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HAvisen for HA85 Nr. 102 - Juni 2018 -når det skal være 
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indelukkets

LÆS ALT OM PROJEKTET PÅ SIDE 6-11

HALPROJEKTET ER TÆT PÅ MÅLET:

DIN STØTTE ER
HELT AFGØRENDE

BADMINTON 
Guld til DM for hold

HÅNDBOLD 
Stor oplevelse for U7 til Voel-stævne

FODBOLD 
U10 drenge til stævne i Tyskland
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Som formand for HA85 glæder 
det mig utroligt meget, at vi har 
så mange dedikerede frivillige, 
som hjælper med store og små 
opgaver. Uden jer kunne det slet 
ikke hænge sammen – hverken 
økonomisk eller ressourcemæs-
sigt. Tusind tak til jer alle. Ingen 
nævnt... ingen glemt, for der er 
virkelig mange at nævne. 

Vores slogan: HA85 – når det skal 
være rigtigt sjovt, giver for mig 
utrolig god mening og indkapsler 
det, som vores forening står for.  
Vi skaber imponerende resultater, 
FORDI vi også har det sjovt og har 
et stærkt sammenhold. 

Vi har håndbold i 3. division og et 

væld af dygtige ungdomsspillere. 
Vi har pige og drenge ungdoms-
hold i fodbold, som er bedre end 
elitemiljøerne i området (læs fx. 
artiklen om vores U10 hold, som 
sluttede foran Manchester City til 
et ungdomsstævne i Tyskland), 
og vi har meget stærke badmin-
ton-årgange med mesterrække-
spillere, som har markereret sig 
med guldmedaljer til DM for hold, 

Og midt i de mange flotte resulta-
ter, kan jeg se, at sammenholdet, 
det at have det sjovt og at knytte 
venskaber stadigvæk er afgøren-
de. Og det er foreningens formål.
 
I skrivende stund er indsamlings-
barometeret til projekt Hal & Fæl-

lesskabshus godt på vej mod 1,8 
mio. kr., og vi er altså kun 200.000 
kr. fra at nå vores mål, så vi kan 
sætte gang i et projekt, som vil 
få kæmpe stor betydning for sko-
le, lokalsamfund og ikke mindst 
idrætsforening, når det forhå-
bentlig er færdigt ultimo 2019. 

Og for at komme helt i mål med 
indsamlingen har vi lavet kam-
pagnen Gaveregn, som I kan læse 
om længere omme i bladet. 

Det kan helt klart godt betale sig 
at købe en folkeaktie, som jo giver 
et ligningsmæssigt fradrag på ca. 
1/3 af din donation, når det sker 
via  DGIs Gavefond. Sidste frist for 
indbetaling er august 2018. 

TILMELDING OG KONTINGENT...
Nye medlemmer er altid velkomne i HA85! Har du spørgsmål om hold, 
træningstider eller noget helt tredje, så tøv ikke med at kontakte en af 
vores kontaktpersoner, her på siden, eller via www.HA85.dk.

Formand og Sponsorchef
Rasmus Munch
Tlf. 40 82 16 00
formand@ha85.dk

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

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

Kommunikationschef 
Morten Dixen Olseth
morten.dixen@olseth.dk

Fodboldudvalg
fodbold@ha85.dk

Håndboldudvalg
haandbold@ha85.dk
Seniorhåndbold

Badmintonudvalg 
Søren Ivarsen
badminton@ha85.dk

Dans
Trine Søbjerg, trine-vs@live.dk

Løbeudvalg/Skovløberne
Ulla Andersen
ullaandersen28@gmail.com

E-sport
Simon Fischer Holm
esport@ha85.dk

Redaktion/dtp
Morten Dixen Olseth
havisen@ha85.dk

Booking af HA-huset
Janie Thing Andersen
janie@aragon.dk

BESTYRELSEN HA85 AFDELINGSUDVALG

HAVISEN HA-HUSET

Denne udgave af 
HAvisen omdeles til 
3.000 husstande i 
Hvinningdal-, Buskelund-  
og Lysbroområdet.

På forsiden: Klubbens U12 fodboldpiger (som i øvrigt omdeler denne udgave af bladet) dyrker deres sport og venskaber på samme tid! Se side 23.

DANSK ANGUS 
Hver fredag og lørdag aften serverer vi

Dansk Angus fra fritgående kvæg med kartoffel og valgfri sauce, 
økologisk garniture samt stor salatbuffet med diverse toppings.

Bordreservation på tlf.nr. 86-803533, Scandic Silkeborg, 
Udgårdsvej 2, Silkeborg 

scandichotels.dk/silkeborg
SILKEBORG

KR. 195,00

FREDAG OG 
LØRDAG 

HA85 – SAMMENHOLD, MOTION OG VENSKABER 
Af Rasmus Munch, formand
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En stor del af klubbens indtæg-
ter stammer fra virksomheder 
som har valgt at støtte lige præ-
cis vores lokale forening.

Uden denne støtte var det ikke 
muligt for os at opretholde vores 
gode tilbud til medlemmerne, 
have råd til spillertøj, udstyr osv.

Derfor håber vi, at når du skal tan-
ke bilen, købe nyt sportstøj, ure 
eller smykker, købe eller lease ny 
bil, have solgt/vedligeholdt din 

Få et OK Benzinkort med en 
sponsoraftale, så kan du støtte 
HA85 med 5 øre, hver gang du 
tanker en liter benzin eller die-
sel. Det koster ikke dig ekstra – 
OK betaler hele beløbet.

Støt med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en 
sponsoraftale kan du ved også at 
få el fordoble din støtte fra 5 øre 
til 10 øre for hver liter benzin eller 
diesel, du tanker.

Støt med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten 
med OK Mobil. Vælg den OK Mo-
bil-pakke, der passer dig bedst. 
Så støtter OK med ekstra 5 øre pr. 
abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker.

bolig, optage lån, din virksomhed 
skal foretage indkøb, så kontakter 
du en af vores gode sponsorer.
 
Benyt medlemsrabatterne!
Nogle sponsorer giver endda 
både midler til klubben, og nogle 
ekstra fordelagtige tilbud til dig 
som medlem. Og flere af aftalerne 
er også betinget af medlemmer-
nes handel med virksomheden. 
Du kan læse om nogle af dem 
herunder. Husk at benytte dem. 

Giv et praj
Vi vil også meget gerne bede dig 
holde øjne og ører åbne for nye 
sponsorer. Det kunne være din 
arbejdsplads var interesseret eller 
at du havde nogle forbindelser til 
en virksomhed som kunne være 
interesseret. Vi har mange mulig-
heder for at lave attraktive spon-
soraftaler, som giver værdi for 
begge parter. Kontakt gerne vo-
res sponsorafdeling og hør mere:
sponsor@ha85.dk. 

HA85 har indgået en sponsoraf-
tale med PLAZA Ure & Smykker, 
som giver medlemmer af HA85 
en kontant rabat på 10% på alle 
køb af ure og smykker på PLAZAs 
webshop, www.plaza.dk.

Udover den favorable rabat til dig, 
donerer PLAZA Ure & Smykker 
10% af vores samlede køb på 
webshoppen som et sponsorat til  
HA85. Hvis du ikke allerede har 
modtaget dit rabat-login, kan du 
skrive til plaza@ha85.dk.

Plaza fører kendte ure -og smyk-
kebrands, bl.a. Daniel Wellington, 
Tissot, Skagen, Fossil, Calvin Klein, 
Casio, Gant og på smykkesiden Sif 
Jakobs, Izabel Camille, Julie Sand-
lau, Blossom, Lund Copenhagen 
og mange flere.

Få optil 12% i personlig bonus hos  
Sport 24. I tillæg doneres 3% af 
HA85 VIP-kunders køb til klubben. 
Det koster ikke dig ekstra – Sport 
24 betaler hele beløbet.

Konceptet er helt enkelt - hver 
gang du handler i SPORT 24 bu-
tikkerne eller på SPORT24.DK, kan 
du støtte klubben med 3% af dine 
køb, uden at det går ud over din 
personlige VIP-bonus (hvor du 
kan optjene op til 12% bonus af 
dine køb). De 3% ekstra til HA85 
ligger fast, uanset hvor meget du 
køber for, så længe du minimum 
køber for kr. 2.500,- om året.

Du får bonus både til udsalg og på 
nedsatte varer. Kort sagt, jo flere 
kroner du handler for hos SPORT 
24, jo mere støtter du HA85.

GODE AFTALER 
FOR DIG - OG HA85

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så 
kan du støtte HA 85 med 5 øre, hver gang du 
tanker en liter benzin eller diesel. Det koster 
ikke dig ekstra – OK betaler hele beløbet.  

Støt med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 5 øre til 10 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt HA 85 på www.ok.dk/lokalsporten

 Få et OK Benzinkort  
 og støt HA 85
hver gang du tanker

Støt med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 5 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så 
kan du støtte HA 85 med 5 øre, hver gang du 
tanker en liter benzin eller diesel. Det koster 
ikke dig ekstra – OK betaler hele beløbet.  

Støt med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 5 øre til 10 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt HA 85 på www.ok.dk/lokalsporten

 Få et OK Benzinkort  
 og støt HA 85
hver gang du tanker

Støt med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 5 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så 
kan du støtte HA 85 med 5 øre, hver gang du 
tanker en liter benzin eller diesel. Det koster 
ikke dig ekstra – OK betaler hele beløbet.  

Støt med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 5 øre til 10 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt HA 85 på www.ok.dk/lokalsporten

 Få et OK Benzinkort  
 og støt HA 85
hver gang du tanker

Støt med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 5 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 
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STØT HA85 MED SPORT 24
NÅR DU HANDLER I SPORT 24, KAN DU STØTTE HA85 
MED 3% BONUS AF DINE KØB - UDEN DET KOSTER EKSTRA

Konceptet er helt enkelt - hver gang du handler i SPORT 24 butikkerne eller på SPORT24.
DK, kan du støtte klubben med 3% af dine køb, uden at det går ud over din personlige 
VIP-bonus (hvor du kan optjene op til 12% bonus af dine køb). De 3% ekstra til HA85 
ligger fast, uanset hvor meget du køber for, så længe du minimum køber for kr. 2.500,- om 
året. 

Du får bonus både til udsalg og på nedsatte varer. Kort sagt, jo flere kroner du handler 
for hos SPORT 24, jo mere støtter du HA85, så klubben får ekstra ressourcer til tøj, udstyr 
og tilbehør. Tilmeld dig allerede i dag, og vær med til at bakke op om lokalsporten i dit 
område. 

SÅDAN KOMMER DU I GANG
Klik ind på SPORT24.DK/TEAMBONUS  > Log ind med dine oplysninger 
     > Find HA85 
     > Tilkendegiv din støtte

Er du ikke allerede medlem af SPORT 24’s VIP kundeklub, kan du også melde dig ind via 
ovenstående link. 

GIV 3% I BONUS  
TIL HA85 

NÅR DU HANDLER I SPORT 24 BUTIKKERNE 
ELLER PÅ SPORT24.DK 

- UDEN DET KOSTER EKSTRA
OBS: Der optjenes ikke bonus i SPORT 24 OUTLET eller via HA85’s klubwebshop. 

STØT HA85 MED SPORT 24
NÅR DU HANDLER I SPORT 24, KAN DU STØTTE HA85 
MED 3% BONUS AF DINE KØB - UDEN DET KOSTER EKSTRA

Konceptet er helt enkelt - hver gang du handler i SPORT 24 butikkerne eller på SPORT24.
DK, kan du støtte klubben med 3% af dine køb, uden at det går ud over din personlige 
VIP-bonus (hvor du kan optjene op til 12% bonus af dine køb). De 3% ekstra til HA85 
ligger fast, uanset hvor meget du køber for, så længe du minimum køber for kr. 2.500,- om 
året. 

Du får bonus både til udsalg og på nedsatte varer. Kort sagt, jo flere kroner du handler 
for hos SPORT 24, jo mere støtter du HA85, så klubben får ekstra ressourcer til tøj, udstyr 
og tilbehør. Tilmeld dig allerede i dag, og vær med til at bakke op om lokalsporten i dit 
område. 

SÅDAN KOMMER DU I GANG
Klik ind på SPORT24.DK/TEAMBONUS  > Log ind med dine oplysninger 
     > Find HA85 
     > Tilkendegiv din støtte

Er du ikke allerede medlem af SPORT 24’s VIP kundeklub, kan du også melde dig ind via 
ovenstående link. 

GIV 3% I BONUS  
TIL HA85 

NÅR DU HANDLER I SPORT 24 BUTIKKERNE 
ELLER PÅ SPORT24.DK 

- UDEN DET KOSTER EKSTRA
OBS: Der optjenes ikke bonus i SPORT 24 OUTLET eller via HA85’s klubwebshop. 

HA85

www.sport24.dk

Få et OK Benzinkort med en spon-
soraftale, så kan du støtte HA85 
med 5 øre, hver gang du tanker 
en liter benzin eller diesel. Det 
koster ikke dig ekstra – OK betaler 
hele beløbet.
Læs mere og tilmeld dig på:
www.ok.dk/lokalsporten

Kender du nogen, som skal sælge 
deres bolig - eller skal du selv sæl-
ge? Så kontakt Nybolig Frank Ler-
che Silkeborg. For hver sælger der 
sætter sin bolig til salg hos Nybo-
lig Frank Lerche, doneres 2.500 
kr. til HA85, når boligen er solgt! 
Husk blot at nævne HA85, når du 
mødes med en af mæglerne.

BOLIG SØGES ?

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

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

*Nærmere vilkår i formidlingsaftalen

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

Nybolig
Frank Lerche - Silkeborg

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

BOLIG SØGES ?

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

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

*Nærmere vilkår i formidlingsaftalen

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

Nybolig
Frank Lerche - Silkeborg

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

5



6 7

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 moder-
ne 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 Bilernes Hus, som 
er autoriseret servicepartner for 
7 forskellige mærker, men alle 
mærker er naturligvis velkomne, 
hos veluddannede mekanikere.

HA85 er meget glade for og 
stolte over at kunne præsentere 
en aftale med Bilernes Hus, om 
et markant sponsorat i det nye 
hal- og fællesskabshus-projekt i 
Hvinningdal. 

Aftalen betyder bl.a. at Bilernes 
Hus-logoet vil pryde facaden på 
det nye byggeri, ligesom Biler-
nes Hus bliver synlige på rekla-
meskilte i det kommende hal- og 
fællesskabshus-projekt, som får 
betegnelsen Bilernes Hus Arena. 
Aftalen er gældende i 5 år fra byg-
geriet står færdig. Parterne er eni-
ge om ikke at offentliggøre spon-
soratets økonomiske omfang. 

- Vi er ekstremt stolte over, at en 
professionel og stærk lokal virk-
somhed som Bilernes Hus går så 
markant ind i vores forening og 
projekt. Det er med til at sikre, at 
tusindvis af mennesker i lokalom-
rådet Hvinningdal, Buskelund og 
Lysbro, får tidssvarende og mo-

derne rammer, samt ikke mindst 
et naturligt samlingspunkt for 
idræt og kultur bredt set, udtaler 
Rasmus Munch, formand i HA85.

Koordinator for halprojektet i 
Hvinningdal, Brian Herping, glæ-
der sig også over den nye aftale:

- Vores ambition er med salg af 
folkeaktier og virksomhedsspon-
sorater, at finansiere en idrætshal 
og et fællesskabshus i to etager 
på samlet næsten 2.000 nye kva-
dratmeter. Og det er aftalen med 
Bilernes Hus med til at sikre. 

- Foruden en boldbane på 40x20 
meter med 2-3 tilskuerrækker, vil 
vi få mulighed for inddeling i to 
separate haller med skillevæg, så 
hallen kan have mange forskellige 
funktioner, træning inddelt i min-
dre grupper, motorik, leg og læ-
ring. I fælleskabshus-delen laves 
fleksible klub-/møde-/foredrags-
faciliteter og en esport-lounge. 

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

- Bilernes Hus har valgt aktivt at 
støtte sports- og idrætsaktivite-
ter for børn, unge og voksne i 
vores lokalområde, og da vi for 2 
år siden besluttede os for at blive 
hovedsponsor i HA85 var målet, 
at sponsoratet skulle være mere 
end blot et sponsorat. Det skulle 
give værdi for begge parter, og 
det mener vi høj grad, at det har 

gjort. HA85 har været og er en 
engageret sportsklub og samar-
bejdspartner, og det var derfor 
helt naturligt for os, at sige ja, da 
vi blev tilbudt også at gå ind i hal-
projektet. Den nye hal er nemlig 
til stor gavn for lokalområdet. Og 
det vil vi gerne bakke op om!

HA85-formand Rasmus Munch sammen med Ivan Dyrlund, administrerende direktør 
i Bilernes Hus, ved indgåelsen af hovedsponsoraftalen.

BILERNES HUS BLIVER 
HOVEDSPONSOR 
I DEN NYE HAL
Af Morten Dixen Olseth

TEMA: HAL & FÆLLESSKABSHUS TEMA: HAL & FÆLLESSKABSHUS

FAKTA OM BILERNES HUS
www.bilerneshus.dk

• Altid mere end 300 nye og top 
 klargjorte, brugte biler i vores 
 indendørs udstilling. 
• Autoriseret forhandler af fabriks- 
 nye Kia, Nissan, Skoda og 
 Volkswagen. 

• Autoriseret servicepartner for 
 Audi, BMW, Fiat, Kia, Nissan, 
 Skoda og Volkswagen.
• Danmarks største værksted med 
 80 lifte til personbiler. 
• Servicerer mere end 30.000 biler 
 om året. 
• Dækhotel til 18.000 hjul.
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TEMA: HAL & FÆLLESSKABSHUS

indelukkets

indelukkets

Scandic Silkeborg:  1 vinder af overnatning incl. middag.
Scandic Silkeborg:  4 vindere af middag for to på Restaurant Kildesø.

Indelukkets Minigolf:  10 vindere af 1 stk. gavekort til minigolf.
McDonald’s Silkeborg:  5 vindere af gavekort til menu.

Okkels Silkeborg:  4 vindere af gavekort á 100 kr.
Netto, Højmarksvej Silkeborg:  2 vindere af gavepose med købmandsvarer.

Fine-Fund, Jordkærvej:  1 vinder af december-gavekort til juletræ og juledekoration.
Nykredit Silkeborg:  2 vindere af sportstaske, 2 fl. rødvin og læderfodbold.

Efes Pizza Lysbro:  3 vindere af gavekort til 2 stk. pizza.
Pizzeria Victoria Silkeborg:  3 vindere af gavekort til 1 pizza.

Blomst&Gren, Balle Bygade:  2 vindere af gavekort til butikken.
GlutenfriZone, Nygade Silkeborg:  1 vinder af gavekort til butikken.

Hero’s hjemmebag, Funder:  2 vindere af gavekort til bageriet.
FinansConzept, Silkeborg:  1 vinder af 4 flasker rødvin og tilbud om rådgivningsforløb.

Organisationskonsulenterne, Silkeborg:  1 vinder af coachingforløb til dig selv eller en du kender.
LifeBalancedk, Vestergade Silkeborg:  1 vinder af gavekort til massage.

I DÉT ØJEBLIK indsamlingen 
rammer de afgørende 2 millio-
ner kr., udløses en sand gave-
regn af lodtrækningspræmier 
blandt ALLE folkeaktionærer. 
 
Til dig der ikke har støttet:
Har du ikke allerede støttet  
indsamlingen med en Folkeaktie 
- så er det altså NU!
 
Til dig der allerede har støttet:
Har du allerede støttet med en 
folkeaktie, er der altså nu al mulig 
grund til at få endnu flere med  
- eller selv give lidt mere :-) 
 
Støt selv, prik til din nabo, spørg 
forældrene i dit barns klasse, tip 
bedsteforældrene - der er masser   
   af spændende præmier og ikke   
       mindst, et halbyggeri på spil!

PRÆMIER:

Lad os SÅ komme i mål!

I skrivende stund har vi nået 
1.812.395 kr. på indsamlings-
barometret. Det er altså rigtig 
godt – men vi skal heeelt i mål!

Styregruppen og alle involve-
rede i Hvinningdals halprojekt, 
har arbejdet målrettet for dels at 
rejse den fornødne finansiering, 
og samtidig få et frugtbart sam-
arbejdet med Silkeborg Kommu-
ne godt igang. Og begge dele er 
godt på vej.

Koordinator for halprojektet Bri-
an Herping, fortæller om seneste 
meget vigtige tilkendegivelse fra 
kommunen:

- Økonomi- og Erhvervsudvalget 
i Silkeborg kommune vedtog 
sidst i april enstemmigt, at god-
kende vores ansøgning af Puljen 
til lokalt initierede projekter på 2 
millioner kroner. Det betyder, at 
rammer indsamlingsbarometeret 

2 millioner kroner, så matcher Sil-
keborg kommune beløbet!

To skridt frem og ét tilbage
I behandlingen af ansøgning, be-
mærker Teknik- og Miljøafdelin-
gen, at det samlede projekt bl.a. 
vil medføre flytning af vej, samt 
etablering af parkeringspladser. 
Og at der I den forbindelse skal 
udarbejdes en ny lokalplan for 
området. Udarbejdelsen af en 
ny lokalplan forventes at kunne 
tage (op til) 12 måneder, og deraf 
en forsinkelse af den oprindelige 
tidsplan. 

Om dén melding siger Brian Her-
ping:

- Den eventuelle forsinkelse vil vi 
fra vores side selvfølgelig arbejde 
for, bliver så kort som overhove-
det mulig. At opførelsen af den 
nye hal og fællesskabshus forsin-
kes lidt, er naturligvis ærgerligt. 

Men at vi nu får chancen for, en-
deligt også at kunne implemen-
tere planerne for Sikker Skolevej, 
bedre P-forhold og i det hele ta-
get få en samlet plan for det cen-
trale Hvinningdal, ser vi som en 
kæmpe gevinst!

- Vi mangler under 200.000 kr. for 
at nå de 2 mio. kr. Og vi er topmo-
tiverede, nu hvor Silkeborg Kom-
mune har lovet at FORDOBLE vo-
res egne indsamlede midler.

- Derfor er det vigtigt at stå skul-
der ved skulder, bide tænderne 
sammen og skaffe de sidste pen-
ge inden oktober måned 2018, 
siger Brian Herping.

Hvad kan du hjælpe med?
Mange har ydet en stor indsats 
de sidste par år i lokalområdets 
interesse, men vi har fortsat hårdt 
brug for hænder, der kan være 
med til at løfte aktiviteter som 
kan rejse små og store beløb. 
Vi har masser af idéer og du har 
sikkert også nogle. Fælles for alle 
idéerne er, at de kun er levedyg-
tige, hvis du sammen med andre 
griber dem. Kontakt styregrup-
pen via websiden eller Facebook.

DET’ EN WIN-HVIN- 
NINGDAL-SITUATION!
Af Morten Dixen Olseth

En hel stribe sponsorer står klar til at fejre indsamlingsmålet på 2 millioner, og vil udløse en sand gaveregn blandt de som har støttet 
projektet. Det vil også udløse at Silkeborg Kommune fordobler hele den lokale del af indsamlingen. 

DIN STØTTE HAR AFGØRENDE BETYDNING
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VI STØTTER den ny Hvinningdal hal & Fællesskabshus!

...og det kan DU også!

KK EJENDOMME
Hovedgårdsvej 3 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 80 40 02

Byens TV Service ApS
Egeparken 2 E • 8600 Silkeborg • Tlf. 87578075
info@byenstv.dk - www.byenstv.dk

Fredelund HoldingØjenlægernes Optik
Godthåbsvej 4
8600 Silkeborg

CodeBoost ApS

Sådan køber du en Folkeaktie

DGI Gaveindsamling. 
Her får du helt automatisk 
skattefradrag! Husk at 
fremsende din kvittering.htts://gaveindsamling.dgi.dk

Kontooverførsel.
Angiv dit navn ved over-
førslen. Her får du ikke 
automatisk skattefradrag!Reg. 9860 Kontonr. 0000645206

Overfør til 71000.
Angiv dit navn ved over-
førslen. Her får du ikke 
automatisk skattefradrag!

Betalingsmuligheder

 Gå til hvinningdalhallen.wordpress.com  
1. og klik på Køb en Folkeaktie.

 Vælg din folkeaktie og betalingsmåde. 
2. Du har 1 lod i konkurrencen uanset   
 hvilken folkeaktie du vælger, men kan  
 selvfølgelig støtte med flere.

 500,-  1.000,-  2.500,-  5.000,-      

 Send en e-mail til folkeaktie@ha85.dk  
3. med kvittering for din støtte, og navnet  
 på hvem folkeaktien skal udstedes til.  
 (Du kan naturligvis også støtte anonymt).
 Så vil du modtage en officiel og nummere- 
 ret folkeaktie i løbet af 2-3 dage. 

 Bemærk at kun ved at fremsende din  
 kvittering til: folkeaktie@ha85.dk, 
 modtager du din folkeaktie.

STØTTER DU MED EN FOLKEAKTIE, KAN DU FÅ 
DIT NAVN PÅ STØTTETAVLEN OVER BIDRAGS-
YDERE I DET NYE BYGGERI.

Følg os på Facebook
hvinningdalhallen.wordpress.com

Hvinningdal Grundejerforening

sponsorfolie-2.indd   1 09/05/2018   15.13

Bliv sponsor!

Kontakt Rasmus Munch på sponsor@ha85.dk for 
information om alle mulighederne for at blive sponsor.

Bliv Platin-, Guld-, Sølv- eller Bronzesponsor i 5 år. 
Beløbet er et éngangsbeløb for hele den 5-årige periode.

PLATIN-sponsorat
Individuel og skræddersyet sponsoraftale - kontakt os herom.

GULD-sponsorat 25.000,-  
Stort reklameskilt og firmanavn på infoskærm i foyer/café. 

SØLV-sponsorat 10.000,- 
Firmanavn på infoskærm og sponsortavle.

BRONZE-sponsorat 5.000,- 
Firmanavn på sponsortavle.

ER DU ejer eller leder af en virksomhed? Læs her...
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Stævner siden sidst
Vi har haft mange spillere afsted 
til en del stævner, og det vil bli-
ve for omfangsrigt at nævne alle 
– selvom der er mange pokaler 
imellem. Af flotte highligts kan 
nævnes:

Rønde Efterskole i 
Kristi Himmelfarts-ferien.
VK vandt damesingle i U17B og 
sikrer dermed oprykning til U17A 
– STORT tillykke!
Christian Falk og Victor Lønvig 
Jensen vandt guld i herredouble 
i U15A. Kombineret med flotte 
resultater i foråret rykker Victor 
og Christian op i Mesterrækken – 
MEGA flot!

DM for hold 14.-15. april
I løbet af året deltager vi i hold-
turneringen med mange hold i de 
forskellige årgange på forskellige 
niveauer. Puljevindere (og nogle 
gange også 2’ere) kvalificerer sig 
til DM for hold, som afholdes sam-
me weekend, men de forskellige 
årgange spiller forskellige steder i 
landet. I år havde vi to hold med 
til DM.

U11D-holdet var i Grindsted, 
hvor der blev spillet i Magion – et  

Klubmesterskab ungdom
Lørdag 7. april var 40 børn mødt 
op i hallen til det årlige klubme-
sterskab. Der bliver hygget men 
samtidig gået til stålet i kampen 
om pokaler og æren i, at blive 
klubmester i de forskellige ræk-
ker. Alle havde en hyggelig dag 
– og tak til jer forældre, som hjalp 
og bakkede arrangementet op. 
Traditionen tro havde vi en kon-
kurrence om en fed ketcher spon-
soreret af FORZA. Her var Naja 
Therkelsen skarpest og vandt.

Årets klubmestre 2018 blev:
U9: Jakob Skytte Glerup
U11B: Lucas Hesel Mogensen
U11A: Alexander Skjerbæk
U13: Naja Therkelsen
U15B: Victor Rasmussen
U15A: Christian Falk Jespersen
(efter en maratondyst mod Ras-
mus Glerup Ibsen).

kæmpe center med adskillige 
baner og dermed en  masse bad-
minton samlet samme sted. Der 
blev spillet indledende pulje lør-
dag, hvor marginalerne desværre 
ikke var på holdets side, og endte 
derfor sidst i puljen. Efter aftens-
mad lørdag blev der givet gas i 
svømmehallen og bagefter var 
der dækket op til E-sport for fuld 
udblæsning. 

Søndagens program var place-
ringskampe, hvor der blev spillet 
to meget tætte kampe. Sådan 
en tur med overnatning giver en 
masse socialt, og det er sjovt at 
spille mod modstandere fra andre 
steder i landet.
Holdet bestod af: Viktor Mikkel-
sen, Alexander Skjerbæk, Michel-
le Aidam, Morten Lahrmann og-
Mads Tidemann Jørgensen.

U15B 4+2 er et fælles hold mel-
lem HA85 og SBK. 4+2 rækken 
er lidt speciel, da man skal have 
både drenge og piger med (min. 
4 drenge og 2 piger). Her har 
HA85 drengene og SBK piger-
ne, hvorfor vi lavede dette hold 
fra sæsonstart. I kvalifikationen 
stod der 1-1 indbyrdes mod Nr. 
Broby, som endte som puljevin-

Årets Klubmesterskab Senior
10. marts var de ældre spillere 
samlet til årets klubmesterskab 
for senior/veteran/motion. 
Vi blandede doubler og mixdoub-
ler på tværs, hvilket gav rigtig 
mange tætte kampe i 3 sæt. 
Årets klubmestre Senior blev:
Damedouble: Lene Bang Rosen-
gren og Lene Bang
Mixed double: Lene Bang og 
Søren Ivarsen
Herredouble: Claus Chouhan og
Bo Møller Nielsen
Herresingle: Kim Lange efter 
intens kamp mod cheftræneren.

dere, og vi var derfor kvalificeret 
som 2’er. Der var derfor lagt op 
til det, der skulle vise sig at være 
den afgørende puljekamp helt fra 
morgenstunden lørdag. Efter en 
meget koncentreret indsats og 
en flok unge mennesker, der bare 
var helt klar fra start, så lykkedes 
det at vinde 5-3.
Da der var fem tilmeldte hold, 
så skulle vi ”bare” vinde resten af 
kampene for at sikre DM-guldet. 
Med sejre på 6-2 og Skælskør, 
8-0 over Viby og 7-1 over Hillerød 
kunne vi række armene i vejret og 
juble over et meget fortjent  DM-
guld. 

Med til historien hører, at stort 
set hele holdet er 1. års U15, og 
at DM blev afholdt samtidig med 
den store konfirmationsweekend. 
Det betød, at Rasmus Glerup des-
værre ikke kunne hjælpe til – og 
at Rakel Højris måtte nøjes med 
at spille lørdag. Heldigvis fik vi 
backup af Venus-Kristine Bjerring, 
som trådte til om søndagen.

Herudover bestod holdet af: Lær-
ke Korsgaard Christensen, Oskar 
Overgaard Jepsen, Emil Ivarsen, 
Christian Falk Jespersen og Victor 
Lønvig Jensen.

Forårssæsonen 2018 bød på masser af god, spændende og udviklende badminton. Billedet er fra en holdturneringskamp på 
hjemmebanen i Hvinningdal Hallen. På banen for HA85 ses Julie Kold og Hjalte Heinze i double.

FOKUS PÅ ALLE NIVEAUER
I HA85 BADMINTON
Af Søren Ivarsen

BADMINTON BADMINTON
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Vi forventer igen at have 4 hold 
om mandagen og ekstra træning 
om fredagen. Til den kommende 
sæson fortsætter vi det gode 
samarbejde med cheftræner Ni-
kolaj, som står for den røde tråd 
gennem alle træningshold.

Vi må desværre sige farvel til VK 
og Karoline, som har været hjæl-
petrænere og trænere gennem 
en del år efterhånden. Pigerne er 
godt i gang med træneruddan-
nelsen, men skal på efterskole 
næste år. Vi håber rigtig meget 
at se dem tilbage i klubben, når 
efterskolen er overstået. Vi vil i 
hvertfald sige mange tak for en 
yderst dedikeret indsats, hvor  
formanden altid har kunnet stole 
på kvalitet i træningen.

HA85 er i samarbejde med DGI 
Midtjylland gået i gang med et 
klubudviklingsforløb for at fast-
holde og rekruttere spillere og 
frivillige i klubben på længere 
sigt. 

Sammen med Kim Rundell, bad-
mintonkonsulent fra DGI Midt-
jylland som procesleder, har vi 
arbejdet med foreningsudvikling, 
hvor DGI præsenterer nogle for-
skellige værktøjer til brug i den 
daglige drift.

På første møde deltog 10 foræl-
dre, hvor vi talte om, hvad vi gør 
godt i HA85 og hvilke ting vi skal 
holde fast i og udvikle. Og der er 
meget, som fungerer rigtig godt 
lige nu. 

Velkommen til Andreas og Johan 
Til gengæld har vi lavet aftale med 
Andreas Morsing, som i mange år 
har været træner i SBK. Andreas 
bliver færdig som student nu her 
og skal have et sabbatår. Andreas 
skal træne to hold om mandagen, 
og også hjælpe til om fredagen 
sammen med Johan Holbøl. 
Vores dygtige ældre ungdoms-

På andet møde forsøgte vi at få et 
overblik over alle opgaver, eksem-
pelvis de administrative, badmin-
tonpeople, aktiviteter og holdtur-
nering. Vi har forsøgt at beskrive 
nogle roller, som et kommende 
udvalg skal udfylde, så forman-
den også har lidt fritid fremover ;)

Vi er i gang med at lave en sæson-
kalender for næste sæson, hvor 
alle aktiviteter, herunder turne-
ring og holdkampe, er skrevet 
ind, så det er nemmere for foræl-
dre/frivillige, at byde ind på op-
gaver, f.eks. som holdledere eller 
praktiske grise i forbindelse med  
arrangementer, lave aftensmad til 
overnatninger osv.

Næste møde bliver efter som-
merferien, hvor vi skal forsøge at 
få flere til at byde ind ift. opgaver 
som giver mening - mødedato 
følger via mail og Facebook! 
Vi ser frem til det videre samarbej-
de med DGI Midtjylland og Kim 
og vi føler os rigtig godt klædt på 
til næste sæson og videre frem.

Karoline og VK takker af som trænere for denne gang. Vi siger dem et kæmpe tak for en 
didikeret indsats, og håber at se dem i hallen igen efter efterskoleophold.

Andreas Morsing og Johan Holbøl er fra 
den kommende sæson en del af træner-
teamet for klubbens ungdomsspillere.

DIG-konsulent Kim Rundell, er procesleder 
i udviklingen af badmintonafdelingen.

UDVIKLING OG 
FREMTIDSSIKRING

EFTER SOMMERFERIEN:

VI HAR 
HOLDET 
KLAR!

Af Nikolaj Krøjgaard Af Søren Ivarsen

BADMINTON BADMINTON

Dygtige
håndværkere
- de bedste 

løsninger
70 23 08 18
sinus-installation.dk

Dygtige
håndværkere

- de bedste løsninger

70 23 08 18
sinus-installation.dk

spillere fortsætter også som hjæl-
petrænere - det bliver et kanon 
setup! 

Vi holder nu snart sommerferie 
og kan se tilbage på endnu et 
succesfyldt år med masser af flot-
te resultater og en masse glade 
børn i hallen. 

God sommer!
Tak for opbakning og de mange 
timers indsats i hallen. Vi ses efter 
sommerferien.
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Masser af stævnedeltagelse
Traditionen tro er sæsonen for vo-
res ungdomshold blevet afsluttet 
med stævnedeltagelse. U10 pi-
gerne var afsted til Humlebi Cup 
i Give. Det var en rigtig god stæv-
neoplevelse for pigerne og leder-
ne med det sociale i højsædet 
– og det er jo netop hvad hånd-
boldsporten også handler om.

U10 drengene var til PUMA Cup 
i Støvring – et stævne som klub-

Når vi sidder med juni udgivel-
sen af Havisen i hånden, så er 
håndboldsæsonen 2017/2018 
gået på hæld.

I HA85 har vi haft 10 hold i gang; 
U10 drenge og piger, U12 drenge, 
U16 piger og U18 drenge samt 
herre serie 1 og vores flagskib; 
herreholdet i 3. division, som al-
lerede midt i sæsonen sikrede sig 
endnu en sæson i 3. division.

Derudover har vi haft omkring 
100 helt små håndbold drenge og 
piger i vores ”indskoling” i U6+8 
håndbolden. 

Alt i alt er vi rigtig godt tilfreds 
med dette aktivitetsniveau og 

ben ofte har deltaget i med suc-
ces. U10 drengene stillede med 
to hold som mødte hinanden i fi-
nalen, hvorfor der både var pokal, 
samt guld og sølvmedaljer med 
hjem til pokalskabet.

Afsted på udenlandseventyr
HA85 har også være til stævne 
i udlandet, for første gang no-
gensinde. Vores U16 piger var til 
Hanse Cup ved Hamborg. Et rigtig 
godt stævne med hold fra Sveri-
ge, Holland, Frankrig, Danmark og 
Tyskland, hvor vores piger endte 
med at vinde B-slutspillet, så også 
herfra kom der sølvtøj med hjem 
til pokalskabet.

Festlig sæsonafslutning
Igen i år blev sæsonen rundet af 
med vores afslutningsarrange-

mange glade spillere og trænere 
har haft utroligt mange gode og 
sjove timer i rammerne af vores 
ene lokale håndboldhal, som jo 
heldigvis snart bliver til to.

Plads ledig i udvalget 
- måske noget for DIG!

I vores håndboldudvalg sidder pt. 
Emil Petersen, Birthe Andersen, 
Tina Haaning og Lise Fredelund 
Nielsen. Efter 5 sæsoner har ud-
valgsformand Birthe Haahr valgt 
at trække sig og sige tak for denne 
gang. HA85 vil gerne takke Birthe 
for en fantastisk indsats, hvor Bir-
the blandt meget andet har været 
med til sætte en god struktur på 
håndboldafdelingen i HA85.

ment i hallen, hvor der blev ser-
veret mad fra Trosborg Pølsevog-
nen. Der var rekordstor tilslutning 
med 180 festglade spillere, foræl-
dre og ledere. Og alle vores lede-
re blev i år belønnet med en flot 
vingave fra Brdr. D.’s Vinhandel,  
som tak for en stor indsats på og 
udenfor banerne.

Næste sæson
Allerede nu er vi i gang med 
at kigge frem mod sæsonen 
2018/2019. Vi forventer et nogen-
lunde uændret aktivitetsniveau 
i den kommende sæson. Der ar-
bejdes på højtryk med at få træ-
ningstiderne lagt fast, samt den 
endelige trænerbesætning. Sam-
tidig er vi jo glade for – og stolte 
over – at alle vores ungdomsspil-
lere kan se op til de dygtige herre-
spillere i 3. division.

Vi har til den kommende sæson 
en mindre ændring omkring ud-
styr. Fra og med U10 skal klub-
bens spillere selv købe sin egen 
bold og medbringe til træning. 
Klubben er i skrivende stund i dia-
log med Sport24 omkring et godt 
tilbud på forskellige bolde.

Tak til jer frivillige
Afslutningsvis vil HA85s samlede 
håndboldudvalg gerne takke alle 
vores super dygtige frivillige lede-
re. Uden Jeres ihærdige indsats – 
ingen håndbold i Hvinningdal.

Rigtig god sommer til alle!

Udvalgets øvrige 4 medlemmer 
fortsætter og det betyder, at vi 
lige nu mangler et 5. medlem 
til at komplettere vores udvalg. 
Udvalget vil senere konstituere 
sig selv. Det betyder, at alle inte-
resserede er meget velkomne til 
at henvende sig og det er uden, 
at man er ”tvunget” ind som ud-
valgsformand.

Sidder du derude og gerne vil 
støtte håndboldaktiviteten i HA85, 
så skriv endelig til udvalget på 
mailadressen:
sportschefhaandbold@ha85.dk.

Vores seniorherrer har haft en fantastisk flot sæson, hvor flagskibet 3. divisionsholdet 
allerede midt i sæsonen - som oprykkere - sikrede sig endnu en sæson i 3. division.

Birthe Haahr blev takket for sin kæmpe 
indsats som håndboldformand i fem 
sæsoner på årets generalforsamling.

HÅNDBOLDSÆSON 
MED MASSER AF 
AKTIVITET

HÅNDBOLD HÅNDBOLD
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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
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En weekend i april drog 10 for-
ventningsfulde U7-drenge og 2 
ledere til overnatningsstævne i 
Voel. 

Stævnet startede med stor fælles 
opvarmning sammen med de to 
BSV-profiler, Søren Rasmussen og 
Nicolai Øris. Drengene gav den 
gas, også selvom det for nogle var 
lidt svært at svinge armene hver 
sin vej. 

Vi havde en god aften, hvor dren-
gene fik spillet en masse kampe. 

Det, som mange drenge nok hav-
de set mest frem til, var aftenhyg-
gen i det klasseværelse, hvor vi 
skulle sove natten over.  Det var 
lidt svært at falde i søvn - nogle 
drenge havde klemt sig ned mel-
lem to madrasser og lå på gulvet, 
andre syntes det var lidt spæn-
dende at være afsted til deres før-
ste håndboldstævne. 

Lørdag morgen startede igen 
med en masse kampe, og da de 
var overstået, blev stævnet af-
sluttet med et brag af en fest.  

Til medaljeoverrækkelsen løb 
drengene ind i spotlys og fuld 
musik. Det var en stor oplevelse 
at stå på gulvet i projektørlyset, 
mens de mange tilskuere klappe-
de af os. 

Det var nogle trætte drenge, som 
lørdag tog hjem fra Voel, men de 
havde også fået en stor oplevel-
se. Vi kan kun anbefale overnat-
ningsstævnet i Voel som afslut-
ning på en god sæson.  

Kristian og Stine

HÅNDBOLD

www.bilerneshus.dk

Bilernes Hus A/S | Bredhøjvej 5 | 8600 Silkeborg  
Tel. 72 100 200 | info@bilerneshus.dk | www.bilerneshus.dk service i verdensklasse

I Bilernes Hus har vi samlet Danmarks største udvalg af både nye  
og brugte biler i vores indendørs udstilling. Vælg mellem mere end  
300 top klargjorte biler fra de mest populære bilmærker.

Service, værksted eller skade?
Vi er autoriseret servicepartner for Audi, BMW, Fiat, Kia, Nissan, Skoda og 
Volkswagen. Og har uheldet været ude, så er vi godkendt skadecenter og 
samarbejder med alle de danske forsikringsselskaber.

Finansiering | Forsikring | Serviceaftale | Værksted | Seriøs rådgivning

Midtjyllands 
foretrukne bilhus 

U7-DRENGE GAV DEN GAS 
TIL OVERNATNINGSSTÆVNET I VOEL
Af Stine Aaen Dürr
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Den første weekend i juni, deltog 
HA85’ U10 drenge i et internati-
onalt stævne i Hannover. Holdet 
var blevet inviteret på baggrund 
af deres resultater i “Golden Le-
ague” i løbet af sæsonen 17/18. 

“Golden League” er en turnering 
arrangeret af DBU for de dygtig-
ste hold, og her har drengene 
konstant været blandt de bedste 
12 hold i Jylland/Fyn i sæsonen.

Stævnet Raddatz Cup i Hannover 
havde deltagelse af 48 hold fra 17 
forskellige nationer - heriblandt 
flere “storklubbers” fodboldskole i 
U10 regi. Her kan nævnes Galata-
saray Istanbul, Benfica Lissabon, 
Inter Milan og Manchester City!

Sidste lørdag i april mødtes hele 
85 U5/U6-U10 børnefodboldhold 
hinanden hos HA85 i Hvinningdal 
til årets første stævne.

Kom-i-form stævnet, som det 
hedder, er et DGI-træningsstæv-
ne, så der kåres ingen vindere. 
Der er fokus på at have en god og 
sjov dag med spillet, holdkamme-
raterne og familien. For mange af 

Drengene spillede 12 kampe mod 
hold fra 8 forskellige nationer 
henover weekenden med 3 pul-
jespil, afsluttende med en place-
ringskamp. Første kamp var mod 
Galatasaray Istanbul (TYR), som 
blev tabt med 0-3 efter en kamp, 
hvor vi fik en lektion i Tikitaka fod-
bold af 9-10 årige drenge. 
Efterfølgende fulgte flere flotte 
kampe, med sejre over blandt 
andet: TSC Oosterhout (NL), VFB 
Fortuna Chemnitz (GER), MTV 
Eintracht Celle (GER) & FK Proleter 
Slavinovici (BIH).

Slutplacering foran Man. City.
Resultaterne henover weekenden 
flaskede sig således, at vi endte 
med at skulle spille placerings-

de yngste spillere var det første 
gang de spillede kamp, eller var 
til stævne overhovedet. Rigtigt 
mange hold fra Silkeborg og om-
egn deltog, men stævnet tiltræk-
ker også hold fra Hobro, Ikast, 
Herning, Aarhus, Viborg, Vejle og 
Horsens.

Omkring 1200 børn og voksne 
besøgte sportsanlægget i Hvin-

kamp om 19/20 pladsen og sjovt 
nok endte det med at blive mod 
Hadsten, som vi har et godt sam-
arbejde med.  

Kampen blev tabt 0-2, men på 
trods af det så var det en fanta-
stisk oplevelse at deltage i stæv-
net, såvel at have en fed week-
end med fodboldvennnerne og 
blot for at understrege niveauet, 
så endte Manchester City på 21 
pladsen...
Finalen blev vundet af Benfica Lis-
sabon med 3-0 over Inter Milan.

Fra trænerteamet lyder der en 
stor tak til forældregruppen for 
opbakningen, samt supporten fra 
sidelinjen!

ningdal og kunne mellem eller ef-
ter kampene hygge sig med mad 
i klubhus caféen, og deltage i en 
sjov konkurrence og gætte på, 
hvor mange balloner der var i den 
udstillede bil fra Bilernes Hus.
Over 30 frivillige forældre, samt 
U13- og U15-spillere fra FC Sil-
keborg gav en hånd med, enten 
som dommere på banerne eller 
som salgspersonale i caféen.

U10 DRENGENE MØDTE 
EUROPAS TOPKLUBBER

85 FODBOLDHOLD SPARKEDE SÆSONEN I GANG

Af Ole Bech, U10 trænerteamet
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Skal I holde feSt?
- Lej Fælleshuset Christiansfeldvej

Stort, pænt og lyst fælleshus med plads optil 70 
personer, samt to gode dobbeltværelser med eget 
bad. Se mere på vores hjemmeside og reserver 
direkte på siden.

Huset udlejes ikke til ungdomsfester.

I køkkenet er der almindeligt komfur med ovn, en 
ekstra ovn og microbølgeovn og der er rigeligt med 
service. Til de kolde varer kan der anvendes 2 store 
køleskabe og en kummefryser. Køkkenet er ikke egnet 
til madlavning til store selskaber, men er fint til anret-
ning af mad som er leveret udefra.

mere information og
online reservation på:

christiansfeldvej53.dk

Fælleshuset Christianfeldvej.indd   1 29/10/14   20.30

Drengene fra HA85’ dygtige U10 årgang havde en fed weekend til Raddatz Cup i Hannover, hvor flere storklubbers fodboldskole for  
U10 hold var med. Bl.a. Galatasaray, Benfica, Inter Milan og Manchester City. De lokale U10 drenge endte i øvrigt foran sidstnævnte!
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Hvis området omkring HA85 er 
præget af amerikansk dialekt, i 
tidsrummet mellem søndag d. 1. 
juli og søndag d. 8. juli, skal man 
ikke være forvirret. Der er en 
helt simpel grund til dette. 

Scandia United Soccer Acade-
my har lavet et samarbejde med 
HA85, om en træningslejr for de 
amerikanske spillere. Det er ame-
rikanske fodboldspillere fra 4 for-
skellige stater, der skal bruge uge 
27 til at lære hinanden at kende, 
inden de deltager i to internati-
onale turneringer i henholdsvis 
Cup no. 1 i Frederikshavn og Go-
thia Cup i Gøteborg. Gothia Cup 
er verdens største og mest inter-

nationale fodboldturnering for 
ungdomsspillere. Hvert år delta-
ger omkring 1700 hold fra 80 na-
tioner. 

Træning, kampe og sightseeing
De amerikanske spillere er i al-
deren 12 til 17 år og fordelt på 3 
pigehold og 4 drengehold. De 
kender ikke hinanden, før de mø-
des for første gang i Island. Her 
skal de på rundtur inden turen 
går videre til Silkeborg. Udover en 
masse træning, er der også arran-
geret forskellige ture til de mange 
seværdigheder, Silkeborg og om-
egn byder på.

Ugeprogrammet vil bestå af 7-10 

træninger og kampe, 2 dage med 
ture og socialt samvær om afte-
nen.

Du kan træne med!
Danske spillere er meget velkom-
ne til at deltage og derfor har 
HA85 lavet en speciel invitation 
for interesserede i lokalområdet. 
Det vil være en uge med masser 
af fodbold, mulighed for at danne 
venskaber på tværs af kloden og 
lære en masse sprog. Alt vil fore-
gå på engelsk, men der er altid 
en dansk træner tilstede, hvis der 
skulle opstå problemer eller der 
er ting man ikke forstår.

Læs mere på www.ha85.dk.

I uge 27 slår Scandia United Soccer Academy sig ned i Hvinningdal, som et led i forberedelserne til deres deltagelse i to store stævner.
Lokale U12-U17 fodboldspillere har mulighed for at deltage i amerikanernes træningspas hele ugen.

Af Søren Jensen, Dansk koordinator Scandia United Soccer Academy

FODBOLD FODBOLD

www.sport24.dk

AMERIKANSK DELEGATION BRUGER 
HA85 SOM SPRINGBRÆT

En god sportsklub 
er mere end bare at 
dyrke sport. Det er 
en mulighed, for at 
skabe venskaber, 
dele sjove oplevelser 
og naturligvis at hol-
de sig i form. 

U12 fodboldpigerne 
viser de bedste egen-
skaber ved en god 
sportsklub. De har 
altid været gla-
de for at komme 
i HA85, træne, 
spille kampe og 
hygge sig sam-
men. U12 trænerne har ikke kun 
været dedikeret til at udvikle pi-
gernes fodboldteknik på banen, 
de har også sørget for, at pigerne 
deler gode oplevelser sammen 
uden for banen.

Mange af pigerne har gjort store 

fremskridt gennem vintertrænin-
gen, og takket være dette, ser vi 
nu gode resultater på banen. Som 
fornylig, hvor pigerne deltog ved 
Ikast KFUM stævne og vandt fire 
ud af fem kampe, hvilket resulte-
rede i, at de fik en flot 3. plads til 
stævnet. 

Pigernes venskab uden 
for banen er en kæmpe 
fornøjelse. Pigerne ny-
der hinandens selskab. 
De har været nede og 
se to SIF kampe på Jysk 
Park, hvilket for nogle af 
pigerne var deres første 
oplevelse af professio-
nel fodbold. 

Ved sæsonens start var 
der nogle af pigerne, 

som have bestemt 
sig for, at de ville 
stoppe med fod-
bold, men efter et 
par uger, havde de 

alligevel ombestemt sig og kom 
igen til træning. De havde indset, 
at de savnede vennerne, hyggen 
og det af være en del af noget. 

Netop dette gør HA85 til més que 
un club.

MÉS QUE UN CLUB 

Af Gene Aidam, U12 træner
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Stævnepladsen var orange, da 
FC Silkeborg ankom til Aalborg i 
Kristi Himmelfartsferien. Vi blev 
indkvarteret på en skole lige op 
af det store sportsanlæg ved 
Idrætsklubben Aalborg Freja. 

Lige fra morgenstunden var der 
gang i den, med masser af god 
fodbold. U15 drengene spillede 
fra morgenen af, og der var fuld 
opbakning fra starten. Tilråb og 
fodboldsange kunne høres fra til-
skuerpladserne. Pigerne fra sam-
me årgang støttede drengene i 
deres kampe. Og det var gensi-
digt, når pigerne spillede.

Imellem kampene var stemning- 
en, blandt FC Silkeborgs spillere, 
i top. U15-spillerne var sammen, 
på tværs af køn, og folk havde 
det altid godt sammen. Om af-
tenen gik vi bl.a. ned til fjorden, 
spillede fodbold, slappede af på 
værelserne sammen, og der blev 
holdt fest-aften for spillere på alle 
aldre. Der var ingen tvivl om, at 

sammenholdet blandt FC Silke-
borg-spillerne var godt, og blev 
endnu bedre i løbet af turen.

Som spillere synes vi, at det var 
en rigtig god tur. Både fodbold-
mæssigt og socialt. Det er fedt at 
komme et andet sted hen med 
sit hold og kombinere den sport, 
man går op i, med sjove oplevel-
ser med vores venner. Der var en 
meget god balance mellem fod-
bolden og fritid, og det gjorde, at 
turen var sjov alle tre dage, og at 
man ikke blev træt af det.

U15-drengenes A-hold gik hele 
vejen til semifinalen, men måtte 
desværre nøjes med en fjerde-
plads. B-holdet blev nummer 7 
med en flot præstation. Pigerne 
blev nummer 11, men kom hjem 
med en fair play pokal. Selvom 
ingen tog den helt store pokal 
med hjem, havde vi en fantastisk 
tur, og vi ser frem til forhåbentligt, 
at komme afsted til Aalborg igen 
næste år.

I løbet af stævnedagene, var der nærmest 
hele tiden ét af de mange FC Silkeborg hold  
i kamp - og oftest godt bakket op af spillere  
fra klubbens andre deltagende hold.

U15 pigerne blev samlet nummer 11, og blev i 
øvrigt tildelt Fair Play-pokalen for tredje år i træk.

U15 drengene stillede med hele to hold til Aal-
borg City Cup. A-holdet nåede semifinalen, som 
man tabte, og B-holdet blev samlet nummer 7 
efter et flot stævne.

KLUBFÆLLESSKABET 
SEJREDE           FOR VILDT!

Af Lærke Korsgaard-Christensen og Tobias Hansen, 
U15-spillere i FC Silkeborg.

FODBOLDFC SILKEBORG - ANSVAR, UDVIKLING, FÆLLESSKAB OG GLÆDE

FC Silkeborg deltog med hele 
163 spillere, trænere og ledere 
til årets Aalborg City Cup. Det 
er efterhånden en god traditi-
on, at rigtig mange af klubbens 
ungdomshold tager afsted 
i Kristi Himmelfartsferien til 
dette velorganiserede stævne 
med hold fra otte nationer.

I år deltog vi med drenge hold 
fra U11 til U15, og pige hold fra 
U13 til U15 - i alt 10 hold.

FC Silkeborg er et klubsamar-
bejde mellem ØBG Silkeborg 
og HA85. Her samler klubberne 
deres drenge- og pigehold, når 
de bliver U14 for at sikre, at så 
mange som muligt får mulig-
hed for at spille fodbold. 

FAKTA: FC SILKEBORG

WWW.FCSILKEBORG.COM
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Kronprins Frederiks 50 års fød-
selsdag skulle fejres, og selvføl-
gelig var Skovløberne fra HA85 
med til at fejre ham.

To af løbeklubbens medlemmer 
deltog i danmarkhistoriens hidtil 
største motionsløb: Royal Run på 
10 km. distancen i henholdsvis 
Aarhus og København 21. maj 
2018. 
Ialt deltog 70.939 løbere i de 5 
byer, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, 
Odense og København,. Kron-
prinsen løb en One mile (1,6 km.) 
i de første fire byer, og sluttede af 
med 10 km. i hovedstaden.

Stemningen var forventningsfuld, 
men dog lidt spændt, ruterne var 
perfekte og vejret kunne ikke 
være bedre. Alt sammen ingredi-
enser til en stor flot folkefest, hvor 
netop alle kunne være med, stor 
som lille.

Vores danseentusiast Trine 
Søbjerg, som står for det popu-
lære Minidans, vil starte et dan-
sehold op – igen… :-)

Til all the single ladies, til the dan-
cing queens, til the rock mamas 
– til alle jer voksne kvinder, der 
ønsker at dyrke sjovt holdmotion.
Holdet kunnen hedde: Livsglæde, 
Sjov bevægelse til musik, Dancing 
Ladies, Danseklub... eller bare 
HA85 Danseglæde for kvinder!

Trine fortæller om det nye tilbud:
- Jeg har ikke den store erfaring 
(udover at være Minidans instruk-
tør), men jeg elsker at danse, og 
jeg ved det gør mig glad. Derfor 
vil konceptet være, at jeg med-
bringer musik, og så kommer 
hver deltager med input til num-

I både Aarhus og København var 
ruterne placeret i den indre by, 
som var totalt afspærret for al øv-
rig trafik. Udover midtbyen i Aar-
hus kunne løberne nyde terrænet 
omkring Tivoli Friheden, Stadion, 
Marselisborg Slot, Marselisborg 
Mindepark, Forstbotanisk Have 
og Domkirken. For Københavns 
vedkommende løb ruten forbi 
Sankt Jørgens Sø, Rådhuspladsen, 
Christiansborg, Nyhavn, Kongens 
Nytorv, Amalienborg Slotsplads, 
Den Sorte Diamant og Tivoli.

Under hele løbet havde arrangø-
rerne sørget for underholdning 
i form af musik, sang, dans og 
optrædende gøglere, så løberne 
kunne holde dampen oppe.

Det var en fantastisk oplevelse at 
deltage i Royal Run i Aarhus sam-
men med 12.346 andre løbere, 
og ligeledes i København med 

re, moves – en form for madklub, 
mødreklub, spilleklub i nye festli-
ge klæder. Vigtigst af alt – vi har 
det sjovt til musik og intet er for-
kert!

- Mobiltelefoner vil ikke være til-
ladt, da jeg ønsker at skabe et 
trygt forum, hvor man kan være 
sikker på, at alle kan give den max 

35.456 andre løbere - det bliver 
ikke større!

Fortsætter træningen
Det motiverer at have nogle mål, 
så Skovløberne træner bl.a. til at 
deltage i Almindsøstafetten, som 
i år afvikles 22. august. Almindsø-
stafetten er gået hen og blevet en 
tradition for løbeklubben. Efter 
stafetten hygger vi os på den lille 
fine indrettede lejrplads med pa-
villon og havemøbler, hvor vi ple-
jer at få grillpølser, hjemmebagte 
pølsebrød, sodavand og øl. 

Har du lyst til at være med til træ-
ningen til Almindsøstafetten el-
ler løbetræningen generelt, så er 
du så hjertelig velkommen til at 
møde op om onsdagen kl. 18:00 
ved Hvinningdalhallen. Vi løber 
10-13 km, og i den lyse forårs- og 
sommertid løber vi mest muligt i 
skove, parker og ved søer.

gas og te’ sig skørt, uden at være 
nervøs for at ens mega seje mo-
ves vil blive kopieret af de unge i 
weekenden.

Tilmelding og Facebookgruppe
Prisen for en sæson vil være mini-
mal, kun omkring 150 kr. Hvis du 
vil vide mere, kan du finde infor-
mation ved at melde dig ind i vo-
res Facebookgruppe: 

HA85 Danseglæde for kvinder.

Opstart vil være mandag d. 20. 
august kl. 20.00 i den lille spejlsal i 
Hvinningdal Hallen.

Meld dig straks ind i Face-
book-gruppen og se om ikke det 
var noget for dig! 

Ulla Andersen og Knud Erik Christensen fra HA85-løbeklubben Skovløberne, deltog i det festlige Royal Run i hhv. København og Aarhus. 
Til august stiller løbeklubben op til Almindsø Stafetten. Det er fortsat uvist om Kronprisen også deltager...

WHY BE MOODY, WHEN YOU
CAN SHAKE YOUR BOOTY!!PÅ VEJ I HA85: 

DANSEGLÆDE FOR KVINDER

SKOVLØBERNE LØB 
MED KRONPRINSEN

Af Ulla Andersen, formand for Skovløberne.

”Til all the 
single ladies, 

the dancing queens, 
 the rock mamas

- til alle jer voksne 
kvinder der ønsker  
at dyrke sjovt hold-

motion!”

Efter sommerferien bydes alle danseglade børn i 
Hvinningdal og omegn igen op til dans, leg, grin, 
fjollen og hoppen uden så meget fokus på koordi-
nation, men med inspiration fra bl.a. MGP dans, Op 
og Hop, Motor Mille, ballet mm.
Det foregår onsdage kl. 17.00-17.45 i Den Lille Spejl-
sal i Hvinningdal-hallen i HA85. Hold øje med Face-
book-siden om hvornår der er opstart.

MINIDANS FORTSÆTTER 
EFTER SOMMERFERIEN

Dit logo her?
Bliv sponsor i HA85, og støt den lokale  
forening og de frivilliges muligheder 

for at kunne tilbyde et godt idræts- og 
fritidstilbud til børn, unge og voksne.

Kontakt os hør mere om mulighederne 
for din virksomhed eller arbejdsplads:

sponsor@ha85.dk
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Hvinningdalskolen har i inde-
værende skoleår haft udbudt 
valgfaget ”Unge i front” i samar-
bejde med Funder skole og Bu-
skelundskolen.

Men hvad er Unge i front?
Unge i front er et komplet og gen-
nemarbejdet valgfagsforløb, der 
giver eleverne ung-træner ud-
dannelsen ”Trænerspiren”.  

Unge i front er delt op i en teo-
retisk del og en praksisdel. I den 
teoretiske del arbejdes der med 
”den gode træner” og tilrettelæg-
gelse af træning tilpasset børne-
gruppens alder og motoriske ud-
vikling. Praksisdelen foregår ved, 
at man er træner i en forening. I år 
har eleverne været tilknyttet bad-
minton-, fodbold- og håndbold-
hold i HA85.

Personlig og faglig udvikling
Målet med uddannelsen er, at 
unge får lyst, mod til og interesse 
for at idéudvikle, tage ansvar og 
igangsætte aktiviteter sammen 
med andre i og uden for forenin-

gen - samt at man får afprøvet at 
være træner og opnår erfaring 
med det at være træner ved at 
undervise på et hold i en forening.

I år har 8 elever fra Hvinning-
dalskolen gennemført Unge i 
front - Trænerspiren.  De har alle 
udviklet sig som trænere og væ-
ret rigtig glade for valgfaget. Alle 
er enige om, at det har været su-
per godt at lære elever fra andre 
skoler at kende.

Eleverne med det synlige bevis på, at de 
har gennemført ungtræner uddannelsen 
Unge i Front - Trænerspiren.

Rasmus Vester: ”Jeg har lært meget om 
at være træner, og hvad man skal gøre i 
forskellige situationer som træner”.

Rasmus Ibsen: ”Det er fedt at være 
“forbillede” for de mindre i HA85 
badminton.”

Emil Ivarsen: ”Jeg har lært mange nye 
mennesker at kende, og vi havde det 
egentlig rimelig sjovt”.

UNGE I FRONT
Af Toke D Mensberg, lærer på Hvinningdalskolen

Spil dig til sejr, smil og gode op-
levelser i et fedt fællesskab med 
HA85 E-sport. Her vil du kunne 
udvikle dig med andre spillere 
og trænere lokalt i Hvinningdal.

E-sport er en af de hurtigst vok-
sende sportsgrene i Danmark lige 
nu. Derfor er man i HA85 igang 
med at skabe rammerne for at 
dyrke E-sport. Der er nedsat et 
E-sport udvalg bestående af en 
gruppe engagerede mennesker, 
som ser et stort potentiale i den-
ne nye sport. Udvalget har arbej-
det de sidste halve års tid, med at 
forberede opstarten, og forven-
ter at åbne tilmelding for hold til  
september.

Giv en hånd med!
Hvis du bakker op om E-sport i 
Hvinningdal, og gøre opstarten 
lettere, vil vi gerne høre fra dig. 
Du behøver hverken at være ga-
mer eller computerekspert, men 
vi har brug for forældre, som vil 
være med til at forme rammerne, 
visionen og løse nogle enkle op-
gaver for at denne nye aktivitet 
for vores børn og unge.

Det foreløbige setup:
• Der spilles og trænes i første 
omgang i onlinespillet CS:GO.
• Vi henholder os generelt til an-
befalingerne fra DGI.
• Vi vil lægge stor vægt på at ska-
be et sundt træningsmiljø, herun-

der bl.a. fokus på god omgangs-
tone, kost, motion og søvn.
• Der vil blive stillet gamersta-
tioner til rådighed til betalende 
medlemmer.
• Vi tilmelder hold i DGI-Ligaen.
• Kontingent vil ligge på ca. 1200 
kr./årlig. For den betaling får man 
som medlem stillet gamer station 
til rådighed under den ugentlige 
træning, mulighed for deltagelse 
i turnering, samt en team t-shirt.

Tilmeld dig Facebook-gruppen
Du kan få løbende information 
om opstarten, tidspunkt for til-
melding og andre praktiske ting, 
hvis du melder dig ind i Face-
bookgruppen HA85 E-sport.

NU ER DER OPSTART 
AF E-SPORT HOLD!
Af Morten Dixen Olseth

Er du eller dit barn interesseret i E-sport?



75 personer var med på den lo-
kalhistoriske vandretur i Hvin-
ningdal i det fremragende vejr 
onsdag aften d. 16. maj. Det var 
en meget spændende tur med 
fortællingen om Hvinningdal 
bys tilblivelse og forandring 
gennem flere hundrede år.

På turen fik deltagerne bl.a. for-
talt om anlæggelsen og driften af 
Kjellerupbanen, som havde stati-
on/trinbrædt, kun et stenkast fra 
hvor Hundeskoven på Jordkærvej 
ligger idag. På stien bag den gam-

le gårdbygning (nu motorcykel-
klub), kan man stadig se resterne 
af parronen. Se selv efter næste 
gang du kommer forbi.

Omkring 1680 nedbrændte alle 
huse i landsbyen Hvinningdal - 
pånær skrædderens. Man mener, 
at på det tidspunkt, lå det der ud-
gjorde Hvinningdal, småhuse og 
bygninger i slugten bag Aaben-
raavej. Man genopbyggede hu-
sene og gårdene 500 m. længere 
mod øst, i området omkring Hvin-
ningdalvej, Thorsvej og Reginsvej.

Navnet Hvinningdal
Landsbyen Hvinningdal næv-
nes iøvrigt første gang i 1323 og 
skrives da som Hwerningh. Med 
lidt god vilje, kunne det jo godt 
lyde lidt som noget der med ti-
den blev til Hvinning. Hwerningh 
skulle efter sigende henvise til 
den ”horn-formede” å, som slyn-
gede sig, ja - i dalen.

Tak til Balle Sogns Lokalhistoriske 
forening og Jørgen Stadel som 
havde arrangeret turen.

CONSTRUCTA  - ARKITEKTER & INGENIØRER  
-VI BYGGER PÅ OG MED BEGEJSTRING

ORDENTLIGHED - DYGTIGHED - EFTERTANKE

Sport & fritid - nybyg, om- og tilbygning af haller og klubhuse

Skoler & institutioner - nybyg, om- og tilbygninger 

Vi rådgiver dig professionelt og privat uanset 
hvilken type byggeri, du ønsker at opføre. 
Kontakt os - vores arkitekter, konstruktører 
og ingeniører arbejder i tværfaglige teams, 
og vi tilbyder rådgivning inden for alle faser i 
byggeriet. Læs mere om os på constructa.dk 
eller ring på tlf. 8681 7060

Privat & fritidsboliger - nybyg, om- og tilbygninger

Indeklima-, energi- og miljøoptimering

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            

Af Morten Dixen Olseth

HVINNINGDAL

30 31

PÅ TUR GENNEM
HVINNINGDALS HISTORIE  

Det er ikke til at se det, hvis man 
ikke lige ved det... Her står Jørgen 
Stadel fra Balle Sogns Lokalhi-
storiske forening, på resterne af 
togparronen ved Hvinningdal, 
og fortæller bl.a. historien om 
anlæggelsen og driften af 
Kjellerupbanen som i sin tid 
havde stop i Hvinningdal.



SÆT TIL SALG NU....
VI GIVER 2.500 KR. TIL HA85
PR. HENVISNING, VI FÅR**

Hvinningdal/Buskelund har alt...
· Gode idrætsfaciliteter og snart en ny hal
· Gode skoler og daginstitutioner
· Et godt udvalg af dagligvarebutikker
· Dejlig natur og skov til gå- og løbeture
· Tæt på byen og tilkørsel til motorvejen

Frank Lerche
Ejendomsmægler

** Kender du nogen, som skal sælge deres bolig - eller
skal du selv sælge? Så kontakt Nybolig Frank Lerche Sil-
keborg. For hver sælger der sætter til salg hos os, giver
vi 2.500 kr. til HA85, når boligen er solgt! Husk blot at
nævne HA85, når du mødes med en af vores mæglere.


