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GSK Cheerleaders til DM i Randers
De lokale unge piger fra GSK bestående af , Frieda,
Karina, Thea, Gabriella, Freja, Nicoline, Heidi,
Victoria og Camilla fik en fantastisk oplevelse den
1. weekend i april. Her var de til DM i cheerleading. Cheerleading er en sport der kombinerer spring
gymnastik, showdance og styrketræning til en sportsgren. Så efter en træningstime har man fået brugt alle
sine muskler.

Holdet har trænet i hallen hver tirsdag, og op til DM
endnu mere med træning 3 gange om ugen. Derfor kunne de også give et fantastisk show for alle de
fremmødte. Det er 1. år holdet har dyrket Cheerleading og det er utroligt så meget de har lært på kun et
år. Men de har også en fantastisk træner i Christina
Jacobsen, som er mange gange Dansk mester.

Selve DM foregik i ELRO Arena i Randers, og pigerne mødte allerede fredag aften, hvor der igen skulle
øves. Og efter endnu en lang øveaften var det tid til
at sove på en skole i Randers. Det var svært at falde
i søvn, alle var spændte. Og der var også en del larm
på gangene. Det var åbenbart ikke alle, der havde den
samme sengetid. Lørdag morgen skulle der spises
morgenmad, og så var der afgang til ELRO Arena.
Her var der masser af aktivitet. Dog var der nok
nogle forældre der havde ønsket, at der var brugt lidt
mere energi ved billetlugerne, for der var over en halv
times kø for at komme ind.

Jo der var noget stort på vej med alle de mennesker.
Kl. 10,15 startede indmarchen med alle deltagerne. Et
flot syn med så mange på gulvet. Så blev dommerne
præsenteret, her var der dommere fra bl.a. USA,
Norge, Tyskland og Finland.

Christina Jacobsen
Læs mere på www.hammernyt.dk
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Vores piger dystede i den gruppe der hedder ”Peewee
all girl” og gælder for piger fra 8 til 12 år. Holdet hedder GSK Shooting stars. Og da de 9 piger gik på gulvet var de ca. 30 fremmødte fans fra GSK helt vilde.
Pigerne lavede en fejlfri præstation, og alle var stolte
over deres optræden. Men pigerne var dog oppe mod
en masse hold, der alle har været med i mange år, så
derfor blev det en placering i bunden. Endnu en grund
til placeringen var også en tvist omkring reglerne. En
del hold havde fået lov til at udføre spring og løft, der
ikke er tilladt for den årgang, og det kunne de desværre få ekstra point for. Efter sigende var Træneren
temmelig sur over disse forhold.



Efter sommerferien er der igen cheerleading på programmet, og her håber pigerne der kommer endnu
flere på holdet, da man så kan lave en endnu flottere
opvisning.
Tak for en god opvisning GSK shooting stars hilsen
jeres fangruppe

Skal der klages lidt, skal det være over arrangørerne.
Det var desværre tydeligt, at en lille klub som GSK
ikke blev regnet for noget. De store klubber fra Randers, Århus, Aalborg og Frederikshavn havde fået tildelt
de allerbedste pladser i hallen, så GSK fansene blev
gemt i det ene hjørne med meget begrænset udsyn,
hvilket også klubbens formand har klaget over. De
skal ikke snyde os fra Grindsted, for vi finder os ikke i
hvad som helst.

Forældrestyret
legestue.

Det er en god måde at møde nye folk på, og det er jo
ofte børn i samme årgang, så man kommer sikkert
til at have en del at gøre med både børnene og deres
forældre op gennem børnenes skolegang.

Vi har i Grindsted en forældrestyret legestue, hvor
børn og forældre mødes til hyggeligt samvær. Det er
mest forældre på barsel, som kommer i legestue, men
alle med små børn er velkomne. Børnene leger med
hinanden og legetøjet, som er i legestue og vi voksne
snakker om løst og fast – det er jo ikke altid, at man
kommer så meget ud blandt andre voksne, når man
går hjemme med sine børn. Vi laver kaffe og the og
skiftes til at tage brød med. Vi arrangerer forskellige
ting, vi har netop afholdt en gang med babymassage
og forbereder i skrivende stund at lave fod/håndaftryk.
Legestue har tidligere kunnet søge økonomiske tilskud hos kommunen, men som så meget andet er det
sparet væk, så når kassen er tom, er det ikke sikkert,
at der vil blive arrangeret ting, som koster noget, men
derfor kan vi jo stadig blive ved med at mødes. Vi vil
dog altid gerne have flere besøgende og da det ofte
kun er en begrænset periode, at man kan komme regelmæssigt i legestuen, er det vigtigt, at nye forældre
møder op, så vi kan sende stafetten videre. Så sidder
der nogle blandt Hammernyts læsere, som skulle have
lyst til at deltage i legestue, er de meget velkomne.

Vi mødes hver onsdag kl. 10 – ca. 12 i kælderen i
Sognegården.
Har I spørgsmål angående legestue er I velkomne til at
ringe til
Elisabeth Kuhr Rasmussen på mobil: 61 77 87 15
eller
Susanne Aaes på mobil: 20 68 60 87

Læs mere på www.hammernyt.dk
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”OPERATION SKRALD”
Når du står med dette blad i hånden, er der ikke længe til
fredag, den 6. maj
for som det stod i sidste blad, så er det her vi skal have forårsrengøring på fællesarealerne samt i grøfter og
rabatter ved indfaldsvejene til Grindsted og Uggerhalne.
Dagen er delt således op:
Kl. 13-15 Dus 1 og 2 rydder op omkring Dussen og skolen og på sportspladsen.
Kl. 16-18 Oprydning ved indfaldsvejene og aflevering af affald (ikke organisk affald eller haveaffald) ved
container på p-pladsen ved Hallen. Borgerforeningen kvitterer med en øl eller en vand her. NB. Oprydningen
startes op ved Hallen, så mød op her inden oprydningen.
I Uggerhalne mødes vi på legepladsen
Sække kan hentes på flg. 2 steder:
Uggerhalne - ved INFO-standeren
Grindsted - ved Tranevej 1 i carporten
Efter kl. 18, og hvis vejret er til det, er Borgerforeningen vært ved et uformelt grillarrangement - i Grindsted
på ”Værestedet”/festpladsen og i Uggerhalne er der hot dogs og vand på legepladsen for enden af Hjertegræsvej, eller evt. et andet sted. Her kan Lajla Gregersen kontaktes på tlf. nr. 60 13 98 17.
Vi håber, at mange vil være med, så vores lokalområde kan se ordentlig ud, inden der er konfirmation i Hammer Kirke den 20. maj og hvor det hele grønnes.
Vi ses!!!
NB. Der vil være information i INFO-standerne og på hjemmesiden!
Med venlig hilsen
Ole Peter Jakobsen, Borgerforeningen

Læs mere på www.hammernyt.dk
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AKV LANGHOLT
Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov
Tlf.: 96 38 94 20 - E-mail: akv@akv-langholt.dk
www.akv-langholt.dk

* Reparation af alle bilmærker
* Køb/salg af brugte
* Smøring og olieskift
biler
* Karrosseri- og forsikringsskader * Serviceeftersyn

v/ Morten Sudergaard
Karolinevej 3,
Grindsted
9310 Vodskov

En aktiv arbejdsplads
i lokalområdet

Mobiltlf. 2084 6432

sudergaard.auto@stofanet.dk

Grindsted Vandværk I/S
Kornelparken 4, Grindsted

Henvendelse
vedrørende
forsyning
eller flytning
kan rettes til
ovennævnte
adresse eller
formanden,
Arne Nielsen,
tlf. 98286234

Sko
til
hele
familien

Uggerhalne
Vandværk
www.uggerhalne.dk-vand.dk

Formand: Jørn Toldbod
Skovskellet 5
Tlf. 98 28 63 81
Kasserer: Jens Jørn Pedersen
Kongsvænget 14
Tlf. 98 286567

Vodskov VVS
Her er et
godt råd en
selvfølge
Aut. VVS-installatør

Niels Jørn Holm A/S
Røllikevej 15 Vodskov

Tlf. 9829 3966 . Fax. 9829 3399

Hjallerup VVS
BMK Oliefyrsservice

Aut.
kvalitetssikret
VVS-installatør

Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg
Gørtlervej 11 . 9320 Hjallerup

Tlf. 98 28 15 16
Læs mere på www.hammernyt.dk
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Efterlysning af billedmateriale samt artikler til
HammerNyt

HUSK:
At tage billeder når du/dine børn deltager i
aktiviteter i Grindsted/Uggerhalne og
send dem til Hammernyt.

”Børnehjørne”
Der er kommet et forslag om, at der i HammerNyt
skal være et fast ”børnehjørne”, eller en side, hvor
børnene og unge kan komme med bemærkninger.
Vi på redaktionen synes det er en rigtig god ide, så
hvis du / I har noget I gerne vil ud med er der en
mulighed for det her.
Derfor efterlyser vi noget stof fra børn og unge til
næste HammerNyt.

Fælles tur til Fårup Sommerland
Kære motorcyklister! Der bliver også
i år mulighed for at få luft under vingerne og sug
i maven ved åbningen af Fårup Sommerland. Alle
motorcyklister bydes hjertelig velkommen til en
sjov og hyggelig dag med familien og en masse at
kigge på.
Sæt kryds i kalenderen og følge med på
www.Northridersmc.dk som løbende opdateres

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Information fra din Borgerforening!!
Kontingentindsamling
I løbet af maj og juni kommer kontingentindsamlerne fra Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og
Omegn rundt i området.
Kontingentet vil også i 2011 være 150 kr. for en husstand, dog kun 80 kr. for enlige. Ligesom de foregående år
vil vi smide et girokort ind, hvis ikke vi finder Jer hjemme, når vi kommer forbi.

Sct. Hans Aften i Dalen - mød op og tag familien med !
Også i år vil Borgerforeningen arrangere Sct. Hans Aften med bål, for alle i Grindsted, Uggerhalne og omegn på
det sædvanlige sted: Bålpladsen i Dalen for enden af Jens Nørgårdsvej. Borgerforeningen arbejder på at finde en
båltaler.
Kl. 19:30 start på salg af øl, vand, slik, m.m. Fra Borgerforeningens telt på bålpladsen.
Kl. 20:00 bliver båltalen holdt, og umiddelbart efter at talen er slut bliver bålet tændt, og vi syngeren sang
eller to. Der vil være gratis snobrødsdej til børnene.
Børnene kan få mulighed for at lave en mini-heks og kaste den på bålet - materialer fås på stedet.

Til ”arbejdsledere”!!!
Her i sommermånederne vil det være fint, hvis 3-4 personer kunne tænke sig, at give legepladsen i Uggerhalne
en gang maling. Legepladsen ligger for enden af Hjertegræsvej.
Interesserede kan henvende sig til Ole Peter Jakobsen på tlf. 30 28 68 15.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Kære medborger!
For ca. et halvt år siden fik Borgerforeningen en opfordring fra Roland Nielsen, Uggerhalne om at undersøge
muligheden for at tilslutte os ”FORENINGS-EL”.
Vi fandt ud af, at mange foreninger allerede var tilsluttet ordningen, og I forbindelse med generalforsamlingen
blev det besluttet, at vi skulle tilslutte os ordningen. Dette er sket nu, og årsagen er, at Borgerforeningen får tilskud fra Energinord, hver gang en husstand/el-forbruger tilmelder sig ordningen. Dette tilskud vil vi gerne bruge
til den løbende investering i julebelysningen. Hvis du synes, det er en god ide, så kan du gøre 1 af 2 ting:
1 - tilmeld dig på internettet på adressen: www.energinord.dk
2 - hent en folder med tilmeldingsblanket hos
Ole Peter Jakobsen, Tranevej 1, Grindsted (tlf. 30286815) eller hos
Roland Nielsen, Ledvej 10, Uggerhalne (tlf. 28801220)
og send den ind til Energinord
Her i det følgende forklarer Energinord selv, hvad ”Forenings-EL” er for noget.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Sommerfest 2011 - Nyt fra Sommerfestudvalget
I sidste HammerNyt fortalte vi at Sommerfesten afholdes fredag den 19. august og lørdag den 20. august - og det gør den!
Vi fortalte at musikken lørdag aften blevet leveret at et af de bedste nordjyske bands ”The BATS” og det gør den!
Vi fortalte, at maden ville blive lige så fantastisk som sidste år - og det gør den! Vi tror, at festdeltagerne bliver lige så
fantastiske som sidste år - og det gør de jo kun, hvis du har reserveret lørdag den 20. august (husk at tage dine venner og
naboer med)
Der er mange aktiviteter, og vi vil gerne kunne trække på nogle mennesker, der vil være med til at:
Sætte borde, stole og lys + net op torsdag den 18. august
Pynte borde fredag den 19. august
Stå i baren lørdag den 20. august
Hjælpe med at sætte maden ind og tage den ud lørdag den 20. august
Tage billeder under festen.
Være med til at rydde lidt op efter festen (drikkevarerne) samt borde og stole søndag formiddag.
Kontakt Ole Schwarz
Tlf. 9638 6858
Mail: oleschwarz@stofanet.dk
Vil du være med til at lave en fest for de unge fredag aften den 19.august, så skal du bare kontakte:
Kontakt Irma Jørgensen og Charlotte Olsen
Tlf.3029 6556
Mail: cho@fdf.dk
Vil du hjælpe med andet, så er der masser af gode opgaver, og du får med garanti et netværk, som er meget værd:
Være med til at sørge for at festpladsen fungerer:
Være med til at sætte telte op fredag den 19. august
Sætte borde og stole op i teltene fredag den 19. august
Være med til at sælge kaffe m.v. lørdag morgen i teltene
Være med til at sælge mad, og drikkevarer lørdag frokost den 20. august
Være med til at tage teltene ned søndag formiddag den 21. august.
Være med til at kontakte sponsorer vedrørende gaver, pengebeløb, reklameplads i folder m.v.
Kontakt Poul Dahl
Tlf. 2429 1219
Mail: Posselt.dahl@mail.tele.dk
Programmet for Sommerfesten er endnu under udvikling, men vi kan da løfte sløret for, at der igen bliver stort Banko i
Sportscaféen fredag aften. Lørdag morgen vil der atter være indmarch til Festpladsen, denne gang under temaet ”Optog på
hjul”. Så skal vi have de traditionelle morgenrundstykker i teltet, hvorefter løjerne på festpladsen for alvor går i gang med
Inge Golding Faaborg og Ole Kjærs Tombola, legeland, bålplads, ansigtsmaling og meget mere. Peter Gislund kommer og
optræder for børnene, så de får nok at se til. Der bliver igen i år plads til at røre motionsmusklerne: Cykelløb, motionsløb
og mon ikke fodboldspillerne vil vise hvad de dur til!!
Vi skal selvfølgelig smage på grisen, der atter i år vil være opvokset på et af vore lokale landbrug. Om øllet er brygget på
lokalt korn er mere usikkert, men øl og sodavand vil der med største sikkerhed være tilgængelig i rigelige mængder.
PS: Vi er i år tilbage på Værestedet, vores unikke samlingsplads ved Grindsted Skole!!

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Grindsted Sportsklubs Klubmesterskaber i Badminton 2011
Fredag den 11. og lørdag den 12. marts afholdt Grindsted
Sportsklubs badmintonafdeling de årlige klubmesterskaber. Hallen genlød af stor aktivitet både fredag og
lørdag, da de tilmeldte børn og voksne kæmpede om guld-,
sølv- og bronzemedaljer, og GSK er glad for, at så mange
forældre bakkede op om og heppede på deres børn både
fredag og lørdag. Det var to meget vellykkede dage, hvor
der i børne- og ungdomsrækkerne var tilmeldt spillere i
U9, U11, U13, U15 og U17, medens der af de voksne blev
kæmpet i en A- og en B-række.

Resultaterne blev:
Ungdomsrækken:

U9 – single: Guld: Markus Kronbach, Sølv: Axel
Christensen, og Bronze: Niklas Kristoffersen
U9 – double: Guld: Kasper Madsen & Niklas Kristoffersen. Sølv: Jacob Pedersen & Axel Christensen
U11 – Single: Guld: Kris Christensen, Sølv: Rasmus
Nielsen og Bronze: Malthe Dissing
U11 – Double: Guld: Kris Christensen & Rasmus
Nielsen og sølv: Malthe Dissing & Daniel Palsgaard
U13 – Single: Guld: Emil Kristoffersen, Sølv: Lukas
Kristoffersen og Bronze: Andreas Lie.
U-15 – Single: Guld: Rune Christensen på walk-over
U17 – Single: Guld: Steve Larsen, Sølv: Filip Larsen
og Bronze: Simon Nielsen
U-17 – Double: Guld: Steve & Filip Larsen, Sølv:
Simon Nielsen & Jesper Jensen og Bronze: Rune
Christensen & Christian Palsgaard.
Voksenrækkerne:
A-rækken
Single: Guld: Tage Pedersen. Sølv: Jens Brix
Double: Poul Dahl & Jakob Posselt, Sølv: Jens Brix
& Anders Holt og Bronze: Tage Pedersen & Christian
Palsgaard.
Mix-double: Guld: Bente Kjær & Jens
Brix, Sølv: Britt Larsen & Jakob Posselt.

B-rækken:
Double: Guld: Bjarne Høgh & Ole Kjær, Sølv: Leif
Køhne & Jan Sørensen
Ser vi på ovennævnte resultater, kunne vi godt
forledes til at tro, at badminton kun er en sport for
drenge, men det er ingenlunde tilfældet, men som
så mange andre klubber vil GSK gerne appellere til
pigerne om at møde op, når næste sæson begynder i
august måned. I vil blive modtaget med åbne arme,
og det er sjovt at spille badminton
Vi vil gerne takke alle, der var involveret i afviklingen af klubmesterskaberne, for et par gode dage, og
ikke mindst en stor tak til alle vore sponsorer, som
gjorde det muligt at uddele og trække lod om fine
præmier.
Sæsonafslutning
Badmintonsæsonen er nu slut, og for børne- og
ungdomsafdelingen blev den markeret med den
traditionelle meget populære hyttetur for børne- og
ungdomsspillere. Vi var på week-end tur den 1. og
2. april til Tårnlejren ved Egense, hvor vi hyggede
os med diverse udendørs løb og aktiviteter og med
indendørs spil og underholdning om aftenen.

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Så er fodboldsæsonen i gang.
Standerhejsningen for ungdom var begunstiget af dejligt forårsvejr, så rigtig mange var mødt op til den første
træningsdag.
Nedenfor ses alle hold, trænere samt træningstider. Damerne spiller ikke turnering, men spiller lidt hyggebold
hver mandag kl. 19.30.
Som noget nyt er der tilmeldt et Old Boys hold, hvor Lars Knobloch er holdleder. Alle herresenior træner onsdag aften.
U15-drengene har slået sig sammen med Langholt for at kunne stille et hold i JBUs 11-mands række. Der
trænes på skift i Langholt og Grindsted.
Vi søger trænere/holdledere til U9 samt U7 – så har du lyst til at give en hjælpende hånd, så meld dig endelig!
HOLD
Serie 6 og
Old Boys

TRÆNINGSTIDER
Onsdag kl. 19.30

TRÆNERE
Jesper Rasmussen, Simon Madsen
Holdleder – serie 6 – Frank Jensen
Holdleder – old boys – Lars Knobloch

Damer
U15 (96-97)

Mandag kl. 19.30
Tirsdag og torsdag
kl. 17.00-18.30

U12 (99)

Tirsdag kl. 17.00

U11 (00)
U10(01)
U9 (02)
U9 (02)-piger
U7 (04) mix

Tirsdag kl. 17.00
Tirsdag kl. 17.00
Onsdag kl. 17.00
Onsdag kl. 17.00
Onsdag kl. 17.00

Morten Skjollander, Jan Vinther
Jensen, Flemming S. Larsen, Michael Nielsen, Peter Nielsen
Samme som ovenfor
Samme som ovenfor
Jens Kronbach
Peter Karlsen
?

U6 (05) mix

Onsdag kl. 17.00

Claus Knudsen, Jesper Ejnar, Biker

Brian Riis (i samarbejde med
Langholt)

Mvh
GSK fodbold

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Ungdommen i Grindsted, Uggerhalne
og Omegn vil også feste
Det er snyd, at der hvert år holdes en stor fest kun for de voksne. Derfor holder vi som noget helt nyt i år sommerfest KUN for ungdommen i Grindsted, Uggerhalne og omegn – det sker fredag aften den 19. august.
Festen bliver lige som lørdagens voksenfest, og dog. Du køber billet til årets fedeste fest, og får: velkomstdrink,
en lækker middag, god musik samt stand up med kendt lokal komiker ”Live fra Bakkerne”. Der vil selvfølgelig
være bar, hvor du for få kroner kan købe farvestrålende drinks (dog uden alkohol).
Det helt specielle ved denne fest er, at her er det de voksne, der er jeres kokke, tjenere, bartendere, opvaskere,
DJ, rengøringskoner og alt det andet, ingen rigtig gider…..!
Hold øje med yderligere information når vi kommer tættere på sommeren, men du kan allerede nu begynde at
kigge efter den helt perfekte kjole, habit, håndtaske, slips, sko eller bowler hat.
Sommerfestudvalget
Irma Jørgensen & Charlotte Olsen

OPRÅB til forældrene.
Der har i gennem hele vinteren være store problemer
med at børn og unge har brugt hallen til varmestue.
De unge har låst sig inde på toiletterne og her igennem benyttet sig af hallen når den egentlig skulle
have været aflåst. Det har resulteret i, at der er sket
en del hærværk og der er skabt utryghed omkring
omklædningsrummene – flere af holdene har endda
klaget over at man ikke kunne få lov til at gå i bad
uden de indtrængende gæster drillede.
Det er selvfølgelig dejligt at de unge har lyst til at benytte hallen, men det skal være for at spille håndbold
eller som tilskuere og ikke som legeplads og opholdssted i fritiden.
GIF er nu gået i dialog med skolen om ændring af
låse rundt omkring i hallen. Vi håber på at de andre
foreninger også vil støtte op om dette tiltag.
Hjælp os med at hallen forbliver et rart sted at være
– uden hærværk og sure miner.
- GIF

Karat Kaffe

Grindsted Idrætsforening har igen i år indsamlet kaffemærker fra Karat til klubben. Som nogen nyt satte vi
en kasse op i Sports Cafeen hvor folk fra byen og andre,
kunne aflevere deres mærker. Dette må siges at have
båret frugt, da der i år blev indsamlet lige knap 1100
mærker. Dette betyder at der i år er 1100 kr som går
børneholdene.
Vi, i bestyrelsen, har besluttet at pengene skal bruges til
nye træningsredskaber og andre sportsaktiviteter som
helt og holdent kun er til børnene og ikke kan eller må
benyttes af de voksne. Redskaberne forventes indkøbt til
næste sæson så børnene allerede kan få glæde af dem ved
opstarten.
Desværre lyder rygterne på, at Karat ophører denne
aftale med kaffemærkerne og der ikke længere skulle
være mærker på pakkerne. Skulle der nu alligevel være
nogen som i de sidste par måneder har indsamlet mærker
til næste sæson, kan disse dog stadig godt afleveres hos
GIF. Så indsendes de i håb om at der stadig gives tilskud
til klubben.
Vi siger 1100 gange tak for at folk har haft lyst til at
støtte os, som forening, men i særdeleshed også børneholdene.
		
- GIF

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Www. NorthridersMc.dk
Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/Uggerhalne, som også kan interessere andre ?
Har du en særlig sjov eller spændende hobby
– eller kender du nogen, der har?
Vi skriver gerne om det !

Send en mail til hammernyt@hammernyt.dk
eller ring på tlf. 98 28 63 33

Læs mere på www.hammernyt.dk
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Herrerne har haft en noget blandet sæson. Serie 2 herrer klarede sig egentlig godt hele sæsonen men pga.
nogle dumme tabte kampe til sidst, måtte de nøjes med
en 5.plads i puljen. Det gik knap så godt for serie 3
herrer, som i sæsonen ikke har haft heldet med sig. De
må desværre se sig slået og derfor tilbringer de næste
sæson i serie 4 – lad os håbe det kun er 1 sæson. Herrerne har, med nye træner næste år, intensioner om at
træne 2 gange om ugen, så mon ikke også det lykkedes
med en oprykning eller 2 på herre siden?
Så er sæson 2010/2011 ved at være ved sin ende og
det er på tide at få overblik over hvordan den er forløbet. Vi lagde året ud med et stort generationsskifte
i bestyrelsen, hvor 3 nye medlemmer blev valgt ind
og vi sagde farvel til vores formand og kasserer gennem mange år. Så var tiden til nye tiltag og nye ideer.
Et sponsorudvalg blev sat i værk og bragte for alvor
klubbens navn ud i byerne, med jævnlige annoncer i
Vodskov Avisen, hjemmeside og med de mange sponsorer som de fik i hus.
Præstationsmæssigt har der været både opture og nedture i år.
Vi har haft et meget aktivt u-6 hold i år som har givet
den max gas til træningerne. De har også deltaget i 4
weekendstævner hvor afslutningsstævnet i Klokkerholm, bagte dem flotte guldmedaljer og diplomer med
hjem.

Serie 2 damer – oprykning til serie 1
Damerne har haft endnu en god sæson. Serie 4 damer
har ydet en flot og stabil indsats og endte derfor på en
6.plads med hele 9 point ned til 7.pladsen. Det nyoprykkede serie 2 hold havde en forrygende start på
sæsonen, og med sejr efter sejr, er det nu blevet til en
oprykning, igen i år, til serie 1. Hermed skrev damerne
sig ind i Grindsteds historiebøger, om at være det
højeste rangerede hold i klubben – for første gang i 72
år. Et kæmpe tillykke til damerne!
Grindsted Idrætsforening siger tak for en god og spændende sæson og vi ser frem til næste år, hvor hallen
igen skal summe af spillere og tilskuere.
På gensyn i sæson 2011/2012 Bestyrelsen

U-6 til afslutningsstævne
Vores u-10 drenge har haft en utrolig flot sæson, og
med en sejr over puljens nr.1, Dronninglund, i den sidste kamp kunne drengene godt gøre sig klar til at rykke
op på 1.pladsen og erklære sig som vinder af puljen.
De er nu kvalificeret til kredsmesterskaberne.

Støt vore sponsorer – de støtter os !!!
Læs mere på www.hammernyt.dk
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…….. der ligger en lige før
rundkørslen til Langholt og
Vodskov.
Her ligger Vodskov skytteforening, et navn der kun
er få uger gammelt. Før da hed den Horsens Hammer
skytteforening. Grunden til navneskiftet er blot, at folk
nemmere kan finde ud af, hvor vi kommer fra, når vi
er til stævne samt nemmere ”google” os. Klubben er
40 år gammel. Ud af den 7 personers bestyrelse kommer de 5 fra Uggerhalne. Rene Jensen er formand,
Irma Pedersen er kasserer, Klaus Pedersen og Torben
Petersen er menige medlemmer, sammen med Louise
Pedersen der er født i byen, men nu bor Nørresundby.
Så ja, foreningen er bestemt en lokal forening fra Hammer sogn.
Klubben er en af de mest moderne i Nordjylland. Der
er nok kun een klub i Nordjylland, der har udstyr af
samme kvalitet som os. På alle baner udendørs, samt
på vores indendørs bane under Vodskov hallen er der
elektronisk markering. Hvilket vil sige, at der er en
monitor ved ens side når man skyder, hvorpå man med
det samme kan se, hvor godt der er skudt.

Klubben har pt. nogle rigtig gode junior skytter, som
skyder med blandt de allerbedste i Jylland i deres
klasse. 2 af dem vandt bl.a. præmier til Jylland/fyn
mesterskabet indendørs. Men på ungdomssiden og
hos senior skytterne, kunne der godt være plads til
lidt flere skytter. Skydning er en rigtig god sport til at
styrke koncentrationen. Der er faktisk lavet undersøgelser med børn der har indlærings vanskeligheder,
eller f.eks. DAMP, at de får meget ud af at komme og
skyde, da det er en individuel sport, samt de lærer at
slappe af på en helt anden måde. Instruktøren på banen
kan tydeligt mærke, hvis personen der skal skyde har
haft en dårlig dag. Det ses med det samme på skydningen.

Det er også en spændende sport, hvor man kan komme
ud og skyde konkurrencer, hvis man har lyst. Der er
stævner hver weekend hvis man har lyst, og den store
fordel ved skydning er, at man kan komme og skyde
når man har tid. Typisk kører et stævne fredag, lørdag,
søndag samt enten torsdag eller mandag. Og så vælger
man bare den tid, der passer en bedst. Så siger man
bare til træning, at man gerne vil låne et gevær en bestemt dag, og så kan der skydes. Tit laver vi en fælles
tur den dag de fleste kan, og så hygger vi os og hepper
på hinanden. Nogle fra klubben skyder kun til træning,
mens andre også tager til stævner. Skyder man til
stævner, skyders der i forskellige klasser, så man altid
skyder med nogle på eget niveau.
Skydning er også en fin forældre/barn sport. En del
af dem der skyder er famile, for faren eller moderen
kan jo lige så godt selv gå ind og skyde, mens sit barn
skyder.. og bagefter er der så mulighed for at drille
hinanden med, hvem der skød bedst på dagen. Der
bliver uddelt en del opvaske og græsplæneslåninger på
den konto.
Som noget helt nyt er vi begyndt at afholde firma
arrangementer og skole arrangementer, så sidder der
nogen i forældrerådet eller en personaleforening så
kontakt en fra bestyrelsen. Så kan vi lave en sjov dag
for jer. Vi har skydninger i sommeren på 50m. samt
200 m. og vi har også Biatlon (lige som i skiskydning)
samt en afdeling, der kun skyder med sort krudt og
pistoler. Her hygger de sig med at støbe deres egne
kugler, forlade pistolen med sort krudt lige som i western film og så skyde. Vi er faktisk Danmarks ældste
sortkrudt forening.
Kig ud til os. Det er grusvejen ved det gule hus lige
inden rundkørselen til Langholt. Vi skyder med gevær
hver mandag og torsdag kl 18,30 til 20,00 og med
pistol hver onsdag fra kl 17 til 19,30 og lørdag fra kl
12 til 15.. Og har man lyst til Biatlon kan det også lade
sig gøre lørdag formiddag. Se evt mere på www.vodskovskytteforening.dk eller www.dbdfs.dk
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FASTELAVN ER MIT NAVN……..
Onsdag den 2. marts var der fastelavnsfest i Dagplejen Grindsted/Uggerhalne. Legestuen var forvandlet til et
eventyr med feer, prinsesser, løver, leoparder, hekse, supermænd, Buzz, Lightyear og Pippi`er.
Vi hyggede og spiste lækre fastelavnsboller med krymmel og creme. Og vi slog katten af tønden.
Festen varede fra kl. 09.00 til 11.00 og mange forældre mødte op for at holde fastelavn med deres barn/børn – en
rigtig dejlig formiddag i dagplejen.
Og lørdag den 5. marts var der ”store fastelavnsdag” i Grindstedhallen.

Kontakt Hammernyt hvis du har en god artikel til SET OG HØRT
Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer Menighedsråd.
Ansvarlig redaktør: Connie Vorsaa – E-mail: hammernyt@hammernyt.dk
Mediagrafiker : Martin Trærup Politowski -��������
E-mail: hammernyt@hammernyt.dk
Tryk: NTK-print, Dronninglund.
Fotos/tekster/logoer tilhører fotografen/forfatteren/annoncøren iht. Lov nr. 164 om ophavsret.
Hvor ingen ophavsperson fremgår, tilhører de bladet.
Læs mere på www.hammernyt.dk

Det sker...

Lokale
Telefonnumre

Borgerforeningen:
Arrangør:
Bestyrelsen:
Ole Peter Jakobsen 98 28 68 78 Sognegården:
Hans Kristensen.. . 52 79 34 07
Anders Clausen. . . 28 24 62 27
Lone Birk Andersen22 35 35 59
Lajla Gregersen.. . . 60 13 98 17

Menighedsrådsformand:
Helle B. Nielsensen 98 28 60 09
Hammer kirke:
Sognepræst:
Carl Hertz-Jensen 98 25 64 16
FDF Hammer:
Kredsleder:
Tobias Jakobsen.. . 42 60 09 03

Dato/klokslet:

Arrangement:

4. maj
12. maj
26. maj
27. maj
23. juni

19.00
18.30
09.00
18.30
09.00

- Menighedsrådsmøde
- Hammeraften med udflugt til Sæby
- Musikalsk legestue
- Hammeraften med sæsonafslutning og spisning�
- Musikalsk legestue

10.30
19.30
17.00
10.30

- Befrielses- og Forårskoncert
- Spaghettigudstjeneste med Dåbsfamiliedag
- Konfirmation
- 2. pinsedag: Skovgudstjeneste i Hammer
Bakker

5. maj
11. maj
20. maj
30. juni

kl
kl.
kl.
kl.
kl.

kl.
kl.
kl
kl.

Borgerforeningen 23. juni kl. 19.30
Grindsted Sportsklub:
Poul Dahl, formand 98 28 66 29
GSK Badminton:
Jens Brix.. . . . . . . . . 26 62 32 26
GSK Fodbold:
Simon Madsen.. . . 98 28 66 88

Se omtale
inde i bladet

- Sct. Hans bål på bålpladsen for enden af
Jens Nørgårdsvej

Redaktionen ønsker alle et godt forår.

GSK Gymnastik:
Jørn Michaelsen.. . 98 28 61 11
Tina Reeves.. . . . . . 98 28 63 87
Grindsted Skole:.. . 98 28 61 34
Grindsted IF:
Per Timmermann 51 17 67 07
Skolebestyrelsen:
Formand:
Steen Jørgensen. . . 61 38 45 78
Dagplejen:
Gitte Christensen.. 98 28 61 06
DUS:
Karen Heilesen.. . . 98 28 61 49
Uggerhalne Vandværk:
Jørn Toldbod.. . . . . 98 28 63 81
E-mail: info.uggerhalne@dk-vand.dk Næste nummer af bladet udkommer 29/30 juli 2011.
Stof til bladet skal senest 8. juli 2011 være hos redaktør Connie Vorsaa, Kornelparken 144 i
Hjemmeside:
Grindsted. Tlf. 98 28 63 33.
www.uggerhalne.dk-vand.dk
Grindsted Vandv. I/S:
Arne Nielsen.. . . . . 98 28 62 34
E-mail: grv@grindsted-vand.dk
Hjemmeside:
www.grindsted-vand.dk

E-mail til redaktionen: hammernyt@hammernyt.dk

Skal du yde førstehjælp ?
Ring 112 - og hent hjertestarteren i Grindstedhallen,
Hammervej 90. Den hænger i forhallen.
Hvis døren ikke er åben, skal du blot smadre en rude.

Udgiver Borgerforeningen og Menighedsrådet

