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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 her på siden, eller via www.HA85.dk.

formand 
Søren Warburg Nielsen
Tlf. 41 93 97 79
formand@ha85.dk

Sportschef 
Bent Svendsen
Tlf. 61 70 52 68
sportschefhaandbold@ha85.dk 

Sponsorchef 
Frank Fredelund Nielsen
Tlf. 30 24 87 23
sponsor@ha85.dk

Økonomichef 
Frank Ifversen
Tlf. 25 53 78 32
okonomi@ha85.dk

fodboldudvalg
fodbold@ha85.dk

håndboldudvalg
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 Chouhan
menig
Carsten Jensen

HAvisen
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 Hvinningdallere!

Solen skinner, fuglene synger og 
boldene ruller ivrigt, på det grøn-
ne græs. Sommeren er kommet 
og ferien lige om hjørnet. Tiden er 
kommet til årets anden udgave af 
HAvisen, denne gang med et sær-
ligt jubilæumstema.
 
Hvinningdal aktivitetsforening 
runder i dette år et skarpt hjørne 
- 30 år i lokalområdet, som vores 
forening. Gennem disse 30 år er 
der sket rigtig mange ting, såvel 
med området, som med vores for-
ening. I denne udgave af HAvisen 
kan du blandt andet læse lidt om 
vores historie fra tidligere næst-
formand Svend Erik Milsgaard, 
samt se gamle billeder fra ”den-
gang”. ...Og ja, de fleste af fod-
boldspillerne fra dengang, spiller 
nu oldboys stadig i HA85. Med 

andre ord - de valgte en profes-
sionel europæisk karriere fra, og 
holdt fast i lokalområdets dyder 
- tak for det :-)

30 år, det skal fejres med et brag 
af en fest. Derfor inviteres nuvæ-
rende og gamle HA85’er til jubi-
læumsfest, så vi med manér kan 
fejre os selv. Så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen den 12. sep-
tember og hold øje med hjem-
mesiden henover sommeren for 
mere information. 

Festivallerne rundt om i Danmark 
er også gået igang og det tjener 
HA85 penge på. Vi har etableret et 
samarbejde med Nordic Festival 
Service, et samarbejde med kon-
tante fordele. Grundlæggende er 
opgaven at lave mad på disse 
festivals. Cirka 80 personer har 
pt. meldt sig som hjælpere, hvil-

ket giver foreningen kr. 80.000 i 
sponsorat. Har du lyst til at give 
en hånd med på et af disse arran-
gementer, så tilmeld dig på hjem-
mesiden - vi har masser af ideer til 
hvordan vi skal bruge pengene!

Tak til jer der allerede har været 
afsted og ikke mindst til jer der 
snart skal afsted. det betyder rig-
tig meget!

Jeg vil runde af med at ønske dig 
rigtig god fornøjelse med jubilæ-
umsbladet, som vi håber du sæt-
ter pris på. Mange forskellige per-
soner har været igang for at give 
dig disse historier.

God sommer til dig og dine.
 
Hilsen Bestyrelsen
På bestyrelsens vegne,
Søren Warburg, formand HA85

velkommen 
   i klubHus cAfeen

HUSK! 
dU Kan betale 
med mobile pay 
i cafeen!
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ene fra begge lejre. At DBU har 
lavet nogle vurderinger og giver 
rådgivning om spillernes parat-
hed, synes jeg er en rigtig god 
retningslinje. Men én ting er teori 
og andet praksis.

Det gav ihvertfald mig stof til ef-
tertanke. For trods DBU’s råd om 
at man først spiller 8-mands fra 
U12, har vores U9 drenge spillet 
8-mands i dette forår. Drengene 
har virkelig har taget opgaven til 
sig og vokset med den. De kender 
deres plads på banen og spiller 
virkelig godt sammen. En virkelig 
fornøjelse. Så vores oplevelse af 
8-mands har været med succes 
allerede fra U9”, slutter Kim Mik-
kelsen.HA85’s Hårdt Arbejdende 

festivAl crew tjener pen-
ge Hjem til klubben! 

Frivillige trænere, forældre og ak-
tive i HA85 deltager henover som-
meren i arbejde med forplejning 
ved store musik- og golf-events. 

Klubbens samarbejdspartner 
Nordic Festival Service støtter 
HA85 med 1000 kr. for hver hjæl-
per klubben stiller med. Det giver 
midler til nye rekvisitter, faciliteter 
og andet, som vil gøre det endnu 
sjovere at være medlem i klubben.

dbu inspirAtionsAften 
med morten bruun og 
cHristiAn bordinggAArd

20 ungdomstrænere fra Silkeborg 
- heriblandt to fra HA85 blev en 
onsdag i april inspireret af Morten 
Bruun i kunsten at lave sjov og 
motiverende fodboldtræning, og 
Christian Bordinggaard gennem-
gik DBUs anbefalinger og tanker 
om moderne ungdomsfodbold.

Kim Mikkelsen, træner for U9 
drenge deltog på kurset: 
”Min vurdering af kurset var rig-
tig godt og inspirerede. Både 
Morten og Christian var spænd-
ende at høre på og kan se ting- 

sæsonAfslutning og 
Hyggelig tredje HAlvleg

Klubbens to oldboyshold spillede 
på hjemmebane i forårets sidste 
kamp 10. juni. Også FC Silkeborgs 
senior damer spillede hjemme. 
Alle tre hold havde inviteret de 
respektive modstanderhold på 
efterfølgende spisning i Caféen. 
En super hyggelig afslutning, som 
ikke blev ringere af, at alle hjem-
mehold vandt deres kamp...

Morten Bruun lagde på DBU inspirations-
kurset vægt på, at det skal være sjovt at gå 
til fodbold. ”Du er en succes som ung-
domstræner, hvis børnene kommer igen til 
næste træning”, pointerede Morten Bruun.generAlforsAmling i HA85

HA85 afholdt ordinær generalfor-
samling 28. april. Her takkede for-
mand Søren Warburg de mange  
trænere, ledere og hjælpere som 
er involveret i og omkring for-
eningen, som med deres positive 
engagement er den direkte årsag 
til at klubben oplever medlemstil-
gang. 

Forsamlingen gav genvalg til kas-
serer Frank Ifversen og sportschef 
Bent Grønvald Svendsen, begge 
for en 2 årig periode.

følg HA85 på fAcebook og 
instAgrAm - Få alle de nyttige, 
søde og sjove historier fra HA85. 

De frivillige i Festival Crew’et får en stor samarbejdsoplevelse - og Danmarks bedste musikere til at underholde sig i pauserne. Til venstre 
er frivillige fra HA85 i arbejde ved Hede Rytmer i Silkeborg og til højre ved Dizzy Mizz Lizzy/DAD koncerten 29. maj i Aarhus.

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

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

www.hvinningdalmureren.dk

HVINNINGDAL MUREREN Aps

TELEFON 51 15 60 30

www.hvinningdalmureren.dk

HVINNINGDAL MUREREN Aps

TELEFON 51 15 60 30
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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            

fodbold fodbold

både store og små nød nogle fantastiske timer 
i det gode vejr, da HA85 og dgi afholdt kom-i-
form stævne lørdag. 

Hele 75 hold fra nær og fjern var kommet til Hvinning- 
dal for at pudse formen af inden turneringsstarten  
- men vigtigst af alt: for at have det sjovt sammen!

Tak til alle jer som deltog, og særligt tak til de mange 
som havde valgt at bruge nogle timer som frivillig i 
salgsboder, ved grillen, som dommer eller bidrog 
med hjemmebag.

lørdag 11. april markerede vi 
officielt starten på fodboldsæ-
sonen med standerhejsning 
ved klubhuset. 

Omkring 150 mennesker var 
mødt frem sammen med det fan-
tastiske vejr, for at starte en ny 
tradition i HA85. Lars Mellergaard 

fra fodboldudvalget holdt en god 
tale om traditionen omkring sæ-
sonstart, opfordrede til fair play 
både på og udenfor banerne, og 
ønskede alle en god sæson.

Efterfølgende var der træning for  
de yngste årgange og hyggeligt 
samvær omkring klubhus cafeen.

stAnderHejsning

rekord stort 
kom-i-form-stævne

Små og store gav en hånd med, da 
HA85 for første gang kunne hejse det 
flotte røde flag med klubbens logo.

Vejret var perfekt, og stemningen var i 
top både på og udenfor banen.

76



traditionen tro var HA85 flot re-
præsenteret ved silkeborgme-
sterskaberne i fårvang.  Hele 
29 hold fra Hvinningdal deltog 
i det store stævne.

Fodboldstævnet Silkeborgme-
sterskabet arrangeres af Horn/
Fårvang IF og foregik lørdag den 
23. og søndag den 24. maj for 10. 
gang. Stævnet foregår på klub-
bens anlæg og afvikles på 20 for-
skellige baner, henholdsvis 3, 5- 
og 8-mands. Stævnet er for børn i 
alderen 5 til 15 år. Stævnet havde 
i år deltagelse af 223 hold fra ca. 
45 klubber. 

Arrangementet kommer i stand 
på baggrund af stor opbakning 
fra omkring 150 lokale, som er i 
sving med forskellige opgaver: 
Opstilling af telte, salg i telte, folk 

for andet år i træk startede u12 
pigerne (årgang 2003) sæso-
nen med en træningslejr.

Den lange mørke vintertræning 
på kunstbane og multibane blev 
for en weekend i marts erstattet 
af træning på græs og indendørs 
hygge på Lysbro Skole. 

Fra fredag eftermiddag til lørdag 
middag, gennemførte spillere og 
trænere to gode lange trænings-
pas, med både fysisk og teknisk 
træning. 

Om aftenen havde vi god tid til 
at hygge sammen om god mad, 

sjove konkurrencer og under-
holdning udført af både spillere 
og trænere. 

På 2003 årgangen dyrker vi i stor 
stil at have det godt og sjovt sam-
men. Vi har en god tradition for at 

sørge for at nye spillere føler sig 
velkommen. Og vi glæder os over 
at have piger fra både Hvinning-
dal-, Buskelund-, Skægkær-, Sø-
lyst- og Vestre Skole, og pigerne 
synes at det er skønt at have ven-
ner i hele byen.

til at styre trafikken, turnerings-
administration, som dommere og 
mange andre funktioner.

I alt besøgte 3500 og 4000 men-
nesker Fårvang i Pinsen. Der er 

indhold fodbold

traditionelt stor opbakning fra 
forældre og bedsteforældre til 
stævnet, hvor der spilles næsten 
500 kampe fra lørdag morgen til 
søndag eftermiddag.

Trods det kolde vejr, var der masser af smil og gode oplevelser for de mange unge HA85-spillere ved Silkeborgmesterskaberne i Fårvang. Lisa, Nanna, Sofie, Lærke og Julie med U12 på træningslejr.

Hvinningdal indtog 
fårvang i pinsen

pigebold 
rimer på 
sAmmen-
Hold

Mellem kampene var der tid til hygge. 
Her er det HA85 U12 pigerne inden 
deres afgørende kamp, som gjorde 
holdet til vinder af B slutspillet.

8 9
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HA85 - 30 års jubilæum

i n v i t A t i o n
lørdAg 12. september

velkommen til en festlig 

Hvinningdal-dag og aften 

med aktiviteter omkring klubben, 

god mad og drikke - og 

underholdning i hvinningdal hallen.

Vinder-oplevelser...
J U b i l Æ U m S K o n K U R R e n c e

i forbindelse med HA85’s 30 års jubilæum udskrev klubben en 
konkurrence. vinderne skulle findes blandt gode oplevelser med 
HA85. dommerkomiteen udtrak disse vindere:

1. præmie, Lene Bengtson, via Facebook:
Det er altid en stor fornøjelse at være afsted med u12-pigerne. De giver 
mange gode HA85 oplevelser. Ikke alene klarer de sig godt sportsligt, men 
socialt fortjener de stor ros. Altid god stemning pigerne imellem, og der 
er plads til alle, uanset niveau. Man kan mærke på dem, at de hygger sig 
sammen, og har det fedt med fodbolden. Senest ved Silkeborgmester- 
skaberne hvor de fortjent fik en pokal med hjem igen i år.
 
2. præmie, Casper Krattet, via Instagram:
Min bedste oplevelse med HA85 var, da jeg som U9 spillede Super Put-
turnering. Turneringen spilles som optakt til hver SIF-kamp på Silkeborg 
Stadion, og med kåring af dagens Energibundt i halvlegen af Superliga-
kampen. Vores hold gik hele vejen og vandt Super Put-turneringen.

3. præmie, Rikke Trede Mellergaard , via Facebook:
Jeg har oplevet en gruppe seje u10-piger, der altid er parate til at bakke 
hinanden op med et skulderklap og ”kom igen”. Til FunderCup 2015, vandt 
de over et frygtet og godt hold. De kæmper med et smil og i god HA85 ånd 
- der er plads til alle, fairplay er prioriteret, vi skal have det sjovt - og vi er 
ikke noget uden hinanden.

4. præmie, Noah Kruse, via Instagram:
Hvert år kårer vores trænere årets spiller på holdet. Sidste år vandt jeg  
titlen som Årets spiller årgang 2003. Det blev jeg rigtig glad for og stolt 
over.

tillykke til vinderne - og tak til alle jer som deltog!

der er lagt op til et brag af en 
fest for hele Hvinningdal, når 
HA85 fejrer sit 30 års jubilæum!

Henover sommeren vil detaljerne 
for festlighederne falde på plads. 
Men du bør allerede nu reservere 
lørdag d. 12. september, så du og 
din familie kan være med. 

følg med på HA85 facebook
Vi vil løbende sende information 
ud via klubbens hjemmeside 
www.ha85.dk og på HA85 Face-
book-siden. Her vil også fremgå 
hvordan du tilmelder dig aktivite-
terne.

Vi glæder os til at se jer!

www.sport24.dk

Præmiesponsorer:

til jubilæumsfest...
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30
 års jubilæum
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1. præmie, Lene Bengtsson
Gavekort Sport24, værdi 2.500 kr.

2. præmie, Casper Krattet
Gavekort Byens Brød, værdi 500 kr.

4. præmie, Noah Kruse
Gavekort Byens Brød, værdi 250 kr.

3. præmie, Rikke Trede Mellergaard
Gavekort Sport24, værdi 500 kr.



portræt af en 
forening af ildsjæle...
Hvinningdal Aktivitetsforening 
af 1985 er det rigtige navn for 
den forening, der opstod med 
den nye skole i Hvinningdal og 
hallen, der blev bygget til. 

Ideen med at kalde foreningen 
for en aktivitetsforening var at 
samle alle de foreninger, der 
kunne være basis for i et nyt lo-
kalområde. I slutningen af 70’erne 
og begyndelsen af 80’erne eks-
ploderede byggeriet i området, 
og på markerne omkring skolen 
skød en masse parcelhuse op. 
Skolen blev hurtigt fyldt, og bør-
nene strømmede ind i Hvinning-
dal Aktivitetsforening af 1985. 
Det blev et for besværligt navn 
i daglig tale, så en konkurrence 
mellem foreningens medlemmer 
gav navnet HA85. Der var en del 
drøftelse i foreningen om dette 
navn, da det nødigt skulle relate-
res til andre landsdækkende for-
samlinger, men navnet slog an, 
og foreningen hedder som regel 
ikke andet end HA85.

Ideen om at skabe et forenings-
liv opstod omkring skolen og de 
forældremøder, der blev holdt 
i de enkelte klasser. De ældste 
børn i det nye kvarter var i gang 
i naboklubber, men de børn, der 
begyndte i skolen 1983 – 84 – 85, 

tanter, fandt, at det engagement, 
som man havde mødt her, skulle 
bruges til noget nyt og måske 
alternativt. De tilbød foreningen 
al den støtte, der var brug for, og 
samarbejdet blev stærkt og ud-
bygget de næste mange år. HA85 
blev stiftet med Poul Gudberg 
som den første formand.

Aktiviteter for hele familien
De mest søgte aktiviteter blev 
som forventet fodbold og bad-
minton. Til at begynde med var 
det børnehold for de yngste, men 
efterhånden fik man alle alders-
grupper med. I løbet af de næste 
10 år voksede fodboldafdelingen 

havde en rigtig dynamisk foræld-
regruppe bag sig. De havde ideen 
og styrken til at sætte noget nyt i 
gang. 

Der havde tidligere været for-
eningsliv omkring landsbyen 
Hvinningdal, og nogen kan må-
ske huske, at der stod et forfal-
dent forsamlingshus på hjørnet af 
Eidervej og Padborgvej. Men der 
var ikke liv i foreningslivet i den 
tidligere landsby mere, så med de 
mange nye beboere i området, 
var der brug for at begynde helt 
forfra. 

Nogle af initiativtagerne havde 
været aktive i andre foreninger 
og havde ideer om, hvordan en 
sådan forening skulle skabes. 
Man nåede frem til, at Hvinning-
dal Aktivitetsforening skulle være 
en paraplyforening, som kunne 
rumme mange forskelligartede 
aktiviteter. 

Selvfølgelig skulle der være 
idrætsaktiviteter til de mange 
børn, men også andre aktiviteter 
til at styrke fællesskabet i lokalom-
rådet. Der blev nævnt: Borgerfor-
ening, revy eller teaterforening, 
sangforening, pensionistklub og 
basisidræt for de yngste. 

til at være en af de største og 
stærkeste ungdomsafdelinger i 
kommunen. Heldigvis kom også 
kvinderne med. Gunhild Ballisa-
ger startede et gymnastikhold for 
de mange børns mødre, og det 
gav fædrene et alibi for at kaste 
et engagement ind i foreningen. 
I hvert fald fortsatte dette gymna-
stikhold i cirka 15 år fremover og 
med rigtig god tilslutning. Fæd-
rene tog deres smådrenge med i 
hallen tidlig lørdag formiddag og 
spillede fodbold på de smås præ-
misser. Bagefter havde de rund-
stykker med hjem til mor, så alle 
også blev tilfreds med det arran-
gement. Der er ingen tvivl om, at 

indhold HA85 - 30 års jubilæum

Advarsel fra naboklubber
Til den stiftende generalforsam-
ling dukkede der rigtig mange 
lokale op, som var helt med på, at 
der skulle laves en forening ud fra 
ovennævnte tanker. Til stor over-
raskelse dukkede naboklubberne 
også op. De brugte en del kræfter 
på at advare mod at begynde en 
ny forening. Argumenterne gik 
på, hvor stort et arbejde det var. 
Når nu der var foreninger i nabo-
laget, kunne man jo ligeså godt 
gå i gang med at bakke op om 
dem.
 
Formand for idrætssamvirket Jo-
han Evensen var mødt frem for 
at advare om, at vi kunne komme 
til at ødelægge det for naboklub-
berne. Det kom nu aldrig til at ske. 
Tvært imod kom der et fortrinligt 
samarbejde med naboklubberne 
i årene fremover. 

Politikerne havde på det tids-
punkt heller ikke tænkt sig, at 
der skulle etableres et større for-
eningsliv i Hvinningdal. De havde 
en klar forestilling om, at man 
kunne transportere børnene og 
de unge til Søholt, hvor der i for-
vejen var et stort idrætsareal til rå-
dighed. Kun DGI (De Danske Gym-
nastik- og Idrætsforeninger), som 
også var mødt op med repræsen-

det, at både mænd og kvinder var 
aktive, gav en kolossal opbakning 
i de små hjem i lokalområdet. 

mange forskellige idrætsgrene
Som sagt kom de mest almin-
delige aktiviteter i gang lige fra 
begyndelsen, men som noget 
mere bemærkelsesværdigt var 
der også interesse for aktiviteter, 
som ikke fandtes i så mange an-
dre lokale foreninger. Ret hurtigt 
kom basketball i gang for en flok 
teenagere og fungerede fint i fle-
re år. Det var en mindre udbredt 
sportsgren, og det var en res-
sourcekrævende aktivitet for en 
nystartet forening. Når de unge 

I løbet af de første 5-7 år eksploderede medlemstallet fra 80 til ca. 1000, var behovet for et klubhus  indlysende.  
Masser af frivillige lagde arbejdstimer i projektet, og 10. oktober 1992 kunne man holde rejsegilde.

HA85 - 30 års jubilæum

Af Svend Erik Milsgaard. Fhv. næstformand i HA85. Foto: Jens Anker Tvedebrink

30
 års jubilæum
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skulle med i turneringer, skulle 
de rejse meget langt for at finde 
modstandere. 
Bordtennis fandt tilslutning og 
fungerede fint i en årrække. Når 
foråret nærmede sig samlede 
gymnastikdamerne sig om cykel-
motion. De mødtes ved hallen og 
cyklede en god tur i Silkeborg-
egnens smukke natur. Imens spil-
lede mændene oldboysfodbold 
eller stod for træningen af fod-
boldhold for både drenge og pi-
ger. Det skal bemærkes af HA85 
i løbet af ganske få år havde eg-
nens største afdeling af fodbold 
for piger.

samarbejde med skolen
Samtidig med opstarten var kul-
turministeriet meget optaget af 
et initiativ om åbne skoler – altså 
også uden for skolernes normale 
åbningstid. Et kulturelt samlings-
sted var målet, og det blev formu-
leret i et 7-punktsprogram. 

HA85 forsøgte sig med et åbent 
tilbud, så børn, der endnu ikke 

var igang i en aktivitet, kunne 
komme i hallen og under vejled-
ning forsøge sig med forskellige 
tilbud. Det kunne evt. medføre, 
at nogen fik lyst til at gå ind i en 
aktivitet. Det var et tilbud, som 
forløb over et par år og med rigtig 
god tilslutning. I den forbindelse 
skal det også nævnes, at der var 
et godt samarbejde med skolen. 
Således blev de første mange be-
styrelsesmøder holdt i skolens lo-
kaler, og forhallen blev de første 
år brugt som en slags midlertidigt 
klubhus. Samtidig kæmpede sko-
len for at få sin egen overbygning.

Fra begyndelsen var det planen, 
at Hvinningdalskolen kun skulle 
rumme fra 0.- 6. klasse. Derefter 
skulle de store elever til Nordre 
Skole. Det var hverken skolen el-
ler HA85 indstillet på, og det lyk-
kedes at komme igennem med, 
at børnene kunne fortsætte på 
Hvinningdalskolen frem til af-
gangsprøverne efter 9. klasse. Det 
gav grundlaget for at de ældste 
børnehold i HA85 kunne se det 
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HA85 Serie 5 før turnerings-
kamp mod SB i oktober 1992.
I baggrunden arbejder lokale 
frivillige på klubhuset.

Unge medlemmer fra årgang 1980: Fra venstre Christian Andersen, 
Chresten Starnov, Marlene Landsfelt, Jonas Staghøj og Brian Svendsen.

Svend Erik Milsgaard modtager 
mange penge fra 3 direktører, 

som fik 5000 kr. til at yngle.
Fra Venstre: Poul Hasager, 
Svend Erik Milsgaard, Jan 

Aagaard og Jens J. Hein.

som naturligt at fortsætte deres 
fritid i HA85. 

HA85 ville mere end sport
Det handlede ikke kun om akti-
viteterne i klubben. Meget tidligt 
begyndte foreningen at arran-
gere ture for børnene for at styrke 
det lokale fællesskab. Den ældste 
af traditionerne var en årlig week-
endtur til Jesperhus på Mors, hvor 
trænere og holdledere tog af sted 
sammen med deres hold. Her gik 
man i svømmehal sammen, nød 
campingpladsens legemulighe-
der og spillede et par fodbold-
kampe med venskabsklubber på 
Mors. Desuden deltog man i ad-
skillige stævner, som blev tilbudt 
af andre foreninger eller de store 
landsdækkende idrætsorganisa-
tioner. 

I sommeren 1992 havde HA85 en 
hel busfuld unge deltagere med 
til et stort stævne i Ungarn. En 
kæmpe oplevelse, som markere-
de, at foreningen kunne magte et 
større arrangement og tilbyde de 
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unge stævner på samme niveau, 
som alle andre.  

projekt klubhus
Som det fremgår af ovenstående 
var HA85 i en kolossal udvikling.  
I løbet af de første 5-7 år eksplode-
rede medlemstallet fra 80 til cirka 
1000, og de ellers indbydende og 
ganske rummelige faciliteter om-
kring skolen blev meget hurtigt 
for begrænsede. Det kneb geval-
digt med at kunne tage imod den 
store søgning til aktiviteterne.

Behovet for et klubhus blev mere 
og mere indlysende. Ideerne om, 
hvordan det kunne opnås, tog 
form. Det blev i første omgang til 
en plan for, hvordan man kunne 
skaffe midler til et sådan byggeri. 
Blandt andet en husstandsind-
samling, hvor man kunne tegne 
sig for et beløb til byggeri. Der-
næst bad man tre lokale penge-
mænd om at stille sig til rådighed 
for at skaffe midler. En lokal arki-
tekt blev bedt om at undersøge 
mulighederne – blandt andet for 
en sammenbygning med hallen, 
så der kunne være indkik, men 
også med et udsyn til sommer-
aktiviteterne på græsarealerne.

Naturligvis havde bestyrelsen 
overvejet, hvad man kunne magte 
rent økonomisk og anslået via en 
kvadratmeterpris, hvad der var 
muligt.
Indsamlingen gik forrygende, og 
da pengemændene dukkede op 
med deres bidrag stod der 340.000 
kroner på kontoen. Bestyrelsen 
vurderede, at der kunne bygges 
et godt hus til de behov, man 
havde på det tidspunkt, til cirka 
700.000 kroner.  Som en lille pud-
sig anekdote dukkede Holger Sø-

så grundlæggende ville man have 
idrætsudøverne over til de allere-
de eksisterende klubber. Bestyrel-
sen stod fast og argumenterede 
med de mange nye udstykninger 
i området og med befolknings-
tilvæksten i øvrigt. Det var tåbe-
ligt at køre i en lang række med 
børnene til Søholt, når der nu var 
etableret en lokal forening med 
godt tag i børn og unge. Der blev 
fremlagt planer, hvor man kunne 
forestille sig, at udvidelsen kunne 
placeres, men så kom der pludse-
ligt en kirke i vejen og lidt senere 
en børnehave, som indsnævrede 
mulighederne. 

Stadsgartneren sendte på et 
møde en pose vådt, tungt jord 
rundt, så bestyrelsen kunne mær-
ke, hvor uegnede arealerne var 
til at lave fodboldbaner på. Med 
fortsatte argumenter lykkedes 
det at få en mindre lysbane etab-
leret og efterfølgende den nuvæ-
rende opvisningsbane. Derefter 
fulgte arealerne vest for Padborg-
vej og nord for kirken, og det var 
stort set det, der var mulighed for 
i tilknytning til de eksisterende 
arealer.

sportslig udvikling
Med de mange medlemmer steg 
kvaliteten, og DGIs turneringer 
var ikke længere tilstrækkelige. 
Derfor tilmeldte foreningen sig 
efter nogle få år de store special-
forbund som JBU (Jysk Boldspil 
Union) og JHF (Jysk Håndbold 
Forbund). Der var ingen sports-
lig berettigelse i at besøge en af 
landsbyklubberne og komme 
hjem med en sejr på 24-0. HA85 
blev i løbet af 90erne en af de fø-
rende ungdomsafdelinger på en 
række områder.

rensen op med en ganske vist be-
skeden bankbog. Han ville gerne 
overdrage de sidste midler fra 
det gamle forsamlingshus, som 
nu var revet ned. Det beløb skulle 
bruges til at sætte gang i noget 
nyt. Bestyrelsen fandt, at det var 
så fin en gestus, at den allerede 
på det tidspunkt talte om at gøre 
det nye hus til et moderne for-
samlingshus, som kunne bruges 
til meget mere end et klubhus for 
idrætsaktiviteterne.  

Der kom så den første skuffelse. 
Arkitekten kom med et flot pro-
jekt, men til et beløb der langt 
oversteg foreningens formåen. 
Bestyrelsen satte, sådan lidt i for-
skrækkelse, klubhusudvalget i stå 
og gik i en kort tænkepause. Den 
varede nu ikke så længe, før man 
bad nogle af klubbens egne med-
lemmer med forstand på byggeri 
om at se på et lidt mere realistisk 

stillede til kamp i farmors 
hjemmestrikkede strømper
For at understrege ovenståen-
de kan eksempelvis nævnes en 
fodboldkamp mod Silkeborg IF. 
HA85 var kommet til Søholt med 
en flok 10-årige drenge, som spil-
lede i rødt ligesom SIF. Der var 
endnu ikke anskaffet udekamp-
trøjer, og drengene benyttede 
sig af simple gule overtræksveste. 
Alle drengene havde endnu ikke 
fået fodboldstrømper, så de stille-
de op med farmors hjemmestrik-
kede. Benskinner skulle de have 
på, og de var næsten umulige at 
placere rigtigt under de hjemme-
strikkede strømper. Der sad rigtig 
mange fædre og hjalp drengene 
til at blive kampklar, da SIF løb ind 
på banen på en lang række iført 
sponserede træningsdragter. De 
stoppede op midt på banen, ret-
tede ind og bukkede ud mod de 
mange tilskuere og måske med et 

lidt overbærende blik over til ro-
debunken fra HA85. Men da kam-
pen kom i gang kunne man se, 
hvor stort et potentiale der i vir-
keligheden var oppe i Hvinning-
dal. SIFs førstehold blev banket 
med 7-2 og iført hjemmestrikke-
de strømper og overtræksveste. 
Det var ikke hverdagskost for 
byens førende fodboldklub, men 
dog med en vis anerkendelse af 
det arbejde, der foregik i HA85. 
Efterfølgende påbegyndte HA85 
et egentlig talentsamarbejde 
med SIF og andre oplandsklub-
ber.

stærkt samarbejde med dgi
Samarbejdet med DGI fortsatte i 
stor stil. Således blev HA85 et par 
år bedt om at tilbyde fodbold-
skoler i sommerferien. Det var et 
koncept, HA85 selv var med til at 
udforme. Blandt andet med an-
dre aktiviteter i middagspausen, 

indhold HA85 - 30 års jubilæumHA85 - 30 års jubilæum

HA85’s vindende hold fra Sportsugen i Lemming med den (vistnok) første pokal HA85 har 
vundet. Bagest: Thomas, Ole B.S. Midt: Lars Ole, Kristian, Torben, Jacob, Jeppe. Forrest: 
Jacob N, Asbjørn og Torben. Torben i midten scorede alle holdets mål i de fire kampe. 9 ialt.

Første spadestik til HA85 klubhuset i1992. Poul Gudberg sammen med nogle af forenin-
gens yngste medlemmer.

projekt. Og sådan blev det. 
Med Orla Lauersen og Leif Mikkel-
sen som sjakbajser og en masse 
frivillige arbejdstimer fra mange 
medlemmer blev byggeriet en 
realitet og til et beløb, som HA85 
kunne magte. 

kommunal modstand
Seniorfodbold var nu også kom-
met på programmet og dermed 
en meget stor belastning på de 
to og en halv fodboldbane, som 
skolens arealer bestod af. Der 
blev afholdt adskillige møder 
med Skole- og Fritidsforvaltnin-
gen, hvor behovet for udvidel-
ser af de udendørs arealer blev  
fremsat. Det var ikke så enkel en 
sag, for politikerne havde ikke 
tænkt sig en større forening i 
Hvinningdal. 

Egentlig havde man anlagt 
Søholt for at dække byens behov, 
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så det ikke kun var rent fagligt 
fodbold. 

Der blev arbejdet med en sund 
profil i klubhusets tilbud for at 
finde ud af, om der kunne være 
alternativer til sodavand, slik og 
pommes frites. Det kunne der i 
den sammenhæng, men bekla-
geligvis slog det ikke igennem 
i klubhusets daglige tilbud. Der 
var ellers mulighed for at markere 
endnu et alternativ og gå forrest i 
det, der også kæmpes med i 2014. 
Når det ikke lykkes, så var årsagen 
nok, at det var svært at være for-
ud for tiden på alle områder. 

Poul Gudberg blev valgt til for-
mand for DGI Midtjylland i en 
fireårig periode, og man kan vel 
dermed sige, at HA85 var blevet 
en etableret forening med bety-
delig indflydelse på idrætslivet i 
Midtjylland. 
 
Alternative HA85-tilbud
Arbejdet med at finde alterna-
tive aktiviteter fortsatte. Dengang 
som nu kunne det være vanske-
ligt at fastholde teenagerne i 
foreningslivet. Mange andre in-
teresser pressede sig på hos de 
unge, og vi prøvede i samarbejde 
med DGI nogle særlige aktiviteter 
for konfirmander. Sammen med 
unge i andre foreninger forærede 
HA85 dem en tur til Fuglsøcente-
ret for at give dem en oplevelse af 
fællesskabet omkring nye spæn-
dende idræts - og friluftsaktivite-
ter. For samme aldersgruppe blev 
der i en periode tilbudt aktiviteter 
som BMX og Hip-Hop. 

Som tidligere beskrevet viste 
pensionister og efterlønnere fra 
Hvinningdal en interesse for et 

samlingssted. Der var ledig kapa-
citet i det nye klubhus i dagtimer-
ne, så med Mogens Schou, Holger 
Sørensen og Edmund Thygesen 
blev der en etableret en ældre-
aktivitet med en hyggelig slud-
der over en kop kaffe, lidt kortspil, 
petanque, banko og et foredrag 
i ny og næ. Der blev udarbejdet 
foreningsbladet, HAvisen, som 
ikke kun var til medlemmer, men 
til en husstandsomdeling i skole-
distriktet. Det blev til fem numre 
om året, og det er et blad, der sta-
dig fremstilles, som det hidtil var 
tænkt.

det er stadigt et fælles ansvar
Det var et levedygtigt projekt, 
der blev sat i søen for 30 år siden. 
Der er stadig rigtig mange børn 
og unge, der benytter sig af til-
buddene i HA85. Foreningen slås  
naturligvis med de samme pro-
blemer, som alle andre foreninger. 

Der er behov for mange ledere til 
aktiviteterne, og de er meget van-
skelige at skaffe. Folk har i hvert 
fald efter egen vurdering travlt 
med at prioritere arbejde og egne 
interesser. Foreningerne kan ikke 
fungere uden det forpligtende 
samvær, og derfor vælger flere en 
interesse eller en motionsform, 
man kan købe og forbruge uden 
at forpligte sig over for andre end 
sig selv. 
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Som et tilbud for de unge i konformationsalderen, 
blev Hvininngdal BMX-bane anlagt i 1990.

Tilbage i 1992 kunne de unge i 
Hvinningdal gå til hip-hop i HA85.

Et godt eksempel på bredden af arrangementer i klubhuset i 1993: Fra Mandeaften med landskampen 
Spanien mod Danmark, til ældreklub med kaffe og kage. (Det er mandeaften til venstre...).

Før klubhuset blev bygget, benyttede man skolens lokaler 
til bl.a. foredragsaktiviteter. Billedet er fra 1990.

30
 års jubilæum
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Vidste du, 
at thomas 
nørgaard...
- Fik sin første fuldtidskon-
trakt i SIF allerede i 2008, men 
siden har spillet i både Skive 
IK og Aarhus Fremad

- Danner par med Sarah, som 
han har været kærester med, 
siden de mødtes på Silkeborg 
Efterskole i 2003

- Studerer fysioterapi ved VIA 
University College ved siden 
af fodbolden.

det hele startede i HA85
for sif’s førstemålmand thomas nørgaard startede det hele i en af sifs mange samarbejdsklubber, 
HA85, hvor thomas allerede i de små årgange imponerede med at kunne sparke bolden langt op 
på modstanderens banehalvdel. samtidig var thomas så god med fødderne, at han kunne tage en 
plads i marken, hvis det var nødvendigt.

thomas nørgaards talent blev 
også bemærket i sif, så som 
u15-spiller tog han sit første 
skridt mod drømmen om at 
kunne leve af at stå på mål og 
flyttede ind til sif. Her begynd-
te han på fodbold college og 
tog først et år på silkeborg ef-
terskole og derefter tre år på 
HHX.

Målmand Thomas Nørgaard for-
længede i marts sin kontrakt med 
SIF for yderligere et år, så den nu 

udløber i sommeren 2016. Det er 
et klart signal om, at det er den 
28-årige målmand, SIF satser på 
som førstevalg i denne og den 
kommende sæson.

- Vi har en forventning om, at 
Thomas i de næste halvandet år 
er førstevalg. Han har bevist, at 
han er opgaven voksen, vi ved 
hvad han står for, og vi tror på at 
han kan lægge et lag mere på. Vi 
er meget tilfredse med det forløb, 
vi har set fra Thomas indtil nu, og 

indhold fodbold

han vil kunne give meget til vores 
projekt med sats på lokalt talent, 
sagder sportschef Jesper Stüker 
ved kontraktforlængelsen.

Thomas Nørgaard er en af SIFs 
”egne.” Han blev fodbolduddan-
net på Silkeborg Fodbold College 
efter at have spillet i Hvinningdal-
klubben HA85 indtil talentet trak 
ham til SIF. Efter nogle sæsoner 
i henholdsvis Skive og Aarhus 
Fremad blev han i sommeren 
2013 hentet hjem til Søhøjlandet, 

dengang som reservemålmand. 
10 kampe inde i den netop af-
sluttede sæson, fik han imidlertid 
chancen som førstekeeper - den 
19. oktober i fjor mod FC Midtjyl-
land overtog han posten mellem 
stængerne fra Kasper Jensen. Og 
den har han forsvaret siden.

- Jeg er glad for at det er mig, 
klubben vil satse på som første-
målmand. Det er dokumentation 
på, at jeg har bevist mig selv i de 
seneste knap to år. Det har natur-
ligvis også betydet meget, at SIF 
er min klub og har været det fra 
min ungdomstid, og jeg kan sag-
tens se mig selv her længere frem, 

end det år, jeg har forlænget med. 
Selvfølgelig vil man som fodbold-
spiller altid helst spille på det hø-
jeste niveau, men for mig er det 
også vigtigt at være et sted, hvor 
jeg har det godt. Og det har jeg i 
SIF, så det er min klub, uanset at 
det i næste sæson hedder 1. divi-
sion, siger Thomas Nørgaard.

Allerede i marts 2008 debuterede 
Thomas Nørgaard for SIF, da han 
holdt målet rent i en 0-0 kamp 
mod Aarhus Fremad. Han er indtil 
videre noteret for 35 førsteholds-
kampe i klubben, men med den 
nye kontrakt underskrevet er der 
lagt op til mange flere.

For SIF’s førstemålmand Thomas Nørgaard startede det hele i HA85, hvor han allerede i de små 
årgange imponerede med at kunne sparke bolden langt op på modstanderens banehalvdel. 

fodbold

Af Johanne Friis Pedersen. Foto Ulla Myrhøj.
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”Jeg synes, det 
er fantastisk 

med så stor en 
opbakning der 

er i HA85  
– fra forældre, 

trænere og øvrige 
entusiaster - dét 

vil vi gerne støtte”

faKta:
vestjyskbAnk er et 
full-service pengeinstitut, 
der - med kunden i centrum 
- rådgiver privat- og erhvervs-
kunder lokalt og regionalt 
via afdelinger i Jylland.

”Både børn og voksne skal sætte point på den sociale konto. Det er der mulighed for i sportsklubber, og det er blandt andet 
derfor, Vestjysk Bank støtter op om HA85”, siger Merete Overgaard, afdelingsdirektør i Vestjysk Bank, Silkeborg.

vestjysk bAnk:

vi støtter sporten
både børn og voksne skal sætte 
point på den sociale konto. det 
er der mulighed for i sports-
klubber, og det er blandt andet 
derfor, vestjysk bank støtter op 
om HA85.

”Sportsklubber styrker lokaleom-
rådet og det sociale sammenhold 
mellem mennesker. Jeg synes, 
det er fantastisk med så stor en 
opbakning der er i HA85 – fra  
forældre, trænere og øvrige entu-
siaster - dét vil vi gerne støtte,” si-
ger Merete Overgaard, afdelings-
direktør i Vestjysk Bank, Silkeborg.

Merete kommer selv i klubben, 
og hele familien har glæde af 
dens mange tilbud.

”Min mand træner U10 håndbold-
pigerne, hvor vores datter spil-
ler, og så giver vi af og til en tjans 
med i caféen, det bliver til nogen 
timer, men det er fedt,” forklarer 
Merete Overgaard.

multibane er god for lokalsam-
fundet
Helt konkret har Vestjysk Bank 
givet et bidrag til klubbens nye 
multibane.

”Multibanen har rigtig mange 
brugere, og den er blevet et 
samlingspunkt for lokalområdet. 

Jeg oplever, at den bliver flittigt 
brugt, og er endnu et tilbud til de 
unge mennesker i vores område,” 
siger Merete Overgaard.

”I Vestjysk Bank har vi en strategi 
om at støtte sporten – specielt 
håndbolden. Vi er blandt andet 
hovedsponsor i Team Tvis Hol-
strebro og ligasponsor i Skjern 
Håndbold. 

Vi mener det er vigtigt, at bakke 
op der hvor vi er, og der hvor  
vores kunder er. Dette er også  
tilfældet i HA85, hvor vi selvføl-
gelig også hilser nye bankkunder 
velkommen”, slutter Merete Over-
gaard.

vestjyskbAnk silkeborg

Borgergade 28, 8600 Silkeborg
Tlf: 96 63 37 00
www.vestjyskbank.dk

Af Krista Hansen
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Tilbuddet gælder
fredag og lørdag
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indhold bAdmintonbAdminton

vi er nu færdige med sæsonen, 
hvor vi har deltaget i mange 
stævner med god pokalhøst og 
en del oprykninger. 

Siden sidste nummer har U11-
holdet været til DBU (Danmarks 
bedste ungdomshold), hvor det 
blev til en 6. plads efter en week-
end med badminton i Vejen.

Årets klubmesterskab for ung-
dom blev afviklet lørdag den 14. 
marts. 33 børn var forventnings-
fulde mødt op til dyst mod kam-
meraterne. 
Vi afviklede 68 kampe i løbet 
af dagen, og der blev kæmpet, 
svedt, jublet og knebet en enkelt 
tåre. 

Stort set alle rækker blev afviklet 
som puljer for at give en del kam-
pe, og inddelingen gjorde at der 
var mange tætte opgør.

u9 klubmester: 
Naja Heshe Therkelsen
Sølv: Magnus Vestergaard Nielsen

u11 begynder klubmester: 
Lea Bune Juhl
Sølv: Annesofie Lange
Bronze: Marie Glerup Ibsen

u11 øvede klubmester:
 Jonas Binderup
Sølv: Lucas Mølby

u11 A klubmester: 
Emil Ivarsen
Sølv: Rasmus Glerup Ibsen

u13 øvede klubmester: 
Frederik Abel
Sølv: Louise Madsen

u13 A klubmester: 
Laurits Lange
Sølv: Karoline H. Skafsgaard
Bronze: Venus-Kristine Bjerring

Vi er netop ved at lægge sidste 
hånd på den kommende sæson, 
hvor vi i skrivende stund arbej-
der på ”ansættelsen” af en eks-
tern træner. Vi håber, at dette kan 
udvikle klubbens spillere endnu 
mere. Men meget om dette følger 
hen over sommerferien. 

Fra formandens side vil jeg gerne 
takke forældre og trænere for op-
bakningen i den forgangne sæ-
son.

pokalhøst og oprykninger
Glimt fra klubmesterskaberne



indholdbAdminton Hilsen frA HvinningdAl skolen

fornem Hæder til bAdminton:

årets ungdomsklub
ved årsmødet blev HA85 bad-
minton blevet kåret til årets 
ungdomsklub 2015 i dgi midt-
jylland. 

Formand for DGI Midtjylland bad-
minton, Morten Dam Rasmussen 
udtaler:

”Desværre oplever mange for-
eninger en tilbagegang i antallet 
af badmintonspillere. Mange ste-
der er specielt ungdomsafdelin-
gen ramt. Sådan behøver det ikke 
at være og når man som i HA85 
har en flok ildsjæle, der vil det 
anderledes, ja så kan udviklingen 
vendes. 

HA85 er et rigtig godt eksempel 
på, at det stadig er muligt at skabe 
fremgang for badmintonsporten 
ved at tilbyde ungdommen kvali-
ficeret træning, og tage aktivt del 
i DGI-Midtjyllands holdturnering 
og stævner. 

Vi håber med udnævnelsen af 
HA85 som årets ungdomsklub, 
at flere vil lade sig inspirere og 
samtidig at anerkendelse også får 
badmintonudvalget i HA85 til at 

rette ryggen og sige – vi gjorde 
det”, slutter Morten Dam Rasmus-
sen.
Med anerkendelse følger et gave-
kort på 5.000 kr. til RSL.

Det var en glad og stolt Søren Ivarsen, som på vejne af HA85 badminton-
udvalget modtog DGI Midtjyllands pris Årets ungdomsklub 2015.
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lokalt engagement – lokal samhørighed
- Det er vigtigt at trives, for når  
 man trives er det nemmere at  
 udvikle sig. 
- Det er vigtigt at udvikle sig, for  
 når man lærer er det nemmere  
 at trives.
-  Der er plads til alle, både bred-
 den og eliten. 
-  At lære i et trygt og forpligten- 
 de fællesskab er helt centralt. 
-  Der løftes i flok, der er en fælles  
 forståelse omkring ansvarlig- 
 hed hele vejen rundt.
- - og så må det meget gerne  
 være sjovt imens, både for  
 børn og voksne… 

Udsagnene er formuleret med 
udgangspunkt i HA85’s vision og 
mission. Udsagnene kunne lige-
så vel være formuleret med ud-
gangspunkt i Hvinningdalskolens 
vision. 

Det er slående, at skolens og for-
eningens udgangspunkter ligner 
hinanden så meget, og ved nær-
mere eftertanke giver det fanta-
stisk meget mening. Både Hvin-
ningdalskolen og HA85 ønsker 
at skabe de allerbedste rammer 
for børn og unge i Hvinningdal – 
hvad enten det drejer sig om at 
udvikle sig og trives på håndbold-
banen eller at udvikle sig og trives 
i matematikfaget. Og selvfølgelig 
skal det foregå i et forpligtende 

fællesskab, hvor forening/skole 
og hjemmene hjælpes ad. Også 
her er udgangspunktet det sam-
me: Foreningen kan ikke noget 
uden forældre- og familieopbak-
ning – ej heller skolen kan lykkes 
med sin opgave uden denne op-
bakning.

Jeg har i mange år haft min gang 
i forskellige foreninger, og virket 
som både bestyrelsesmedlem 
og basketball-træner. Jeg ved 
således hvad det kræver! Det im-
ponerer mig i den grad, når folk 
vælger at bruge deres personlige 
overskud til virkelyst på frivillig 
basis i foreningslivet. Det er den 
virkelyst, der omsættes til sved på 
træningsbanen, mål i kampene 
og ikke mindst smil på spillernes 
ansigter. Det er den virkelyst, der 
er brændstoffet, som får forenin-
gens fællesskab til at ulme...

Når man færdes i sportsarenaer 
i og omkring Silkeborg, når man 
åbner lokalavisen, når man går en 
tur på gågaden i Silkeborg, så er 
det ikke sjældent, at man mødes 
af træningstøj i HA85’s karakteri-
stiske røde og sorte farver – som 
hvirvler afsted på kroppen af 
børn, unge og frivillige ledere fra 
Hvinningdal. HA85 – og HA85’s 
sponsorer - er synlige i bybilledet 
i Silkeborg, også udenfor vores 

lokalområde. Ofte er der histo-
rier i den lokale presse om gode 
sportslige resultater fra HA85, og 
som skole profiterer vi på flere 
måder af, at mange af skolens 
elever vokser op i foreningslivet, 
hvor fællesskab, ansvarlighed og 
tillid er nøglebegreber – og hvor 
man går efter at blive så dygtig 
som man kan... ligesom i skolen! 

De lokale kræfter i Hvinningdal 
engagerer sig forskelligt. Nogle 
er aktive på banerne med børne-
ne, nogle er bag kulisserne med 
sponsoraftaler, økonomi, turne-
ringsledelse, tøjansvarlige osv. 
osv. Atter andre engagerer sig i 
skolens forældreforening og sko-
lens bestyrelse. Hver gang skolen 
”kalder på hjælp”, er der engage-
rede folk klar til at yde en indsats. 
Senest i forbindelse med skolens 
udendørs teater, som netop nu 
genetableres i et samarbejdspro-
jekt mellem 12 elever fra udsko-
lingen og en håndfuld forældre/
bedsteforældre.  

Dette lokale engagement er guld 
værd for en skole, og på hele sko-
lens vegne vil jeg gerne takke 
HA85 for at være med til skabe den 
lokale samhørighed, som i den 
grad kendetegner Hvinningdal. 

Stort tillykke med jubilæet!!

Af Tine Sax, Skoleleder
Hvinningdal Skole

Hilsen frA HvinningdAl skole



Håndboldsæsonen 2014/2015 
sluttede 21. marts med et kæm-
pe brag i Hvinningdal  Hallen. 

Der var gode oplevelser for både 
spillere og publikum til et fan-
tastisk håndboldbrag, hvor otte 
hold satte punktum for endnu 
en god sæson. Det talstærke og 
veloplagte publikum kunne da-
gen igennem se et festligt indløb 
til hver kamp, høre speak under  
kampene, og efterfølgende kå-
ring af kampens bedste spiller. 

I skrivende stund er håndboldud-
valget i gang med at planlægge 
den kommende sæson, så vi efter 
sommerferien er klar til ”at tage 
imod” en ny håndboldsæson.

En STOR tak til alle trænere og le-
dere i håndboldafdelingen – I har 
gjort en kæmpe indsat på banen 
for alle HA85 håndbold-børn.

På vegne af håndboldudvalget
Birthe Haahr

et brag af en håndbold-
sæsonafslutning!

Vil du være en del af et frivilligt team 
i en sjov og engageret håndboldklub 
- som bakker op omkring træner-
kurser og sociale tiltag, så kan du 
kontakte os for at høre mere: 
haandbold@ha85.dk eller 
tlf. 4078 7389.

ha85 håndbold ønsker at 
udvide og udvikle vores træ-
nerstab på U14 årgangen, og 
søger derfor trænere lige nu. 

H å n d b o l d -
t r æ n e r  s ø g e s
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Håndbold Håndbold



Dygtige
håndværkere
- de bedste 

løsninger
70 23 08 18
sinus-installation.dk

Dygtige
håndværkere

- de bedste løsninger

70 23 08 18
sinus-installation.dk
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i skrivende stund er der netop 
udskrevet valg i danmark – et 
valg der er veloverstået når 
disse linier læses ude i de små 
hjem i Hvinningdal. det får na-
turligvis tanker ind på politik. 
og politik er der jo masser af, 
når man i et område som vo-
res forsøger at råbe de lokale 
politikkere op i sagen om den 
manglende halkapacitet i vores 
område.

Da jeg i mit senere indlæg i Havisen´s 
februarudgave senest opdaterede 
omkring vores halprojekt, var vi IKKE 
kommet på Silkeborg kommune´s 
bygge og anlægsbudget, men pla-
ceret i år 2018 eller senere som et  
”måske projekt” under punktet ”øvrige 
anlæg”. Altså så ukonkret og uperson-
ligt som det overhovedet kan blive i 
de kommunale budget termer.

Som beskrevet i februar, valgte vi at 
ty til pressen, dels via et journalistisk 
indlæg i Midtjyllands Avis, dels via en 
stribe læserbreve.

Efterfølgende rettede vores halud-
valg skriftlig henvendelse til Kul-
tur,- Fritids, og Idrætsudvalget, som 
vendte tilbage med en invitation til 
foretræde for udvalget onsdag d. 18. 
marts. Her mødte vi Gitte Villumsen, 
Mads Frandsen, Peter Nygaard Jen-
sen og Svend Thue Damgaard fra 

udvalget samt Freddie Davidsen fra 
forvaltningen.

Vi havde en god og konstruktiv dialog, 
hvor vores haludvalg rakte en hånd  
ud til konkret dialog omkring ud- 
formningen af vores oplæg. Vi følte  
os en smule misforstået, da enkelte  
i kommunen havde den oplevelse at 
Hvinningdal/Balle/Buskelunds op-
læg var en sag til +60 mio DKK...

Men vores oprindelige oplæg var jo 
en arkitettegnet drømmeløsning i 
”best case-stil”, hvor alle de perfekte 
løsninger var tænkt med ind. Men na-
turligvis er vi jo realistiske og klar over 
at en haltilbygning må ende med at 
være den bedst mulige indenfor en 
snæver økonomisk ramme.
Kultur,- Fritids, og Idrætsudvalget 
kunne informere os om, at der var op 
til flere spændende anlægsprojekter 
på bordet – senest et projekt i Voel, 
som mener at mangle den 3. hal...

Vi fik at vide at Silkeborg kommune 
pr. 1. januar havde ansat en idræts-
konsulent som bl.a. har til opgave at 
rådgive politikkerne omkring investe-
ringer i anlæg. Dennes første opgave 
har været at lave en indstilling klar 
på svømmeområdet i Silkeborg kom-
mune, og efter sommerferien skal 
idrætskonsulenten lave en opdateret 
behovsanalyse/indstilling på halom-
rådet.

Så må vi i den grad håbe på, at kom-
munens egne tal fra den forrige rap-
port i 2011, som klar viser at behovet 
for halplads er størst hos os, bliver 
underbygget – og at den fortsatte 
ny tilflytningen til området og vores 
skoler måske endog har øget vores 
dokumenterede behov.

Haludvalget har nu skrevet en lille 
sommerhilsen til samtlige byråds-
politikkere og mindet dem pænt 
og høfligt om vores tilstedeværelse. 
Samtidig planlægger vi at invitere 
idrætskonsulenten på besøg i vores 
område straks efter ferien, for at give 
ham en forståelse for vores efterhån-
den håbløse situation.

Så igen, kære Hvinningdal borgere, 
politik er en lang og stædig kamp om 
at være forrest, når de knappe mid-
ler skal fordeles. Men tro mig – vores 
halprojekt udvalg har tænkt sig at 
kæmpe videre for at vi i Hvinningdal, 
Balle og Buskelund skal få nogle ram-
mer for skole og idræt, som vi mener 
vores borgere har fortjent!

I ønskes alle en rigtig fantastik som-
mer – og så ses vi vel til HA85 jubilæ-
umsfesten lørdag d. 12. september!

Med venlig hilsen
Poul Erik Dahl

Formand for Hvinningdal Lokalråd

Kære borgere i Hvinningdal

Af Poul Erik Dahl, Formand 
for Hvinningdal Lokalrådvi kæmper 

stædigt videre!



BOLIG SØGES ?

Nybolig Frank Lerche ønsker
HA85 et stort tillykke med jeres
30 års jubilæum - held og lykke i
fremtiden

Vi fejrer 15 år på Borgergade. Sæt til salg nu og vi giver
den udvendige vinduespudsning til vi har solgt boligen*

*Nærmere vilkår i formidlingsaftalen

 Ring allerede i dag for en salgsvurdering på 86 82 10 10

Nybolig
Frank Lerche - Silkeborg

Borgergade 40 ·· ·8600 Silkeborg
8602@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 86821010


