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fodbold 
Medaljehøst i Slesvig

håndbold 
Masser af energi i hallen

30
 års jubilæum
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 - hurtigt Og Nemt!  
Nye medlemmer er altid velkomne i HA85! Har du spørgsmål 
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lig ikke med at kontakte en af vores kontaktpersoner, som du 
finder her på siden, eller via www.HA85.dk.
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BesTyreLsen HA85 HA-HuseTs BesTyreLse

HAvisen omdeles
til 2.200 husstande 
i Hvinningdal-
området.

Kære Hvinningdallere!

Et stærkt jubilæumsår er ved at 
rinde ud - et nyt og spændende 
år er lige om hjørnet...

Med årets sidste udgave af HAvi-
sen, vil jeg gerne benytte lejlig-
heden til at sige tak for sidst, og 
ikke mindst tak for den tid der 
kommer. Vi har sammen nået 
mange milepæle i år. Det største 
af dem var vores 30 års jubilæum, 
der på behørig vis blev fejret!

2016 bliver med sikkerhed også 
et spændende år såvel sportsligt 
som socialt. Vi har fortsat mange 
ambitioner om at udvikle os som 
forening. Men nogen gange kan 
det virke som en stor udfordring 
”bare” at holde niveauet... Vi har 
mange ”Tordenskjolds soldater” i 

foreningen, som trækker et stort 
læs. Derfor har vi brug for at flere 
involverer sig i sportslige eller or-
ganisatoriske opgaver. For kun på 
den måde, kan vi opretholde det 
høje niveau vi er på, og med tiden 
udvikle det yderligere. 

Vi VIL være Silkeborgs sjoveste 
forening - og flere skal være med. 

I denne udgave af HAvisen, kan 
du læse mere om frivillighed i 
foreningslivet. Et tema som vi vil 
sætte endnu mere fokus på frem-
over.
 
Der er en god tradition i Dan-
mark i almindelighed, og i vores 
område i særdeleshed, om at vi 
giver en hånd med. Og der ligger 
masser af sjove, udfordrende og 
givende opgaver, som kun kan lø-

ses ved at vi løfter i flok. Så næste 
gang du møder dit barns træner, 
så spørg hvordan du kan give en 
hånd med. Sådan bliver HA85 
et sjovere sted for både børn og 
voksne.

God fornøjelse med alle de gode 
historier fra fodbold-, håndbold - 
og badmintonafdelingen.

Sportslige ”julehilsner”
Søren Warburg Nielsen
Formand HA85

Ps. Når det overhovedet er muligt,  
at du kan sidde med dette flotte 
blad i hænderne lige nu, skyldes 
det en indsats fra over 20 frivil-
lige, som på hver deres måde har 
bidraget som skribenter, fotogra-
fer, med opsætning, korrektur-
læsning eller omdeling.

veLkommen 
   i kLuBHus cAfeen

HUSK! 
dU Kan betale 
med mobile pay 
i cafeen!
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u12 drenge vAr i Biffen og 
sÅ sommeren ’92

U12 drengenes trænere mente, 
at de unge mennesker trængte 
til lidt fodboldhistorie, og var 
spændte på om det nu også fan-
gende drengene. 

I alt 30 børn og voksne var afsted 
incl. 8 forældre og vores 2 unge 
med trænere Mads og Kristian. 
Vi startede med at vælte Sunset. 
Drengene var vilde med det. 

du kAn føLge HA85 BÅde pÅ 
fAceBook og insTAgrAm

Her ved siden af kan du se de 
mest delte og LIKE’ede opslag fra 
HA85 på Facebook og Instagram 
det sidste halve år.

- Jeg er sikker på at drengene ger-
ne vil have Sunset som sponsor og 
holde flere sociale arrangementer 
der, sagde træner Thomas Mølby.

Filmen var en ubetinget succes, 
og selv om vi alle kender historien 
var det en stor oplevelse at gen-
opleve med gåsehud og det hele. 

Drengene har lige siden filmen 
forsøgt langskud ala Faxe og  
råber ”kig på snørebåndene” til 
hinanden.

U12 drengnes trænere mente at spillerne skulle lære lidt om dansk fodboldhistorie, og arrangerede derfor en 
biograftur til filmen ”Sommeren ’92. Det viste sig, at en af drengenes mødre havde været på stadion i 1992.

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

8600 Silkeborg Tlf. 86 82 19 61
www.byensbroed.dk . byensbroed@byensbroed.dk
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Lørdag 12. september marke-
rede HA85 officielt sit 30 års ju-
bilæum. i den forbindelse lagde 
to spillere fra sif’s førstehold 
vejen forbi Hvinningdal.

HA85 har i mange år været samar-
bejdsklub med Silkeborg IF i for-
bindelse med ungdomsfodbold.
Og selvom byens førstehold pt. 
ikke spiller med i Superligaen, er 
spillerne alligevel forbilleder for 
mange af vores fodboldinteresse-
rede drenge og piger. Derfor var 
begejstringen stor, da SIF-spiller-
ne Jens Martin Gammelby og To-
bias Salquist annoncerede deres 
besøg i HA85.

De to spillere deltog lørdag 12. 
september kl. 13.00 i en, til anled-
ningen arrangeret, fællestræning
med vores U11 og U12 drenge 
og piger. Omkring 75 spillere fik 

en god times træning, hvor Jens 
Martin og Tobias kom rundt til 
holdene og enten stod for - eller 
deltog i øvelserne på banerne.
Efter halvanden times træning, 

gav SIF-spillerne sig god tid til 
at børnene kunne få autografer 
og taget billeder sammen med 
de, måske kommende SIF første-
holdsspillere.

Som en fin gestus i anledning af jubilæumsfejringen fik HA85 besøg af SIF’s førsteholdsspillere Tobias Salquist og Jens Martin Gammelby. 
De deltog i U11 og U12 holdenes træning og skrev efterfølgende masser af autografter på trøjer, støvler og ben...

- Træningen med spillerne i HA85 var en succes, og at det altid er dejligt at se børnene 
have det sjovt og blive glade for besøget, fortalte Jens Martin Gammelby.

sif-spillere fejrede 
jubilæet med HA85-børn

HA85 - 30 Års JuBiLæum HA85 - 30 Års JuBiLæum

Alle sejl var sat til for at fejre 
HA85 og alle de mange frivil-
lige, som er den direkte årsag  
til at klubben er blevet 30 år.

HA85 formand Søren Warburg 
Nielsen indledte jubilæumsfe-
sten, med at sende skud ud til alle 
som har andel i, at man i Hvin-
ningdal i 30 år har kunne tilbyde 
områdets beboere attraktive for-
eningstilbud. 
Ildsjæle startede aktivitetsfore-
ningen, som i årenes løb, har 
omfattet så forskellige ting som 
gymnastik, basketball, bord-
tennis, dans og cykelmotion. 
I dag er det trænere og ledere 

i fodbold, håndbold, baminton 
og løb, der på hver deres måde 
lægger egen energi i, at gøre 
HA85 til byens sjoveste forening. 

I sin festtale lå det også Søren me-
get på sinde, at sende en kæmpe 

tak til alle familierne bag klub-
bens engagerede frivillige.

Gæsterne nød en lækker buffet 
og dessert, og livemusikken blev 
leveret af det rutinerede orkester 
Kates Kitchen.

Den store fest i Hvinningdal Hallen i september var kulminationen på jubilæumsåret. 

LokAL
30-Årig 
feJreT i
HALLen
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indhold TemA: friviLLig

fantastiske frivillige
hvad er en frivillig?
- En frivillig, er en der gerne vil!
- En der arbejder gratis!
- Den der henter alle boldene selv.
- I cirkus spørger de nogen gange  
 efter en frivillig...
- Det er den der melder sig selv.
- Kristian - vores træner! Han gør 
 det fordi han synes det er fedt!

Kan i nævne nogen som arbejder 
frivilligt?
- Dem der er træner eller hjælpe-  
 træner.
- Hm... nej...
- Min træner han gør det frivilligt.  
 Han får ingen penge for det!
- Dem der passer klubhuset og 
 arrangerer kampe.
- Måske bestyrelsen...?
- Ole... Han laver meget, men får  
                 rigtig lidt!

hvorfor er der folk som vil arbejde 
frivilligt for jeres skyld?
- Fordi de vil lære andre at blive   
 bedre og bedre til fodbold.
- Man kommer til at kende en   
 masse mennesker.
- For at støtte klubben.
- Så vi kan blive professionelle.
- Fordi de vil være andre glade.
- For at vi kan gå og hygge os 
 sammen, og ha’ det sjovt 
 sammen. På en måde er det
  jo lidt en løn!

Af Bob Gisselmann, DBU Jylland

en stribe fodboldbørn (8-13 år) på dBu’s fodboldskoler blev spurgt om frivillighed.

En række børn ved DBU’s fodboldskoler gav deres  
bud på hvad det vil sige at være frivillig. Foto: DBU.

35% af 
danskerne 
arbejder frivilligt 
- Det vil sige gør et stykke 
arbejde,der gavner andre 
end dem selv og deres 
familie, uden at få løn for 
det. Det frivillige arbejde er 
formelt organiseret, og det 
tæller ikke med i statistikken, 
hvis man gør gode gerninger
som at følge ældre over vejen.

1,9 mio 
danskere er aktive 
i en idrætsforening 
Og derfor er der brug for 
mange frivillige.
Idræt er faktisk også det 
mest populære område at 
være frivillig inden for.

Frivillig fodboldtræner. Frivillig i caféen. Frivillig håndboldtræner.

Frivillig stævnearrangør.

Frivillige bord-dækkere til jubilæumsfest.
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fodBoLd

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

65 forventningsfulde piger i al-
deren 5-11 år, dukkede en sol-
rige søndag i august op til 3 ti-
mers fodbold hygge på HA85’s 
fodboldbaner.

23. august var HA85 vært for 
DBU´s landsdækkende Pigeraket-
ten, som har til formål, at oplyse 
og udbrede kendskabet til pige-
fodbold i lokal området.

Sammen med DBU´s instruktør 
og 8 hjælpere fra HA85, blev det 
til en rigtig god dag, hvor vi kom 
forbi de forskellige fodboldpla-
neter og fik spillet rigtig meget 
fodbold. Undervejs var der pause 
i spillet og der fik pigerne frugt og 
juice i varmen, som venligst var 
sponsoreret af REMA 1000 i Balle.

Pigerne skal i samarbejde med 
DBU’s astronaut samle den gyldne 
klubnøgle.

I løbet af rumfarten besøger piger-
ne blandt andet Merkur, Uranus og 
Saturn, og de vil prøve kræfter med 
både samarbejdsøvelser, skud på 
mål, hockey og fodboldkamp på 
oppustelig bane.

Med Pigeraketten flyver de deltag-
ende piger ud i et unikt rumunivers, 
hvor de skal besøge planeter med 
forskellige fodboldaktiviteter for at 
finde delene til klubnøglen, der er 
blevet ødelagt og kastet ud i rum-
met.

Af de 65 piger som deltog, var 
ca. 30 piger ikke-medlemmer af 
HA85 Fodbold, hvilket understre-
ger, at denne dag er en super god 
måde at få informeret både piger-

ne og forældrene, om hvad der 
foregår i vores skønne forening.
Vi håber meget, at Pigeraketten 
gør stop i Hvinningdal igen til 
næste år.

65 forventningsfulde piger tog en søndag i august, med DBU’s Pigeraketten for at suse rundt i Verdensrummet. Og efter et par timer 
med skøre og sjove boldspil i højt humør, landede de igen sikkert foran HA85 klubhuset.

Pigefodbold er lige nu den hurtigst voksende sport i Danmark. I 2015 er der omkring 
50.000 aktive piger rundt i fodboldklubberne. 

rundt i fodbold-universet 
med pigeraketten
Tekst af Chano Ravn Nellemann
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indhold fodBoLdfodBoLd

www.hvinningdalmureren.dk

HVINNINGDAL MUREREN Aps

TELEFON 51 15 60 30

www.hvinningdalmureren.dk

HVINNINGDAL MUREREN Aps

TELEFON 51 15 60 30

12 friske u7 drenge med forældre og trænere 
havde en vellykket tur til Jm afholdt i slesvig 

Vi tog afsted fredag eftermiddag, og efter stop un-
dervejs på Mc Donalds og Scandinavian Park, ankom 
vi til Slesvig, hvor de Jysk-Fynske Mesterskaber skulle 
afholdes. 
Drengene nåede at spille lidt bold, før det var tid til 
overnatning i hallen med de øvrige deltagere. Lør-
dag morgen startede med fælles morgenmad og 
derefter stævne. Her gjorde drengene flot figur og 
vores to hold sluttede hhv. på 2. og 3. pladsen. 

Trænerne Kenneth, Jesper og Ole takker forældrene 
for den flotte opbakning til stævnet. Det var en super 
tur for både spillere og trænere.

u7 drenge HenTede 
medALJer i sLesvig

girL power!
U7 drengene hentede medaljer for 2. og 3. 
pladsen ved de Jysk-Fynske mesterskaber.

international kvindefodbold får 
ofte ikke så stor opmærksom-
hed i danmark. men torsdag 22. 
oktober fik den u13 pigernes 
fulde fokus. 

21 børn og voksne fra HA85 U13 
pigehold tog afsted til deres første 
kvindelandskamp. Danmark skulle 
spille på hjemmebanen i Viborg i 
EM kvalifikationens første kamp. 
Modstanderen var Moldova. 

DBU har sat alle sejl til for at få pige 
og kvindefodbold udbredt i Danmark. 
Derfor var det én stor fodboldfest som 
mødte tilskuerne der ankom til Viborg 

stadion; Udenfor stadion var pladsen 
fyldt med (gratis) fodboldaktiviteter, 
bold-fartmåler, driblebaner og kæm-
pe, oppustet mål til straffekonkurren-
ce. Alle kunne blive malet i ansigtet, 
lave flag og bannere, og endelig var 
der gratis popcorn, hatte og halstør-

klæder. Danmarks seje kvinder knu-
ste modstanderen med 4-0, og efter 
kampen kom spillerne over til lang-
siden og skrev massevis af autografer 
og roste pigerne for deres støtte. Det 
var en fed oplevelse for pigerne, som 
klart kan anbefales til andre.

Under kvindelandskampen kunne tilskuergrupper som vores U13 piger, dyste i en stemningskonkurrence, hvor præmien var et besøg hjemme 
i sin klub, af selveste kvindelandsholdet. Deværre blev det ikke HA85 - tilgengæld kom pigerne hjem med fed oplevelse og nye idoler.
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indhold fodBoLdfodBoLd

grundet et sindrigt puljesystem 
kaldet ”Hawaii” meget vigtigt, at 
pigerne vandt alle de indledende 
kampe for at være sikker på at 
komme i A-slutspillet om de fire 
øverste placeringer, og dermed få 
chancen for at spille mod de ab-
solut bedste hold.

Desværre for pigerne indsneg 
der sig et enkelt nederlag i den 
indledende pulje - mod FC Hor-
sens lavede vores anfører Iben et 
pragtfuldt selvmål - en helflugter 
helt op i hjørnet, uden chance for 
vores ellers dygtige keeper. Dette 
0-1 nederlag betød desværre, at 
selvom holdet havde sejret sik-
kert i de to andre kampe i puljen, 
skulle vi spille B-slutspil om de se-
kundære placeringer fra 5-10.

seks kAmpe - fem seJre
De tre efterfølgende slutspils-
kampe blev alle vundet i sikker 
stil, og holdet vandt derfor B-
slutspillet og sluttede på femte-
pladsen. Efter seks kampe havde 
pigerne vundet de fem med en 
samlet målscore på 9-1. På alle 
måder et flot resultat, selvom det 
selvfølgelig kan ærgre både spil-
lere og træner, at vi ikke kom til at 
møde de absolut bedste hold.

HerLig opLeveLse for ALLe
Stævnet var en herlig oplevelse 
for pigerne. Rammerne var virke-
lig gode, og arrangørerne gjorde 
alt for, at det skulle være en god 
oplevelse at være hjemmefra en 
hel weekend. 
Skulle andre hold få muligheden 
for at deltage, så kan det kun an-
befales, og vi håber, at vi som U13 
kan vende tilbage og forhåbent-
lig forbedre vores femteplads fra 
i år.

At HA85 har en talentfuld år-
gang 2004 fodboldpiger har 
de fleste hold i midtjylland og 
i særdeleshed i silkeborg efter-
hånden fundet ud af. pigerne 
har de seneste tre år ikke afgi-
vet et eneste point i dgi regi, 
og holdet har siden 2014 sæso-
nen endvidere deltaget i dBu’s 
A-række, hvor holdet har spillet 
flotte kampe mod hold fra År-
hus, Herning, ikast og Horsens.

De gode resultater har bl.a. med-
ført, at holdet i år blev inviteret 
til Talenstævne 2015, der er et 
stævne, der søger at samle en 
række af Danmarks bedste pige-
hold i U12-U15. Vi takkede ja til 
invitationen og i weekenden den 
14.-16. august deltog vi i stævnet, 
der bliver afholdt af Stensballe IK. 
Blandt deltagerne i U12 rækken 

var OB, Fortuna Hjørring, Mejrup 
og FC Horsens, der alle er hold 
fra øverste hylde. Det var derfor 
med en vis spænding i kroppen, 
at pigerne troppede op til stæv-
net - for nu var der virkelig mulig-
hed for at måle sig med de bedste 
hold.

HAwAii puLJesysTem
Puljeinddelingen betød, at vi i 
indledende runde skulle møde 
FC Horsens, Lemvig og Sundby, 
hvilket umiddelbart medførte, at 
vi slap for et par af de mest frygt-
indgydende modstandere til at 
starte med. Til gengæld var det, 

U12 pigerne var i august inviteret til Talentstævne 2015. Et stævne, der søger at samle en række af Danmarks bedste pigehold i U12-U15. 

Den talentfulde 2004 årgang har i tre år ikke afgivet ét eneste point i DGI-regi. Ved talent-
stævnet i Stensballe rakte holdets 5 flotte sejre i 6 kampe til en samlet femteplads.

HA85’s u12 piger blandt 
danmarks bedste
Af Jesper Storhøj Sørensen

Trods et krævende stævneprogram, var der 
naturligvis også tid til at slappe af og hygge sig.
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kl. var 07.00 lørdag 15. august. 
sommerferien var nærmest 
næsten kun lige overstået. vi 
havde kun nået at træne et 
par gange inden dagen for det 
store Jysk-fynske mesterskab 
for vores u13 piger. vi mødtes 
lidt trætte, men samtidigt også 
meget spændte på dagens ud-
fordringer. 

Nok havde pigerne vundet deres 
række helt suverænt med 8 sejre 
i lige så mange kampe. De var 
også rimeligt bevidste om, at det 
var sidste tur som HA85 spillere. 
Den nye sæson 2015/16 skulle 
fremover spilles sammen med 
de tidligere rivaler fra ØBG i FC 
Silkeborg. Så måske også derfor 
var spændingen ekstra høj. For os 
trænere var vi i en sælsom blan-
ding af stolthed og vemod. For 
godt nok var vi stolte over vores 
meget dygtige piger. Men vi vid-
ste også, at dette ville blive den 
sidste samling og det sidste stæv-
ne som trænere for disse skønne 
tøser, som vi havde trænet siden 
første klasse. Nu var de kommet i 
syvende klasse og det var tid for 
dem at rejse videre. Kun Karsten 
er fortsat i FC Silkeborg, så for vi 
andre tre ville det være slut, når 
dagen var omme.

Vi var klar. Alle pigerne var som 
altid fordelt i bilerne i en skønsom 

alle pigerne stort set havde det 
samme hår og samme type flet-
ning; de varmede også op syn-
kront. Ja, det var nærmest som en 
gang synkronsvømning på land!!

Vores næste kamp var mod Hover 
IF. Vores dygtige tøser var blevet 
varme og fik lov til at spille fod-
bold. Flotte pasninger, ”tiki taka” 
og vupti-vupti, var Hover pigerne 
lettere rundtossede. Vi vandt me-
get overbevisende 4-0.

guLdTrøJer og synkron-
opvArmning HJALp ikke
Tiden var inde til at nyde lidt mad 
og frugt. Men der var hele tiden 
en stemning af seriøsitet blandt 
pigerne. De vidste godt, at det 
ikke var slut endnu. Og de der 
”synkron-opvarmende” piger fra 
Rosendal ville tydeligvis blive den 
hårdeste fletning at pille op! Og 
ikke nok med deres ens frisurer. 
Da vi skulle spille mod dem og de 
også spiller i rødt, var det deres 
tur til at spille med overtrækst-
røjer. Men det gad de naturlig-
vis ikke, så de stillede op i sorte 
mesterskabstrøjer med guldtryk! 
Prøv lige at spørg’ om nogle af pi-
gerne og trænerne var imponere-
de. Men i løbet af kampen viste vi, 
at det ikke drejer sig om flot hår 
og tøj. Hård fight og godt spil gør 
mere. Så Rosendal pigerne fik ikke 
lov at brillere. Vi spillede uafgjort. 
Dermed var alle de indledende 
kampe overstået og resultaterne 
magede sig således, at vi skulle 
møde Rosendal igen i finalen!

Det var nu tid til at nyde den 
medbragte kage, slappe lidt af 
i musklerne og få lidt ny energi. 
Kampene i løbet af dagen havde 
trukket ”tænder ud”. Indkøb sene-

blanding på tværs af klasserne. 
Her er man ikke fra a, b eller c. Her 
er man HA85 spiller. Og vi skulle 
køre ekstraordinært langt denne 
dag for selvom det gjaldt det 
store slag om æren i Jylland-Fyn, 
skulle stævnet foregå i udlan-
det! Det var faktisk lige før at det 
blev lidt ”1864-agtig” for stævnet 
skulle finde sted i en klub hos det 
danske mindretal i Slesvig. 

dommer BekLAgede feJL
Vi skulle kun møde hold fra Jyl-
land. Der var åbenbart ingen fyn-
ske hold, som ønskede at deltage. 
Rygterne om de seje tøser fra HA85 
havde måske nået ”fynsland”…? Vi 
skulle møde hold som IK Rosen-
dal, Hover IF, Grenå og Egernførde 
IF. De sidstnævnte endte dog med 
ikke at stille op, så æren og me-
daljerne skulle fordeles mellem 4 
hold. Nu da vi selv kommer fra en 
klub med et ”specielt” navn, laver 
vi lige lidt læseroplysning; IK Ro-

re på dagen i grænsekioskerne og 
aftensmad på McDonalds spøgte 
også lige i baggrunden.

føLeLsesLAdeT AfsLuTning
Finalen oprandt. Alle var spændte 
men meget, meget klar. Sjældent 
har vi set vores piger så koncen-
trerede. De kæmpede og spillede 
noget af det bedste, vi havde set. 
Men ind ville bolden ikke. Om-
vendt ville den det heller ikke for 
Rosendal. Så kampen endte 0-0 
og vi skulle nu prøve noget, vi 
aldrig havde prøvet før, nemlig 
forlænget spilletid. Heller ikke i 
løbet af den forlængede spilletid 
lykkedes det for nogen af holde-
ne at score. Så kampen skulle af-
gøres som i de store kampe på TV, 
nemlig på straffespark!! 5 piger 
blev hurtigt udvalgt, for vi havde 
jo ikke lige en liste klar. Som alle 
som elsker fodbold ved, er afgø-
relse på straffespark noget af det 
mest nervepirrende der findes. 
Vi må erkende, at pigerne fra Ro-
sendal havde øvet mere på det 
end vi havde, så de snuppede 
sejren. Tårerne fra vores piger fik 
frit løb, for nu havde vi jo været så 
tæt på!

I forbindelse med sejrsceremo-
nien skal falde en stor tak til tur-
neringslederen. For da der skulle 
uddeles sølvmedaljer, gjorde han 
tydeligt opmærksom på den flot-
te tætte finale, det havde været. 
Alle, inklusive Rosendal piger og 
trænere, klappede intenst!

TAk piger
Vi havde en god tur hjemad med 
storindkøb af slik og sodavand i 
grænsekiosken og en stor menu 
på McD. Turen gik hjemad mod 
Silkeborg, hvor vi ankom kl. 22.00 
om aftenen. Det havde været en 
god og minderig dag. 

Og apropos minder, så vil vi træ-
nere huske tilbage på dagen med 
smil over den store kampgejst og 
det sammenhold som pigerne 
udviste. Et sammenhold som vi 
har nydt at være en del af i de 
seneste 6 år. Der er derfor kun 
tilbage at sige; godt gået tøser 
og mange tak for nogle gode og 
sjove oplevelser sammen.

Karsten Krogh Jørgensen, Henrik Skov,
Thomas Amstrup og Peter Bjerring.

indhold fodBoLdfodBoLd

Kun trænernes ”sommerferie-fysik” afslørede at forberedelsen havde været kort. Pigerne gav ALT hvad 
de havde i sig til de Jysk-Fynske mesterskaber. Turen var nemlig den sidste sammen som HA85-spillere. 

Alle som elsker fodbold ved, at finaleafgørelse på straffespark, er noget af det mest nerve-
pirrende der findes. Denne finale var ingen undtagelse!

sendal ligger tæt på Hobro, og Ho-
ver ved Vejle egnen. 

Første kamp var mod Grenå. Vi 
havde stor respekt for dem og 
spillede klogeligt lidt afventende. 
Kampen bølgede frem og tilbage, 
med et mål til begge hold. Det 
største drama udspillede sig, da 
en af vores piger blev ”fældet” i 
det kriminelle felt og var et tyde-
ligt straffe. Dommeren tøvede og 
fløjten forblev tavs til vi træneres 
højlydte protester. Kampen endte 
således 1-1. Efter kampen kom 
dommeren over til os for at be-
klage. En af hans kolleger havde 
observeret fældningen og kunne 
se, at der var straffe. Men vi skulle 
nok få vores straffespark senere.

Inden næste kamp så vi vores 
konkurrenter fra IK Rosendal var-
me op. Det kan nok være, at vi og 
pigerne spilede øjne lidt mere op 
end normalt. For ikke nok med at 

godt
gået, 
tøser!
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HA85 vinder 
sporT 24 pokaler
…i gambia, Afrika
i artikelserien om HA85 spon-
sorer, har vi talt med daimi Ba-
arsgaard fra sporT 24. i 15 år 
har daimi og sporT 24 klædt 
HA85’s medlemmer på i rød og 
sort, og printet sponsornavne 
på tøj og tasker, så vi ser godt 
ud på baner og i haller rundt i 
landet.

Der er sket meget i HA85 igen-
nem de 15 år Daimi Baarsgaard 
har arbejdet med HA85s trænere, 
bestyrelsesfolk, tøjudvalgsfolk og 
ildsjæle over en bred kam. Der er 
god grund til at være stolt af, at 
være en del af HA85. Daimi står 
for SPORT 24’s sponsorater og 
salg til omkring 25 lokale klubber 
og idrætsforeninger i Silkeborg 
og omegn, og det skinner tyde-
ligt igennem, at Daimi er fuld af 
positive indtryk og energi fra for-
eningens ildsjæle.

Daimi er i det hele taget fuld af 
rosende ord, og beskriver HA85 
som en meget veldrevet klub, at 
arbejde sammen med. En klub 
fuld af stærke frivillige kræfter, 

der gør en stor indsats for at sam-
le lokale sponsorater, der gør det 
muligt at skifte klubtøj og dragter 
ud hvert 3. år og tilbyde klub- og 
træningstøj til sine trænere.

HA85 har da også en særdeles 
erfaren og stærk samarbejdspart-
ner i Daimi og SPORT 24, som er 

med til at samle vores mange 
andre sponsorer om at klæde for-
eningen godt på og sørge for at 
vi år efter år, kan møde til træning 
og kamp i vores let genkendelige 
røde og sorte spillerdragter.

Daimi Baarsgaards tilknytning til 
HA85 har været stor igennem åre-

ne. Ikke bare i kraft af arbejdet for 
SPORT 24, men også fordi Daimis 
mand Carsten tidligere har været 
fodboldtræner i foreningen. Efter 
sønnen er flyttet til ØBG som U12 
spiller, efter sammenlægningen, 
er det stadig som at komme hjem 
på ’rigtig hjemmebane’, når der 
spilles på HA85’s baner.

SPORT 24’s sponsorat til HA85 er 
et samarbejde med Nike, om at le-
vere trænings- og kampdragter til 
stærke priser og med et moderne 
og professionelt design og spon-
sortryk. Det er også SPORT 24 der 
stiller webshop til rådighed for 
HA85, så foreningens medlem-
mer kan handle HA85 klubtøj på 
nettet.

Sponsoratet rummer i det hele 
tage mange fordele for HA85 
medlemmer, som for eksempel 
klubaftener i SPORT 24 i Vester-
gade, hvor klubbens medlem-
mer har mulighed for at handle 
sportstøj og udstyr med gode ra-
batter et par gange om året.

Når HA85 skifter alt klubtøj ud 
hver 3. sæson, så er det ikke fordi 
vi slider hårdere på trænings- og 
kamptøjet end andre klubber.
Det er blandt andet for at kunne 
sende det brugte klubtøj til Gam-
bia i Afrika, hvor lokale skoler og 
i første omgang fodboldspillere, 
har fået glæde af henved 1.000 
sæt spillertøj.

Det er sket i et spændende sam-
arbejde med SELECT, Scan Glo-

Af Mikkel Kappel Mikkelsen

Daimi Baarsgaard står for SPORT 24’s sponsorater og salg til omkring 25 lokale klubber og idrætsforeninger 
i Silkeborg og omegn. ” HA85 som en meget veldrevet klub, at arbejde sammen med,” fortæller hun.

bal Logistics A/S og naturligvis 
SPORT 24, som sponsorerede po-
kaler til 1., 2. og 3. pladserne ved 
den turnering, hvor præmierne 
bl.a. var HA85 spillertøj fra Nike 
og SPORT 24.

Så hvis du har været i Gambia 
og undret dig over om HA85 har 
startet talentarbejde i Afrika, så 
ved du nu hvorfor røde og sorte 
striber er den foretrukne spille-
trøje på de kanter.

faKta:
sporT 24 er total leverandør 
på det danske sportsmarked.
Med hovedkontor i Silkeborg 
er SPORT 24 en dansk sport-
skæde, hvor administration, 
web, marketing, indkøb og 
centrallager er placeret. 
Virksomheden beskæftiger 
knap 500 medarbejdere 
på landsplan. 

ww.sporT24.dk

”Jeg er fuld af 
positive indtryk 

og energi fra 
foreningens 
ildsjæle.”
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- Jeg haaaaar!
stemmebåndet bliver brugt flittigt, når der bliver spillet breddefodbold. vi har lavet en lille over-
sigt over, hvad der bliver råbt på tusindvis af fodboldbaner hver weekend - og ikke mindst, hvad de 
mange udbrud reelt betyder.

1. vi skAL være der frA 
sTArT guTTer!
Netop inden dommeren har fløj-
tet kampen i gang, har holdets 
træner skreget, at ”Vi skal være 
der fra start, gutter!”, hvilket re-
sulterer i, at holdets to angribere 
forgæves jagter bolden mellem 
modspillernes forsvarslinje med 
en aggressivitet, som er en hund 
med rabies værdig. 30 sekunder 
inde i kampen er begge angri-
bere pumpet for luft, og bruger 
resten af halvegen på at genvinde 
kræfterne.

2. Jeg HAAAAAr!
Her har vi med en sand klassiker 
at gøre. En modspiller slår en bold 
ind omkring det lille felt, og mål-

manden slår efter bolden mens 
han skriger ”jeg haaaar!”. Eneste 
problem er, at knytnæven aldrig 
er i nærheden af læderkuglen, 
men i stedet rammen en hold-
kammerat i baghovedet. Bolden 
svæver til bagerste stolpe, hvor 
en modstander – gerne den 
mindste på banen – får hovedet 
på og scorer.

3. TunneL!
Dit hold er godt nok bagud med 
tre mål, og du har selv været skyld 
i to af dem. Men da du på et tids-
punkt lykkedes med at spille bol-
den gennem en modspillers ben, 
råber du ”tunnel!” med en kraft, 
som selv Wulffmorgenthalers 
Dolph, ville være misundelig over.

indhold fodBoLd

4. væk med LorTeT!
Træneren har placeret dig i for-
svaret, men du mener selv, at du 
burde spiller højre wing. Mens 
træneren gjalder ”Spark nu lor-
tet ud af kommunen”, viser du 
dribleevnerne i eget felt. Da det 
går godt overfor den første mod-
spiller, prøver du også at drible 
modspiller nummer to. Her læser 
modspilleren dit ellers perfekte 
træk, og kan snuppe bolden og 
løbe ned og score.

5. ny BoLd!
Du scorede engang et drøm-
memål til træning, hvor du med 
fuld kraft tordnede bolden op i 
målhjørnet. Det har fået dig til at 
prøve at gentage drømmehugget 

hver eneste gang, I spiller kamp 
– og hver gang med samme re-
sultat til følge: Bolden ender i et 
vildnæs bag det ene mål, og er 
sværere at finde end små armbe-
vægelser hos Cristiano Ronaldo. 
Efter to minutter råber modspil-
lernes målmand: ”kan vi få en ny 
bold!”

6. HvAd siger Tiden, dom-
mer
Dit hold er noget ufortjent kom-
met foran 2-1 midt i anden halv-
leg, og nu er det en nærmest pa-
nisk kamp for at holde føringen. 
Selv om du allerede har spurgt to 
gange, hvor lang tid der resterer 
af kampen, så virker det på dig, 
som om der er gået en evighed, 
og du spørger lige én gang til: 
”Dommer, hvad siger tiden”? Han 
svarer, at der stadig er ti minutter 
tilbage.

7. ALene, ALene!
”Vi skal hjælpe hinanden, og 
kommunikere til hinanden”, har 

træneren befalet inden kampen. 
Det følger du naturligvis og råber 
til en holdkammerat, som har 15 
meter til nærmeste modspiller, at 
han er alene og har god tid. Han 
reagerer ved at gå i panik og slå 
en desperat stikning i dybden til 
holdets robuste, men noget lang-
somme, angriber, som aldrig er 
rigtig tæt på at nå bolden.

8. vi kAn sAgTens nÅ deT 
guTTer!
I er netop kommet bagud 4-1 
med ti minutter igen. Men da du 
gerne vil vise træneren at du er en 
spiller med en fantastisk moral, så 
klapper du i hænderne og råber 
”kom nu gutter, vi kan stadig nå 
det”. Sandheden er, at både dig 
selv og dine holdkammerater har 
mistet enhver form for tro på at få 
point med hjem fra kampen.

9. sÅ spiL den dog!
Din kæreste er kommet for at se 
dig spille, og så er det tid til at 
vise, hvor stor en profil du er på 

det lokale fodboldhold. Derfor 
er det til stor utilfredshed for dig, 
da du, med lungerne halvt ud af 
munden, tager et langt løb ind i 
feltet, men en holdkammerat al-
ligevel selv vælger at afslutte. Du 
åbner håndfladerne og peger ned 
mod dine fødder mens du råber 
”Så spil den dog”. Du var i øvrigt 
tæt opdækket, og din holdkam-
merat scorede efter en klog af-
slutning i bunden af målet.

10. [Trænerens nAvn]
Det er typisk. Modstanderholdet 
har en spiller, som har flere røde 
blodlegemer end en rytter i Tour 
de France-feltet. Da han samti-
digt er marginalt hurtigere end 
det danske sprintertalent, Dyna-
mit-Hari, har du kun luft til midt 
i første halvleg. Du råber træne-
rens navn og med de sidste kræf-
ter laver du roterende bevægel-
ser med hænderne. Du skal have 
pause. Nu!

”Jeg haaaaar”! Din målmand er ofte optimistisk på forhånd, når han går på togt i feltet....

fodBoLd

Af Martin Weibel, DBU Jylland
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mAsser Af HÅndBoLd i HA85:

20 hold og 200 spillere
denne udgave af HAvisen kom-
mer samtidig med at hånd-
boldsæsonen 2015/16 for alvor 
ruller i gang. det giver hånd-
boldudvalget i HA85 en fan-
tastisk chance for at kigge lidt 
tilbage, samt kigge frem til den 
sæson som netop er startet.

Lørdag d. 19. september startede 
vi sæsonforberedelserne op ved 
at afholde en inspirationsdag for 
trænere og ledere i Hvinningdal-
hallen. Vores trænercoaches Jes-
per og Simon Vindfeld stod for 
træning og ”coaching” over for en 
gruppe friske og topmotiverede 
trænere. Som træningsmedier 
deltog klubbens U10-U14 piger 
og de hyggede sig mindst ligeså 
meget som de voksne. Det blev 
en helt igennem fremragende 

formiddag i håndboldens tegn, 
hvor de voksne blev siddende 
i HA cafeen i lang tid efter endt 
træning for at drøfte flere detaljer 
fra håndboldens finurlige verden.

BrAg i HALLen genTAges
”BRAG i Hallen” er ligeledes en po-
pulær begivenhed i HA85. Vi af-
holdt BRAG i forbindelse med sid-
ste hjemmerunde i marts måned, 
hvor der traditionen tro var musik 
til indløb og mål, samt speak og 
præmier – samtidig med at der 
var gang i salget i HA cafeen og 
masser af hygge i hele hallen.

Håndboldudvalget har allerede 
besluttet at der afholdes et nyt 
”BRAG” i hallen lørdag 12. decem-
ber. Mere information i ugerne op 
til dagen.

mAsser Af HÅndBoLd 
i HvinningdAL
Og nu lidt omkring den kommen-
de sæson, hvor HA85 har et stort 
antal hold med i turneringen. I 
Jydsk Håndbold Forbunds turne-
ring har vi 12 hold tilmeldt inklu-
sive et nyoprettet U18 pigehold, 
samt to herreseniorhold med Jyl-
landsserie som højeste niveau. 

Derudover har vi 8-10 hold i U6 
og U8 totalhåndbold-rækkerne. 
Hermed kommer vi op på total 
20-21 hold og langt over 200 ak-
tive håndboldspillere i HA85. 

I skrivende stund er ”før-skole” 
håndbold så småt startet op, og vi 
forventer at se en stor flok friske 
børn, der har lyst til at prøve kræf-
ter med håndbold.

Det er flot med så mange hold hos 
både store og små, og det sam-
lede håndboldudvalg glæder sig 
enormt til at være med til at dan-
ne rammerne omkring Danmarks 
mest spændende holdsport i vo-
res egen lokale forening.

fæLLes pÅskesTævne
Når vi nu har så mange ung-
domshold, giver det mening at vi 
forsøger at finde et godt Påske-
stævne, hvor klubben kan tage 
samlet afsted med så mange hold 
som muligt. I den forbindelse har 

håndboldudvalget kigget sig lidt 
omkring i forhold til de mange 
stævneudbud, og vi har fundet 
PUMA Cup i Støvring som netop 
dækker vores ønsker og behov. 
Det er et middelstort stævne, hvor 
også udenlandske hold deltager. 

Tilbuddet gælder
fredag og lørdag

Trænercoach Jesper Vindfeld indledte sæsonen med en 
spændende inspirationsdag for trænere og spillere.

Som træningsmedier deltog klubbens U10-U14 piger.

Fortsættes på side 25.
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Samtidig ligger niveauet lige un-
der elite – dvs. på et pænt A/B 
holds niveau, hvilket passer rigtig 
godt ind i forhold til det niveau, 
hvor de fleste hold i HA85 befin-
der sig.

Ved at forsøge at komme afsted 
til det samme stævne med flest 
mulige hold, lever vi op til klub-
bens værdigrundlag om at være 
et socialt samlende og GLAD fæl-
lesskab for Hvinningdals idræts-
udøvere. Senere på efteråret 
kommer håndboldudvalget til-
bage med yderligere information.

rÅd TiL TræningsudsTyr
I HA85 har der det sidste år væ-
ret mange gode aktiviteter, hvor 
mange frivillige har gjort en eks-
tra indsats for at støtte op om-
kring klubbens økonomi. Der er 
lavet mange nye og gode spon-
soraftaler ligesom der har væ-

ret mange frivillige, der har ydet  
”Festival hjælp”. Den styrkede 
økonomi og lidt tæring fra egen-
kapitalen har betydet, at der er 
bestilt en del nye rekvisitter til 
HA85’s håndboldafdeling.

Der er købt motionscykel, vippe-
brædder, fartmåler til skud, nyt 
rullende dommerbord, samt en 
training/free kick figure.

ønsker Jer en god sæson
At mange håndboldspillere har 
valgt netop HA85 som deres klub, 
forpligter. Derfor er vi glade for at 
kunne give lidt igen i form af en 
god organisation i håndboldud-
valget, samt i form at disse nævn-
te investeringer i forbedrede re-
kvisitter.

Med dette ”view” over den for-
gangne samt den kommende 
sæson, ønsker vi alle håndboldin-
teresserede i HA85 en rigtig god 
sæson.

På håndboldudvalgets vegne
Birthe Haahr  

”HA85 skal 
være et socialt 

samlende og glad 
fællesskab for 
Hvinningdals 
idrætsudøvere”

STØT HA85 OG 
SPAR PENGE! 

KUN
150,-

Byens Bedste!
1 stk. kagemand/kone 

til 20 personer. 
Inkl. 20 børneboller.

(Samlet værdi kr. 265,-)

Bestil gavekortet på sponsor@ha85.dk og bestil herefter selv 
kagemanden hos Lagkagehuset, Nørrevænget 34, 8600 Silkeborg.

Kagevarianter: 
Vælg imellem wienerbrød, 

brunsviger, wales og 
hindbærsnitte.

Frivilligindsats ved musik- og golfarrangementer henover sommeren, har givet ekstra 
midler til bl.a. at købe nye rekvisitter til gavn for de mange håndboldspillere i klubben.
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indholdBAdminTon HiLsen frA HvinningdAL skoLen

ny træner med 
masser af erfaring
sæsonen er godt i gang med 
fyldte hold. som en nyskabelse 
har vi i år lavet aftale med ni-
kolaj Lehrmann krøjgaard, som 
træner alle hold om mandagen. 

Nikolaj får hjælp af forældre og 
yngre spillere, der fungerer som 
holdledere og hjælpetrænere. Vi 
tror, at denne kombination af en 
yngre ”faglært” træner og foræl-
dre til at klare en masse praktik, vil 
være en god løsning. Indtil videre 
er vi i hvert fald kommet rigtig 
godt i gang.

Nikolaj har tidligere været træner 
i Viborg (VBK) og Silkeborg (SBK, 
TSB, ØBG og GGIF). Han kommer 
fra Herning og har som ung spillet 
i KLG (Lind). I nuværende sæson 
er Nikolaj træner i Aars, ØBG og 
selvfølgelig HA85. Nikolaj har de 
tre hold som træner/spiller man-
dag i Hvinningdalhallen, mens 
en anden lokal træner, Peter-Emil 
Holbøll har ekstratræning fredag. 
Nikolaj er 26 år gammel, bor i om-
rådet og spiller derfor også med 
seniorholdet om torsdagen. Til 
daglig er han lærer på Frisholm 

Skole i Them. Han har været træ-
ner i ca. 15 år og taget diverse DGI 
og BD kurser, har også undervist 
på DGI kurser og talenttræning. 
Lige nu er han i gang med at tage 
talenttræneruddannelsen inden 
for Badminton Danmark. 

fokus pÅ udvikLing, gLæde 
og moTivATion
De seneste to sæsoner har han 
tilmed været personlig coach for 
en herresingle elitespiller (top 50 i 
Danmark). Nikolaj er især skarp på 
det slagtekniske og har stor fokus 
på udvikling, glæde og motivation, 

som er værdier han gerne vil im-
plementere i træningsmiljøet. Han 
ser frem til en super sæson med 
masser af fjerbold og oplevelser. 

sTævne AkTiviTeT
I Tilst blev Emil Ivarsen 3’er i U13B 
og ved Gødvads stævne den 10. 
oktober havde vi også spillere 
med. Naja Therkelsen var til sit 
første stævne i U11 og havnede 
i en meget lige pulje. Her måt-
te der tælles point i de enkelte 
kampe for at finde puljevinderen. 
Desværre for Naja, gik en pige fra 
Them videre til finalen. Men der 

blev kæmpet bravt for det.
De første fælles HA85-stævner 
bliver Landsdelsmesterskab i Kjel-
lerup 7. november og SBK’s stæv-
ne den 21. november. 

Reservér i øvrigt endvidere alle-
rede nu 5. marts 2016 til klubme-
sterskabet.

Seniorholdet er også startet, og 
igen i år er holdet næsten fyldt 
helt op. Der er dog stadig mulig-
hed for at leje baner mandag og 
fredag aften. Se mere herom på 
næste side.

Badmintontræner Nikolaj Lehrmann Krøjgaard med klubbens U9/U11-hold.

26 27

BAdminTon



BOOK NU!
BANER I HVINNINGDAL

LEJ EN BADMINTONBANE
Har du lyst til at spille badminton, kan du 

sammen med venner eller familie leje 
badmintonbaner i Hvinningdal hallen.

Mandag kl. 20.45 - 21.45 Sæson 2015/2016. Baneleje 1.200 kr.
 Fredag kl. 18:00 -19:00 Sæson 2015/2016. Baneleje 1.200 kr.
Fredag kl. 19:00 - 20:00 Sæson 2015/2016. Baneleje 1.200 kr.

Lejen dækker en sæson for én badmintonbane. I bestemmer selv, 
hvor mange i er om banen. Bolde kan købes til fornuftige priser.

Banen bestilles via www.ha85.dk 
eller ved Søren Ivarsen - badminton@ha85.dk

Med assistance fra de to ungtrænere, øver Nikolaj Lehrmann Krøjgaard spillerne i både teori og praksis.
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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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ÅRETS JULEGAVE-HIT
I HVINNINGDAL!

Ha85 KlUbtØJ
Køb det officielle 
ha85 spilletøj og 
træningstøj på 
vores webshop:
www.ha85.dk

www.ha85.dk

Pris eksempel:

træningssæt
børn, str. XS-Xl. 

499,-
Kan fås med 
navnetryk.

kLuBTøJ



Nybolig
Frank Lerche - Silkeborg

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

Du finder os også her:
I Kjellerup

Nybolig Frank Lerche er gået på
boligjagt efter nye salgsemner...
 
Salget går godt for tiden. Vi er derfor gået på jagt efter nye boliger
til vores mange købere. Skal du også have solgt din bolig?

Så ring allerede i dag for at aftale en tid, hvor en af vores dygtige
mæglere kommer og laver en gratis og uforpligtende vurdering af
din bolig.

Ring allerede i dag på 8682 1010 og få en gratis og uforpligtende vurdering


