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     Sommerfest 2011     

”Jamen, er der Åben stald ???? ”   

Læs mere om de to 

arrangementer inde i 

bladet.

Åben stald hos Villy
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Lørdagsaftenfesten var igen i år arrangeret af et team, hvor Ole Schwarz og Gert Hansen var tovholdere 
og fik hjælp af deres koner og en række andre personer med færdigheder indenfor blomsterdekoration, 
foldning afservietter, mix af drinks, m.m. 
Men alting har en ende, og de to har meddelt at de gerne vil afløses, idet de dog står til rådighed med råd 
og vejledning til det team, der forhåbentlig bliver fundet til at arrangere næste års Lørdags aften fest.  
Den lækre mad blev leveret fra Lyngvig i Aabybro, og under spisningen underholdt Maj skytte med sang, 
akkompagneret af sin bror Simon på piano.  Herefter var der dans til orkesteret Bats fra Nibe, og baren 
lokkede med spændende drinks. Da der desværre ikke var så mange deltagere i festen i år, som sidste år, 
blev vi enige om, at vi jo så var nødt til at drikke for de manglende også, så vi kunne få skabt noget om-
sætning i baren alligevel - om det lykkedes må regnskabet vise.

I år var der om lørdagen gjort særlig meget ud af underholdningen for de yngste. Dagen startede for de 
yngste deltagere med at de kørte i optog med deres fint pyntede cykler og andre køretøjer fra Tranevej  
og ned påfestpladsen. Optoget blev ført an af Garnisonsorkesteret, som efterfølgende gav et par numre 
på festpladsen, inden alle fik rundstykker og kaffe.
På pladsen var der hoppeborg, hoppepude, klatrevæg, fiskedam, mulighed for at lave popcorn eller sno-
brød på spejdermaner over et bål, ligesom der igen i år var en fin tombola.

Fredag aften var der bingo i Sportscafeen, og på Grindsted Skole var der lavet fest for børnene, i stedet 
for den traditionelle videomaraton.  Borgerforeningen var i år repræsenteret i sommerfestudvalget af 
Irma ogCharlotte, og de havde nyudtænkt arrangementet for børn helt fra bunden af. 
Af pladshensyn var deltagerantallet i år reduceret, så de yngste og de ældste af de, der de øvrige år havde 
været med, var skåret fra. Derfor var der desværre nogen, som gerne ville have været med, men som var 
for gamle til at deltage.  Der var lavet en fest med spisning og dans, og mulighed for at hygge sig med 
kulørte drinks i festlige farver. Maden var yderst populær, og maverne blev mætte længe før øjnene. 
Under spisningen var der standup underholdning, hvor Alex Jensen fortalte vittigheder. På grund af det 
gode vejr var der en del, der valgte at hygge sig udendørs i skolegården og på plænen ved siden af med 
cykling og boldspil. De fleste hyggede sig, men måske skal vi en andengang udvide underholdningen med 
spil, konkurrence eller lignende. 

Tak til alle for en herlig sommerfest
Anders Clausen

 Borgerforeningen takker for endnu en god sommerfest !
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SommerFest 2011 – en pæn succes
SommerFest 2011 blev en pæn succes. Lørdagens flotte sommervejr lagde et solidt grundlag for, at rigtig 
mange Grindsted-Uggerhalneborgere kom op på festpladsen, som, efter sidste års ”udflugt” til stadion, atter 
var tilbage på sin efterhånden vante plads, Værestedet ved Grindsted Skole.

Vi havde igen i år satset på mange børneaktiviteter; blandt mange forskellige: Børneoptog med Hjem-
meværnets Orkester i spidsen, Cykelløb, Hoppeborge, Fodboldbane, Fiskedam, Bålaktiviteter, den yderst 
populære Ansigtsmaling og Klatrevæggen, som tiltrak mange ”modige” drenge og piger.
Lørdag eftermiddag sluttede vi børneaktiviteterne af med klovnen Peter Gislund. Han kunne fastholde en 
stor børneskare + forældre ditto i en times tid med sine finurlige tryllerier og ballonkunster. 
Det er vores indtryk, at børnene var godt trætte efter at have indledt festlighederne fredag aften med en stor 
fest, hvor mere end 40 børn deltog. Det var imponerende!
De mange aktiviteter for både børen og voksne forløb godt. Banko – her kunne vi have ønsket os lidt flere 
spillere; ved evalueringen vil vi se på, hvordan interessen kan øges. Motionsløbet ser ud til med sit stærkt 
forøgede deltagerantal at have bevist, at denne aktivitet bør være et islæt i de fremtidige sommerfester. 
Den helstegte pattegris, der var sponseret af Christian Brath på Siverholm, leveret af Villy og Per Nielsen 
på Øster-holt, stegt af slagteren i Tylstrup og professionelt skåret ud af Thorkild Pedersen, var atter en stor 
succes. Der blev solgt mange portioner.
Tombolaen havde rigtig mange besøgende, men også mange flotte præmier. Tombolaen bidrog som sæd-
vanligt pænt til det overskud, som det giver. I år har foreningerne bag sommerfesten, GIF, GSK og Borger-
foreningen besluttet, at donere overskuddet til den nye multibane, som er ved at blive etableret.
Festen lørdag aften var forrygende. Maden var i top, underholdningen med Mai og Simon var i top, danse-
musikken ved The Bats fra Nibe var i top, det samme var stemningen. Undervejs blev der plads til ameri-
kansk lotteri og udnævne Poul Dahl til ”Årets Grindstedborger” Det blev en herlig afslutning på et par 
begivenhedsrige festdage i Grindsted og Uggerhalne 
I Sommerfestudvalget vil vi takke de mange borgere, der valgte at deltage i festlighederne; den gode solide 
opbak-ning er yderst vigtigt for Sommerfesten. Vi vil også takke de mange sponsorer, der var med til at 
skabe et økonomisk grundlag for, at vi har kunnet gennemføre festen, herunder sikre indtægter ved blandt 
andet fredagens banko, lørdagens tombola og lørdagaftensfesten. Til slut er det også vigtigt at takke de 
mange frivillige, som med deres indsats var med til at vi kunne gennemføre SommerFest 2011.
SommerFestudvalget
for SommerFest 2011.

Er det noget for dig????
Martin Politowski, som det sidste par år har stået for bladets spændende grafik og opsætning, har ønsket at 
stoppe. 
Vi har derfor brug for en erstatning for ham, allerede fra næste blad. Så har du praktisk grafisk erfaring, og 
synes det kunne være en spændende udfordring, at være med til at skabe HammerNyt, så lad mig høre fra dig.
Connie Vorsaa
Ansvh. Redaktør
tlf. 98 28 63 33 
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Grindsted Vandværk I/S 
           Kornelparken 4, Grindsted 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

          

 

 
 

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

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 

F

K 

* Reparation af alle bilmærker 
* Smøring og olieskift 
* Karrosseri- og forsikringsskader 

* Køb/salg af brugte 
  biler 
* Serviceeftersyn  

v/ Morten Sudergaard 
Karolinevej 3, 
Grindsted 
9310 Vodskov 

* R ti f ll bil k K b/ l f b t* K
 

sudergaard.auto@stofanet.dk 

Mobiltlf. 2084 6432 

AKV LANGHOLT 
 

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov 
 

Tlf.: 96 38 94 20 - E-mail: akv@akv-langholt.dk 
www.akv-langholt.dk 

En aktiv arbejds- 
plads 

i lokalområdet  

 Sko 
 til 
 hele 
 familien 

 

Vodskov VVS 

Aut. VVS-installatør 

Niels Jørn Holm A/S 

Røllikevej 15 Vodskov 
Tlf. 9829 3966 . Fax. 9829 3399 

 Her er et 
godt råd en 
selvfølge 

 
Aut. 
kvalitetssikret 
VVS-installatør 
Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg 
Gørtlervej 11 . 9320 Hjallerup 

Tlf. 98 28 15 16 

�VAND 
�VARME 
�RØRSKADER 
�BLIKKEN-  

SLAGER 
ARBEJDE 

�VAGT-
ORDNING 

Hjallerup VVS 
BMK Oliefyrsservice 
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• Vi arbejder overordnet på, at gøre Grindsted og Uggerhalne til et endnu bedre sted at bo!
• Vi arbejder på, at synliggøre de ting der er og forsøger at etablere nye eller ændre på nuværende!
• Vi arbejder på, at der skal foretages yderligere udstykninger, således at området kan bevare sin skole og 
gerne tiltrække flere borgere til vores dejlige lokalområde.
Borgerforeningen står stadig for aktiviteter for byens borgere og idrætsforeningerne står stadig for deres aktiv-
iteter, men vi forsøger at koordinere nogle overordnede ting.  Vi  har derfor etableret 5 arbejdsgrupper som du er 
meget velkommen til at deltage i. Dette gøres ved at tage kontakt til tovholderen

Ungeudvalget:
Vi arbejder på  bedre forhold til unge, herunder pasningsmuligheder/aktiviteter.
Drøfte og få informeret omkring misbrug med de unge (SSP).
Har fået søgt og fået bev. fra Lions Club 10.000,- til borde og bænke til Multibanen.
Har haft møde med skolen/ungdomsklubben vedr. aktiviteter for de unge over 12 år og har planlagt møde med 
kommunen i den nærmeste fremtid.
Majbritt Sudergaard er tovholder på dette projekt.

Cykelstiudvalget:
Vi arbejder på at gøre ”vejen” mere sikker og få etableret cykelstier.
Drøfte om der skal etableres ”fartbuler”, for at nedsætte farten.
Udvalget har sendt skrivelse til kommunen vedr. et møde – for at få drøftet vores ønsker.
Bent Grønborg er tovholder på dette projekt.

Udvalget for udarbejdelse af ”velkomstfolder”:
Vi arbejder på, at lave en ”velkomstfolder” til nye borgere, så de kan se, hvilke aktiviteter de kan benytte, samt 
nogle praktiske oplysninger. Vi tænker at hjemmesiden www.hammernyt.dk skal bruges hertil.
Ole Dahl er tovholder på dette projekt.

Udvalget vedr. lokalhistorie:
Vi arbejder her på, at få nedskrevet den store viden der er omkring lokalhistorien, og få den gjort tilgængelig f. 
eks. via hjemmesiden www.hammernyt.dk
Poul Dahl er tovholder og vil kontakte en del lokale borgere.

Udvalget for byudvikling og grønne områder
Udvalget har været ved at se på, hvor der kan foretages nye udstykninger af alm. parcelhusgrunde og de større 
som kaldes landbrugsparceller.
Vi tager nu kontakt til ejerne af de påtænkte arealer, og har allerede bedt om et møde med kommunen.
Udvalget har kontakt med kommunen vedr. gadekæret – som vi har et ønske om skal blive et åndehul for byens 
borgere. Borgerforeningen har allerede sat borde og bænke op og kommunen forventer at de er færdige med 
deres renovering i 2012.

Hvad laver de i Samrådet for Grindsted/Uggerhalne?
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Vi har etableret et ”Projekt Hammer Bakker” sammen med de øvrige samråd omkring bakkerne – for at få gjort 
Hammer bakker mere synlig og mere attraktiv. Der har stået noget herom i Vodskov avis.
Ole Schwarz er kontaktperson til dette udvalg

Vi er i gang med at etablere et nyt udvalg, der skal arbejde med forskønnelse af vores bydel.
Vi tænker her på mange ting f.eks. en ”byport”, noget kunst m.m.
Kontakt Ole Schwarz hvis du har ideer eller lyst til at arbejde i dette udvalg.

Vi har herudover en repr. med i arbejdsgruppen omkring multibanen, som skal etableres ved Grindsted skole samt 
i LAK (Landsbysammenslutningen) Dette er Anders Clausen.

Så der sker meget i samrådet og vi håber snart på, at vores arbejde kan blive synligt for borgerne i Grindsted og 
Uggerhalne!

Med venlig hilsen
Ole Schwarz
Formand for samrådet i Grindsted/Uggerhalne

Penge fra Lions Club til borde-bænke ved Multibanen:

Hammer Bakker afdelingen af Lions Club kunne i år fejre 40 års jubilæum. Det blev fejret ved en reception 
på Sulsted Kro, hvor repræsentanter fra et stort antal foreninger var inviteret til at modtage penge, som de
havde søgt om.

Ungeudvalget under Grindsted-Uggerhalne Samråd havde søgt, og fået bevilget, 10.000 kr. til opstilling af 
4 stk. borde-bænke sæt ved Multibanen, som planlægges etableret på Sportspladsen i Grindsted i løbet af 
efteråret. Steen Bækgaard-Sørensen fra Lions Club overrakte checken på 10.000 kr. til Anders Clausen fra 
Ungeudvalget.
Lions Club samler penge ind ved en række aktiviteter, her skal bare nævnes: Anderæs på Limfjorden, hvor et 
stort antal plasticænder sendes ud at ”sejle om kap”, salg af bøger, f.eks. ”Hammer Bakker - sådan set”, salg 
af Hammer Bakker kalenderen - så husk at købe den. Anlægget af Multibanen forventes at koste 160.000 
kr.; beløbet kan holdes så lavt, fordi den anlægges et sted, hvor der i forvejen er asfalt. Til anlægget har vi 
fået 70.000 kr. fra Aalborg Kommune, 53.000 fra Lokale og Anlægsfonden, vi søger Spar Nord Fonden om 
penge, og desuden er foreningerne bag Sommerfest 2011 blevet enige om at donere overskuddet fra Som-
merfesten til Multibanen.
 
 
Venlig hilsen
 
Anders Clausen
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Ny og gammel julebelysning!
I forrige Hammernyt lovede jeg nogle flere oplysninger om både den gamle og den nye julebelysning. Derfor har 
det været nødvendigt at dykke ned i de gamle bestyrelsesprotokoller, og det har været interessant læsning - ikke 
bare om julebelysningen, men også om alt det andet.
Før 1975 har det været meget sparsomt med julebelysningen, men der var dog et juletræ med lys midt i et hel-
leanlæg, der hvor Hammervej starter i Grindsted. Den 17-11-75 fremkom Grindsted Borgerforening med et 
forslag til julebelysningen i Grindsted. Bag udarbejdelsen stod bl.a. elinstallatør Bendt Grønborg, smed Albert 
Jensen  (der hvor Lena har frisørsalon) samt Walter Juel, Tranevej 60.  12 ringe (uden lys) + 12 lygter med pærer 
og fatninger beløb sig til 1813,55 kr. og skulle betales af Borgerforeningen, hvorimod op- og nedtagning samt 12 
stk.  guirlander og incl. strømafgift på 75 kr. på ialt 1993,81 kr. skulle betales af Grindsteds erhversdrivende, som 
udgjorde 15 stk.

Forslaget blev vedtaget, og  julebelysningen kom op allerede i julen 75/76, og det må siges at være en præsta-
tion. Værdien af julebelysningen er i regnskabet den   1-4-1978 opgjort til 7255,00 kr.
De 12 ringe uden pærer men med lygter var fra starten opsat både i Grindsted og Uggerhalne, dog flest i Grind-
sted. Det var så meningen, at julebelysningen efterhånden skulle udvides, men i protokollen står der i okt. 1978, 
at der ikke var stemning for at forøge julebelysningen, altså antallet af ringe og lygter. Man vedtog dog at placere 
et juletræ med lys ved Otto Sørensens gård, altså der hvor Sognegården senere kom til at ligge - dette af hensyn 
til børnene, som der stod.

Den 31-12-81 kan man se af regnskabet, at udgifter til julelygter og beslag (ringe) udgør 2800,00 kr. I 1984 ve-
dtages det at opsætte julebelysningen alligevel, da kommunen har frafaldet kravet om målere på julebelysningen.  
Til gengæld opsættes der ikke juletræer. På inventarlisten står der: 19 stk. julelygter med beslag (ringe) + 155 
meter plastgran. Oktober 1988 vedtages det, at julebelysningen kommer op hele vejen i begge byer. i 1992 er der 
på inventarlisten opført 29 julelygter, 29 ophængsbeslag (ringe), og belysningen er ført som et aktiv på 10503,34 
kr.  På dette tidspunkt må træmasterne i Grindsted have været udskiftet med stålmaster, hvilket har krævet en 
ændring af bespændingen af ringene. Denne ændring sørgede smed Arne Skindbjerg for. Hvornår ledninger med 
de 10 pærer har været monteret, har jeg desværre ikke kunnet finde frem til.

I 2009 var Borgerforeningens bestyrelse klar over, at nye lovkrav var på vej, både hvad angår tilslutningen i 
selve lysmasterne, men også hvad angår selve julebelysningen. Aalborg Kommune og andre kommuner havde 
allerede i 2 år fået dispensation for de nye regler, som reelt var trådt i kraft. Vi havde løbende kontakt med elfi-
maet Sondrup og Poulsen, som hvert år står for tilslutningen til tråde og lysmaster, og i 2010 besluttede bestyr-
elsen at undersøge omkostningerne ved opdatering/reparation af de gamle julebelysninger samt valg af og køb 
af nye. Vi kontaktede 2 leverandører, 1 gennem Bendt Grønborg og et nyetableret firma i Svenstrup. Vi så på 
mange udgaver, men fælles for dem alle, var en særdeles høj pris. Vi valgte dog efter flere undersøgelser at købe 
nyt, og valget faldt på de  stjerner, som har været opsat i Grindsted. De er skaffet gennem Bendt Grønborg og 
er af tysk fabrikat. Som et kuriosum kan nævnes, at Bendt Grønborg har været med til køb af samt etablering af  
begge julebelysninger.

Der er tale om en assymetrisk  3 i 1 stjerne af aluminium oplyst med Ledlysslanger. Det giver en vedligehold-
esesfri, let konstruktion med meget lavt strømforbrug. Den er nok ikke så hyggelig som den gamle belysning - til 
gengæld giver den mere lys og er mere moderne i sin form. Hver af de 6 stjerner koster 6000 kr. - altså ialt 36000 
kr. Dertil skal lægges påmontering af HFI-relæ, ledninger og stik i 12 master på 25000 kr. udført af Himmerlands 
Elforsyning samt en byggeforsikring på 5000 kr. Den samlede udgift udgør altså 66000 kr. for Grindsted alene. 
Derudover har elektriker Michael Øhrberg lagt et stort frivilligt arbejde med montering af strømstik i masterne, 
ligesom Villy Nielsen, Ørum Mose har lagt både teleskoptraktor og arbejdstid til for montering af julebelys-
ninger i Grindsted og Uggerhalne
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Kære medlemmer af Borgerforeningen: hvis det ikke var fordi vi i bestyrelsen vidste, at julebelysningen i både 
Grindsted og Uggerhalne er prioriteret meget højt, så havde vi slet ikke turdet binde an med så store omkost-
ninger. Vi har i god tid sparet penge sammen, men der er lang vej endnu, så vi forsøger fremover at skaffe midler 
via fonde og foreninger og andet.  Det skulle jo gerne ende med 12 stjerner i hver by. I Uggerhalne forventer vi 
udskiftning af træmasterne  til stålmaster i løbet af de næste 2 år, og alene klargøring af masterne udgør også her 
30000 kr. Til gengæld slipper vi så ligesom i Grindsted for at hyre en elektriker til tilslutningen, da strømstik er 
permanent fastmonteret på masterne.

En god del af det årlige kontingent bliver hvert år brugt brugt på julebelysningen, hvorfor det lige skal nævnes, 
at kontingentet i 1980 var på 40 kr., og her i 2011 er det på 150 kr. Taget pristallet i betragtning er dette ikke en 
urimelig stigning.
Hvis der er borgere i Hammer Sogn der har supplerende oplysninger til ovennævnte, er man velkommen til at 
kontakte undertegnede eller Hammernyts redaktion.

Med  nytårshilsen

Ole Peter Jakobsen
formand

Foreninger i spil
De seneste to års succes med arrangementet Foreninger i spil gentages lørdag den 29. Oktober. KRAM-bilen 
kommer til Grindsted Hallen, hvor de lokale sportsforeninger i samarbejde med borgerforeningen står for 
at skabe rammerne for en aktiv og super dag for børn, forældre og andre interesserede. Kom og vær med til en 
dag fyldt med leg, idræt og sjov.
 
I tidsrummet fra kl. 10.00-12.30 har børn i alderen 0-8 år plads til at spille og lege sammen med idræts-
foreningernes frivillige. Derefter er der i tidsrummet kl. 13-15 rum for at alle øvrige interesserede - 
her under børn og unge fra 9 år og op efter.
 
Tilmeld dig på e-mail til: bo.thomasen@gmail.com eller sms 29808405 - lajlahg@gmail.com eller sms 60139817
 
Prisen er 30 kr. per barn/ung inklusiv t-shirt og mad. Betaling sker på dagen (t-shirts kun til børn og efter først til 
mølleprincippet ! så skynd dig at tilmelde dig)
Prisen er desuden 30 kr. per voksen, der ønsker at spise mad til arrangementet.
 
Børn på 6 år eller yngre skal have en voksen med til arrangementet - forstået således at de har en voksen, der er 
ansvarlig for dem i løbet af arrangementet.
 
Med venlig hilsen
 
Bo Hovgaard Thomasen
Kornelparken 22, Grindsted
9310 Vodskov
Tlf. 29 80 84 05



 
HammerNyt10

Læs mere på www.hammernyt.dk

NØRRESUNDBY BANK · Vodskovvej 43 · 9310 Vodskov · Tel. 98 70 55 00
Se mere om en ordentlig bank på www.noerresundbybank.dk

- en ordentlig bank

Vi siger JA til 
en god forretning

... og NEJ til 
tvivlsomme projekter
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Så er gymnastikken i fuld gang!
Ja, gymnastikken kører på sit højeste med masser af gymnaster på alle holdene. Siden opstart er der dog sket lidt 
ændringer til nogle af holdene.

Linedance
Vi har besluttet at slå linedance begyndere og øvede sammen til ét hold, som er på fra kl. 18.30-20.00, hvorefter 
zumba går på fra kl. 20.10-21.40 - dvs. at zumba-holdet har fået deres tid fremrykket. 

Zumba
Og nu vi taler om zumba, ja så er dette nye hold kommet rigtig godt fra start. Der er omkring 30 deltagere på 
holdet og Christina, som er træner, gør en stor indsats for at få alle igennem kombinationerne af både langsomme 
og hurtige rytmer til rigtig god musik. Det er sved på panden på en sjov og anderledes måde.

Og husk! Du kan altid springe på et hold og prøve, om det er noget for dig - alle hold har en gratis prøvetime. Og 
vi har åben for tilmelding hele sæsonen igennem �.

Juleafslutning - vigtig meddelelse
Vi har i vores folder annonceret med, at vi har juleafslutning på voksenholdene onsdag den 7. december 2011 kl. 
19.30. Denne aften er flyttet til

    torsdag den 8. december 2011 kl. 19.30
      i Sognegården

Nærmere information følger angående arrangementet, men vi håber at se en masse gymnaster til en sjov og hyg-
gelig aften med julegodter og pakkespil.

Børneholdene
… kører derudaf og børnene elsker at bruge vores stadig nye airtrack samt de mange nye redskaber, som Mette 
- instruktør på puslinge-holdet - har fået indkøbt til sæsonstart. Der er masser af udfordringer i både forhindrings-
baner og balanceøvelser.

Det var alt for nu. For yderligere information omkring afslutninger inden jul samt opstart efter jul mv., så tjek ind 
på sæsonkalenderen på vores hjemmeside www.grindstedsportsklub.dk.

Rigtig glædelig jul til alle samt et herligt nytår.

Tina Reeves
gymnastikafdelingen

                                                         HUSK:
    At tage billeder når du/dine børn deltager i 
          aktiviteter i Grindsted/Uggerhalne og
                     send dem til Hammernyt. 
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Så er vi igen i gang i GIF – og du kan stadig nå at være med!

U6 træner hver torsdag kl. 16.15 - 17.00 
Trænere:
Gita Mogensen            tlf: 26 21 76 30
Rikke Pejtersen            tlf: 20 83 75 20

U8/U10 træner hver torsdag kl. 17.00 - 18.00 
Trænere:
Leon Christensen     tlf: 40 25 48 37
Nicolai Pedersen       tlf: 40 82 65 49 

U12 træner hver torsdag kl 18.00 - 19.00
Trænere:
Sverri Johannesen     tlf: 20 74 41 99
Steven Knudsen       tlf: 26 90 73 73 
Michael Bagger       tlf: 31 99 01 32 

Dame holdene træner:
hver tirsdag kl. 19.00 - 20.00
hver torsdag kl. 19.00 - 20.30 
Træner:
Jeanette Andersen      tlf: 23 96 18 00

Herrer holdene træner:
hver tirsdag kl. 20.00 - 21.00
hver torsdag kl. 20.30 - 22.00 
Trænere:
Jan Christensen     tlf: 40 44 65 49
Jesper Tangaa-Møller     tlf: 22 53 29 01

     Tilmeld dig vores hjemmeside
      www.grindsted-if.dk 

   og få nyheder om hold, stillinger, tilbud mm så snart det sker!

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er for alle unge i alderen 13 til 19 år . Klubben er stedet hvor de unge kan hænge ud og være 
sammen med vennerne spille pool, dart, airhockey, spille musik eller gå på nettet. Det er gratis at komme, men det 
koster lidt at deltage i de aktiviteter der afholdes fx bowling, filmaften, Gokart turnering mm. Forældre er altid 
velkommen.  Det har været rart at se både gamle og nye medlemmer efter sommerferien. Har du lyst er du altid 
velkommen på adressen Espelunden 5 pt. er det torsdage mellem kl 18:30 og 21:30 der er åben.  

Frederikke og Christian

For information kontaktes Christian Jensen på tlf. 21423105 
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Sjov og alternativ fodboldtræning for U10
Vores dygtige trænere  arbejder meget hårdt på at gøre træningen til en sjov og underholdende form for motion, 
derfor er der blandt andet blevet valgt vandballoner, som børnene skal kaste efter trænerne og på den måde 
bliver der hurtigt løbet nogle ekstra meter. 

En anden ting, er håndboldfodbold, hvor man giver børnene mulighed for at styrke samarbejdet og lærer dem at 
kalde på hinanden, så de i kampene, får større chance for at score mål, ved at kalde på bolden i en fri position. 

Hvis du derfor har et barn, der godt kunne tænke sig at prøve fodbold, er der i Grindsted, en hyggelig atmos-
fære, hvor man lærer en masse, tager på hytteture og samtidig gør det underholdende og sjovt at være til fod-
bold. 

Hvad enten du er pige eller dreng, er der masser af mulighed for sjove timer på fodboldbanen, hvor du samtidig 
lærer en masse, hvilket også flere af resultaterne, efter kampene viser.

 Mvh U10-trænerne Jens, Carsten og Anne
 
Her er også et par billeder af U8-piger, som fik nyt fodboldtøj sponseret af
Eico i Brønderslev.
 
På billedet ses Anna, Jessica og Johanne

Støt vore sponsorer – de støtter os !!!
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Sker der noget nyt og spændende i Grindsted/Ug-
gerhalne, 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

www.NorthRidersMc.dk
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Det kører for Søren!!!
For nogle år siden var der nogle drenge, som fræsede rundt på 
små terrængående knallerter på markerne uden for Ringdros-
selvej i Grindsted. En af dem var Søren Jelsbak, som er bosat på 
Uggerhalnevej 42 i Grindsted. Søren fræser stadig rundt, men 
nu er det på 4 hjul i en såkaldt Crosskart og ikke på en mark, 
men på en rigtig jordbane på 3 - 4 km. i den mellemliggende tid 
har Søren trænet og trænet og er efterhånden havnet i en kamp 
om Danmarksmesterskaberne, men mere om det senere.

Søren er så heldig at have en mor og en far, Jytte og Kim Jels-
bak, som ville ofre tid og penge på at tage med rundt i Danmark 
på løb. Foruden Cross-maskinen er det også nødvendigt med 
en bil til at transportere den i og til at medbringe værktøj og 
reservedele, og dertil en campingvogn til at overnatte i. Hjemme 
i garagen går der også meget tid med rengøring og vedligehold-
else, hvilket er ligeså vigtigt som at køre løb.

Crosskart er et firhjulet køretøj bygget i rørstel med 
en 2- eller 4-takt motor, altså en motor med eller uden 
olie i benzinen.

 Der er tale om flere klasser:
Mini                  7-9 år                     65 cm2 motor
Crosskart     10-11 år                     85 cm2     -
         -            12-15 år                   125 cm2 (må tunes)
        -             16 år og opefter     225 cm2 (må tunes)

De ydre mål på de 2 sidste modeller er 1,52 x 2,00 m. og mindste vægt med fører er 260 kg. Søren er 15 år og kører 
med en 125 cm2 maskine, som har 40-45 heste og kan skyde en fart af max 130 km/t. Det siger sig selv, at der 
skal holdes godt i rattet, og koncentrationen skal være i top, hvis man ikke vil køre galt eller hvis man tilmed helst 
vil vinde - og det vil Søren. Inden for et halvt år med 3 træningsløb, er Søren havnet i den bedste klasse, hvor der 
kæmpes om Danmarksmesterskaberne.

I Danmark køres der på flg. baner: Ørnedalsbanen ved Sæby, Nysumbanen ved Hobro, Løvelbanen ved Viborg, 
Nissebanen i Næstved. Der køres normalt 7 løb om året.Går man videre til EM køres der i Norge og Sverige eller 
Letland og Litauen.

Når man kører på det plan koster det mange penge. Derfor er Søren så heldig at have 4 sponsorer: Køreskole Heidi 
Morell, Vodskov, Danskilte, Grindsted, Jegstrup Crosscenter i Sulsted og entreprenør N. J. Holm, Vodskov.
Dansk Sportsunion (Dasu) står for afvikling af løbene, som typisk afvikles over 3 dage, hvor man fredag starter 
med licenskontrol og teknisk kontrol af crosskarterne og rallycross-maskinerne, da de kører på samme bane. Lørdag 
køres der træning og evt. 1. heat (løb), og herefter skulle der gerne være tid til socialt samvær, hvis ikke maskineriet 
driller. Her bruges bl.a. fællesteltet. Søndag køres der så de 2 sidste heat samt finale. til sidst er der oprydning og 
hjemrejse.
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Jeg skulle hilse og sige, at det så ikke er helt sikkert, at man er frisk og udhvilet mandag morgen.
Iøvrigt køres der sommetider i Storebededags-weekenden eller i pinsen.

Der er særdeles mange regler at holde styr på, når der køres løb, Forsikringer, licens og teknik og påklædning 
skal være i orden, så man så vidt muligt undgår skader på personer og materiel. Påklædningen består af bo-
muldsundertøj, heldragt, handsker, hue, nakkekrave, hjelm, briller og køresko og skal være af brandhæmmede 
materialer, og personen skal fastgøres i en 6-punkts sele. Udstyret er heller ikke gratis. Søren er dog startet op 
med en brugt Crosskart, der efter i stand-sættelse står i ca. 35000 kr., men en ny, som de bedste ofte kører i, er 
oppe i en pris på 100000 kr.
 
Indtil videre ligger Søren på en 3./4.plads, og her i sæsonens afsluttende løb den 1/10 blev placeringerne 
således: dagens løb - nr. 3, sponsorkupen nr. 3 og i DM blev placeringen en 4. plads. 
Allerede nu er Søren ved at få bygget en ny maskine - en rallykart med 250 cm2 motor, totalvægt 270 kg. og 
max hastighed 140-150 km/t - så kommer det til at gå stærkt, når banen stadig er 3-4 km. Ny sæson starter til 
april.

”Åben stald” på Østerholt !
Lørdag, den 17-9 havde Villy og Helle og deres søn Per åbnet døre og porte, så alle interesserede kunne få et 
indblik i, hvordan et moderne landbrug fungerer i dag.

Samtidig havde Borgerforeningen sørget for, at der var mulighed for at købe lidt mad og drikke.
Selv om vejret ikke lige var det allerbedste, så blev det en rigtig dejlig dag, hvor ca. 50 børn og voksne 
kiggede ind. Specielt 2 malkerobotter blev studeret ivrigt, men også dyrenes velfærd blev kommenteret og 
rost. Der var også mulighed for at fodre (og blive slikket af) nogle små kalve. Børnene havde også mulighed 
for at kravle rundt på de store halmballer, og så kunne de springe op i en stor korndynge. Det var der mange, 
der benyttede sig af, og det er helt sikkert, at en del havde både halm og korn med sig hjem.

Borgerforeningen siger hermed en stor tak til Villy, Helle og Per for et godt arrangement, og vi kan desuden 
oplyse, at økologiske landbrug over hele landet havde ”åbent hus” netop denne weekend.

Med venlig hilsen
Ole Peter Jakobsen, Borgerforeningen

Her fra Hammernyts redaktion ønsker vi 
Søren Held og lykke med den fremtidige 
kamp om 1.pladsen. Indtil videre må han 
glæde sig over en masse pokaler.
Til sidst skal nævnes, at nogle  af dem, der 
også fræsede rundt på marken, er Henrik 
fra Grindsted Autoservice og hans 2 børn 
Belinda og Jens. De er i fuld gang med at 
køre Folkeræs, som bl.a. også foregår på 
Ørnedalsbanen i Sæby.
Skulle der være nogle som er interesserede 
i flere oplysninger om sporten, så kan man 
gå ind på hjemmesiden: wwwcrosskart.dk.

Med venlig hilsen
Ole Peter Jakobsen, Borgerforeningen 
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Lokale 
Telefonnumre Det sker...

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.

Næste nummer af bladet udkommer 28/29 Januar 2012.  
Stof til bladet skal senest 2. Januar 2012 være hos redaktør Connie Vorsaa, Kornelparken 144 i 
Grindsted. Tlf. 98 28 63 33. 
E-mail til redaktionen: hammernyt@hammernyt.dk

Arrangør: Dato/klokslet: Arrangement:

Sognegården:   2.  november     kl. 19.00
  9.  november      kl. 18.30
16.  november      kl. 18.30
19. november    kl. 15.30
24. november    kl. 09.00
  2. december    kl. 18.30
  6. december    kl. 19.30
15. december    kl. 09.00
  1. januar 2012 kl. 14.00
13. januar          kl. 18.30
29. januar          kl. 09.00
  2. februar         kl. 18.30

Rådsmøde 
Familieaften med Minikonfirmander 
I privatbiler til Hammeraften
HammerKor jubilæumskoncert
Musikalsk legestue
Fællesspisning
Adventsfest
Dagplejejul
Nytårsgudstjeneste
Nytårsfest
Musikalsk legestue
Lysfest

Hammer kirke:   6. november       kl. 19.00
27. november    kl. 10.30
11. december     kl. 19.00
21. december     kl. 09.30
24. december     kl. 13.30 
og                        kl. 15.30
18. januar 2012  kl. 17.00

Mindedag
Familiegudstjeneste
Julekoncert med 9 læsninger
Skolejul

Juleaften i kirken
Spaghettigudstjeneste

Borgerforeningen 19. februar 2012 kl.14.00 
Alle torsdag  18.30-21.30

Fastelavnsarrangement. Mere info i næste blad
Ungdomsklubben har åbent

GSK Gymnastik 8. december kl. 19.30 -Juleafslutning for de voksne i Sognegården 

GSK Badminton: 28./29. oktober  
10./11. februar 2012
30./31. marts 2012

Natbadminton
Grindsted Mesterskaber
Hyttetur/Afslutning

GIF 6. november fra kl. 12.15
26.november fra kl.12.30
4. december fra kl. 13.00
11.december fra kl.11.30

Hjemmestævne
Hjemmestævne
Hjemmestævne
Hjemmestævne

        Redaktionen ønsker alle en rigtig god jul             
                         samt et godt Nytår  

Se omtale 
inde i bladet


