
STØT DIN LOKALE KLUB 
Få et gratis OK Benzinkort

TILMELDING ÅBEN 
International fodbodcamp i HA85

HVINNINGDAL DAGEN 
Sæt kryds i kalenderen 20. juni

NÅR ESPORT SKER I FORENING:
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FÆLLESSKAB

Hvinningdal 
AKTIVITETSFORENING
HAvisen for HA85.  Nr. 107 - Februar 2020.
Omdeles i Hvinningdal, Lysbro og Buskelund



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
loeb@ha85.dk

Småbørns Tumletid
Natasja Helmchen Paldan 
tumletid@ha85.dk

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

Booking af HA-Huset
Janie Thing Andersen, café@ha85.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.
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I mit civile arbejde som fundraiser, 
hvor vi arbejder med projektudvik-
ling og finansiering af projekter, har 
vi en øvelse, som vi kalder for døds-
annoncen. Her beder vi ofte vores 
kunder og samarbejdspartnere om 
at skrive en fiktiv dødsannonce for 
deres projekt, ud fra spørgsmålet: 
”Hvordan ville verden se ud, hvis pro-
jektet ikke eksisterede? Hvem ville 
savne projektet? Hvad ville de savne 
ved det? 

Vi gør det i firmaet fordi, det bliver 
nemmere at beskrive den værdi, som 
projektet skaber for deres målgrup-
per. Prøv selv samme øvelse for din 
arbejdsplads og jeres produkter eller 
services. Og næste gang du til en fest 
bliver spurgt, hvad du arbejder med, 
så har du her lidt ekstra gode argu-
menter.
 
Hvis jeg skulle lave den samme øvel-
se for HA85, så ville jeg for det første 
fremhæve, at de 1043 medlemmer i 
løb, dans, tumletid, e-sport, badmin-

ton, håndbold og fodbold ville savne 
HA85. Men forældre og bedstefor-
ældre, som ikke er medlemmer, ville 
helt sikkert også savne foreningen 
og indsatsen som vores frivillige yder.  

Værdien, som HA85 skaber, handler 
jo i høj grad om at lære børn og unge 
om samarbejde, selvstændighed, lig-
hed, oplysning og vigtigheden af at 
være en del af et fællesskab. Og na-
turligvis handler det også om at få 
børnene til at være endnu mere akti-
ve, bevægende og legende. Kort sagt 
motion og fællesskab.  

Og hvordan verden ville se ud, hvis 
HA85 ikke eksisterede? Ja, det ville 
da virkelig være forfærdeligt for alle 
i lokalområdet ”fra vugge til krukke”. 
Vores mange frivillige trænere yder 
en kæmpe indsats, og tager for ek-
sempel børnene direkte fra skole og 
SFO videre til sport, så forældrene 
kan hente børnene senere. Det er 
både en stor hjælp for børnefamilien 
men det er også et værdifuldt tilbud 

til børnene og de unge, om at være 
en del af fællesskabet i en forening. 

Det skræmmer mig, når jeg tænker 
på, hvor skrøbeligt foreningslivet i 
virkeligheden er. Hvis der ikke er fri-
villige, som træder til i få eller mange 
timer, hvis der ikke er et lokalt tilbud 
til vores børn og unge, og hvis der 
ikke er sponsorer, som støtter op om 
forskellige tiltag som fx Hvinningdal-
dagen, HAvisen og HA85. 

Tag ikke vores gode, lokale aktivite-
ter, sociale og trygge tilbud til dine 
børn og dig selv for givet! For gør du 
det, så kan det forsvinde. Det kræver 
en indsats, og vi har alle et medan-
svar for passe og pleje fællesskabet, 
lokalområdet og foreningslivet på 
hver vores måde og med den indsats, 
som man kan levere. Så der skal lyde 
en stor opfordring herfra til at stille 
op og melde dig ind i fællesskabet i 
det gode og nære foreningsliv. 

Rasmus Munch, HA85 best. formand.

DØDSANNONCEN FOR HA85

scandichotels.dk/silkeborg

JULEFROKOST PÅ 
SCANDIC SILKEBORG

scandichotels.dk/silkeborg

JULEFROKOST PÅ 
SCANDIC SILKEBORG

ØLSMAGNING MED MIDDAG
Kom med til en spændende aften, hvor vi i samarbejde med ølsommelier 

Per Boye Jørgensen smager udsøgte øl fra Theodor Schiøtz Brewing Company.

Vores køkken har sammensat en udsøgt menu, som i samspil med aftenens gyldne dråber 
vil vække alle smagsløgene til en uforglemmelig aften.

Sammen vil de løbende præsentere retterne og øllene, efterhånden som de serveres, 
og der vil blive underholdt med små anekdoter og historier.

Arrangementet holdes fredag den 6. marts kl. 18.00
på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Tilmelding: www.scandichotels.nemtilmeld.dk/230/
senest den 1. marts.

Hvis du ønsker en overnatning, tilbyder vi en særlig rabat på enkelt- og dobbeltværelser 
denne aften. 

scandichotels.dk/silkeborg
SILKEBORG

SNACKS
5-RETTERS MENU

ØL-MENU 

495 KR.
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Hendes bøger sælger i millionvis og udgives i 38 lande på mere end  
20 forskellige sprog. Sara Blædel er tilbage i topform med endnu en  

hæsblæsende og spændingsfyldt krimi om den populære Louise Rick.

Kom med til en spændende aften, hvor vi i samarbejde med 
ølsommelier Per Boye Jørgensen smager udsøgte øl 

fra Theodor Schiøtz Brewing Company.

Vores køkken har sammensat en udsøgt menu, som i samspil 
med aftenens gyldne dråber vil vække alle smagsløgene til 

en uforglemmelig aften.

Sammen vil de løbende præsentere retterne og øllene, 
efterhånden som de serveres, og der vil blive underholdt 

med små anekdoter og historier.

ØLSMAGNING 
MED MIDDAG

FOREDRAG MED HELE 
DANMARKS KRIMIDRONNING 

SARA BLÆDEL

SCANDIC SILKEBORG

Du har nu mulighed for, som en af de første i Danmark, at komme bagom  
arbejdet med den nye bog. Sara vil også fortælle om hendes liv og vejen 
hen til at blive en af Danmarks mest populære forfattere – en vej der ikke har 
været helt efter “bogen”. Det er efterhånden ved at være 5 år siden, at Sara 
Blædel sidst udgav en Louise Rick krimi. Dengang hed bogen “Kvinden de 
meldte savnet”. Det nyeste skud på stammen er “Pigen under træet”, og det 
bliver den 10. i serien om Louise Rick fra Københavns politi. I den 5-årige 
periode, hvor Louise Rick har ligget stille, har Sara Blædel skrevet og udgivet 
den populære trilogi om bedemandens datter Ilka.

Arrangementet holdes fredag den 6. marts kl. 18.00
på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Tilmelding: www.scandichotels.nemtilmeld.dk/230/
senest den 1. marts.

Hvis du ønsker en overnatning, tilbyder vi en særlig rabat 
på enkelt og dobbeltværelser denne aften. 

Program
Kl. 17.30 
Kl. 19.00 
Kl. 19.45 
Kl. 20.15 
Kl. 21.00

Dørene åbner og 2-retters middag serveres 
Foredrag del 1 starter
Pause
Foredrag del 2 starter
Tak for i aften

Arrangementet finder sted
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 17.30-21.00 
på Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg.

Tilmelding
Har du lyst til at deltage i arrangementet, kan du tilmelde dig her: 
www.scandicsilkeborg.nemtilmeld.dk/14

scandichotels.dk/silkeborg
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FOREDRAG MED HELE 
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Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 17.30-21.00 på 
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Tilmelding
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Vi glæder os til at byde dig velkommen!
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Pris
Kr. 295 per person inkl. 2-retters middag.
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For en klub som HA85 er det vigtigt med lokale 
og loyale sponsorer og samarbejdspartnere. Dis-
se mangeårige samarbejder skaber en stabilitet i 
vores økonomi og medvirker til, at vi kan fokusere 
på at skabe værdi for vores over 1000 medlemmer. 

Indehaver og optiker Jørn Lund Christensen, som 
har underskrevet aftalen, fortæller:

- Når du besøger vores butik, er det vigtigt for os, at du 
får en rigtig god oplevelse og oplever kvalitet i vores 
tilbud og produkter. Og netop gode oplevelser er, hvad 
foreningslivet kan give børn og unge, og når det bli-
ver udført med så stor kvalitet og passion som i HA85, 
så vil vi gerne støtte op om det. Vi synes, det er vigtigt 
at støtte op om foreningslivet og den frivillige indsats 
generelt. Vi sender dog ikke bare penge en vej til for-
eningslivet, selvom det er sympatisk og støtteværdigt. 
Vi har valgt fortsat at støtte op om HA85, og vi for-
venter så også at få noget igen, og at medlemmerne i 
hvert fald kigger vores vej, når de skal se på sportslin-
ser, briller eller måske solbriller.  

Netop disse aftaler med ”noget for noget” går igen, 
når vi i HA85 laver sponsor- og samarbejdsaftaler. 
Det er uanset, om det er vores største sponsorer, 
Bilernes Hus, Folkesparekasen og Constructa eller 
sponsorer, som giver mindre beløb. Det er en ten-
dens, som gør sig gældende generelt på sponsor-
markedet, at virksomhederne i mindre grad bare 
donerer penge, men i stedet forventer noget til 
gengæld. Derfor er det også med stor stolthed og 
ydmyghed, at vi kan konstatere, at en virksomhed 
som Nyt Syn Silkeborg forlænger en større sponsor-
aftale med os i HA85.  

HA85 hovedformand og sponsoransvarlig, Rasmus 
Munch, tillægger aftalen stor værdi: 

I dette sponsorportræt har vi valgt at gå tæt på  
Nyt Syn Silkeborg, som kort før jul sidste år forlæn-
gede sponsor- og samarbejdsaftalen med HA85 i  
yderligere 3 år. 

- For mig at se er det et stort skulderklap til den indsats, 
som de over 100 frivillige i HA85 yder til børn og unges 
fritidsaktivitet, men det er også en blåstempling af den 
indsats, hvor vi i HA85 forsøger at give så meget som 
muligt tilbage i værdi til sponsorer og samarbejdspart-
nere. Jeg vil derfor kraftigt opfordre vores medlemmer 
til at kigge forbi Nyt Syn, når der skal ses på briller eller 
linser næste gang. Og når du er derinde så sig, at du 
kommer fra HA85. Så ved de nemlig at sponsoratet gør 
gavn og glæde.

Hos Nyt Syn Silkeborg støtter man gerne foreningslivet i HA85, 
og man står klar med et tilbud og en god oplevelse af kvalitet til 
både børn, unge og voksne i optikbutikken. Her tager indehaver 
Jørn Lund Christensen imod HA85 formand Rasmus Munch i dør- 
åbningen på Nygade 6 .

GENSYN MED 
NYT SYN

VIDSTE DU AT...
• Hos Nyt Syn Silkeborg Optik har du mulighed for 
at få en GRATIS synstest! Den tager lidt længere tid 
end mange andre steder, men det gør den, fordi 
man her mener, at du fortjener grundighed og den 
bedste rådgivning. 

• Hos Nyt Syn Silkeborg Optik finder du det største 
og nyeste udvalg af brillestel og solbriller, som de 
selv udvælger og indkøber til butikken. 

• Her føres kun brillestel af højeste kvalitet og du 
finder altid et stort sortiment inden for kendte 
brands og modebriller. 

• Du får ærlig rådgivning og personalet har stor 
erfaring i, hvilke stel der kan klæde dig og under-
strege din personlighed.

HA85
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Opret et gratis OK benzinkort 
og lad OK sende gode sponsor- 
kroner 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.

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...

Alle over 12 år kan være med, og  
man kan vælge mellem enten 
onsdag 18. marts eller tirsdag 
24. marts, begge dage kl. 19.30. 
Det foregår i HA85 klubhuset  
– og så er det gratis!

Hvert år bliver omkring 4000 dan-
skere ramt af pludseligt, uven-
tet hjertestop uden for hospital.  
I samarbejde med Hjerteforenin-
gen, tilbyder HA85 trænere, med-
lemmer (og deres forældre) et 
gratis Giv Liv-kursus i klubben.

Med det 30 minutters introkursus 
vil du lære hvordan du skaber 
sikkerhed med henblik på at 
mindske konsekvenserne i en 
ulykkessituation med hjertestop. 
Du lærer at undersøge en bevidst- 
løs person, ringer 1-1-2, giver  
hjertemassage og kunstigt ånde- 
dræt (30 tryk og 2 pust) og  
hvordan man bruger en hjerte- 
starter (AED).

Vi har plads til 15 deltagere, og  
tilmelding sker på www.ha85.dk. 

KOM TIL HJERTEREDDERKURSUS I HA85

Foreningen er i en rivende udvik-
ling, så kom og vær med til at gøre 
status på det seneste år. Lyt med, 
byd ind og deltag i snakken om 
hvordan vi bedst muligt fortsæt-
ter de mange gode tilbud vi giver 
børn, unge og voksne i området.
Fremmødte medlemmer, der er 
fyldt 15 år, og som har været 

Velkommen til HA85’ ordinære generalforsamling mandag 
30. marts kl. 19.00 i klubhuset.

medlem af foreningen i mere 
end 10 dage har stemmeret, samt 
forældre til børn under 15 år der 
indenfor det sidste år har været 
medlem af i foreningen. Trænere, 
ledere og udvalgsmedlemmer er 
alle medlemmer af foreningen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2020
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PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

Navn: Lasse Nielsen.
Alder: 38 år. 

Hvad laver du til dagligt? 
Lagerchef på Sinnerups hoved- 
lager i Virklund.

Hvilken opgave har du i HA85?
Jeg er fodboldtræner for U12 
drengene. 

Hvor længe har du været frivil-
lig i klubben?
Det har jeg været i 6 år.

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben?
Min søn startede til fodbold som 
5-årig, og da der manglede hæn-
der til de nye spillere, meldte jeg 
mig på banen. Jeg stod jo allige-
vel og kiggede på :-)

Hvem vil du gerne give et skul-
derklap?
ALLE de frivillige i klubben, og i 
særdeleshed dem i de forskellige 
udvalg, de gør en kæmpe indsats, 
som de alt for sjældent bliver rost 
for. 

VIDSTE DU DET... OM AT VÆRE FRIVILLIG I HA85:

Omkring 100 personer løfter større eller mindre opgaver i klubben.

Har du børn og går de til sport, er det en fantastisk måde at få indflydelse og indblik i dit barns sport på. 

Det frivillige arbejde giver mulighed for, at du kan udvide dine kompetencer inden for dit interesse- 
område, deltagelse på kurser og uddannelser - og endda få værdifulde plusser på CV’et.

Som frivillig, får du en fantastisk mulighed for at udvide dit netværk, både det personlige og faglige. 
Det kan vise sig værdifuldt på et senere tidspunkt.

I en forening som HA85, har vi brug for at mange bidrager – også dem som ikke synes  
de har forstand på sport. Der er mange andre småopgaver.

Det er allersjovest at være frivillig, når man er flere. Derfor vil elske også at byde DIG velkommen! 

Har du lyst til at blive en del af de frivillige i HA85, så byd ind med den funktion, du kan se dig selv i. 
Du kan også læse mere om det at være frivillig i HA85 på: www.ha85.dk/frivillig-i-ha85
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PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

Navn: Pia Lund Fedde
Alder: 48 år. 

Hvad laver du til dagligt? 
Til dagligt arbejder jeg som sek- 
retær på Regionshospitalet Silke-
borg.

Hvilken funktion/post har du i 
klubben?
Jeg er badmintonholdleder og en 
del af udvalget omkring badmin-
ton.

Hvor længe har du været frivil-
lig i klubben?
Dette er mit andet år som fri-
villig i HA85, hvor jeg sammen 
med Heidi Nielsen, er holdleder 
i badminton for et af U13 holde-
ne, hvor min egen datter Michelle 
spiller.

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben?
Michelle har spillet badminton i 
fire år, og eftersom jeg også selv 
har spillet badminton (dog efter-
hånden mange år siden), faldt det 
mig ret naturligt at hjælpe til som 
holdleder.

Sidste år var jeg så heldig at kom-
me med det lille hold bestående 
af fire spillere til Landsmesterskab 
i Slangerup, hvor vi havde en hyg-
gelig weekend.

Det skal også lige nævnes, at det 
ingen sag er at være holdleder, 
når man har så mange gode for-
ældre til spillerne, som altid er pa-
rate til at give en hånd med.

Det er skønt at se, at de unge 
spillere hygger sig, når vi er ude 
til holdturneringer. De er gode til 
at heppe på hinanden, give hin-

anden gode råd, og selv når man 
har tabt et par kampe, er humøret 
altid højt.

Hvem vil du gerne give et skul-
derklap?
Jeg synes, at alle de frivillige i 
HA85 fortjener ros, men hvis jeg 
skal nævne en person, som virke-
lig gør en stor forskel samt ligger 
et imponerende arbejde i bad-
mintondelen i HA85, så må det 
bestemt være Søren Ivarsen.

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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HA85 har indgået ny tøjaftale 
og sponsorat med uhlsport og 
forlænger samtidig aftalen med 
SPORT 24. 

Med virkning fra 1. januar 2020  
har HA85 forlænget det mange-
årige og gode samarbejde med 
SPORT 24 med endnu 5 år. I den 
forbindelse har HA85 valgt at  
skifte tøjleverandør til uhlsport 
(fodbold) og Kempa (håndbold), 
og samarbejdet med Forza (bad-
minton) fortsætter. 

Klubbens afdelinger Esport, Kvin-
dedans, Tumletid, Løbeholdet og 
alle andre i HA85 får også mu-
lighed for at vælge tøj fra uhl-
sport-kollektionerne.

SPORT 24 er Danmarks førende 
sportstøj kæde med hovedkvar-
ter i Silkeborg. Uhlsport, som er 

fra Tyskland, leverer i forvejen til 
bl.a. Silkeborg IF og mange an-
dre foreninger og klubber ud fra 
basen i Silkeborg-området såvel 
som i hele Danmark. Eksempel-
vis naboklubben ØBG, såvel som 
det fælles klubsamarbejde FC Sil-
keborg, spiller i tøj fra uhlsport. 
Så nu kan man sige, at uhlsport 
samarbejder med de største for-
eninger i Silkeborg. 

Landeansvarlig for uhlsport, Tor-
ben Pedersen, fortæller meget 
begejstret: 

- Jeg er meget glad for at indgå 
denne aftale, som viser, hvor stærkt 
vi står her i Silkeborg-området. Det 
er også et tegn på, at vi leverer gode 
produkter til en skarp pris. Vi har 
ikke samme marketingkræfter som 
de store, men for os er det vigtigste 
at være ”the best of the little ones”. 

Vi vil nemlig gerne være helt tæt på 
vores kunder og samarbejdspart-
nere. 

Hovedbestyrelsesformand for 
HA85, Rasmus Munch, siger om 
aftalen:

- Det er en meget vigtig aftale for 
os, for det handler både om økono-
mi, leveringssikkerhed og sportstøj 
i høj kvalitet. Vi er tilfredse med at 
kunne forlænge samarbejdet med 
SPORT 24 og vi glæder os til at  
blive en del af uhlsport-familien i 
de foreløbigt næste 5 år. Vi føler,  
at uhlsport passer godt på vores 
værdier og tilgang til tingene. I 
HA85 har vi desuden en meget 
stærk lokal forankring, og det be-
tyder meget for os at kunne indgå 
partnerskaber med lokale aktø-
rer fra Silkeborg-området som fx. 
SPORT 24 og uhlsport.

Klubbens nye flotte uhlsport-tøjkollektion, fra venstre: Badmintonspillerne Oskar Overgaard Jepsen, Karoline Hoffmann Skafsgaard 
og Mathias Johansen. Esport-spillerne Tobias Østergaard Madsen og Niklas Mikkelsen. Fodboldtræner Jakob Foged Jørgensen med 
spillerne Theo Duk Munch og Oskar Foged. Håndboldspillerne Marie Husted og Gustav Hejselbæk, håndboldtræner Kristian Guldbjerg 
Hejselbæk og hjælpetræner Kristian Krogh Jørgensen. Bagerst ses Torben Pedersen, uhlsport og HA85 formand Rasmus Munch.

Professionel boligudlejning
Birch Ejendomme bygger og udlejer nye,
vedligeholdelsesfrie lejeboliger.

Drømmer du om en hyggelig lille lejlighed eller et rækkehus med plads til hele
familien? Vores lejeboliger varierer i størrelse og udformning, så vi kan tilbyde et 
hjem, der kan rumme livet for både singlen, parret og familien.

Vi har lejemål i bl.a. Silkeborg, Vejle og Randers, og der kommer løbende nye
områder til. Se mere om os og vores aktuelle lejemål på Birch Ejendommes
hjemmeside.

VI HAR DIN DRØMMEBOLIG
NYBYGGEDE RÆKKEHUSE OG LEJLIGHEDER

www.BirchEjendomme.dk 88 44 50 44

NY TØJ- OG SPONSORAFTALE  
MED SPORT 24 OG UHLSPORT
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familien? Vores lejeboliger varierer i størrelse og udformning, så vi kan tilbyde et 
hjem, der kan rumme livet for både singlen, parret og familien.

Vi har lejemål i bl.a. Silkeborg, Vejle og Randers, og der kommer løbende nye
områder til. Se mere om os og vores aktuelle lejemål på Birch Ejendommes
hjemmeside.

VI HAR DIN DRØMMEBOLIG
NYBYGGEDE RÆKKEHUSE OG LEJLIGHEDER

www.BirchEjendomme.dk 88 44 50 44
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Igennem flere år har DGI væ-
ret initiativtager til konceptet 
”Håndboldens dag”. En dag, 
hvor alle kan deltage – om man 
er håndboldspiller eller ej. Det 
er en dag for hele familien med 
fokus på sjov, leg, hygge og fæl-
lesskab. 

Håndboldtræner i HA85, Kristian 
Hejselbæk tog initiativ til at vi for 
første gang kunne afholde dagen 
i HA85-regi i januar. Her fortæller 
han om hvad der fik ham til at gå 
ind i arbejdet med arrangemen-
tet:

- Det var for at skabe lidt opmærk-
somhed for håndbolden i klubben 
og for at få flere folk i hallen. Og 
så havde jeg et lille håb om at vi 
kunne få startet op for Five-a-Side 
håndbold i klubben.

Håndbolddagen bestod af en 
række forskellige håndboldspil 
og lege, sjove og anderledes  
træningsøvelser og fællesskab 
om sporten. 

Hvad var så det bedste for delta-
gerne på dagen?

- Jeg tror at alle deltagere synes det 
var en rigtig god dag med mange 
sjove aktiviteter og masser af fri leg, 
fortæller Kristian Hejselbæk, og 
siger om sin egen bedste oplevel-
se ved dagen:

- Det bedste ved dagen var at se så 
mange glade børn og voksne i hal-
len. Og ca. 150 deltagere må siges 
at være en succes.

Du stod som hovedplanlægger af 
dagen – hvordan fik du frivillige til 
at hjælpe på dagen – og til hvad?
 
- Jeg fik en stor hjælp fra vores 
U13 drenge til at stå for mange af 
aktiviteterne i hallen og ellers fik 
jeg hjælp uden for banen af vores 
Håndboldudvalg.

Og På spørgsmålet om der så 
kommer en Håndboldens dag 
2021 i HA85, siger Kristian med et 
smil: 
- Ja det gør der. Så sæt allerede NU 
kryds den 9. januar 2021.

EN HEL HAL-DAG I
HÅNDBOLDENS TEGN

PRØV 
FIVE-A-SIDE

Nu kan du komme til Five-a-side håndbold i HA85 

- og det er tilmed gratis indtil sommerferien!

Konceptet forener deltagernes glæde ved håndbold 

samtidig med, at alle kan deltage uanset niveau. 

Vi spiller fem mod fem på 2/3 bane uden dommer. 

Bolden er blødere end en klassisk håndbold.

Det er hver torsdag i 
Hvinningdal hallen 

kl. 19-20

Håndboldtræner Kristian Hejselbæk tog 
initiativ til Håndboldens dag.

HÅNDBOLD
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Søndag den 12.januar var 
der fra morgenen af fuld 
gang i hallen. HA85 lagde 
nemlig hal og frivillige til 
DGI håndboldstævne.

På dagen deltog 17 hold fra 
HA85 og fra andre klubber. 
Der var rigtig god opbak-
ning fra egne rækker – vi 
bidrog med 7 af holdene.

Holdene dystede mod hin-
anden. Kampene blev spil-
let i ren fairplay stil – det 
sikrede klubbens super- 
engagerede vejledere fra 
U19 herrerne. 

Børnene hyggede sig med 
kampe og i pauserne var 
der rig mulighed for at få 
autografer af ligaspillerne 
fra henholdsvis Silkeborg 
Voel og håndboldherrer-
ne fra BSV.

Efter dagens sidste kamp 
var der medaljer – over-

rakt af de seje U13 piger.

Hallen var fra tidlig morgen til 
sen eftermiddag fyldt med spil-
lere, forældre, frivillige og andre 
gæster. Og i HA85 Caféen havde 
forældre og de lidt ældre spillere 
travlt, og sørgede for, at alle kun-
ne få fyldt energidepoterne op 
imellem kampene.

På lægterne heppede tilskuerne 
og tiden blev ved dommerbor-
det styret af frivillige hele dagen, 
så alt klappede for både spillere, 
vejledere og trænere. Det var en 
fantastisk håndbolddag i HA85! 

Kom til HåndboldBRAG i marts
Søndag 15. marts fløjtes der til  
BRAG i Hvinningdal hallen. Den-
ne dag er der håndboldkampe 
fra tidlig formiddag til sen efter-
middag. Både til indløb og under 
kampene  vil der være musik og 
speak. Cafeen er åben og hallen 
vil igen summe af aktivitet. Så 
kom en tur i hallen og bak HA85 
holdene op - det bliver et BRAG! 

HYGGELIGT DGI
BØRNESTÆVNE
Af Anne-Mette Tind Husted, håndboldudvalget

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

Er du også tilfreds?

96 94 96 94
vestjylland.dk

Vi har igen de mest tilfredse privatkunder. For andet år i træk 
topper Vestjylland Forsikring listen over kundetilfredshed. Vi er 
lokal forankret og tæt på hver enkelt kunde.

Kontakt Vestjylland Forsikring og find ud af om du kan spare 
penge og få bedre dækning ved at skifte til Vestjylland Forsikring. 

Tæt på

HA85_21x27,9_ny.indd   1HA85_21x27,9_ny.indd   1 15-01-2020   07:53:4015-01-2020   07:53:40

U13 håndboldpigerne i HA85 er et godt hold på 
12 seje piger, som trænes af Lars Kaltoft og Kri-
stian Lilholt. I januar tog de to trænere spillerne 
med en tur i Jysk Arena for at se Silkeborg-Voel 
Ligadamerne spille.

Der blev hygget, samtidigt med at kampen gav in-
spiration til hvor vigtigt det er at have tempo i kam-
pen og fået taget godt ved i forsvaret. To elementer 
som pigerne selv træner meget på i øjeblikket, hvor 
de er ny-oprykkede i B-rækken. Det giver en masse 
udfordringer og gode kampe, som gør at pigerne 
virkeligt har fået fart på udviklingen og giver den 
gas til træning.

Afsted til stævne i ferien
I juleferien var pigerne i Holstebro til julestævne – en 
hyggelig dag, hvor de to trænere prøvede en masse 
forskelligt af. Det gav erfaring, men ingen sejre.

HER ER HÅNDBOLD MERE 
END TRÆNING OG KAMP
Af Annemette Lahrmann

Hos U13 håndboldpigerne sørger man for at have hyggen i højsædet. Som her hvor pigerne er i Jysk Arena til Ligahåndbold.

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.

Er du også tilfreds?

96 94 96 94
vestjylland.dk

Vi har igen de mest tilfredse privatkunder. For andet år i træk 
topper Vestjylland Forsikring listen over kundetilfredshed. Vi er 
lokal forankret og tæt på hver enkelt kunde.

Kontakt Vestjylland Forsikring og find ud af om du kan spare 
penge og få bedre dækning ved at skifte til Vestjylland Forsikring. 

Tæt på
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Lørdag den 1. februar afhold-
te vi vores traditionelle Family 
Cup, hvor en ungdomsspiller 
spiller sammen med et fami-
liemedlem, fx. en forældre, sø-
skende, bedsteforældre osv.

I år havde vi deltagermæssig re-
kord med 30 tilmeldte par, dvs. 60 
spillere på alle aldre og total 75 
kampe. Deltagerne var niveau- 
inddelt og spillede i puljer, så alle 
fik 5 kampe á 10 min. Undervejs 
var der gratis frugt og kaffe og fri-
villige forældre havde bagt kage 
og bemandede cafeen. Der var 
sponsorerede præmier fra Forza, 
Jyske Bank og Folkesparekassen. 

Efter kort tale fra formanden og 
intro til program fra Nikolaj, var 
der opvarmning og efterfølgen-
de kampe. Der blev gået til den 
på alle baner og hyggesnakket 
udenfor. En super dag for spillere 
og familie, som er blevet en god 
årlig tradition. Vindere og runners 
up blev:
Bane 1: Victor Rasmussen + bror 
Georg, Tristan + bror Villads.
Bane 2: Jakob Glerup + farfar Karl 
Erik, Nico og far Thomas Amstrup.

Bane 3: Magnus + mor Anne, 
Sebastian V og far.
Bane 4: Jonas + far Carsten, 
Magnus O + far Morten.
Bane 5: Oskar + far Ole, 
Magne + mor Majbritt.

Badminton for for alle niveauer
Vi er nu lidt over halvvejs gennem 
holdturneringen, som spilles i 
mange forskellige rækker og ni-
veauer. Det betyder, at vi har alt 
fra nybegyndere til de dygtigste 
med, og turneringen opfylder 
derfor mange formål. 

For nybegynderne er det en rigtig 
god måde at komme på banen for 
at spille mod andre – men samti-
dig være sammen med kammera-
terne. For de mere erfarne drejer 
det sig om kamptræning og kva-
lifikation til DM for hold. I skriven-
de stund ser dette fornuftigt ud 
for flere af vores hold.

Formanden stopper
Ved udgangen af sæsonen har 
Søren Ivarsen været involveret i 
HA85 Badminton i 10 år – stort set 
alle år som formand, og har meldt 
at han stopper. Søren fortæller:

- Det har været en fantastisk tid 
med masser af søde børn, hjælp-
somme forældre og sportslig suc-
ces. Udgangen af sæsonen bliver 
samtidig et opbrud for vores suc-
cesrige 2004-årgang, der stort set 
alle skal på efterskole. Det er derfor 
tid til, at nye kræfter tager over og 
driver afdelingen videre. 

Badmintonafdelingen har været 
utrolig driftsikker som afdeling, 
og mange traditioner og faste 
aftaler er kørt ind gennem årene. 
Søren og badmintonudvalget, 
har gjort en stor indsats for at 
uddelegere opgave og ansvar på 
flere personer. Det er en kæmpe 
fordel, når nye vil tage del i opga-
verne.
 
- Trænerbesætning for den kom-
mende sæson er på plads – og her-
udover er en del opgaver fordelt. 
Vi mangler dog de sidste poster – 
herunder en ny formand til at tage 
stafetten. Betragt derfor dette som 
en opfordring til at melde dig på 
banen, afslutter Søren.

SKØN ÅRLIG TRADITION I  
BADMINTONFAMILIEN
Af Søren Ivarsen, Badmintonformand og Nikolaj Krøjgaard Lehrmann, cheftræner.

Efter 10 år på posten som badmintonfor-
mand, stopper Søren Ivarsen med udgan-
gen af denne sæson.

B
Tlf: 2270 2760 - mail: Info@krusebyg.dk - www.krusebyg.dk

YG

Har du 10 tommelfingre, så tag fat i din lokale 
Hvinningdal-tømrer Krusebyg.  
Vi har kun 2 (pr. mand)...men de er godt skruet på. 

Få et tilbud på 
krusebyg.dk

Gulvet skal skiftes 
HJÆLP!!

Vi fikser bl.a. 
 - vinduer/døre 
- terrasser/udestuer 
- gulve/loft 
- tag m.m.

God service 
Solidt håndværk 
Fair priser



BADMINTON

17

Før jul afholdtes klubben det 
traditionelle natminton arran-
gement. 20 spillere i alderen 10-
12 år deltog. 

Vi startede kl. 18 med aftensmad, 
her fik vi pasta med kødsovs og 
grønt, serveret af frivillige foræl-
dre. Herefter lavede trænere Ni-
kolaj og Andreas en masse spæn-
dende øvelser og en holdkamp. 
Herefter var der fri leg, “slåskamp” 
på madrassen og en masse bold-
spil. 

Omkring kl. 23 blev lyset i hallen 
slukket og en masse knæklys lagt 
ud langs linjerne og ved netkan-
ten. Herefter fik spillerne bolde 
med lys i, så de kunne spille nat-
minton - en sjov og anderledes 
badmintonoplevelse. Efter en 
time skulle børnene sove og det 
gik også uden de store proble-
mer. Kl. 8 næste morgen blev de 

vækket og fik en lækker morgen-
buffet med rundstykker, wiener-
brød og æbleskiver - igen hav-
de frivillige forældre hjulpet til. 
Herefter skulle der pakkes, og de 

trætte børn skulle hentes af deres 
forældre. 

Tak til spillere, trænere og foræl-
dre for et hyggeligt arrangement.

TOTAL BLACK OUT?!  NEJ, VI 
SPILLER DA NATMINTON
Af Nikolaj Krøjgaard Lehrmann, cheftræner

Badmintontræner Andreas Morsing (grå trøje) om Natminton:  - Det har igen været en 
stor succes, børnene er især fascinerede af at spille i mørket, hvilket er en fed oplevelse. 
Derudover har jeg spist tre store portioner pasta med kødsovs.
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Service, værksted eller skade?
Vi er autoriseret servicepartner for Audi, BMW, Kia, Nissan, Skoda og Volkswagen. 
Og har uheldet været ude, så er vi godkendt skadecenter og samarbejder med alle 
de danske forsikringsselskaber.
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fantastiske tilbud.
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de danske forsikringsselskaber.

Ved serviceeftersyn efter fabrikkens foreskrifter, kan du få 50% rabat på servicet 
hvis du samtidig tegner et serviceabonnement, ring og høre nærmere om dette 
fantastiske tilbud.

Finansiering | Forsikring | Serviceaftale | Værksted | Seriøs rådgivning

VIL DU SPARE OP TIL 50% PÅ 
DIT NÆSTE SERVICEEFTERSYN?



AFSTED PÅ TRÆNINGSLEJR I RØNDE
Af Nikolaj Krøjgaard Lehrmann, cheftræner

Fredag den 13. december tog 
14 drenge -og pigespillere fra 
Hold 2 (12-14 år) til Rønde sam-
men med de to trænere Nikolaj 
og Andreas. 

Turen til Rønde Efterskole er en 
tradition og denne gang var det 
femte gang vi besøger eftersko-
len. Flere af  klubbens egne spil-
lere skal faktisk gå på efterskolen 
næste år. 

Vi startede med indkvartering i 

hallen og herefter aftensmad - en 
dejlig gullaschgryde med mos.  
Efter maden gik vi i hallen og spil-
lede badminton, trænede teknik 
og havde en lille turnering. Se-
nere en tur til købmanden for at 
købe sunde sager… 

Resten af natten gik med badmin-
ton, hygge, fangeleg og en masse 
boldspil og lidt Pokemon. Nogle 
spillere gik i seng omkring mid-
nat, andre en del senere. Træner 
Andreas valgte at lave Ringenes 

Herre-marathon og fik derfor be-
grænset søvn. Næste morgen var 
der morgenmad med pandeka-
ger for de fleste (nogle fik sovet 
længe). Herefter var der spil i hal-
len og frokost. Så kom forældre 
og hentede deres meget trætte 
børn. 

Det var en super hyggelig og lang 
nat med masser af badminton og 
leg. Vi gentager turen næste sæ-
son! Tak til spillere og trænere, 
samt forældre for kørsel.

BADMINTON
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SOLAFSKÆRMNING & TYVERISIKRING

Det er en rigtig god tradition, at de 12-14-årige badmintonspillere i HA85, drager på træningslejr til Rønde Efterskole. Det har man gjort 
i fem år. Her er faciliteterne helt i top - og det var humøret og maden også!

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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Over en stribe besøg hos HA85 
Esport, med interviews og ob-
servationer i november måned, 
grundlagde to studerende fra 
Aalborg Universitet deres spe-
ciale i idræt.

Gennem tre uger fik Atos Ander-
sen og Søren Eybye Hansen, mu-
ligheden for at følge turnerings-
holdet i CS:GO, som del af deres 
specialeprojekt på Aalborg Uni-
versitet. De har i forbindelse med 
deres speciale i idræt undersøgt, 
hvordan esportsmiljøet fungerer 
i forhold til børn og unges sund-
hed, og hvordan Esportens Etiske 
Kodeks, formuleret af DGI, prakti-
seres i foreningerne.

- Først og fremmest blev vi overra-
sket over, hvor fedt et socialt fælles-
skab der er på sådan et esportshold. 
Vi er taget fra jeres forening med en 
klar forståelse af, hvor givende det 
er for børn og unge at have mulig-
heden for at dyrke deres entusias-
me for esport med ligesidede i et 
godt og trygt miljø, fortæller Søren 

Eybye Hansen, og fortsætter:

- Et miljø, hvor der er plads til at 
have det sjovt med vennerne, og 
hvor der samtidigt er mulighed for 
udvikling af spillemæssige evner. 
Der kan altså ikke herske nogen 

tvivl om, at esportsmiljøet kan være 
et godt sted for de unge gameres 
mentale og sociale trivsel.

De to specialestuderende, har 
også et bud på hvordan det er 
lykkedes hos HA85 Esport:

- Alt dette er muliggjort af nogle 
yderst kompetente trænere, som 
vi stiftede bekendtskab med i je-
res forening. Nogle engagerede 
og energiske trænere, som virke-
lig forstår at facilitere en træning, 
hvor der er plads til alle, og hvor 
alle opnår læring uanset niveau. 
Trænernes indflydelse på esportens 
udvikling i foreningslivet må ikke 
undervurderes.

Observationerne efterlod et en-
kelt punkt, som de mener fortsat 
skal have opmærksomhed.

- Det eneste vi slutteligt vil opfordre 
klubben til, er at esportstræningen 
suppleres med en smule mere fy-
sisk aktivitet, som Esportens Etiske 
Kodeks ligeledes anbefaler, slutter 
Søren Eybye Hansen.

Vi videresender en tak fra de to 
studerende til HA85 ledelsen, 
esporttrænerne, forældre og børn 
og unge i klubben, for jeres hjælp 
i forhold til specialeprojektet.

Fra højre; Atos Andersen og Søren Eybye Hansen, to idrætsstuderende fra Aalborg Universietet, som i efteråret gennemførte en række 
interviews og oberservationer hos CS:GO-turneringsspillerne i forbindelse med deres specialeprojekt.

ESPORT-SPILLERNE FIK BESØG 
FRA AALBORG UNIVERSITET

TRÆNING UNDER OBSERVATION

- Der kan altså 
ikke herske nogen 

 tvivl om, at 
esportsmiljøet kan 
være et godt sted 

for de unge  
gameres mentale 
og sociale trivsel.

ESPORT
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Det hurtigst voksende Esport-
hold hos HA85 i 2020 - er Coun-
terstrike for voksne.

I begyndelsen var det egentlig 
bare noget der blev talt om som 
en sjov idé, men da et par styk-
ker gjorde alvor af det, kom der 
meget hurtigt et CS:GO-hold for 
voksne op at stå i HA85. Nu mø-
des 10 mænd i alderen 32-52 år 
hver torsdag aften i klubbens 
gode esportlokale. 
Nogen har ikke spillet computer i 
mange år, og andre har holdt det 
vedlige med børnene, men fælles 
for dem alle er glæden ved spillet 
og den hyggelige 3. halvleg.

De voksne med passion for Counterstrike mødes hver torsdag i HA85 Esport. Når det er muligt deltager også en af klubbens trænere, 
men ellers hjælper man hinanden med tips og tricks og support når teknikken driller.

ÉN GANG GAMER - ALTID GAMER!
COUNTERSTIKE FOR VOKSNE

SuperBrugsen Øster Bordingvej

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
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– Jeg er meget glad for at HA85 tror på vores projekt og 
bakker op omkring denne mulighed. Det viser mig, at 
HA85 er en klub med visioner og man ønsker at give de 
lokale spillere mulighed for en ekstra fodboldoplevelse 
i sommerferien. 

- Vores træningsophold hos HA85 i uge 27, vil give 
deltagerne en stor oplevelse og en stor mulighed 
for at skabe venskaber på tværs af kloden, og en ander-
ledes mulighed for at uddybe sine engelske færdighe-
der. Vi håber selvfølgelig at mange af de lokale spillere, 
vil have lyst til at deltage, slutter Søren Jensen.

INTERNATIONAL FODBOLDCAMP FOR 
DRENGE OG PIGER I SILKEBORG

Alt dette får dit barn:

TILMELDINGEN ER ÅBEN NU!

UGE 27 MANDAG-TORSDAG

For tredje år i træk, at banerne i Hvinningdal er 
centrum for den internationale fodboldcamp.

Fodboldcampen er et samarbejde mellem den 
amerikanske fodboldsammenslutning Scandia 
United Soccer Academy, HA85 og DGI Midtjylland, 
og henvender sig til drenge -og pigespillere fra  
årgang 2006-2012. Det er en enestående mulighed 
for at træne med de amerikanske fodboldspillere og 
deres dygtige trænere, og dit barn får mulighed for 
at møde børn og unge på deres egen alder fra USA 
og skabe nye venskaber.
Søren Jensen der er ansvarlig for Scandia United 
Soccer Academy Danmark, er yderst tilfreds med 
samarbejdet med HA85: Masser af fodboldoplevelser.

Træning i nye tricks og skills.

Kompetente trænere 
(amerikanske og danske trænere, 
samt danske hjælpetrænere).

Hygge med vennerne og  
mulighed for nye venskaber.

En god og aktiv ferieoplevelse.

Fælles social aktivitet hver aften
Mulighed for at træne det engelske 
sprog i praksis.

Et lækkert fodboldsæt fra Select, 
der inkluderer T-shirt, shorts, 
strømper, bold og drikkedunk.

Fuld forplejning fra mandag middag 
til torsdag middag.

PRAKTISK INFO:

HVEM: Drenge og piger årgang  
2006 – 2012

HVORNÅR: Mandag 29. juni kl. 9  
til torsdag 2. juli kl. 15.

HVOR: HA85, Buskelundvej 2B

OVERNATNING: Mulighed for
overnatning på Hvinningdalskolen

TØJPAKKE: Fodboldsæt fra Select 
udleveres til deltagerne den første 
dag på fodboldskolen.

PRIS: 1.250,-

TILMELDING, mere info og  
tidligere deltageres oplevelser fra
den internationale fodboldcamp:
www.ha85.dk

Vi gentager og videreudvikler på sidste års store succes og ønske, 
om at samle områdets fællesskab til en stor og festlig dag for 

hele familien midt i Hvinningdal. 

Programmet for dagen udvikles i takt med at du, evt. sammen med andre
 byder ind med forslag og aktiviteter. Generelt for alle der byder ind 

med aktiviteter til dagen gælder, at man selv har ansvar/er tovholder 
for sit forslag/aktivitet. HA85 agerer sekretariat, men har ikke ansvar 
for alle de forskellige aktiviteter. Har du en idé du vil byde ind med, 

så kom frisk og skriv til: aktivitet@ha85.dk

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

Programmet opdateres løbende på www.ha85.dk

Y

Fællesskabsløbet
Loppemarked • Dans • Boder 

Konkurrencer • Underholdning
og meget mere...

Vi gør det igen - sæt kryds i kalenderen!
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Da Emil Fevre ved årsskiftet tog 
hul på sin 16. sæson i træner-
gerningen, var det som chef-
træner for klubbens førstehold.

Trænerkarrieren startede i efter-
året 2012, som Serie 6-træner, for 
mange af de nuværende spillere, 
der også den dag i dag er af fin-
de i klubben. Som holdet steg i 
rækkerne blev der hentet mere 
erfaren kræfter til, for at fortsæt-
te holdets positive udvikling. Det 
betød at Emil i en årrække kom i 
mesterlære under den tidligere 
Superligatræner Frank Petersen, 
som sidenhen blev erstattet af Bo 
Petersen.
 
- Jeg har været under oplæring hos 
Frank og Bo, hvor jeg har oplevet 
forskellige måder at gribe dette 
fantastiske spil an på. Nu er det 
tid til at gå i en ny retning, som jeg 
glæder mig til. Jeg glæder mig til 
udfordringen og glæder mig til at 

vi starter op igen i januar, udtaler 
Emil Fevre inden han knytter et 
par ord på forårets pulje, samt 
trupsammensætning:

- Vi har fået en lokal Silkeborg pul-
je, hvor jeg har et godt kendskab til 
de andre hold, samt Alhedens og 
Foulum, som vi har kendskab til fra 
tidligere år. Alle spillere i klubben 
får en chance for at byde ind med 
deres, for at komme i betragtning 
til A-truppen. Forventningerne til 
sæsonen skal spillerne selv være 
med til at definere.

Senioransvarlig Ronnie Bang Pe-
dersen udtaler om ansættelsen:

- Vi får i Emil en meget kompetent 
og talentfuld træner, som i en meget 
ung alder allerede har opbygget en 
stor erfaring og en værktøjskasse 
med mange redskaber, som vi glæ-
der os til at se udbyttet af.  Emil er 
en træner som vi i klubbens ledelse i 

KLUBMAND 
FÅR TØJLERNE 
TIL HERRERNES 
FØRSTEHOLD

Navn: Emil Fevre Jørgensen
Alder: 26 år
Træneruddannelse: B2
Tidligere roller i FC: U19-træner, 
U14-træner transitionansvarlig, 
assistenttræner for 1. holdet .

lang tid har set en talentfuld træner 
i. Vi ved at vi får en klubmand, som 
har haft rigtig mange kasketter på 
over de seneste år, både i senior og 
ungdomsregi.

Emil Fevre har været medlem af 
klubben siden han var 7 år gam-
mel og vil i løbet af 2020 færdig-
gøre sin B-licens.

FODBOLD
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NY TRÆNER TIL 
SENIOR-DAMERNE

Af Tommi Kirkegaard, Damesenior ansvarlig

for dem som virkelig vil det, 
og Serie 2 for dem, som kun kan 
bruge tid en gang om ugen. Men 
uanset hvilket turneringsmæssigt 
niveau man ønsker, er træninger-
ne er fælles for alle og det er de 
samme dygtige trænere ligegyl-
digt hvad man spiller. 

Spillerne har taget medansvar
Vi vil rigtig gerne have spillerne 
involveret i udviklingen af klub-
ben, pleje af sociale aktiviteter, og 
derfor oprettede vi i foråret flere 
udvalg; bl.a. et tøjudvalg og et 
festudvalg. Pigerne tog det virke-
lig til sig, og har taget ansvar for 
deres egen afdeling. Og  det er 
supervigtigt, for det skal være “de-
res” klub, med det socialeaspekt 
med plads til alle er i højsædet.

Kvinderne på FC Silkeborgs Se-
rie 1 og Serie 2-hold kan i for-
året se frem til blive trænet af et 
meget kompetent trænerteam, 
da klubben netop har lavet 
en aftale med trænertalentet 
Mads Hamann, som tiltræder 
med det samme.

Mads har 12 års erfaring i træner-
gerningen, som blandet andet 
har sendt ham forbi Virklund B. 
og Silkeborg IF, hvor han har prø-
vet kræfter med alt fra U14-fod-
bold til Silkeborg IFs U19 Division 
2-hold.
 
Udover de mange år som træ-
ner, har Mads været ansvarlig for 
planlægningen og afholdelse af 
hele 10 DBU-fodboldskoler og 
i 2019 var han ansvarlig for at få 
DBU-fodboldskolen til klubben. 
 
Stærkt trænerteam 
Det er altså ikke bare en klog fod-
boldhjerne, der er blevet tilkoblet 
klubben. Det er også en træner 
med en glødende passion for 
sporten. Mads bliver en del af en 
trænerduo som foruden ham be-
står af Christian Duus med hjælpe- 

trænerne Torben Knudsen, 
Klaus Sandersen og Katrine 
Friis.

- Jeg glæder mig meget til at prø-
ve kræfter med kvindefodbolden 
igen. Klubben brænder for bred-
defodbolden, hvilket man som 
træner ikke er i tvivl om, og så er 
der et stærkt team omkring kvin-
deholdene i FC Silkeborg, som 
jeg ser frem til at blive en del af, 
lyder det fra Mads Hamann.

Fodbold for alle
Damesenior afdelingen i FC Sil-
keborg er i rivende udvikling. 
Udgangspunktet er fortsat 
fokus på bredden, og målsæt-
ning er “fodbold for alle”. Der 
skal være plads til alle, både 
dem som blot kommer engang 
i mellem pga. studier, job osv. 
Men FC Silkeborg er i særdeles-
hed også for dem, som ønsker 
at give fodbolden en skalle og 
træne to gange om ugen og 
spille kamp i weekenden. 

Damefodbold på to niveauer
Klubben  har seniordame- 
fodbold på to niveauer; Serie 1 

Navn: Mads Hamann
Alder: 28 år
Træneruddannelse: 
UEFA B-licens
Tidligere klubber: 
Silkeborg IF, Virklund B. 
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Den frivillige indsats og kamp 
for udvidelse og fornyelse af 
helt basale idrætsfaciliteter i 
Hvinningdal har stået på læn-
ge. Initiativet blev taget helt 
tilbage i - og hold nu fast... 
oktober 2014. 

De mange, mange frivillige man-
detimer som er lagt i dette pro-
jekt er svært at gøre op, men det 
er i tusindvis. Mange har været 
inde omkring forskellige dele af 
processen, og nogle har måtte 
lade sig udskifte på holdet. For 
det er et helt enormt krævende, 
tålmodigt og årelangt arbejde.  
Til tider en helt urimelig arbejds-
byrde at byde de frivillige.

Derfor er vi også nødt til at bede 
Silkeborg Kommune, som er byg-
herre og ansvarlig for projektet, 
om at gøre alt hvad der står i de-
res magt, for at få spaden i jorden. 
Lokalområdet, omkring 7.000 
borgere og mere end 40 lokale 
virksomheder har støttet projek-
tet og indsamlet de fornødne 2 
millioner kroner. Borgerne har 
med andre ord, forlængst over-
holdt sin del af aftalen. Fra kom-
munen mødes man tilgengæld 

hele tiden af forklaringer om nye 
forsinkelser og tidskrævende pro-
cedurer. 

Alt godt kommer til den der venter. 
Javist – og vi har ventet i lang tid. 
 
Valg af entreprenør
Silkeborg Kommune har haft an-
svaret for fremdriften af projektet, 
siden oktober 2018. Det ser dog 
ud til at halprojektet omsider er 
sat på skinner. 

Der blev i efteråret godkendt skit-
ser til det offentlige udbud, og 
forskellige entreprenører har haft 
lejlighed til at byde ind. Kommu-
nen er i skrivende stund igang 
med at gennemgå de indkomne 
tilbud, for at vælge den entrepre-
nør, der skal forestå byggeriet.

- Jeg forventer klart at Kommunen 
snart udpeger den entreprenør, 
der skal udføre byggeriet af vores 
nye hal- og fælleskabshus, udtaler 
Hvinningdals projektkoordinator 
Brian Herping, og bakkes op af 
HA85 bestyrelsesformand Ras-
mus Munch:

- Vi har i lokalområdet i dén grad  

leveret varen, ved bl.a. at samle 
over 2 mio kr. ind, så nu må Kom-
munen leve op til sit ansvar og sikre 
at byggeriet går i gang som plan-
lagt i sommeren 2020.

Hal- og fælleskabshuset er plan-
lagt til at stå færdigt i sommeren 
2021.

- Vi kan se at andre halprojekter i 
Silkeborg-området holder tidspla-
nen, så det er absolut også vores 
forventning at vores projekt ligele-
des holder planen. Det handler ale-
ne om vilje fra kommunen, slutter 
Rasmus Munch.

Ikke flere forsinkelser, tak
Den lokale projektgruppe i Hvin-
ningdal, vil følge arbejdet i de 
implicerede forvaltninger meget 
tæt, samarbejde konstruktivt og 
være medvirkende til at det ende-
lige byggeri, får så stor værdi for 
området og de kommende bru-
gere, som overhovedet muligt. 

De næste måneder kan du følge 
udviklingen for både halprojektet 
og helhedsplanen for området, 
hvis du på Facebook følger enten  
HA85 eller Hvinningdalhallen.

Dok. nr. 05 - Hvinningdalhallerne og Fællesskabshus - Dispositionsforslag 08.11.2019

Det nye indgangsparti set fra sydvest, hvor der idag er p-pladser. Taget på den 
eksisterende hal ses til højre. Dispositionsforslag udarbejdet af Constructa. 

Kontaktlinser er den ideelle løsning for alle, der 
ikke kan se sig selv med briller, og for alle brille-
brugere, der dyrker motion, sport og lignende. 
Hos NYT SYN hjælper vi dig godt i gang med 
kontaktlinserne. Vi starter med en professionel 
synsundersøgelse, 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 
– nu og på sigt. Kig ind og få en linsesnak.

Kontaktlinser uden besvær

Book en
synsprøve på

nytsyn.dk 

· En professionel synsundersøgelse
· Billeder af din hornhinde
· Linseabonnement uden besvær
· Vi sender linserne hjem til dig
· Du kommer aldrig til at mangle linser
· Du har altid styr på økonomi og leveringstidspunkt

Det kan du se frem til hos Nyt Syn Silkeborg Kontaktlinseklinik:
· Du betaler kun for det, du bruger
· Mulighed for start og stop af abonnement 
  som det passer dig
· Vi er altid først med de nyeste linsetyper
· Vi indkalder til kontrol
· Flex mellem linser og briller

Nyt Syn Silkeborg Optik og Kontaktlinseklinik
Nygade 6, 8600 Silkeborg
86 80 19 00, nytsyn.dk/silkeborg

HALPROJEKTET I HVINNINGDAL ER BYGGET PÅ 

FRIVILLIGHED OG (U)TÅLMODIGHED
Af Morten Dixen Olseth
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ikke kan se sig selv med briller, og for alle brille-
brugere, der dyrker motion, sport og lignende. 
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· Billeder af din hornhinde
· Linseabonnement uden besvær
· Vi sender linserne hjem til dig
· Du kommer aldrig til at mangle linser
· Du har altid styr på økonomi og leveringstidspunkt

Det kan du se frem til hos Nyt Syn Silkeborg Kontaktlinseklinik:
· Du betaler kun for det, du bruger
· Mulighed for start og stop af abonnement 
  som det passer dig
· Vi er altid først med de nyeste linsetyper
· Vi indkalder til kontrol
· Flex mellem linser og briller

Nyt Syn Silkeborg Optik og Kontaktlinseklinik
Nygade 6, 8600 Silkeborg
86 80 19 00, nytsyn.dk/silkeborg

Kontaktlinser er den ideelle løsning for alle, der 
ikke kan se sig selv med briller, og for alle brille-
brugere, der dyrker motion, sport og lignende. 
Hos NYT SYN hjælper vi dig godt i gang med 
kontaktlinserne. Vi starter med en professionel 
synsundersøgelse, 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 
– nu og på sigt. Kig ind og få en linsesnak.

Kontaktlinser uden besvær

Book en
synsprøve på

nytsyn.dk 

· En professionel synsundersøgelse
· Billeder af din hornhinde
· Linseabonnement uden besvær
· Vi sender linserne hjem til dig
· Du kommer aldrig til at mangle linser
· Du har altid styr på økonomi og leveringstidspunkt

Det kan du se frem til hos Nyt Syn Silkeborg Kontaktlinseklinik:
· Du betaler kun for det, du bruger
· Mulighed for start og stop af abonnement 
  som det passer dig
· Vi er altid først med de nyeste linsetyper
· Vi indkalder til kontrol
· Flex mellem linser og briller

Nyt Syn Silkeborg Optik og Kontaktlinseklinik
Nygade 6, 8600 Silkeborg
86 80 19 00, nytsyn.dk/silkeborg
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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
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Mangler du på listen, så send en mail med betalingskvittering til folkeaktie@ha85.dk.
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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/
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
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Nye udskiftningsbokse, repara-
tion af klubhusets tag, opfrisk-
ning af skolens amfiteater... 
 Det kan ikke tælles på én hånd, 
de gange Andreas Kruse er 
troppet op frivilligt og har ud-
ført sublimt tømrerarbejde til 
gavn for både HA85 og Hvin-
ningdalskolen. Tømrermester 
Kruse fortæller her lidt om sin 
tilknytning til HA85.  

Andreas’ tre sønner spiller, eller  
har spillet i HA85 hele barndom-
men, så mange timer er blevet 
tilbragt på sidelinjen på HA85’ 
fodboldbaner. Yngste skud på 
stammen er nu en del af sam-
menslutningen FC Silkeborg, og 
da ingen andre meldte sig på ba-
nen som sponsor af drengenes 
træningsdragter, stod Andreas 
Kruse atter klar til at hjælpe: 

“For mig er det en helt 
naturlig ting at hjælpe 

de steder, jeg kan  
og at bakke op om 

det frivillige arbejde, 
samt et godt idrætsliv 

i Hvinningdal”

- For mig er det en helt naturlig ting 
at hjælpe de steder, jeg kan og at 
bakke op om det frivillige arbejde 
samt et godt idrætsliv i Hvinning-
dal. At dyrke fællesskabet og få 
drengene væk fra skærmen og i  
stedet brænde krudt af på grøn-
sværen, forklarer Andreas Kruse. 

Men hvem er manden bag?
Andreas Kruse er en foretagsom 
mand med mange jern i ilden. Han 
er altid i gang og kan i dag både 
skrive tømrer/snedker og byg-
ningskonstruktør på sit flotte CV: 

- Jeg har stadigvæk lyst til at dyg-
tiggøre mig og lære nyt, og ser det  
som et plus overfor mine kunder, at 
jeg har så mange strenge at spille 
på. Er der en opgave, der kræver 
andre kompetencer som f.eks. en 
VVS’er, murer, smed osv. har jeg  
faste samarbejdpartnere, som jeg 

kan anbefale, hvilket gør at jeg kan 
hjælpe kunden videre, forklarer 
Andreas. 

Krusebyg og Andreas har det kla-
re fokus at gøre alle kunder til-
fredse. Der skal være faglig spar-
ring og solidt håndværk i hver 
eneste opgave - såvel den store 
som den lille. Detaljer som er vig-
tige for Andreas er, at alle medar-
bejdere afleverer byggepladsen 
ryddelig og pæn efter endt ar-
bejdsdag samt efterlader en sed-
del om hvornår arbejdet færdig-
gøres. Alt sammen en del af den 
”pakkeløsning” som den erfarne 
tømrermester, med HA85-blod i 
årerne, leverer. 

Står du og mangler en håndvær-
ker, kan du altid få et uforpligt- 
ende tilbud på krusebyg.dk. 

Tømrer- og snedkermester Andreas Kruses har brugt mange timer 
på sportspladsen i HA85 for at følge sine tre drenge spille fodbold. 
Derudover er han gennem tiden, velvilligt trådt til, når klubben har 
haft brug for praktisk hjælp.

HVINNINGDALS HANDYMAND 
HEPPER PÅ HA85

Constructa vil bidrage til 
det sunde byggeri,  
der virker i hverdagen ...
Vi ved, hvad der skaber trivsel i hverdagen for vores kunder. 
Vi ved af erfaring, at trivsel starter med god procesledelse og 
afstemte forventninger - uanset projektets størrelse !

Vi yder totalrådgivning og fokuserer på både store og små projekter, hvor målet er 
at skabe et æstetisk smukt og brugervenligt byggeri med sikkerhed for at budget og 
tidsplan holder.
Vi er 100% uvildige - og rådgiver fagligt og loyalt. Vi er ikke afhængige af producenter 
eller leverandører og modtager ikke bonus eller lignende. Vi udvikler, inspirerer og 
rådgiver dig. Projekter udvikler sig - heldigvis - og der er brug for løbende afstem- 
ninger af formål, intentioner og forventninger.

Trivsel i hverdagen starter med en kop kaffe ...
Vi er din ukomplicerede samarbejdspartner - så kontakt os til en snak om sunde  
byggerier, der skaber trivsel i hverdagen på tlf. 8681 7060 eller post@constructa.dk.

I Constructa har vi fokus på:

• at byggeri vurderes på deres positive bidrag til at underbygge fælles-
skab, ansvarligt forbrug og gode klimaforhold inde og ude.

• at stressrelaterede sygdomme og mistrivsel nedbringes til 50% af 
2018’s niveau. Ganske enkelt fordi det ødelægger samfundet.

TRIVSEL
I HVERDAGEN
kræver sunde byggerier

www.constructa.dk

Silkeborg 
Kastanjehøjvej 4 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8681 7060

Bjerringbro
Tangevej 22 
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 4855

Roskilde 
Københavnsvej 81 
4000 Roskilde  
Tlf. 7070 7888

Horsens 
Fussingsvej 8 
8700 Horsens 
Tlf. 7561 3600
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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


