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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.

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
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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
Ulla Andersen
lavanielsen@mail.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

HAvisen omdeles
til 2.200 husstande 
i Hvinningdal-
området.

1-0 TIL FÆLLESSKABET
Umiddelbart er overskiften for 
starten af 2017, at Hvinningdal 
”vandt” kampen om placering 
af den nye halfacilitet. Og det er 
vi utroligt glade for. Men endnu 
mere glædeligt er det, at ét af de 
afgørende argumenter overfor 
politikerne var, at vi i Hvinningdal 
har et ønske om at styrke fælles-
skabet i lokalområdet. 

Det nye byggeri skal også kunne 
rumme aktiviteter for alle dem, 
som ikke længere har børn på 

skolen eller i idrætsforeningen. 
Derfor opfordrer vi dig til at møde 
op til de to annoncerede møder.

Rent sportsligt, har HA85 historisk 
succes på højt niveau. F.eks. har 
klubben fået sine første A-række-
spillere nogensinde i badminton.
Og på håndboldsiden, spiller 
vores Jyllandsserieherrer med i 
kampen om oprykning til 3. divi-
sion.
Men vigtigst af alt, er det, at klub-
ben er en stærk breddeklub i 

både fodbold, håndbold og bad-
minton, og har plads til alle, børn, 
unge og ældre.

Og det matcher jo helt perfekt  
visionen for det nye halprojekt: 
Det skal være for alle! 

Læs mere om både forenings-
sport for alle, og Hvinningdals 
fælles halprojektet i dette num-
mer af HAvisen.

God læselyst!
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kan aftenskolen undervise, her kan ungdomsklubber mødes og game,
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PÅ FORSIDEN...
Det store indefodboldstævne i december måned, var en stor succes med rekordmange tilmeldte 
hold. Inde i hallen blev der jublet og grinet, og udenfor, kunne stævnets gæster se nærmere på 
flotte biler fra Bilernes Hus.
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Vi vil fortsat gerne kunne tilbyde 
spillere, forældre og gæster til 
sport i hallen, at kunne forsyne 
sig med mad og drikke.  Derfor 
søger vi frivillige, som vil vareta-
ge nogle opgaver omkring klub-
hus caféen.

I HA85 har vi 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.

BAK DE UNGE FRIVILLIGE OP!
Vi oplever en spirende interesse 
blandt vores ungdomsspillere i 
HA85 og FC Silkeborg, for at give  
sig nogle timer til betjening af  
Caféen ved stævner. Og det er vi 
rigtig glade for! 

Men vi mangler nogle voksne/
forældre til at koordinere og købe 
ind til salget. Måske er det dig?
Eller måske er du senior i Hvin-
ningdal, bedsteforældre til børn 
i foreningen, eller kender nogle 
som har en relation til området, 
som kunne tænke sig at give en 
hånd med.

HELT KONKRET SØGER VI:
Koordinering af åbningstider 
og bemandingsplan.
1 person. Tidsforbrug 1-2 timer 
pr. måned i vinterhalvåret. Færre 
timer i sommerperioden.

Indkøb af varer.
1-2 personer. Ca. 1 time om ugen i 
vinterhalvåret. Færre timer i som-
merperioden. Opgaven kan sagt-
ens deles af to personer.

KLUBHUS CAFÉEN

HVOR DER SPILLES - DER HANDLES!BLIV FODBOLDDOMMER

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

Vi har stor mangel på fodbold-
dommere i Silkeborg. Det kan 
derfor fremadrettet blive en 
udfordring at få lokale dom- 
mere til vores kampe.

Så går du eller en du kender, med 
tanker om at blive fodbolddom-
mer, er muligheden der nu.

Hvorfor blive fodbolddommer?
Er du til fart over feltet, spænding 
og tænding samt høj puls, og har 
du, hvad der skal til for at dømme 
Champions League? Synes du 
fodbolddommerpræstationerne i 
TV er under al kritik, eller tænder 
du bare på at få kastet de største 
udfordringer i hovedet?

Uanset hvilke af disse grupper 
du passer ind i, så vil du som fod-
bolddommer have brug for…

– God kondition eller viljen til at  
 få det.
– Gode lederegenskaber, som  
 vil blive trimmet og udviklet i  
 en grad, de ikke kan blive  
 andre steder.
–  At kunne tåle kontant afreg- 
 ning på dine beslutninger.
– At finde dine bedste konflikt- 
 løsningsværktøjer frem.

Til gengæld får du:
– Skattefri betaling.
– Daglig motion.
– En plads blandt landets bedste  
 konfliktløsere.
– En rolle i et stort netværk.

Uanset om du er ung eller gam-
mel, smuk eller det modsatte, stor 
eller lille, klog eller mindre klog, 
er der plads til dig blandt de dan-
ske fodbolddommere.

Hvordan kommer du i gang?
Du skal tilmelde dig et kursus 
gennem Silkeborg Fodbolddom-
merklub eller direkte hos DBU.
Det første kursus er “DBU Dom-
mer”, og allerede her opnår du 
dommerkortet. Kurset kan kla-
res på 6 hverdagsaftener og en 
weekenddag eller fordelt over to 
weekender. Allerede efter denne 
korte indsats, kan du få græs un-
der fødderne og en dommerfløjte 
i munden.

Hvad gør du nu?
Tag kontakt til Mogens Jakobsen, 
der er ansvarlig for uddannelse i 
Silkeborg Fodbolddommerklub, 
og han vil sørge for at sende dig 
de rigtige informationer, så du 
kan blive meldt til næste ledige 
dommerkursus.
Tlf. 28 72 65 06, eller mail:
piaogmorten@jakobsen.mail.dk.

Der er mange gode grunde til 
at blive fodbolddommer. Og du 
opnår allerede efter første kursus 
dommerkortet, og kan så få græs 
under fødderne og en fløjte i 
munden.

Cafépersonale. 
Konceptet er 2-3 timer pr. vagt. 
Meld dig i vores Resourcebank, så 
vi kan forespørge ved behov, optil 
stævner og andre arrangementer.

Har du interesse og lyst til at give 
en hjælpende hånd sammen med 
andre frivillige, kan du kontakte 
Bent Grønvald Svendsen, mobil: 
61 70 52 68, som hjælper i gang 
med de forskellige opgaver.

www.sport24.dk

Der er en spirende interesse blandt vores unge medlemmer, for at hjælpe frivilligt. Men vi søger 
voksne som kan hjælpe til med koordinering og indkøb til klubhus Caféen. Måske noget for dig?
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- 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.

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

FÆLLESSKABSHUS
- ET MODERNE FORSAMLINGSHUS i HVINNINGDAL

01-11-2016

indhold TEMA: NY HAL I HVINNINGDALTEMA: NY HAL I HVINNINGDAL

Tegning: Constructa

Artikler og læserbreve fra 
Midtjyllands Avis og mja.dk/
Journalisterne Kenneth Husum 
og Katrine Friis Pedersen.

FAKTA:
Et flereårigt og vedholdende 
projektarbejde, bestående 
af aktører fra Hvinningdal-
lokalråd, Skolebestyrelsen og 
bestyrelsesmedlemmer i HA85, 
kulminerede omkring årsskiftet 
med meldingen fra Silkeborg 
Kommune:

Hvinningdal får 2018-
bevillingen til næste 
halprojekt i Silkeborg! 

Der blev peget på, at Hvinning- 
dal er dét område, med det 
største samlede behov for at få 
nye faciliteter først. Det giver 
rigtig god mening, når man 
ser på alle de fakta, som blev 
præsenteret, og vores vision 
om at gøre nybyggeriet til hele 
områdets Fællesskabshus.

REALISERING!
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 bydende nødvendigt, 
at vi selv stiller med en egen-
finansiering til projektet og 
for at få den løsning, som vi 
vil have gavn og glæde af i 
mange år fremover. Det har 
vi en plan for!

Egenfinansieringen skal vi have 
gennem sponsorater, private 
(og fradragsberettigede) do-
nationer, egne penge fra de 
forskellige lokale aktører samt 
fondsmidler.

VISION... 
Fællesskabshuset skal kunne 
rumme mange forskellige 
udøvere af idræt, men naturlig-
vis også til skolen, børne-
institutioner, SFO, kulturelle 
foreninger, seniorklubber, de 
ikke-foreningsaktive med faci-
liteter, der appellerer til dem. 

I løbet af dagtimerne vil 
Hvinningdalskolen og institution-
er i området få gavn af facili- 
teterne i hallen, mens forenings- 
livet og andre interesserede vil 
være brugere eftermiddag og 
aften. 

Den eksisterende hal skal, 
sammen med den nye hal med 
multifunktioner, give lokalom- 
rådet en masse nye muligheder.  

Udover sport, 
vil det nye 
byggeri f.eks. 
kunne bruges til...

- til glæde for hele området

HURRA!

VI SKAL HA EN NY HAL!

Foredrag

Musik-
arrangement

eSport

Folke-
køkken

Mødelokale

Debat-
aften

Yoga

Festlokale

Det vakte naturligvis stor glæ-
de i vores område, da byrådet 
omkring årsskiftet afgjorde, 
at Hvinningdal skal have en ny 
halfacilitet.

Til Midtjyllands Avis, sagde borg-
mester Steen Vindum (V) om val-
get mellem de to projekter fra 
hhv. Hvinningdal og Buskelund:

- Det har været en meget svær af-
gørelse. Begge steder har fortjent 

at få en hal. Der var forskellige ting, 
der talte for begge projekter, men 
noget af det, der gjorde udslaget, 
var at Hvinningdal har en 30 år 
gammel hal og at skolen mangler 
halkapacitet.

Også Socialdemokraternes grup-
peformand Søren Kristensen, lag-
de i sit valg af Hvinningdal, vægt 
på skolens behov, men pegede 
også på visionen om  en facilitet  
til en større brugergruppe. Til 

Midtjyllands Avis sagde han:

- Det er to imponerende projekter, 
men i Hvinningdal er der nogle sto-
re ambitioner om at gøre det til et 
løft for hele lokalområdet. Samti-
dig er Hvinningdalskolen en af de 
skoler med pladsproblemer, og det 
vil give stor værdi for skolen.

Styregruppe og interessegrupper  
mødtes i januar, for at tale om fælles 
visioner, værdier og mål for projektet  

med særligt fokus på, at alle i Hvinning- 
dal skal kunne få glæde af byggeriet.
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TEMA: NY HAL I HVINNINGDAL

BORGERMØDE I HVINNINGDAL

ÅBENTHUS/WORKSHOP

MANDAG 27.  FEBRUAR KL .  19 -21.
Hvinningdalskolen, bibliotektet

SØNDAG 5.  MARTS  KL .  13 -16.
Hvinningdal hallen

På borgermødet præsenteres Lokalplan 2017 af Silkeborg Kommune,
med fokus på infrastrukturen i Hvinningdal, bl.a. videreførelsen af 

Højmarksvejen fra Eidervej til Funder. I panelet denne aften, vil sidde 
repræsentanter fra Teknisk forvaltning og en stribe byrådspolitikere.

Vi vil også fortælle om de overordnede rammer og placering af det nye 
halbyggeri, samt projektorganisation. Vi opfordrer hele området til at 
deltage i borgermødet, lade sig informere, inspirere, få stillet nysger-

righeden, og melde sig og evt. tage del i det spændende projekt.

Borgermødet afholdes af Hvinningdal Lokalråd.

Denne dag skal vi have luftet ALLE idéer - også dine! 
- Hvilke faciliteter skal tænkes ind i byggeriet?

- Hvordan får vi flest mulige ønsker med?
- Hvordan kan alle få glæde af “det moderne forsamlingshus”?

Vi vil gerne engagere alle i området, og fortælle om de opgaver 
hvor du kan melde sig som resource, og sammen med mange andre, 

bidrage til delopgaver under disse tre teams:
Designteam, Byggeteam og Sponsor -og fundraisingteam.

En vigtig del af finansieringen 
af faciliteterne udover ”bare en 
hal”, er sponsorater, fondsmid-
ler og privatindsamling. De pri-
vate indbetalinger er fradrags-
berettigede. 

Når frivillige i løbet af foråret, 
begiver sig rundt til hele Hvin-
ningdal, for at fortælle om halpro-
jektet, og spørge på private dona-
tioner, er det vigtigt, at fortælle at 
dit bidrag er fradragsberettiget. 
Vi indsamler via DGI’s gavefond, 
der er godkendt af skattemyndig-
hederne, og som giver mulighed 
for, til eksempelvis, at indsamle 
store beløb til idrætsbyggeri.

Regnestykket er enkelt:
For de kommunale midler kan vi 
groft sagt, få en rå hal.
Med støtte fra fonde, sponsora-
ter og private donationer, kan vi 
realisere det fællesskabshus, som 
er skitseret i projektet, og som vil 
være til glæde for alle i Hvinning-
dal.

Både aktørerne fra skolen, HA85 
og Lokalrådet, har i hele proces-
sen arbejdet for et multifunkti-
onelt byggeri - og altså ikke kun 
fokuseret på egne interesser. 

Vi håber derfor, at du på din måde 
vil kvittere for den visionære idé, 
og vise din opbakning. 

Det kan du gøre...
• Mød op på Borgermødet 
 og/eller Åbenthusdagen.
• Lyt og kommentér.
• Tilbyd din hjælp i nogle timer.
• Giv en kontant donation
 (se nedenfor).

Ligningslovens § 8 A giver skatte-
ydere ret til fradrag for pengega-
ver til foreninger og institutioner, 
hvis midler anvendes til alment 
velgørende formål.

Gavegrænse og bundgrænse på 
kr. 500 bortfaldt pr. 1.1.2012. Det 
betyder, at man kan opnå fuldt 
fradrag for gaver op til kr. 15.600. 
Det er IKKE fradraget, der er æn-
dret, det er bundgrænsen, der er 
bortfaldet. 

Virksomheder får også fradrag
Virksomheder som vil give en  
donation til projektet, får også 
fradrag for donationen.

I praksis foregår det sådan:
På https://gaveindsamling.dgi.dk 
kan du vælge at støtte projektet 
”Hvinningdal Hallen & Fælles-
skabshus”, og indbetale din 
pengegave. 

Indbetal online og få fradrag på 
selvangivelsen:
Hvis du indbetaler online (betal 
med Dankort eller eDankort), er 
beløbet fradragsberettiget. 
Hvis du ønsker det, indberettes 
beløbet automatisk til Skat, så  
det kommer med på din selv- 
angivelse.

DIN DONATION ER FRADRAGSBERETTIGET

ER DU FRA HVINNINGDAL? Så læs videre...
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indhold BADMINTONBADMINTON

I løbet af vinteren, er hele tre 
U13 drenge fra HA85 rykket op 
i A-rækken. Det er første gang 
i klubbens historie det er sket.

De tre U13 drenge Christian Falk, 
Emil Ivarsen og Rasmus Glerup 
Ibsen, har spillet badminton i 
mange år, og spiller også med i 
TSB-samarbejdet i Silkeborg tirs-
dage og torsdage udover trænin-
gen i HA85. En uge med optil 5-6 
træninger er ikke udsædvanligt 
for de tre talentfulde drenge. 

De spiller både single og doub-
le, hvor Christian og Emil danner 
par, mens Rasmus i double ikke 
har fast makker da hans sædvan-
lige (endnu) ikke er rykket op i 
A-rækken. Derfor får han tildelt 
en ukendt makker (en såkaldt 
X-makker), til de stævner og 
kampe han deltager i.

Oprykningen til A-rækken, har 
været et mål for drengene, og 
stoltheden er da heller ikke til at 
tage fejl af, samtidig med at de 
er ydmyge overfor den hårdere 
modstand de nu vil møde.

- Man kan ikke forvente at vinde 
alle kampe i starten i A-rækken, 
men så kan man sætte sig del-
mål i kampene. F.eks. at opnå 15 
point i et sæt, fortæller Christian 
Falk.

Træner de yngre spillere

Udover hver uge, at bruge meget 

tid på egen træning, har de tre 

meldt sig som hjælpetrænere for 

HA85’ U9 spillere. Hver mandag, 

nogle timer før de selv skal træ-

ne, mødes de i hallen og er med 

omkring de yngste hold.

- Vi blev spurgt i sommers, om vi 

havde lyst til at være hjælpetræ-

nere, og det ville vi gerne. Og det 

er sjovt, at være sammen med de 

små og være med dem til kampe. 

Men vi skal også tænke over, at 

de ser op til os ”store”, og så prø-

ve at være gode eksempler for 

dem, siger Emil Ivarsen med et 

skævt smil.

Dansk forbillede
Som ivrig badmintonspiller, er 

det naturligt at have forbilleder. 

Og de tre drenge er helt enige 

om, hvem der er deres største 

forbillede: Den danske OL-bron-

zevinder Victor Axelsen! De har 

hver især som tilskuer oplevet 

badminton på højeste niveau, 

f.eks. ved VM og Denmark 

Open. 

Individuel holdsport
Både Christian, Emil og Ras-

mus, har tidligere dyrket 

anden sport som fodbold, 

håndbold og svømning. Og 

selv om holdspillet er mere 

udtalt i fodbold og hånd-

bold, er det ikke noget de 

savner i badminton.

- Vi har det jo super sjovt, med 

alle dem vi træner sammen med. 

Og når vi er til holdkampe, mær-

ker man at holdet støtter dig 

og hepper på én. Ligesom man 

kæmper for at få point til holdet, 

fortæller Rasmus Glerup Ibsen.

For første gang i klubbens historie, har HA85 tre A-række spillere i badminton. 

Det er Christian Falk, Rasmus Glerup Ibsen og Emil Ivarsen.

De tre U13 drenge går i 6. klasse på Hvinningdal skolen - dog i hver sin klasse. Men 

til badminton er de alle i A(-rækken). Siden i sommer, har de været hjælpetrænere 

hos U9 spillerne i klubben.

Trible A! Af Morten Dixen Olseth
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Vi har fyldte hold og en mas-
se glade børn i hallen. Som 
beskrevet andet sted i bla-
det, har vi for første gang i 
klubbens historie 3 A-spille-
re, men det er ikke kun de 3 
knægte, der rykker. 

I flere årgange ser vi faktisk, at 
rigtig mange spillere har rykket 
en klassifikation i løbet af den-
ne sæson. Og i skrivende stund 
fører HA85 tre ud af fire puljer i 
holdturneringen. Så til tider kan 
det være svært at få armene 
ned...

Vores succes skyldes kontinu-
erligt arbejde med engagere-
de forældre, trænere, holdle-
dere og hjælpetrænere. Og vi 
er rigtig glade for, at fem unge 
fra klubben også deltager som 
hjælpetrænere, og som forbille-
der for de yngre spillere. Tusind 
tak til jer alle, for de opgaver I 
løfter hver især.

Stævner siden sidst...

ØBG Cup 6. november 2016
Lokalt stævne, hvor dog kun B-spillere var inviteret. I U13B Mixed doub-
le vandt Rasmus Glerup Ibsen guld med x-makker Cecilie fra Stautrup. 
 
I U13B herresingle var Christian Falk Jespersen godt på vej i finalen i 
single, men blev desværre skadet. Betød så desværre, at han og Emil 
Ivarsen måtte tabe finalen i double uden kamp. Præmieoverrækkelsen 
blev derfor liggende. 

Beder-Malling 12. nov.  2016
Her var HA85 repræsenteret i af 
Christian Falk Jespersen og Victor 
Lønvig Jensen. De 2 herrer tog 
guldet i double i U13B. I U13C 
vandt Mathias Johansen guld i 
double med x-makker Magnus 
fra Malling.

SBK stævne 26.-27. nov. 2016
Lokalt stævne spillet over flere 
dage. Mange HA85’ere deltog – og 
mange tog præmier hjem:
 U11B Naja Therkelsen sølv i da-
mesingle og guld i damedouble
 U13C Frederik Nellemann ryd-
dede bordet med guld i alle 3 ka-
tegorier og sikrede sig samtidig 
oprykning til B – KÆMPE tillykke 
med det! Som ”hjælpere” havde 
han Marie Glerup Ibsen i mix og 
Mathias Johansen i herredouble.
 U13B fik Rasmus Glerup Ibsen 
sølv i herresingle, hvor det også 
blev til bronze til Christian Falk 
Jespersen. Sammen med Emil 
Ivarsen blev til det også til sølv i 
herredouble. Christian samlede 
derfor samtidig point til opryk-
ning til A. KÆMPE tillykke!
 U15B vandt VK sølv i dame- 
double og guld i mix med mak-
ker Frederik Chalmer fra Gødvad. 
Endvidere vandt Laurits Lange 
sølv i herresingle.

Af Søren Ivarsen

BADMINTON OPLEVER 
STOR SUCCES PÅ ALLE ÅRGANGE
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Kort før redaktionens afslut-
ning, indløb nyheden om at 
klubbens U15-spiller Venus-
Kristine Bjerring vandt kom-
munemesterskabet i U15B, og 
samtidig rykkede op i A-ræk-
ken.

Der skal lyde et kæmpe stort til-
lykke med oprykningen til Venus-
Kristine Bjerring - i daglig tale VK! 

Ligesom drengene, der er por-
trætteret et andet sted her i 
bladet, bidrager VK også til den 
sportslige fremgang i klubben, 
samtidig med, at hun også er 
hjælpetræner for nogle af de 
yngre spillere. 

Tillykke VK, både med mester-
skab og oprykning! Keep up the 
good work!

SBK julecup dec. 2016.
Juledagene i Sydbyhallerne.

U15B vandt Laurits Lange sølv i 
herresingle og guld i herredouble 
sammen med Frederik Chalmer 
fra Gødvad.

I U13B vandt Emil Ivarsen guld i 
single og sikrede samtidig opryk-
ning til A. STORT tillykke!

I U13B vandt Oskar Overgaard 
Jepsen og Victor Lønvig Jensen 
guld i herredouble, og der var 
samtidig sølv til Frederik Nelle-
mann med x-makker fra Vejle.

I U13C vandt Daniel Herping og 
Mathias Johansen guld i double. 
Mathias tog endvidere sølv i sing-
le og sikrede sig oprykning til B. 
STORT tillykke!

I U11D vandt Magne Overgaard 
Jepsen guld i herredouble med 
x-makker.

LM Udtagelsesmesterskaber
Stævnet blev spillet i Arena Midt 
og i Sydbyhallerne. Udover at 
være et almindelig pointgivende 
stævne, så kvalificerer vinderne sig 
også til det individuelle landsme-
sterskab, der afholdes i marts. 
 I U13C vandt Daniel Herping 
bronze i single og guld i double 
med x-makker Lasse fra Them.

 I U13B vandt Victor Lønvig Jen-
sen og Frederik Nellemann guld i 
double. Victor tog sig også af gul-
det i single.
 I U15B vandt Venus-Kristine 
Bjerring guld i damedouble sam-
men med Lærke fra SBK.
 I U15B vandt Laurits Lange sølv 
både i single og i double sammen 
med Frederik fra Gødvad.

NYKÅRET KOMMUNE- 
MESTER + OPRYKNING 
TIL A-RÆKKEN!

Stævne i Horsens 18. dec. 2016
I U13B vandt Rasmus Glerup Ibsen 
guld i mix-double, bronze i herre-
single, og sølv i herredouble sam-
men med Oskar Overgaard Jepsen. 
Magne Overgaard vandt bronze i 
U11D herresingle.
Rasmus sikrede sig samtidig opryk-
ning til A. STORT tillykke!

BREAKING NEWS

Venus-Kristine Bjerring, bedst kendt som 
VK, tog sejren i kommunemesterskabet, 
og kunne samtidig fejre oprykning til 
U15A-rækken.

Årets HA85 mesterskaber løber 
af stablen lørdag 25. marts kl. 9. 

Der er tradition for rigtig mange 
tætte opgør på alle årgange, når 
det afgøres hvem i HA85 der kan 
kalde sig klubmester i hele 2017.

Turneringen er opdelt i alders-
grupper, og da vi spiller i puljer, 
er  alle sikret et minimum antal 
kampe. Der vil være medaljer til 
alle U9-11-spillere. 

Vi sørger for hyggelige rammer, 
med præmier, kagebord og åben 
Café - så kom og vær med!

HA85 KLUB-
MESTERSKAB
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BEGEJSTRING FOR 
BYGGERI OG FÆLLESSKAB
Med udgangspunkt i tværfaglig-
hed, fælleskab og begejstring for 
byggeriet har de to ejere Christian 
Aagaard Nielsen og Lars Hansen 
opbygget Constructa, som består 
af mange forskellige fagpersoner 
– foruden arkitekter og ingeniører 
herunder civilingeniører rummer 
firmaet også bygningskonstruk-
tører, byplanlæggere, landskabs-
arkitekter, projektledere og byg-
geledere. 

Constructas værdier og driv-
kraften bag sponsoratet
- Constructa skaber fællesskab- 
skabende arkitektur og ingeniør-
kunst. Vi er skabt til at møde andre 
og blive mødt af andre. Som so-
ciale personer går vi ud i livet, ikke  
alene men sammen. 

I denne udgaves sponsorpor-
træt, har vi valgt at sætte Chri-
stian Aagaard Nielsen fra Con-
structa i stævne. Constructa har 
været trofast sponsor af HA85 
gennem de seneste mange år, 
og udover at have udarbejdet en 
helhedsplan for trafiksikkerhed 
omkring Hvinningdalskolen, har 
virksomheden også tegnet for-
slag til HA85’ kommende hal.  

– Et samfund bygger på fællesskab 
på tværs af alder og karaktergen-
nemsnit.

Constructa har gennem alle åre-
ne støttet lokallivet og det nære 
foreningsliv herunder HA85, hvor 
Christian Aagaard Nielsen har et 
særligt engagement, idet han 
igennem en længere årrække 
har boet i lokalområdet. Christi-
an dyrker selv badminton i HA85, 
mens hans børn har spillet hånd-
bold og fodbold i foreningen.

Ny hal til HA85 og andre 
idrætshaller
Christian glæder sig over at kom-
munen nu har bevilliget penge til 
at HA85 kan få opført en ny hal i 
samspil med den nuværende, så 
HA85’ aktiviteter ikke må aflyses 
på grund af skolens brug af hallen. 
I forbindelse med halbyggeriet 
håber Christian, at kommunen vil 
effektuere helhedsplanen for tra-
fiksikkerhed omkring Hvinning- 
dalskolen til glæde og gavn for 
børn, unge og deres forældre.

Foruden Hvinningdal hallen som 
er på tegnebrættet nu, har Con-
structa tegnet og projekteret 
idrætshallerne i Kragelund og 
Bredsten ved Vejle, som begge er 
ved at blive bygget. Derudover 
har Constructa tegnet og pro-
jekteret multisportshallen ved 
Hedemølle Efterskole, samt det 
nye unikke klubhus i Hover IF ved 
Vejle.

Constructa rådgiver om me-
get andet end haller. Kunderne 

er mangfoldige og projekterne 
spænder bredt. Lige fra kirker og 
forsamlingshuse, skoler, børne-
haver og plejehjem, indeklimare-
noveringer på f.eks. skoler, insti-
tutioner og kontor, erhvervs- og 
industribyggerier, til vej og anlæg, 
samt lokal- og byplanlægning. 

Constructa - også for private
Selvom de større byggeprojekter 
for erhvervslivets bygherrer i sa-
gens natur fylder en del hos Con-
structa, så prioriterer virksomhe-
den også rådgivning af private 
boligejere, som ønsker at til- el-
ler ombygge deres nuværende 
bolig eller måske bygge en helt 
ny bolig. Senest har Constructa 
rådgivet omkring tilbygninger til 
private boliger i Virklund og Aar-
hus V, samt tegnet nye boliger til-
passet private boligejeres behov i 
Ans og Silkeborg. 
Constructa tilbyder færdige råd-
givningspakker til private med 
boligdrømme, hvad enten det 
gælder nybygget bolig, til- eller 
ombygning. 

Sådan refererer Christian at tan-
kegangen om fællesskabet er i 
Constructa, og det forsøger de at 
værne om og efterleve. 

Udover fællesskab, tværfaglighed 
og begejstring for byggeriet ar-
bejder Constructa ud fra værdier-
ne ordentlighed og eftertanke for 
at skabe sunde løsninger for kun-
derne. For Constructa handler det 
om, at begejstre kunderne med 
byggeriet, og derfor markedsfø-
rer Constructa sig med sloganet, 
’Constructa - bygger på begej-
string’.

En aktivitetsforening som HA85 
bygger netop på at være fælles 
om nogle aktiviteter, som samti-
dig kan styrke sundheden. Denne 

overensstemmelse mellem HA85’ 
og Constructas værdigrundlag er 
ikke tilfældig: 

- Drivkraften for sponsoratet i lo-
kalområdet gennem de seneste 
mange år er en holdning om, at 
støtte de mange mennesker som 
lægger en masse frivillige timer for 
vores fælles sundheds skyld og for 
fællesskabet i særdeleshed, siger 
Christian Aagaard Nielsen, og han 
fortsætter:

- Vi vil gerne støtte op om det sunde 
engagement for børn og unge. Der-
for støtter vi med glæde HA85 og er 
med til at sikre, at vores børn og 
unge har noget fornuftigt at give 
sig til i fritiden – nogle sunde inte-
resser og et godt fællesskab. 

Foruden Hvinningdal hallen som er på 
tegnebrættet nu, har Constructa tegnet 
og projekteret idrætshallerne i Kragelund 
og Bredsten ved Vejle, som begge er ved at 
blive bygget.

Constructa er en af de få aktører i 
byggebranchen som tilbyder både 
ingeniør- og arkitektrådgivning un-
der samme tag. 
Constructa er landsdækkende råd-
givere med hovedkontor i Silkeborg 
og afdelinger i Horsens og Roskilde. 

HVEM ER CONSTRUCTA? Constructa beskæftiger godt 60 
personer på landsplan og arbejder 
for private, offentlige, foreninger, 
organisationer og for professionel-
le bygherrer.
Virksomheden har gennem det se-
neste år haft travlt med at opbyg-
ge en ny projektorienteret organi-
sationsstruktur for at kunne følge 

med kundernes efterspørgsel på 
tværfaglig rådgivning. Derfor har 
Constructa i løbet af år 2016 an-
sat 28 medarbejdere på landsplan 
og alene i Silkeborg 23, men virk-
somheden søger fortsat dygtige 
byggeledere, projektledere, kon-
struktionsingeniører og anlægsin-
geniører.

Constructa A/S. Kastaniehøjvej 4, 8600 Silkeborg. Tlf. 86 81 70 60. www.constructa.dk
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Så er et nyt år skudt i gang og 
det tegner til, at blive et rigtigt 
spændende et af slagsen. Med 
en ny hal i julegave er hænder-
ne stadig over hovedet i ren be-
gejstring. 

De nye halfaciliteter kommer vir-
kelig til at gavne håndbolden i 
HA85, skabe endnu mere liv og 
fleksibilitet i forhold til tildeling af 
træningstider. Et plus som gør, at 
eksempelvis vores flagskib - Her-
reseniorerne kommer til at være 
mere synlige i hallen. Netop Her-
reseniorerne, er som noget nyt 
nu også repræsenteret  i  vores 
håndboldudvalg ved 26-årige 
Emil Kim Petersen. Læs mere om 
Herreseniorerne og Emil på de 
næste sider.

Vi startede 2017 ud med at afhol-
de et stort børnestævne for U6 og 
U8 den 28. januar. Der var stor til-
slutning til stævnet – ca. 300 børn 
besøgte HA85 Hallen. 

Igen i år kommer vi til at sende 
hold afsted til Puma Cup til på-
ske.  Det giver noget på sammen-
holdskontoen at være til stævne 
både indbyrdes blandt børnene, 
men også i høj grad i forholdet 
mellem børnene og deres træne-
re. Venskaber styrkes, der bliver 
spillet masser af håndbold og nå 
ja…let´s face it... iPad’en kommer 
nok også frem i ny og næ og bi-
drager til socialt samvær.  Én ting 
er sikkert, netop stævnerne hu-
sker jeg selv som værende noget 
ganske særligt og mindeværdigt!

1 hold = 1 trænerteam
I november blev der afholdt et 
DGI kursus med udgangspunkt 
i DGI´s trænerguide. Her fik 11 
deltagere gode fif og øvelser til 
at sammensætte en god træning, 
og inspiration til nye, spændende 
øvelser. Aftenen bød også på en 
snak omkring vigtigheden af at 
skabe et team omkring et hold.
Vi skal væk fra tankegangen om 1 

NYT ÅR - NYE PROJEKTER!
Af Gitte Nordskov Balling

hold = 1 træner, for jo flere vi er 
omkring opgaven, jo nemmere 
er det at løfte den. Vores U16 er 
et lysende eksempel på, hvordan 
dette kan fungere i praksis. Fra at 
have stået uden træner, til nu at 
have et forældreteam bestående 
af fire fædre, der i fællesskab løf-
ter opgaven.  Flere hoveder til at 
finde på træning, flere hoveder til 
at tackle spillere, og måske øjne 
nye muligheder i stedet for at bli-
ve fastlåst i den vanlige trumme-
rum. Kort sagt… SAMMEN ER VI 
BEDST!

Tak for indsatsen!
Til slut skal lyde en kæmpe tak 
til alle vores frivillige ung-træne-
re og trænere som står i hallen 
og træner alle vores Hvinning-
dalbørn – det er en fornøjelse at 
komme i hallen og se glade børn 
til træning og til kamp!

4 SKARPE SPØRGSMÅL 
TIL KIM EMIL PETERSEN, 
NYT MEDLEM AF 
HÅNDBOLDUDVALGET

1) Hvad er din tilknytning til 

HA85? 
- Jeg spiller på Jyllandsserieholdet 

i HA85. Jeg var på udkig efter en 

klub, hvor der både er plads til at 

være seriøs, men hvor det sociale 

også har stor betydning. Det fandt 

jeg i HA85.

2) Hvorfor har du meldt dig til 

håndboldudvalget? 
- Jeg vil gerne give en hjælpende 

hånd i klubben og tror på, at mine 

pædagogiske kompetencer kan 

komme klubben til gavn i denne 

rolle.

3) Hvordan vil du gerne gøre en 

forskel i HA85? 
- Jeg kunne enormt godt tænke 

mig, at være med til at skabe et 

tættere samarbejde mellem ung-

doms- og seniorafdelingen. Jeg 

synes, det er vigtigt, at fastholde 

ungdomsspillerne i klubben, så 

de ikke forsvinder til eliteklubber-
ne, eller bare stopper med at spille 
håndbold. Her tror jeg, vi herre- 
seniorer kan være rollemodeller og 
vise, at det også er fedt og sjovt at 
spille seniorhåndbold i HA85. 

Af samme årsag har jeg også et 
ønske om at få seniorhåndbold 
på kvindesiden op at stå igen. Er 
ret sikker på, at der går en masse 
kvindelige håndboldspillere rundt 
i Hvinningdal – det er sådan set 
”bare”, at få dem samlet henne i 
hallen, så kvindehåndbolden at-
ter er repræsenteret i HA85. Det 
kunne virkelig være fedt, hvis vi fik 
et hold op at stå fra næste sæson.

4) Hvilken betydning tror du, 
den nye hal får?
- Ingen tvivl om, at det kom-
mer til at give masser af liv og 
summen i hallen. Og så bety-
der det jo nok også, at herre- 
seniorspillerne også kan få træ-
ningstider oppe i Hvinningdal. 
Det vil være kanon og skabe 
endnu mere tilhørsforhold.

FAKTA:
NAVN: Emil Kim PetersenALDER: 28 år

JOB: LærerstuderendeBOPÆL: Flyttede til Silkeborg for 1½ år siden i forbindelse med studie.
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Herreseniorerne i HA85 er en 
succeshistorie. En helt særlig 
vinder/hyggekultur med høj 
træningsindsats og yderst po-
pulær 3. halvleg giver et stærkt 
team, der er gode rollemodel-
ler for vores små Hvinningdal 
poder. Efter en snak med et par 
spillere og træner danner der 
sig efterhånden et godt billede 
af vores HA85 håndboldherrer.

Hygge, holdånd, vindermenta-
litet. Det er de første 3 ord, der 
popper op i hovedet på herrese-
niorspiller Kenneth Christensen, 
når han skal beskrive HA85 herre-
seniorerne.
Kenneth har spillet tre sæsoner 
i HA85 og kom hertil, da Jesper 
Vindfeld startede fundamentet til 
det stærke kollektiv, vi ser i dag. 
Kenneth forklarer: 

- Jesper var ret unik og brændte 
enormt meget for det her herre-
projekt. Under ham blev der skabt 
et stærkt kollektiv, hvor alle spillere 
gav den max gas på banen, men 
hvor 3. halvleg var lige så vigtig.

Den vinderkultur lever fortsat i 
bedste velgående, nu med Ja-

cob Mathiesen som 1. styrmand. 
Jacob blev træner i HA85 for et 
halvt år siden, efter 8 år med eli-
tehåndbold i Voel.  Han valgte at 
tage springet til noget mindre 
elitepræget ud fra tesen ”er man 
træner, skal man være noget for 
foreningslivet. Det handler ikke 
om, hvad man får for det”.

En træner med decideret træner-
uddannelse er noget nyt i HA85, 
men passer godt ind i den før-
omtalte vindermentalitet, der er 
fremherskende på de to herre-
hold. Jacob Mathiesen fortæller: 

- Vi træner to gange om ugen, og 
der er altid stort fremmøde og høj 
træningsindsats. Alle mand giver 
sig 110% og det er altså vigtigt at 
understrege, at der er plads til alle 
her. Selv om man ikke er i sit livs 
bedste form, kan man jo altid yde 
sit ypperste.

På samme spørgsmål om, hvor-
dan man bedst beskriver HA85 
herreseniorerne med 3 ord, er 
der stort overlap i forhold til Ken-
neths beskrivelse ovenfor. Hygge, 
glæde og fight er nemlig sådan 
Jacob beskriver herreseniorerne. 

Af Gitte Nordskov Balling

Efter at have beskæftiget sig med 
elitehåndbold i mange år synes 
han, at det er enormt givende at 
have at gøre med en flok gutter, 
der bare tropper op og giver sig 
fuldt ud hver eneste gang, efter-
fulgt af den obligatoriske øl i om-
klædningsrummet med høj stem-
ning og humør. 

Jacob beretter med et smil på læ-
ben, hvordan han i sjov bad dem 
troppe op hjemme på hans bo-
pæl nytårsaftensdag til en gang 
løbetræning.  

Han regnede ikke med, at der var 
nogle, der mødte frem. Men dér 
fandt han for alvor ud af, at træ-
ningsfremmøde ikke er noget 
man joker med. 

- Der er sågar spillere helt fra Aar-
hus, der yderst sjældent misser en 
træning, uddyber Jacob.

Som træner for Jyllandsserie-her-
rerne, kan han sagtens se sig selv 
som inspirator for ungdomshol-
dene. Og han er sikker på, at vi 
med den nye hal kommer til at se 
endnu mere til herreseniorerne. 

- NÅR KOLLEKTIVET   SKABER SUCCES
- Hvis sejrsstimen fortsætter, står 
vi til at kunne blive det næstbedste 
herrehold i Silkeborg efter BSV. Det 
er helt sikkert også noget, der kan 

have en positivt afsmittende effekt 
på ungdomsafdelingen og helt na-
turligt skabe nogle rollemodeller at 
se op til i HA85 hallen.

Hermed skal lyde en opfordring 
til at troppe op i hallen og følge 
herrespillerne i deres kamp for 
oprykning til 3. division.  

Kenneth Christensen har 
spillet tre sæsoner i HA85, 

og beskriver herreseniorerne 
med tre ord: Hygge, holdånd 

og vindermentalitet.
Herreseniorspillerne ledes af cheftræner Jakob Mathiesen (yderst tv. på holdbilledet) og Henrik Berker (yderst th.).
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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            

Hver onsdag kl. 16.30 fyldes 
Hvinningdal Hallen af HA85’ 
yngste håndboldspillere, og så 
genlyder hallen af råb, latter og 
glade stemmer.

U6-Mix består af en stor flok dren-
ge og piger – fortrinsvis fra 0. år-
gang på Hvinningdalskolen.

Der er gang i den fra første se-
kund, og den næste time er der 
fuld fart på programmet. Vi leger 
med bolden – øver os i at drible, 
aflevere og gribe bolden, score 
mål osv. Der varmes op med for-
skellige lege og til slut spiller vi 
næsten altid på to mål, så vi øver 
os i at spille kampe. 

Vi træner 1 time om onsdagen, og  
vi har som mål, at det skal være 
rigtig sjovt at spille håndbold 
samtidig med, at vi hele tiden bli-
ver dygtigere. 

U6 MIX-HÅNDBOLDTRÆNING:

HER ER RÅB, LATTER 
OG GLADE STEMMER

Indimellem deltager vi også i håndboldstævner – bl.a. var U6-Mix med til 
stævne i Hvinningdal Hallen lørdag den 28. januar. 
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Lørdag 17. december 2016 var 
HA85 for andet år i træk vært, 
for et stort 3-mands stævne for 
U5-U9 årgangene.

Det blev en dag fyldt med liv og 
glæde i hallen for de mindste år-
gange, hvor ikke mindst alle bør-
nene nød en god dag i fodbol-
dens tegn, men også en masse 
forældre/bedsteforældre kom og 
nød atmosfæren i hallen.

Vi oplevede stor fremgang i del-
tagerantallet, da der deltog 61 
hold mod 50 hold det første år, vi 
afholdte stævnet.  

Stævnet blev afholdt med stor 
præcision af dommerbordet, som 
blev passet af frivillige hjælpere, 
så stævnet sluttede med 2 minut-
ters forsinkelse. Meget skarpt af 
dommerbordet - tak for det!

Med det store rykind i hallen, var 
der også godt gang i Caféen, hvor 
der blev langet pomfritter, pølse-
mix og meget andet over disken i 
stor stil hele dagen igennem.

Frivillige ungdomsspillere var 
gode forbilleder - for de voksne!
Caféen blev denne dag betjent 
af ungdomsspillere fra HA85 og 
FC Silkeborg, der hver især hav-
de sagt ja til et skift på 2,5 times 
varighed. Første vagt blev taget 
af U11 piger samt U13 drenge 
fra badmintonafdelingen. Anden 

vagt blev besat af U15 drenge og 
tredje vagt blev taget af U14 pi-
ger.

Det var en kæmpe fornøjelse, at 
se de unge mennesker byde ind 
på frivillig arbejde i klubben. Det 
er super vigtigt for en klub som 
HA85, at kunne få engageret 
de unge mennesker for at 
videreføre det gode arbej-
de, som mange personer 
har gjort i en årrække i 
klubben.

Derfor skal der fra 
Fodboldudvalget lyde 
en stor tak til de unge 
mennesker for indsat-
sen. Men samtidig også 
en stor opfordring til alle 
forældrene i og omkring 
klubben, til at byde ind på de 
små opgaver, som bliver annon-
ceret fra klubben. Hvad enten 
det er i fodboldregi eller de andre 
sportsgrene, vi tilbyder i HA85.

Festligt vinter-
3-mandsstævne

Af Chano Ravn Nellemann

Haurum’s Autoservice
Funder Kirkevej 39, 8600 Silkeborg

Tlf: 22 25 66 65
www.haurumsautoservice.dk
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I klubhusets imponerende po-
kalskab, er der særligt et trofæ, 
som ofte tiltrækker sig op-
mærksomhed og giver anled-
ning til spørgsmål blandt vores 
unge spillere.

Den tidligere Superligaspiller i 
SIF, Anders Veller, startede med at 
spille fodbold i HA85, i sine barn-
doms år i Hvinningdal. Her fortæl-
ler han om tiden i HA85 – og hi-
storien om fodboldspiller-figuren 
med inskriptionen Anders Veller, 
Ungarn Cup 1994.

- Jeg har mange gode minder fra 
min tid i HA85, og husker især en 
stor fællesskabsfølelse, et unikt 
sammenhold. Det var nært og 
trygt at komme i klubben, fortæl-
ler Anders Veller. 

- Mange engagerede sig på én 
eller anden måde i foreningslivet, 
min far var bl.a. badmintontræner 
i klubben. Mine forældre havde 
en stor omgangskreds, som bl.a. 
udsprang af sammenholdet i og 
omkring klubben.

Særligt én fast aktivitet, står som 
et klart minde for Anders:

- Hver lørdag kl. 8.00 mødtes dren-
ge og deres fædre til Morgenbold 
i Hvinningdal hallen. Selvom man 
bare var en lille dreng, som blev 
knoklet rundt på banen af sto-
re, tykke svedige mænd, var det 
bare en rigtig sjov gang fodbold.  
Og bagefter hentede vi rundstyk-
ker hos bageren i Ringgården. 
Det var sådan noget jeg kunne gå 
og glæde mig til allerede fra om 
torsdagen.

Friske Ha85-drenge fra sæsonen 1988-89. Anders Veller, øverst til venstre, husker tilbage på en god fællesskabsfølelse og et unikt sammen-
hold fra sin tid som barn i HA85. Fodboldtalentet førte ham videre til SIF og Superligafodbold. Idag er han A+ træner i Silkeborg IF.

Anders Veller var i 1994 med 
sine holdkammerater i HA85 
til et stævne i Ungarn. Ved 
stævnets afslutning blev han 
kåret til stævnets bedste spiller. 
Figuren har siden stået i HA85 
pokalskabet.GODE MINDER FRA HA85

ANDERS VELLER:

Af Morten Dixen Olseth

Det var en tid hvor foreningen var 
i voldsom udvikling, tilslutningen 
til lokale fællesaktiviteter var stor 
og tilstrømningen var endnu stør-
re. I løbet af foreningens første år 
eksploderede medlemstallet fra 
80 til ca. 1000. HA85 ville mere 
end sport og træning. 

Meget tidligt begyndte forenin-
gen, at arrangere ture for børnene 
for at styrke det lokale fællesskab. 
I en årrække var det tradition, at 
trænere og holdledere tog afsted 
på weekendtur til Jesperhus på 
Mors, og spillede et par fodbold-
kampe mod lokale hold. 

Man deltog også i adskillige stæv-
ner rundt i Jylland. Senere blev ar-
rangeret bustur til et stort stævne 
i Ungarn.

- Jeg var 13 år, da jeg 
var med mit hold i Un-
garn. Og turen var en 
kæmpe oplevelse for 
mig. Vi spillede mod 
alle mulige hold fra 
bl.a. Tyskland, et hold 
fra København og Un-
garnske hold. 

- Jeg husker at vi skul-
le spille mod nogle der 
var meget større end 
os selv. Især en fyr med overskæg, 
som selv kom kørende til kam-
pen, gjorde indtryk, mindes An-
ders Veller. 

Det blev ikke til medaljer ved tur-
neringen, men Anders kom alli-
gevel hjem med en pokal.

- Trænerne for alle deltagende 
hold, skulle til slut stemme på 
turneringens bedste spiller. Uden 
at tale min egen bedrift ned, tror 
jeg, at mange fik én stemme og 
jeg f.eks. to. Men jeg var utroligt 

stolt, og den anderkendelse be-
tød rigtig meget for mig, husker 
Anders Veller. 

- Jeg havde en god træner, som 
mente at dén pokal skulle jeg be-
holde. Og så fik han lavet figuren, 
som så kom til at stå i klubbens 
pokalskab. 

- At den står der endnu glæder 
mig, og gør mig da også stolt. Og 
det var dejligt at få anledning til 
at tænke tilbage på den gode tid 
i HA85.

Fakta
- Anders Veller er tidligere pro-
fessionel fodboldspiller i SIF, 
hvor han i løbet af sin aktive 
og alt for skadesplagede karri-
ere, nåede at spille 67 kampe 
og score syv mål for SIF.

- Fra sæsonen 2015/2016 har 
Anders Veller overtaget job-
bet som A+-træner hos Silke-
borg IF.

indhold FODBOLDFODBOLD
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HA85 - 30 ÅRS JUBILÆUM

Dygtige
håndværkere
- de bedste 

løsninger
70 23 08 18
sinus-installation.dk

Dygtige
håndværkere

- de bedste løsninger

70 23 08 18
sinus-installation.dk

VIGTIGE DATOER I FODBOLD

PIGERAKETTEN
Søndag 20. august kl. 10-13

HA85 er værter for DBU´s lands-
dækkende Pigeraketten, som har 
til formål, at oplyse og udbrede 
kendskabet til pigefodbold i lokal- 
området.
Pigeraketten tilbyder piger i alde-
ren 5-11 år en super dag med skø-
re og sjove boldspil i højt humør. 
Det er gratis at deltage.

KOM-I-FORM STÆVNE
Lørdag 22. april kl. 9-17

Sidste år kom hele 1000 børn og 
forældre fra nær og fjern til Hvin-
ningdal, da vi arrangerede Kom-
i-form stævne. Vi glæder os til at 
pudse formen af inden turne-
ringsstarten, men vigtigst af alt;  
- at få nogle sjove timer sammen!
Vi får brug for frivillige hænder 
denne dag, så hold øje med op-
slag herom på Facebook.

STANDERHEJSNING
Lørdag 1. april kl. 9.30

Vi markerer igen officielt starten 
på fodboldsæsonen med stander- 
hejsning ved klubhuset. 
Når flaget er hejst, står den på 
træning med årgangene inden 
Fodboldudvalget står klar med 
grillpølser efter træningen.
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indhold FODBOLDFC SILKEBORG - ANSVAR, UDVIKLING, FÆLLESSKAB OG GLÆDE

Efter en god og velfortjent 
julepause, er fodboldpigerne  
på de forskellige årgange i FC 
SILKEBORG i gang igen, og det 
med stor glæde og fodboldlyst. 

U14 pigerne er rykket op i Mester-
rækken og skal nu prøve kræfter 
med lidt stærkere hold. Det bliver 
rigtig spændende at følge.

U15 pigerne klarer sig flot i deres 
Mesterrække, og skal igen i for-
året optræde i denne række, hvor 
der venter mange gode og spæn-
dende kampe.

U18 piger har i efteråret haft to 
hold, hvilket er utrolig flot i den 

Vi glæder os også meget til at 
skulle byde velkommen til U13 
pigerne som efter sommerferien, 
rykker fra HA85, ØBG Buskelund 
og ØBG Balle, og sammen vil ud-
gøre den kommende U14 pige-
række i FC SILKEBORG.  Vi er dog 
allerede tyvstartet lidt, da HA85 
pigerne allerede nu spiller med i 
enten Buskelund eller Balle. Vi vil 
i løbet af foråret invitere til flere 
samlinger/træning, hvor pigerne 
mødes, så de lære hinanden at 
kende, inden de skal spille sam-
men efter sommerferien. 

Det er i år femte gang vi gør det si-
den vi startede med pigefodbold 
i FC Silkeborg. Så vi ved præcist, 
hvad der skal til for at skabe de 
bedste betingelser for at pigerne 
finder sig godt tilrette sammen.  
VI GLÆDER OS! Mere herom i næ-
ste udgave af bladet.

Vi ses på banerne, og ønsker alle 
en rigtig god 2017-sæson.

årgang. Dog vil vi i forårets turne-
ring kun have ét U18 hold med, 
da vores Senior damer har været 
lidt ramt af udflytning til andre 
byer pga. studier. 
Derfor rykker vi vores ældste år-
gang i U18 (årgang 1999) op i 
Senior allerede nu, selvom det 
skulle de først have været efter 
sommerferien. 

Pigeholdene har vist kæmpe op-
bakning til klubben og til deres 
Senior veninder, og nu kan vi fort-
sætte den meget positive linje på 
pige/damesiden som FC Silke-
borg har haft i mange år! I øvrigt 
med fantastisk opbakning fra vo-
res moderklubber HA85 og ØBG.

Henover vinteren er der sket 
ting og sager i vores senioraf-
delingen i FC Silkeborg. Vi har 
fået en vision for seniorafde-
lingen, et seniorudvalg, en ny 
trup-struktur og en ny træner 
– alt dette har fået arbejdstitlen 
”Projekt 2019”. 

Visionen er soleklar: ”Vi vil være 
den bedste senior-breddeklub i 
Silkeborg”. Vi vil opstille nogen 
sportslige og sociale rammer, 
som gør at klubbens ungdoms-
spillere kan se sig selv i klubben, 
når de bliver senior – hvad enten 
man vil prøve fodboldtalentet af 
eller man vil hygge med kamme-
raterne. 

I det nye senior set-up, har vi også 
øget fokus på overgangen fra 
ungdomsspiller til seniorafdelin-
gen. Der vil ligeledes laves kamp-

dag-arrangement, hvor alle klub-
bens seniorhold vil afvikle kampe 
efter hinanden, hvor der være 
salg af grillpølser, drikkevarer mv.

Trup-strukturen er blevet ændret, 
så vi i stedet for tre separate hold, 
har to spillertrupper, som én 
gang om ugen har fællestræning. 
A-truppen under ledelse af Frank 
Petersen, vil i foråret spille klub-
bens første Serie 2-kamp nogen-
sinde, imens spillerne i B-truppen, 
som styres af nytilkommende  
Jacob Juhl ser frem til to lokalpul-
jer i hhv. serie 4 og 5. 

Derudover har vi fået tilknyttet en 
målmandstræner til klubbens se-
nior -og U-19 målmænd.

For yderligere information kontakt 
senioransvarlig Ronnie Bang på  
Tlf. 60 24 86 07.

Intern Talent-pigerne, som nu 
tæller piger fra U12/13/14 årgan-
gene, fra både HA85, ØBG og U14 
fra FC Silkeborg, er også godt i 
gang. Intern Talent er det lokale 
tilbud for piger, som vil udfordres  
mere og udvikle deres fodbold-
færdigheder endnu mere. Vi kom-
binerer et højt træningsniveau og 
et mix af flere årgange sammen, 
og det fungerer super godt.

I vores værdier står netop, at vi 
gerne vil tilbyde fodbold på alle 
niveauer, og vi arbejder hele tiden 
hårdt på at tilpasse fodbolden til 
alle niveauer. Netop dét har væ-
ret et fokuspunkt i klubben, og vil 
også være det fremadrettet.

PIGEFODBOLD I FC SILKEBORG:

- det spiller bare!

SENIORAFDELINGENS 
PROJEKT 2019

PIGEANSVARLIG I FC SILKEBORG 

Tommi Kirkegård, 
Tlf. 30 29 18 73 
tommi.kirkegaard@ftz.dk

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

Af Tommi Kirkegård, Pigeansvarlig i FC Silkeborg 

Af Ronnie Bang, Senioransvarlig i FC Silkeborg

U14 pigerne fra FC Silkeborg havde en flot 
efterårssæson, som kvalificerede holdet til 

forårets Mesterrække. 

Øverst: Årets første seniortræning - med hele 48 deltagere!
Nederst: Frank Petersen, Jacob Juhl og Per Vingborg Kristiansen.   

Er du kvinde eller pige, og 
gerne vil i gang med fodbold, 
så kontakt os. Du finder alle 
kontaktinfo på alle alders-
grupper/rækker i FC Silke-
borgs pigeafdeling på vores 
hjemmeside: fcsilkeborg.dk
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Vidste du:
• Nybolig bruger den nyeste teknologi på boligmarkedet
•  Flerdobler antallet af visninger
•  Øger interessen for din bolig
= Vi kalder dette SmartSalg!
•  Vi har mange aktive købere, der blot venter på din bolig   
kommer til salg!
•  Renten er stadig lav, positivt for købere
= Sæt din bolig til salg nu, før din nabo!


