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Onsdag den 5. maj 2021 kl. 19.00
i klubbens lokaler på Nordvang 

Medlemsmøde
i badmintonafdelingen

HIF Badminton indkalder til medlemsmøde

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen HIF Badminton

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Regnskab for 2020 og    
 godkendelse af budget for 2021
4. Valg af bestyrelse, på valg: 
 Formand Ella Lambertsen  
 (ønsker ikke genvalg) 
5.  Behandling af indkomne forslag   
 modtaget inden den 1. maj
6.  Eventuelt
Invitation sendes til  
registrerede medlemmers mail 

FOLKEDANS/ Kulturelle aktiviteter
HJERTING IDRÆTSFORENING

1.  Valg af ordstyrer
2.  Bestyrelsens beretning
  v/formanden
3.  Fremlæggelse af regnskab  
  for 2020 samt godkendelse  
  af budget for 2021
4. Behandling  
  af indkomne  forslag  
  (indsendes senest  
  17. maj 2021)
5.  Valg
6.  Eventuelt

Dagsorden:

medlemsmøde
mandag den 31. maj 2021 kl. 19.30  

i Hjertinghus, Tobølparken 25, Hjerting

Hermed indkaldes til

Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19
i mødelokalet i Hjertinghus

Medlemsmøde
HIF-gymnastik

Vel mødt!
Med venlig hilsen Gymnastikudvalget

Hermed indkaldes til  
medlemsmøde i HIF-gymnastik

Dagsorden:
 Velkomst 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab for 2020 
 samt budget for 2021
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 
 Formand: Lisbeth Lomholt
 Kasserer: Malene Kühl Haaning (på valg)
 Sekretær/PR: Anette Hjorth Sørensen
 Uddannelse/halbooking: Position på valg 
 GranPrix/RSG: Mille Graarup
6. Eventuelt
Frist for indkomne forslag 
den 14. maj 2021 
til formand Lisbeth Lomholt
på lomholt@bbsyd.dk

Der vil være en  
lille forfriskning!

HIF Tennis 
Succesen fra sidste år fortsætter

Det har længe været tennisvejr, så vores aktiviteter 
starter i år allerede mandag den 19. april.

Aktiviteter (gratis):
Børnetræning: mandag og onsdag kl. 16.30-18.00 
Juniortræning: mandag kl. 16.30-18.00 
60+ træning: onsdag kl. 9-11 
Dropin: mandag kl. 18-20

Vi tilbyder også voksenintroduktion og ketsjer  
til nye medlemmer.  
Se planlagte på www.hjertingif.dk/tennis.

Som noget nyt har vi valgt at inddele ungdoms-
træningen i børnetræning (8-10 børn pr. træner) 
og juniortræning (4 unge til en ETK træner)  
for de fokuserede.  
Man kan få ekstra juniortræning (onsdag  
kl. 16.30-18.00) mod ekstra kontingent. 
ETK afholder også juniortræning  
tirsdage og torsdage.

Tilmelding 
Tilmelding på www.hjertingif.dk/tennis. Følg  
vejledningen på Tennis-forsiden.  
I år er tilmeldingen blevet mobilvenlig. Der er 
åbent for tilmelding og spil på banerne.

Bestyrelsen, HIF Tennis

Tennisæsonen starter 19. april

Som led i den landsdækkende event  
Tennissportens Dag inviterer HIF Tennis 
alle interesserede til at lægge vejen 
forbi klubbens baner på  
Tobølparken 25 (i smørhullet mel-
lem fodboldstadion, Hjertinghus 
og de kommende padelbaner) til en 
dag med tennisspil, sjove aktiviteter 
og hygge fra kl. 11-15. Det er gratis at 
deltage, og gæsterne kan kvit og frit 
låne ketsjere og bolde.

”Til Tennissportens Dag får alle mulighed 
for at prøve at spille tennis”, fortæller klub-
bens formand Claus Jensen. ”Alle er velkomne og alle 
kan være med – uanset alder, og om man har prøvet 
at spille før. Vores dygtige trænere står klar til at hjæl-
pe deltagerne godt i gang på banerne, og man kan  
høre nærmere om klubbens mange tilbud.” 

Med Tennissportens Dag præsenteres de mange 
glæder og fordele, der er ved tennis. Tennis er blandt 
andet mere gavnligt for helbredet end mange andre 
fritidsaktiviteter, det er en fleksibel sport at gå til, og 
man kan spille tennis sammen som familie på tværs 
af generationer.

Vi ses forhåbentligt til Tennissportens Dag

Bestyrelsen,  
Hjerting Idrætsforening Tennis

Kom og oplev tennis på
Tennissportens Dag 
Lørdag den 8. maj kl. 11-15

HIF Basket
MEDLEMSMØDE

afholder basketafdelingen  
medlemsmøde i klublokalerne  
på Nordvangskolen.
Dagsorden ifølge vedtægter

Tirsdag 10. maj  
kl. 20.15

Peder Rasmussen · mobil: 61 71 69 86
mail: prasmussen2306@gmail.com

HIFs Venner belønner sponsorer

TAKNEMMELIGHED – 
En stor idrætsorganisation 
som Hjerting IF kan ikke 
klare sig med kontingenter 
alene. Kravene fra medlem-
merne og omverdenen er 
højere end i ’gamle dage’. 

HIF rækker derfor hvert 
år hånden ud til virksom-
heder i lokalområdet for 
om muligt at få lidt støtte 
fra dem. Og mange af dem 
køber bannerannoncer, 
stadionreklamer, spinning-
cykler med reklamer på og 
meget andet.

Og det skal der takkes for, 
mener HIFs Venner. Derfor 
tager 79-årige Steffen Ruth 
fra støtteforeningen hver 
måned ud med en gave til 
Månedens Sponsor. Vi var 
med, da den i marts gik til 
tømrer- og snedkermester 
Rune Busch, Andersen & 
Busch i Guldager.

Vi spejder forgæves efter 
Andersen, men han solgte 
sin andel i 2015, så nu er 
Busch eneejer. Han fortæl-
ler, at han startede på ar-
bejdspladsen som lærling i 
1986.

”Vi laver alt indenfor 
tømrer- og snedkerarbejde. 
Vi har næsten alle skoler i 
Esbjerg, vi arbejder i land-
bruget, og vi er med til 
renoveringen af Hjerting 
Skole og Frihavn i Hjer-
ting,” fortæller han.

”Og vi laver selv vindu-
er og døre efter mål. Det 
har flere skoler haft glæde 
af, når en mørnet dør med 
skæve mål skal skiftes.”

Men hvorfor sponsor?
”Det er helt naturligt for 

mig. Jeg har selv som ung 
spillet fodbold i HIF, så jeg 
har en god grund, synes jeg. 
Jeg kan ikke spille mere, 
men jeg kan da støtte,” si-
ger han, mens Steffen Ruth 
finder to gode flasker fra 
Hjerting Vinhandel frem 
og overrækker dem med 
behørig coronaafstand.

”Vi synes, det er helt na-
turligt, at vi påskønner vo-
res sponsorer. Og så har vi 
fundet på det her med Må-
nedens Sponsor,” fortæller 
han.

Tidligere modtagere har 
været Tinas Bilpleje, GF 

Forsikring Esbjerg, First 
Stop, JM Sikring, Toyota 
Esbjerg, Blomster i Hjer-
ting, Alletiders Vikar og 
Esbjerg Planteskole

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

HIFs Venner siger 
tak til sponsorerne 
ved at tage ud 
med en flaske 
vin til Månedens 
Sponsor

Rune Busch får her som Månedens Sponsor sin gave af Steffen Ruth fra HIFs Venner.


