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Leder...

TiLmeLding og konTingenT...
 - hurtigt Og Nemt!  
Nye medlemmer er altid velkomne i HA85! Har du spørgsmål 
om træningstider, trænere eller noget helt tredje, så tøv ende-
lig ikke med at kontakte en af vores kontaktpersoner, som du 
finder på siden til venstre, eller via www.HA85.dk.

formand 
Søren Warburg Nielsen
Tlf. 41 93 97 79
formand@ha85.dk
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Bent Svendsen
Tlf. 61 70 52 68
sportschefhaandbold@ha85.dk 
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Økonomichef 
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Casper Bendsten
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Birthe Haahr 
haandbold@ha85.dk

badmintonudvalg 
Søren Ivarsen
badminton@ha85.dk

løbeudvalg
Marie Mønsted
loeb@ha85.dk

Caféen  og booking af ha-huset
John Birkekær 
cafe@ha85.dk

formand
Bent Svendsen
hahuset@ha85.dk
næsteformand
René Bergerling
Kasserer
Claus Couhan
menig
Carsten Jensen
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ansvarlig
Frank Fredelund Nielsen
sponsor@ha85.dk

Redaktion/dtp
Morten Dixen Olseth
morten.dixen@olseth.dk

BesTyreLsen HA85 HA-HuseTs BesTyreLse

HAvisen omdeles
til 2.200 husstande 
i Hvinningdal-
området.

Kære læser!

Vi er i fint selskab!

For 30 år siden blev det første ma-
rathon i Hamborg skudt i gang og 
Sølund Musik Festival satte strøm 
til højtalerne. De havde ikke over-
levet uden en kæmpe frivillig 
indsats og visioner om at gøre en 
markant forskel.

Det er blandt andet også denne 
indsats og de værdier der er de 
grundlæggende årsager til at 
også Hvinningdal Aktivitetsfor-
ening HA85 i år kan fejre sit 30  
års jubilæum i år. Det skal fejres!!

Derfor inviterer vi til fest... For alle 
nuværende og gamle HA85’ere 
og vi håber naturligvis, at du vil 
deltage og bidrage til at VORES 
forening bliver fejret med manèr.

I årets første udgave af HAvisen 
kan du læser mere jubilæet, men 
naturligvis og finde mange andre 
spændende historier om stort og 
småt i VORES forening HA85.

Rigtig god fornøjelse. 

Sportslige hilsner

På bestyrelsens vegne
Søren Warburg, formand HA85

- vi vil gerne skabe et sted, 
hvor både HA85’s medlemmer,  
gæstende klubber og andre, i 
endnu større grad har lyst til 
at komme, fortæller solvej og 
John Birkekær, der sammen 
med et team af frivillige, vil 
skabe en klub og en café, hvor 
det er sjovt at være.

De nye ansvarlige for klubhus 
caféen savner et hyggeligt sted, 
hvor medlemmerne kan mødes 
før kampe, efter træning - eller 
hvor man som forælder kan få en 
kop kaffe, mens man venter på sit 
barn.

Derudover har John og Solvej 
mange idéer og tiltag i støbeske-
en. Både hvad angår indretning, 
udvalg og andre arrangementer.

- Vi vil gerne opdatere sortimen-
tet af varer, så vi kan tilbyde små 
varme retter. Fransk hotdog og 
pommes frites er altid populært 
i en café som denne. Men vi vil 
gerne undgå frituren, så planen 
er at indkøbe en såkaldt pommes 

frites-ovn, som vi synes er et  
bedre alternativ.

- Det er oplagt at lave stor-
skærmsarrangementer med grill-
platte i forbindelse med lands-
kampe eller Champions Leauge. 

- Og så skal vi i det hele taget 
være gode til at gøre opmærk-
som på caféen, og tydeliggøre at 
hér er åben.

Aktive og frivillige 
Både Solvej og John er i forvejen 
engageret i HA85 som trænere 
for hhv. håndbold og fodbold. 
Derudover dyrker de også selv 
fitness, badminton og old boys 
fodbold. 

- Caféen skal kunne baseres på  
frivilligt arbejde, og vi er gået ind  
i det, fordi vi tror på at det kan 
lade sig gøre. Men vi kan natur-
ligvis ikke gøre det alene. Derfor  
søger vi allerede nu personer, 
som har lyst til at bruge lidt af  
deres tid, på at være med til at få 
det til at lykkes. 

- Det kan være nogle veninder, 
som har lyst til at prøve at stå i 
café. Eller en pensionist, som ger-
ne vil komme en time eller to om 
ugen. Vi kan tilpasse det helt efter 
hvad man har mulighed for.
 
Første åbningsdag 
Caféen har første åbningsdag til 
håndboldstævne i hallen søndag 
22. februar.

Velkommen i Klubhus Caféen!

Solvej og John Birkekær er top motiverede for, sammen med andre frivillige, at skabe nyt liv og 
aktivitet i HA Cafeen. - Vi har masser af idéer, men vi kan ikke gøre det alene, siger John Birkekær.

Bliv en del af 
deT nYe café-Team
Vi søger lige nu frivillige hjælpere 
(mindst 16 år), som har lyst til  
at bruge lidt fritid på at betjene 
caféen og skabe glæde for vores 
besøgende. du er ung eller ældre, 
måske pensionist, eller forælder til 
børn i klubben.

tovholder og ansvarlig er Solvej og 
John birkekær, som også varetager 
udlejning af caféen. Spørgsmål og 
interesse kan rettes til cafe@ha85.
dk, eller John birkekær: 40101677 
og Solvej birkekær: 26282282.

nye Tider er på veJ    
   i kLuBHus cAFéen!
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vores sponsor STARK Silkeborg, 
om de ikke havde lyst til at spon-
sorere materialerne, hvis vi skaf-
fede arbejdskraften. STARK var 
hurtige til at sige ja og leverede 
de ønskede materialer.

Vi fik straks stablet nogle frivil-
lige på banen, her i blandt et par 
”rigtige håndværkere”, som havde 
mod på at bruge et par timer en 
kold søndag i november. 

Da vi gik i gang med projektet, 
havde vi håbet at det kun var dele 
af taget der skulle skiftes, men det 
viste sig at de fleste tagplader var 
så porøse, at de smuldrede væk. 
Vi må nok regne med, at skulle 
skifte resten ved en senere lejlig-
hed.

når du sæLger din BoLig 
igennem nyBoLig FrAnk 
LercHe, giver deT 2500 kr. 
sponsorkroner TiL HA85.

Vi forsætter med den store succes, 
hvor Nybolig Frank Lerche støtter 
med 2.500 kr. hver gang en bolig 
sælges på anbefaling af dig eller 
andre medlemmer af klubben.

Så har I en drøm om at sælge 
Jeres bolig, så tænk på Nybolig 
Frank Lerche, og vær med til at 
støtte klubben med 2.500 kr. Det 
er vigtigt, at I husker at nævne 
HA85 inden I skriver under.

Vær med til at støtte børnene, 
unge som gamle. Vi er ca. 1.000 
medlemmer i HA85, som I kan 
være med til at støtte. Støtten gi-
ver bl.a. råd til, at der kan blive til 
nye bolde, spillertøj og at kontin-
gentet ikke bliver for højt.       

HA85 HAr næsTen FåeT 
nyT TAg

Efter en rigtig varm sommer sid-
ste år, kom der desværre en mas-
se regn, hvilket gjorde at klubhu-
sets  tagplader efter næsten 30 
år måtte give efter. Det betød en 
masse vand i klubhuset. Noget 
måtte gøres….  

Da pengene er små, spurgte vi  

vind eLLer vind...

Hvis du alligevel spiller på sport, 
kan du samtig støtte HA85 på 
Bet25.dk, som klubben har lavet 
en sponsoraftale med. 

Sportsbettingselskabet Bet25.dk,
er det eneste sportsbetting sel-
skab i Danmark, der automa-
tisk donerer penge direkte ud til 
dansk sport. Bet25 giver nemlig 
25% af sit sportsbetting overskud 

i støtte, direkte ud til de danske 
sportsklubber. Når du registrerer 
dig som kunde, vil 25% af det som 
du evt. vil tabe i spil gå til HA85.
Du kan læse mere og registrere 
dig på www.bet25.dk.

Andreas Kruse Lasse Nielsen, Jens Tejsner, 
Jesper Kjeldal (Mangler på billedet) 
Bent Svendsen og Frank F. Nielsen.

du kAn FøLge HA85 på Både
FAceBook og insTAgrAm

Følger du klubben på de sociale 
medier, får du også de små gode 
og sjove historier fra vores lokal-
område. #ha85.

veLkommen TiL vores 
nye sponsorer

Visioner og ideer har vi mange af 
i HA85, men økonomien er ofte 
den største udfordring til, at vi 
kan udvikle foreningens rammer 
og idégrundlag.
Vi glæder os over vores fortsat 
gode samarbejde med erhvervs-
livet i området, og kan byde vel-
kommen til de seneste partnere:
Pocketsize.dk (skoletasker)
og andreas Kruse byg (alt inden-
for tømrer- og snedkerarbejde).
Er du interesseret i et samarbejde 
med HA85, så kontakt os på:
sponsor@ha85.dk.

Nybolig Frank Lerche (tv) overrækker igen en check på 2.500 kr. 
til Frank F. Nielsen sponsorchef i HA85. 

www.sport24.dk Nørrevænget 34
Frederiksberggade 54         Julsøvej 107, Sejs

8600 Silkeborg Tlf. 86 82 19 61
www.byensbroed.dk . byensbroed@byensbroed.dk

4 5

korT nyT… korT nyT



HA85 - 30 års JuBiLæum

HA85 fejrer 
30 års jubilæum i år 

KÆMPE 
JUBilÆUmS-
KOnKURRence
SÅdan vindeR dU...
Beskriv din bedste oplevelse 
med HA85, og vær med i kon-
kurrencen om lækre præmier

Lav en beskrivelse af din HA85-oplevelse, og send den til:
morten.dixen@olseth.dk senest 1. juni 2015. 
dommerkomiteen vil udvælge de bedste historier, som 
bringes i næste udgave af HAvisen. 
vi glæder os til at høre din bedste oplevelse!

Når jubilæumshistorien om HA85 skal fortælles, er det i  
virkeligheden DIN historie det handler om. Derfor udlodder  
vi sammen med vores gode sponsorer, lækre præmier i form 
af gavekort for de bedste historier.

Hvad har været din største oplevelse i forbindelse med HA85, 
i den tid du har været medlem?

Var det dengang I var til et stævne i Vestjylland...
Da I var bagud 0-5, men alligevel vandt...
Da du forstuvede foden og blev båret af holdkammeraterne...
Eller noget helt andet du husker…

idræt under afslappede former 
blev almindeligt i 1970’erne og 
80’erne. Hvinningdal fik i 1985 
således sin egen aktivitetsfor-
ening, HA85, der satsede på 
både det traditionelle og det 
mere utraditionelle som fami-
liebold, hvor hele familien kun-
ne være med.

HA85, Hvinningdal Aktivitetsfor-
ening af 1985, var – og er – en helt 
anden forening. Den blev organi-
seret ud fra, hvad borgerne i Hvin-
ningdal havde brug for og lyst til. 
Det var bevidst, at man  dengang 
valgte navnet aktivitetsforening i 
stedet for idrætsforening. 

- Idéen var, at der skulle være 
plads til alle de aktiviteter, man 
havde lyst til, fortæller Poul Gud-
berg, medstifter og formand for 
HA85 i 15 år. 

Det betød, at man eksempelvis 
havde rulleskøjteløb, ældreidræt 
og cykling på programmet. Og 

så gjorde man det, at man lavede 
sine egne regler for, hvem der 
skulle spille på hold sammen i 
fodbold. Så for eksempel blande-
de man drenge og piger, og væg-
tede det højere, at børnene gik i 
klasse sammen, end at de var født 
samme årstal. 

- Det stødte på modstand fra det 
etablerede idrætsliv, og det var 
vel også, medgiver en smilende 
Poul Gudberg, en bevidst ud-
fordring af den ofte stive måde,  
tingene dér fungerer på.

Kilde: Interview med Poul Gudberg er et uddrag af artikel bragt på Nordjyske.dk 2007. Fotos: Jens Anker Tvedebrink.

www.sport24.dk

Præmiesponsorer:

Præmierne kan ikke ombyttes. Vinderne får direkte 
besked, og offentliggøres i næste udgave af HAvisen.

”Vi oplever et 
rigtigt stort 

engagement, som 
netop hviler på 
de værdier der 

stiftede klubben”

det holder stadig efter 30 år
Søren Warburg Nielsen, nuværen-
de formand for HA85, fortæller  
om foreningen anno 2015:

- Den oprindelige idé lever stadig! 
Klubben har et tilbud til alle, uan-
set alder. Den fremmer idræt og 
fællesaktivitet og er derigennem, 
med til at udvikle fysisk sundhed 
og socialt samvær blandt med-
lemmerne. 

- Vores aktivitetsniveau er højt og 
stigende. Med godt 1000 aktive 
medlemmer, heraf ca. 100 træ-
nere og ledere, er vi en betydelig 
idrætsforening i lokalområdet.  
I Hvinningdal og Buskelund om-
rådet er rigtig mange borgere 
involveret i klubben, enten som 
træner/leder eller som aktiv. Vi 
oplever et rigtigt stort engage-
ment, som netop hviler på de vær-
dier der stiftede klubben, og som 
vi ønsker at videreføre til de næste 
generationer af frivillige i HA85, 
slutter Søren Warburg Nielsen.

HAvisen vil vi henover året fortælle historien om klubbens stiftelse. 
Herover tager Poul Gudberg første spadestik til klubhuset ved 
Hvinningdal Hallen, sammen med nogle af de yngste medlemmer.

1. PRÆmie
Gavekort fra Sport 24 
Værdi 2.500 kr.

dEt Kan du vindE...

G A V E K O R T

2.500,-
www.sport24.dk

3. PRÆmie
Gavekort fra Sport 24 
Værdi 500 kr.

2. PRÆmie
Gavekort fra byens brød
Værdi 500 kr.

4. PRÆmie
Gavekort fra byens brød
Værdi 250 kr.

G A V E K O R T

500,-
www.sport24.dk

G A V E K O R T

500,-

G A V E K O R T

250,-
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Februar tilbud:

Når det gælderkontaktlinser
er vi løsningen – på kort og lang sigt

Når det gælderkontaktlinserNår det gælderkontaktlinserNår det gælder

er vi løsningen – på kort og lang sigt

• Professionel undersøgelse

• Topografi ske billeder af din hornhinde

• Linseabonnement uden besvær

• Også mulighed for kontantkøb

• Vi kan sende linserne direkte til dig

• Aldrig mangel på linser

• Du har altid styr på økonomi og 

  leveringstidspunkt

• Du betaler kun for det, du bruger

• Start og stop af abonnement 

  som det passer dig

• Altid først med de nyeste linsetyper

• Vi indkalder til kontrol

• Flex mellem linser og briller

• Vi tilpasser speciallinser 

Det kan du se frem til 

hos Nyt Syn Silkeborg 

Kontaktlinseklinik:

Vi hjælper dig godt i gang.
Kontaktlinser er den idelle løsning for alle, 
der ikke kan se sig selv med briller, men også 
for brillebrugere, der dyrker motion, sport og 
lignende. Hos Nyt Syn hjælper vi dig godt i gang 
med kontaktlinserne. Vi starter med en profes-
sionel øjenundersøgelse, og fi nder ud af om 
du er egnet til at bruge kontaktlinser. Dernæst 
tager vi en snak om de forskellige linsetyper og 
løsninger. Er kontaktlinser det bedste for dig, 
fi nder vi en løsning, der sidder lige i øjet ...

  Vi gør det nemt at have 

kontaktlinser. Kig ind 

    og få en linsesnak

Nyt Syn Silkeborg Optik og Kontaktlinseklinik
Nygade 6 • Silkeborg • 86 80 19 00 • silkeborg@nytsyn.dk            

deT SKeTe i SilKeBORg i 1985...
JAnuAr
• Silkeborg Folkemusikforening stiftes.
•  Børnehaven Færgely har 40 års jubilæum.

FeBruAr
•  Radio Silkeborg indleder sine regelmæssige   
 udsendelser.
•  Silkeborg får en idrætsklub for handicappede  
 med navnet HASI: Handicapidræt i Silkeborg.
•   Et musikværksted åbner i Silkeborg på adressen  
 Nygade 18, etableret af Signe og Niels Rømer.

FeBruAr
•  Hoteldriften på Silkeborg Bad genoptages efter  
 en kort pause. Forpagtningen er overtaget af   
 Anna Graversen, som driver aktivitetscenter på  
 badet.
•  Silkeborg Dyrehave ved Kastaniehøjvej indvies.

ApriL
•  Linå Andelsmejeri lukker.
•  Kragelund Kro brænder.

mAJ
•  Silkeborgs døgnplejeordning starter.
•  Sinding Mejeri lukker.

Juni
•  Silkeborg-afdelingen af Landsforeningen til 
 Arbejdsløshedens Bekæmpelse opløses. Det var  
 den sidste i landet.

HA85 - 30 års JuBiLæum

30
 års jubilæum

HA85 - 30 års JuBiLæum

JuLi
•  Første spadestik til Hvinningdalhallen tages.

sepTemBer
•  OK-klubben i Silkeborg stiftes.
•  Linå kirkes nye orgel indvies.
•  11 familier fra Silkeborg og omegn holder 
 rejsegilde på en 24 meter høj vindmølle, placeret  
 på Resdal Bakke.
•  Der er rejsegilde på Funderhallen.

okToBer
•  Hvinningdal Aktivitetsforening – HA85 stiftes.
•  A/S Alderslyst Mejeri i Silkeborg standser 
 produktionen.
•  Den nye klokkestabel i Sejs indvies.
•  Balleskolen indvies. Den er bygget etapevis i   
 løbet af 12 år.
•  Et teaterværksted åbner i Medborgerhuset.

novemBer
•  Silkeborg Posthus ved Kejlstrupvej indvies.
•  I Silkeborg er der premiere på filmen ”Silkeborg –  
 også en by i Danmark”, fremstillet af Carsten Frank  
 og Karin Kristiansen.

decemBer
•  Der holdes rejsegilde på Mariehøj præstegård.

30
 års jubilæum

JuBiLæumsFesT!
vi viL FeJre deT med dig...
I 1985 blev HA85 officielt stiftet af en flok ildsjæle 
der havde en drøm om at organisere idrætten og 
forskellige aktiviteter i Hvinningdal. Her 30 år efter,
er vi omkring 1000 involveret i vores forening, så 
missionen er lykkedes.

Derfor vil vi gerne invitere alle, der er involveret i 
HA85 til et brag af en jubilæumsfest

LørdAg d. 12. sepTemBer 2015. 
- Så sæt allerede nu et STORT kryds i kalenderen! 
Mere information følger...

Det vindende hold i Lemming Sportsuge.

Den første pokal HA85 vandt!
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multi-
banen: 
- en 
mega 
succes!
Tilbage i september 2013, kun-
ne vi indvie vores egen mul-
tibane i Hvinningdal, rejst på 
lokalt og frivilligt engagement, 
og støtte fra vores gode spon-
sorer. men hvordan er det så 
gået siden? vi har spurgt nogle 
af dem som benytter banen al-
lermest.

Interview med Palle Bromand, 
træner for U10 og U12 drenge:

hvor ofte træner i på multibanen?
- U12 har i denne vinter haft to 
ugentlige træningspas på multi-
banen. Typisk møder der mellem 
14 og 16 drenge op til disse træ-
ningspas, og derfor inddeler vi 
i to grupper. En der løber på sti-
erne, og en anden der laver fod-
boldrelateret øvelser på banen. 
Når begge grupper har været 
igennem den sjove del på banen 
og den knapt så sjove del på sti-
erne, slutter vi af med forskellige 
spil på banen. 

hvad lægger i vægt på, når i træ-
ner på multibanen?

- Størrelsen af multibanen gør, at 
vi kan lære vores spillere at spille 
hurtigt og retvendt. Selv med fire 
spillere på banen er der ikke plads 
til mange driblinger (selvom det 
selvfølgelig stadig prøves), og 
drengene tvinges til at finde løs-
ninger hurtigt. Endvidere gør 
banderne at der er meget få spil-
stop. 
Vægten i vores træninger er 
også lagt på afleveringer (fart 
og præcision), samt det at være 
retvendt. Det er temaet både i de 
første boldøvelser og i spillet efter-
følgende. Vækker man en U12 
dreng om natten skulle han gerne 
kunne svare på, hvilket ben man 
modtager en bold med.

hvad synes spillerne om at træne 
på multibanen?
- Spillerne synes helt sikkert det 
er sjovere at træne på multiba-
nen end at løbe. Fremmødet, som 
nævnt ovenfor, i forhold til en 
bruttotrup på 19, vidner jo også 
om at drengene synes det er sjovt 
(vi håber da ikke det er forældre-
ne der presser dem alle afsted).

indhold FodBoLd

Interview med Heidi Østgaard, 
træner for U12 piger:

hvor ofte træner i på multibanen?
- Henover vinteren træner vi med 
U12 pigerne en gang om ugen i 
kombination med kunstgræsba-
nen i ØBG. Og vi træner i al slags 
vejr. 

hvad lægger i vægt på, når i træ-
ner på multibanen?
- Vi lægger i høj grad vægt på 
småspil, sammenspil og at alle 
bliver holdt i gang. Vi udnytter 
også banens bander til tekniske 
øvelser. Og i de kolde måneder 
har Multibanen også den fordel, 
at den indbyder til fart og høj  
intensitet, gør at ingen står og bli-
ver kolde.

hvad synes spillerne om at træne 
på multibanen? 
- Pigerne elsker at vi kan spille 
fodbold hele året. Banen er po-
pulær hos spillerne og fungerer 
rigtig godt for os.

Hvinningdal skolen var en vig-
tig medspiller i multibane-pro-
jektet.  eleverne og lærerne på 
skolen benytter sig af banen 
både i frikvarterer og i timerne.

Interview med Tine Sax, Skole-
leder på Hvinningdal Skolen.

hvem benytter multibanen i fri-
kvarterene - er det bestemte år-
gange?
- Alle årgange er meget interes-
serede i at benytte Multibanen – 
lige fra store til små! 

er der fri adgang til banen, eller er 
der en fordeling klasserne i mel-
lem?

- Skolens elevråd har udarbejdet 
en plan for hvilke årgange som 
har Multibanen i hvilke frikvar-
terer… Det var nødvendigt med 
struktur pga. den store populari-
tet! 

Multibanen indgår også i den un-
derstøttende undervisning i sko-
lens 12-pause, hvor pædagoger 
fra fritidsdelen har aktivitetsbånd.

Kan skolen udnytte multibanen i 
undervisningsammenhæng?
- Multibanen benyttes massivt – 
både i den etablerede idrætsun-
dervisning og i forbindelse med 
indsatsområdet ”motion og be-
vægelse” fra skolereformen. Efter 
skoletid har fritidsdelen stor glæ-
de af Multibanen.
Kort sagt: Multibanen er et kæm-
pe aktiv for Hvinningdalskolen, 
og vi er meget taknemmelige for 
de mange folk, som har trukket et 
stort læs for at få projekt ”Multi-
bane” til at lykkes!!

Palle Bromand træner både U12 drenge og her U10 drenge. Han og trænerteamet glæder 
sig over de muligheder Multibanen giver om vinteren, og udnytter de egenskaber den har.

Idéen med Multibanen var, at både HA85 og Hvinningdalskolen kunne benytte banen.  Og ifølge 
skoleleder Tine Sax, lever Multibanen helt op til intentionerne. Her er det U12 pigerne der træner.

10 11
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orientering fra 
Fc silkeborg omkring 
senior fodbold fra 2015

senioropstart 
i Fc silkeborg

styregruppen i Fc silkeborg, 
repræsenteret ved øBg, HA85 
og den daglige ledelse, har be-
sluttet at der fra 1. januar ikke 
vil være mulighed for lukkede 
hold i klubben.

Dels har styringen af nogle af hol-
dene ikke været tilfredsstillende, 
men først og fremmest skyldes 
det, at fundamentet i FC Silkeborg 
bl.a. er fællesskab og fairness. 

Vi mener at det er uholdbart, at 
vi ikke kan give dygtige spillere 
mulighed for at spille på højest 
mulige niveau.
Samtidig er en fælles seniorånd, 

hvor man træner sammen og 
kommer hinanden ved, vigtig for 
klubben.

Til sidst har der været udfordrin-
ger med holdsætningen, som 
kunne være løst med mere flek-
sibilitet og kommunikation. Kam-
meratskabet vil stadig være der, 
bare i en større skala.

Per vil være ansvarlig for første-
holdet, men der er selvfølgelig 
stadig brug for holdansvarlige til 
de øvrige hold.

Vi håber, at I har mod på at byde 
ind på den kommende sæson.

Winther Sport & Fritid
Tlf. 86 80 60 20

Af Christian Duus og Ole Damgaard på vegne af Styregruppen i FC Silkeborg.

Tilbuddet gælder
fredag og lørdag

Lørdag d. 14. februar bød Fc 
silkeborg nye og gamle se-
niorspillere velkommen til 
forårssæsonen.

Det skete med en omgang fæl-
les træning fra kl. 10.30-12.00, 
hvorefter klubben var vært 
for en omgang varm suppe i 
Vulcanen, hvor klubbens nye 
1. holdstræner Per Kristensen 
fortalte om den kommende 
forårssæson.

12 13
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faKTa:
Der findes i alt 169.815 fod-
boldspillere i Jyllands 925 fod-
boldklubber – heraf 43.483 
aktive fodboldspillende mænd 
(over 18 år) og 7.726 fodbold-
spillende kvinder (over 18 år).

I efteråret 2014 deltog 1426 
voksenhold (kvinder og mænd) 
i DBU Jyllands 11-mands seri-
erækker. Hertil kommer hol-
dene i diverse 32+ rækker samt 
7-mandshold.

”Jeg begyndte selv 
først at spille 

fodbold som voksen 
i HA85, hvilket 
samtidig blev 

indgangen til det 
frivillige lederarbejde 

i AC Silkeborg og 
nu DBU Jylland.”

dBu nøglepost 
til lokal fodbold-
formand

Lene Bengtsson, fodboldfor-
mand i Ac silkeborg, skal sam-
men med et helt nyt team af 
frivillige ledere stå i spidsen for 
videreudviklingen af senior-
fodbolden i Jylland.

Den 44-årige fodboldformand fra 
AC Silkeborg er nemlig udpeget 
som formand for DBU Jyllands 
seniorudvalg og skal dermed stå 
i spidsen for det nye team af frivil-
lige ledere, der skal videreudvikle 
fodboldtilbuddene for kvinder og 
mænd i de jyske fodboldklubber.

- Jeg glæder mig utroligt meget 
til at skulle arbejde med så vigtigt 
et kerneområde for DBU Jylland. 
Vi står lige nu med en stor udfor-
dring på seniorområdet. Bl.a. hele 
spørgsmålet omkring fastholdel-
se af voksne i foreningsidrætten, 
siger Lene Bengtsson og fortsæt-
ter:

- Men samtidig står vi også med et 
kæmpestort uudnyttet potentia-
le, nemlig at voksne ønsker at dyr-
ke idræt som aldrig før. Derfor bli-
ver vi nok nødt til at gøre tingene 

lidt anderledes og turde bryde 
med vanetænkningen, hvis vi skal 
lykkes med at trække endnu flere 
voksne motionister ind i fodbold-
klubberne, siger Lene Bengtsson, 
der har været formand i AC Silke-
borg gennem de seneste to år.

indhold FodBoLd

sundhed i verdensklasse
Hun hæfter sig bl.a. ved nogle af 
videnskabelige undersøgelser, 
som viser, at motionsfodbold er 
langt sundere end eksempelvis 
løbetræning:

- På DBU Jyllands delegeretmøde 
overværede jeg professor Peter 
Krustrup oplæg om fodboldens 
sundhedsmæssige betydning for 
bl.a. overvægtige, ældre og syge, 
og det er jo nogle meget væsent-
lige budskaber, som vi helt sikkert 
skal have formidlet ud til så man-
ge som muligt, siger Lene Bengts-
son, der selv først begyndte at 
spille fodbold som voksen i HA85, 
hvilket samtidig blev indgangen 
til det frivillige lederarbejde i AC 
Silkeborg og nu DBU Jylland.

Fra håndbold til fodbold
- Som barn spillede jeg håndbold. 
Jeg ville egentlig gerne have spil-
let fodbold, men det var ikke så 
udbredt, og derfor blev det hånd-
bold. Men det er der heldigvis 
ændret på i dag, hvor der er rigtig 
mange piger der spiller fodbold, 
og nu skal vi også i gang med 
Fodbold Fitness i min egen klub, 
AC Silkeborg, og jeg håber virke-
lig, at vi får en masse af mødrene 
i gang med at spille, sige Lene 
Bengtsson, der til daglig sidder i 
en funktion som projektleder og 
kvalitetskonsulent i administrati-

onen på Hospitalsenheden Midt, 
der omfatter sygehusene i Viborg, 
Silkeborg, Hammel og Skive. 

Derfor kender hun med egne 
ord præmisserne for at fungere i 
krydsfeltet mellem beslutnings-
tagere og administration i en po-
litisk organisation.

spændende temagrupper
- Nu er fodboldsystemet jo nyt 
for mig, men det virker som om, 
at man åbner sig mere og mere 
op, og jeg glæder mig f.eks. helt 
konkret til at indgå i den helt nye 
måde, som DBU Jylland har orga-

niseret sig på omkring seniorfod-
bolden – nemlig med temagrup-
per. Det giver virkelig mulighed 
for fordybelse på de forskellige 
områder, og det forventer jeg 
mig rigtig meget af, siger Lene 
Bengtsson.

DBU Jylland har sammensat de 
forskellige udvalg gennem en 
åben ansøgningsproces, hvor alle 
interesserede har haft mulighed 
for at bringe sig selv på banen. 
Bl.a. for at kunne rekruttere helt 
nye personer ind i organisatio-
nen.

Lene Bengtsson er ny frontfigur i DBU 
Jyllands satsning på seniorfodbolden.

Vi står med et kæmpestort uudnyttet potentiale, nemlig at voksne ønsker at dyrke idræt som aldrig før. 
Derfor bliver vi nok nødt til at gøre tingene lidt anderledes og turde bryde med vanetænkningen, hvis vi skal 

lykkes med at trække endnu flere voksne motionister ind i fodboldklubberne, siger Lene Bengtsson.

FodBoLd

Af Mads D. Larsen, DBU Jylland



Festlig afslutning og 
start på ny tradition!

mere end 60 friske Hvinning-
dal-løbere deltog i champag-
neløbet i silkeborg nytårsaf-
tensdag.

På tværs af både løbe-, fodbold-, 
håndbold- og badmintonafdelin-
gen, kunne HA85 mønstre hele 62 
startende til det nye løbsinitiativ 
på årets sidste dag. Med støtte fra 
Folkesparekassen, kunne HA85 
tilbyde startnumre til en attraktiv 

med ca. 30 løbere. Det var en su-
per god idé, som hermed er givet 
videre til andre hold i klubben, 
når muligheden byder sig igen. 

HA85 vandt holdkonkurrencen
Løbets hovedsponsor Folkespare-
kassen havde udlovet et sponso-
rat, til den af byens idrætsklubber 
som kunne mønstre flest med-
lemmer til Champagneløbet.
HA85 tog udfordringen op og gik 

pris til både, 5 km løb, 5 km walk, 
¼ og ½ marathon. Det var der rig-
tig mange som ønskede at tage 
imod – så mange, at der tidligt 
blev meldt alt udsolgt.

Hvad enten man deltog som lø-
ber på en kort eller lang distance, 
eller på 5 km Walk, blev man godt 
underholdt på ruten rundt om 
søerne: Først på ruten blev del-
tagerne mødt af både hip hop-

aktivt ind i konkurrencen! Gen-
nem opslag på klubbens Face-
book og Instagram-side, blev 
medlemmerne opfordret til at 
stille op i HA85’s røde og sorte 
farver. Og på løbsdagen kunne af-
delingsleder i Folkesparekassen, 
Jens Kjærsgaard udråbe HA85 
som vinder af konkurrencen. En 
skøn fjer i hatten til det lokale en-
gagement!

dans, konfettikanoner og ener-
gisk live musik. Og i målområdet 
stod ligakvinderne fra Silkeborg-
Voel KFUM klar med champagne, 
sodavand og kransekage til alle 
deltagere.

u12 drenge og familie
Som en hyggelig, fælles afslut-
ning på 2014, samlede vores U12 
fodbolddrenge deres forældre 
og søskende, så de alene stillede 

gentagelse ønskes
Funder Løbeklub stod bag det 
nye initiativ i Silkeborg midtby, 
som trak i alt 1063 deltagere. Der 
skal lyde stor ros til arrangørerne 
for et løb hvor alt klappede. Løbet 
var en frisk optakt til den festaften 
som mange efterfølgende skulle 
hjem til. HA85 vil bakke op om 
begivenheden igen, og vil sende 
information ud i god tid inden 
næste Champagneløb.

Dygtige
håndværkere
- de bedste 

løsninger
70 23 08 18
sinus-installation.dk

Dygtige
håndværkere

- de bedste løsninger

70 23 08 18
sinus-installation.dk

LokALLøB

De rød- og sort-stribede trøjer var med helt fremme fra start til Champagneløbet i Silkeborg. Det store HA85 hold satte sit præg på Champagneløbet, og havde en festlig start på årets sidste dag i 2014.

Folkesparekassen havde til lejligheden 
stillet et sponsorat på højkant blandt 
byens største idrætsklubber. HA85 løb 
af sted med checken på 5000 kr. som 
her bliver overrakt af afdelingsleder 
Jens Kjærsgaard til Frank Fredelund 
Nielsen fra HA85.

16 17
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u10 piger har virkelig sat turbo 
på målene her efter julepausen.

Senest blev det til sejr til såvel U10 
c, som vandt ude over Bording IF 
5-4, samt U10 d, som samme dag  
vandt 5-2 hjemme over Kjellerup.

Torsdag d. 18. december havde 
de to trænere solvej og Lars, 
inviteret til julehygge i hallen. 
Hele 41 forældre, søskene og 
spillere deltog.

Julehyggen bestod af såvel moti-
on, fælles spisning samt hyggelig 
samvær.
Det blev til en super sjov 
håndbold”kamp” hvor forældre, 

søskene og spillere fightede til 
den helt store guldmedalje.

Efter kampen blev der serveret  
risengrød og æbleskiver til alle.

Flotte sejre til 
u10 pigerne

Forrygende juleafslutning

På billedet ses nogle glade håndboldpiger og trænere efter sejren i Bording Hallen.

En glad flok U10 piger samt en total fantastisk træner 
som fik overrakt  en flot julebuket fra alle spillerne. 

Hvorfor går du til håndbold?
sådan blev 21 friske og vel-
oplagte u12 håndboldpiger 
spurgt i hallen en tirsdag aften 
lige inden træning.
Hvad de svarede kan læses her:

”Fordi det er sjovt”.
”Fordi det er mega sjovt”.
”Fordi der er nogle 
dejlige mennesker”.
”Fordi mine venner er der”.
”Fordi jeg brænder for det”.
”Fordi der er udfordringer”.

Udtalelserne falder i god tråd 
med klubbens vision: Vi vil være 
Silkeborgs sjoveste forening.

Hvad er det så der gør det sjovt, 
og driver lysten til at træne 2  

gange om ugen og spille kampe 
hver weekend? 

Hemmeligheden er balancen 
mellem et godt sammenhold, 
udfordringen i træningspassene 
og succes ved at vinde håndbold-
kampe. 

I løbet af denne sæson har der 
været fælles overnatning i aflast-
ningen, fællesspisning i cafeen 
og fællestur til BSV kamp i Jysk 
Arena, samt Rør Cup julestævne i 
Aars. Desuden deltager pigerne i 
Holstebro Cup, som er et stort på-
skestævne der løber over 4 dage. 

Pigerne nyder de mange fælles 
arrangementer, hvilket styrker 

sammenholdet og smitter posi-
tivt af på banen.

Får man også gode oplevelser som 
U12 pige-træner? 
Ja, det gør man bestemt.  At træ-
ne 21 fantastiske piger og se dem 
udvikle sig i og udenfor banen er 
livsbekræftende. Vi griner meget 
og hygger os med pigerne og så 
går vi mindst ligeså meget op i 
håndbold som pigerne. 

Sidst men ikke mindst, så får vi 
lov til at være til håndboldkampe 
hver weekend og overnatte med 
rullemadrasser i de jyske haller... 

Men hvad gør det, når man har 
det sjovt?

18 19
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Håndboldudvalgt i HA85: Fra venstre, Lise Fredelund Nielsen, Lene Grønvald Svendsen, 
Birthe Haahr Jørgensen, Birthe Andersen og Martin Husted.

20 21

i skrivende stund har vi i HA85 
omkring 300 aktive håndbold-
spillere. det er simpelthen så 
fantastisk. samtidig er det op-
lagt, at en så stor afdeling har 
krav på et håndboldudvalg, 
som kan matche de mange en-
gagerede spillere. 

Heldigvis kan vi her præsentere 
HA85´s nye håndboldudvalg, der 
er et mix mellem nye ansigter 
samt mere erfarne kræfter. Alt i 
alt er det rigtig rart og rigtig godt 
for klubben, at vi kan fortælle lidt 
mere om udvalgets medlemmer, 
og deres arbejdsopgaver.

Det nye håndboldudvalg har nu 
været samlet 1. gang straks efter 
nytår, og på dette møde blev føl-
gende agenda gennemgået:

stillingsbeskrivelse for Tc 
(trænercoach)
Stillingsbeskrivelse for vores træ-

Sæt kryds i kalenderen og kig 
forbi Hvinningdalhallen, hvor alle 
klubbens hold vil være i aktion. En 
lørdag i håndboldens tegn, som 
vi alle i håndboldudvalget glæder 
os rigtig, rigtig meget til.

Håndboldudvalgets medlemmer, 
samt de enkeltes opgaver:
 
Lene Grønvald Svendsen
Lene arbejder i håndbold udval-
get med ad hoc opgaver og er 
med til at sikre, at håndboldud-
valget altid arbejder ud fra klub-
bens vedtagne vision og mission. 
Ud over opgaverne i udvalget, er 
Lene holdleder for dame senior 
og hjælper også til på vores U14 
drenge hold. Så hun er et kendt 
ansigt i HA85. Lene vil sammen 
med udvalget arbejde hen imod 
at så mange som muligt deltager i 
sammen stævne en gang om året. 
Dette for at udvikle sammenhold, 
holdene og årgangene imellem. 
Kommunikation mellem spillere, 
trænere og forældrene ligger 

nercoach siger næsten sig selv. 
Det er vigtigt for alle klubbens 
trænere og ledere, at det er lagt 
i faste rammer, hvordan man kan 
benytte sig af trænercoachens 
kompetencer. Samtidig er det vig-
tigt for vores trænercoach, at den-
nes rolle er afstemt i forhold til de 
hold og trupper, som modtager 
coachens støtte og vejledning 
frem mod det fælles mål, hele ti-
den at blive bedre håndboldspil-
lere – og hold.

den røde tråd i HA85 hånd-
bold. Hvad vil vi være kendt for 
i HA85 håndbold? Hvad skal 
der arbejdes med på de for-
skellige årgange?
Den Røde Tråd i HA85 håndbold 
er et nyt begreb. Det går ganske 
enkelt ud på at definere et sæt af 
håndboldfaglige mål og fokus-
områder, hvor igennem vi i HA85 
håndbold gerne vil udvikle vores 
spilkoncept og spillere.

Lene meget på sinde og hånd-
boldudvalget er altid klar til en 
snak om stort og småt, så ingen 
går og ”murer inde” med noget.

Lise Fredelund Nielsen
Lise er ansvarlig for rekvisitter 
samt kontakten til vores tøj og 
materiale leverandør Sport24. 
Når spillertøjet skal fornyes er det 
også Lise, som vil forestå denne 
opgave. Skulle et hold ønske at 
købe træningsdragter med egne 
sponsorer og navne på tøjet, skal 
dette også koordineres via Lise.

Martin Husted
Nyeste medlem i håndboldud-
valget er Martin Husted, som har 
sin fortid i Silkeborg IF. Martin 
bor i Hvinningdal, og har med sin  
ledermæssige baggrund allere-
de nu været godt i gang med at 
formulere oplæg til trænercoach  
rollen, samt til HA85´s Røde Tråd.

Birthe Andersen
Birthe har i mange år været 
HA85´s håndboldformand, og via 
dannelsen af det nye håndbold-

Håndboldsæsonen 2015/216 
- Hvilke hold har vi? - Hvilke 
trænere har vi? - Før skole-
håndbold?
Ja, det giver næsten sig selv, at 
håndboldudvalget allerede nu er 
i fuld gang med at skabe et over-
blik over, hvilke hold, spillere og 
trænere vi har i den kommende 
sæson. 
Denne proces starter med at 
håndboldudvalget gennemfører 
interviews med alle nuværende 
trænere for at sikre at den enkelte 
fortsætter på det niveau og med 
de opgaver, som matcher bedst 
med tid, kompetencer og mulig-
heder.

Brag i hallen 21. februar
Brag i Hallen d. 21. marts. Det er 
ikke første gang at HA85 arran-
gerer Brag i Hallen – men det er 
første gang at dette nye hånd-
boldudvalg arrangerer et brag – 
og det bliver lørdag d. 21. marts.  

udvalg har vi langt om længe 
kunnet imødekomme Birthes øn-
ske om aflastning. Samtidig er vi 
enormt glade for at Birthe stadig 
har tid og lyst til at være med i 
håndboldudvalget, da det netop 
sikrer en god stabilitet.
Birthes opgaver er at være stævne- 
ansvarlig, samt turneringsleder 
og hovedkontaktet til JHF.

Birthe Haahr Jørgensen
Jeg er nytiltrådt formand i HA85´s 
håndboldafdeling. Jeg har i en år-
række været træner i klubben, li-
gesom jeg følger mine 3 børn tæt 
i hhv HA85´s U14, U12 og U8.
Som formand er jeg utrolig glad 
for at have så mange dygtige og 
kompetente kræfter med i HA85´s 
nye slagkraftige håndboldudvalg.

Hvis du nu går og brænder for 
at deltage omkring håndbolden 
i HA85, så vil vi utroligt gerne 
høre fra dig. Alt i alt glæder vi 
os rigtig meget til at tilbringe 
mange timer i HA85 og sætte 
scenen for verdens bedste sport:  
HÅNDBOLDEN!!!

Af Birthe Haahr Jørgensen

Hvor mon den er...  
den røde tråd...

HåndBoLd
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Når det gælderkontaktlinser
er vi løsningen – på kort og lang sigt

Når det gælderkontaktlinserNår det gælderkontaktlinserNår det gælder

er vi løsningen – på kort og lang sigt

• Professionel undersøgelse

• Topografi ske billeder af din hornhinde

• Linseabonnement uden besvær

• Også mulighed for kontantkøb

• Vi kan sende linserne direkte til dig

• Aldrig mangel på linser

• Du har altid styr på økonomi og 

  leveringstidspunkt

• Du betaler kun for det, du bruger

• Start og stop af abonnement 

  som det passer dig

• Altid først med de nyeste linsetyper

• Vi indkalder til kontrol

• Flex mellem linser og briller

• Vi tilpasser speciallinser 

Det kan du se frem til 

hos Nyt Syn Silkeborg 

Kontaktlinseklinik:

Vi hjælper dig godt i gang.
Kontaktlinser er den idelle løsning for alle, 
der ikke kan se sig selv med briller, men også 
for brillebrugere, der dyrker motion, sport og 
lignende. Hos Nyt Syn hjælper vi dig godt i gang 
med kontaktlinserne. Vi starter med en profes-
sionel øjenundersøgelse, og fi nder ud af om 
du er egnet til at bruge kontaktlinser. Dernæst 
tager vi en snak om de forskellige linsetyper og 
løsninger. Er kontaktlinser det bedste for dig, 
fi nder vi en løsning, der sidder lige i øjet ...

  Vi gør det nemt at have 

kontaktlinser. Kig ind 

    og få en linsesnak

Nyt Syn Silkeborg Optik og Kontaktlinseklinik
Nygade 6 • Silkeborg • 86 80 19 00 • silkeborg@nytsyn.dk            
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    og få en linsesnak

Nyt Syn Silkeborg Optik og Kontaktlinseklinik
Nygade 6 • Silkeborg • 86 80 19 00 • silkeborg@nytsyn.dk            

samarbejdet med siF håndbold 
har budt på mange positive op-
levelser. 

Lørdag 3. januar i år kunne Jyl-
landsseriens stabile målmand 
Palle Jensen fejre sin kamp nr. 
300. Det skete i kampen mod IK 
Skovbakken. Selve fejringen og 
overrækkelsen af blomster og 

gavekort skete på hjemmebane i 
JYSK Arena d. 16. januar i kampen 
mod AGF. En iøvrigt meget spæn-
dende og medrivende kamp, som 
desværre blev tabt 29-30.

Palle Jensen startede sin lange 
håndboldkarriere som 16-årig i 
Silkeborg KFUM. Her nåede han 
at spille imponerende 450 kampe 

inden han skiftede til SIF hånd-
bold. Palle Jensen er i dag 49 år 
gammel og har ikke tænkt sig at 
lægge karrieren på hylden endnu. 

Vi ønsker Palle et stort tillykke 
med jubilæet og ser frem til  
mange gode kampe for SIF-HA85.

siF-HA85 har fået sin 
første 300 kamps jubilar
Af Lars Erik Svenstrup

Målmand Palle Jensen fik overrakt blomster og gavekort af Lars Erik Svenstrup, inden hjemmekampen mod AGF.
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siLkeBorg rygcenTer og idræTskLinik:

støtter patienter 
og breddesport 
på bedste vis
silkeborg rygcenter har samar-
bejde med byens store klubber, 
og de behandler blandt andet 
spillere fra siF og silkeborg-
voels liga-damer. det er dog 
ikke ensbetydende med, at 
ejerne ole Hansen og Lisbeth 
Lantto glemmer breddespor-
ten. 

- Vi vil gerne støtte HA85 og det 
klubben står for. Der er mange, 
som gør et stort stykke arbejde, 
og derfor er det en rigtig god 
breddeklub, siger Ole Hansen, 

kiropraktor og indehaver af Silke-
borg Rygcenter og Idrætsklinik.
Hans familie har stærke relationer 
til klubben.

- To af vores fire døtre har spillet 
fodbold og håndbold i klubben 
i mange år, og jeg har selv været 
træner, så for os er det nærlig-
gende at støtte det gode initiativ. 
Og så vil vi gerne støtte de lokale 
klubber, hvor forældrene arbej-
der for, at børnene i villakvarte-
rerne kan gå til mange forskellige 
sportsgrene, forklarer Ole Hansen.

Tværfagligt rygcenter
Ole Hansen startede Silkeborg 
Rygcenter i 1988 sammen med 
sin kone Lisbeth Lantto. Dengang 
var rygcentret specialiseret i kiro-
praktik, men i dag er det en stor 
tværfaglig klinik.

- Vi er specialister i tværfaglig 
udredning. Det vil sige, at vi kan 
behandle hele bevægeappara-
tet, så kunderne ikke skal ind på  
flere forskellige klinikker, siger 
Ole Hansen og fortsætter:

- Vi har det, vi kalder fælles journal 
på vores patienter. På den måde 
drager de fordel af alle de kompe-
tencer, vi har i centeret, fordi vi er 
mange fagspecialister, og vi kan 
sparre med hinanden.

Og de ansætte i centret er gode 
til at sende patienter videre til 
andre kollegaer i rygcentret, hvis 
behandlingen skal have en ny 
vinkel.

- Det er Lisbeth og jeg, der ejer 
klinikken, men vi har en fælles-
praksis. Hvis én medarbejder ikke 
er den, der behandler patienten 
bedst, så skal de sende dem vi-
dere. Patienterne sparer derfor 
tid, fordi de hele tiden får den 
helt optimale behandling, siger 
Ole Hansen.

Behandler hele kroppen
Silkeborg Rygcenter har en am-
bitiøs målsætning om at hjælpe 
så mange patienter som muligt. 
Derfor har Ole Hansen og Lisbeth 
Lantto udviklet centret, så det har 
en bred vifte af tilbud.

- Vi behandler smerter der ud-
springer af nakke, ryg, bækken og 

hofter og smerter i arme og ben, 
men vi ser også mange idræts-
skader. Det er de akutte skader 
som for eksempel korsbånds-
læsion, hvor det mest drejer om 
at stille den rigtige diagnose, og 
overbelastningsskader, for ek-
sempel achillessenebetændelse 
og løberknæ, hvor det foruden 
undersøgelse og diagnose også 
drejer sig om behandling og gen-
optræning, forklarer Ole Hansen.

Det betyder samtidig, at centrets 
ansatte har behov for en lang 
række moderne faciliteter.

- Vi kan henvise til MR-scanninger 
og vi har uddannet os, så vi kan 
tage røntgenbilleder og ultralyds-

silkeborg rygcenter & 
idrætsklinik
Søndergade 25, 8600 Silkeborg
Tlf: 86 81 20 05
www.silkeborgrygcenter.dk

Af Krista Hansen

”To af vores fire døtre har spillet fodbold og håndbold i klubben i mange år, og jeg har selv været træner, så for os er det nærliggende at 
støtte det gode initiativ. Og så vil vi gerne støtte de lokale klubber, hvor forældrene arbejder for, at børnene i villakvartererne kan gå til 

mange forskellige sportsgrene,” Ole Hansen, Kiropraktor og indehaver, Silkeborg Rygcenter og Idrætsklinik.

”Vi er specialister i tværfaglig udredning. 
Det vil sige, at vi kan behandle hele be-
vægeapparatet, så kunderne ikke skal ind 
på flere forskellige klinikker,”  fortæller Ole 
Hansen, Kiropraktor og indehaver.

scanninger. Vi har også et mo-
tionscenter, hvor du kan træne 
selv, men vi tilbyder også fysio-
terapeut-superviseret genoptræ-
ning, afslutter Ole Hansen.

faKTa:
silkeborg rygcenter og 
idrætsklinik tilbyder:
Kiropraktor, kiropraktik,
fysioterapi, ergoterapi,
akupunktur, fysiurgisk 
massage, chokbølgeterapi,
MR scanning, røntgen under-
søgelser, ultralydsscanning
motionscenter, genoptræning,
sundhedsscreening, løbe-
screening og løbeprogram.
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differentieret træning 
giver udvikling

Badminton-pokaler siden sidst...

vi er nu omkring halvvejs gen-
nem sæsonen, hvor mange 
har deltaget i mange stævner. 
det vil være for omfangsrigt at 
nævne og vise alle pokaler (!) 
men indsatsen har resulteret i 
en del oprykning i rækkerne.

I år har vi delt holdene op i deci-
deret turneringshold og så hold, 

Nr. 1 HD U11C
Kristian og Rasmus.

Nr. 2 HD U11C
Emil og x-makker Alexander.

hvor spillerne er til knapt så man-
ge stævner. Det giver mulighed 
for differentieret træning, hvilket 
trænerteamet anser for at være 
en god løsning. 

mange (fjer)bolde i luften
Endvidere har vi rigtig mange 
spillere med i TSB-samarbejdet. 
TSB står for ”Team Silkeborg Bad-

minton” og drives primært af ØBG 
og SBK. Der er tale om en over-
bygning med ekstra træning – 
men hvor spilleren bliver i moder-
klubben. Vi deltager dog og vores 
spillere får derfor mulighed for 
meget mere træning på højere  
niveau. Det flytter noget og er  
rigtig positivt for udviklingen!

Oprykkere i U11
Kristian Hoffmann Skafsgaard 
til U11B.
Rasmus Glerup Ibsen til U11B.
Emil Ivarsen til U11B.

Oprykkere i U13
Caroline Møller til U13C.
Karoline Hoffmann Skafsgaard 
til U13B.
Laurits Lange til U13B. Laurits 
tog iøvrigt en flot andenplads 
lige efter oprykning, i det efter-
følgende stævne.

Af Søren Ivarsen



SPAR PENGE 
OG STØT HA85 

KUN 150,-

Byens bedste:
1 stk. kagemand/kone til 

20 personer inkl. 20 børneboller

Bestil gavekortet på sponsor@ha85.dk
og bestil herefter selv kagemanden 

hos Byens Brød.

Varianter: Wienerbrød, Brunsviger, Wales
og Hindbærsnitte (Samlet værdi kr. 265,-)

Kontakt jeres træner for samlet bestilling
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Nr. 2DS U13D
Caroline M.

1. HS U13C , Sejs Julecup 2014
Laurits

Spillere og træner til holdturnering
i Skive i december 2014.

Holdturneringen (kvalifikation 
til landsmesterskab) er netop 
afsluttet. 

U11-spillerne kæmpede bravt og 
endte på en flot andenplads efter 
SBK, som vandt puljen suverænt. 
Faktisk var det kun HA85, der 
vandt kampe mod dem...

U13-holdet blev ligeledes nr. 2 i 
sin pulje, hvor Viborg blev suve-
ræn vinder.

Badminton-pokaler, fortsat...

klubmesterskab i HA85
vi glæder os igen i år til at af-
holde klubmesterskab i bad-
minton i HA85.

Lørdag 14. marts fra kl. 9 vil spæn-

dingen stige i Hvinningdal Hallen, 
når vi skal spille om de eftertrag-
tede pokaler og medaljer. 

Alle spillere på ungdomsholdene 

har mulighed for at stille op i me-
sterskabet ved tilmelding til deres 
træner. Dagen er altid en hygge-
lig og festlig dag, med mange  
folk i hallen.
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i november måneds udgave af 
HAvisen kunne undertegnede 
berette at områdets store Ak-
tivitetscenter projekt desværre 
ikke kom på silkeborg kommu-
nes budget for 2015-2018.

Efter at have sundet os og vi var 
kommet over de værste frustra-
tioner, indkaldte jeg til et møde i 
den samlede projektgruppe bag 
Aktivitetscenter projektet. Her 
blev vi enige om at vores projekt 
ganske simpelt er for godt og for 
nødvendigt til blot at smide væk 
og lade gå i glemmebogen. Vi af-
talte at forsøge at holde projektet 
i live via læserbreve, dialog med 
kommunen og politikkerne, samt 
ved at fortsætte arbejdet med at 
samle lokal opbakning.

I direkte forbindelse med dette 
tog vi kontakt til Midtjyllands Avis, 
hvor journalist Kenneth Husum 
kvitterede for vores sag ved at 
skrive en meget faglig og meget 
præcis artikel i MJA onsdag d. 19. 

november. Artiklens overskrift var 
”Efter afslag til halprojekt: Hvin-
ningdal Lokalråd søger støtte i 
byrådet”.

Og det var præcis vores ønskede 
pointe – nemlig at søge at prikke 
til politikkerne som i gennem de 
sidste år har besluttet halprojek-
ter der hvor politikkerne bor og 
ikke der hvor behovet for halplads 
er størst.
Og jeg skal love for, at denne ar-
tikel fik nogle af byens politikkere 
til pennen. Allerede d. 24. novem-
ber kvitterede Martin Jacobsen (K) 
for vores frustrationer og udtrykte 
klar opbakning til at der etableres 
halkapacitet hvor behovet er til 
stede.

D. 28. november var der dobbelt 
indryk af læserbreve – dels fra 
Morten Høgh (LA) som endnu en-
gang bakkede vores projekt fuldt 
og helt op, og i øvrigt roste pro-
spektets professionelle udform-
ning.

Samme dag indrykkede de to Ven-
stre politikkere Mads Frandsen og 
Peter Nyegaard Jensen (begge 
medlemmer i det afgørende Kul-
tur-, Fritids, og Idrætsudvalg)  et 
fælles læserbrev, hvor de indledte 
med udsagnet ”Der skal ikke her-
ske tvivl om at vi anerkender be-
hov for mere halkapacitet i Hvin-
ningdal”.

Begge disse to Venstrefolk var til 
stede da vi i juni 2014 præsente-
rede vores projekt for udvalget, 
og siden i Byrådssalen. Og begge 
appellerede til dialog om en løs-
ning, hvor hele Hvinningdals lo-
kalsamfund støtter op og stiller 
arbejdskraft til rådighed, så vores 
område også selv markerer at vi er 
klar til at løfte opgaven sammen 
med kommunen.

Tirsdag d. 2. december kom for-
manden for Kultur-, Fritids, og 
Idrætsudvalget, Gitte Willumsen 
(V) til tastaturet. Gitte Willumsen 
gjorde opmærksom på, at der i 

Kære borgere 
i Hvinningdal

Af Poul Erik Dahl, Formand 
for Hvinningdal Lokalråd

LokALrådeT

Hvinningdal 
”på tavlen” i Byrådet

Buskelund til vækstområde, ja så 
er det snart ved at være på tide at 
der sættes handling bag ord.

Nu har denne artikel handlet me-
get om halprojektet. Men Lokal-
rådet har det sidste halve år også 
været med til at fejre to andre væ-
sentlige forbedringer i vores om-
råde – begge relateret til trafiksik-
kerhed:

intelligente trafiktavler ved sko-
len, der i skolens åbningstid sæn-
ker hastigheden til 40 km/t.

Vejbump på Odinsvej der med 
sikkerhed sænker hastigheden til 
et mere forsvarlig niveau.

Med denne opdatering fra Lo-
kalrådets side, ønsker jeg alle en 
fortsat god vinter/forårstid i vores 
dejlige bydel.

Med venlig hilsen,
Poul Erik Dahl
Formand for Hvinningdal Lokalråd

budgettet for 2015-2018 ikke var 
berammet midler til Hvinningdal, 
men at der til de efterfølgende år 
var afsat 37 mio. til haller i kom-
munen. For at sikre at denne inve-
steringsramme bliver brugt bedst 
muligt, har Silkeborg kommune 
pr. 1. januar i år ansat en idræts-
konsulent der sammen med 
Idrætsrådet i Silkeborg skal sikre 
at der prioriteres og støttes op 
omkring de områder med størst 
behov.

Med alle disse meget positive til-
kendegivelser skrev projektgrup-
pen bag Aktivitetscenterprojektet 
et formelt brev til Kultur-, Fritids, 
og Idrætsudvalget, hvor vi anmo-
dede om et møde. Dette for at gå 
væk fra medierne som kommuni-
kationskanal og i direkte dialog 
med Silkeborg kommune om-
kring vores projekt.

Udvalget har før nytår skrevet po-
sitivt tilbage at man arbejde på at 
finde en mødedato – som vi dog 

i skrivende stund endnu ikke har 
modtaget oplæg til.

Endelig er det for mig utroligt glæ-
deligt at både skoleleder Tine Sax 
og den samlede skolebestyrelse 
på Hvinningdalskolen har blan-
det sig aktivt i debatten. Tine Sax 
skrev før jul et meget sagligt læ-
serbrev, hvor hun konkret og fak-
tuelt kommenterede på de tørre 
tal omkring elever, idrætstimer og 
øvrige arrangementer i skoleregi, 
som i den grad belaster vores hal.
Og skolebestyrelsen rettede d. 7. 
januar en skarp appel til kommu-
nens skoleadministration og po-
litikkere, hvor man i overskriften 
henviser til ”Burhøns i Hvinning-
dal”.

Det er for mig at se utroligt vigtigt 
at vores halprojekt løftes sammen 
af både skole,- og idrætsområdets 
interesser da begge dele er lige 
presset på kapacitet. Og mener 
Silkeborg kommune det alvor-
ligt, når de udpeget Hvinningdal/ 

Nye positive udmeldinger fra byrådpolitikere og fortsat pres fra skole og Lokalrådet, giver fornyet 
optimisme omkring projekt Hvinningdal Aktivitetscenter. (Udsnit af læserbreve fra mja.dk)



Nybolig Frank Lerche søger nye
salgsemner 
Vi har haft et godt 2014 med mange solgte boliger. Det betyder, at vi mangler nye
salgsemner.

Vi har mange købeklare kunder i vores køberkartotek! Så går du med drømmen
om at sælge, er vi klar til at opfylde din drøm.

SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG?

Nybolig Frank Lerche
Borgergade 40
8600 Silkeborg
Tlf. 8682 1010


