
BADMINTON 
Masser af fjer i hallen

DANS
Fest på en hverdag!

FODBOLD 
Hvinningdaldreng på kontrakt i SIF

Hvinningdal 
Aktivitetsforening
HAvisen for HA85 Nr. 103 - Oktober 2018 -når det skal være 

rigtigt sjovt...

PIGEBOLD RIMER PÅ SAMMENHOLD:

SLUTTDE  SÆSONEN
MED FLOT POKAL
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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 

JUL PÅ SCANDIC
2018 

D.  23/11,  24/11, 7/12 og 8/12
Vi tilbyder i år en uforglemmelig julefest i naturskønne omgivelser med:

Velkomstdrink 
Stor julebuffet med klassiske juleretter

Louis band spiller op til dans med "Musik du kender" og skal nok sætte gang i festen
Natmad sidst på aftenen

Pris pr. person: 495 kr.

Tilkøb af drikkevarer ad libitum med vin, øl, vand, kaffe og te.
Pris pr. person: 375 kr.

For bestilling eller yderligere information kontakt os på tlf. 86803533 eller  
e-mail: claus.vig@scandichotels.com 

Vi har nået vores indsamlingsmål 
på 2 mio. kr. til det nye halbyggeri. 
Det har kun kunnet lade sig gøre 
ved de mange frivilliges vedhol-
dende engagement, områdets 
opbakning og økonomiske støtte. 
Fra bestyrelsen i HA85 vil vi gerne 
sige en kæmpe tak for indsatsen 
til jer alle, der på den ene eller den 
anden måde har bidraget til den-
ne succes. Nu glæder vi os til, at 
Silkeborg Kommune kommer vi-
dere med deres del af i processen.  

Bymestre i sammenhold
Som flere måske bemærkede, så 
var vi nomineret til Årets Lokal-
område, men det blev desværre 
ikke Hvinningdal, der i år fik tit-
len. Vi sender dog et stort tillykke 
til Gødvad og alle deres frivillige, 
som vandt dette års pris. Til gen-
gæld påberåber vi os at være su-

veræne bymestre i sammenhold 
og fællesskab, som også er bæ-
rende elementer i vores Fælles-
skabshus-projekt. 

Vi hylder vores frivillige
I HA85 har vi rigtig mange frivilli-
ge, som hver uge bruger mange 
timer på foreningsarbejdet. Og 
heldigvis oplever vi, at der hele ti-
den kommer nye frivillige til. Det 
sker typisk i takt med, at vores 
børn starter på en aktivitet i klub-
ben. Heldigvis fortsætter flere det 
frivillige arbejde, selvom deres 
børn er stoppet i klubben. Det 
er en gruppe, som vi sætter sær-
lig stor pris på, for de viderefører 
vigtig erfaring, kultur og historie. 
For at hylde de frivillige starter vi 
i dette blad en serie af portrætter 
af frivillige i HA85.

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
kasserer@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.

VI GJORDE DET! Af Rasmus Munch, formand

Støt vores sponsorer
Et andet vigtigt element i at dri-
ve og udvikle vores forening, er 
vores sponsorer, som sikrer, at vi 
fortsat kan leve op til vores prin-
cipper om at holde kontingen-
terne så lave som muligt. Det bør 
vi allesammen kvittere for, og 
se netop deres vej og lade dem 
byde ind med gode tilbud, når 
vi hver især står overfor et behov 
for eksempelvis skift af bil, forsik-
ringstilbud, ejendomshandel el-
ler andre services som klubbens 
sponsorer tilbyder. 

I dette blad byder vi varmt vel-
kommen til Vestjylland Forsikring 
som ny samarbejdspartner, mens 
vores mangeårige sponsor, Folke-
sparekassen, har løftet deres øko-
nomiske engagement i klubben 
med et anseeligt beløb.
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Bilernes Hus A/S | Bredhøjvej 5 | 8600 Silkeborg  
Tel. 72 100 200 | info@bilerneshus.dk | www.bilerneshus.dk service i verdensklasse

KØR SIKKERT
DET ER SNART 

VINTER
Sne, slud og is...

Det er ikke vejret, der afgør om du kommer sikkert gennem 
vinteren! Det er dine dæk, bremser, styretøj, lygter, elsystem...  
Bilernes Hus gør din bil klar til vinteren!

Hjulskifte | Dækopbevaring | Dækservice | Vintertjek

BREMSERENS
for & bag kun 

Kr. 795,-

VINTERTJEK
14 punkter kun 

Kr. 295,-

HJULSKIFTE
bestil tid nu på  
www.bilerneshus.dk

TRYGHED I 
HVERDAGEN 
hør mere om vores 
serviceabonnement

HA85_Eftermarked_vinterhjul_201809_A4.indd   1 24-09-2018   15:15:55

Glædelig jul fra HA85
Fodbold • Håndbold • Badminton • Løb • Dans • Esportha85.dk

Tak til vores sponsorer:

PRIS 40 KR.

ÅRETS JULEKALENDER FRA HA85

KUN 40 KR.

En hyggelig tradition...

Julen har mange traditioner, og 
én af dem er den hyggelige jule-
kalender fra HA85. 

Udover at skabe spænding og 
chance for flotte præmier, giver 
salget af HA85 julekalenderen 
et væsentligt bidrag til klubbens 
ungdomsafdeling. 

Kalenderen sælges af klubbens 
ungdomsspillere fra fodbold, 
håndbold og badminton. Møder 
du ikke én af dem, kan du bestille 
en kalender på jul@ha85.dk, og 
aftale betaling og afhentning.

Vind en fodboldrejse!
På skrabekalenderen kan du vin-

de flotte præmier fra bl.a. JYSK,
Blockbuster.dk, Ego – Family,
gladerollinger.dk, ViSSEVASSE,
REMA 1000 og Landal GreenParks.

+ Ekstra chancen: Et rejsegave-
kort på 5.000 kr. til en valgfri fod-
boldrejse hos LA Travel.

HA85 har indgået sponsorafta-
le 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 rabatten til dig, giver 
PLAZA Ure & Smykker 10% af vores 
samlede køb som et sponsorat til  
HA85. Hvis du ikke har modtaget 
eller har glemt 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 
Sandlau, Blossom, Lund Copen-
hagen og mange flere.

KØB JULEGAVEN 
MED HA85-RABAT
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Spaden i jorden - men hvornår?
Et helt lokalområdet - omkring 
7.000 borgere og mere end 40 
lokale virksomheder, har støttet 
projektet, bl.a. med baggrund i 
den klare tilkendelgivelse Hvin-
ningdal fik af et flertal af byråds-
medlemmerne i Silkeborg tilbage 
i slutningen af 2016, om et byg-
geri til ibrugtagning i 2019. Et for-
sigtigt, optimistisk bud er ligenu 
en forsinkelse på et år.

Om udsigten til en forsinkelse af 
byggeriet slår Brian Herping fast:

- Vi har kæmpet for dette i det me-
ste af 6 år. Og lad mig sige det på 
denne måde: behovet er ikke blevet 
mindre! Lokalområdet har klaret 
sin del af aftalen, og nu må kom-
munen gøre sin. Vi vil lægge mak-
simalt pres på hvor vi kan, for at få 
sat spaden i jorden så hurtigt som 
muligt, understreger Brian Her-
ping. 

Med hårdt arbejde og lokalom-
rådets opbakning kom vi i mål 
med indsamlingen - en vigtig 
milepæl for en ny Hvinningdal 
hal og fællesskabshus. Det blev 
fejret på festligvis med sang, 
champagne og flødeboller på 
dagen, hvor det blev officielt.
 
Omkring 125 børn fra Hvinning-
dalskolen, akkompagneret af 
pædagogisk leder Niels Folke på 
guitar, sang Hvinningdal-sangen 
foran fremmødte borgere og 
sponsorere, som med kort varsel 
havde mulighed for at smutte af-
sted i frokostpausen eller mellem 
to møder. 

Første fase i hus - hvad så nu?
Fase 2 af projektet er planlæg-
ningsfasen. Det er her Silkeborg 
Kommune tager over. Projekt-
gruppen fra Hvinningdal har al-
lerede afholdt to dialogmøder 
med Kommunens folk omkring 
de overordnede tanker bag pro-
jektet.
 
- Kommunen har kvitteret for, at 
vi har lavet vores hjemmearbejde 
med workshops i lokalområdet, 
hvor vi har fået en masse brugba-
re input til projektet, udtaler Brian 
Herping, koordinator for halpro-
jektet.
 
Meningen er nu, at Kommunen 

Med super kort varsel, tog flere af sponsorerne til halprojektet sig tid til at køre til Hvinning-
dal og deltage i fejringen af indsamlingsmålet. På billedet ses Anja Povlsen, Marketingchef 
hos Bilernes Hus, Brian Herping, koordinator i styregruppen, Mette Agerup, Presse- og Kom-
munikationsansvarlig i Folkesparekassen, Rasmus Munch, formand i HA85, Gitte Nordskov 
Balling, Sponsormanager hos Eniig og Morten Dixen Olseth, bestyrelsesmedlem HA85. 
Også Finn Rasmussen fra Alderslyst Elektro var forbi, men nåede ikke med på billedet.

Fremmødte borgere skålede i champagne på at det lokale indsamlingsmål på 2 millioner 
kroner var nået. Det samlede byggebudget er på ca. 14-15 millioner kroner.

Af Morten Dixen Olseth

TILLYKKE HVINNINGDAL! 
INDSAMLINGEN KOM I MÅL

”Lokalområdet 
har klaret sin del 
af aftalen, og nu 
må kommunen 

gøre sin.”

laver et såkaldt områdestudie og 
derefter en egentlig lokalplan for 
området. I det arbejde er projekt-
gruppen inviteret til yderligere en 
række møder med kommunen. 
Det betyder at projekterne om-
kring den nye hal og fællesskabs-
hus, en ny kirke, en ny SFO på 
skolen samt omlægning af veje, 
bliver inddraget i en ”helheds-
plan” for Hvinningdal.

- Det kommer til at give hele om-
rådet et gevaldigt løft, at tingene 
tænkes sammen, siger Brian Her-
ping, men peger samtidig på, at 
tingene så også tager lidt længe-
re tid, end det man først var ble-
vet stillet i udsigt af kommunen.

HVINNINGDAL HALLEN
& FÆLLESSKABSHUS
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VI STØTTER den ny Hvinningdal hal & Fællesskabshus! VI STØTTER den ny Hvinningdal hal & Fællesskabshus!

Tusind tak for støtten! Tusind tak for støtten!

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

Hvinningdal Grundejerforening

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

Hovedsponsorat
Bilernes Hus

Fondsmidler
Sydbank Fonden
Lokale og Anlægsfonden
Jyske Banks Almennyttige Fond (Lystavle og 
dommerbord)

Platinsponsor
Alderslyst Elektro A/S
Y-Connection

Guldsponsor
VMZINC, Lysbro
Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab
Fredelund Holding ApS
Ikast Øjenklinik
Kreston SR Statsautoriseret Revisionspart-
nerselskab
MH7
Eniig Forsyning A/S
Øjenlægernes Optik v/Øjenlæge Lene Bang 
Jensen
Revisionshuset Tal & Tanker
AANA Holding ApS
Winther Sport & Fritid
PBR Invest ApS

Sølvsponsor
Folkesparekassen, Silkeborg
KK Ejendomme
PP Kristiansen Invest

Luxion
Silkeborg Autoforum A/S
Nordisk Company A/S
Alflex Invest
RealMæglerne Silkeborg ved Lene Bang & 
Connie Halberg
Elitecom ApS
Hvinningdal Malerservice

Bronzesponsor
Unit01
CADWorks.dk ApS
TandlægeCentret Silkeborg
CodeBoost ApS
Egstrøm’s Køreskole
Byens TV Service
Cavalcade Vine
Organisationskonsulenterne
Nybolig Frank Lerche
Michelin
Ester & Erik a/s
Hvinningdal Grundejerforening
SPORT 24 Silkeborg
Den Lille Jordemoder v/Mona Bindner
Fundraiseren

Folkeaktier
Filuca og Mille Merton Kjær
Grundejerforeningen Hvinningdal Nord
Grundejerforeningen Udgårdsvænget
Pantpatruljen – Hjalte, Magnus, Emil
Anonym grundejerforening
Pantpatruljen – Anna, Ida, Camille, Astrid, Ellen 

Familien Herping
Familien Bunten Kjeldal
Familien Munch
Familien Sørensen Mikkelsen
Familien Fynsk Søndergaard
Familien Hoffmann-Skafsgaard
Familien Husted
Familien Bjerre Nielsen
Familien Østgaard Dahl
Familien Krogh Haahr Jørgensen
Familien Bøhme Terkelsen
Rune Rubak
Familien Lindgaard Møller
Anna, Liva & Selma Beck Kristensen
Familien Steen-Jørgensen
Familien Gottorp Jeppesen
Familien Meyer Overgaard
Familien Damkier Skovsager
Lukas Hansen
Familien Villadsgaard Toft
Inge Priess Kronborg
Familien Gottorp Thor
Familien Skorstengaard
Torben Windeløv Myrhøj
Philip Windeløv Myrhøj
Jakob, Andrea & Johanne Pein
Familien Kirk Greisen
Bjørn, Carl & Annesofie Rosenkilde
Familien Knudsen
Familien Kvist Mølgaard
Liv Trede Mellergaard
Emil Trede Mellergaard
Læge Lene Munch & sønner

Camille Bunten
Flemming Glerup & Stine S. Glerup
Familien Ravn Nellemann
Oskar Foged
Mikkeline Foged
Familien Kaastrup Kjær
Kirsten og Jens Anker Tvedebrink
Familien Vestergaard Nielsen
Dorthe & Jens Kjærsgaard
Kristina Krogh Nielsen
Familien Heidemann Kjeldgaard
Familien Elgaard Løvschal
Nyhus
Niels, Brid, Christian & Anna
7.C Årgang 2004 – Hvinningdalskolen
Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal
Henriette Holst
Mette og Bjarne Hald
Burup Wiinholt
Marie & Peter Tvede
Sarah, Julie & Caroline Tvede Thornhøj
Familen Brændgaard Jensen
William & Clara Wermuth Sadeghi
Familien Friis Stenholt
Familien Amstrup
Familien Lange
Arne Linjordet
Tove Linjordet
Familien Bille Holst/Jørgensen
Bjerring
Vendelbo
6.B Årgang 2005 – Hvinningdalskolen
5.C Årgang 2006 – Hvinningdalskolen

3.B Årgang 2008 – Hvinningdalskolen
2.B Årgang 2009 – Hvinningdalskolen
2.C Årgang 2009 – Hvinningdalskolen
Familien Boots-Nielsen
1.B Årgang 2011 – Hvinningdalskolen
2.A Årgang 2010 – Hvinningdalskolen
Pantpatruljen – Wenke, Silje, Olivia, Merle
Familien Lauritsen
Ulla Gottlieb Kirkegård
Inge Marie Mastrup
Theo Duk Munch
Anna Duk Munch
Linda og Christian Gravesen
Anne Sofie Jørgensen
Thomas Endale Gottlieb Andersen
Nina Meron Gottlieb Andersen
Nikolaj K. Lehrmann
Mathias Mønster Nielsen
Emil Mønster Nielsen
Asta Guldberg Kobæk
Mathilde Munkgård Dixen Olseth
Magnus Munkgård Dixen Olseth
Vær God Ved Din Krop/Hanne Larsen
Johannes Klindt
Aggerbeck-Lauritzen
Per Thuesen
Hanne Mygind-Rasmussen
Familien Kamstrup
Filip & Daniel Køie Petersen
Georg og Victor Rasmussen
Ida og Mads Hvid Poulsen
Malou Nonbo Kristiansen
Matti Nonbo Kristiansen

Irene & Søren Bay Mark
Erik Tjener
Jette Tjener
Stine & Jacob Aaen Dürr
Anne & Jonas Winther Frandsen
Maise Pi Iisager
Gustav Winther Bælum
Hannah Winther Bælum
Vivian Haulrik
Familien Holst
Familien Biller Mikkelsen
Familien Stammose Mensberg
Grethelise Johanne Nielsen
Vivi Knappe Nørgaard
Ellen Christensen & Knud Jørgensen
Lucas Overgaard
Familien Juul Olsen
Nina Toft
Familien Paludan
Magne Overgaard Jepsen
Oskar Overgaard Jepsen
Familien Kildegaard
Orla Laursen
Familien Lester
Emmelie & Jacob Krog
Andreas & Pernille Tvede
Mathilde Tvede
Jacob & Johanna Andersen
Anni Winther
Ingemann Madsen
Familien Amby
Familien Høgh
Sofie & Victor Troelsen

Skjoldsvej
Julie Crohnager Andersen
Malou Crohnager Andersen
Familien Holm
Andreas & Mathias Holleufer Boesdal
8.A Årgang 2003 – Hvinningdalskolen
Gene Aidam
Familien Steinicke
Solvejg Jensen
Rene & Helle Troelsen
Jørn Schack Ludvigsen
Søren Lund
Randeris
Torben Nielsen
Dorthe Bechmann
Mikkel & Katrine Holst
Signe, Jens, Anette & Mogens Trads
Hjalte Heinze
Merle Heinze
Silje Heinze
Wenke Heinze
Kenneth Mogensen
Henriette Gyrud
Familien Aagaard Lassen
Familien Svendsen
Familien Skjerbæk
Familien Ebdrup
Familien Balling
Lucas & Lærke Rønbøg
Githa Holm
Bente & Knud Erik Søndergaard
Andelsboligforeningen Holbølvej
Klaus Nordentoft Lemvigh

Lise Skaaaning Buus
Celina Warburg Nielsen
Alberte Warburg Nielsen
Tina & Carsten Riisgaard
Birthe Puggaard Kristensen
Karla Suarez Taylor Junior
9.A årgang 2002 – Hvinningdalskolen
2.A Årgang 2009 – Hvinningdalskolen
Familien Høgh
Familien Egballe
1.A Årgang 2011 – Hvinningdalskolen
Familien Puggaard Holst
Carl Johan Leegaard Jepsen
Meta Leegaard Jepsen
Dagmar Leegaard Jepsen
Victor Staunstrup Floor
Familien Sørensen
Lisbet Søndergaard
Familien Boye Rasmussen
Anette Brink Bjørn
Familien Stichelbout
Jonna & Anja Hesel
Nanna Grøndahl Poulsen
Magnus Grøndahl Poulsen
Familien Maul
Familien Sørensen og Betzer
Familien Skovmose
Mikkel & Maya Thing Andersen
9.C årgang 2002 – Hvinningdalskolen
Børge Grønbæk Nielsen

Mangler du på listen, så send en mail med 
betalingskvittering til folkeaktie@ha85.dk.

www.sport24.dk
Elitecom + Hvinningdal Malerservice.indd   1 08/10/2018   11.19

Hvinningdal 
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Navn: Birthe Andersen 
Alder: 59 år. 

Jeg har boet i Hvinningdal i 32 år, 
og har 2 piger, som begge har væ-
ret aktive i klubben – og har også 
selv været aktiv.
 
Hvad laver du til dagligt?  
Jeg arbejder på kontor i Aalborg, 
og har været i firmaet i 32 år. Først 
i afdelingen i Silkeborg, og da 
denne blev lukket, var jeg med 1 
år i en afdeling i Fredericia. Og si-
den 2010 har jeg arbejdet i vores 
afdeling i Aalborg.
 
Hvilke arbejdsopgaver har du i 
klubben? 
Jeg er med i håndboldudvalget 
og varetager tjansen som turne-
ringsleder.
  
Hvorlænge har du været frivil-
lig i klubben? 
Uha - meget længe. Jeg startede 
som træner tilbage da min ældste 
datter begyndte at spille hånd-
bold.

Navn: Ruddi Vestergaard Nielsen
Alder: 45 år. 

Hvad laver du til dagligt?
Logistikchef ved DLG. Er med til at 
sikre, at det danske landbrug kan 
producere gode produkter.

Hvilke arbejdsopgaver har du i 
klubben? 
Jeg sidder i fodboldbestyrelsen, 
med ansvaret for banerne. Jeg 
skal sikre opkridtning, klipning 
og så står jeg for at tildele baner 
til træning og kampe.
Jeg er med som deltids hjælpe-
træner på U13 drenge, hvor jeg 
byder ind, med de dage jeg kan 
hjælpe. Vi er 4 der hjælper til på 
den måde.

Hvor længe har du været frivil-
lig i klubben?
Jeg startede som træner for U7 
drenge for ca. 7 år siden. Og har 
budt ind når jeg kunne hjælpe til.

Omkring 100 personer er fri-
villige i HA85 i én eller anden 
funktion. Fælles for dem alle er, 
at deres indsats er ulønnet. Det 
er en del af eksistensgrundla-
get for foreningen. 

Tilgengæld vil klubben gerne 
være med til at støtte de frivilliges 
personlige og faglige udvikling. 

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben? 
Der manglede frivillige, og for 
mig var det en dejlig måde at 
være sammen med mine børn på. 
Jeg har i mine ungdomsår altid 
været aktiv, både som spiller, som 
træner og i udvalg. Så for mig var 
det naturligt at tilbyde min hjælp 
dengang. Og nu hvor børnene er 
fløjet fra reden, og med en lang 

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben?
Det ligger lidt i mit DNA. Min far 
og mor var frivillige i min barn-
domsklub Bording, og jeg vil ger-
ne byde ind med de ressourcer 
jeg har, for at skabe et aktivt mil-
jø. Det nød jeg selv godt af som 
barn. 

Det gør vi ved at tilbyde deltagel-
se på træneruddannelser, og rele-
vante kurser inden for forenings-
arbejdet. Det er en god ballast at 
have med fremover, og som også 
kan opkvalificere en fremtidig jo-
bansøgning.

Vi har et tæt samarbejde om ud-
dannelser med de største organi-

arbejdsdag udenbys, så er det en 
god måde at bevare kontakten til 
folk i området og selve området 
på.
 
Hvem vil du gerne give et skul-
derklap? 
Alle dem der gør en indsats for at 
vor klub består – dem der er med 
til at sikre at der er et sundt fritids-
tilbud til børn – unge og ældre i 
vores område.

Hvem vil du gerne give et skul-
derklap?
Et stort skulderklap til alle frivilli-
ge trænere i HA85. Jeg beundrer 
det arrangement der ligges i op-
gaven. Uden dem var der ingen 
klub.

sationer inden for sport og idræt, 
DGI, DBU m.fl.

Har du lyst til at blive en del af de 
frivillige i HA85, så byd ind med 
hvilken funktion, du kan se dig 
selv i. Tag fat i en af kontaktperso-
nerne, som du finder info på for-
rest i bladet. 

HA85 KLÆDER DE FRIVILLIGE ORDENTLIG PÅ

Kære frivillige i HA85! 

I er klubbens vigtigste resource 
- vi sætter enorm pris på jeres 
engagement. 

Uanset om I varetager et træner- 
hverv, har påtaget jer tekniske, 
strategiske eller organisatoriske 
opgaver gør I en forskel for rigtig 
mange børn, unge og voksne i 
foreningen.

Tak for jeres indsats. 

I september måned blev HA85 frivillige indstillet til, og efterfølgende tildelt en anerken-
delse i form at 40 stk. nye, flotte Adidas fodbolde. Det skete i anledning af UEFAs frivillig-
heds uge, Grassroots Programme.
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Vi er så heldige i badminton-
afdelingen, at vi har en masse 
dygtige spillere, som også giver 
noget igen ved at være hjælpe-
trænere. 

I denne sæson har vi seks hjælpe-
trænere, som to ad gangen hjæl-
per til på de tre første hold om 
mandagen. Det er en kanon hjælp 
til træneren, som kan sætte dem 
til være ansvarlige for opvarm-
ning, spiløvelser, de kan hjælpe 
med at feede bolde, eller give lidt 
ekstra modstand til kamprunder. 

Og hjælpetrænerkollega Rasmus 
Falk supplerer: 

- Jeg bliver faktisk også en bedre 
spiller, fordi jeg får en dybere for-
ståelse for fx teknik og taktik - jeg 
kan mærke jeg er blevet bedre til 
at ”læse” spillet. 

Fra klubbens side er vi utrolig tak-
nemmelige for, at de unge men-
nesker hjælper, det løfter niveau 
og giver træneren overskud.

Fredag til lørdag 28.-29. septem-
ber var der Natminton i Hvin-
ningdal hallen. Denne gang 
kun for drenge, der kommer et 
girls only arrangement senere 
på sæsonen. Der var 20 tilmeld-
te spillere fra de tre første hold, 
foruden de to mandagstrænere 
Andreas og Nikolaj. 

Vi startede kl. 19 med aftensmad, 
som bestod af udsøgt pasta med 
kødsovs og dertil grøntsager, for-
beredt og serveret af frivillige for-
ældre. Herefter gik vi i hallen og 
gav den gas med en masse bad-
mintonspil; Bjergbestigning, War-
riors Unite og Mester. Herefter 
tog vi en lille pause med frugt og 
kage - igen fedt at forældre havde 
bagt til os. Så var det tid til andre 
boldspil; Fodbold og basketball, 

Som hjælpetræner lærer man 
også om de pædagogiske hensyn 
og om hvordan træneren struktu-
rerer en træning. De udvikler sig 
selv som mennesker, og bliver 
måske bedre til at stå foran andre 
og fortælle/fremlægge. 

Victor Lønvig er hjælpetræner, 
fortæller: 

- Jeg har valgt at blive hjælpe-
træner for at give noget igen, jeg 
synes det er fedt at bruge tiden i 
hallen med de unge mennesker.

vi spillede trænerne mod spiller-
ne i fodbold, en tæt kamp, hvor 
trænerne desværre tabte 10-1! 

Aftenens absolutte højdepunkt 
var, da vi senere slukkede lyset og 
mørkelagde hallen, og spillede 
med specielt indkøbte badmin-
tonbolde med lys i.

Til høj dak-musik spillede vi en 
halv time på kryds og tværs. Klok-
ken blev tæt på midnat og de 
yngste spillere gik i seng, mens 
de ældre holdt sig vågne endnu 
et par timer. 

Næste morgen stod nye frivillige 
forældre klar med morgenmad, 
nybagte boller, pålæg og juice - 
lækkert. Spillerne så lidt trætte 
ud, men synes det havde været 
en hyggeligt aften/nat. Et godt 
arrangement med fuldt hus og 
masser af glæde og fællesskab på 
tværs af alder. 

Mange tak til frivillige forældre, 
som hjalp med forplejning osv. 
Natminton i HA85 er efterhånden 
blevet en tradition, og som med 
garanti fortsætter.

De seks hjælpetrænere i HA85: 
Daniel Herping, Emil Ivarsen, Rasmus 
Glerup Ibsen, Oskar Overgaard Jepsen, 
Victor Lønvig Jensen og Mathias Johansen.

Natminton i HA85 er blevet en super god tradition. Den sidste weekend i september var 20 spillere samlet til hygge og badmiton i mørke.

  

Lindberg Træning 
og Massage 

Træning for alle 
 Herningvej 74 A. 8600 Silkeborg. Tlf. 60608684

www.lindbergtræning.dk

NATMINTON
- BADMINTON I MØRKE

BAD       BOYS
- TOP SEJE HJÆLPETRÆNERE

Af Nikolaj Krøjgaard Lehrmann, Cheftræner badminton

Af Nikolaj Krøjgaard Lehrmann, Cheftræner badminton
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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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Sæsonen er skudt godt og grun-
dig i gang for både Minidans og 
Danseglæde for Kvinder i HA85. 

I modsætning til sidste år, har jeg 
i år forsøgt at få gjort Minidans 
lidt mere struktureret. Sangene 
er genkendelige og jeg inddrager 
kun enkelte nye sange hver gang. 
Dette gør, at børnene føler sig 
mere trygge, og de ved nogen-
lunde hvad der forventes af 
dem. Man kan ikke 
gøre noget forkert, 
men jeg forventer, 
at man forsøger at 
deltage på bedste 
vis.

Alderen er fra 2-6 år. 
Det er naturligvis sta-
dig et dansehold, som 
primært fokuserer på 
danseglæden, uden så 
meget fokus på at få ko-
ordineret dansene. Mit 
mål er, at børnene mær-
ker musikken og har det 
sjovt til musik, og at de går derfra 
med endnu mere lyst til dans. 

I år er forældrene også kommet 
rigtig godt med på gulvet, og det 
er skønt at mærke hvordan smile-
ne og varmen breder sig i hele sa-
len. Jeg tænker, at det er en fanta-
stisk dejlig mulighed for forældre 
at være sammen med deres børn 
på på en sjov og lidt anderledes 
måde – og så er det gratis moti-
on for de voksne. Sæsonen koster 
100 kr. pr barn til og med decem-
ber. 

Når man som badmintonspiller 
spiller turneringer mod spillere 
fra andre klubber er man inddelt i 
en aldersklasse og klassifikation. 

Som nybegynder i D-rækken, her-
efter C-rækken, B, A, M (mester) 
og E (elite). De bedste spillere i 
deres årgang spiller Elite - her er 
kun plads til 16 spillere. 
Man tilmelder sig turneringer på 
Badmintonpeople, her skal man 
oprette sig som spiller og får et 
spiller-ID. Er der udfordringer ift. 
tilmelding så tag fat i en træner 
eller en fra bestyrelsen. Der er 
begynderstævner omkring Sil-
keborg, men det er også muligt 
at tage længere væk. F.eks. har 
en del af de ældre spillere været 
afsted til Victor Denmark Junior i 

Der efterlyses en ny frivillig efter 
nytår hvis holdet skal fortsætte. 
Jeg hjælper gerne med opstart. 
Det kan varmt anbefales, det gi-
ver så meget glæde og positiv 
energi!

Fest på en hverdag!
Danseglæde for Kvinder er holdet 
for dig, som bare elsker at danse. 
Her er der 

 
ingen regler, så det er ikke 

muligt at gøre noget forkert! Ved 
enkelte sange foreslår jeg yderst 
simpel koreografi, men det er 
primært fri dans til musik med 
et temmelig højt tempo. Salen 
sprudler af energi, og samtlige 
kvinder kommer med et åbent 
sind, giver slip på hæmninger og 
inspirerer hinanden til nye sjove 
dansemoves. 

Jeg er helt enormt opløftet efter 
disse dansetimer. Efter min me-
ning, er dans den skønneste form 
for motion. Man griner og smiler 

Odense i uge 42.

Rangliste
Denne sæson er der kommet 
en ny rangliste, som gør op- og 
nedrykning mere dynamisk. Som 
spiller er man indplaceret ift. ens 
niveau forrige sæson. Man kan 
eksempelvis være i M-rækken, 
i AM-rækken og A-rækken. Er 
man i den rene række A eller M, 
skal man tilmelde sig turnering. 
Er man AM kan man selv væl-
ge. Man får tildelt et antal point, 
en U15A spiller har måske 2000 
point, mens en U15AM har 2100 
eller mere. En ren M har over 2300 
point. Hver gang man spiller en 
kamp får man, eller mister man 
point afhængig af hvordan det 
går. Det giver flere point at vin-

og man mærker ikke at det er 
hårdt - og så har vi bare en fest og 
giver den max gas til fede nye så-
vel som gamle blandede rytmer.
 
Jeg ved, at det kan være meget 
grænseoverskridende for mange, 
og jeg tager hatten af for alle de 
modige og seje kvinder der kom-

mer, og rigtig mange kom-
mer alene! Der er ingen på 
holdet der dømmer nogen, 
og man kan komme lige 
som man er, og give den 
lige så meget gas som 
man har lyst til. Det er SÅ 
sjovt og befriende! 

’Why be moody when 
you can shake your…’ 
Her er målet også at in-
spirere til meget mere 
dans, at lytte til krop-
pen og give slip på 
hvad der er rigtigt og 
forkert, og simpelt-

hen bare hvile i sig selv og tænke 
at det man gør, det er helt perfekt 
– og man kan ikke være for me-
get! Man bliver bare så glad i lå-
get efter sådan en time. 

Vi danser mandag og torsdag af-
ten. Der er stadig plads på tors-
dagsholdet. Efter nytår vil der 
blive oprettet et enkelt hold med 
Danseglæde for Kvinder. Se op-
datering på Facebooksiden HA85 
Danseglæde for Kvinder. 

Dans gør glad så kom og vær 
med! 

de over en bedre spiller, dvs. en 
uventet sejr. 

Hele ideen med ranglisten er, at 
alle kampe er vigtige og det skul-
le være nemmere at sammenlig-
ne spillere på tværs af alder og 
køn. Der er point at hente til tur-
neringer og holdkampe (mere 
om holdkampe i næste nummer). 
Systemet er inspireret af måden 
hvorpå seniorspillerne optjener 
point, og man har forsøgt at ko-
piere det til ungdom. Da det er et 
nyt system vil der muligvis være 
et par udfordringer i starten, men 
det bliver løbende rettet til. Har 
du lyst til at vide mere så gå ind 
på:
https://issuu.com/badminton-
denmark/docs/pixi_nyrangliste

STOR SUCCES MED DANSEHOLD

Af Nikolaj Krøjgaard Lehrmann, Cheftræner badminton

Af Trine Søbjerg, HA85 dans

Dygtige
håndværkere
- de bedste 

løsninger
70 23 08 18
sinus-installation.dk

Dygtige
håndværkere

- de bedste løsninger

70 23 08 18
sinus-installation.dk

#DANSDETUD

NY, OG MERE 
DYNAMISK 
RANGLISTE I
BADMINTON
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Allerede ved indgangen lyder 
høj musik og glade børnestem-
mer akkompagneret af bolde 
der rammer halgulvet. Udenfor 
er det en halvkold og regnfuld 
onsdag oktober eftermiddag, 
men indenfor løber piger rundt 
med rød-blussende kinder. 

Vi befinder os i Hvinningdal Hal-
len- det er onsdag omkring kl. 
16.30 og U8 pigerne er ved at ind-
finde sig i hallen til deres ugent-
lige træning. Mange kommer 
direkte fra SFO’en så omklæd-
ningsrum og bænke langs hal-
gulvet er fyldt op med piger der 
binder håndboldsko iblandet en 
masse skoletasker.

Foran pigerne ligger nu en times 
træning. Hovedmålet er at de har 
det sjovt sammen, samtidig med 
at der leges med bolden, øves i 
at kaste, drible, dække op og en 
masse andet. Træningens høj-
depunkt er for de fleste, når der 

til sidst spilles indbyrdes kampe. 
De fleste gange er der omkring 
20 piger til træning, nogle gange 
lidt flere, så der er fyldt godt op 
på alle tre baner på tværs, når der 
spilles kamp.

Pigerne kommer fra både 1. Og 2 
årgang så nye venskaber på tværs 
er også potentielle.

Klokken nærmer sig 17.30, og hu-
møret er stadig højt inde i hallen. 
Pigerne samles til slut i midter-
cirkelen, og snakker kort om da-
gens træning inden der siges “på 
gensyn”. Alle pigerne spredes nu 
ud til deres tasker og begiver sig 
sammen med deres forældre ud 
i efterårsmørket. Tilbage står hol-
dets trænere glade og en smu-
le trætte, men fyldt op med den 
gode energi som sådan en flok 
piger giver. 

Og hallen er nu atter fyldt med 
god energi - denne gang fra er 

det klubbens U12 piger, som er 
mødt ind til træning.

Træningskampe
Lørdag den 6. oktober var alle 
U8 spillerne samlet i hallen til de 
første træningskampe. Holdet 
havde inviteret ØBG til en formid-
dag hvor der blev spillet en masse 
indbyrdes kampe. Det var en stor 
succes - alle fik mindst spillet 3 
kampe med “rigtig modstander” 
-mange fik 5-6 kampe. Det er altid 
sjovere og mere udfordrende at 
spille sammen som hold mod et 
andet hold. HA85-pigerne har en 
fantastisk kampgejst og holdånd. 
Stemningen er altid i top!

Den 27. oktober deltager holdet i 
Total håndboldstævne i ØBG og vi 
planlægger derudover også med 
mindst ét stævne mere inden jul.
Der skal lyde en stor tak til alle U8 
pigerne. Det er en kæmpe fornø-
jelse at træne jer, og se jer blive 
dygtigere til håndbold.

HALLEN ER FYLDT 
MED GOD ENERGI
Af Anne-Mette Husted, Håndbold træner U8/U10

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
Du kan endda fordoble OKs bi-
drag til HA85, hvis du også får el  
fra OK. Så fordobles 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.

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. 
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I august måned blev HA85 kon-
taktet af Vestjylland Forsikring, 
som ønsker at være mere synlige 
i og omkring Silkeborg. De havde 
forhørt sig rundtomkring efter 
en god og se riøs partner, og var  
blevet anbefa let at tage kontakt 
til HA85.

Fandt hurtigt fælles fodslag
I løbet af kort tid fandt parter ne 
frem til en aftale, som er interes-
sant for både HA85 og Vestjylland 
Forsikring. 

Formand i HA85, Rasmus Munch:
- Når virksomheder kigger vores 
vej og ønsker at indlede et spon-
sorsamarbejde, tager vi det me get 
seriøst. Det koster penge at drive 
en seriøs og stærk breddeforening 
som vores, og især når vi har den 
grundlæggende holdning til vores 
kontingenter, at de skal holdes på 
et så lavt niveau som mulig. Det  
betyder selvsagt, at midlerne skal 
findes på anden vis, og det er vi  
parate til at gøre en ind sats for. 

Derfor indeholder sponsoraftalen 
både et fast årligt kontant beløb, 
men der er også en del, hvor klub-
ben skal yde en lille indsats. 

Flemming Dalby, fra Forretnings-
udvikling i Vestjylland Forsikring 
fortæller:
- Vores sponsorater arbejder sam-
men med lokale kræfter, og støtter 
sport og kulturliv i hele det område 
i Midt- og Vestjylland, hvor vores 
kunder bor. Vi støtter, fordi vi vil 
gøde jorden dér, hvor vi høster.

- Vi kobler ofte sponsorater sam-
men med Grib Telefonen, et kon-
cept hvor foreninger og klubber 
skaffer os aftaler med nye kunde-
emner. For hver ny aftale betaler vi 
250 kr., og resulterer mødet i en ny 
kunde, giver vi yderligere 250 kr.

- Erfaringsmæssigt har vi på den 

måde støttet klubber som HA85, 
med relativt store beløb, og det er  
vi helt overbeviste om, at det også 
vil ske her, understreger Flem-
ming Dalby.

Rasmus Munch glæder sig til at 
komme igang med samarbejdet 
med Vestjylland Forsikring. 
- Jeg opfordrer alle i klubben og i 
vores område generelt, til at tage 
godt imod, når det måske er dig, 
som frivillige fra HA85 ringer til 
på den første ”ringeaften” sidst på  
efter året i år. 

- Det er helt uforpligtende, og det 
skader jo aldrig at få tjekket sine 
forsikringsforhold - og slet ikke, 
hvis man får et endnu bedre tilbud 
og kan spare penge og få bedre for-
sikringer, afslutter Rasmus Munch 
med et smil. 

HA85 har indgået en god sponsoraftale med Vestjylland Forsikring, der med medlemmer-
nes hjælp, kan blive meget attraktiv for klubben. På billedet ses formand Rasmus Munch, 
den lokale assurandør Ulrik Andersen og bestyrelsesmedlem Morten Dixen Olseth.

VI BYDER VELKOMMEN TIL: 

VESTJYLLAND
FORSIKRING

NY SPONSOR 
I HA85!

96 94 96 94  ·  vestjylland.dk

Vestjylland Forsikring har sikret vestjydernes værdier i mere end 175 år. I dag er vi et moderne forsikringsselskab med mere 
end 70 ansatte, der har det tilfælles med tidligere, at forsikringerne afspejler kundernes hverdag og virkelighed. Det er stadig 
kundernes værdier, der er vigtigst for Vestjylland Forsikring.

...dig

Er du tæt på dit forsikringsselskab?

Hvis svaret er ”Nej” – så er det måske et godt tidspunkt 
at få tjekket dine forsikringer. 

Kontakt Ulrik Andersen - din lokale assurandør 
i Silkeborg og omegn og find ud af om du kan 
spare penge og få bedre dækning ved at skifte til 
Vestjylland Forsikring.

 tæt på

HA85_21X27,9.indd   1 28-09-2018   14:06:40
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samme position og begge er ven-
strebenede, har jeg kigget meget 
på, hvad han gør på en fodboldba-
ne, og forsøgt at lære ud fra det.  
 
Har du et godt råd til vores unge 
fodboldspillere, drenge eller pi-
ger, som går og drømmer om en 
professionel fodboldkarriere?

- Først og fremmest handler det 
jo om at man tror på sig selv, og 
kæmper for at opnå sine mål. Man 
plejer at sige at hårdt arbejde over-
går talent. Så hvis man vil gå hele 
vejen, og måske blive professionel 
en skønne dag, kræver det at man 
vil det nok, og måske må tage nog-
le valg en gang imellem, som godt 
kan være både hårde og svære. 
 
- Man må dog ikke glemme at fod-
bold også skal være sjovt. Man skal 
nyde at komme til træning hver 
eneste dag, for ellers giver det ikke 
mening at bruge sin tid på det. Det 
er især vigtigt som helt ung spiller, 
at man bare nyder det, og hygger 
sig med at komme til træning med 
sine holdkammerater. 

Tak for snakken Sebastian, vi glæ-
der os til at følge dig videre!

Sebastian Jørgensen er en del 
af Silkeborg IFs talentudvik-
lingssystem. Som en rigtig Sil-
keborg-dreng kom han til SIF fra 
HA85, og blev optaget på Talent 
Team samtidig med at han skif-
tede til Sølystskolen midt i 8. 
klasse for at gå i den særlige eli-
teklasse.

I øjeblikket går han på Silkeborg 
Fodbold College med sidelø-
bende skoleuddannelse på HHX,  
College 360 Silkeborg. Sebastian 
er igang med uddannelsens sid-
ste år, og bliver fuldtids professio-
nel fodboldspiller i SIF til sommer.

- Jeg startede min ”karriere” som 
7-årig i HA85, og spillede her indtil 

jeg var 12 år. hvor jeg så skiftede 
ned til SIF, fortæller Sebastian Jør-
gensen og fortsætter:

- Min famile og jeg boede i Hvin-
ningdal, og jeg gik derfor også på 
Hvinningdalskolen. Jeg gik på sko-
len indtil midt i 8. klasse, hvor jeg så 
skiftede til Talent Team på Sølyst-
skolen, da det passede bedre med 
fodbold på den måde.
 
Hvordan husker du tiden som 
barn i HA85 og Hvinningdal?

- Når jeg ser tilbage på min tid i 
både HA85 og Hvinningdal, er det 
med en masse rigtig gode minder 
og gode oplevelser. Jeg synes Hvin-
ningdalskolen var en rigtig god 

skole, hvor jeg fik en masse gode 
venskaber med personer, som jeg 
stadigvæk ser idag.  
 
- Jeg kan ikke som sådan huske 
nogle specifikke kampe eller stæv-
ner fra de første år med fodbold, 
men jeg kan huske, at jeg altid glæ-
dede mig til at spille kamp, ligeme-
get hvem vi skulle møde.
  
Hvilke forbilleder havde du som 
barn?

- Siden jeg var helt lille, har jeg altid 
været stor fan af FC Barcelona, hvor 
jeg må sige at Messi har været mit 
helt store forbillede, og ham som 
jeg har set op til, og prøvet at spejle 
mig i. Eftersom vi begge to spiller 

DET HELE STARTEDE I HA85
INTERVIEW MED SEBASTIAN JØRGENSEN:

Af Morten Dixen Olseth

Sebastian Jørgensen kom til Silkeborg IF fra HA85 i 8. klasse. Her ses han i aktion på Jysk Park i kamp mod Næstved i august. 
Foto: Morten Kjær, Silkeborg IF. 

Som 7-årig startede Sebastian Jørgensen til fodbold i HA85. Her ses han (som nummer 
fire fra højre) med holdkammeraterne fra Hvinningdal, til Bymesterskaberne i Fårvang. 
På billedes ses bl.a. også målmand Magnus Dalsgaard og Luc Park (længst til højre), som 
idag begge spiller på U19-holdet i Silkeborg IF.

2015. Debut på future-landsholdet i kamp 
mod Sverige.

2018. Aftale med SIF om fuldtidskontrakt 
fra sommeren 2019.

2017. For fødderne af SIF-talentet Sebastian Jørgensen, ligger tidligere Ajax-, Real 
Madrid-, Tottenham- og HSV-spiller, og ex-verdensmester Rafael van der Vaart.

Da Sebastian Jørgensen en torsdag var 
forbi HA85 for dette interview, blev han 
hurtigt spottet af klubbens U8-drenge, og 
gav sig god tid til billeder og autografer.
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FC Silkeborgs 3 seniorhold - to 
herrer og et damehold - har fået 
en forrygende start på efteråret, 
hvor både Serie 2 Herrer og Se-
rie 2 Damer indtager førsteplad-
sen i puljen. 

Vores 1. hold er i gang med anden 
sæson under Bo Pedersen og har 
efter 9. spillerunde lagt sig klart i 
spidsen af serie 2. Drengene har 
i efteråret trukket sig sejrsrigt ud 
af 7 af 9 mulige opgør, hvilket gør 
at vi ligger 5 point foran den nær-
meste forfølger. Serie 2-holdets 
overbevisende start på efteråret 
har gjort, at vi allerede efter få 
kampe blev udråbt som opryk-
ningsfavoritter af de andre hold. 

Serie 4-holdet indtager en plads i 
det bløde midterfelt efter de før-
ste 9 kampe. Fra den nuværende 
5. plads er både op- og nedryk-
ning stadigvæk en matematisk 
mulighed, men det bliver vist 
også ved det, da holdet pt. er 7 
point fra den oprykningsgiven-
de 2. plads og har 13 point ned 
til nedrykningsstregen, i en serie 
4-pulje hvor der er stor forskel på 
holdenes styrke.

U19-spillerne bliver i klubben
For første gang i flere sæsoner er 
det lykkedes klubben, at have næ-
sten 50 seniorspillere. Dette høje 
medlemstal skyldes i høj grad, at 

der i klubben har været stor fokus 
på, at gøre årgangen fra ungdom 
til senior så let som muligt. 

- Allerede i vinters var vi klar over, 
at vi havde en stor gruppe 2. års 
U19-spillere, som vi skulle have in-
tegreret i en godt sammentømret 
seniorafdeling. Vi var godt klar over 
at det godt kunne være lidt skræm-
mende for en ung gut på 18 år, at 
sku gå fra at spille med klassekam-
meraterne i foråret til at sku træde 
ind i senioromklædningsrum, så 
det fandt vi selvfølgelig en løsning 
på, fortæller seniorformand Ron-
nie Bang, som i samarbejde med 
trænerne på de respektive hold, 
fik strikket en løsning sammen, 
hvor U19 og senior i optakten træ-
nede sammen én gang om ugen, 
hvilket for nogle enkelte U19-spil-
lere  fortsatte hele foråret.

- Vi kom jo faktisk i en situation, 
hvor vores forarbejde med transiti-
on af ungdomsspillere til senioraf-
delingen, endte med at give senior-
debut til 5 U19-spillere i foråret og 
var med til at hele 12 af spillerne i 
dag stadig er i FC Silkeborg, jævnt 
fordelt på de to hold, siger Ronnie, 
som også har fået et luksuspro-
blem ud af de mange nye unge 
spillere:

- Som det ser ud lige nu, så har vi 
faktisk for mange spillere til vores 

to hold, men mangler måske også 
en håndfuld mere, for at kunne op-
rette et serie 5-hold. Men det skal vi 
nok finde en løsning på og så vi kan 
have 3 herrehold i 2019.

  
Damerne følger trop
Vores damehold er i skrivende 
stund 6 kampe inde i efterårssæ-
sonen det eneste ubesejrede hold 
i kvinderes Serie 2 og indtager på 
imponerende vis førstepladsen 
med en målscorer på 33-3. 

- Det er super dejligt at se, at kvin-
derne har taget Serie 2-puljen med 
storm og knuser alt og alle, lyder 
det fra Ronnie inden han afslut-
ningsvis pointere: 

- Med lidt medvind i de sidste kam-
pe i Serie 2, kan stå med både at 
have et Serie 1 hold på herrer og 
damesiden”.

Af Ronnie Bang Pedersen, Senioransvarlig FC Silkeborg.

SENIORAFDELINGEN 
BLOMSTRER I EFTERÅRET 

Serie 2 damerne vandt i september en flot 
3-0 udesejr i lokal- og topopgøret mod SIFQ.

FODBOLD

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

Traditionen tro deltog mange af 
vores yngste fodboldhold i det 
afsluttende stævne U7-U10, ar-
rangeret af ØBG Fodbold og DGI 
Midtjylland. Et supergodt stævne 
med styr på forhold og gennem-
førelse. Her er nogle af de mange 
HA85-spillere, som havde en sjov 
dag med en god gang fodbold - 
og flotte resultater!

FODBOLD FOR EN GOD SAG
For andet år i træk deltog HA85’ Fodboldfitness 
Kvinder i Lyserød Lørdag-stævnet hos Lyseng IF, 
hvor indtægterne går til Støt Brysterne.
De top-seje fodboldkvinder gik flot igennem stæv-
net med 3 sejre og et knebent 0-1 nederlagt i sidste 
kamp.

3v3 INDESTÆVNE I HA85 15. DEC.
HA85 og DGI Midtjylland inviterer til indestævne for 
de yngste forboldspillere fra U5-U9. I den forbindel-
se søger vi frivillige til hjælp med enkelte opgaver.
Hold øje og meld ind, når vi skriver ud om det.

SÆSONAFSLUTTENDE STÆVNE FOR DE YNGSTE

FODBOLD
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BREAKING NEWS
Efter redaktionens afslutning 
indløb nyheden om at Serie 2 
Herrer har sikret sig oprykning 
til Serie 1. Stort tillykke!!
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Folkesparekassen og HA85 har 
indgået en ny samarbejdsaftale 
om et supersponsorat. Dermed 
udvider sparekassen og forenin-
gen det tætte samarbejde, som 
startede for næsten 20 år siden. 

Udover at være fast sponsor i 
HA85 i snart 20 år, har Folkespa-
rekassen været med fra start som 
projektpartner på indsamlingen 
til den nye Hvinningdal Hal & 
Fællesskabshus. I den forbindelse 
sørgede den lokale bank meget 
hurtigt for kampagnens første 
tryksager, oprettelse af indsam-
lingskonto og en MobilePay-løs-
ning:

- Som lokalt pengeinstitut har vi i 
Folkesparekassen stor interesse i at 
støtte op om initiativer, som er til 

gavn for nærområdet, vores kunder 
og kommende kunder. Vi er sikre 
på, at den ny hal og fællesskabs-
hus vil danne rammerne for rigtig 
mange gode timer for både store 
og små, siger Mette Agerup, der 
er presse- og kommunikationsan-
svarlig i Folkesparekassen.

Ny hal en realitet
Engagementet i indsamlingen til 
Hvinningdal Hal & Fællesskabs-
hus viste sig også stort, da spa-
rekassen i slutfasen indgik i den 
lokale investorgruppe, som gav 
hinanden håndslag på, at dele 
det resterende indsamlingsbeløb 
mellem sig.

I HA85 glæder man sig over, at 
det gode samarbejde er med til at 
skabe nye muligheder for lokal-

området:

- Det er med ydmyghed men også 
en stor stolthed, at vi nu forlænger 
og udvider samarbejdet med Folke-
sparekassen, som ligesom os har et 
positivt værdisæt og et stærkt lokalt 
engagement, hvilket de gang på 
gang viser. Jeg synes, at vi i samar-
bejdet understøtter hinandens vær-
dier rigtigt godt. 

- Sponsoratet giver os desuden 
mulighed for at kunne tilbyde og 
igangsætte forskellige aktiviteter 
i foreningen, indkøbe nyt udstyr 
og inventar samt at fortælle en 
god historie om et tæt og mange-
årigt partnerskab, fortæller Ras-
mus Munch, der er bestyrelses-
formand og sponsoransvarlig i 
HA85.

Samarbejde om Pantpatruljen

Folkesparekassen er et pengein-
stitut med holdninger, og et vær-
digrundlag om bæredygtighed 
og særligt, at økonomien skal fun-
gere med respekt for mennesker 
og miljø er en vigtig dagsorden. 
Derfor indgik Folkesparekassen 
og HA85 et samarbejde om for-
eningens Pantpatrulje, hvor børn 
og unge har ydet et imponerende 
stykke arbejde med at samle fla-
sker og pant ind til halprojektet:

- Det er meget imponerende, så en-
gagerede børnene er, og det er en 
utrolig indsats, de allerede nu har 
præsteret. Vi støtter meget gerne 
op om bæredygtige tiltag og initi-
ativer, der gavner miljøet, så Pant-
patruljen yder et stort stykke arbej-

de som er lige i Folkesparekassens 
ånd, fortæller Mette Agerup.

En holdning der bakkes op af for-
eningens formand:

- Det gør mig meget glad, at Folke-
sparekassen ser, anerkender og be-
lønner de unges engagement i den 
gode sags tjeneste, siger en glad 
bestyrelsesformand og fortsætter: 
Det er netop den type samarbejds-
partnere og sponsorer, som gør 
det ekstra sjovt at gøre en forskel i 
HA85 og i lokalområdet her i Hvin-
ningdal, slutter Rasmus Munch.  

Overvejer du at skifte bank, og vil 
du vide mere om Folkesparekas-
sen – så gå ind på www.folkespa-
rekassen.dk eller kig forbi dem på 
Herningvej i Lysbro.

Som en anerkendelse for indsatsen, inviterede Mette Agerup Pantpatruljen på besøg i 
Folkesparekassens hovedafdeling i Lysbro. Her fik pigerne en rundvisning og en snak om 
både indsamlingen, forventningerne til det kommende byggeri og ikke mindst stolthe-
den ved at kunne kalde det ”min hal”. Med sig hjem fik pigerne lidt forskellige gaver fra 
sparekassen.

FOLKESPAREKASSEN 
- NY SUPERPARTNER I HA85

FAKTA OM
FOLKESPAREKASSEN
www.folkesparekassen.dk

Folkesparekassen har afdelinger 
i Odense, Aarhus og Silkeborg, 
hvor også hovedkontoret er pla-
ceret. Man har ingen aktionærer 
eller andre kapitalinteresser, der 
skal tjenes penge til. Det øverste 
ledelsesorgan er et repræsen-
tantskab på 46 personer, der væl-
ges hvert fjerde år af Folkespare-
kassens garanter.

Mette Agerup, presse- og kommuni-
kationsansvarlig i Folkesparekassen 
og Rasmus Munch, formand i HA85, 
glæder sig over den nye udvidede 
sponsoraftale.
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E-sport er blevet en større og 
større del af både børn, unge og 
ældres hverdag. Derfor vil vi nu 
prøve at flytte det ud af værel-
set og ud i verden. I HA85 vil vi 
tilbyde tre spil: Fortnite, LOL og 
CS:GO. 

Vi er i gang med at uddanne vores 
instruktører gennem DGI eSport 
kursus, så vi er helt klar til at mod-
tage netop dig! Vores fokus ligger 
i samarbejde, kommunikation og 
problemløsning, som vi gennem 
vores træninger vil dygtiggøre 
dig i. Der er investeret i nogle læk-
re maskiner fra Lenovo, som kan 
trække alle spillene til ug! 

Vi forventer en seriøs tilgang
Hvis man tilmelder sig HA85 
eSport skal være klar på at; vise 
ansvar, samarbejde, være strat-
egisk tænkende, forbedre din 
kommunikation (og ledelse), være 
omstillingsparat og sidst men 
ikke mindst udvikle dig som ga-
mer.

Engagerede trænere
Indtil videre er vi 4 instruktører på 
HA85 E-sport. Tre til CS:GO og en 
til LOL. Andreas, Markus og Hen-
rik vil stå for CS:GO, mens Rasmus 
varetager LOL. 

Andreas, 26 år. Har været meget 
aktiv inden for spillet CS. Helt 
tilbage fra spillet kom ud er der 
lagt mange timer foran skrive-
bordet. Andreas har spillet på 
hold over flere omgange, og har 
dermed også god kendskab til de 
dynamikker som er tilstede på et 
CS:GO hold. I fritiden bliver der 
løbet og spillet Disc golf, når det 
ikke er computeren der trækker.

Markus, 27 år og har spillet man-
ge forskellige spil, alt fra LoL, 

CS:GO, WoW til diverse strategi-
spil, hvilket giver ham en strate-
gisk evne, man skal lede længe 
efter. Han holder sig dog primært 
til PC bruger ikke alverdens tid på 
konsoller og dertilhørende spil. 

Henrik, 26 år, har i sine yngre 
dage tilbragt mange timer bag 
skærmen, og efter 8 års pause fra 
computeren, har han genoptaget 
computerspillet. Det er primært 
CS:GO det står på. Udover com-
puter spillet, bruger han sin fritid 
på fodbold og til tider mountain-
bike.

Rasmus, 25 år, har spillet League 
of Legends siden 2011, og er nu 
klar til at lære sine strategier og 
færdigheder fra sig. 

Fælles for alle fire, er at de alle 
sammen er lærerstuderende på 
VIA University College Campus 
Silkeborg. Der vil derfor også bli-
ve lagt fokus på anderledes læ-
ring, bevægelse og praksis fælles-
skaber.

Vi glæder os helt vildt til at se jer 
alle sammen.

Venlig hilsen, Markus, Andreas, 
Henrik og Rasmus.

VELKOMMEN_TIL_ESPORT 
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Vi har oplevet stor efterspørgsel på Esport i 
HA85. Men med den den aktuelle kapacitet 
på 10 gamermaskiner, giver det en natur-
lig begrænsning for tilmelding.
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CONSTRUCTA A/S - INGENIØR OG ARKITEKT RÅDGIVNING

-BYGGERI DER VIRKER I HVERDAGEN

SILKEBORG - BJERRINGBRO - HORSENS - ROSKILDE
WWW.CONSTRUCTA.DK

Vi hjælper dig professionelt eller privat uanset 
hvilken type byggeri, du ønsker at opføre. Vores 
arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører 
arbejder sammen på tværs af fag, så du får et 
optimalt byggeprojekt. Vi tilbyder rådgivning inden 
for alle faser i byggeriet. 
Skal vi også hjælpe dig?

Ring til os på tlf. 

Skoler & institutioner - nybyg, om- og tilbyg, indeklima, energi og miljøoptimering 

Privat & fritidsboliger - nybyg, om- og tilbygninger

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

8681 7060

Prisvindende arkitektur og ingeniørkunst

Som opfølgning på Royal Run i 
maj, måtte Skovløberne konsta-
tere, at man ikke fik følgeskab af 
kronprinsen til Almindsøstafet-
ten. Han var optaget til anden 
side. Men pyt, - Skovløberne fra 
HA85 deltog atter med et hold 
til stafetten. 

Som sædvanlig – kunne man 
næsten fristes til at sige - havde 
arrangørerne sørget for det flot-
teste og luneste sensommervejr,- 
det var så perfekt.

Der deltog ikke mindre end 3100 
løbere og gående, som sørgede 
for at skabe en hyggelig stemning 
både før, under og efter løbet.

Selv om stafetten også handler 
meget om det sociale samvær, så 
var alle fire Skovløbere fra HA85 
bare tændte og gav den gas! 
Holdånden driver en, og man vil 
jo gerne yde sit bedste. Der var 
sved på panden og høj puls, men 
da der var øl, vand, grillpølser og 
hjemmebagte pølsebrød i sigte 

efter stafetten, så var det alle an-
strengelserne værd.
 
Kom og løb med
Løbeklubben fortsætter den 
gode træning, og der løbes hele 
året rundt. Hver onsdag kl. 18.00 
løber vi med start fra Hvinning-
dalhallen, og vi løber gerne 10-
13 km ad varierede ruter i vores 
skønne område. Vi vil gerne være 
flere, så spænd blot løbeskoene 
på, vi lover at tage godt imod dig.

SKOVLØBERNE TIL ÅRETS TRADITIONELLE LØBE-EVENT: 
ALMINDSØSTAFETTEN Af Ulla Andersen,

Formand for løb.

Skovløberne fra HA85 til Almindsøstafetten 2018; Simon Rasmussen, Knud-Erik Christensen, Ulla Andersen og René Kristensen.
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med taler, snor-overklipning og 
grillpølser. 

I september afholdt 4. årgang 
høstmarked hvor vores afgrøder, 
honning og æblemost blev solgt. 
Samtidig blev der danset folke-
dans og lavet konkurrencer. Efter-
følgende skal vi sammen finde ud 
af, hvad de næste tiltag og inve-
steringer skal være.

Det seneste år er der på græs-
plænen ud mod Eidervej vokset 
en have frem. Formålet med pro-
jektet har været at lave et områ-
de hvor børnene får mulighed 
for at drive et “landbrug”, arbej-
de med biodiversitet og godt 
købmandskab.

Projektet startede op i august 
2017, hvor der i første omgang 
blev anlagt en hønsegård og en 
bigård.

Det har været fantastisk at se 
hvordan børnene på hele skolen 
har taget imod, og passet på ha-
ven og vores dyrehold, og at be-
boerne i Hvinningdal-området 
besøger haven i weekenderne. 
Det er dejligt at se at så mange 
har glæde af det nye grønne om-
råde, både i og uden for skoleti-
den.

Bigården er lavet i samarbej-
de med AQUAs skoletjeneste, 
som har leveret bistader og ikke 
mindst bidragter til børnene. 
Hønsehuset blev lavet sammen 
med ByggeKaravanen, som bi-
drog med materialer og værktøj.
I løbet af året er bier og høns ble-
vet passet af eleverne, som på 
skift har renset ud i hønsehus, 
samlet æg, fodret bier og slynget 
honning.

Vores store drøm har hele tiden 
været at bygge et hus, som kunne 
bruges som væksthus og uden-
dørs undervisningslokale. Dette 
blev pludselig muligt, da vi blev 
en del Silkeborg Biblioteks pro-
jekt Kulturkuplen. I løbet af april 
2018 blev Hvinningdalskolens 
kuppel rejst med stor hjælp fra 
fem ihærdige og dygtige bed-
steforældre. I juni kunne der af-
holdes officiel åbning af kuplen 

Torsdag 20. september afholdte 4. årgang et stort høstmarked, hvor der blev solgt ud af 
skolehavens afkast. I boderne blev der både solgt honning, syltetøj, syltede grøntsager, 
æblemost, hønsekødssuppe og snobrød. Der var også mulighed for at muntre sig med 
diverse konkurrencer og lege, hønseskidning samt folkedansopvisning. Mange elever, læ-
rere og familiemedlemmer havde fundet vej til markedet, hvor høst-stemningen var i top. 

HAVEN PÅ 
HVINNINGDALSKOLEN
Af Martin Holst, lærer på Hvinningdalskolen

www.sport24.dk

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            



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.


