Trojkas Facebook-side.  
Vi er, som I kan høre, så småt gået i gang med at plan-
lægge den kommende sæson. Der vil blive holdt møde 
med kommende og potentielle trænere allerede i næste 
uge, og vi har stadig brug for ekstra hænder, hvis nogen 
har lyst til at hjælpe til. På de mellemste årgange fra 
U10-13 planlægger vi at fortsætte samarbejdet med 
Øster Bjerregrav. Vi syntes, det fungerede rigtig godt 
sidste sæson, og begge klubber er presset på antallet af 
spillere på årgangene, så et samarbejde er nødvendigt 
for at kunne stille hold på nogenlunde aldersvarende ni-
veau for alle. Det håber vi, I forældre fortsat vil bakke op 
om, selv om vi godt ved, at det kræver noget koordine-
ring og kørsel.
På herreseniorsiden har vi stoppet samarbejdet med IF 
Foulum med udgangen af 2016. Vi var simpelthen ikke 
enige om, hvordan rammevilkårene skulle være for det 
fremadrettede samarbejde. Derfor valgte vi i god ro og 
orden at gå hver til sit igen. Lige nu er der et arbejde i 
gang for at se, om vi kan få spillere nok til at kunne star-
te et herreseniorhold op i Trojka-regi i den kommende 
sæson. Så alle der har lyst er velkomne, og må gerne 
henvende sig allerede nu. 
I Fodboldudvalget er der kommet nye medlemmer til. 
Helle Lausten, Linda Nørgaard, Lars Munkholm og Mor-
ten Pedersen er kommet til hen over efteråret. Det er vi 
rigtig glade for. Nu er der endelig en god fordeling af 
forældre med yngre og ældre spillere, samt medlemmer 

N Y T  F R A  F O D B O L D

Støt vore annoncører – De støtter Trojka
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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 

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.

ÅBEN ALLE DAGE

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



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

FITNESSUDVALGET
Michael Lanng, Tobias Ejlskov, Sanne Roed Hansen

Fitness-afdelingen 
søger hjælp 

Januar 2017 

Kontakt: 2035 0834 
Udvalgsformand: Tobias Ejlskov


Vi i fitness-afdelingen står 
og har brug for hjælp i 
udvalget og en ekstra 
instruktør.  

Udvalget har brug for 1-2 
nye medlemmer, som 
kunne tænke sig at give 
en hånd med praktiske 
opgaver og deltage i 6-12 
møder om året. Du 
behøver ikke have erfaring 
med fitness, bare du 
ønsker at give en hånd 
med. Dette er ikke en 
omfattende opgave, blot 
en mulighed for at blive 
frivillig uden at være 
bundet af faste tider! 

Vores instruktører har 
også brug for en hånd. Vi 
ønsker at genoprette 
vores formiddags-
instruktørtid.  

Har du en time hver uge 
på en given formiddag, så 
skal du være mere end 
velkommen. Du vil blive 
uddannet og instrueret af 
både DGI og vores 
instruktører og komme til 
at stå for indmeldinger og 
hjælp til medlemmer.  

Hvis du er interesseret 
eller kender nogen, så 
bedes du kontakte os.

Bliv Frivillig 
hjælper!

Fitness-afdelingen 
søger hjælp 

Januar 2017 

Kontakt: 2035 0834 
Udvalgsformand: Tobias Ejlskov


Vi i fitness-afdelingen står 
og har brug for hjælp i 
udvalget og en ekstra 
instruktør.  

Udvalget har brug for 1-2 
nye medlemmer, som 
kunne tænke sig at give 
en hånd med praktiske 
opgaver og deltage i 6-12 
møder om året. Du 
behøver ikke have erfaring 
med fitness, bare du 
ønsker at give en hånd 
med. Dette er ikke en 
omfattende opgave, blot 
en mulighed for at blive 
frivillig uden at være 
bundet af faste tider! 

Vores instruktører har 
også brug for en hånd. Vi 
ønsker at genoprette 
vores formiddags-
instruktørtid.  

Har du en time hver uge 
på en given formiddag, så 
skal du være mere end 
velkommen. Du vil blive 
uddannet og instrueret af 
både DGI og vores 
instruktører og komme til 
at stå for indmeldinger og 
hjælp til medlemmer.  

Hvis du er interesseret 
eller kender nogen, så 
bedes du kontakte os.

Bliv Frivillig 
hjælper!

INSTRUKTØRTIDER
I følgende tidsrum er centret bemandet med en af vores 
uddannede fitnessinstruktører.

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	  

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

ÅBEN ALLE DAGE 5.00-22.00
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N Y T  F R A  B A D M I N T O N

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

NYT FRA BADMINTONAFDELINGEN
Så er vi kommet ud af starthullerne efter en velfortjent 
juleferie. Vi er nu oppe på 10 - 11 unge badmintonspil-
lere pt..
Når vi træner, starter vi med opvarmning som består af 
løb & leg.
Herefter vil den stå på ketcherteknik, boldkontrol, sing-
leregler & doubleregler og lære at tage imod og huske 
instrukser fra træneren!
Vores mål med badmintontræningen er, at det skal være 
sjovt at gå til badminton. Vi skal hygge os, men imens 
skal træningen også tages seriøst. De spillere som er 
startet i år, ligger på et relativt ens niveau. Dette gør, at 
den ugentlige træning kan strømlines godt med ens op-
gaver, udfordringer og øvelser, som ligger i tilpas niveau 
til spillerne.
Vi glæder os til resten af sæsonen med glade spillere! 
De venligste træner hilsener

Jesper Pedersen
Lucas Remmevad

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
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8830 TJELE · TLF. 51 87 20 70

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

v/ Søren Crone Nielsen

Tømrer- og snedkerarbejde udføres! 
Vinduer og døre fremstilles

Tjele El-Service aps

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

Ring til 
Simon på 

tlf. 21 75 48 33
og få en 

uforpligtende 
snak!

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



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

CYKELUDVALGET:

Formand: ??? 
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 CYKELKLUBBEN
Pt. har vi ingen formand, men vi mødes snarest og finder 
en løsning på dette.
Mht. den kommende sæson vil vi igen forsøge at finde 
den helt rigtige løsning til vores træningsture. Vi har haft 
lidt problemer med dalende antal, der er mødt op til vo-
res træningsture. Vi tror selv, det er fordi vi måske har 
været lidt for dårlige til at sørge for, at alle har haft mulig-
hed for at finde den rigtige gruppe, hvor hastighed, 
længde på turen og ambitionerne for træningen passer. 
Dette vil vi IGEN prøve at finde den rigtige løsning på, da 
alle skal have en god oplevelse på cyklen. Vores mål er, 
at der skal være to til tre grupper, som finder sammen, 
inden vi forlader P-pladsen ved Torvehallen. I disse 
grupper aftaler man indbyrdes, hvordan man vil træne 
denne dag. Der efter kører man samlet afsted på en kort 
opvarmningstur, og deler sig der efter op i de grupper, 
man har fået lavet inden afgang. Vi vil også gerne sende 
en mere erfaren rytter med de nye de første gange for at 
lære dem de små fif der nu kan være, når man er ny. Igen 

i år vil vi deltage i Hærvejsløbet (både 50 og 160 km) og 
nok også Coast to Coast, som er cirka 200 km. Hærvejs-
løbet har vi deltaget i flere gange, og 15 ryttere var af-
sted på Coast to Coast sidste år for første gang. Derud-
over er der mange små og større løb gennem sæsonen, 
hvor vi deltager. 
Vi vil rigtig gerne have både nye og nuværende medlem-
mer med i den kommende sæson, så hold øje med 
Facebook, hvor der vil komme nyt. Alt efter vejret forven-
ter vi opstart på den nye sæson omkring starten af april. 
Indtil sæsonstart er der flere, som kører ture i skoven, 
så skulle der være nogen, som syntes, det lyder sjovt, så 
sig endelig til, og vi finder nogen, der kan fortælle mere 
om det.
Nu venter vi bare på godt vejr og masser af MEDVIND 
så vi kan få støvet racercyklen af og få nogle kilometer i 
benene. 

Lars Antonsen
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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	  

Nordvang 22 – Kvorning
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BESTYRELSEN:

Formand : Christen E. Møller Tlf.: 20 43 41 01 / 86 45 11 00 Mail: chragsm@mail.dk
Næstformand: Dorte Thomassen Tlf.: 40 22 47 36 Mail: 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

JULEFROKOST
D. 19. november var vi samlet 120 gæster til den årlige 
STV julefrokost i Hammershøj forsamlingshus.
Maden blev i år leveret af Sønderup Landkøkken, og 
musikken leverede “Acoustic Heaven”.
Baren blev betjent af  IF Trojka’s volley afdeling, som 
også var behjælpelige med servering og afrydning, 
Mange tak for hjælpen; dejligt at frivillige stiller op som 
hjælpere til vores arrangementer. 
I køkkenet reagerede Louise og Lars - stor tak til dem 
med at holde styr på alle de forskellige retter sammen 
med personalet fra Sønderup Landkøkken
Vi prøvede noget nyt denne gang; nemlig dobbelt op i 
baren i 2 timer, hvilket gav travlhed i de 2 timer, som det 
stod på, hvor efter der var lidt mere stille for personalet. 
Vi prøver hele tiden på at leve op til jer gæsters forvent-
ninger, men nogle gange må vi indse, at vi har ramt for-
kert. Vi tror selv, at vi gjorde mange ting rigtige i år efter 
de tilbagemeldinger, vi har fået, og ellers må I jo komme 
til os med ideer, input eller ønsker til, hvad I kunne tænke 
jer, så vi kan skabe en rigtig hyggelig julefrokost.
Tak for denne gang, og forhåbentligt på gensyn i novem-
ber måned igen.

Mvh. Dorte

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 R

Støt vore annoncører – De støtter TrojkaHAMMERSHØJ 

– I
.F.T
ROJKA –

JULEBAL 
Som traditionen tro var der julebal i Hammershøj forsam-
lingshus 1. juledag. I år var der ikke så mange af de unge 
mennesker under 18 år som tidligere, men alligevel et 
pænt fremmøde alt i alt. Slyngelstuen var åbent for de 
voksne, men det kneb med den store tilslutning.  

En stor tak til “Nu I Stereo”, de frivillige vagter og bar-
personalet for at I ville bruge 1. juledag sammen med os 
i STV og en masse festglade unge mennesker.     

Dorthe R. 
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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
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Støtteforeningen Trojkas Venners 
JULEGLÆDEFORENING

§1 Foreningens navn er »Støtteforeningen Trojkas Venners Juleforening« med hjemsted i Hammershøj.
 Dens formål er hver 14. dag hos interessenterne ved bud at afhente penge, der indsættes i Andelskassen, 

Hammershøj til udbetaling den anden uge i december måned.
 Der fragår kr. 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 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 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:
Marianne Tlf. 30 89 19 82
Forsamlingshuset/Banko: 
Anne-Grethe Tlf. 86 45 11 00

Bor du ikke i de nævnte byer, 
men stadig gerne vil være med, 
eller har du nogle spørgsmål, 
kontakt da Marianne på 
tlf. 30 89 19 82.

 
Støt vore annoncører 

De støtter Trojka

HAMMERSHØJ 

– I
.F.T

ROJKA –
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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
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NYT FRA SOPPEKOMITEEN
Jul og nytår er vel overstået, og vi går med raske skridt 
mod lysere tider. 
Det betyder også, at vi kommer tættere og tættere på 
årets udgave af Soppefesten.
Vi er i komiteen i fuld gang med forberedelserne, og vi er 
så småt ved at have det meste af programmet på plads.
Vi starter søndag d. 28. maj med soppemarch og fælles-
spisning i Vorning, og slutter søndag d. 4. juni med det 
store soppebal, hvor “Bogarts” endnu engang kommer 
og spiller op til en fantastisk aften i teltet.
I løbet af ugen vil der være masser af traditioner, der skal 
holdes i hæv, lige som der også vil være et par nye tiltag.
Der vil der løbende komme små teasere om, hvad der 
kommer til af ske til festen, ligesom det endelige pro-

gram selvfølgelig også kommer i avisen inden festen.
Husk at hvis I har spørgsmål, ris eller ros er I altid meget 
velkomne til at kontakte os fra komiteen enten person-
ligt, via Facebook eller på vores mail Soppefesten@
gmail.com

H
AMMERSHØ

J

–
I.F
.TROJKA

–

BESTYRELSEN:

Dorthe Remmevad Tlf.: 61 46 61 59 Mail: dorthe.remmevad@aleris-hamlet.dk
Martin Binderup Tlf.: 28 70 33 55 Mail: m.binderup@me.com
Hans Nielsen Tlf.: 20 14 11 98 Mail: hans.nielsen@energimail.dk
Lars Remmevad Tlf.: 40 55 79 21 Mail: remmevad@gmail.com
Simon Skamriis Tlf.: 27 85 30 70 Mail: simon.skamriis@hotmail.com
Anders Wegger Tlf. 86 45 16 40 / 29 64 69 60 Mail: kringelhovgrd@post.tele.dk
Heidi Svane Tlf.: 20 58 58 54 Mail: kj@a-taulborg.dk
Line Thomassen Tlf.: 60 13 35 38 Mail: line_1406@hotmail.com

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
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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 

 

 

 





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 

 

 

 





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 

 

 

 





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 

 

- tæt på din hverdag

Købmanden VORNING Tlf. 86 45 10 17

Serviceudlejning – også det til glasset

EN BLANDET LANDHANDEL

Mælk og brød
Tobak og ugeblade

Vin og spiritus

Kaffe og kager
Kolde øl og vand

Gas og redskaber
Træsko og gummistøvler

Køl og frost
Tips og lotto

Gavekurve og håndkøbsmedicin

Is og slik Frugt og grønt
Dyrefoder og grovvaresalg

osv. osv. osv.
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Trojka Nyt udgives af Støtteforeningen Trojkas 
Venner, Hammershøj. Bladet postomdeles til 
alle beboere i Hammershøj postdistrikt (Vorning 
– Kvorning – Hammershøj – Hvidding) og til alle 
medlemmer uden for dette område.
Oplag: 900 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:
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.,  ...........................................................???
Gymn., Rikke Madsen .....................  20 89 13 45
Fitness, Tobias Ejlskov .....................20 35 08 34
Håndb., Claus Kvolsgaard ...............  40 58 21 33
Voll., Claus Meldgaard.....................  29 47 84 14
Cykling, ???
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

Støtteforeningen Trojkas Venner afholder  
generalforsamling i klubhuset tirsdag d. 7. marts 
kl. 19.30

Gymnastikafdelingen holder afslutning søndag  
d. 19. marts 2017 kl. 10.00 i Hammershøj Hallen

Støtteforeningen Trojkas Venner afholder påske-
bal i Hammershøj Forsamlingshus onsdag d.  
12. april kl. 21.00 -02.00 (dagen før Skærtorsdag) 

Sports- og Soppefesten afholdes fra d. 28. maj 
– 4. juni – se deres Facebook side for flere infor-
mationer

Husk Støtteforeningen Trojkas Venner afholder 
julefrokost i Hammershøj Forsamlingshus lør-
dag d. 18. november 2017 – mere info kommer 
senere

Stort bankospil hver torsdag kl. 19.00 i Ham-
mershøj Forsamlingshus.

Indlæg til næste nummer af Trojka Nyt skal være 
redaktionen i hænde senest den 25.maj 2017.

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 


