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TILMELDING OG KONTINGENT...
Nye medlemmer er altid velkomne i HA85! Har du spørgsmål om 
træningstider, trænere eller noget helt tredje, så tøv endelig 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
sportschef@ha85.dk 

Sponsorchef 
Rasmus Munch
Tlf. 40 82 16 00
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/Skovløberne
Pernille Olseth
loeb@ha85.dk

Caféen  og booking 
af HA-huset
cafe@ha85.dk

Formand
Bent Svendsen
hahuset@ha85.dk
Næsteformand
René Bergerling
Kasserer
Claus Chouhan
Menig
Carsten Jensen

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

BESTYRELSEN HA85 AFD. UDVALG HA-HUSETS BESTYRELSE
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til 2.200 husstande 
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PÅ FORSIDEN...
I september indgik HA85 hovedsponsoraftale med Bilernes Hus. Forrest fra venstre ses træner 
Birthe Haahr og spillerne Malte og Julie. Bag dem står Daimi Baarsgaard fra Sport 24 Team og 
Thomas Stougaard, erhvervs chef i Bilernes Hus. Til højre Rasmus Munch, sponsorchef i HA85 og 
Ivan Dyrlund, adm. direktør i Bilernes hus og Anja Povlsen, marketingchef, Bilernes Hus.
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Leder...
”Lille spejl på væggen der – hvil-
ket halbyggeri er pænest her...” 
Inspireret af brødrene Grimm 
indledes denne udgave Havisen, 
som har et særligt fokus på hal-
byggeri i postnummer 8600. 

Som omtalt i Midtjyllands Avis og 
igen her i bladet er beslutningen 
om kommende haller i Silkeborg 
næsten truffet. Det ligger fast, at 
Gødvad får en hal, og tilbage står 
Buskelund og Hvinningdal og af-
venter politikkernes dom... Men 
så længe beslutningen ikke er 
truffet, så kan tingene påvirkes og 
vi har i HA85 i samarbejde med 
Lokalrådet og Hvinningdalskolen 
sat alle sejl ind i en historisk slut-
spurt, hvor vi vil vise, at det giver 
bedst mening med en ny halfaci-
litet ved Hvinningdalskolen. 

Vores formål er at vække beslut-

ningstagerne i kommunen og 
få fokus på objektive kriterier og 
de mange interessenters (skolen, 
foreningslivet, lokalråd, menig-
hedsråd, seniorgrupper, børne-
institutioner m.fl.) behov. Men 
vi inviterer gerne andre bruger-
grupper ind i vores projekt, og 
det kunne være interessant at 
samarbejde med fx. Alderslyst 
Gymnastikforening om en fælles 
facilitet. Mulighederne er mange, 
men vi er nødt til at handle nu og 
overbevise de rette folk. Lykkes 
vi med det, så får vi også hallen, 
som Constructa har tegnet en flot 
visionsskitse af.

Vi håber, at du med denne udga-
ve af Havisen bliver inspireret til 
at deltage i kampen, for det er nu 
alle kræfter skal mobiliseres. Kon-
takt os gerne, hvis du mener, at 
du kan hjælpe projektet. 

Ny hovedsponsor
På sponsorfronten har vi efter 
mange gode år taget afsked med 
Byens Brød som hovedsponsor. 
En kæmpe stor tak til Inger og 
Varny for opbakningen og støt-
ten! Men det er også med stor 
stolthed, at vi her i efteråret kun-
ne præsentere Bilernes Hus som 
ny hovedsponsor i foreningen i 
de næste 3 år. Derudover har Bi-
lernes Hus valgt at støtte hvert 
medlem, som køber den officiel-
le HA85-klubdragt med 100 kr., 
som trækkes fra købsprisen, og 
det er også muligt at blive ”for-
ældre-sponsor” på sit barns holds 
tøj. Det kan du læse mere om an-
detsteds i Havisen.

Rigtig god fornøjelse med Havi-
sen, der som altid indeholder en 
masse andre sportslige artikler og 
historier fra dit lokalområde. 
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KONTORARTIKLER · KONTORMØBLER · KONTORMASKINER · SERVICEVÆRKSTED
DATATILBEHØR · AV-UDSTYR · KANTINE & HYGIEJNE · EMBALLAGE · TRYKSAGER

 Lillehøjvej 2  ·  8600 Silkeborg

 Tlf. 89 70 00 00  ·  Fax 89 70 00 01
 www.absjkontor.dk  ·  absjkontor@absjkontor.dk

KONTORARTIKLER · KONTORMØBLER · KONTORMASKINER · SERVICEVÆRKSTED
DATATILBEHØR · AV-UDSTYR · KANTINE & HYGIEJNE · EMBALLAGE · TRYKSAGER

 Lillehøjvej 2  ·  8600 Silkeborg

 Tlf. 89 70 00 00  ·  Fax 89 70 00 01
 www.absjkontor.dk  ·  absjkontor@absjkontor.dk

DEN STORE TØJSKIFE-DAG

Søndag 25. september var dagen 
hvor fodboldafdelingen skiftede 
hele garderoben ud. 

Tøjpigerne Karina og Merete, stod 
klar i klubhuset og tog imod det 
gamle spiller -og trænertøj, og 
udleverede de mange nye tøjsæt.

Den store mængde af tøj som vi 
ikke længere skal bruge, bliver 
doneret til børn og unge i det 
sydøstafrikanske land Malawi. 
Det foregår i samarbejde med 
velgørende organisationer, hvor 
donationen går ubeskåret til fat-
tige områder.

ÅRETS JULEGAVEHIT 

Samtidigt med at klubben har 
fået nye kampdragter, kan vi nu 
præsentere den ny-designede 
træningsdragt fra Nike. Sættet 
består af en Midlayer top og buks. 
En meget lækker dragt i åndbar 
polyester med blødt indre.

Som en lille julegave til alle HA85 
medlemmer, giver Bilernes Hus 
100 kr. i tilskud, til køb af en træ-
ningsdragt. Læs mere på side 31. 

Tøjpigerne Karina og Merete uddelte de mange nye sæt spiller -og trænertøj til fodbold- 
afdelingen en søndag sidst i september.

Den populære træningsdragt er nu tilgængelig i et helt nyt design. Den kan bestilles med 
dit navn trykt på ryggen og på benet. Læs mere på side 31.

www.sport24.dk
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Vi søger 2-3 frivillige som vil va-
retage nogle opgaver omkring 
klubhus caféen.

Vi har i HA85 en masse glade 
børn, som synes cafeen er et dej-
ligt sted, og det er fedt med liv 
omkring vores allesammens klub-
hus. Sådan skulle det også gerne 
være i fremtiden.

Vi håber derfor at der findes nog-
le derude, som har tid og lyst til 
at bygge videre på den platform 
som John og Solvej skabte. Det 
kan sagtens være bedsteforæl-
dre eller andre med relationer til 
området, som kunne tænke sig at 
give en hånd med.

HELT KONKRET SØGER VI:
• 1 person som vil stå for bemand- 
 ingsplan og koordinering af 
 åbningstider. 
• 1-2 personer som vil står for ind 
 køb af produkter og lagerstyring.

LAD OS FÅ ÅBNET CAFÉEN IGEN!

Har du interesse og lyst til at yde 
en hånd til HA85 kan du kontak-
te Bent Grønvald Svendsen, tel. 
61705268/sportschef@ha85.dk, 
som hjælper i gang med opga-
ven.

SKOVLØBERNE LØB STAFET

Igen i år stillede HA85-løberne 
med to hold til Almindsø Stafet-
ten. Efter løbet hyggede deltager-
ne sig med grill i teltlejren.

Løbeklubben løber hele året 
rundt, hver onsdag kl. 18.00 med 
start ved Hvinningdal Hallen. Alle 
er velkomne til at løbe med. 
Ruterne varierer mellem 6-10 km.
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HÅNDBOLD

Håndboldsæsonen er godt 
igang nu - og vi har næsten hold 
på alle årgangene. Vi har dog 
fortsat plads til flere spillere. 
Kunne du have lyst til at prøve 
kræfter med håndbold - så kom 
og prøv det. Du finder alle træ-
ningstider på HA85.dk. 

I september afholdte vi Hånd-
boldcaravan i samarbejde med 
JHF og Hvinningdalskolen. Cara-
vanen var for Hvinningdalssko-
lens 2. og 3. klasser. Det var en 
årgangsdag, hvor ca. 130 børn 
prøvede kræfter med alle mulige 
øvelser inden for håndbold, kam-
pe og skud på mål i hele hallen. 

Fire frivillige HA85 trænere og tre 
ungdomspillere havde taget en 
fridag fra arbejde og skole for at 
være en del af håndboldcarava-
nen. Det var en sjov og oplevel-
sesrig dag, hvor både voksne og 
børn fik sved på panden! En suc-
ces der helt sikkert skal gentages 
til næste år.

Nyt halgulv
Vi glæder os til at tage fat på end-
nu en sæson i håndbold, hvor 
rammerne er blevet rigtig flotte 
og lyse, efter restaurering af det 
gamle nedslidte halgulv og inve-
stering i nye håndboldmål.

Trænerkursus
Håndboldafdelingen afholdt et 
DGI trænerkursus 7. november, 

omkring det, at være et team 
om et hold og ikke 1 træner = 1 
hold. Sådan er kulturen i mange 
klubber. Derfor blev der sat fokus 
på, hvordan et team af trænere  
bedst samarbejder. 

BRAG i hallen - 4. december
Vi glæder os til igen, at invitere 
jer alle til vores store håndbold 
BRAG søndag 4. december.

Ny sæson, nye håndbold-
spillere og nye trænere

Af Birthe Haahr

De fire frivillige HA85 trænere og tre ungdomspillere som havde taget en fridag fra arbej-
de og skole for at være en del af Håndboldcaravanen.
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indhold HÅNDBOLD
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BADMINTON

Sæsonstart juniorbadminton
Vi har nu startet sæsonen op 
med stort set fyldte hold over 
hele linien. Vi har fået presset fire 
hold ind mandag fra kl. 16.00 til 
21.00, så kapaciteten er fyldt til 
bristepunktet. Men vi oplever en 
masse glade børn, der er startet 
op. Vi tager snart hul på holdtur-
nering, og de første stævner er 
afviklet.

Stævne Stilling 27. august
HA85 kom, så og sejrede ved 
sæsonens første stævne!
I U13C vandt Oskar Jepsen og 
Victor Lønvig Jensen guld i her-
redouble OG satte sig samtidig 
på første- og andenpladsen i 
herresingle. De to førstepladser 
sikrede samtidig Oskar opryk-
ning til B – stort tillykke med det. 

Stævne Søften 8. oktober 
I Søften var HA85 repræsenteret 
i form af Frederik Nellemann og 
Victor Lønvig Jensen. De 2 herrer 
tog guldet i double i U13C.

Oskar Jepsen og 
Victor Lønvig Jensen.
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indhold HILSEN FRA HVINNINGDAL SKOLEN

Stævner 
i efterårs-
ferien  

I U13B vandt Emil Ivarsen guld 
i single med Christian Falk på 2. 
pladsen. De to vandt også sam-
men guld i double.

I U15B vandt VK guld i dame- 
double med X-makker Amalie fra 
Auning.

På samme tid var Rasmus Glerup Ibsen draget på 
ferie i det nordjyske og benyttede lejligheden, til at 
snuppe guld i både single og double i U13B ved et 
stævne i Vrå.

I U13C vandt Victor Lønvig Jensen guld i både sing-
le og double, og sikrede sig samtidig oprykning til 
B-rækken. STORT tillykke!

HA85 satte sit præg på begiven-
hederne til Gødvads stævne, der 
blev afholdt på gymnasiet i Sil-
keborg
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Af Søren Ivarsen
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Bilernes Hus A/S | Bredhøjvej 5 | 8600 Silkeborg  
Tel. 72 100 200  | info@bilerneshus.dk | www.bilerneshus.dk service i verdensklasse

MIDTJYLLANDS 
FORETRUKNE BILHUS

- lige rundt om hjørnet!

Her ser du kundernes fem foretrukne biler!

Mangler du også en nyere brugt bil, så har vi 
Danmarks største udvalg af de mest populære 
bilmærker i vores indendørs salgsudstilling. 

Find din favorit i Bilernes Hus i Silkeborg!

Finansiering | Forsikring | Serviceaftale | Seriøs rådgivning
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HA85 - 30 ÅRS JUBILÆUM

Talenter og verdens- 
eliten mødtes i Odense 
Ved Denmark Open i Odense er der også en 
turnering for ungdom - Junior Denmark Open. 
Her spillede Christian Falk Jespersen fra HA85 
sig til en 3. plads i U13B herresingle efter 
nederlag til turneringens senere vinder. 

Som deltager i ungdomsturneringen, spiller man 
sideløbende med Yonex Denmark Open, hvor man 
kan møde badmintonstjernerne og se badminton 
i verdensklasse i Odense Idrætshal om aftenen. 

I øvrigt kan også nævnes, at tidligere HA85-spiller 
og nuværende hjælpetræner på U11-holdet 
Karoline Hoffmann-Skafsgaard vandt guld og 
pengepræmie i U15B damesingle.
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Mangler du også en nyere brugt bil, så har vi 
Danmarks største udvalg af de mest populære 
bilmærker i vores indendørs salgsudstilling. 

Find din favorit i Bilernes Hus i Silkeborg!
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FÆLLESSKABSHUS TIL HVINNINGDAL

- ET MODERNE FORSAMLINGSHUS

DEN OVERORDNEDE IDE!

Denne illustration er ikke et færdigtbearbejdet projekt, men tænkt som
en appetitvækker og inspiration til, at tænke videre over, hvad et nyt
fællesskabshus i Hvinningdal området kunne være?

Den overordnede ide tager udgangspunkt i at placere en ny
halbygning, parallelt med eksisternede hal. Bygningerne bindes
sammen via en mellembygning, som sammen med hallerne, tænkes
give gode muligheder for at udnytte alle arealer optimalt.

Her kan idrætsforeningen, skolen m.fl. dyrke sport, her kan lokalråd,
beboerforeninger, kirken m.fl. holde et møde - måske i skyboksen. Her
kan aftenskolen undervise, her kan ungdomsklubber mødes og game,
eller mountainbike klubben vaske deres cykler under overdækningen.
Her kan der måske holdes en privat fest? Kun fantasien sætter
grænsen...

Kort sagt - et fleksibelt hus til hele lokalområdet, der kan anvendes af
alle - alle ugens dage - 24/7.

SKYBOKS

MULTISAL

OMKLÆDNING

FITNESS

EKSISTERENDE

HAL

LØBEAREAL

(OPVARMNING)

DEPOT
INTERNETCAFE/

RECEPTION

MØDE

EKSISTERENDE

OMKLÆDNING
OVERDÆKKE

Et hus til lokalområder der 24/7 bl.a. kan bruges af:

-idrætsforeningen
-skolen
-lokalråd
-seniorklubber
-ungdomsklubber
-aftenskoler
-foreninger
-kirken
-grundejerforeninger
-beboerforeninger
-til private fester

IDE!

FÆLLESSKABSHUS
- ET MODERNE FORSAMLINGSHUS i HVINNINGDAL

SKYBOKS

MØDE

01-11-2016

TEMA: NY HAL I HVINNINGDAL

Hurra! Silkeborg Kommune har 
endelig besluttet, at afsætte 
midler til en hal 2 i vores lokal-
område. Og det giver rigtig god 
mening, at der kommer ekstra 
halkapacitet i vores store lokal-
område med små 14.000 ind-
byggere – men det bliver enten 
i Buskelund eller Hvinningdal – 
ikke begge steder. 

Hvorfor skal den ligge ved Hvin-
ningdalskolen? Det har vi valgt at 
sætte fokus på i denne udgave af 
HA-bladet.  

Vi bor i et populært område, som 
er i vækst og inde i en udvikling, 
hvor bosætningen øges, elev- og 
børnetal igen stiger, og der kom-
mer flere seniorer. Men de slidte 
og utidssvarende halfaciliteter 
trænger til at blive renoveret, ud-
videt og ført up to date i forhold 
til vores ændrede motionsvaner. 
Men vi ønsker også at udvikle og 
skabe et sted, der med en bred 
vifte af aktiviteter og tilbud bli-
ver det naturlige samlingspunkt 

i vores lokalområde. Et sted hvor 
skolen, børnehaver, dagplejere, 
forenings- og idrætslivet, menig-
hedsrådet, lokalrådet og alle om-
rådets borgere kan mødes døg-
net rundt med en tværfunktionel 
udnyttelse af lokaler og faciliteter. 

Vores vision er at skabe det mo-
derne forsamlingshus i kombi-
nation med halkapacitet – et 
Fællesskabshus, som vil være et 
samlingspunkt for hele lokal-
området fra Balle, Buskelund og 
Hvinningdal til Lysbro og gerne 
længere ud. Området har i øvrigt 
ikke noget forsamlings- eller kul-
turhus, som ellers normalt funge-
rer som et naturligt mødested i 
andre lokalområder. 

I vores optik giver det bedst me-
ning at lægge en kommende 
halfacilitet tæt ved Hvinningdal- 
skolen, som i den grad også har 
brug for pladsen og muligheder-
ne, som det giver. Det kan I læse 
mere om i skoleleder Claes Peder-
sens indlæg på side 16. 

Fællesskabshuset skal kunne 
rumme lokaler til de mange for-
skellige udøvere af idræt, men 
naturligvis også til skolen, bør-
neinstitutioner, SFO, kulturelle 
foreninger, seniorklubber, de ik-
ke-foreningsaktive med facilite-
ter, der appellerer til dem. 

I løbet af dagtimerne vil Hvin-
ningdalskolen og institutioner i 
området få gavn af faciliteterne 
i hallen, mens foreningslivet og 
andre interesserede vil være bru-
gere eftermiddag og aften. 

Den eksisterende hal skal, sam-
men med den nye multisal, give 
lokalområdet en masse nye mu-
ligheder. Faciliteterne kunne bl.a. 
være som skitseret i tegningen fra 
vores sponsor, Constructa, med et 
velkomst- og loungeområde med 
mulighed for it-cafe, lektiecafe, 
gaming-events og meget andet. 
Det kunne også være oplagt at 
lave fitnessfaciliteter som fx. styr-
ketrænings og spinning - inde i 
såvel som udenfor hallen. 

Et fællesskabshus 
for hele lokalområdet

DET MODERNE

FORSAMLINGSHUS
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indhold TEMA: NY HAL I HVINNINGDAL

De udendørs arealer skal også 
bearbejdes for at skabe bedre 
parkeringsforhold og infrastruk-
tur ved HA85 og Hvinningdalsko-
len. Vi ønsker også at etablere et 
udendørs sted til MTB-cyklister, 
landevejscykelryttere og løbere, 
som kan mødes ved Fællesskabs-
huset og løbe eller cykle ud i den 
smukke og nærliggende natur. 

Budget og finansiering
Med en bevilling fra Silkeborg 
Kommune på 8 mio. kr. vil vi have 
et solidt fundament for projektet, 
som må forventes at blive dyrere, 

da vi ønsker en langtidsholdbar 
løsning, som er ”mere end en hal”. 
Det er dog bydende nødvendigt, 
at vi selv stiller med en egenfinan-
siering til projektet for at vise vo-
res engagement og for at få den 
løsning, som vi vil have gavn og 
glæde af i mange år fremover. 
Egenfinansieringen skal vi have 
gennem sponsorater, private (og 
fradragsberettigede) donationer, 
egne penge fra de forskellige lo-
kale aktører samt fondsmidler.  

Borgermøde
I løbet af vinteren vil vi indkalde 

til et fællesmøde, hvor alle har 
mulighed for at komme med 
gode idéer, indspark og tilbyde 
at hjælpe på den måde, som man 
har lyst til og mulighed for. 

For at komme i mål har vi brug for, 
at vi står sammen som en samlet 
enhed, og vi har brug for dig! 

Hvis du mener, at du kan hjælpe til 
i projektet, så tag kontakt til Ras-
mus Munch, som er med i styre- 
gruppen og fundraisingansvar-
lig, på rm@fundraiseren.dk eller 
40821600.

Vi glæder os over at Silkeborg Kommune har afsat midler til mere halkapacitet i vores område, og har visioner om at skabe ”mere end 
bare en hal”. En løsning med faciliteter til mange forskellige idrætsudøvere, skolen, børneinstitutioner, musik og kultur, seniorklubber mv.

Tegning:
Constructa
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Af Søren Ivarsen,  
Badmintonformand i HA85.

På nuværende tidspunkt presser 
vi hele 72 børn igennem på fem 
timer om mandagen. Banerne er 
dermed fuldstændig fyldt op, så 
der er ikke plads til mange single- 
kampe - og dermed udvikling af 
vores badmintonspillere. 

På grund af den manglende kapa-
citet er vi faktisk nødt til at afvise 
nye medlemmer, hvilket slet ikke 
er tilfredsstillende.

Med en ekstra hal, ville vi kunne 
tilbyde vores dygtige spillere at 
blive endnu bedre - men også 
have mulighed for at tilbyde 
træningstid for de uøvede. Som 
breddeklub satser vi på både ta-
lenter og bredde og det er meget 
svært at få til at lykkes med så få 
haltimer, som vi har til rådighed.

Af René K. Rasmussen, Direktør i Arbejder-
nes Byggeforening Silkeborg

 
Nærhed hvad enten der er tale 
om institutioner, skole, offentlig 
transport, indkøb, idræt m.m. er 
generelt af afgørende betydning 

for valget af bolig indenfor den 
almene sektor i Silkeborg.
Flere års samfundsmæssig udvik-
ling med øget fokus på sundhed 
gennem fysisk aktivitet for alle 
befolkningsgrupper, stiller der-
med også nye krav til placering 
og indretning af idrætsfaciliteter. 

Det er i den forbindelse vigtigt 
for lokalsamfundene at have faci-
liteter, der kan fungere som sam-
lingspunkter, og hvor det lokale 
fællesskab omkring idræt m.v. 
kan dyrkes.

Banerne er 
fuldstændig 
fyldt op

Nærhed har 
afgørende 
betydning

På grund af den manglende kapacitet er vi faktisk nødt til at afvise nye medlemmer, hvilket 
slet ikke er tilfredsstillende, fortæller badmintonformand Søren Ivarsen.
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Af Frank Lerche, Ejendomsmægler og 
beboer i Hvinningdal.

 
Når vi vælger vores fremtidige/
nye bolig lægger vi stor vægt på 
de forskellige tilbud i nærområ-
det. Er det tæt på skole og dag-

institution? Hvordan er indkøbs-
muligheder? Hvad med sport og 
aktiviteter i området? Vi tænker 
en del over de bløde værdier.
Jeg er selv opvokset og har gået 
i skole i Hvinningdal. Dengang 
havde vi ikke en hal, men måtte 
med bus til Vestergadehallen. Jeg 
er glad for at mine egne børn har 
haft mulighed for at bo i et om-
råde med en sportshal, men vil 
ikke lægge skjul på, at det kan 
mærkes, at der er et stort pres på 
hallen, med de mange sportsakti-
ve, som er i vores område. Det er 
dejligt, at der er så mange sport-

saktive i vort område, men der er 
en stor mangel på halkapacitet.
 
En ny hal vil være et stort aktiv 
for området – både for de nuvæ-
rende beboere – men også for 
tilflyttere. Ikke mindst vil de give 
nye muligheder for den ældre del 
af beboerne i området, som i dag 
ikke har mulighed for at bruge 
hallen i nærområdet, da der ikke 
er ledige tider.
 
Jeg håber meget på, at vi i Hvin-
ningdal hurtigst muligt får en ny 
ekstra hal.

Af Birthe Haahr, 
Håndboldformand i HA85.

I Håndboldafdelingen vil en eks-
tra hal betyde rigtig meget for vo-
res hold: For det første vil vi kun-
ne have alle hold under samme 
tag. Som det er nu, træner vores 
herre seniorspillere ude i to for-
skellige haller, og enkelte af vores 
ungdomshold kører også ud i an-
dre haller for at træne. 

I Hviningdal har vi har rigtig man-
ge børn på de yngste årgange, og 
her vil det være optimalt, at kun-
ne dele holdene mere op. Det har 
vi i øjeblikket ikke mulighed for. 

Vi er presset af en kapacitetskaba-
le som betyder, at vores hold må 
træne to dage i træk, fremfor at 
kunne få en dags pause mellem 
træningspassene.

Presset af 
en hård 
kapacitets- 
kabale

En ny hal vil være et stort 
aktiv for området
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Som ny skoleleder ved Hvin-
ningdalskolen kan jeg allerede 
nu konstatere, at mange af sko-
lens elever er aktive i de lokale 
idrætstilbud.

På skolernes motionsdag op til ef-
terårsferien havde jeg fornøjelsen 
at være sammen med 20 moun-
tainbike elever i Nordskoven. Her 
svarede alle dem jeg talte med, at 
de var aktive enten fodbold- eller 
håndboldspillere, uanset om det 
var piger eller drenge. Mange ele-
ver har forældre der ligeledes er 
idrætsaktive, hvilket illustreres af 
at en dreng kendte min cykeltrø-
je, da hans far cyklede i samme 
klub. Så spørgsmålet om hvorvidt 
Hvinningdalskolen skal være en 
idrætsskole, kommer ikke som en 
tilfældighed.

Idrætsskole
En idrætsskole er en skole, hvor 
eleverne har mulighed for at få 
op til to ekstra idrætstilbud om 
ugen udover den obligatoriske 
idræt og som bygger på et kon-
cept udviklet af Team Danmark 
og Danmarks Idrætsforbund med 
det overordnet mål at:
- Forbedre børn og unges 
 sociale kompetencer.
- Forbedre børn og unges 
 indlæringsevne.
- Forbedre den almene sund-  

Af Claes Pedersen, 
Skoleleder på Hvinningdal Skolen.

 hedstilstand hos børn og unge. 
- Bidrage til et bedre og tættere 
  samarbejde mellem skole og  
 idrætsforeninger.

Svendborg Kommune har siden 
2007 haft idrætsskoler og forske-
re fra Odense Universitetshospital 
har fulgt eleverne her og kunne 
på en konference i 2011 fremlæg-
ge følgende:

De mange resultater fra forsknin-
gen har blandt andet vist at:
• Børnene på idrætsskolerne   
 har markant lavere risiko for at  
 udvikle livsstilssygdomme   
 som fx. hjertekarsygdomme   
 og type II diabetes.
• Børnene på idrætsskolerne er  
 i bedre fysisk form, stærkere og 
 mindre fede.
• Børnene på idrætsskolerne får  
 bedre motorik.
• Børnene på idrætsskolerne har  

 lavere risiko for rygproblemer.
• De børn der har mest brug
 for et sundhedsmæssigt løft 
 har størst gavn af den ekstra   
 idræt.
 Kilde: Svendborg Kommune

Dertil kommer så den præmis, 
der danner grundlag for skolere-
formen, at bevægelse fremmer 
elevernes indlæringsevne.

Tættere samarbejde med HA85
Med beslutningen af den seneste 
skolereform, blev der skabt en 
forventning om at skolerne skal 
åbne sig mod omverdenen og 
inddrage den i skolernes hverdag 
– også kaldet den åbne skole. Her 
vil det være oplagt, at se et tæt-
tere samarbejde mellem HA85 
og Hvinningdal Skolen, og meget 
gerne ud fra en koncept som alle 
har en lige tilgang til. Det ser jeg 
frem til at indgå et samarbejde 
om i den nærmeste fremtid, hvis...

Brug for en ekstra hal/multisal
En forudsætning for at ovenstå-
ende skal have en mulighed for 
at kunne realiseres er at skolens 
idrætsfaciliteter udbygges. Flere 
timer idræt betyder et øget pres 
på den nuværende kapacitet, 
som allerede er presset. Skolen 
har allerede i dag brug for en 
ekstra hal/sal/multisal. Op mod 

Skal Hvinningdalskolen 
være en idrætsskole? 

...ja, måske.

- en udbygning af 
idrætsfaciliteterne 

er mere end 
”nice to have”, 

men en 
”need to have”.
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75 elever på samme tid i hallen 
sætter sin begrænsning for ikke 
bare aktiviteter, men værre end-
nu også en grænse for kvaliteten.

Dertil vil det være godt med gode 
køkkenfaciliteter, så aktive elever 
kan tilbydes en attraktiv madord-
ning på skolen. Faciliteter som 
også kunne understøtte fritids-
brugerne efter skoletid.

Undgå aflysninger
Det er derfor interessant ud fra 
skolens perspektiv at følge med 
i processen om en placering af 
en kommende hal i Hvinning-
dal-Buskelund området. For ud-

over faciliteter til idrætsunder-
visningen i de mørke måneder 
har skolen brug at kunne afholde 
diverse mødeaktiviteter for foræl-
dre, medarbejdere, termins- og 
afgangsprøver uden at det skal 
betyde aflysning for de lokale 
idrætsklubber. Så en udbygning 
af idrætsfaciliteterne er mere end 
”nice to have”, men en ”need to 
have”.

Min baggrund
Min baggrund for at være sko-
leleder på Hvinningdalskolen er 
mere end 20 års erfaring med 
ledelse fra forskellige folkesko-
ler og idrætsefterskole. Jeg var 

initiativtager til oprettelsen at 
Talent-Team, eliteidrætsklasser 
på Nordre Skole nu Sølystskolen, 
og var tovholder for sammen-
lægningen af Nordre Skole og 
Nørrevangskolen. Skiftet til Hvin-
ningdalskolen er et ønske om nye 
udfordringer og indgå i nogle nye 
samarbejdssammenhænge. Jeg 
har nu været på skolen i en må-
ned og blevet godt modtaget af 
både elever, forældre og medar-
bejdere og er kommet til en skole, 
hvor alle har høje forventninger, 
hvilket giver et godt grundlag for 
den videre udvikling af skolen, 
som jeg glæder mig til at være en 
del af.

- Skolen har brug at kunne afholde diverse mødeaktiviteter for forældre, medarbejdere, termins- og afgangsprøver, uden at det skal 
betyde aflysning for de lokale idrætsklubber, skriver Claes Pedersen, skoleleder på Hvinningdalskolen. 
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Et tema som igennem de seneste 
2-3 år har fyldt meget i vores opda-
teringer er Halprojektet. 

Silkeborg kommune besluttede sig i 
efteråret 2015 for at bestille en uvil-
dig rapport omkring behovet for hal-
ler i hele Silkeborg kommune. Denne 
rapport var i forsommeren i år ventet 
med spænding – vi i Hvinningdal/
Buskelund var jo meget overbevist 
om, at der ville være et klart og vel-
dokumenteret behov for halkapacitet 
i netop vores område. Og heldigvis fik 
vi ret. Da rapporten blev forelagt Fri-
tids,- Kultur og Idrætsudvalget blev 
der peget på 1) Gødvad og 2) Hvin-
ningdal/Buskelund.

Efterfølgende har byrådet ført for-
handlinger om kommunens budget 
for den kommende 3 års periode, og 
hér er der konkret forslag om at inve-
stere 2 x 8 mio. kr. i halanlæg i hhv. 
Gødvad og Hvinningdal/Buskelund. 
Budgetforslaget skal andenbehand-
les og endegyldigt besluttes mandag 
d. 10. oktober, og vi er helt sikre på at 
dette bliver udgangen da der allerede 

er sikret politisk opbakning. Et samlet 
byråd – bortset fra to medlemmer af 
Enhedslisten – står bag årets samlede 
budget.

Nu kommer så en spændende fase, 
hvor vi skal i dialog med Silkeborg 
kommune omkring selve anlægspro-
jektet. 

Logisk placering i Hvinningdal
Skal der bygges ved Buskelund-
skolen, hvor den nuværende hal er 
mindre end 10 år gammel - og hvor 
skolen i sig selv kan rumme alle sko-
lerelaterede arrangementer. Eller skal 
der bygges ved Hvinningdal Skolen, 
hvor den nuværende hal er fra 1985, 

og hvor skolen anvender hallen til 
diverse aktiviteter, såsom eksamener, 
fester, teaterprojekter, fællessam-
linger mv. Omkring 25 gange om året 
aflyses al sport i hallen pga. arrange-
menter fra skolen.

Ja, i min objektive verden, må denne 
kommende hal have en logisk place-
ring ved Hvinningdal, og haltiderne 
i øvrigt ligeligt fordeles med vores 
venner og naboer i Buskelund.

Opdateret projektudvalg
Det halprojektudvalg som hidtil har 
kæmpet vores sag, er i skrivende 
stund ved at blive opdateret så udval-
gets profil passer med, at både sko-
len, idrætsforening og lokalråd skal 
sikkerstille, at alle argumenter bæres 
til torvs hos kommunen.

Halprojektets hidtidige formand Bri-
an Herping er af arbejdsmæssige år-
sager forhindret i at forblive i udval-
get og jeg vil gerne rette en enorm 
stor tak til Brian for hans kæmpeind-
sats i arbejdet med at få projektet  
båret igennem ved kommunen.

Kære borgere i Hvinningdal

Hvinningdal vækster! 
- men ud af rammerne...

Omkring 
25 gange om året 

aflyses al sport 
i hallen pga. 

arrangementer 
fra skolen.

Af Tom Ebbe Jakobsen og Poul Erik Dahl,
Hvinningdal Lokalråd

(- og politikere i Silkeborg byråd!)
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Den over 25 år gamle hal i Hvinningdal er i væsentlig underskud for kapacitet til både skolen, idrætsforeningen og ungdomsklub.

Der arbejdes lige nu med et udvalg, 
som fra skolens side rummer skolele-
der Claes Søndergaard Pedersen samt 
Søren Lund og Henrik Steen-Jørgen-
sen fra skolebestyrelsen. Fra HA85 
deltager formand Søren Warburg 
sammen med Bent Svendsen og Ras-
mus Munch. Fra lokalrådet deltager 
formand Tom Ebbe Jakobsen samt 
Poul Erik Dahl.

Færdiggør Højmarksvejen nu!
En anden stor begivenhed i hele Sil-
keborg var åbningen af den nye mo-
torvej omkring Silkeborg. Weeken-
den d. 10.-11. september var en stor 
fest, og for os beboere i Hvinningdal 
ser vi flere positive perspektiver. Dels 
er der rigtigt mange pendlere som i 
retning Herning eller Århus, nu har 
fået kortere tid til og fra arbejde og 
dermed kan være mere sammen med 
deres familier. Det er jo stort.
En anden fordel for husejere i Hvin-
ningdal er det faktum at en infra-
struktur i verdensklasse vil betyde at 
huspriserne i vores område er blevet 
godt og grundigt understøttet.
Nu er det jo svært at gøre borgere i et 

velfærdssamfund som Danmark helt 
tilfredse. Derfor skal der derfra lyde et 
lille ”host” til Silkeborg Kommune; FÅ 
NU BYGGET DEN FORLÆNGELSE AF 
VESTRE HØJMARKSVEJ HELT UD TIL 
MOTORVEJSTILKØRSELEN I FUNDER... 

Slutteligt er vi jo på vej ind i et valgår. 
2017 er kommunalt valgår, og derfor 

er der rigtig mange lokalpolitikere 
som gerne retter deres opmærksom-
hed på områder som vores. Derfor vil 
Hvinningdal Lokalråd i løbet af vinte-
ren tage initiativ til et borgermøde på 
Hvinningdal Skolen med spændende 
kandidater som i hvert fald denne 
ene aften vil interessere sig voldsomt 
for vores lokalområde.

Siden seneste opdatering i dette 
glimrende medie, har Hvinningdal 
Lokalråd skiftet formand. Ganske 
udramatisk er Poul Erik Dahl trådt 
tilbage som formand og forbliver 
menigt medlem, mens Tom Ebbe 
Jakobsen har overtaget hvervet 
som formand. Tom Ebbe Jakobsen 
har i en årrække siddet med i lokal-
rådet som kontaktperson i forhold 

til Balle Sogn og Kirken. Tom er 
nemlig samtidig formand for Balle 
Sogn menighedsråd.
Derudover er Kai Paulsen indtrådt i 
Hvinningdal Lokalråd som kontakt-
person for områdets seniorer.

Hvinningdal Lokalråd pr. oktober 
2016 ser hermed ud som i neden-
stående organisationsdiagram.

Formand 
Tom Ebbe Jakobsen

Næstformand 
Peter Tvede

Kasserer
Jens Kjærsgaard

Seniorrepræsentant
Kai Paulsen

HA85
Søren W Nielsen

Skolebestyrelsen
Frank Lerche

Lokalrådets organisation

HA85/Halprojekt
Bent G. Svendsen

Halprojekt 
Poul Erik Dahl
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Traditionen tro blev der afholdt 
pigeraketten i HA85 og som 
sidste år, prøvede vi at holde 
fast i søndag uge 33, så vi mø-
der friske piger lige efter som-
merferien.

I år var vi så heldige, at 7 friske 
U14 piger fra FC Silkeborg havde 
budt sig til som hjælpere og det 
var en rigtig god oplevelse. De var 
rigtig gode til at møde pigerne på 
deres plan og lege med dem, så 
det var en god oplevelse at delta-
ge. Så stort tak til U14 pigerne for 
indsatsen - det håber vi at kunne 
gentage til næste år. 

Pigerne blev taget med på en rej-
se i rummet. De startede rejsen 
inde i en kæmpe stor oppustelig 
raket, og derefter fløj de rundt 
mellem de forskellige planeter, 

hvor de skulle løse opgaver og af-
give kampråb, for at kunne kom-
me videre. Adskillige gange i lø-
bet af dagen blev der råbt ”Hvad 

55 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.

Kaptajn på Pigeraketten var den dygtige og engagerede DBU instruktør, som sammen 
med U14 pigerne guidede de nye fodboldpiger gennem rummet, og til slut gav dem et 
flot diplom for deltagelsen.

Skøn tur med Pigeraketten
Tekst af Chano Ravn Nellemann

skal vi ha?? FART PÅ!!!” og så fløj 
pigerne afsted til næste planet. 
Pigerne fik i løbet af de tre timer 
prøvet rigtig mange forskellige 

FODBOLD
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øvelser både med og uden bold. 
Undervejs var der også en lille 
pause, hvor pigerne blev budt 
på frugt og juice sponsoreret af 
REMA 1000 i Balle. Stort tak for 
det, det blev nydt i højt solskin.

Der var 55 deltagere i år hvilket 
var lidt færre end de forgangne 
år. Ud af de 55 deltagere var der 
ca. 10 som ikke i forvejen var in-
volveret i fodbold. 
Håbet fremadrettet er, at vi kan 
komme op på, at omkring halv-
delen af de fremmødte, ikke går 
til fodbold i forvejen, så vi denne 
dag kan vise hvor sjov og hyggelig 
fodbolden kan være at deltage i. 

Der er plads til 100 piger på sådan 
en dag, men det viste sig at 55-60 
piger er et godt antal, da der er et 
fint flow igennem de forskellige 
stationer uden ventetid.

Vi glæder os til at se alle pigerne 
igen næste år.

Skøn tur med Pigeraketten

indhold FODBOLD
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U12 pigerne hjalp 
kvindelandsholdet til sejr!
U12 pigerne fra HA85 gav den gas til kvinde-
landsholdets afgørende EM-kvalifikationskamp 
på Viborg stadion imod Sverige. Og missionen 
lykkedes - Danmark vandt 2-0! 

28 børn og voksne fra HA85s U12 pigehold var 20. 
september afsted til kvindelandskamp. Danmark 
skulle spille på hjemmebanen i Viborg i EM kvalifi-
kationens sidste og afgørende kamp. Modstande-
ren var Sverige.

Danmarks kvinder skuffede ikke tilskuerne og vandt 2-0 
over svenskerne. Efter kampen kom spillerne ud til tribu-
nerne og skrev massevis af autografer og roste pigerne 
for deres støtte. Det var en fed oplevelse for pigerne.

Udenfor Viborg stadion var pladsen fyldt med fodboldaktiviteter, bold-fartmåler, driblebaner og alle kunne blive malet i ansigtet, lave flag og bannere.

22
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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            

...og U10 drengene løb med  
SIFs Superligahold på banen!

Selvom man ikke selv skal spille, kan man godt være både nervøs og spændt for at løbe på banen. U10 drengne fik en super oplevelse med de lokale 
idoler til hjemmekampen mod OB i oktober.
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GIV ET PAR TIMER - OG EN STOR OPLEVELSE TIL BØRNENE!

Vi har brug for din hjælp 
til indestævnet i HA85

Lørdag 17. december 2016 gen-
tager vi succesen fra sidste år 
med indendørsstævne for U5-
U9. 50 hold tilmeldte sig sidst 
og gjorde det til en super sjov 
og hyggelig dag, med masser 
af spændende fodbold i Hvin-
ningdal hallen.

Dette sker dog ikke af sig selv og 
vi har derfor brug for frivillige til 
at få gennemført denne dag.

HELT KONKRET...
CAFÈEN: 3 x 2 personer.
Salg af mad og drikke. 
DOMMERBORD: 3 x 2 personer.
Tidtagning og opråb af kampe.
OPSÆTNING: 3-5 personer
Opsætning af baner fredag aften, 
ca. 1 time.

Vi deler café -og dommerbord- 
opgaverne op i 3 skift, og derfor 
kan du vælge kun at tage én vagt.

1 vagt er fra 09:00-11:30 
2 vagt er fra 11:30-14:00 
3 vagt er fra 14:00-16:30  

Så hvis der er nogle forældre, bed-
steforældre samt søskende, som 
har lyst til at tage en tørn denne 
dag, så tøv ikke med at skrive en 
mail til booker@ha85.dk.

Af Chano Ravn Nellemann, Stævneansvarlig

BEMÆRK!

KUN 2,5 TIME
PR. VAGT!
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Lørdag den 13. august drog 7 friske piger og 
14 glade drenge til Lunderskov MINI-CUP for at 
repræsenterer HA85´s farver. 

Stævnet var et fint et af sin slags, med fælles op-
varmning fra morgenen af, hvor Christian, fra vores 
drengehold, var med på scenen for at sætte gang i 
alle deltagerne.
 
Pigerne blev nr. 3 i deres pulje og kom derfor med i 
B-finale pulje spillet. Her gik de hele vejen og vandt 
fortjent.
 
Begge drengehold vandt deres pulje og kom derfor 
med i A-finale pulje spillet. Desværre for hold 2 blev 
de slået i kvartfinalen af Rødekro 3-1. De blev fej-
ret på scenen for den flotte indsats med statuetter. 
 
Hold 1 slog Rødekro i semifinalen efter en nervepir-
rende straffesparks konkurrence og gik hele vejen 
og vandt i finalen over EFB med 4-3.
 
Alle børn havde en super dag – selvom vejret ikke 
viste sig fra sin bedste side. Og så var det en fed op-
levelse for alle deltagere at slutte dagen af på sce-
nen, med ”WE ARE THE CHAMPIONS” og samtidig få 
to store pokaler med hjem til HA85’s pokalsamling!

Christian fra HA85 var på scenen og varmede alle deltagere op.

U9 pigerne sejrede i B-finaleslutspillet og vandt den store pokal.

Drengene på hold 2 vandt i flot stil deres pulje og nåede kvartfinalen. Efter straffesparkskonkurrence i semifinale og efterfølgende finale-
sejr, kunne Hold 1 juble og hjemtage en stor flot pokal til HA85.

Flot pokalhøst til U9
Af Ole Bech
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SPONSORPORTRÆT 

Stærk lokal 
virksomhed er ny 
hovedsponsor i HA85
HA85 er meget glade for at 
kunne præsentere Bilernes Hus 
som klubbens nye hovedspon-
sor. Aftalen betyder bl.a. at 
Bilernes Hus-logoet vil pryde 
trænertøjet og kamptrøjerne 
på alle klubbens fodbold- og 
håndboldhold samt badmin-
tonspillere over de næste tre år.

- Vi er ekstremt stolte over, at en 
stærk lokal virksomhed som Biler-
nes Hus går så markant ind i vores 
forening. Det er med til at sikre, at 
vi fortsat kan give de mange børn 
og unge i Hvinningdal-området et 
rigtigt godt sport- og fritidstilbud, 
udtaler Rasmus Munch, sponsor-
chef i HA85. 

Siden foreningens stiftelse i 1985, 
har det frivillige engagement væ-
ret en grundsten i klubben. Spon-
soratet fra Bilernes Hus, vil give 
klubbens mange frivillige træ-
nere gode redskaber til træning, 
kamp og uddannelse. HA85 har 
stor lokal opbakning i Hvinning-
dal og Buskelund-området, og i 
alt er ca. 950 børn og voksne til-
knyttet klubben.

Ivan Dyrlund, adm. direktør i Bi-
lernes Hus, fortæller om aftalen 
med HA85: 

- Bilernes Hus støtter et aktivt fri-
tidsliv, og vi har valgt aktivt at støt-
te sports- og idrætsaktiviteter for 
børn, unge og voksne i vores lokal-
område. Målet med vores sponso-
rat af HA85 er, at det skal være mere 
end blot et sponsorat. Det skal give 

værdi for begge parter. Ved at en-
gagere os i HA85 spreder vi kend-
skabet til Bilernes Hus. Samtidig er 
de unge sportsfolk fremtidens bil-
kunder. Dem kan vi lære meget af, 
da de har en anden tilgang til bil-
køb og transport.  

Ivan Dyrlund fortsætter: 
- Fra min tid som formand i en an-
den sportsklub kender jeg desuden 
vigtigheden af, at have engagerede 
sponsorer og samarbejdspartnere  
– og vi har valgt at støtte HA85 
fordi vi ved, at klubbens ledere og 
trænere gør et kæmpe stort stykke 
arbejde for klubbens børn og unge 
mennesker. Det vil vi gerne bakke 
op om.

Hos Bilernes Hus finder du Dan-
marks største udvalg af nyere, 
brugte biler fra de meste popu-
lære bilmærker i den indendørs 
biludstilling. Herudover finder du 
også et stort sortiment af fabriks-
nye biler fra mærkerne Kia, Nis-
san, Skoda og Volkswagen. 

Bilernes Hus har desuden et af 
Europas største og mest moderne 
værksteder med mere end 80 
autolifte, det nyeste værktøj og 
den seneste teknologi. Så ligegyl-
digt om din bil har fået en skade, 
trænger til reparation eller måske 
et serviceeftersyn, så kan du trygt 
overlade den til os. Bilernes Hus 
er autoriseret servicepartner for 
8 forskellige mærker, men alle 
mærker er naturligvis velkomne, 
hos vores veluddannede mekani-
kere.

- Vi har valgt at 
støtte HA85 fordi 
vi ved, at klubbens 
ledere og trænere 

gør et kæmpe stort 
stykke arbejde for 
klubbens børn og 
unge mennesker. 
Det vil vi gerne 
bakke op om.
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HA85 og Bilernes Hus kom i mål med en hovedsponsoraftale, til glæde for alle parter. Fa venstre ses Thomas Stougaard, erhvervs chef i 
Bilernes Hus, Anja Povlsen, marketingchef, Bilernes Hus, Rasmus Munch, sponsorchef i HA85 og Ivan Dyrlund, adm. direktør i Bilernes hus.

• Bilernes Hus blev etableret 
i 2006 af bilmanden Holger 
Helle. Er i dag ejet af bilmanden 
Bjarne Nielsen fra Herning.

• Huset er 38.000 m2 stort og 
har 300 nye og brugte biler i 
indendørs salgsudstilling.  

FAKTA OM BILERNES HUS:

• Autoriseret forhandler af 
Volkswagen, Skoda, Kia og 
Nissan.

• Autoriseret servicepartner 
for Audi, BMW, Fiat, Hyundai, 
Kia, Nissan, Skoda og 
Volkswagen.

• Bilernes Hus har 160 ansatte 
herunder 90 mand på værk- 
stedet og reservedelslageret.

Bilernes Hus A/S. Bredhøjvej 5, 8600 Silkeborg. Tlf. 72 100 200. WWW.BILERNESHUS.DK
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FC SILKEBORG - ANSVAR, UDVIKLING, FÆLLESSKAB OG GLÆDE

Det lykkedes U16 Mesterrække 
drengene årgang 2001, at ryk-
ke direkte op i VEST 2 efter en 
spændende afslutning på en el-
lers meget lige og spændende 
turnering, der tog sin start med 
en ny træner efter sommerferi-
en.

Efter en god indledning til turne-
ringen med alle træningskampe 
vundet, vandt holdet også de to 
første kampe hjemme mod Hor-
sens FS og Brande IF.
Fra starten af turneringen var 
Horsens FS udset til at være et 
tophold, så en sejr her var me-
get vigtig for moralen. Efter en 
overbevisende sejr hjemme mod 
Brande IF gik turen til Ry Fodbold, 
hvor en kamp spillet på meget 

langt græs gjorde pasningsspillet 
meget langsomt og svært. FC Sil-
keborg taber uventet 5-3 efter 4-3 
ved pausen.

Næste stop var FC Horsens på 
udebane. I nye udebane trøjer 
var holdet klar til en ny sejr på en 
dejlig græsbane. Horsens ville det 
anderledes og vinder en kneben 
sejr på 2-1.
Tredje nederlag i træk skulle kom-
me mod Hørning på hjemmeba-
ne. Igen en underlig kamp med 
mange mål. Bl.a. holdets, - hvis 
ikke klubbens hurtigste mål no-
gensinde. Under 10 sek. tog det 
inden bolden lå i Hørnings mål, 
scoret af Victor Bang på assist af 
Morten Roslev. Kampen endte 
med et 4-5 nederlag, men kunne 

ligeså nemt være faldet ud til FC 
Silkeborgs fordel. 

Anden halvdel af sæsonen starter 
ude mod Horsens FS, der igen bli-
ver slået 3-2 i en tæt kamp. End-
nu en gang en meget vigtig sejr. 
En ny start. Den første sejr bliver 
fulgt op af yderligere 3 sejre mod 
Brande, Ry og FC Horsens.

Da Horsens FS overraskende ta-
ber deres næstsidste kamp mod 
Brande IF 6-1 kan FC Silkeborg, 
pga. indbyrdes kampe med Hor-
sens FS, selv afgøre om de vil 
rykke op, ved at vinde ude over 
Hørning i den sidste kamp. Hør-
ning har også en del at spille for 
i denne kamp, da holdet kæmper 
om at blive i Mesterrækken.

U16 oprykning til Vest
Af Af Thomas K. Schmidt

Bagest fra v.: Thomas Endale, Daniel Rasmussen, Thomas Stege, Victor Bang, Frederik Holm, Viktor Jensen, Anton Prins, Morten Roslev, Niklas 
Andersen. Forrest fra v.: Thomas Pedersen (Ass.træner), Asbjørn Søbye, Benjamin Lyck, Elias Hägerstrand, Tobias Broe, Malte Buchholt Kristensen, 
Jakob Rasmussen, Thomas K. Schmidt (Cheftræner). På billedet mangler: John Jensen (Ass. træner), Oliver Møberg, Magnus Kristensen.
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2003 årgangene fra hhv. HA85 
og ØBG, blev efter sommerferi-
en officielt sammenlagt i FC Sil-
keborg. Og for første gang skul-
le pigerne prøve kræfter med 
11-mands fodbold. Overgangen 
viste sig dog ikke, at give de sto-
re problemer for holdet.

Efter en enkelt træningskamp in-
den turneringen startede, og en 
overbevisende 4-2 sejr i sæson-
premiæren, har pigerne spillet 
med selvtillid og fantastisk team-
spirit.

Det stod hurtigt klart, at gruppens 
førsteplads, blev en kamp mellem 
FC Silkeborg og Ans GF. Derfor 
var der lagt op til et brag af en 
sæsonfinale, da netop de to hold 

På et vindblæst stadion i Hørning 
lykkes det FC Silkeborg, at kom-
me foran 1-0 efter få minutters 
spil på et frispark sat direkte ind 
langt ude fra af Asbjørn Søbye.
En rodet kamp primært pga. 
blæst, nerver, gule kort og en me-
get usikker dommer, udvikler sig 
til noget af et drama, da der kort 
tid inde i 2. halvleg bliver dømt 
et meget tvivlsomt straffespark 
til Hørning. Udligning og efter-
følgende pres fra Hørning gør, at 
kampen er ved at tippe til hjem-
meholdets fordel. To hurtige mål 
på kontra af Frederik Holm giver 
på ny ro og troen på sejr. Hørning 
vil det anderledes. De kæmper 
det bedste de har lært og får end-
nu en gang tilkendt et straffe, der 
ikke var i nærheden af at være der. 
3-2 giver fornyet håb til Hørning, 
men FC Silkeborg modstår pres-
set og vinder fortjent kampen og 
dermed oprykningen til VEST 2. 

Med oprykningen til VEST 2, der 
er den næstbedste række i U16, 
får spillerne nu mulighed for at te-
ste deres evner mod endnu bedre 
modstandere. 
Både spillere og trænere ser frem 
til og glæder sig til denne udfor-
drende opgave.

skulle mødes i sæsonens sidste 
kamp i Buskelund. FC Silkeborg lå 
før kampen på andenpladsen, to 
point efter Ans GF. Kravet var der-
for en sejr!

Hjemmeholdet dominerede kam-
pen fra start, men skulle bruge 
mange chancer før det første mål 
blev sat ind af Liva Henriksen. Ans 
GF fik udlignet inden pausen på 
deres eneste reelle chance.
I anden halvleg afgjorde to sco-
ringer, indenfor blot fire minutter, 
kampen. Begge mål efter gode 
kontraangreb. Først af Liva Hen-
riksen med sit andet mål, hvor-
efter Annesofie Brunse-Ottosen 
scorede til slutresultat 3-1.
I forårssæsonen skal holdet spille i 
Mesterrækken.

U14 oprykning til 
Mesterrækken

Når drenge og pigespillere i HA85 og ØBG bliver U14, 
samles de i den fælles overbygning: FC Silkeborg.

I sæsonens sidste kamp, sikrede U14 pigerne sig oprykning til Mesterrækken med en 3-1 sejr 
over Ans. Her jubler pigerne over Liva Henriksens mål til 2-1.
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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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Bliv klædt 
godt på i det 
populære
HA85 klubtøj

JULEGAVEHIT!

Det populære træning/fritidssæt fra HA85 
er nu tilgængelig i et helt nyt design.

Sættet består af: 
Nike Academy 16 Midlayer Top + Pants; 
En multifunktionel midlayer, der både kan anvendes 
til fodbold, løb og fitness. Det åndbare polyester og 
bløde indre skaber en behagelig komfort, mens det 
fleksible og lette fit sikrer en optimal bevægelses- 
frihed, så din mobilitet ikke hæmmes.
 
Dri-FIT: let og ventilerende polyester. Rundt og semi- 
højt halsdesign. Kort kvalitets YKK lynlås. Fleksibel 
elastikkant ved håndleddene. Blødt indre. Let og 
strækbart fit. Regulær pasform. 100% polyester.

Køb det officielle HA85 tøj på 
vores webshop WWW.HA85.DK

OPNÅ EKSTRA RABAT
Du kan opnå yderligere besparelse på tøjet, hvis du 
sammen med dit hold, skaffer en sponsor. 
Sponsorbeløbet vil gå ubeskåret til dit hold. På billedet 
øverst, er markeret hvor en sponsor kan få påtrykt logo.
Tag fat i din træner eller holdleder herom.
Priser på ekstra sponsortryk:
Nederst på ryg: 3000 kr., trøjeærme: 1500 kr., bukser: 2500 kr.  
Priserne er ex.moms og tryk. Logotryk kun i hvid farve.

Pris eksempel:

Træningssæt Børn, str. XS-XL.  499,-
Incl. navnetryk på ryg og ben

BILERNES HUS-tilskud -100,-  

HA85 MEDLEMSPRIS 399-

www.sport24.dk

HA85-November 2016_nr 97.indd   31 08/11/2016   00.33



HA85-November 2016_nr 97.indd   32 08/11/2016   00.33


