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Besøg af Liverpool FC-træner

Hvinningdal 
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TUMLETID
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ÅBEN FOR ALLE
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Hold årets julefrokost i smukke og grønne omgivel-
ser på Scandic Silkeborg. Vi dækker op til overdådig 
velsmagende julebuffet med alle de klassiske retter 
samt et bredt udvalg af drikkevarer. Vi tør godt love, 
at der er noget for enhver smag. Vores bartendere 
og servicemindede tjenere sørger for, at I ikke skal 
tænke på noget, andet end at hygge jer omkring 
bordet og på dansegulvet. Undervejs sørger DJ’en 
for, at I er godt underholdt med musik og stemning.

JULEFEST MED DJ, BAND OG BUFFET
Vi fejrer julen fem gange i løbet af november 
og december. Nedenstående er mulige datoer:

Fredag  22. november
Lørdag  23. november 
Fredag  29. november 
Lørdag  30. november  
Fredag  6. december

PROGRAM
kl. 18.30 Ankomst og buffet serveres

kl. 21.30 Folke, Juhl og Blidegaard spiller op til   
 dans med hits, du kender

kl. 23.45  DJ sørger for at aftenen sluttes af 
 med manér

kl. 01.00  Tak for i aften

PRISER
Pris pr. person kr. 425,- ekskl. drikkevarer. 
Mulighed for tilkøb af drikkevarepakke:

Kalenderpakke 1 – kr. 285,-
Juleøl, alm. øl, vand og vin fra kl. 18.30 til 21.30.

Kalenderpakke 2 – kr. 415,-
Juleøl, alm. øl, vand og vin fra kl. 18.30 til 01.00.

Kalenderpakke 3 – kr. 595,-
Juleøl, alm. øl, vand og vin fra kl. 18.30 samt 
div. drinks og long drinks fra kortet fra kl. 21.30 
til 01.00.

Mulige tilkøb
· Eget lokale til velkomstdrink
· Natmad

Hør mere om mulighederne, når du booker julefrokost.

Bestilling
Book din julefrokost på telefon 86 80 35 33 eller 
silkeborg@scandichotels.com.

Puds danseskoene, find festtøjet frem og medbring 
det gode humør. Vi garanterer, at det bliver en sjov 
og festlig aften i godt selskab.

VI SLÅR DØRENE OP 
TIL ET BRAG AF EN JULEFEST 

PÅ IDYLLISKE OG NATURSKØNNE 
SCANDIC SILKEBORG

 SLIP FOR 
HJEMTRANSPORTEN
Book et værelse i forbindelse med 
julefrokosten og vågn op til vores store 
morgenbuffet, der er inkluderet i prisen. 

Overnatning kr. 425,- pr. person  
i delt dobbeltværelse. 
Enkeltværelses tillæg kr. 200,-

Book din overnatning på telefon 86 80 35 33 
eller mail silkeborg@scandichotels.com

 FEST MED FOLKE, 
JUHL & BLIDEGAARD
Også kendt under navnet ’Sejs Trioen’ spiller 
de rutinerede og charmerende musikere 
alle de kendte sange fra 60’erne og til start 
00’erne. Dans julen ind med hits fra The 
Beatles, Creedence, REM, Oasis, Prince, 
Rolling Stones, Shubidua, Kim Larsen, Allan 
Olsen, Thomas Helmig, Danser med Drenge, 
TV2 og mange flere!

Fed guitar, percussion og flerstemmigt vokal 
baner vejen for en festlig aften.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!
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 FEST MED FOLKE, 
JUHL & BLIDEGAARD
Også kendt under navnet ’Sejs Trioen’ spiller 
de rutinerede og charmerende musikere 
alle de kendte sange fra 60’erne og til start 
00’erne. Dans julen ind med hits fra The 
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Fed guitar, percussion og flerstemmigt vokal 
baner vejen for en festlig aften.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Vi har brug for dig - og du har brug for HA85

Tilmelding og kontingent...
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

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

Dans
Trine Søbjerg, trine-vs@live.dk

Løb/Skovløberne
Ulla Andersen
ullaandersen28@gmail.com

Småbørns Tumletid
Natasja Helmchen Paldan, 
paldan.natasja@gmail.com

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.

LEDER
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HA85 er til for os alle, og vi er altid 
meget åbne over for nye idéer og 
tiltag. Som da Natasja Helmchen 
Paldan savnede et tilbud til sin 
2-årige dreng og derfor kontaktede 
bestyrelsen. Her en måneds tid se-
nere står vi med Natasja i spidsen, 
klar med Småbørns Tumletid for de 
mindste. Det er det, HA85 er til for. 

I HA85 strækker vi os længere end 
kun vores medlemmer. Vi ønsker 
også at gøre noget for lokalsam-
fundet, hvilket vores store engage-
ment i halprojektet og Hvinning- 
daldagen vidner om.

Vi har søgt og fået fondsmidler 
hjem til et projekt, hvor en pro-
fessionel instruktør hver lørdag 
gratis vil stå for at introducere alle 
interesserede til udendørs fysisk 
træning. Hvis det bliver en succes, 
overvejer vi at etablere en uden-
dørs træningsfacilitet ved hallen,  

som alle frit kan benytte sig af. 

I HA85 får vi intet forærende, men 
vi har heldigvis nogle gode sponso-
rer og samarbejdspartnere, som får 
ting til at lykkes. Som eksempel har 
vi valgt at indkøbe og etablere spil-
lerbokse ved opvisningsbanen. Det 
har kunne lade sig gøre i en kombi-
nation af sponsorhjælp og frivilligt 
arbejde – tak til Andreas Kruse fra 
A. Kruse Byg, best.medlem Brian 
Kjøge Jensen og Lars Mellergaard 
fra Fodboldudvalget! Tag endelig 
fat i os, hvis du mener, at vi mangler 
andre ting i foreningsregi.

For nyligt blev jeg spurgt, om lede-
re og trænere får løn for den store 
indsats der gøres i HA85. Og nej, 
det får vi faktisk ikke, selvom vi er 
mange, som lægger mange hund-
rede timer i HA85 hvert år. Alt er 
100% frivilligt, og det er vi nødt til, 
hvis det skal hænge sammen øko-

nomisk. Vi dels meget afhængige 
af, at medlemmerne betaler kon-
tingent, og dels at vi har en række 
trofaste sponsorer. Jeg vil opfor-
dre jer til at støtte vores sponsorer 
og nævne HA85, når I handler hos 
dem. 

Jeg vil også opfordre Jer til at følge 
HA85 på Facebook. Det hjælper os 
med at være så tæt som muligt på 
lokalområdet, og det hjælper dig 
med at være endnu bedre orien-
teret om, hvad der sker i HA85 og 
generelt i området. 

Vi glæder os utålmodigt til at tage 
det længe ventede første spa-
destik til halprojektet i 2020, få 
igangsat helhedsplanen og få for-
bedret infrastrukturen i området.  
Imellem tiden ønsker jeg jer et godt 
efterår og god læselyst.

Rasmus Munch, best. formand.
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Opvisningsbanen i Hvinningdal 
har længe været i dårlig stand, 
ujævn og hullet, men det er der 
endelig blevet rettet op på i år. 
Samtidig har klubben investeret 
i længe savnede udskiftnings-
bokse. En stor frivillig indsats 
ligger bag.

Det var med stor tilfredshed at vi 
endelig kunne se banen og ud-
skiftningsboksene komme i brug 
i sensommeren. For arbejdet star-
tede helt tilbage i marts måned 

Normalt ser vi håndboldherrer-
ne kæmpe og fighte for sejr i 
HA85-trøjen! 

Men en lørdag i junimåned trak 
30 seniorspillere i arbejdstøjet, 
og knoklede en hel dag til Salling 
Groups store firmafest for at tjene 

Når du både kan komme gratis 
på SMUK Fest OG tjene penge 
hjem til klubben, så er der virke-
lig tale om en win-win situation! 

For andet år i træk, var der rift 
om de attraktive pladser på 
HA85-holdet, som denne som-
mer skulle betjene madboden 

men kunne, bl.a. på grund af sam-
tidig banerenovering henover 
sommeren, først færdiggøres 
med flisebelægning senere. 

Der skal lyde en stor tak til Andre-
as Kruse fra A. Kruse Byg, Brian 
Kjøge Jensen og Lars Mellergaard, 
for støtte og frivillige timer for at 
få etableret udskiftningsboksene.

På klubbens initiativ og delom-
kostning, har Silkeborg Kommune 
videreført det høje hegn bag 

sponsorpenge hjem til klubben.
Og det gjorde de pokkers godt - 
hele 20.000 kr. blev arbejdet hjem 
i HA85 klubkassen.

Det er altså godt gået gutter, og 
skønt at se holdet løfte i flok for 
klubben. Tak for indsatsen!

Tulip Pulled Pork. Man forstår det 
godt: Før eller efter endt vagt, har 
de frivillige samme dag mulighed 
for at nyde den gode stemning og 
fede musik. Tager du tre vagter 
får de endda et partouarmbånd. 
Det gav i år gode 23.500 kr. til 
HA85. Tusind tak til alle jer som 
lagde timer på SMUK Fest.

målet tættest på skolen, så det nu 
fortsætter rundt om hjørnet, og 
op ad banens langside. Det for- 
hindrer den store slidtage, uønsket 
traffik tværs over banen før gav. 
 
Til sidst fik banen en solid om-
gang topdressing. Helt nøjagtigt 
blev der kørt 105,62 tons jord på 
banen, så vi igen kunne få et læk-
kert græstæppe at spille på.

Så nu er det slut med at give ba-
nen skylden for et nederlag...

Udskiftningsbokse på opvisningsbanen i Hvininngdal har været et stort ønske længe. Og i sensommeren var det med stor tilfredshed at 
kræfterne bag - Andreas Kruse, A. Kruse Byg, Brian Kjøge Jensen og Lars Mellergaard kunne se dem blive taget i brug.

Udendørsarealerne ved Salling Groups 
hovedkontor i Årslev, var omdannet til en 
kæmpe festivalplads for 20.000 ansatte i 
koncernen. Pladsens barer og madboder 
var bemandet af 380 forenings folk fra 
forskellige foreninger, bl.a. fra HA85.

Opret et gratis OK benzinkort og 
lad OK sende gode sponsorkro-
ner til HA85

Faktisk giver det penge til klub-
ben allerede i dét øjeblik du har 
bestilt kort. Og efterfølgende sco-
rer HA85 5 ører pr. liter du tanker 
på OK tanken i Lysbro - og alle OK 
stationer i Danmark. Det kan blive 
til mange penge når mange gør 
det.

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.

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

SPONSOR OG FRIVILLIGE BAG UDSKIFTNINGSBOKSE I HA85

HÅNDBOLDHERRERNE TIL FIRMAFEST

WIN-WIN PÅ SMUKFEST

DET GØR EN FORSKEL 
NÅR ALLE BIDRAGER LIDT

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. 

HAR DU BIL?  HVIS JA, SÅ LÆS VIDERE...
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Navn: Stine Leegaard Jepsen.
Alder: 40 år. 

Hvad laver du til dagligt? 
Jeg er ansat som lektor ved VIA 
University College, Sygeplejer-
skeuddannelsen i Silkeborg

Hvilke arbejdsopgaver har du i 
klubben?
Jeg har i indeværende sæson væ-
ret træner for U5/6 mix fodbold-
holdet. Vi er flere forældre, der er 
tilknyttet holdet og træningen, 

Navn: Frank Ifversen
Alder: 54 år. 

Hvad laver du til dagligt? 
Jeg er ansat i Jyske Bank her i Sil-
keborg. Derudover er jeg kasserer 
i en grundejerforening, hjælper 
med HA-Huset og er økonomi-
chef i HA85 - tilsammen tager det 
en del af min tid.

Hvilken funktion/post har du i 
klubben?
Jeg er kasserer/økonomichef i 
HA85

Hvor længe har du været frivil-
lig i klubben?
Fra år 2000 og tre år frem havde 
jeg en periode i bestyrelsen. Og 
igen siden 2010 - altså 12 år.

men jeg har påtaget mig at være 
officiel head coach.

Hvor længe har du været frivil-
lig i klubben?
Gennem de sidste 2½ år har jeg 
været en del af trænerteamet 
omkring min søns fodboldhold, 
fra han spillede U5/6 til U8. I den-
ne sæson er jeg som nævnt igen 
træner for U5/6 fodbold, da mine 
tvillingepiger på 5 år ytrede stort 
ønske om, at vi fik et fodboldhold 
op at køre.  

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben?
Uha, til en ekstraordinær general-
forsamling i 2010 var der to punk-
ter på dagsordenen: Ny bestyrel-
se eller lukning af klubben. Jeg 
valgte sammen med andre enga-
gerede mennesker, at træde til.

Hvem vil du gerne give et skul-
derklap?
Det er jo umuligt at fremhæve en-
keltpersoner. Rigtig mange yder 
en stor indsats og færre en ekstra-
ordinær stor indsats. Jeg er bare 
meget stolt over at se når det fun-
gerer.

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            

At være frivillig gør en forskel for andre - og for dig selv!
Omkring 100 personer er frivillige i HA85 i én eller anden funktion. Og vi vil også gerne 

byde DIG velkommen på holdet! I en forening som HA85, har vi brug for alle – også dem  
som ikke har forstand på sport. 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. 

Vi klæder de frivillige ordenligt på
Som frivillig tilbyder vi dig deltagelse på træneruddannelser, og relevante kurser inden for  

foreningsarbejdet. Det er en god ballast at have med fremover, og som også kan opkvalificere  
en fremtidig jobansøgning. Vi har et tæt samarbejde om uddannelser med de største  

organisationer inden for sport og idræt, DGI, DBU m.fl. Tag fat i en af kontaktpersonerne,  
som du finder forrest i bladet. Du kan også læse mere om det at være frivillig i HA85 på:

www.ha85.dk/frivillig-i-ha85

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben?
Historien har gentaget sig her. Da 
min dreng var 5 år og begyndte 
at interessere sig for fodbold, ek-
sisterede intet træningshold for 
den aldersgruppe. Så vi var flere 
hold forældre, der fik skudt det 
igang. Det samme gør sig gæl-
dende nu, hvor mine piger har 
fået smag for fodbold - hvilket jeg 
jo virkelig bifalder. Men her var 
desværre ikke et etableret hold 
og der stod ikke just forældre i kø 
til trænerposten ;-) Derfor er jeg 
landet her, hvilket for øvrigt er vir-
kelig sjovt og vi hjælper jo hinan-
den med langt det meste. 

Hvem vil du gerne give et skul-
derklap?
Jeg tænker, der er mange frivilli-
ge i HA85, der fortjener et skul-
derklap. Alle funktioner i klubben 
er jo væsentlige og det vigtige 
er vel, at vi sørger for at være så 
mange som muligt, så opgaverne 
ikke bliver en byrde. 
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Så er der NYT til de alleryngste 
i Hvinningdal og omegn! For nu 
lanceres HA85 Småbørns Tumle-
tid for piger og drenge i alderen 
1,5-4 år (og deres forældre).

Til Småbørns Tumletid i HA85 har 
du sammen med dit barn og an-

Med støtte fra Toms Guldpulje 
kan HA85 nu sætte gang i et pro-
jekt med at gøre inaktive voksne 
aktive – og det er gratis for alle i 
en periode på 20 uger. 

HA85 har netop fået tildelt 12.000 
kr. i støtte fra Toms Guldpulje til 
et projekt med fokus på at få flere 
voksne til at komme i gang med 
at bevæge sig og motionere. Det 
skal ske ved at tilbyde alle interes-
serede at deltage gratis i et uden-
dørs træningsforløb på 20 uger 
i Hvinningdal ved Bilernes Hus 
Arena. 

HA85 har allieret sig med den er-
farne instruktør, Anne Sørensen 
Mikkelsen, som har stor erfaring 
med denne type af træning. Anne 
vil stå for at lave en tilpasset træ-

ning i forhold til styrke, balance 
og smidighed. Træningen er kun 
for begyndere og vil være på et 
niveau, hvor alle kan være med. 
 
Formand i HA85, Rasmus Munch, 
ser især frem til at aktivere en 
masse inaktive forældre i forenin-
gen, men han påpeger samtidig, 
at det er et tilbud, som er for alle 
interesserede i hele området. Og 
det er ikke et krav at man skal 
have en relation til HA85. 

- Det er vores håb, at det kan in-
spirere flere til at deltage i lignen-
de aktiviteter i deres nærmiljø, når 
projektet slutter til foråret. Det kun-
ne være hos private udbydere eller 
i foreningsregi. Vi ønsker at gøre 
opmærksom på mulighederne for 
at træne udendørs og få en mas-
se frisk luft, som mange ikke får til 
dagligt.

Første træning er lørdag den 26. 
oktober kl. 9.30-10.15.

dre forældre med deres børn, mu-
lighed for en hyggelig stund med 
samvær og sjove motoriske lege.

Én gang om ugen vil vi balance-
re, rulle, kravle og hoppe så bør-
nenes motorik bliver stimuleret, 
prøvet og udfordret.

Vi mødes hver lørdag kl. 9-10 i 
den lille aflastningssal i Hvinning-
dal Hallen. Første gang er lørdag 
26. oktober.

Firmaet bObles og har sponsoreret nogle 
fine rekvisitter til Småbørns Tumletid-holdet.

NYE AKTIVITETER TIL SMÅ OG STORE

GRATIS UDENDØRS FITNESS TRÆNING
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Det sidste års tid har HA85 ar-
bejdet hårdt for at skabe en ny 
struktur i håndboldudvalget. 
Tidligere har udvalget og alle 
opgaverne været på meget få 
hænder, og det har vist sig at 
være meget sårbart.

Derfor blev der i det tidlige forår 
besluttet at ændre på organisa-
tionen/strukturen i udvalget. 
Efter forskellige møder – hvor 
alle interesserede i klubbens 
håndboldliv gav deres besyv 
med, endte det ud med et nyt 
udvalg kort før sommerferien. 
Den helt store mission for det nye 
udvalg er at få de mange udvalgs-
opgaver fordelt ud på mange fri-
villige – og især at få alle forældre 
til at føle et medansvar for klub-
ben. Et medansvar, som betyder 
at flere giver en hånd med til di-
verse opgaver. 

For at dette bliver lettere har ud-

valget forsøgt at beskrive, hvil-
ke opgaver, der ønskes hjælp 
til – og gjort disse opgaver så 
afgrænsede som muligt. Forhå-
bentlig så de fleste synes det 
er overkommeligt at hjælpe. 

Håndboldudvalget ønsker at 
hjælpe klubbens mange trænere 
med at få engageret forældrene, 
så derfor er det blevet besluttet 
at ALLE håndboldhold afholder 
forældremøde i begyndelsen af  
hver sæson. Målet med mødet 

er at alle forældre præsenteres 
for udvalgets mission – og bliver 
forelagt de opgaver, som der øn-
skes hjælp til. Hvert møde bliver 
afsluttet med, at forældrene skal 
melde sig som tovholdere for en-
kelte opgaver.

Det har været en rigtig god ople-
velse at deltage i forældemøder-

ne – alle er positive og vil gerne 
hjælpe. STOR tak til alle jer for-
ældre for det. Vi håber, at det 
giver trænerne mere overskud 

til selve håndboldtræningen, 
større mulighed for at holde ca-

feen åben, mere hjælp til BRAG i 
hallen osv. Målet er at få så mange 
som muligt i gang med at hjælpe 
i håndboldafdelingen til gavn for 
alle vores børn og unge i HA85. 
Har du lyst til at hjælpe – så tøv 
ikke med at kontakte en fra hånd-
boldudvalget. Alle kontaktoplys-
ninger står på hjemmesiden. 

NY STRUKTUR 
I HÅNDBOLDUDVALGET 
Af Anne-Mette Husted

B U R E A U   O N L I N E   T R Y K

Tilmeld dig NU:
SMS ”Målaktie + dit navn” 

til 40 14 59 79.

Du får...

Målaktie-sponsor:GRATIS ADGANG
1 GRATIS ØL ELLER VAND
CHANCE FOR LODTRÆKNINGSPRÆMIE 
SAMMENHOLD OG FÆLLESSKAB 
OM KLUBBENS FØRSTEHOLD

Nu lancerer HA85 i samarbejde 
med Folkesparekassen, en helt 
ny mulighed for at støtte op om 
klubbens førstehold i håndbold 
– 3. divisions herrerne!

DU kan blive Målaktionær for kun 
1,50 kr. pr. mål som HA85 3. divi-
sionsholdet scorer i turneringen 
2019/20.
Du tilmelder dig ved at sende en 
SMS og skrive “Målaktie + dit navn” 
til 40145979.

Du kan tilmelde dig på hvilket som 
helst tidspunkt i sæsonen, men 
den endelige opgørelse gælder 
det samlede antal HA85-mål scoret 
i sæsonen 2019/20.

Beløbet afregnes i to omgange 
via MobilePay anmodning. Første 
gang ved årsskiftet, og anden gang 
efter sidste turneringskamp.

SOM MÅLAKTIONÆR FÅR DU:

• Gratis adgang til alle hjemme-
kampe i Hvinningdal hallen.

• 1 Gratis øl (min. 18 år) eller vand 
til de hjemmekampe du overværer 
i Hvinningdal Hallen.

• Mulighed for at vinde en lodtræk-
ningspræmie til hjemmekampe i 
Hvinningdal hallen.

• Sammenhold og fællesskab om 
klubbens førstehold.

I sidste sæson scorede holdet ca. 300 mål i turneringen. Målaktien er at betragte som en støtte til 
HA85’ håndbold seniorherrer og repræsenterer derfor ikke en økonomisk værdi. Afkastet af målaktien er 

ikke penge, men glæden ved at være med til at støtte klubben og alle omkring divisionsholdet.

KUN 1,50 KR. PR. MÅL
KØB EN MÅLAKTIE!

BRAG I 
HALLEN

Søndag 24. november fløjtes der til  
BRAG i Hvinningdal hallen. Denne dag er der 
håndboldkampe fra tidlig formiddag til sen 

eftermiddag. Både til indløb og under kampene  
vil der være musik og speak. Cafeen er åben 

og hallen vil summe af aktivitet. Så kom 
i hallen og bak HA85 holdene op 

- det bliver et BRAG!
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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.

HA85_21x27,9_ny.indd   1 16-05-2019   11:16:01

En tidlig torsdag morgen i sep-
tember rullede DHFs håndbold-
karavane ind foran HA85. Her 
stod frivillige klar – med U8/9 
træner Kristian Hejselbæk i spid-
sen til at hjælpe med at opstille 
mål, og rekvisitter og hjælpe i 
hallen med at få dagen til at for-
løbe på bedste vis.

Allerede kl. 8.15 kom de første 
glade børn fra Hvinningdalsko-
len løbende ind i hallen – klar til 
et par timers leg i håndboldens 
tegn. Derefter kom de næste år-
gange fra skolen og sådan fortsat-
te dagen indtil kl. 14. Alle årgange 
fra 0. klasse til og med 3. årgang 
fik glæde af dagens besøg. 

Håndboldkaravanen er et til-
bud som DHF stiller til rådighed 
for klubber for at fremme kend-
skabet til håndboldens verden 
– selvfølgelig med det formål, at 

så mange børn/unge får lyst til at 
deltage i klubbens håndboldliv, 
hvor der er plads både til seriøs 
håndbold, men i høj grad også til 
fællesskabet som hold. 

Sammen med de frivillige voksne 
– og en stor flok fra skolens 7. år-
gang, prøvede børnene en mas-
se leg med håndbolde: Skyde på 
fartmåler, gennemføre motorik-
bane og muligheden for at score 
på Niklas Landin. Dog deltog han 

kun som figur på et kæmpe mål-
lærred…

En super sjov dag for alle børnene 
og de frivillige. Tak til skolen for 
opbakning til at lade de yngste 
børn deltage i dagen og ende-
lig en STOR TAK til eleverne fra 7. 
årgang som viste flot potentiale 
som nye ungtrænere! Vi glæder 
os i klubben til at se en masse nye 
børn til prøvetræning i efteråret.

HA85’s mange håndboldhold er 
efterhånden godt i gang. Siden 
august (for nogle hold har der 
slet ikke været sommerpause) 
har der været godt gang i hallen 
om eftermiddagen og aftenen. 

Der er blevet svedt, grinet, løbet, 
kastet, trænet og meget mere for 
at alle kommer i så god form til 
den kommende sæson som mu-
ligt. Og i september kom der så 
gang i de første håndboldkam-
pe. De fleste hold fra klubben har 
været afsted til for-turnering for 

herigennem at sikre sig de bed-
ste forudsætninger for at få nogle 
gode kampe i den egentlige sæ-
son. Efter disse kampe sammen-
sættes nemlig turneringsplan for 
det næste ½ år ud fra bl.a. resul-
taterne i for-turneringskampene.

HA85 har bl.a. spillet i Voel, Gød-
vad, Skanderborg, ØBG mv. Søn-
dag den 8. september var HA85 
vært for en runde kampe. Her var 
godt gang i kampene, og tydeligt 
nød alle spillere og trænere, at 
det nu atter er tid for håndbold-

kampe og hygge i hallen. Cafe-
en var åben og der blev dystet i 
bordcurling samtidig med, at der 
blev spist pomfritter og drukket 
sodavand. En helt igennem god 
måde at tilbringe weekenden på.

I skrivende stund lægges sidste 
hånd på den endelige turnerings-
plan – så hold øje med HA85 Fa-
cebook. Her kan du løbende se, 
hvornår der er hjemmekampe. 
Notér allerede nu, at vi afholder 
BRAG i hallen søndag 24. novem-
ber.

BESØG AF HÅNDBOLDKARAVANEN

FORTURNERING SKØD SÆSONEN IGANG

Af Anne-Mette Husted

Med Håndboldkaravanen giver DHF og frivillige fra HA85 alle skolens elever fra 0.-3. klas-
se en super sjov dag med forskellige håndboldlege. I år hjalp også elever fra 7. årgang til.
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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 vil bidrage 
til det sunde byggeri, 
der virker i hverdagen....
Vi rådgiver dig professionelt eller privat - uanset hvilken 
type byggeri, du ønsker at opføre

Vores arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører arbejder sam-
men på tværs af fag - og vi tilbyder rådgivning inden for alle faser i 
byggeriet.
Vi har stor erfaring i erhvervs-og industribyggeri, skoler og institu- 
tioner samt privat- og fritidsboliger. Kontakt os, hvis du skal bygge 
nyt eller hvis du skal bygge til - eller om !

2 af FN’s verdensmål handler om byggeri, der fremmer mental 
sundhed og trivsel og skaber bæredygtige byer og lokal- samfund. 
Vi vil evalueres på, at vi fremmer mental sundhed og trivsel i både 
byggeri og processen dertil. Og at vores byggerier skaber rammer-
ne for bæredygtige steder, hvor lokalsamfundet blomstrer.

TRIVSEL
I HVERDAGEN
kræver sunde byggerier

www.constructa.dk

Silkeborg • Bjerringbro • Horsens • Roskilde
Tlf. 8681 7060 • www. constructa.dk

DER ER
BADMINTON 
FOR ALLE 
I HA85
Af Søren Ivarsen, Badmintonformand

Når jeg går gennem hallen til 
familycup, eller når der er børn 
i hallen, så møder jeg mange 
tidligere badmintonspillere. 
Desværre er der ikke mange af 
dem, der spiller længere – af 
mange forskellige årsager. 

I samarbejde med DGI og ”Bevæg 
dig for Livet”, vil vi derfor endnu 
engang slå et slag for at genop-
tage den fantastiske sport – på 
trods af fysiske skavanker, mang-
lende tid eller andre forklaringer.

Der er to muligheder for at spille 
badminton i HA85 som voksen/
motionist:

Senior / Motion / Flexifjer
Barnet har mange navne, men 
i bund og grund går det ud på 
at møde op i hallen torsdage kl. 
20.00, hvor vi uden træner arran-
gerer spil på tværs med en masse 
forskellige kampe i løbet af afte-
nen. Holdet er blandet, så vi for-
søger at sætte doubler sammen, 
der passer nogenlunde i niveau. 
Du behøver derfor ingen fast 
makker og er ikke bundet af at 
komme hver gang, hvis nu sofaen 
trækker – eller du er ude at rejse.

Baneleje
Vi har stadig ledige baner man-
dag kl.21-22 og fredag 18-19 & 
19-20. Her spiller man normalt 
med de samme hver gang. Man 
vælger selv om det er double el-
ler single – banen er lejet hele 
sæsonen. Vil man spille lidt ekstra 
hygge-badminton med børnene, 
inden fredagssnolderet skal ind-
tages er det også en mulighed.

Du kan læse mere om begge dele 
på www.ha85.dk.

14

SuperBrugsen Øster Bordingvej
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Vi er godt i gang med træningen 
og har fyldt op på de fleste hold. 

Om mandagen træner Andreas 
med hjælp fra Naja og Marie  
først U9/11-spillerene, og bagef-
ter U13/15 begyndere. Derefter 
træner Nikolaj U13/15/17 øvede, 
sammen med hjælpetrænere Ma-
thias, Emil, Rasmus og Daniel. Det 
sidste hold mandag er for U15/17 
meget øvede (niveau B og bedre) 
her træner Nikolaj og Søren.

Fredag er der træning for både 
de yngste og aldersgruppen 
over. Til fredagstræningen er der 

mere tid til teknisk fordybelse og 
kamprunder. Her er endnu ikke 
fyldt op, så vi vil gerne opfordre 
spillere til at møde op fredag for 
at dygtiggøre sig - man må altid 
prøve et par gange.

For Ungdom vil der igen i år være 
diverse arrangementer i løbet af 
sæsonen. Natminton for de to 
yngste mandagshold bliver fre-
dag-lørdag 29.-30. november. 
Og Røndetur for Hold 3 (mandag  
18:15-19:30) bliver fredag-lørdag 
13.-14. december.

Diverse sociale arrangementer for 

Hold 4. er under planlægning og 
indbydelser til arrangementerne 
følger. 

Vi har selvfølgelig også vores 
traditionelle Family Cup for alle 
spillere og familiemedlemmer 
lørdag 1. februar, og vores klub- 
mesterskaber lørdag 2. maj.

Vi har altid brug for frivillige til 
diverse konkrete opgaver, fx. at 
bage en kage mv. så meld jer til 
ved at kontakte formanden. 

Vi ser frem til en sæson med masser  
af udvikling, glæde og fællesskab.

HYGGE OG TEKNISK FORDYBELSE
Af Nikolaj Krøjgaard Lehrmann, cheftræner

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

Få et service- 
abonnement ved 

Bilernes Hus 
og spar mange 

penge.
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fik lov til at slutte sæsonen af med maner. På dagen var 
der fælles hygge, og aktiviteter arrangeret i samarbej-
de med DGI. 

Også fra både TV2 og Aalborg universitet har der væ-
ret interesse i HA85 Esport. Tidligere på året havde vi 
besøg af TV2 Midtvest der gerne ville have esport af-
delingen med i et lille nyhedsindslag – et indslag som 
kan findes på klubbens hjemmeside. Derudover har 
klubben en kommende aftale med nogle studerende 
fra Aalborg universitet, der i forbindelse med en opga-
ve har vist interesse for vores setup og etiske kodeks. 

I starten af september havde vi også fornemt besøg 
af tre konsulenter fra Spillemyndigheden, der gav et 
oplæg omkring fænomenet skinbetting og lootboxe, 
som kort fortalt er en form for online gambling. Op-
lægget henvendte sig både til børn, unge og ikke 
mindst deres forældre, og skulle som formål gøre alle 
parter klogere på reglerne inden for den slags gam-
bling. Det var vigtigt for HA85 Esport at vise at den 
slags gambling ikke er accepteret i foreningen, hvilket 
lykkedes rigtig godt. 

Fremadrettet er planen, som den altid har været, at 
gøre esporten i Silkeborg mere udbredt, samt få flere 
medlemmer der brænder for at blive bedre til deres 
respektive spil. Der er stadig pladser på de forskellige 
hold, som kan findes på HA85’s hjemmeside. 

Esport-spillerne i HA85 kommer både for at hygge og dygtiggøre 
sig indenfor deres favoritspil. De trænes af uddannede trænere i 
vores eget esportlokale i specifikke spilteknikker, strategi, samar-
bejde og kommunikation.

Vores sponsoraftale med Super Brugsen Østerbordingvej, gør at 
spillerne til hver træning, kan få et frisk stykke frugt i en pause.

VELKOMMEN TIL LAN-PARTY
9.-10. NOVEMBER
BILERNES HUS ARENA

HVINNINGDAL HALLEN, SILKEBORG

ÅBEN FOR ALLE

Vi glæder os til at tage imod en masse dedikerede 
gamere fra Silkeborg og omegn til byens fedeste 
LAN-party. Du er velkommen uanset dit niveau og 
alder, og du vælger selv om du (og evt. dit hold) 
stiller op i weekendens turneringer, eller du bare  

har lyst til at hygge-game med nogle venner.

Deltagerpris er 250 kr. + gebyr.
Prisen er incl. aftensmad, bord, stol, 

netforbindelse og strøm. Max. 150 deltagere.
Sidste frist for tilmelding er 3. november.

Tilmelding og mere info på 
www.ha85.dk/lan-party

Der præmier på højkant i CS:Go -og Fortnite-turnering- 
en som afvikles om lørdagen. Hardware-præmier til 

vinderholdene, og andre præmier til runners-up. 
Nærmere definition af præmier opdateres på websiden.

I løbet af LAN-party vil der desuden være 
sjove AFK-konkurrencer (away from keyboard).

Scan QR-koden og få mere information:

ARRANGØR:               POWERED BY:

ESPORT BLOMSTRER 
HOS VALLEY BULLS
Af Christian Vejvad, Esporttræner

Siden opstarten af HA85 Esport, for snart et år siden, 
er der sket kæmpe fremskridt. Vi har set stor interes-
se fra både børn, forældre og ikke mindst frivillige 
der har ville hjælpe til med projektet. 

Vi har sammen udviklet os til det bedre, både på et 
personligt plan, men også med henblik på vores faci-
liteter. Siden opstart har vi nemlig fået færdiggjort vo-
res computer setup, hvor vi udover 10 computere nu 
også har fået rigtige gamerstole installeret. 

I skrivende stund har vi fem forskellige hold, der hver 
uge giver den gas på computerne - alle med stor lyst 
til læring og fællesskabet. Undervisningen bliver tilret-
telagt af vores dygtige trænere, der i løbet af det sene-
ste år er blevet uddannet af DGI til netop at varetage 
esportundervisning. Holdet af frivillige er også vokset 
til hele 10 personer, der alle brænder for at udvikle 
esporten i en god retning, og gøre oplevelsen ufor-
glemmelig for de unge mennesker. 

Målet er som altid at forbedre sig i spillene, og gøre det 
på en måde der både er sund for krop og sjæl. 
Udover den daglige træning har vi også haft stor suc-
ces med forskellige events. 

Inden sommerferien sluttede holdene af med en hyg-
gedag, hvor både Counter-Strike og Fortnite holdene 
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Kronprins Frederik fulgte op på 
sidste års succes og inviterede 
endnu engang til deltagelse i 
Royal Run 10. juni. Ligesom sid-
ste år ville Skovløberne selvføl-
gelig igen repræsentere HA85 
på 10 km. distancen i henholds-
vis Aarhus og København.

Royal Run blev verdens sjette stør-
ste løb med i alt 82.028 tilmeldte 
deltagere i de 5 byer, Klaksvik, 
Aarhus, Aalborg, København og 
Rønne.

Det blev en fantastisk løbefest 
uden sidestykke. Vejret, stemnin-
gen og ruterne levede helt op 
til de forventningsfulde løbere. 
Årets store folkefest var virkelig 
for alle - store som små - , idet det 
var muligt både at  løbe og gå.
 
Ruterne i både Aarhus og Køben-
havn var placeret i den indre by 
med helt centrale omdrejnings-

punkter til start og mål. I Aarhus 
blev løbet skudt i gang fra Store 
Torv og med Bispetorv som mål-
område. Løberne kunne nyde 
synet af kendte bygninger, som 
kendetegner byen, nemlig Aros, 
Aarhus Domkirke og Aarhus Te-
ater. I København lød startskud-
det fra Nyhavn og med selveste 
Amalienborg Slotsplads som mål-
område. Også her løb ruten forbi 
kendte bygninger og pladser, så-
som Rådhuspladsen, Christians-
borg, Kongens Nytorv, Den Sorte 
Diamant og Tivoli.

Ligesom sidste år havde arrangø-
rerne sørget for, at underholdnin-
gen langs med ruterne var i top. 

Af Ulla Andersen, formand Skovløberne

Ulla Andersen og Knud Erik Christensen repræsenterede flot HA85 ved dette års Royal Run 
i henholdsvis Aarhus og København.

SOLAFSKÆRMNING & TYVERISIKRING

SKOVLØBERNE
TIL START VED
ROYAL RUN

Der var musik, dans, sang og gøgl 
i lange baner. 

At deltage i Royal Run er en unik 
oplevelse, hvor man føler en ene-
stående samhørighed med de 
øvrige løbere i Aarhus og Køben-
havn. Det skal opleves igen,- Ro-
yal Run løber af staben næste år 
2. pinsedag.
 
Kom og vær med lokalt
Skovløberne løber året rundt hver 
onsdag kl. 18.00 med start fra 
Hvinningdalhallen. Vi løber 10-
13 km og alt efter årstiden, løber 
vi ad varierede ruter i Silkeborgs 
skønne natur og i byen.
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- Det var en meget anderledes 
måde at træne på. Der var flere fy-
siske øvelser, og det var en mere se-
riøs træning end den fodboldskole 
jeg har været på før.
 
Udover det fodboldmæssige som 
campen har givet drengene, gav 
det også nye bekendtskaber for-
tæller Simon:
- Jeg fik snakket med nogen af de 
amerikanske spillere og også no-
gen danske.

Og gennem sociale medier, kan 
kontakten holdes, siger Emil: 
- Jeg har fået nye venner. Det er 
både drenge og piger på min egen 
alder, og nogle der er ældre. Der var 
også nogle danske spillere med fra 
andre byer, blandt andet Tønder 
og Frederikshavn. Nu er vi også på 
Snapchat sammen.
 
Kombinationen af fodboldtræ-
ning på et seriøst niveau og mø-
det med amerikanske unge, har 
været helt perfekt synes begge to: 

– Det har været mega sjovt!! Vi har 
trænet hårdt, men også haft det 
rigtig hyggeligt. Det var hyggeligt 
når vi imellem træningerne sad i 
rundkreds og bare snakkede sam-
men. Vi har også mødtes efter træ-
ning om aftenen og været sammen 
og snakket sammen, fortæller Emil 
og har opfordringen til andre som 
kunne tænke sig at deltage næste 
år klar:
- De skal gøre det! Fordi det er rig-
tig sjovt og hyggeligt og det er god 
fodboldtræning. Du skal ikke være 

bange for at du ikke kan forstå 
sproget, der er altid nogle der kan 
hjælpe dig. Jeg skal helt klart med 
næste år igen!
 
HA85 og Scandia United Soccer 
Academy fortsætter succesen 
med international fodboldcamp 
i 2020, uge 27. Fodboldcampen 
er for både drenge og piger i år-
gangene U13-U18. Flere informa-
tioner og tilmelding følger på et 
senere tidspunkt.

Emil Trede Mellergaard og Simon Stücker deltog i sommers på den internationale fodboldcamp, som HA85 arrangerer i  
samarbejde med amerikanske Scandia United Soccer Academy. Og drengene var enige om at det en super god oplevelse.

FODBOLD FODBOLD
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I starten af juli havde HA85 et 
ugelangt besøg fra USA, da 
Scandia United Soccer Academy 
havde pre-camp forud for deres 
deltagelse i to store ungdoms-
turneringer i Frederikshavn og 
Göteborg. 

Lokale spillere fra Silkeborg hav-
de mulighed for at træne med og 
være en del af campen. Og der var 
efterfølgende stor begejstring at 
spore hos Simon Stücker og Emil 
Trede Mellergaard som havde til-
meldt sig den internationale fod-
boldcamp med Scandia United 
hos HA85.
 
Drengene har de foregående år, 
deltaget på traditionelle fodbold-

skoler, men var tiltrukket af HA85’ 
samarbejde med amerikanske 
Scandia United Soccer Academy.
 

- Jeg tilmeldte mig fordi jeg havde 
lyst til at prøve en anden fodbold-
skole, og for at lære nye mennesker 
at kende fra et andet land, fortæller 

Emil. Og det samme gjaldt for Si-
mon: – Jeg ville prøve noget nyt, og 
få nogen nye venner.
 
I første omgang kan det, at træ-
ningen foregår på engelsk være 
afskrækkende, men det var slet ikke 
noget problem.
- Jeg forstod det meste, men en-
gang imellem kneb det lidt – så var 
der en dansk hjælpetræner der kun-
ne oversætte, fortæller Emil.
 
Og om selve træningen er drenge-
ne enige om, at det var noget helt 
andet, end den træning de har væ-
ret vant til.
- Det var meget mere hårdt og fy-
sisk, fortæller Simon, og Emil uddy-
ber:

OH YEAH! VI ER KLAR PÅ ENDNU 
EN AMERIKANSK FODBOLDCAMP
Af Morten Dixen Olseth

Der var flere fysi-
ske øvelser, og det 
var en mere seriøs 
træning end den 
fodboldskole jeg 
har været på før.
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8 friske piger drog tidlig søndag 
morgen den 22. september mod 
Givskud, hvor de skulle deltage 
i årets Safari Cup for U10-piger. 
Spændingen var høj både på 
grund af de forestående fod-
boldkampe og den efterfølgen-
de tur til Givskud ZOO, hvor me-
daljerne skulle overrækkes.

I morgendiset blev stævnet sat i 
gang, og hvis HA85-pigerne ikke 
var helt vågne, så blev de det i før-
ste kamp mod Bjert IF, da vi hur-
tigt kom bagud 0-2. Pigerne fik 
dog efter en heroisk fight kæm-
pet sig tilbage til 2-2 og derefter 
stod chancerne nærmest i kø. 
Kampen endte 4-2 til stor jubel 
både blandt pigerne og de med-
rejsende forældre, hvis nerver 
havde været på overarbejde un-
dervejs.

I anden kamp mødte HA85 FC 
Horsens. Første halvleg blev en 
lige affære. I slutningen af første 
halvleg fik Alma Randeris banket 
bolden ind på bagerste stolpe i 
målet. Desværre stod dommeren 
i en dårlig vinkel og så derfor ikke, 
at bolden var inde, hvilket var til 

stor undren for både HA-pigerne, 
trænere og forældre. 
Det gav dog blod på tanden til 
2. halvleg og her stod chancerne 
endnu engang i kø for HA85, og 
efter en del afbrændere lykkedes 
det endelig for pigerne. Kampen 
endte 2-0 til fordel for HA85.

Tredje og sidste kamp var mod 
Bredballe. HA85 kom hurtigt 
bagud 0-1, og selvom kampen 
ellers var lige, var det stolpe ud 
for HA-pigerne, og det hele endte 
med et nederlag på 1-2.

På trods af nederlaget i sidste 

Over to lørdage i september, havde vi besøg af  
Liverpool FCs indkasttræner, Thomas Grønnemark.

I et samarbejde mellem HA85, FC Silkeborg og ØBG 
var klubbernes trænere inviteret på kursus med unik 
mulighed for et seriøst kompetenceløft. Kurset var 
kommet i stand med støtte fra DIF & DGI’s forenings-
pulje.
Begge kursusdage var opdelt i flere sceancer; dels 
et oplæg om dét at skabe de bedst mulige forud-
sætninger og gode relationer i klubben, temaer fra 
Thomas’ bog Doven Energi, en workshop om emnet 
og endelig fysiske og taktiske øvelser, hvor FC Silke-
borg-drengespillerne agerede medier.

Der var stor tilfredshed fra deltagerne på kurset og 
besøget af Thomas Grønnemark, som også selv ud-
trykte glæde:

- Det har været super fedt, at bruge to lørdage hos  
FC Silkeborg. Den passion og det sammenhold der er 
hos trænerne giver en super stemning og et godt miljø 
at arbejde i. Lige meget om det var ”Doven Energi” eller 
indkast jeg fortalte om, så kunne jeg mærke en stærk 
lyst til at blive klogere og lære mere... både for den  
personlige udvikling og i særdeleshed for at gøre klub-
ben og spillerne bedre.

kamp har U10-pigerne fra HA85 
endnu en gang vist, at de er et 
hold, der kæmper til sidste fløjt. 
Et hold, der er dygtige til at finde 
hinanden på banen og spille sam-
men. Et hold, der skaber masser 
af chancer. Men bedst og vigtigst 
af alt en gruppe piger, som hyg-
ger sig sammen og elsker at spille 
fodbold.

Efter stævnet gik turen til Givs-
kud Zoo, hvor pigerne fik overrakt 
medaljer, og resten af eftermid-
dagen blev brugt i høj solskin 
sammen med bl.a. løver, giraffer 
og gorillaer.

Thomas Grønnemark er indkasttræner i Liverpool FC, forfatter til bogen Doven energi - og har verdensrekorden i længste indkast.

Af Lone Wejlstrup

U10 LØVINDERNE  
BRØLEDE TIL SAFARI CUP

TRÆNERKURSUS MED INTERNATIONALT SNIT
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• Der åbnes op for, at det kom-
mende parkeringsareal kan få en 
belægning i armeringsstål/arme-
ringsnet, så det får karakter af et 
græsdækket areal.
• Eksisterende træer og beplant-
ning skal så vidt muligt bevares.
• Der gives mulighed for kunst-
græsbaner nord for hallerne.
• Buskelundsvej oprindelige 
trace fastholdes ved Børnehuset 
Bakkebo
• Formålsbestemmelsen for 
området ændres fra: ”At give mu-
lighed for at opføre bebyggelse til 
offentlige formål i form af blandt 
andet ny hal, fælleshus, plejeboli-
ger og kirke” til: ”At give mulighed 
for at opføre bebyggelse til blandt 
andet ny hal, fælleshus, plejeboli-
ger og kirke”.

Højde på kirketårn godkendt
Sammen med lokalplanen god-
kendte byrådet et forslag til et 
kommuneplanstillæg, fordi høj-
den på kirken ikke passer med 
kommuneplanen. Der er et ønske 
om, at den nye kirke potentielt 
kan få et kirketårn på op til 25 
meter. 

I den for den nærmeste fremtid 
foretages arkæologiske undersø-
gelser af Silkeborg Museum ved 
den kommende kirke, da områ-
det rummer fortidsminder.

Lokalplanen tager udgangspunkt 
i det samlede områdestudie, der 
er lavet for området. Her har der 
været holdt en række dialogmø-
der med forskellige lokale grup-

per, og der er blevet holdt et bor-
germøde.

Forventet tidsplan for det 
samlede projekt
JANUAR - JULI 2020: 
Skolemodernisering og udarbej-
delse af skitseprojekt for aktivt 
fællesområde.

JUNI 2020 - MAJ 2021: 
Opførelse af den ny Hvinningdal 
hal og fællesskabshus.

MAJ 2021 – APRIL 2022: 
Opførelse af kirken.

Omlægning af infrastrukturen vil 
ske i etaper hen over 2020-2021.

19.122 - Hvinningdalhallerne og Fællesskabshus - Rev. dispositionsforslag 03.09.2019

Eksist. hal 1 og ny hal 2 + Fællesskabshus, set fra oven

GRØNT LYS TIL PLANERNE FOR 
HVINNINGDALS NYE BYMIDTE
Planerne med at opføre en ny 
hal, en ny kirke, et fællesskabs-
hus, modernisere skolen og 
skabe sammenhæng i hjertet 
af Hvinningdal er nu et skridt 
nærmere.
 
Byrådet har netop godkendt 
den endelige lokalplan for om-
rådet, efter borgere og andre in-
teressenter i fire uger har kunnet 
komme med input til planen. Det 
betyder, at der nu er banet vej for 
den videre omdannelse af områ-
det. 

Næste skridt er at få udarbejdet 
udbudsmateriale for skolen samt 
den nye hal og fællesskabshus. 

Derudover skal der søges en sam-
let bevillig til etablering af veje, 
stier, parkering og fodgængerfel-
ter. I kan læse mere om projektet 
i indlægget fra skoleleder Claes 
Pedersen her i bladet.

I første omgang er der bevilliget 
penge til at bygge om på skolen 
og opføre den nye hal og fæl-
lesskabshuset. Herefter vil infra-
strukturen i området få et løft, og 
Buskelundvej føres uden om den 
kommende hal og afspærres for 
tung trafik. Afviklingen af trafik-
ken bliver bedre og mere sikker, 
og området bliver bundet bedre 
sammen. Nyindretningen af par-
keringspladsen vil afhjælpe en 

stor del af de trafikale udfordrin-
ger, som flere oplever bl.a. ved 
indkørslen fra Eidervej til Pad-
borgvej.

Senere i projektet vil der blive sat 
fokus på udearealerne i området 
med henblik på sammen med 
borgere, skole og foreninger at 
udvikle spændende og aktive 
fællesområder, der binder de nye 
faciliteter sammen.

Input har ført til ændringer i lo-
kalplanen
I høringsperioden er der kommet 
13 input til lokalplanen. Det har 
ført til følgende ændringer i lokal-
planen:

Af Liv Mørch Malskær, Projektkonsulent Silkeborg Kommune

Bilernes Hus Arena

Fakta

Skole

Ny p-plads og 
Kiss’n’Ride
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Mathias Mønster Nielsen
Emil Mønster Nielsen
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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
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Familien Biller Mikkelsen
Familien Stammose Mensberg
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Vivi Knappe Nørgaard
Ellen Christensen & Knud Jørgensen
Lucas Overgaard
Familien Juul Olsen
Nina Toft
Familien Paludan
Magne Overgaard Jepsen
Oskar Overgaard Jepsen
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Orla Laursen
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Emmelie & Jacob Krog
Andreas & Pernille Tvede
Mathilde Tvede
Jacob & Johanna Andersen
Anni Winther
Ingemann Madsen
Familien Amby
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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
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Henriette Gyrud
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Familien Ebdrup
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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
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I forbindelse med at Silkeborg 
Kommune inddrog dele af sko-
lens fritidsafdeling, for at op-
rette en daginstitution blev der 
afsat midler til, at skolen kunne 
opføre et erstatningsbyggeri i 
stedet.

Dette byggeri er uafhængig af 
projektet med Hal 2 og Fælles-
skabshuset.

Det er Aarstidernes Arkitekter 
som forestår projekteringen af 
byggeriet som kommer til at om-
fatte følgende:

- Nybygning som sammenbyg-
ger nuværende fritidsdel med nu-
værende Blok C, hvor 1.-2. årgan-

ge skal have hjemmeområde.

- Den nuværende SFO åbnes op 
til den nye bygning og 1. sal ind-
drages til SFO og renoveres.
- Klubben, der pt. er på 1. sal, 
flyttes til Blok F som indrettes til 
nyt klubområde.
- Facaderne på nuværende SFO 
og bygningen med faglokalerne 
madkundskab, musik, håndværk/
design udskiftes på samme måde 
som de øvrige undervisningsom-
råder.
- Der afsættes midler til at skabe 
nogle nye undervisningsområder 
i blok A, B, C og D.

Det forventes at projektet kan 
igangsættes til februar og for-

ventes færdig til opstarten af det 
kommende skoleår.

Målet har været, dels at sikre at 
kapaciteten i fritidsdelen kan 
rumme brugerne, dels at skabe 
nogle nye læringsområder i blok-
kene og dels at lægge nogle spor 
til forhåbentlige kommende mid-
ler i fremtiden til at skabe en sam-
menhæng mellem de nuværende 
blokke og skolens administration.

Vi glæder os til at få byggeperi-
oden overstået og at områderne 
kan tages i anvendelse. For det vil 
betyde nogle begrænsninger ele-
vernes udfoldelsesmuligheder så 
længe arbejdet står på.

SKOLEN SER FREM TIL NOGLE 
FYSISKE FORANDRINGER
Af Claes Søndergaard Pedersen, Skoleleder Hvinningdalskolen

scandichotels.dk/silkeborg

·  2 slags sild med løg, kapers og karrysalat
·  Stegte fiskefileter med citron og remoulade
·  Gravad laks med rævesovs
·  Krydret julerullepølse
·  Roastbeef med remoulade, ristede løg, 
 peberrod og agurkesalat
·  Lun leverpostej med champignon og bacon

·  Sprødstegt ribbensteg med rødkål
·  Stegt julemedister med julekål og kanel
·  Honningglaseret skinke med grønlangkål 
 og brunede kartofler
·  Udvalg af oste med frugt og oliven
·  Risalamande med lun kirsebærsauce
·  Rugbrød og landbrød. Hertil smør

ÅRE TS JULE BUFFE T

DEN SIMPLE VEJ TIL 
EN GOD JULEFROKOST 

– HJEM TIL DIG

199 KR
11  RE T TE R

For bestilling eller mere info kontaktes vi på silkeborg@scandichotels.com eller på 86 80 35 33.
Prisen er pr. kuvert og ekskl. miljøtillæg og levering. Min. 15 kuverter. 

Bygning F - Klub
Rum apteres med forskelligt inventar 
med mulighed for fleksibel opstilling 
efter behov. Det er tanken, at der i en vis 
udstrækning kan udveksles møbler mellem 
de forskellige rum ifht. at understøtte 
forskellige aktiviteter. 

I brædtspilsrummet er skitseret en hems, 
da der pga. rumhøjde er gode mulighe-
der for dette. Hemsen giver mulighed for 
at skabe flere rum-i-rum (atmosfære og 
hyggekroge) og i kombination med en 
opholdstrappe også mulighed for at samle 
flere til f.eks. filmaften eller lignende.
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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%
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folkesparekassen.dk

KONTAKT OS
- og book et møde


