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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 

I sidste nummer af bladet skrev 
jeg, at vi havde nået indsamlings-
målet, og i dette nummer kan 
jeg fortælle, at vi har haft første 
møde i Idé- og Programudvalget 
med Silkeborg Kommune. Her vil 
vi lægge rammerne for at skabe 
det bedst mulige samlede projekt 
for hele vores dejlige lokalom-
råde med realisering fra 2021. Vi 
har fortjent et godt projekt i Hvin-
ningdal.  

Men de fysiske rammer gør det 
ikke alene. Det er om muligt end-
nu vigtigere med indholdet og 
aktiviteterne for de børn, unge, 
voksne og ældre, som har deres 
gang i og uden for foreningen. I år 
har vi forbedret multibanen med 
hjælp fra Stark Silkeborg, som 
er blevet banesponsor for Stark  
Mini-arena. 

Selvom vi har over 1000 medlem-
mer i HA85, så er det desværre til 
stadighed svært at finde frivillige 
til at hjælpe med de forskellige 
opgaver, hvoraf mange af opga-
verne kun er af få timers varig-
hed. Det kunne f.eks. være at stå 
i Caféen nogle timer til stævner 
og lignende, hjælpe med opsæt-
ning/oprydning eller måske bistå 
nogle af vores mange frivillige 
trænere på holdene. 

Vi står også med en konkret ud-
fordring med at få besat udvalgs-
poster, og vi har derfor iværksat 
et forløb med DGI, hvor vi sætter 
fokus på frivilligheden i vores for-
skellige afdelinger. Jeg vil opfor-
dre dig til at tage fat i os i bestyrel-
sen, hvis du kan undvære et par 
timer i ny og næ til forskellige op-
gaver. Man kan hjælpe på mange 

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 SER FREM MOD 2021 – OG ENDNU VIDERE
måder, og vi vil tage godt imod 
dig, uanset hvilken rolle eller op-
gave du byder ind på. 

Igen vil jeg bringe en stor tak til 
vores sponsorer, for de gør det 
muligt for os at få økonomien til at 
hænge sammen. Jeg håber, at I vil 
støtte dem ligeså meget, som de 
støtter os. I den forbindelse vil jeg 
nævne, at Constructa, Silkeborg 
Fodbold College og Skabertrang 
netop har forlænget deres spon-
sorater med 3 år, og vi er i dialog 
med flere andre om forlængelse 
af deres sponsorater.  

Rigtig god læselyst. 
Vi ses på banerne og i hallen!

Med venlig hilsen
Rasmus Munch 
HA85 formand
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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

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 

www.bilerneshus.dk

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 kon-
taktpersonerne, som du finder 
info på forrest i bladet. 

Omkring 100 personer er frivillige 
i HA85 i én eller anden funktion. 
Fælles for dem alle er, at deres 
indsats er ulønnet. Det er en del 
af eksistensgrundlaget for for-
eningen. 

Tilgengæld vil klubben gerne 
være med til at støtte de frivilliges 

Velkommen til HA85’ ordinære 
generalforsamling mandag 25. 
marts kl. 19.00.

Foreningen er i en rivende udvik-
ling, så kom og vær med til at gøre 
status på det seneste år - lyt med, 
byd ind og deltag i snakken om 
hvordan vi bedst muligt fortsæt-
ter de mange gode tilbud vi giver 
børn, unge og voksne i området.

personlige og faglige udvikling. 
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-
sationer inden for sport og idræt, 
DGI, DBU m.fl.

Du finder kontaktinformation på 
side 2 eller på www.ha85.dk.

BLIV FRIVILLIG I HA85!

TAG MED TIL GENERALFORSAMLING

B U R E A U   O N L I N E   T R Y K
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så det skal både kommunen og 
hele lokalområdet arbejde videre 
med, mens der tages fat på de fi-
nansierede anlæg.     

Tidsplanen for de kommende år 
Arbejdet med den nye lokalplan 
for området er skudt i gang – og 
ligger klar i starten af efteråret. 
Det betyder, at hal- og fælles-
skabshusbyggeriet kan komme 
i udbud, når lokalplanen er ved-
taget. Vi holder møder i idé- og 
programudvalget og tegner på 
bygningen indtil da. 

Det er naturligvis Constructa, der 
har skitseret de første idéer til 
hallen, som står for at tegne den 
endelige konstruktion. Hal- og 
fællesskabshus forventer vi er 
færdigt medio 2021, og vi fasthol-
der placeringen af hallen ovenpå 
Buskelundvej.

Det er endnu uvist, hvornår til-
bygningen på skolen er færdig. 
Men SFO-erstatningsbyggeriet 
forventer vi afsluttet senest sam-
tidig med hallen, muligvis før. Til 

Områdestudiet for Hvinningdal 
blev 22. januar godkendt i Øko-
nomi- og Erhvervsudvalget i Sil-
keborg Kommune. Det betyder, 
at en ny lokalplan og de mange 
anlægsprojekter i området nu 
kan sættes i gang og realiseres 
hen over de kommende år.  

Hvad er et områdestudie 
egentlig? 
Et områdestudie er en undersø-
gelse af, hvordan et lokalområde 
får mest muligt ud af de kommu-
nale ejendomme, der skal bygges.  
Vi laver et områdestudie, når der 
skal opføres flere kommunale 
ejendomme eller udvikles på eksi-
sterende bygninger inden for et af-
grænset område, hvor bygninger-
nes funktioner påvirker hinanden. 

I Hvinningdal skal hele fem pro-
jekter sættes i gang, og områ-
destudiet har undersøgt syner-
gierne imellem bygningernes 
funktioner, og vi har spurgt ind til 
de lokale behov for infrastruktur, 

gengæld er det helt sikkert, at 
kirken står færdig 2022, for Bal-
le Sogn Menighedsråd arbejder 
mod en helt bestemt dato, og vi 
gør, hvad vi kan for at planen lyk-
kedes. 

Infrastrukturen arbejder vi på lø-
bende, så der er adgang til Trolde-
busken ad andre veje, når Buske-
lundvej lukkes og omlægges til 
en cykelgangsti. Vi har undervejs 
fokus på sikkerhed for gående 
og cyklister med den kommende 
trafikløsning, hvilket også er et 
stærkt, lokalt ønske. 

Områdestudiet og HA85’s stærke 
engagement betyder, at udvik-
lingsplanerne for jeres område 
hænger bedre sammen og rum-
mer nye muligheder for udvikling 
af en attraktiv bydel.  

Så tak for samarbejdet så langt! 
Vi holder jer orienteret om projek-
ternes udvikling – og griber fat i 
jer, når indholdet af Hvinningdals 
fællesmødested og hjerterum 
skal identificeres.

aktivitetsarealer og funktioner i 
området. Kort sagt er det en plan 
udviklet på tværs af fagområder 
sammen med lokale brugerre-
præsentanter, som sikrer, at den 
samlede investering i Hvinning-
dal giver merværdi til området.

I Hvinningdal har lokalbefolknin-
gen indsamlet 2 mio. kr. til fælles-
skabshuset. Og der har i denne 
forbindelse været en inddragen-
de, bred proces, som kommunen 
har brugt i sit videre arbejde mod 
en fælles plan. 

Områdestudiet bygger på dialog 
– og Silkeborg Kommune har spil-
let bold med HA85, Hvinningdal 
Lokalråd, Balle Sogn Menigheds-
råd, Hvinningdal Skole og Dagin-
stitutionen På Toppen. Samarbej-
det har givet en række værdifulde 
indsigter, som er omsat i planen.

En stærk totalløsning i hjertet 
af Hvinningdal 
De kommende år sker der nye, 

spændende tiltag i Hvinningdal. 
Der skal opføres en ny kirke, byg-
ges om på skolen, opføres et fæl-
lesskabshus og en ekstra hal. Der 
bliver behov for flere parkerings-
pladser og en gentænkning af 
infrastrukturen i området, så alle 
institutioner og de nye bygninger 
kan tilgås på en hensigtsmæssig 
måde.

Og under arbejdet med områ-
destudiet stod det klart, at der 
også er behov for en tydelig an-
komst til hal, idrætsanlæg, skole 
og fællesskabshus. Det har ud-
viklet sig til et fælles udendørs 
samlingspunkt mellem de tre 
bygninger, hvor børn, forældre 
og fritidsbrugere har sin daglige 
færden og derfor naturligt mødes 
i hverdagen. 

Hvad det fælles samlingspunkt 
skal indeholde, er endnu uvist. 
Det skal defineres sammen med 
jer og de øvrige lokale interessen-
ter. Anlægget er ikke finansieret, 

Udeområderne vil kunne indrettes med aktiviteter og faciliteter der retter sig mod mange mål- og aldersgrupper. Selv de små mellem-
rum, hallens facade og overgange fra bygning til samlingspunkt kan udnyttes - bænke, blomster, aktiviteter, sport, skygge osv. Dette 
nye fælles samlingspunktet i Hvinningdal, skabes løbende på lokalområdets initiatv - f.eks ved søgning af fonde mv.

Skitseplan: Som et led i projekt ”Sikker skolevej”, vil den eksisterende Buskelundvej forbi 
hallen og op til Vandrekirken lukkes for kørende trafik. I stedet vil en ny vej, for kørsel til den 
nye kirke og Børnehuset Bakkebo, blive anlagt via Christianfeldtvej. Indkørsel til skolen via 
Eidervej sløjfes, og istedet anlægges og sammenlægges en ny stor p-plads med kiss’n’ride.

OMRÅDESTUDIET GODKENDT: 
NU SKAL PLANERNE HAVE LIV 
Af Liv Mørch Malskær, Projektkonsulent i Ejendomme, Silkeborg Kommune

Hal og fællesskabshus

Fakta

Skole

Ny p-plads og 
Kiss’n’Ride

Ny kirke

Boldbaner

Boldbane
Multibane

Boldbaner

Ny børnehave

MERE END EN NY HAL

Silkeborg Kommune vil gerne til-
trække endnu flere børnefamilier. 
Derfor ønskes de bedste rammer 
for børn sikret, samtidig med at 
der skabes levende og attraktive 
lokalsamfund, hvor bl.a. skoler 
indgår i tæt samspil med dagin-
stitutioner, foreningsliv og andre 
lokale aktører. Her er kommu- 
nens bygninger helt centrale.

I budgettet 2018 har byrådet be-
sluttet, at der skal bygges en ny 
hal i Hvinningdal. I den forbindel-
se har en lokal styregruppe ind-
samlet midler til finansieringen af 
et fælleshus, der medfinansieres 
af Silkeborg Kommune. Derud-
over har Balle Sogns menigheds-
råd ansøgt om opførelse af en ny 
kirke i Hvinningdal og formoder 
at indvie denne medio 2022 som 
erstatning for den midlertidige 
vandrekirke. Dertil kommer, at 
byrådet i budgettet for 2019 har 
afsat midler til et erstatningsbyg-
geri for de lokaler SFO/klub er fra-
flyttet, for at gøre plads til børne-
huset Bakkebo.

I forbindelse med at den lokale 
styregruppe har indsamlet midler 
til et fællesskabshus, har styre-
gruppen for fælleshuset og HA85 
udført et stort og grundigt forar-
bejde til gavn for områdestudiet.

Udeområderne skal indrettes med aktiviteter og faciliteter der retter sig mod mange mål- og aldersgrupper. Selv de små mellemrum, hallens facade og overgange fra 
bygning til samlingspunkt kan udnyttes - bænke, blomster, aktiviteter, sport, skygge osv.Udeområderne skal indrettes med aktiviteter og faciliteter der retter sig mod mange mål- og aldersgrupper. Selv de små mellemrum, hallens facade og overgange fra 

bygning til samlingspunkt kan udnyttes - bænke, blomster, aktiviteter, sport, skygge osv.

Udeområderne skal indrettes med aktiviteter og faciliteter der retter sig mod mange mål- og aldersgrupper. Selv de små mellemrum, hallens facade og overgange fra 
bygning til samlingspunkt kan udnyttes - bænke, blomster, aktiviteter, sport, skygge osv.



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

Fondsmidler
Lokale og Anlægsfonden, 200.000 kr.

Sydbank Fonden, 100.000 kr.

Nykredits Fond 
40.000 kr. (Foyerområde)

Jyske Banks Almennyttige Fond 
24.000 kr. (Lystavle og dommerbord)

Danske Bank Silkeborg Fonden 
18.000 kr. (Infoskærme)

Platinsponsor
Alderslyst Elektro A/S
Y-Connection

Guldsponsor
VMZINC, Lysbro
Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab
Fredelund Holding ApS
Ikast Øjenklinik
Kreston SR Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab
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 v/
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
Lucas Bruun Johansen
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 Boye Rasmussen
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
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
Birthe Skov Hansen

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

Hvinningdal
Malerservice

Elitecom + Hvinningdal Malerservice.indd   2 08/10/2018   11.19

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

NAVNESPONSORAT: Bilernes Hus Arena
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PORTRÆT AF EN FRIVILLIG I HA85

Navn: Christian K. Ibsen
Alder: 49 år. 

Hvad laver du til dagligt? 
Forretningsudvikler i Jyske Bank, 
hvor jeg arbejder med digitale 
løsninger til kunderne.

Hvilke arbejdsopgaver har du i 
klubben?
Jeg fungerer som hjælpetræner 
og holdleder i badmintonafdelin-
gen.

Hvor længe har du været frivil-
lig i klubben?
Mon ikke det efterhånden er på 
femte år!?

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben?
Først og fremmest er det en god 
måde at være sammen med sine 
børn på omkring fælles oplevel-
ser inden for idrætten, dernæst 
mener jeg det er vigtigt med et 

Navn: Andreas L. Nielsen
Alder: 26 år. 

Hvad laver du til dagligt? 
Til dagligt læser jeg på lærerud-
dannelsen i Silkeborg, hvor jeg er 
ved at afslutte mit sidste år. 
Jeg dyrker desuden en del disc 
golf - minder meget om golf, ud-
over at køllen er skiftet ud med 
en disc (kompakt frisbee), som så 
skal kastes i en kurv. 

Hvilken funktion/post har du i 
klubben?
Jeg er Esports træner for en flok 
seje drenge på ca. 13 år. Vi træner 
i CS:GO.   

Hvor længe har du været frivil-
lig i klubben?
Jeg er ganske ny - har været med 
siden september 2018. 

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben?
Jeg havde hørt at HA85 var igang 
med at starte et projekt op med 
Esport, og deltog efterfølgende 
til et opstarts møde. Her mød-
te jeg et par meget engagerede 
gutter, Morten Dixen Olseth og 
Simon Fischer Holm. Jeg kunne 
hurtigt mærke at der var tænkt en 

frivilligt engagement hvis en klub 
som HA85 skal fungere.

Hvem vil du gerne give et skul-
derklap?
Helt klart formanden for badmin-
tonudvalget, Søren Ivarsen, der 
gør en kæmpe indsats for at vi har 

masse gode tanker om hvordan 
dette projekt skulle sættes i søen. 
Herefter var jeg egentlig hoppet 
ombord. 

Siden jeg var en knægt på 11-12 
år har jeg brugt rigtig mange ti-
mer foran skærmen. Dengang 
var der dog ikke den samme op-
mærksomhed på computerspil 
som der er idag. ”Det er spild af 
tid” var ofte det man hørte, spe-
cielt fra mine forældres generati-
on. 

Tonen er heldigvis blevet ander-
ledes - men der hersker stadig 
en del fordomme og formod-

udviklet en velfungerende bad-
mintonafdeling, samt cheftræner 
Nikolaj Krøjgaard, der med sit 
engagement i træningen og spil-
lerne, har været med til at løfte ni-
veauet i klubben og glæden ved 
sporten betragteligt. 

ninger. Dem vil jeg meget gerne 
være med til at gøre op med, alt 
imens jeg er med til at give en flok 
unge mennesker muligheden for 
at deltage i et socialt fællesskab 
med fokus på personlig og fælles 
udvikling. En mulighed jeg des-
værre ikke selv havde dengang. 

Hvem vil du gerne give et skul-
derklap?
De andre Esports-trænere gør en 
rigtig god indsats. Jeg er sikker på 
at det gode samarbejde er med 
til at give nogle gode rammer.  
Det ved jeg, at der mange der bi-
drager til. 

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

• Topografiske 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 finder 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,
finder 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            

Kære frivillige i HA85! 
I er klubbens vigtigste resource - vi sætter enorm pris på jeres engagement. Uanset om I varetager 
et trænerhverv, 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. 
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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

Årets traditionsrige HA85 klub-
mesterskab for ungdomsspillere 
afholdes lørdag den 23. marts fra 
kl. 9.00.

Turneringen deles op i flere al-
dersgrupper/niveauer, så vi får 
nogle rimelig lige kampe. Vi spil-
ler endvidere i puljer, så alle vil 
være sikret et minimum antal 
kampe. Cafeen vil være åben og 
alle er velkomne i Hvinningdal 
hallen

HUSK 
KLUBMESTER-
SKABERNE 2019

I november afholdt badminto-
nafdelingen i samarbejde med 
DIF og DGI, for første gang en 
camp kun for piger i alderen 
fra 5.-8. klasse. Målgruppen var 
både piger, der ikke gik til bad-
minton, og piger der gik til bad-
minton i forskellige klubber i og 
omkring Silkeborg. 

Naja fra 6. årgang og Marie fra 
7. årgang på Hvinningdalskolen 
fortæller her om arrangementet, 
som 18 aktive piger deltog i: 

- Vi var til girlcamp, hvor vi lavede 
en masse forskellige aktiviteter. 
Vi startede ud fredag eftermid-
dag med at gå i madkundskab på 
skolen for at bage nogle farverige 
kager. Vi blev sat sammen i blan-
dede grupper, det var nemlig en 
opgave i teamwork, så vi lærte 
nye mennesker at kende. 

- Det var rigtig sjovt at bage og 

være kreative sammen. Senere 
spiste vi aftensmad i caféen, og 
derefter gik vi i hallen og spille-
de en masse badminton sammen 
med Rebecca, som er ungdoms-
træner. Herefter spillede vi også 
et par runder battle. 

- Sidst på aftenen hyggede vi os 
med søde sager og spil, og der 

blev grint og pjattet. 

- Dagen efter fik vi morgenmad, 
og som afslutning kom der om 
formiddagen en instruktør og 
lavede afslappende yoga og me-
ditation med os. Girlcamp var en 
rigtig hyggelig oplevelse, hvor 
man lærte nye piger at kende, af-
slutter Marie og Naja.

BADMINTONCAMP 
MED FOKUS PÅ FÆLLESSKAB, 
BEVÆGELSE OG GIRLPOWER Af Marianne Therkelsen, 

Badmintonudvalget

Badminton Girlcamp’en sluttede af med besøg af en yoga og meditationsinstruktør.

I samarbejde med DIF og DGI afholdt HA85 for første gang badmintoncamp kun for piger.
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HA85 BADMINTON 
FAMILY CUP 2019

Lørdag 5. januar 2019 var der traditionen tro Family 
Cup i badmintonafdelingen i Hvinningdalhallen. 

Family Cup er en familieturnering, hvor en ungdoms-
spiller spiller sammen med et familiemedlem, eks. en 
mor, en fætter, en bedstefar osv. Hele 50 spillere (25 
ungdomsspillere og 25 familiemedlemmer) var mødt 
frem til at dyste denne lørdag. 

Der blev spillet doubler, som var inddelt i fem grup-
per cirka efter niveau. Alle i gruppen mødte hinanden 
i en kamp som varede 15 min. 

Efter ca. 3 timer var turneringen færdig og de øverste 
placeringer i alle grupper fik en præmie. Stort tillykke 
til vinderne og runners up: 
Jonas og mor, Mathew og far, Frederik og far, Jakob 
og bedstefar, Emil og formanden, Victor og mor, Ras-
mus og far, Philip og far, Marie og kusine, samt Marie 
og far. 

Det var en hyggelig og anderledes dag i hallen med 
gang i den på banerne og en masse snak udenfor ba-
nen. Formanden havde sørget for rigeligt med kaffe 
og frugt og lidt sødt til de mange deltagere. 

Præmierne blev venligst sponsoreret af Jyske Bank og 
SPORT 24.

Ungdomsspiller Oskar Jepsen fortæller: 
- Jeg stiller op med min gamle far, som spiller nogen-
lunde. Desværre blev det i år kun til en tredjeplads, 
men det gør ikke noget, for det er sjovt at være med.

I den øverste gruppe vandt formanden og hans søn, 
igen. Hvornår mon deres dominans bliver brudt? 

Family Cup er helt sikkert en tradition, som vi gentager næste sæson 

og fremover. Det er godt for unge og gamle at mødes til en uformel, 

men seriøs turnering på kryds og tværs. 

Af Nikolaj Krøjgaard Lehrmann, cheftræner
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petrænere, som har taget nogle 
uddannelser og vi har fået man-
ge dygtige spillere, som tager til 
stævner rundt omkring og gene-
relt gør det godt. Vi har en masse 
aktiviteter, en god forældreop-
bakning - det er virkelig dejligt!

Hvorfor er du formand i klubben?
Der er ikke andre, men samtidig 
giver det meget at være sammen 
med de unge mennesker i hallen 
og følge deres udvikling. Det er 
sjovt, når vi har nogle fede ople-
velser sammen, fx når der er in-
tensitet i hallen eller spændende 
holdkampe. Desuden spiller min 
egen søn også.

Hvad er det fede ved at være for-
mand i klubben?
Formanden bestemmer, så det er 
fedt at sætte en retning og så har 
vi en god opbakning fra forældre, 
som hjælper med opgaver som 
holdledere eller forplejning og 
kørsel til arrangementer. Afdelin-
gen er rimelig selvkørende, så det 
giver noget frihed og råderum, 
hvilket er top nice.

I badmintonafdelingen er der 
mange engagerede mennesker, 
som hver dag gør deres for at 
klubbens medlemmer har en 
god oplevelse i hallen. Vi har væ-
ret forbi et par af disse til en kort 
snak om status lige nu og her. 

Den første som vi har talt med 
er Andreas Morsing, som er ung-
domstræner om mandagen og 
fredagen.

Hvad er status lige nu?
Det går godt, der er mange moti-
verede spillere på træningen som 
rykker sig. Vi er lige ved at øve 
oplæg, så vi får nogle gode bol-
de at øve slag på. Der er mange 
som rykker sig, fordi de gerne vil 
træne og blive bedre. Træningen 
er en kombination af sjov og læ-
ring - de skal gerne have det godt 
i det sociale fællesskab på holdet 

Hvad er en fed klub for dig?
Det er en klub som har tilbud til 
alle - både talent og bredde, unge 
og gamle. En klub med engage-
rede mennesker - både forældre 
og trænere, og masser af aktivi-
tet både til den daglige træning i 
hallen og udover. Vi har en række 
aktiviteter, som stille og roligt er 
blevet faste traditioner, som alle 
ser frem til - herligt! Det er også 
vigtigt at alle udvikler sig og lærer 
noget nyt, samt der er god energi 
i hallen. Når jeg en sjælden gang 
nyder et glas rødvin ser jeg tilba-
ge på den fantastiske udvikling, 
som er sket.

Sidst har vi talt med en af de unge 
hjælpetrænere, Mathias Johan-
sen, som er ny i denne sæson. 
Han hjælper til på de tre første 
hold om mandagen og spiller selv 
på det sidste.

Hvad er status lige nu?
Jeg har lige været på hjælpetræ-
nerkursus i weekenden, så nu har 
jeg fået en masse viden og aktivi-
teter, som jeg brænder for at prø-
ve af i hallen. Jeg har lært vigtige 

og samtidig lære noget nyt, som 
de kan bruge til kamp og stævner.

Hvorfor er du træner i klubben?
Jeg har hørt at det var en fed klub 
med masser af gang i den på alle 
niveauer. Jeg synes der er et godt 
træningsmiljø og mange spillere 
med udviklingspotentialer.

Hvad er det fede ved at være træ-
ner i klubben?
Det er fedt at der er mange hjæl-
petrænere, som er super dygtige 
til at feede og stå for dele af træ-
ningen fx opvarmning. Spillerne 
er motiverede og de vil gerne læ-
rer plus de gør hvad jeg siger - det 
er kanon!

Hvad er en fed træning for dig?
En fed træning er en træning med 
en blanding af sjov og det at spil-
lerne vil forbedre sig. Kan man 

ting om opvarmning, slagteknik 
og benarbejde.

Hvorfor er du hjælpetræner i klub-
ben?
Jeg har ikke andet at lave om 
mandagen og så vil jeg gerne 
lære noget videre. Jeg lærer no-
get om mig selv, når jeg skal ud-
vikle andre. Det er meget givende 
for mig.

Hvad er det fede ved at være hjæl-
petræner i klubben?
Det er dejligt at lære spillerne no-
get nyt, der er en god energi og et 
god fællesskab mellem spillere og 
trænere. Jeg lærer en del om mig 
selv. Plus jeg kan give armbøjnin-
ger til de spillere som kommer for 
sent. Samtidig har jeg en sublim 
teknik, så spillerne kan lære me-
get ved at se mig spille. 

Hvad er en fed træning for dig?
Det er når børnene koncentrerer 
sig og hører efter, og ikke bare går 
rundt og leger. Når jeg har plan-
lagt et godt spil og en god op-
varmning. Det er for vildt!

kombinere de to giver det en fed 
træning, og det er super fedt at 
mærke, når spillerne går op i en 
øvelse. Jeg kan særligt godt lide 
øvelsen “hvad er klokken Hr. Løve” 
- og spillerne elsker den!

Så har vi fået fat i formanden, Sø-
ren Ivarsen. Søren har været for-
mand i mange år og er samtidig 
forældretræner på det sene hold 
mandag.

Hvad er status lige nu?
Status er vi er halvvejs i sæsonen 
og kommet videre med vores klu-
budvikling (vi har kørt et forløb 
med DGI). Der er styr på næste 
sæson og på ungdomssiden har 
vi næste fyldte hold, som sam-
tidig er rimelige homogene. Vi 
mangler lidt medlemmer på se-
niorsiden, men hygger os torsdag 
aften. Vi har fået en masse hjæl-

- Vores træninger er en kombination af sjov og læring - spillerne skal gerne have det godt i det sociale fællesskab på holdet og samtidig 
lære noget nyt, som de kan bruge til kamp og stævner, fortæller badmintontræner Andreas Morsing, stående til højre.

GOD ENERGI OG GODT FÆLLESSKAB 
MELLEM SPILLERE OG TRÆNERE
Af Nikolaj Krøjgaard Lehrmann, cheftræner

BADMINTON BADMINTON
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Spillerne i badmintonafdelingen 
tager jævnligt til turneringer i 
weekenderne. Særligt de ældre 
tager afsted næsten hver week-
end til stævner og holdkampe i 
Jylland og på Fyn.

Kristian Hoffmann og Tobias Dahl, 
som begge træner på det sene 
hold mandag, har især marke-
ret sig til det nationale stævne i 
Odense, Denmark Junior Open, 
hvor de gik hele vejen og vandt 
guld i herredouble i U15B. 

Undervejs havde de flere gode 
kampe og mødte god modstand. 
En taktik baseret på Tobias hårde 
smash bagfra og Kristians hurtige 
ketcher og vinkler på forbanen, 
skulle vise sig at bane vejen for 
parret.

Vi havde lavet en holdtur sam-
men med andre Silkeborgklubber 
til Denmark Junior Open i Oden-
se, som løber over flere dage, 

Mange steder i foreningslivet 
ser man udelukkende virk-
somheder som sponsorer, 
der giver penge til gengæld 
for bandeeksponering. Men i 
HA85 behandler vi i størst mu-
lig udstrækning vores sponso-
rer som samarbejdspartnere.

Vi sammensætter særlige pak-
keløsninger til sponsorerne 
udfra, hvad der passer dem og 
giver gevinst til begge parter. 
Det har vi haft stor succes med 
sammen med eksiste-
rende sponsorer, som 
glæder sig over vores 
professionelle tilgang 
til sponsorater. 

Typisk er det ho-
vedsponsor og super-
partnere, vi kan lave 
særlige pakkeløsnin-
ger til, mens vi har 
mere klassiske pakker 
til vores andre spon-
sorer. Fælles for alle er 
dog vores dialog med 
den enkelte sponsor. Eksempelvis 
har vi netop indgået et ”Frugtbart 
sponsorat” med SuperBrugsen 
Øster Bordingvej, som hver uge 
leverer det sunde indslag i form 
af frugt til klubbens esportshold. 

Vi har et mangeårigt samarbejde 
med Folkesparekassen, som også 
støtter op om Pantpatruljen. Con-
structa støtter både økonomisk 
og med værdifulde rådgivningsti-
mer i forbindelse med halprojek-
tet. Bilernes Hus’ støtte er vores 
faste fundament, men de støtter 
og hjæpler desuden ved store og 
mindre arrangementer. Bygma 
Silkeborg har leveret bord/bæn-
kesæt og sponsorerer materialer 
når klubhuset skal vedligeholdes.  

dvs. der var fællesovernatning. 
Samtidig spiller de professionelle 
i en hal ved siden af. Så når man 
er færdig med sine egne kampe, 
kan man tage ind og se verdens-
eliten udfolde sig. Der er samtidig 
muligt at få autografer og bille-
der med topspillere som Viktor 
Axelsen, Anders Antonsen, Chen 
Long, Kento Momota og Lin Dan. 

En super fed tur for alle i efterårs-
ferien med masser af fjer og fæl-
lesskab.

Den ekstra bonus
Kick-back-aftaler giver klubben 
mulighed for en ekstra gevinst: 
Vestjylland Forsikring støtter os 
med et ekstra bidrag, når vi skaf-
fer dem et kundemøde. Også 
Nybolig Frank Lerche støtter kon-
tant hver gang, et hus bliver sat 
til salg hos ham, med reference 
til HA85. OK Benzin sender pen-
ge retur, når I opretter benzinkort 
eller vælger at støtte HA85 med 
jeres nuværende kort. Sport 24 
sender også penge til klubben, 
når du i deres kundeklub vælger 
HA85 som støttemodtager.

Populære navnesponsorater
Vi har netop indgået et navne-
sponsorat, så multibanen nu  

hedder Stark Mini-arena, 
hvor lyset i øvrigt er sponso-
reret af Sinus Installation. Og 
hvad angår det kommende 
halbyggeri, bliver navnet   
Bilerns Hus Arena!

Høj dækning 
- lav kontaktpris!
Afhængig af den valgte spon-
sorløsning tilbyder vi meget 
attraktive muligheder for 
synlighed, eksponering og 
værdifortælling. Vi kan prale 

af stærke og vel-
fungerende elek-
troniske platforme 
(website og sociale 
medier), og ikke 
mindst vores flotte 
klubmagasin, som 
udkommer tre gan-
ge årligt i hele Hvin-
ningdal, Lysbro og 
store dele af Buske-
lund med i alt 3.000 
eksemplarer. Her 
får du effektiv mar-
kedsføring i et stort 

og købestærkt boligområde.

Din støtte er værdifuld
Som sponsor/samarbejdspartner 
støtter du vores mange frivilliges 
engagement og ikke mindst de 
unges muligheder for gode og 
sunde fritidsaktiviteter med ud-
vikling og socialt samvær. Og for 
at være ærlige, så ville HA85 ikke 
kunne fungere uden sponsorer-
nes økonomiske opbakning. 

Vil du være med til at gøre en po-
sitiv forskel for børn og unge i en 
af Silkeborgs velfungerende for-
eninger, så vil vi meget gerne mø-
des dig til en snak om en værdi- 
fuld løsning for begge parter.

FLOTTE RESULTATER TIL 
STORE OG SMÅ STÆVNER

I HA85 ER EN 
SPONSOR 
EN SAM- 

ARBEJDS-
PARTNER 

Af Nikolaj Krøjgaard Lehrmann, cheftræner

Kristian Hoffmann og Tobias Dahl (parret 
til højre) vandt guld til Denmark Junior 
Open i Odense - stort tillykke, en meget flot 
præstation.

Jakob Glerup vandt bronze i herresingle til 
stævne i Kjellerup.

Kristian Hoffmann (yderst til højre) vandt 
guld i herredouble U15B til Julecup i Sydby-
hallerne i Silkeborg.

Dygtige
håndværkere
- de bedste 

løsninger
70 23 08 18
sinus-installation.dk

Dygtige
håndværkere

- de bedste løsninger

70 23 08 18
sinus-installation.dk

Af Rasmus Munch, sponsoransvarlig

Som sponsor i HA85 støtter du børn, unge og de frivilliges muligheder, men 
får også værdifuld markedsføring i et attraktivt område.
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Det er ved at være en tradition at 
U12 pigerne er på overnatning. 
Og det lader sig gøre med stor 
opbakning fra forældrekredsen, 
hvor én kan låne overnatnings-
sted, et hold laver lækker mad til 
pigerne, en tredje bager boller 
osv. 

Med højt humør blandt piger-
ne tilsat deres gode sportsånd, 
stod de om lørdagen klar i hallen 
til kamp mod Ans, som dog ikke 
kunne overvindes denne gang. 

HYGGELIG TRADITION: 
OVERNATNING MED HOLDET
Af Annemette Lahrmann, 
Håndboldtræner U12 piger

U12 håndboldpigerne spiller ligenu i c-rækken. De 13 spillere på holdet var i januar på deres 
overnatningstur. 

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. 

Vi har de mest tilfredse kunder i 2018.

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 07-01-2019   13:51:35
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Håndboldherrernes første sæ-
son i 3. division (17/18), gav hol-
det en masse gode resultater, 
og man sikrede sig tidligt over-
levelse og spillede sig endda 
til en flot slutplacering i top-6. 
Dette på trods af, at andre hold 
ellers kunne prale af at have en 
eller flere spillere på kontrakt. 

Desværre var der for HA85 også 
mange spillere som op til den 
nye sæson, havde bebudet deres 
stop af forskellige årsager, hvilket 

resulterede i en tilbagestående 
trup på 6-8 spillere fra en trup på 
14. 

Nye kræfter skulle til, og i løbet af 
sommeren 2018 kom flere nye til, 
og det føltes som om, at hver ny 
træning også medbragte et nyt 
ansigt som havde hørt om HA85 
fra nær eller fjern. Huller blev 

fyldt og pludselig havde man 
fået fyldt truppen op med 16 
spillere, som havde lyst og mod 
på at sikre endnu en sæson i 3. 
division for HA85. 

Med tilgange af de nye spillere, 
samt nogle unge lokale drenge, 
som gik og manglede et sted 
at spille, kunne etableringen af 
et slagkraftigt hold 2 også tage 
form. Dette havde tidligere fun-
geret som lidt af et telefonhold. 

Hold 1 startede som fyr og flam-

me i 3. division, og hentede 9 

point i de første fem kampe. Må-

lene var ikke længere fordelt ud 

over enkelte spillere, men spredt 

ud over hele holdet, hvilket re-

sulterede i en ny topscorer i hver 

kamp. Samtidig virkede mål-

mandstrioen bestående af gode 

gamle Palle Jensen, Kasper Holk 

og nytilkomne Frederik Trane-

mose som en sikker sidste skan-

se bag et bevægeligt og solidt 

forsvar. 

Herefter fulgte dog en svær peri-

ode mod to af de absolutte top-

hold. Storsatsende Esbjerg som 

havde fået tilført en stor mæng-

de potentiale fra deres Liga klub 

Ribe-Esbjerg, var på besøg i Ve-

stergadehallen med opmærk-

somhed fra TV2. Resultatet, som 

blev nævnt på national TV, er ikke 

værd at berette om, men den hår-

de periode fortsatte den efterføl-

gende uge mod BSV’s unge skare 

af talent. I en fyldt Voel hal blev 

HA’s spillere sent hjem med en 

lussing. To hold som har format 

til meget mere end 3. division 

var mere end, hvad HA85 kunne 

håndtere, sammen med resten af 

holdene. 

Siden da er skuden igen gået i 
den vindende retning og man har 
siden nytår hentet 7 point i fem 
kampe. Overlevelsen er så godt 
som sikret og fokus er rettet mod 
den endelige placering i forhå-
bentlig top-6.

Samtidig med de gode resultater 
på 3. divisionsholdet er hold 2 ryk-
ket fra Serie 2 til Serie 1 - meget 
takket været den store tilgang af 
nye spillere fra ungdomsrækker-
ne samt seminariet, som strutter 
af talent og potentiale. Turen i Se-
rie 1 har betydet mere modstand 
og langt mere seværdige kampe 
med tempo og gode detaljer. Her 
er det i de første fem kampe ble-
vet til 6 point i en meget lige pulje 
med hold, der alle kan slå hinan-
den på dagen. 

Slutteligt skal vi rose og glædes 
over, at det er lykkes at få samlet 
en god og stor flok drenge i U18 
årgangen til at ville bære HA85’ 

farver. Holdet blev sammensat 
kort før jul, og har siden sæson-
start efter nytår endnu første ne-
derlag til gode. Her skal lyde en 
stor ros til Christian Kaltoft for 
igen at tage fat om de frivillige 
tøjler og styre både træning og 
kampe for drengene. 

Trænings- og kampmiljøet i HA85 
er exceptionelt, og på seniorsi-
den kan der ofte med lidt hjælp 
fra de unge drenge, snige sig et 
antal på 28 personer op til en 
håndboldtræning en kold tirsdag 
aften i Hvinningdal. Dette er der 
ikke mange klubber i det gan-
ske danske land der kan prale af. 
Så hjælp gutterne med at støtte 
dem til næste hjemmekamp. Det 
værdsættes meget mere end man 
lige tror. 

Også i HA85 herrernes 2. sæson i 3. division, har 

holdet vist sig stærke, og er godt på vej til at sikre 

sig endnu en sæson i rækken.

Af Kim Emil Petersen, Senioransvarlig

HERREGOD SÆSON!
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På esport-dagen i Vejle deltog trænere, le-
dere fra esport-foreninger og organisatio-
ner i hele Danmark. De skulle bl.a. høre disse 
oplæg fra hot-shots indenfor esport:
Esportskommentator og Counter-Strike 
ekspert, Niels ”rizc” Topp: ”Hvordan udvikler 
fremtiden sig, for esportstrænere?”.
Pro esportstræner og spiller, Allan ’Rejin’ 
Petersen: ”Sådan dyrker vi esport 
professionelt”.
Esportsunderviser og forfatter, Laust Næs-
bye: ”21st Century skills i esportstræning”.

Dagens sluttede af med kåring af årets 
esporttræner i Danmark, udvalgt af en jury 
bestående af bl.a. Astralis Head coach, Dan-
ny ”ZONIC” Sørensen. Vinderen blev head-
coach fra det profesionelle team North.

Sponsoropbakning
For at sikre at delegationen fra HA85 var  
godt kørende til og fra eventet, havde  
Bilernes Hus, hovedsponsor i HA85, venligst 
sponsoreret en bil til dagen. 

Vi er også glade for at kunne fortælle, at vi 
har indgået en frugt-sponsoraftale med 
SuperBrugsen Øster Bordingvej, så vi til 
hver esport-træning kan tilbyde spillerne et 
sundt indslag. Tusind tak for støtten!

Lørdag 9. februar deltog ledere og trænere fra HA85 
Esport i årets største esport-netværksdag og træner- 
seminar i Vejle. Her skulle de høre inspirerende oplæg og 
deltage i workshops, og skabe nye værdifulde netværk. 
Alt sammen for at få nye kompetencer, gode værktøjer 
og viden til at fortsætte opbygningen af en stærk esport- 
afdeling i HA85.

Esport-instruktørerne Henrik Clausen og Andreas L. 
Nielsen fra HA85, fik en snak med den profesionelle 
CS:GO-spiller Lucas ’Lukki’ Pilheden fra Tricked Esport.

TRÆNERSPARRING
MED DE BEDSTE

I efteråret slog vi dørene op for 
en esport-afdeling, så HA85 nu 
også tilbyder træning i spillene 
CS:GO og Fortnite og på sigt, 
også det mere strategiske Le-
ague of Legends. 

- Det kan umiddelbart lyde mod-
stridende, at vi som idrætsforening 
tilbyder esport, men vi synes, at det 
giver god mening og ser det som 
en kærkommen lejlighed til at in-
vitere en ny type medlemmer ind i 
foreningslivet, fortæller Simon Fis-
cher Holm fra esport-udvalget.

- Det er typisk unge mennesker, der 
interesserer sig for at bruge com-
puteren til at spille mere seriøst og 
konkurrere mod andre i forskellige 

spil. Det er vigtigt, at vi tilbyder dis-
se unge at udleve deres interesse 
sammen med andre. Som forening 
kan vi tilbyde noget helt særligt; 
nemlig et fysisk fællesskab, som 
mange børn og unge kan savne 
hjemme foran skærmen på værel-
set, forklarer Simon.

HA85 har lavet et setup, som gør 
at ikke er en forudsætning at eje 
computerudstyret selv, ligesom 
gamerne slipper for at skulle 
transportere deres computer,  

tastatur og
headset med 
frem og tilbage
mellem træning og hjemmet.

Esportafdelingen i HA85 har 50 
medlemmer, med træning fordelt 
over alle ugens hverdage og fra 
uge 9, også kampe i weekenden.

Har du også lyst til at dygtiggøre 
dig inden for et at de spil der til-
bydes i HA85, så tjek holdene på 
hjemmesiden for ledige pladser.

Vi vil også rigtig gerne høre fra 
dig, hvis du har interesse i at være 
træner for et hold. Vi klæder alle 
nye frivillige godt på via uddan-
nelse og kurser.

DER ER GÅET SPORT I GAMING

SuperBrugsen Øster Bordingvej

”Som forening kan 
vi tilbyde noget helt 

særligt; nemlig et 
fysisk fællesskab”

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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FC SILKEBORG MÅLSÆTNING 2020
Piger og Senior Damer

I løbet af de seneste 6 år har FC 
Silkeborg konsolideret sig som 
en af områdets største klubber 
for pige og damefodbold. Den-
ne position er blandt andet lyk-
kedes ved et særligt fokus på, 
at tilbyde kvalificeret træning, 
samtidig med at give pigerne og 
kvinderne mulighed for at have 
plads til andre aktiviteter end 
fodbold. 

Pigeansvarlig i FC Silkeborg, Tom-
mi Kirkegård fortæller:
- Tidligere oplevede vi at nogle 
valgte fodbolden fra, da de ikke 

1. Senior Damer
1 hold i Jyllandsserien, 
1 hold i Serie 2. 
(2 seniorhold i 2 forskellige 
rækker/niveauer).

2. U16 - U18 piger 
1 hold i hver årgang .
(Pga. efterskole.)
Udlandstur obligatorisk 
– er allerede iværksat.

6. Trænerudvikling
Træner Temadage arrangeres 
mindst én gang om året.

7. Træningsprincip
Vi bestræber os på at træne efter 
25/50/25-princippet, og vil give 
pigerne mulighed for at træne 
med spillere på både under, over 
og på eget niveau. Eksempelvis 
med årgangen over/under.
Dette understøtter også pigernes 
kenskab til hinanden, når de skal 
spille flere årgange sammen i 
U18 og senior.

3. U13 – U14 – U15 piger 
(2 hold i hver årgang i 2 niveauer)
(Vi deltager i Aalborg citycup)

4. Alle U13/U14 piger 
Det tilstræbes senest i U14 
at præsentere spillerne for 
11-mands fodbold. 

5. Træneruddannelse
Alle årgange tilstræbes at have 
min. 1 træner med B-trænerkursus.

8. Målmandstræning
Vi bestræber os på at lave fast 
målmandstræning. Alle årgange 
bestræber sig på at udvikle 2-3 
målmænd.

9. Klubengagement
Alle årgange deltager som hjæl-
pere i forskellige arrangementer:   
U14: Julehjælp i Rema1000.
U15: Pige Raketten HA85 og ØBG.
U16: Hjælp til Kom-i-Form stævne.
U18/Senior: Hjælper iforb. med  
Intern talent/Teknik skole.

følte at de kunne leve op til 2 gange 
træning og kamp på en uge, samti-
dig med at have fritidsjobs, og pas-
se skole, venner og kæreste. Men 
med en tydelig respekt for at der 
skal kunne være plads til det hele, 
har flere kunne fastholde glæden 
ved at spille fodbold hos os.

- Men det er også vigtigt at sige, at 
de spillere som både kan og vil pri-
oritere fodbold på et seriøst plan, 
så har vi rammerne til at kunne 
udvikle og udfordre deres niveau, 
sammen med andre med samme 
ambition.

- Mange forskellige trænere og 
ledere har knyttet kommentarer, 
spørgsmål og input til arbejdet. 
Det betyder at alle kan stå inde for 
denne målsætning, som vi nu vil 
forsøge at implementere i ambitio-
nen om at gøre ”Byens bedste fod-
boldklub” endnu bedre og løbende 
udvikle den.

Mange af emnerne som nu er 
nedfældet af pige/dameafdelin-
gen i FC Silkeborg, er allerede sat 
i søen i moderklubberne HA85 
og ØBG. De to klubber har været 
involveret i arbejdet, og har også 

I løbet af efteråret 2018, gjorde 
trænere og ledere omkring pige/
kvinde afdelingen i FC Silkeborg, 
et grundigt forarbejde, som mun-
dede ud i meget konkrete mål-
sætninger for klubben.

- Først og fremmest vil jeg sende en 
tak til alle som medvirkede til arbej-
det, særligt  Pia Gram og Christian 
Duus, som har ydet vigtige input og 
masser af ideer. Det har været en 
fantastisk ”tur” igennem alle kroge 
af HA85, ØBG og FC Silkeborg, for-
tæller Tommi Kirkegård og fort-
sætter:

hver især bakket op og godkendt 
målsætningerne.

- Når man arbejder med sådan en 
målsætning, åbner det selvfølgelig 
op for andre ideer, bla. nytænk-
ning af vores teknikskole/Intern 
Talent-træning, som tilbydes de 
kommende FC Silkeborg piger i U11 
- U12 - U13 årgangene. Vi arbejder 
desuden på det vi kalder et Års-
hjul, som  kommer til at indeholde 
en plan for de arrangementer som 
sker i løbet af et året i både HA85, 
ØBG og FC Silkeborg, afslutter 
Tommi Kirkegård.

AMBITIØSE MÅLSÆTNINGER 
FOR KVINDE- OG PIGEFODBOLDEN
Af Morten Dixen Olseth

FODBOLDFC SILKEBORG - ANSVAR, UDVIKLING, FÆLLESSKAB OG GLÆDE

FC Silkeborg deltager igen 
i år Aalborg City Cup. I 2018 
var hele 163 spillere, trænere 
og ledere med. Det er efter- 
hånden en god tradition, at 
rigtig mange af klubbens 
ungdomshold tager afsted 
i Kristi Himmelfartsferien, til 
dette velorganiserede stæv-
ne med hold fra mange nati-
oner.

I Påsken drager U16 pigerne 
og drengene til Holland, for 
at deltage i det internationa-
le stævne Easter Open.

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. 

Der skal være fokus på udvik-
ling af den enkelte spiller ud fra 
den enkeltes egne ambitioner.
Klubben drives udfra princip-
per om Ansvar – Udvikling – 
Fællesskab – Glæde.

FAKTA: FC SILKEBORG

WWW.FCSILKEBORG.COM
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Vi glæder os til igen at tage imod 
en masse børn og voksne fra nær 
og fjern, til årets første trænings-
stævne. 

Der er fokus på at have en god og 
sjov dag med spillet, holdkamme-
raterne og familien.

Sidste år deltog 85 hold ved stæv-
net. Det kunne være sjovt at  slå 
det tal i år! Men uden frivillige - in-
tet stævne... Så derfor vil vi appel-
lere til at du byder ind med godt 
humør til en vagt eller tjans på 
dagen, eller til klargøring dagen 
før. Kontakt fodboldudvalget.

Caféen vil naturligvis være åben, 
og grillerne bliver tændt, så vi 
kan hygge om de mere end 1000 
spillere og gæster som forventes  
på sportspladsen henover dagen.

Alle er velkomne til at kigge forbi.
 

Det er en sikker forårsbebuder, når HA85 i samarbejde med DGI Midtjylland, inviterer U5-U10 årgangene til Kom-i-Form-stævne.

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

VI MØDES I HVINNINGDAL TIL: 
KOM-I-FORM STÆVNE 6. APRIL
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vidstheden om, at den levende 
kirke både rummer den danske 
kirketradition, nutiden og ”kirke 
om 100 år” i en æstetisk og ople-
velsesrig ramme dannet af værdi-
erne lys, åbenhed og fællesskab.

Lyset skal fremhæves, konkretise-
res og fastholdes som et æstetisk 
element i arkitekturen.  Lyset skal 
bearbejdes til at fastholde rumlig-
heder, så de bliver særligt smuk-
ke, udtryksfulde og behagelige at 
være i.

Åbenheden skal indgå som en 
dialog mellem de bygningsfysi-
ske rammers tilstedeværelse og 
menneskets oplevelse. Hvinning-
dal kirke skal signalere åbenhed; 
mod sognet, mod himlen og mod 
det omgivende samfund.

Balle menighedsråd indsendte i 
maj 2018 via Silkeborg provsti og 
Aarhus Stift til Kirkeministeriet 
ideoplæg til ny kirke i Hvinning-
dal.  I ideoplægget er samlet in-
put fra menighedsrådet der gen-
nem det seneste år har afholdt en 
række møder om den nye kirke.

Beliggenhed
Balle menighedsråd forventer at 
købe en grund på ca. 29.000 kvm 
på bakkedraget nord for den nu-
værende vandrekirke og vest for 
Buskelundvej.

Beliggenheden er unik og kirken 
placeres på bakkedragets højeste 
punkt med en gravhøj som nær-
meste nabo mod øst.  Historisk 
set har stedet været attraktivt for 
vores forfædre og området rum-
mer et unikt tidsspænd fra old-
tidens begravelsesplads frem til 
nutidens bosættelser.  

I processen er vægtet, at kirken 
bliver nærværende og åben for 
områdets beboere.  Placeringen 
samler retningerne og forbinder 
boligområderne, hvor adskillige 
stiforbindelser krydser forbi og le-
der hen til daginstitutioner, skole 
og sportsfaciliteter. 

Fællesskabet er grundlæggende 
for kirkelivet. De fysiske rammer 
skal kunne rumme fællesskab 
på mange niveauer, der ligger i 
spændet fra det helt lille barn til 
den voksnes forståelsesunivers, 
fra den højtidelige iscenesatte kir-
kelige handling, til undervisning 
og foredrag.  Rum skal understøt-
te forskellighed ved en iboende 
fleksibilitet, hvor oplevelsen af 
fællesskab er foranderlig afhæn-
gig af situationen.

Kunstnerisk vision
Kunstnerisk udsmykning skal 
være med til at give Hvinningdal 
kirke en særlige karakter, hvor 
kunsten indgår i en æstetisk sam-
menhæng med arkitekturen og 
berige oplevelsen.  Kunstnerisk 
udsmykning ønskes som en kom-

Synligheden i landskabet vil have 
en positiv indflydelse på Hvin-
ningdal kirkes identitet og styrke 
tilhørsforholdet i nærområdet.  
Placeringen på højdedraget bli-
ver en tydelig markering af Hvin-
ningdal i forhold til landskabet og 
i forhold til Silkeborg by.  

Kirkebygningen
Kirkens arkitektur kendes ikke 
endnu. Til brug for den arkitekt-
konkurrence der skal afholdes i 
2019 har menighedsrådet fastsat 
hvad man vil have at kirken skal 
indeholde.

Først og fremmest skal der være 
et kirkerum, hvor der er plads til 
200 faste siddepladser og 100 
løse stole.  Ideen er at der i kirke-
rummet skal være plads til konfir-

bination af bygnings-
integreret kunst, selv-
stændige værker af 
høj kunstnerisk kva-
litet og udstilling af 
menighedens egne 
kunstneriske projek-
ter.

Materialer
Kirken skal bygges i 
materiale der under-
støtter den arkitekto-
niske vision for byg-
ningen.  Materialer 
og detaljeløsninger 
skal gennemgåen-
de være robuste og 

have lang levetid.  Der skal være 
et gennemgående fokus på bæ-
redygtighed ved valg materialer 
med lave drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger. 

Tidsplan
Den nye Hvinningdal kirke for-
ventes indviet pinsedag, grund-
lovsdag, søndag den 5. juni 2022.  
Forinden da skal der gennemfø-
res en arkitektkonkurrence med 
efterfølgende diverse godkendel-
ser.  Selve byggeriet forventes på-
begyndt i begyndelsen af 2021.

Det er Balle menighedsråd der 
står som bygherre og kirken fi-
nansieres via ligningsmidler (kir-
keskat) i Silkeborg kommune 
med Silkeborg provsti som bevil-
ligende myndighed.

mandundervisning.  Herudover 
skal der være to sidefløje til brug 
for konfirmandundervisning.  Dis-
se sidefløje skal kunne inddrages 
som en del af kirkerummet, såle-
des der når der er behov for det, 
er plads til op mod 500 menne-
sker i kirken.

Udover kirkerum og konfirmand-
lokaler skal kirken kunne rumme 
præstekontor, dåbsværelse, pus-
lerum og toiletter og til brug for 
personale skal der være depoter, 
køkken, personalerum, omklæd-
ning, rengøring, værksted m.v. 

Arkitektonisk vision
Balle menighedsråd ønsker at 
opføre en kirke af tiden, som kan 
indgå i den levende kulturarv, 
hvor arkitekturen skabes med be-

Hvinningdal Kirke er 
tegnet af arkitekt- 

firmaet Årstiderne i 
Silkeborg, og blev  

indviet i 1995. Kirken  
er en vandrekirke, 

og det har hele tiden 
været tanken, at en 

blivende kirke skulle 
bygges på toppen af 
Hvinningdal bakke.

PLANEN FOR DEN NY 
HVINNINGDAL KIRKE
Af Tom Ebbe Jakobsen

NORD

CHRISTIANFELDVEJ
”HVIN

NIN
GDAL KIRKEVEJ”

Landskabet  omkring
-  eks isterende beplantninger  bevares  som lægivere

Naturen som ramme understøtter  ”grøn kirke”

Fr iarealer  udlægges i  overdrev -  en menneskeskabt  naturtype 

fremkommet ved t id l igere anvendelse  som græsningsareal

Overdrev er  kendetegnet  ved at  have et  artsr igt  p lante-  og dyrel iv 

i  lysåbent  og kuperet  terræn

Hyppigt  forekommende i  det  midt jyske søhøj land -  enkelte

naturbeskyttede zoner  foref indes  i  nærområdet

Ankomstplads
-  t i lkørsel  for  busser

-  handicapparker ing

-  parker ing

-  cyk ler

Kirken ønskes placeret  ved højeste punkt
-  et  tårn som def inerer  k i rken i  landskabet

-  én samlet  bygningsstruktur

-  a l le  sekundære funkt ioner  integreres

De nære udearealer
-  d isponeres  for  ophold

-  arealer  skal  kunne tå le  at  b l ive  brugt

-  nære grønne arealer  holdes  kult iverede

Vejfor løb udlagt  ved
Lokalplan nr.  132.06 ( I - J )

Fremtidig  adresse
Ti lkørsel  t i l  k i rke skal  ske

via  nyanlagt  vej

Rekreat ivt

grønt  område

med udsigt  over
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VILLAER I  ÉT  PLAN

LEJLIGHEDER I  TO ETAGER

GRAVHØJ
-  f redet  fort idsminde

-  synl ig  i  landskabet

-  sk ju l t  i  beplantning

HØJESTE PUNKT
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20. december 2018

VANDTÅRN

KOTE: 91.50

KOTE: 91.50

KOTE: 90.50

KOTE: 83.50

KOTE: 88.50

7%

4%

2,5%



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.


