
BADMINTON 
Sejrede ved hold DM - igen, igen.

HÅNDBOLD 
Flot indsats til Jyske Mesterskaber

FODBOLD 
Kom på international fodboldskole

Hvinningdal 
Aktivitetsforening
HAvisen for HA85 Nr. 105 - Juni 2019 -når det skal være 

rigtigt sjovt...

Y

Søndag 16. juni
Fællesskabsløb

Loppemarked 
Dans • Boder 

Koncert • Magi 

SE HELE PROGRAMMET PÅ SIDE 4

DU ER INVITERET

VELKOMMEN  TIL...
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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 
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Citatet herover har jeg mødt i flere 
lokalsamfund, hvor man står sam-
men og alle yder stort som småt, 
og det gør man, fordi den eneste 
anden mulighed er afvikling. 

Vores område er i konstant kon-
kurrence med andre byområder 
i Silkeborg Kommune, og hvis 
vi ikke står sammen, så bliver vi 
overhalet indenom og får ikke 
tildelt tilstrækkelige midler til for-
ening, skole og lokalsamfund. Det 
vidner den lange og seje kamp for 
den kommende nye Hvinningdal 
hal og Fællesskabshus om. Men  
vi er kommet langt med projektet, 
som nu hedder Bilernes Hus Are-
na, og forventes færdigt i 2021. 

Vi er utroligt glade for samarbej-
det og støtten fra vores trofaste 
sponsorer, som gør det økono-
misk muligt, at få tingene til at 

”Ingen kan alt – alle kan noget – sammen kan vi det hele”
hænge sammen. Og det er med 
stolthed og glæde, at vi kan for-
tælle, at Bilernes Hus har for-
længet deres hovedsponsorat 
af HA85 med 3 år, og i samme 
ombæring har Folkesparekassen 
ligeledes valgt at forlænge og op-
gradere deres sponsorat med 3 år. 
Nybolig Frank Lerche, den lokale 
ekspert på området, fortsætter 
også som trofast sponsor hos os. 

Husk også, at HA85 har en attrak-
tiv ”kick-back” aftale med OK Ben-
zin, hvor DIN tankning giver pen-
ge retur til klubben, når du tanker 
hos OK i hele landet. 

Når vi står sammen og flere byder 
sig til, så kan vi det hele. Nogle 
yder allerede en indsats som fri-
villige trænere, andre laver besty-
relses- og udvalgsarbejde, mens  
andre hjælper til ved behov - og 

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

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

Drift -og tekniskchef
Brian Kjøge Jensen
Tlf. 23 84 04 30
bkbjensen@gmail.com 

Kommunikationschef 
Morten Dixen Olseth
Tlf. 40145979
morten.dixen@olseth.dk

Badminton 
Søren Ivarsen
badminton@ha85.dk

Dans
Trine Søbjerg, 
trine-vs@live.dk

Løb/Skovløberne
Ulla Andersen
ullaandersen28@gmail.com

E-sport
Simon Fischer Holm,
esport@ha85.dk

HAvisen - Redaktion/dtp
Morten Dixen Olseth, havisen@ha85.dk

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

Fodbold
fodbold@ha85.dk

Håndbold/
Seniorhåndbold
haandbold@ha85.dk

BESTYRELSEN I HA85

AFDELINGSUDVALG

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

Fra venstre: Morten Dixen Olseth, Rasmus 
Munch, Frank Ifversen og Brian Kjøge Jensen.

eksempelvis tager en vagt til 
SMUK Fest for at skaffe penge 
til ungdomsarbejdet i HA85. En 
KÆMPE stor tak til jer alle.

Herfra skal der lyde en stor opfor-
dring til at komme til os, hvis du 
har en god idé, som du gerne vil 
have realiseret. Vi står klar med 
opbakning og måske lidt økono-
mi. Hvinningdaldagen den 16. 
juni er netop opstået på den bag-
grund, og vi håber, at så mange af 
jer som muligt vil deltage i denne 
festlige og gratis dag, hvor der 
bliver masser af aktivitet, motion, 
boder, underholdning, musik og 
glæde på sportspladsen i Hvin-
ningdal. Tag hele familien med! 
Programmet finder du andet sted 
i bladet.

God sommer!
Rasmus Munch, HA85 formand

HA85
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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.
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KR. 195,00

FREDAG OG 
LØRDAG 
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Y

Fællesskabsløbet
kl. 10.00. Ruter på 2,5 km. og 6,5 km. 

Loppemarked 
kl. 11-14. Køb og salg - gør et kup.

Danseglæde for børn 
kl. 12. For børn og barnlige sjæle der elsker at danse til kendte børnesange.

Trylleshow 
kl. 13.00 Magi v/Mads Lundbek - kendt fra børne-tv.

Danseglæde for voksne m/k 
kl. 13.30. Kom og oplev hvad der sker når man går til Danseglæde. 

Solokoncert
15.00. Palle Madsen i Hvinningdalkirke. 

Stor oppustelig fodboldbane.
Åben Café og grill.
Kaffe, kage, øl, vand og pølser.  
Sponsorbesøg • Læs mere på www.ha85.dk.

Det har været et stort ønske i mange år, igen at samle 
områdets fællesskab til en stor, festlig dag midt i Hvinningdal. 

Og med frivilliges store indsats er det lykkedes at sammensætte 
et flot program, med aktiviteter til HELE familien.

Kom med og støt det levende lokale liv, medborgerskabet og tag del 
i festlighederne og aktiviteterne på sportspladsen i Hvinningdal.

CAFÉEN ER ÅBEN! VARME GRILLPØLSER, KOLDE ØL OG VAND. KAFFE OG KAGE.
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Det har været et stort ønske i mange år, igen at samle 
områdets fællesskab til en stor, festlig dag midt i Hvinningdal. 

Og med frivilliges store indsats er det lykkedes at sammensætte 
et flot program, med aktiviteter til HELE familien.

Kom med og støt det levende lokale liv, medborgerskabet og tag del 
i festlighederne og aktiviteterne på sportspladsen i Hvinningdal.
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Motionsløb uden tidtagning med start og mål ved HA85. 
Opvarming med instruktør. 2 løberuter (2,5 og 6,5 km.). Frugt og 
vand i målområdet. Pris for at deltage i løbet er 40 kr. for voksne 
og 20 kr. for børn (til og med 16 år). Ved tilmelding får man gratis 
medlemskab af HA85-løbeklubben i resten af 2019. Tilkendegiv 
din deltagelse på Facebook. Betaling foregår via MobilePay på 
dagen inden løbsstart. HA85 klubhuset, kl. 10.00. 40 kr.

Vi får besøg af den talentfulde tryllekunstner Mads Lundbek. 
Mads Lundbek har været brugt flere gange på DR, i Sommersum-
marum og til jul i “Mens vi venter”. Der er gratis adgang.
Scene ved HA85 klubhuset, kl. 13.00. GRATIS ADGANG.

Kom og oplev hvad der sker når man går til Danseglæde. Med 
mulighed for at blive glad i låget til dejlige rytmer uden krav til 
koreografi eller rytmisk sans. Det handler om at have det sjovt til 
musik - intet er forkert! Det er gratis at deltage denne dag. 
Hvinningdal hallen, den lille spejlsal, kl. 13.30. GRATIS ADGANG. 

Varme, tilstedeværelse og nærvær er gennemgående nøgleord når 
lokale singer-songwriter Palle Madsen spiller akustisk solokoncert 
i Hvinningdal Kirke. Kom og hør Palle spille og synge sine smukke 
sange, der tager udgangspunkt i et 3-årigt langt kræftforløb, hvor 
sangskrivningen og musikken blev den bedst tænkelige terapi og 
hjælp til at komme igennem sit livs værste krise.
Der er gratis adgang til arrangementet, og mulighed for at købe 
kaffe og kage. Hvinningdal kirke, kl. 15.00. GRATIS ADGANG. 

Køb og salg – gør et kup! Vi stiller op omkring klubhustorvet ved 
flagstangen, eller ved p-pladsen ved hallen, afhængig af antal 
tilmeldte. Stand (3×2 m.) reserveres efter først-til-mølle. Meld din 
standdeltagelse på aktivitet@ha85.dk. Prisen for en stand er 50 kr. 
Udstillingsbord kan lejes. I tilfælde af regnvejr, rykker vi indendørs i 
hallen. Vi ønsker ingen boder med salg af mad og drikke.
HA85 klubhuset, kl. 11-14. GRATIS ADGANG.

For børn og barnlige sjæle der elsker at danse til kendte sange fra 
Ramasjang, MGP og kendte sanglege. Det handler om at have det 
sjovt til musik – intet er forkert!
Dansemutter Trine byder alle børn (aldersmæssigt fra 3 til 7-8 år) 
i området op til dans og lege. Det er gratis at deltage, men tilken-
degiv gerne på Facebook om du/I deltager. Forældre må meget 
gerne deltage med deres barn. 
Hvinningdal hallen, den lille spejlsal, kl. 12.00. GRATIS ADGANG.

HA85

DU ER INVITERET TIL
HVINNINGDALDAGEN SØNDAG 16. JUNI

CAFÉEN ER ÅBEN! VARME GRILLPØLSER, KOLDE ØL OG VAND. KAFFE OG KAGE.

FÆLLESSKABS-LØBET
Y

-en del afHvinningdal
16. juni 2019

MadsenSolo

Y

-en del af

Hvinningdal Kirke
16. juni 2019 kl. 15.00

Danseglæde FOR BØRN

Y

-en del af

DANSEGLÆDE
FOR VOKSNE M/K

Y

-en del af
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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

HA85-Juni 2019_nr 105.indd   6 02/06/2019   23.12
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Efter et arbejdsmøde i projekt-
gruppen midt i maj måned, er 
Hvinningdalskolen, HA85, Lo-
kalrådet, Constructa og Silke-
borg Kommune blevet enige 
om det byggeprojekt, der skal 
sendes i udbud. 

Den endelige politiske godken-
delse sker 17. juni, og derefter 
sendes projektet i udbud hos 3-5 
entreprenører. Ligeledes er der 
fuld gang i processen med at få 
godkendt den nye og omfatten-
de lokalplan for Hvinningdalom-
rådet. Og endelig er Kommunen 
i gang med at sætte stregerne, til 
en ny sikker skolevej, samt parke-
ringsfaciliteter omkring den nye 
Hvinningdal Hal og Fælleskabs-
hus. Der er altså ikke blot tale om 
byggeri af en ny idrætshal, men 

en gennemgribende fornyelse af 
det centrale Hvinningdal.

For at kunne imødekomme de lo-
kale interesser og ønsker for byg-
geriet af en ny hal og tilhørende 
faciliteter, har det krævet behand-
ling af en ny lokalplan. Og da 

dette er en relativ tidskrævende 
politisk procedure, valgte man i 
samme ombæring, at tilføre Hvin-
ningdal de meget længe ønskede   
omlægninger af tilkørselsforhold 
til idrætsanlæg og skole.

Projektkoordinator Brian Herping 
fortæller:

- Det har været en krævende proces 
at nå frem til det endelige projekt, 
men jeg synes, vi er lykkedes med at 
få mange af de lokale inputs med. 
Nu mangler vi ”bare” at få vedtaget 
ét af de bud, der kommer ind, og så 
få bygget de nye rammer for hele 
Hvinningdal-området. Vi satser 
stadig på at indvielsesfesten sker 
i sommeren 2021, og det glæder 
vi os rigtig meget til, slutter Brian 
Herping.

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

Hal og fællesskabshus
Bilernes Hus Arena

Fakta

Skole

Ny p-plads og 
Kiss’n’Ride

Ny kirke

Boldbaner

Boldbane
Multibane

Boldbaner

Ny børnehave

- Vi har været frustrerede over den længere tidshorisont end den, vi først var stillet i udsigt. Men vi er også realistiske og konstruktive i 
vores tilgang til arbejdet. Helhedsplanen er en stor gevinst for området - nu skal kommunen så vise handling bag orderne, siger projekt-
koordinator Brian Herping.

DEN, DER VENTER PÅ NOGET GODT...
GENNEMGRIBENDE FORNYELSE

HALPROJEKT

Der er altså ikke 
blot tale om 

byggeri af en ny 
idrætshal, men en 
gennemgribende 

fornyelse af 
det centrale 

Hvinningdal.
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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

Fredelund HoldingØjenlægernes Optik
Godthåbsvej 4
8600 Silkeborg

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

NAVNESPONSORAT: Bilernes Hus Arena
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VI STØTTER den ny Hvinningdal hal & Fællesskabshus!

Tusind tak for støtten! Tusind tak for støtten!

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

CodeBoost ApS

Hvinningdal Grundejerforening

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

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
Familien Risgaard Laustsen
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.
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PORTRÆT AF EN FRIVILLIG I HA85

PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

Navn: Kristian Hejselbæk
Alder: 38 år. 

Hvad laver du til dagligt? 
Jeg arbejder til dagligt som smed 
ved NHS Maskinfabrik her i Silke-
borg. 

Hvilken funktion/post har du i 
klubben?
Jeg er træner for U8 fodboldpi-
gerne, hvor jeg lige nu har 12 pi-
ger. Derudover er jeg håndbold-
træner for klubbens U7/8 piger, 
U9 piger og U9 drenge. Cirka 30 
piger og 15 drenge. 

Hvor længe har du været frivil-
lig i klubben?
Jeg har været fodbold træner nu 
i 1,5 år og håndboldtræner i om-
kring 3 år.

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben?
Jeg blev fodboldtræner i klubben 

af den grund, at min datter gerne 
ville igang med fodbold og ikke 
havde den store lyst til at spille 
med drengene. Så jeg prøvede at 
starte op og se om der var piger 
nok til at samle et hold. Og hur-
tig var der 12 piger til træning og 
kampe. 

Håndboldtræner blev jeg hevet 
lidt med i, da jeg alligevel var i 
hallen når min dreng og pige var 
til træning. Så kunne jeg ligeså 
godt hjælpe til. 

I næste sæson tager jeg et hold 
mere ud over mine ungers hold. 
Så det skal nok blive sjovt. 

Hvem vil du gerne give et skul-
derklap?
Jeg vil ikke give skulderklappet til 
én person. Jeg vil gerne give det 
til alle de frivillige i klubben, der 
gør et mega flot stykke arbejde 
for alle de mange børn og unge 
mennesker vi har i klubben.

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 praktiske, tekniske, strategiske eller organisatoriske opgaver, gør I en 
forskel for rigtig mange børn, unge og voksne i foreningen. Tak for jeres indsats. 

Omkring 100 personer er frivillige i HA85 i én eller anden funktion. Og vi vil også gerne byde DIG 
velkommen på holdet: Så har 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 kontaktpersonerne, som du finder forrest i bladet.
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PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

PORTRÆT AF EN FRIVILLIG I HA85

Navn: Anne-Mette Tind Husted.
Alder: 41 år. 

Hvad laver du til dagligt? 
Til daglig arbejder jeg som lærer 
på en skole i Silkeborg

Hvilke arbejdsopgaver har du i 
klubben?
I HA85 er jeg tilknyttet de aktuelle 
U8 håndboldpiger. Næste sæson 
er de U9. Jeg er træner for dem 

sammen med Kristian Hejselbæk 
og Lars Meyer. 

Hvor længe har du været frivil-
lig i klubben?
Da min yngste datter gik i børne-
have blev jeg ”lokket” til at træne 
håndbold for de yngste – og så er 
jeg fortsat med den gruppe børn 
gennem u6 og u8. 
Der er heldigvis løbende kom-
met mange flere til, så der nu er 

en stor gruppe piger, der spiller 
håndbold. 

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben?
Først for at være med til at lave et 
hold for de yngste... ja, og så for 
at være med til at give egne børn 
og deres kammerater nogle gode 
timer i hallen. Det er et kæmpe 
plus, at man får mulighed for at 
kende ens børns kammerater fra 
årgangen lidt mere end, hvad 
man ellers ville. 

Hvem vil du gerne give et skul-
derklap?
Jeg synes det er fedt, at vi efter-
hånden er en del voksne omkring 
børnene 2010/11... og et kæmpe 
skulderklap til vores unge træne-
re Rikke og Emma. Synes det er så 
godt, at der er store piger fra klub-
ben, der har lyst til at være med til 
at give nye gode oplevelser til de 
yngre i klubben. Det giver SÅ stor 
mening for et klubliv – og det er 
guld værd for de yngste at få nog-
le store piger som rollemodeller. 

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            
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Fredag den 8. marts tog klub-
bens U8 piger og drenge af-
sted til  overnatningsstævne i 
Voel Hallen. Og det var en flok 
spændte børn, der tog afsted fra 
HA-huset omkring kl. 16 for at 
komme frem til arrangementets 
startskud kl. 17.

I hallen i Voel var der rekordman-
ge børn og trænere samlet, og 
stævnet blev skudt i gang med 
opvarmning ved Silkeborg-Voels 
Ligaspillere. 

Herefter blev der spillet mange 
kampe frem til kl. 20.30. Fra HA85 
havde vi både spillere der spillede 
Total håndbold og Max Total.

Efter dagens sidste kampe var det 

ud i aftenluften for en lille kort 
gåtur, for vi overnattede på Voel 
skole. Der var her høje forventnin-
ger til det, mange egentlig havde 
glædet sig allermest til; nemlig 
hygge med slik i soveposerne. 
Der blev hygget på tværs af piger 
og drenge, snakket, grinet osv. Da 
der blev sagt ”go nat” faldt mange 
hurtigt i søvn – men der var også 
flere, der ikke var helt færdige 
med at snakke og grine… præcis 
som det skal være, når man er på 
overnatning!

Lørdag var vi tidligt oppe – de 
første kampe gik i gang allerede 
kl. 8. Vores kampe lå heldigvis lidt 
senere. Det blev til rigtig meget 
håndbold. Mange fik også afprø-
vet nat-håndbold. Håndbold, der 

spilles i mørke – og hvor spillerne 
bl.a. kan se hinanden ved hjælp af  
farvede streger i hovedet.

Om eftermiddagen kom alle for-
ældre og andre interesserede til 
det store afslutningsbrag. Alle 
spillere og trænere løb ind til høj 
musik og speak. Der blev uddelt 
medaljer og klappet taktfast. Det 
var ekstra fedt, at uddelingen 
foregik med hjælp fra Johan Han-
sen og Jens Dolberg. 

Det var en fantastisk håndboldtur 
og en stor oplevelse for alle spil-
lerne. Både i forhold til håndbold, 
men også i høj grad en social hyg-
getur. Og det med overnatning 
gav lige et ekstra plus!

U8 håndboldpigerne og drengene fra HA85 var i marts måned afsted på en skøn håndboldtur med overnatning, ved stævnet i Voel 
hallen. Det blev til en masse gode oplevelser både på og uden for banen.

OVERNATNINGSTUR
U8 DRENGE OG PIGER
Af Anne-Mette Tind Husted.
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B U R E A U   O N L I N E   T R Y K

HA85 talentfulde U10 hånd-
bolddrenge deltog i 6.-7. april 
ved Jyske Mesterskaber, som i år 
blev afholdt i Silkeborg/Gødvad.

Efter indledende kampe og 3. 
plads i sin pulje lørdag, spillede 
holdet placeringskamp søndag i 
JYSK Arena. Det sluttede samlet 
med en 6. plads, og der var stor 
tilfredshed og stolthed over U10 
drengene hos trænerteamet, Car-
sten Guldhammer Skjerbæk, Lars 
Overgaard Reich og Anne Søren-
sen Mikkelsen efter sidste kamp.

Anne Sørensen Mikkelsen fortæl-
ler:

- Vi har et hold fyldt med glæde, 
godt kammeratskab, viljestyrke, 
sammenhold og ikke mindst gode 
mod alle deres modstandere. En 
egenskab der gør, at vi i dag kunne 
kalde os vindere af Fairplay. Vi for-
mår at inkassere kun 3 gule kort, 
ingen udvisninger og ingen brok til 
dommerne. 

Det blev iøvrigt bemærket og 
også fremhævet, at håndbold-

spillerne i Silkeborg opdrages 
godt, da HA85 vandt fairplay-pri-
sen hos drengene og Gødvad hos 
pigerne.

- Vi er også i besiddelse af en flok 
rigtig dejlige forældre, der formår 
at bakke op, og udvise fairplay fra 
tilskuerpladserne. Vi fik en flot 6. 
plads ved Jyske Mesterskaber, så 
vi er rigtig glade, slutter Anne Sø-
rensen Mikkelsen, som sender en 
stor tak til Gødvad GIF Håndbold 
for et flot stævne.

HÅNDBOLDTALENTER TIL 
JYSKE MESTERSKABER

U10 håndbolddrengene har haft en fantastisk god sæson, hvor drengene har spillet super håndbold. Holdet rykkede fra A til AA i foråret, 
hvor de spillede så godt, at de kom med til jyske mesterskaber. Her blev drengene nr. 6 ud af 8, og vandt endda Fair Play prisen.
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 tæt på

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.

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.
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Vi har flere gange før - og med 
stor succes - haft besøg af Dansk 
Håndbold Forbunds Håndbold-
karavane, og nu sker det igen!

Til efteråret ruller ruller et stærkt 
team af karavaneførere og udvik-
lingskonsulenter fra DHF, i sam-
arbejde med lokaleklubber og 
skoler karavanebesøg rundt i hele 
landet. Og torsdag 5. september 
kommer turen til HA85 og Hvin-
ningdal.

I samspil med HA85 og Hvinning-
dalskolen, kommer Håndboldka-
ravanen ud og præsenterer hånd-
boldspilet, lege og aktiviteter for 
børn i alderen 7-12 år. På Hånd-
boldkaravanen kan børnene prø-
ve kræfter med præcisionskast på 
lærred med Niklas Landin, skyde 
på fartmåler, gennemføre mo-
torikbane, trylle med bolden og 
selvfølgelig skal der også spilles 
håndbold.

Et Karavanebesøg er en sjov og 
spændende dag fotr børnene, og 
mange får lyst til mere håndbold.
Mere information følger via HA85, 
når vi kommer nærmere besøget.

FIT
FIRST 

10IDRÆT OG BEVÆGELSE I INDSKOLINGEN
FIT FIRST koncept med højintense og  
involverende aktiviteter fra 10 idrætsgrene

 BANKER FOR

HVINNINGDAL FÅR BESØG AF 

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

 Lillehøjvej 2  ·  8600 Silkeborg

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

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

 Lillehøjvej 2  ·  8600 Silkeborg

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

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
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Klubmestre 2019: U9/U11: Jakob Skytte Glerup, 1. års U13A: Viktor 
Mikkelsen, 2. års U13A: Naja Hesche Therkelsen, U13/U15 B: Marie 
Juul og U15A: Rasmus Glerup Ibsen.

Sæsonen 18/19 er slut, og vi holder formen lidt ved- 
lige med sommerbadminton. Vi ser tilbage på en 
flot sæson med fyldte hold og en masse glade 
børn. Det er blevet til mange flotte resultater in-
dividuelt og ikke mindst for hold – se andet sted 
i bladet.

Vi er meget glade for også næste år at have afta-
ler med vores dygtige trænere Nikolaj og Andreas. 
Samtidig fortsætter en del af vores unge hjælpetræ-
nere, så den kommende sæson bliver efter stort set 
samme model, som den forgangnes. Vi takker for 
hjælp i løbet af året.

På senior/motionsholdet har vi desværre oplevet 
lidt nedgang i deltagere af forskellige årsager. Så 
kunne du tænke dig at spille motionsbadminton, så 
er der plads torsdage kl. 20 til 22. Holdet er blandet 
på aldre og niveau og vi spiller på tværs i løbet af 
aftenen. Så der vil være masser af mulighed for at 
spille med forskellige i løbet af en aften. Kontakt Sø-
ren Ivarsen for mere info.

To spillere fra badmintonafdelingen har udmær-
ket sig ved at vinde sølv i double U15U ved DMU 
i Varde i marts. Ved DMU deltager spillere fra hele 
landet og det er de officielle danmarksmesterska-
ber for ungdom i alle rækker på nær elite.

Vi havde en masse spillere med fra Silkeborg, som 
spillede nogle gode kampe, men bedst gik det for 

Oskar ”Superven” og Mathias ”Bjørnen” i double, 
hvor de fik en flot 2. plads. De vandt overbevisende 
deres pulje og efterfølgende også kvartfinalen. 
Søndag spillede en flot semifinalekamp mod Carl og 
Sigurd fra Højbjerg, som de slog 21-15, 21-10 - gode 
returneringer, hurtige ryk og et effektivt angreb var 
nøglen til sejr. 
I finalen skulle de møde Pascal og Carl fra Køben-
havns Badminton Klub (KBK). Det var en fed kulisse 
og som altid tryk på til DMU finalerne. 
Første sæt blev vundet forholdsvis sikkert 21-
17. KBK tog andet sæt efter tætte dueller 23-21. 
I tredje sæt var begge hold nervøse og spillede 
meget mod midten samt korte dueller. Det end-
te desværre med et nederlag 21-17 hvilket betød 
en andenplads. Oskar Superven udtalte efterføl-
gende: - Sølv er ikke noget man vinder. Drengene 
var skuffede lige efter kampen, men viste god tak-
tisk forståelse og fine tekniske detaljer, så træne-
ren var tilfreds. At blive de anden bedste i sin al-
dersgruppe og klassifikation i Danmark er da ok. 

Klubmesterskab ungdom
Lørdag den 23. marts var ca. halvdelen af ungdoms-
spillerne mødt op i hallen, til årets klubmesterskab. 
Efter Nikolajs fælles opvarmning gik spillet i gang, 
og vi afviklede knapt 70 kampe for fuld damp. Det 
kan være svært at tabe til en hold- og/eller klasse-
kammerat, men det er vores indtryk, at alle havde 
en god dag. Tak for hjælp med kager og bemanding 
af cafeen til de frivillige.

EN GOD BADMINTON-SÆSON

SØLV VED UNGDOMS-DM

Af Søren Ivarsen, badmintonformand
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I weekenden 13.-14. april 2019 
var der DM for hold, hvor HA85 
havde to hold med i u15, som 
spillede i og omkring Middelfart.

U15 A/M 4 herrer og 2 damer – 
fælles med SBK (Team Silkeborg 
Badminton)
Holdet bestod på herresiden af 
Kristian Skafsgaard, Victor Lønvig, 
Emil Nørgård, Rasmus Ibsen og 
Tobias Dahl og på damesiden af 

Lærke Korsgaard og Rakel Højriis. 
Holdet spiller 8 kampe pr. hold-
kamp (1 mixdouble, 1 damesin-
gle, 1 damedouble, 2 herredoub-
ler og 3 herresingler). Hvis der står 
4-4 efter de otte kampe spiller de 
et ”golden set” med en ny kon-
stellation i mixdouble.

Første kamp var mod Greve, som 
vi ikke kendte på forhånd. Det 
vidste sig dog hurtigt, at vi havde 

styr på kampen og efter godt spil 
og god opbakning vandt vi 6-2. 

Vi havde taget trommer med 
hjemmefra og lavede god larm 
i hallen (måske for meget, nog-
le frustrerede forældre på andre 
hold kommenterede lidt på mu-
sikken). Næste kamp var mod 
Horsens, som vi havde tabt til i 
kvalifikationen i løbet af året. De 
manglede dog deres bedste her-
respiller, og vi stillede i stærkeste 
opstilling. Det gik rigtig godt og vi 
vandt igen 6-2 og havde dermed 
gode muligheder for at vinde. Der 
var i alt 5 hold i en samlet pulje, 
så vi skulle spille tre kampe lørdag 
og én søndag.

HA85 har nu vundet guld til hold 
DM de seneste tre år - i bedre og 
bedre rækker, hvilket vidner om, at 
spillerne er inde i en god udvikling.

GULD TIL DM FOR HOLD
IGEN, IGEN, IGEN
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Næste kamp var mod Højbjerg, 
som altid har mange dygtige spil-
lere og solid opbakning, men vi 
havde vundet over dem i kvalifi-
kationen og havde høje forvent-
ninger. Det gik desværre ikke så 
godt, vi tabte 2-6 og vandt kun 
første herredouble og mixdouble. 

Herefter tog vi hen til skolen, hvor 
vi skulle overnatte. Der var hygge 
og tidligt i seng, så vi var klar til 
søndag, hvor vi spillede mod Hil-
lerød. Vi spillede nogle tætte kam-
pe, men hev dog sejren hjem 5-3, 
hvilket resulterede i en 2. plads 
og sølvmedalje efter Højbjerg. 
En god weekend med masser af 
kampe og hygge i hallen - og tæt 
på at det blev til guld.

U15A 4 herrer
Holdet bestod af  4 herrer, nemlig 
Christian ”Falken,” Oskar ”Super-
ven”, Mathias ”Bjørnen” og Emil 
”formandens søn.” Holdet spiller 6 
kampe pr. holdkamp, 4 singler og 
2 doubler. I double stillede vi op 
med Mathias og Christian i 1HD, 
og Oskar og Emil i 2HD. U15A hol-
dene var inddelt i 2 puljer med 4 
hold, hvorefter nr. 1 og 2 mødte 
hinanden i semifinalerne.

Første holdkamp var mod Ham-
mel, som havde et par store dren-
ge med, der slog hårdt. Det skal 
dog siges boldene var langsom-
me, så vi var nødt til at spille læn-
gere dueller, før vi kunne afgøre 
den med et smash. Hammel var 
mest veloplagte og vandt hold-
kampen 4-2. De spillede godt og 
vandt også puljen. Næste kamp 
var mod Solrød ”Tsunami”, som 
havde et par gode piger, men vi 
spillede dem ud og vandt overbe-
visende 5-1. 

Den sidste kamp lørdag var mod 
Hadsund, som havde en stærk 
herre i 1HS, men vi spillede tak-
tisk fornuftigt og vandt 4-2. Der-
med var vi videre til semifinalen 
søndag som nr. 2 i puljen og skul-
le møde nr. 1 fra den anden pulje, 
nemlig Viborg.

Søndag mod Viborg stillede vi 
taktisk klogt op i doublerne med 
et lille ”salg” 1HD og dermed vin-
de 2HD overbevisende. Vi havde 
regnet med 3-3 og Golden Set, 
men formandens søn var i højt 
gear og hev fjerdesinglen hjem. 
Da vi samtidig vandt 2. og 3. sing-
le og 2. double var vi videre til fi-
nalen med 4-2 - fedt!

I finalen mødte vi Vejle, hvor den 
interne stilling var 1-2 fra kvalifi-
kationen. De manglede dog en 
spiller, som skulle nå et fly på fe-
rie og vi var på forhånd foran 2-0 
- fint! Vi tabte en tæt 1HD, men 

vandt så 2HD og både 2. og 3. 
HS og havde dermed vundet 4-2 
over Vejle. Det blev derfor til guld 
og en flot pokal og masser af smil 
hos spillerne. 

Bagefter blev Danmarksmester-
skabet fejret med fastfood, fordi 
det er vigtigt at få sund næring 
efter nogle hårde kampe.

Vi har nu vundet guld til hold DM 
de seneste tre år - i bedre og bed-
re rækker, hvilket vidner om, at 
spillerne er inde i en god udvik-
ling. De rykker op og er samtidig 
blandt de bedste i deres alders-
gruppe og klassifikation. Det bli-
ver spændende at, se om de gode 
takter fortsætter næste sæson. 

En stolt formand og træner glæ-
der sig allerede til næste sæson :)

Sølvvinderne i DM for hold i U15 A/M 4 herrer og 2 damer – fælles med SBK (Team Sil-
keborg Badminton). Holdet bestod på herresiden af Kristian Skafsgaard, Victor Lønvig, 
Emil Nørgård, Rasmus Ibsen og Tobias Dahl og på damesiden af Lærke Korsgaard og 
Rakel Højriis. 
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Kald det Tossedans, Danseglæ-
de, Fjollede Kvinder med Spjæt 
i Benene – det er helt fint, vi har 
en fest, og det er ren terapi for 
sjælen!

For snart et år siden spirede idéen 
om at starte et dansehold for 
kvinder. Et dansehold uden nogle 
regler eller krav til koreografi. Per-
sonligt elsker jeg at danse, men 
efter der er kommet mand og 
børn ind i billedet, så er behovet 
for eller lysten til at gå i byen ikke 
så stor, og så er det begrænset, 
hvor ofte man har mulighed for at 
komme ud og danse med andre. 
Jeg tænkte, der måtte være andre 

i samme situation – og det viste 
sig, at det var der. 

Holdet er blevet ganske popu-
lært, og vi danser hver gang om-
kring 15-20 kvinder sammen, og 
vi har en fest til forskellige glade 
rytmer. 

Jeg spurgte kvinderne fra holdet 
om de kort ville fortælle, hvorfor 
de går til Danseglæde, og hvad 
det gør for dem. Det kom der føl-
gende kommentarer på: 

VI DANSER 
FORDI VI 
IKKE KAN 
LADE VÆRE
Af Trine Søbjerg, Danseglæde

Dansen er en dejlig og sjov form 

for motion. Man bliver simpelt-

hen glad og helt let i låget af det.

- Lone Vilken Jensen

Jeg går til dans, fordi jeg simpelt-

hen ikke kan lade være. 

- Charlotte Munk Andersen

Dans er den bedste form for mo-
tion! Man bliver glad og positiv, 
specielt når man danser til ryt-
misk og god musik! 

Det allerbedste er når man går 
til dans hos Trine! Hun er så glad 
og har en udstråling, der bare 
omfavner os alle der kommer og 
danser i hendes timer! Giv jer selv 
den dejlige oplevelse !!!!!!
- Bente Marie Løyche

HA85-Juni 2019_nr 105.indd   20 02/06/2019   23.12

DANSEGLÆDE

21

Vær med! Trænger du til et energiboost med lige dele godt humør og feeeed musik. Så er Dansetglæde måske noget for dig, når holdet 
starter op igen efter sommerferien.  Søg Facebook-gruppen HA85 Danseglæde for kvinder - eller find holdet på www.ha85.dk. 

Det er den fedeste form for moti-
on, derudover gør det mig glad i 
låget flere dage efter. Omvendt, 
hvis jeg har haft en dag hvor alt 
er gået galt og jeg er vred kan jeg 
danse en masse ud og få brændt 
energien af.
- Mimi Kirstine Jensen

Kvinde danseholdet i Hvinning-
dal emmer af glæde og frihed.
Kvinder der lader hjernen blive 
hjemme og sender sjælen til selv-
terapi.

Trines danseglæde-hold er så 
meget anderledes. Her får jeg lov 
at danse MIN dans, MINE rytmer, 
MIT tempo og enten lukke øjnene 

og bare mærke musikken i sig 
selv eller åbne øjnene og lade sig 
inspirere af de andres ‘mooves’.
Andre dansehold har jeg skulle 
forsøge at følge en andens be-
vægelser og rytmer og forsøge 
at følge med i et tempo der enten 
var for langsom eller hurtig.
Største bonus ud over den fuld-
stændig skønne livsglade humør-
bombe Trine, som får en til at føle 
sig godt tilpas, ja så er musikken 
varierende og fantastisk.
Ihh hvor jeg ELSKER at komme til 
dans.
- Lene Kjøge Christensen

Dans er den sjoveste form for mo-

tion. Den frigiver følelser og ener-

gi, og sammen med musikken 

giver dansen en enorm glæde og 

energi. Jeg elsker de dansetimer 

ved Trine, fordi der ikke er nogen 

speciel og arrangeret måde man 

skal udtrykke sig på - men der er 

frihed til bare at mærke musik-

ken og energien og bevæge sig 

som man føler for. 

Jeg har virkelig savnet det, i den 

her periode, hvor jeg ikke har 

kunnet være med pga. graviditet, 

men håber på at der bliver noget 

efter sommer, hvor I kan regne 

med at jeg er klar igen.

- Jeanette Kramer Pathuel
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Som det første på bootcampen, blev programmet for lørdag og søndag gennemgået, og 
derefter gik det løs bag skærmen, til konkurrencer og fysisk aktivitet i hallen.

SuperBrugsen Øster Bordingvej

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

I weekenden 11.-12. april havde 
klubbens esport-trænere Andre-
as Liborius Nielsen, Henrik Tang 
Madsen og Christian Vejvad ar-
rangeret bootcamp med over-
natning for CS:Go-spillerne.

Programmet for spillerne bød på 
træning af specifikke færdighe-
der, individuelle test, holdøvelser, 
fysisk udfoldelse i form af Nerfgun 
battle på speciel bane i hallen - og 
ikke mindst masser af hygge!!

Om aftenen fulgte alle med på 
storskærm da danske Astralis net-
op denne aften, spillede finale 
ved Blast Pro.

Et stort tak til forældrene, Trine, 
Mette, Ann og Carsten, som sør-
gede for lækker forplejning mor-
gen, middag og aften.

INTENSIV CS:GO BOOTCAMP
Efter nogle fokuserede timer med in-game træning, skulle CS:Go-spillerne afprøve 
deres skills på en fysisk bane med Nerfguns og røg - eller smoke som de kalder det.
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Det var med stor glæde og stolt-
hed at HA85 kunne fortælle, at 
man havde indgået fornyet af-
tale om hovedsponsorat med 
Bilernes Hus. Bilernes Hus vil 
således fortsat præge klubbens 
kamptrøjer, være synlige på 
skilte i hallen, i klubhuset og på 
klubbens online platforme de 
kommende 3 år.

Marketingchef i Bilernes Hus, 
Anja Povlsen fortæller:
– Da vi for snart 3 år siden valgte at 
blive hovedsponsor i HA85, var det 
fordi vi vidste, at klubbens ledere og 
trænere gør et kæmpe stort stykke 
arbejde for klubbens børn og unge 
mennesker. Det ville vi gerne bakke 
op om.

– I løbet af de seneste års tætte 
samarbejde er vi kun blevet bekræf-
tet i, at det var den helt rigtige be-
slutning. I HA85 har vi mødt et en-
gagement ud over det sædvanlige, 
og har opnået stor gensidig værdi 
af samarbejdet.

- Derfor har vi naturligvis også 
valgt at fortsætte som hovedspon-
sor i HA85 for de kommende 3 
år, hvor vi ser frem til endnu flere 
spændende projekter og events, 
hvor vi kan støtte op om hinanden, 
slutter Anja Povlsen.

Formand for HA85, Rasmus 
Munch siger om det fornyede 
partnerskab med Bilernes Hus:
– Vi kan som klub være meget stol-

te af denne aftale som er ret unik 
i foreningssammenhæng. Det er 
en stor anerkendelse af det arbej-
de som alle frivillige i HA85 yder 
på banerne, i hallen, i klubhuset, 
med udvalgsarbejde eller andre af 
de vigtige opgaver som skal løftes, 
for at vi kan give medlemmerne en 
god og attraktivt fritidsaktivitet.

– For os er Bilernes Hus en god og 
kreativ partner, som er åbne for vo-
res idéer og måder at skabe værdi 
for hinanden. Det ser vi f.eks. ved 
deltagelse ved klubbens stævner, 
sjove konkurrencer og store enga-
gement i det kommende halbygge-
ri – Bilernes Hus Arena i Hvinning-
dal.

- I HA85 har vi mødt et engagement ud over det sædvanlige, og har opnået stor gensidig værdi af samarbejdet, nævner Anja Povlsen, 
Marketingchef i Bilernes Hus, som én af årsagerne til at bilhuset har valgt at fortsætte som hovedsponsor i klubben.

FORNYET AFTALE OM HOVEDSPONSORAT:

HA85 OG BILERNES HUS 
FORLÆNGER MED 3 ÅR
Af Morten Dixen Olseth
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Allerede i efteråret 2018 udvide-
de Folkesparekassen og HA85 
den eksisterende samarbejdsaf-
tale til et supersponsorat. Nu har 
begge parter bekræftet det tæt-
te samarbejde til yderligere 3 år.

Mette Agerup, der er presse- og 
kommunikationsansvarlig i Fol-
kesparekassen siger:
- 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. 

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.

FOLKESPAREKASSEN ER LOKALE OG LOYALE:
NY 3-ÅRIG SPONSORAFTALE 

OK STØTTER
NÅR DU TANKER 

Folkesparekassen med base i Lysbro, har støttet HA85 i omkring 20 år. Og med den nye aftale fortsætter det gode og tætte samarbejde.

Få et OK Benzinkort med en 
sponsoraftale, så støtter du 
HA85 med 5 øre, hver gang du 
tanker en liter benzin eller diesel 
på alle OK tankstationer i Dan-
mark. Det koster ikke dig ekstra 
– OK betaler hele beløbet.

Det er gratis!
På www.ok.dk/lokalsporten kan 
du gratis oprette et personligt 
benzinkort. Har du allerede et 
OK Benzinkort i forvejen, kan du 
nemt få det tilknyttet HA85.

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

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

Støt HA 85 på www.ok.dk/lokalsporten

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

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

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

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

Støt HA 85 på www.ok.dk/lokalsporten

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

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

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

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

Støt HA 85 på www.ok.dk/lokalsporten

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

Støt med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 5 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 
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Sportschef i SIF, Jesper Stüker, 
har på vegne af Silkeborg Fod-
bold College (SFC) netop forlæn-
get sponsoraftalen med HA85 
med 3 år mere. 

Baggrunden for sponsoratet lig-
ger i, at SFC gerne vil støtte de lo-
kale samarbejdsklubber og være 
synlige samarbejdspartnere med 
stærke relationer. Som Jesper si-
ger, så er det vigtigt for SFC, at de 
er med til at understøtte et bredt 
talentmiljø i området. Her er mul-
tibanen en særlig eksponent for 
at gøre det muligt for børn og 
unge at spille året rundt og uden 
for normale træningspas på et 
godt underlag. 

Sponsor- og partnerskabsansvar-
lig Rasmus Munch understreger i 
den forbindelse, at SFC er en vig-
tig samarbejdspartner for HA85. 
Rasmus uddyber: 

- Det er vigtigt for os med lokale og 

loyale sponsorer og samarbejds-
partnere. Her passer SFC godt ind. 
Både som økonomisk støtte, men 
også som en samarbejdspartner 
på fx træneruddannelse, klubud-
vikling og talentsamarbejde”. 

SFC ønsker at være et unikt talent-
udviklingsmiljø, som primært ud-
danner lokale spillere - sekundært 
spillere i et bredere perspektiv - til 
nationalt og internationalt topni-
veau. Siden starten af SFC i 1994 
er bl.a. følgende spillere kommet 
gennem talentsystemet: Mar-
tin Laursen, Thomas Røll, Martin 
Ørnskov, Jens Martin Gammelby,  
Robert Skov og Kasper Dolberg.

14 aktuelle spillere i truppen 
SFC og SIF har fokus på det hele 
menneske og tror på, at de får 
dygtigere spillere ved at skabe 
synergi i et holistisk perspektiv for 
både skole og fodbold som ram-
me om unge menneskers person-
lige udvikling. 

For tiden har SIF 14 spillere ud 
af 26 i A-truppen, som har væ-
ret gennem SFC. Det er Simon 
Jakobsen, Thomas Nørgaard og 
Sebastian Jørgensen, som alle har 
en baggrund i HA85, og Jeppe 
Okkels, Magnus Mattsson, Pelle 
Mattsson og Gustav Dahl som har  
baggrund i ØBG og FC Silkeborg. 
Derudover Jeppe Gertsen, Frede-
rik Alves, Valance Nambishi, Mads 
Emil Madsen, Oscar Hedvall, Ras-
mus Carstensen og Oliver Haurits.

Silkeborg Fodbold College har været sponsor i HA85 igennem en længere periode, og har nu forlænget aftalen med yderligere 3 år.

SPONSORPORTRÆT: 
SILKEBORG FODBOLD COLLEGE

SIF er rangeret som nummer 6 i det 
nuværende DBU licenssystem.

SIF var den klub i 1. div. med suverænt, 
yngste gennemsnitsalder.

SIF var den klub i 1. div. med suverænt, 
størst andel af (+50%) spilletid udgjort 
af egenudviklede spillere (så godt som 
kun spillere fra Silkeborg og omegn). 

Nøglen til SIFs talentsucces er kombi-
nationen mellem uddannelse (Talent 
Team, Silkeborg Efterskole, HHX, STX, 
EUX) og en stærk fodbolduddannelse 
samt kontinuitet for spillerne.

FAKTA: 
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Spillere fra HA85 U7 fodbold-
hold fik brændt en masse krudt 
og energi af på fælles tur, betalt 
af en sponsor, Favrskov El-ser-
vice.
 
Den store fabrikshal i Skejby, Leo’s 
Legeland, er blevet omdannet til 
et kæmpe slaraffenland af rutche-
baner, hoppeborge, cykelbane, 
fodboldbaner og meget andet. 
Kort sagt er der rig mulighed, 
for at børnene kan gå bananas i 

legens kunst.

De mange barnestemmer om-
kranser legelandet, og allerede 
når man træder ind, fornemmer 
man den enorme glæde, som hal-
len indbyder til.
I mellem de mange grin og løben-
de strømpesokker sidder en flok 
forældre fra Silkeborg og betrag-
ter sine og andres børns sponta-
ne glæde over legelandes mange 
muligheder.

Efter kort tid var svedende og for-
pustede børn klar til en pause til 
at få tanket batterierne op, med 
fælles indtag af mad og drikke, in-
den de igen strøg afsted.

Det var en fabelagtig dag hvor 
alle efterfølgende var godt brug-
te. Tak til vores sponsor Favrskov 
El-service.

U7 spillerne & træner teamet.

Den store fabrikshal i Skejby, Leo’s Legeland, er blevet omdannet til et kæmpe slaraffenland af rutchebaner, hoppeborge, cykelbane, 
fodboldbaner og meget andet. Her boltrede klubbens U7 spillere sig på en hyggelig holdtur med forældre og trænere.

EN TUR MED U7 I SLARAFFENLAND

Dygtige
håndværkere
- de bedste 

løsninger
70 23 08 18
sinus-installation.dk

Dygtige
håndværkere

- de bedste løsninger

70 23 08 18
sinus-installation.dk
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HA85 og Scandia United Soccer 
Academy Danmark indgik tidli-
gere på året, en treårig samar-
bejdsaftale om fodboldskole i 
Hvinningdal.
 
Den amerikanske delegations øn-
ske om træningslejr i Silkeborg, 
giver samtidig lokale fodboldspil-
lere mulighed for at deltage i en 
meget kompetent fodboldskole i 
uge 27, under ledelse af de ame-
rikanske trænere. Træningslejren 

henvender sig til  piger og drenge 
fra U12 til U18. 

Søren Jensen der er ansvarlig for 
Scandia United Soccer Academy 
Danmark, er yderst tilfreds med 
samarbejdet med HA85.

– Jeg er meget glad for at HA85 tror 
på vores projekt og ønsker at bak-
ke op omkring denne mulighed til 
deres medlemmer. Det viser mig, 
at HA85 er en klub med visioner og 

Scandia United Soccer Academy var i Silkeborg for første gang sidste år. De var så tilfredse med opholdet, at man nu har indgået en 
treårig aftale med HA85. Lokale fodboldspillere kan deltage i den ugelange træningscamp i Hvinningdal i uge 27.

INTERNATIONAL FODBOLDCAMP
man ønsker at give sine medlem-
mer mulighed for ekstra fodbold i 
sommerferien. Vores træningsuge 
hos HA85 i uge 27, vil give en mas-
se lokale spillere en stor oplevelse 
og en stor mulighed for at skabe 
venskaber på tværs af kloden og en 
anderledes mulighed for at uddybe 
sine engelske færdigheder. 

Er du interesseret i at deltage, så 
kan du finde mere information på 
www.ha85.dk.

HA85-Juni 2019_nr 105.indd   27 02/06/2019   23.12



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.

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

Nybolig Frank Lerche - dit sikre valg til boligsalg
· Få en GRATIS og uforpligtende salgsvurdering
· Nybolig Smartsalg mangedobler søgningen på din bolig
· Frank Lerche kender Hvinningdal/Buskelund, som sin egen bukselomme,

da han er opvokset og er bosiddende i området
· Vi støtter HA85 samt projektet med den nye hal og fællesskabshuset

Frank Lerche
Ejd.mægler, Valuar MDE

** 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.
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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.

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

Nybolig Frank Lerche - dit sikre valg til boligsalg
· Få en GRATIS og uforpligtende salgsvurdering
· Nybolig Smartsalg mangedobler søgningen på din bolig
· Frank Lerche kender Hvinningdal/Buskelund, som sin egen bukselomme,

da han er opvokset og er bosiddende i området
· Vi støtter HA85 samt projektet med den nye hal og fællesskabshuset

Frank Lerche
Ejd.mægler, Valuar MDE

** 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.

Anledningen er den nationa-
le Fodbold Fitness-uge, hvor 
voksne landet over giver moti-
onsfodbolden et skud. Alle kan 
være med. Det gælder både tid-
ligere spillere, og dig der aldrig 
har rørt en fodbold før.

Torsdag 5. september kl. 18-19 er 
det muligt at prøve kræfter med 
FODBOLD FITNESS. Det sker, når 
HA85 inviterer kvinder i alle ald-
re og på alle niveauer til en gratis 
træningstime.

Alle er velkomne og alle kan være 
med – uanset niveau. Det er lige-
gyldigt, om man har prøvet at spil-
le fodbold før eller ej, og holdets 
træner, Christina Fynbo Stüker, 

står klar til at tage godt imod alle, 
der møder op på dagen. Vi håber, 
at så mange som muligt vil kigge 
forbi til en sjov dag med sved på 
panden, så tag endelig venner, fa-
milie, naboer eller kolleger under 
armen.

Det er ikke nødvendigt at inve-
stere i fx. fodboldstøvler – der kan 
sagtens spilles i almindelige kon-
disko. Det kræver heller ikke sær-
lige forudsætninger – eller god 
form – at være med.

Arrangementet afholdes som en 
del af Bevæg dig for livet-fod-
boldsamarbejdet mellem DGI og 
DBU, der har som mål at få endnu 
flere voksne til at afprøve fodbold 

som motionsform. Læs mere på 
www.bevaegdigforlivet.dk/fod-
bold eller på www.ha85.dk.

INVITATION TIL ÅBEN 
FODBOLDFITNESS-TRÆNING
Af Morten Dixen Olseth

KOM OG PRØV GRATIS I HA85:
TORSDAG 5. SEPTEMBER KL. 18-19

KUN FOR KVINDER
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Det havde været et stort ønske 
fra både drenge og pigespiller-
ne på klubbens U16-årgang - at 
komme på en udlandstur med 
holdkammeraterne. Og i april 
måned skete det endeligt!

Tidlig morgen Langfredag steg 
56 spillere og trænere på bussen 
i Buskelund, med kurs mod Easter 
Open South i Holland. 
Forud for turen havde spillerne 
optjent penge ved forskellige 
jobs for at nedbringe egenbeta-
lingen til turen. Nogle havde f.eks. 
været afryddere til en julefrokost 
og andre omdelte reklamer og 
blade for en sponsor.
I bussen var stemingen (og mu-
sikken) høj og turen sydover gik 
helt planmæssigt.

Vi blev indkvarteret på et vandre-
hjem i Tyskland, tæt ved græn-
sen til Holland. Jugendherberge 
Nettetal-Hinsbeck var et ganske 
pænt sted, store værelser og med 
gode udeområder hvor drenge 
og piger kunne hygge sig med 
beachvolley og fodbold. Stedet 

hafolder hver sommer store cir-
kus-camps og havde derfor et 
stort cirkustelt på udeområdet. 

Vi havde omkring en times kørsel 
til stævnepladserne i Holland, så vi 
skulle tidligt op - faktisk så tidligt 
at morgenmadspersonalet ikke 
var mødt ind. Det betød en ret 
sløj omgang morgenmad, men 
det ødelagde ikke forventnin-
gerne til den første dags kampe.  

Lørdag bød på indledende pul-
jekampe mod hold fra Holland, 
Tyskland, Danmark og England. 
Og søndag blev placeringskam-
pene spillet. Resultaterne gav 
ikke pokaler med hjem til nogen 
af de tre hold som var afsted. Til 
gengæld fik alle en fantastisk tur, 
hvor sammenhold og fællesskab 
sejrede stort. 

Fra trænerteamet lyder en stor ros 
og tak til hele spillertruppen for ek-
semplarisk opførsel, tålmodighed 
og godt humør - I har været gode 
ambassadører for FC Silkeborg.

Spillere og trænere fra FC Silkeborg blev indlo-
geret på Jugendherberge Nettetal-Hinsbeck i 
Tyskland, tæt på grænsen til Holland. Stedet bar 
tydeligt præg af at være base for cirkus-camps.

Der skulle en del logistik til i forhold til transport 
mellem indlogering, de forskellige stævnepladser-
ne -og ikke mindst køre/hviletider.

På området udenfor vandrehjemmet var der rig 
mulighed for at hygge sig med beachvolley og 
fodbold, eller gå en tur ned i den lille by.

Af Morten Dixen Olseth, træner U16-piger
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U16 HOLLANDSTUR
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Gode ambassadører for FCS
Den sidste stævnedag, slog hele 
FCS delegationen fællesbase på 
et grønt område på stævneområ-
det, hvorfra man kunne følge fina-
lekampene, slappe af og hygge.  

- Når man tager afsted med 50 unge 
mennesker, er der masser af soda-
vand, chips, slik, emballage, larm 
og glade dage. Og selvom de ikke 

ser det samme rod og kaos som os 
gamle røvhu***r, så forstår de altid 
en besked, og er villige til at lægge 
sjov og ballade til side og få styr på 
praktikken. Så hvis I ikke altid op-
lever det derhjemme, så har I her 
beviset på, at der er mere end håb 
forude. På billedet ses resultatet af 
beskeden ”rydder I lige op efter 9 ti-
mers fodboldcamp”, fortæller U16 
træner Søren Sandholdt Jensen.

Ikke en krumme var at se efter 9 timers 
base under træerne - Sådan FC Silkeborg!

Er man ikke selv i kamp, bakker man selv- 
følgelig klubbens andre hold op.

Ditte og Lærke blev interviewet til tv. 
Indslaget kan ses på www.lokalupdate.dk.

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

FAKTA: FC SILKEBORG

WWW.FCSILKEBORG.COM
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FC SILKEBORG - ANSVAR, UDVIKLING, FÆLLESSKAB OG GLÆDE

Foto: Rasmus Lykke, Lokal Update

Foto: Rasmus Lykke, Lokal Update

Foto: Rasmus Lykke, Lokal Update
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 86 81 16 11
folkesparekassen.dk
 info@folkesparekassen.dk

KONTAKT OS

Frederiks Allé 43 
8000 Aarhus C 

Herningvej 37 
8600 Silkeborg 

Dalumvej 11
5250 Odense SV 

KØR GRØNT 
- OG LÅN BILLIGT
Folkesparekassen arbejder for at 
understøtte en klima- og miljøvenlig 
udvikling. 

Derfor tilbyder vi et billån til el eller brint 
til en lav rente på 1,95% for at gøre det 
økonomisk attraktivt for vores kunder at 
træffe et miljøvenligt valg, når de skal købe 
ny bil. 

VÆLG EL ELLER BRINT

- OG LÅN TIL       

   1,95%

 86 81 16 11
folkesparekassen.dk

KONTAKT OS
- og book et møde
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