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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

Administrationschef
Brian Kjøge Jensen
Tlf. 23 84 04 30
administration@ha85.dk

Kommunikationschef 
Morten Dixen Olseth
Tlf. 40145979
web@ha85.dk

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

Dans 
Trine Søbjerg, trine-vs@live.dk

Løb/Skovløberne
Ulla Andersen, loeb@ha85.dk

Badminton 
Anne Grøndahl Poulsen, 
badminton@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.

Sidste udgaves overskrift på denne  
side (”Døds-annoncen”), leder på  tragi- 
komisk vis over til denne udgave i 
lyset af corona-virussen. HA85 har 
desværre fået ødelagt stort set hele 
halvåret for vores medlemmer, da for-
eningslivet har været lukket helt ned. 
Nu lysner det heldigvis, og de fleste 
fodboldhold har startet træningen på 
de flotte renoverede baner. Og snart 
er alle andre aktiviteter også i gang. 

Økonomisk er det dog en svær tid 
for vores forening med færre kon-
tingentkroner, ingen aktiviteter og 
events, og uden mulighed for at tje-
ne penge på at arbejde på festivaler 
og lignende. Derfor har vi både søgt 
DGI/DIF hjælpepuljen og igangsat 
vores egen støtteindsamling. Og jeg 
kan med stor stolthed og ydmyghed 
konstatere, at vores lokalområde har 
taget i mod opfordringen til at støtte 
klubben med et Corona-kontingent. 
Vi har i skrivende stund modtaget  
tæt på 20.000 kr. fra jer. Det fortæller 
os, at der fortsat er et stort ønske om 

et godt og trygt fritids -og idræts- 
tilbud i Hvinningdal. TUSIND TAK for 
opbakningen!

Efter sommerferien skal vi endelig 
tage det første spadestik til Hvin-
ningdal Fællesskabshus og Bilernes 
Hus Arena, Hvinningdal, som hallerne 
kommer til at hedde i mindst tre år fra 
etableringen. Vores mange folkeak-
tionærer har allerede fået beskeden 
om, at vi efter langvarige og hårde for-
handlinger med kommunen, har fået 
tildelt ekstra 1 mio. kr. og ekstra-ekstra 
650.000 kr. til halprojektet. Disse mid-
ler gør os i stand til at opgradere den 
gamle hal og få en ny hal og et Fæl-
lesskabshus med nogle brugbare fa-
ciliteter, som kommer alle vores med-
lemmer, skolen og hele lokalområdet 
til gavn og glæde i mange år fremover.

Husk at holde jer orienteret på vores 
Facebook -og webside, hvor vi løben- 
de lægger nyheder ud – også om 
status på halprojekt, områdefornyelse 
med mere.

Til sidst men ikke mindst vil jeg ger-
ne på vegne af hovedbestyrelsen og 
HA85s medlemmer takke de afgående 
udvalgsmedlemmer og formænd: 
Lars Mellergaard (fodbold), Lise Fre-
delund, Birthe Haahr, Tina Haaning 
(håndbold) og Søren Ivarsen (bad-
minton) for deres store og mange- 
årige arbejde i de respektive afdelin-
ger. I har gjort det muligt for så man-
ge børn og unge at få gode oplevelse 
i foreningslivet, og I er en inspiration 
for andre frivillige. 

Desuden skal der lyde et stort tillykke 
til bestyrelsesmedlem Morten Dixen 
Olseth, som i maj måned fik tildelt den 
nystiftede HA85 Ildsjæl-pris i samar-
bejde med vores nye tøjleverandør 
uhlsport.  

Vi ønsker jer alle en fremragende som-
mer, som for de flestes vedkommende 
nok bliver her i Danmark. 

Rasmus Munch
På vegne af bestyrelsen i HA85

COVID-19 OG HA85

LEDER
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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.

Er du tæt på dit forsikringsselskab?

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

Vi har igen i 2019 de mest tilfredse privatkunder.

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

Tæt på

Lars Øster Mikkelsen 
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Vi giver 30 % ekstra 
i sponsorstøtte
Vi ved, at mange klubber og foreninger er udfordret i den her 
særlige coronatid. Sammen med vores forhandlere giver vi nu 
30 % ekstra på næste afregning, så din forening lidt hurtigere 
kan få fyldt klubkassen op. For vi ved, at hver en krone tæller.

Se mere på ok.dk/30ekstra 

30 % ekstra
i klubkassen
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30 % ekstra
i klubkassen

HA85 spiller  
en vigtig rolle for 

lokalområdet
Få et GRATIS benzinkort

Så støtter du HA85 
hver gang du 

tanker.

Bestil et gratis benzinkort og tilknyt HA85 på www.ok.dk/lokalsporten
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For HA85 har Corona-situati-
onen, udover at man ikke har 
kunnet mødes og træne som vi 
plejer, den konsekvens, at klub-
ben vil miste vigtige midler. 

HA85 har måtte aflyse en stribe 
arrangementer, Kom-i-form stæv-
ne, Hvinningdaldagen, stævner 
mv. og vi kan heller ikke i samme 
omfang som man plejer tage fri-
villige vagter ved fx. SMUK Fest. 
Derudover rammes vi af mang-
lende kontingentindbetalinger 
fra de, som betaler halvårskontin-
gent. Samlet er det et betydeligt 
beløb for en forening som vores.
Derfor vil vi være meget opsø-
gende på de hjælpepakketiltag, 

som eventuelt måtte komme fra 
stat og kommune. Men det er sta-
dig usikkert hvordan det former 
sig og hvilke muligheder HA85 
har i den forbindelse.

Derfor rækker klubben nu ud til 
medlemmer, frivillige, sponsorere 
og alle i lokalområdet, for at søge 
økonomisk støtte. Det er sket 
med muligheden for at tegne et 
Støtte-kontingent á 100 kr.

Du kan støtte på to måder:
1. MobilePay til nr. 71000. Skriv dit 
navn + “Støtte”. Her er det også nemt 
at donere mere efter eget valg. 
2. Via Conventus på www.ha85.dk 
og med dit sædvanlige medlems- 

login. Har du ikke login i forvejen, 
kan du nemt oprette et.
 
Støt og vind!
Når du har støttet deltager du 
automatisk i lodtrækningen om 
disse tre præmier:
1 stk. Sport 24 gavekort á 200 kr. 
5 stk. Mc Donald’s gavekort.
5 stk. Mc Donald’s gavekort.

Vinderne trækkes 20. juni, så vi 
kan festligholde dagen hvor vi 
efter planen skulle have afholdt 
Hvinningdaldagen. Vinderne får 
direkte besked og offentliggøres 
på klubbens hjemmeside.

Tak for din støtte!
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særlige coronatid. Sammen med vores forhandlere giver vi nu 
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SÆRLIGE TIDER KRÆVER SÆRLIGE TILTAG

VIND
GAVEKORT FRA...
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PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

Navn: Trine Søbjerg
Alder: 35 år. 

Hvad laver du til dagligt? 
Jeg er nyuddannet lærer efter et 
kursskifte fra tekstilbranchen. Nu 
arbejder jeg som folkeskolelærer 
på Funder-Kragelund Skole afd. 
Kragelund. 

Hvilken funktion/post har du i
klubben?
Jeg er så heldig at stå i spidsen 
for et fantastisk dansehold hver 
mandag aften. Holdet hedder 
HA85 Danseglæde for Kvinder, og 
under normale omstændigheder 
danser vi hver mandag aften om-
kring 25-30 danseglade kvinder 
i alle aldre sammen i spejlsalen. 
Vi har en fest til blandede glade 
rytmer og danser uden koreografi 
eller regler. Vi danser, fordi vi ikke 
kan lade være, og fordi det er så 
befriende, at vi ikke kan danse 
forkert. Ingen dømmer og ingen 
bliver bedømt – jeg tror det er 
tiltrængt for mange i en presset 
hverdag.

Hvor længe har du været frivil-
lig i klubben?
Siden jeg i november 2017 starte-
de holdet ”Minidans”.

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben?
Min datter ville gerne gå til dans, 
men desværre var der ikke et hold 
til hende i området. Så ret spon-
tant tænkte jeg, at jeg ville prøve 
at starte noget op selv. Der var 
enorm opbakning fra foreningen, 
og holdet blev hurtigt en realitet. 
Efterhånden mistede mine egne 
børn dog interessen, men jeg var 
blevet bidt af dansen, og jeg var 
sikker på, at der var flere voksne 
kvinder i området, der elskede at 
danse lige så meget som jeg. 

Derfor startede jeg holdet Danse-
glæde for Kvinder, og det har jeg 
ikke fortrudt et øjeblik. Det skaber 
så meget positiv energi, og har gi-
vet mig et fantastisk netværk som 
tilflytter. Man glæder sig til hver 
mandag, og vi går altid hjem med 
fornyet energi til resten af ugen.

Hvordan har I tacklet corona- 
perioden på danseholdet?
Jeg forsøgte en enkelt gang med 
’live-dans’ via facebook, men 
fandt hurtigt ud af, at det var for 
kringlet med musikrettigheder. 
Efterfølgende har vi mødtes max 
10 kvinder på bakken bag hal-
len med en fantastisk udsigt ud 
over byen og danset en lille time 
i solnedgangen. Det har været ret 
magisk, og vi forventer at fortsæt-
te hver mandag når vejret ellers er 
godt. 

Se begivenhed i facebookgrup-
pen HA85 Danseglæde for Kvin-
der. Først til mølle.

Hvem vil du gerne give et  
skulderklap?
Lene Kjøge og hendes mand Bri-
an som virkelig bakker op og har 
bl.a. indkøbt festlige lyskæder til 
dansesalen, så der ikke er helt så 
meget spot på når vi danser. 
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PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

Navn: Klaus Nordentoft Lemvigh.
Alder: 43 år. 

Hvad laver du til dagligt? 
Sundhedsfaglig konsult hos DE-
FACTUM, som er et forsknings- 
og metodecenter under Region 
Midtjylland.

Hvilken opgave har du i HA85?
Fodboldtræner for U8 drengene. 

Hvor længe har du været 
frivillig i klubben?
Det har jeg været i 3 år.

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben?
Jeg har fra barnsben været ak-
tiv i foreningslivet, både som 
spiller og træner. Jeg engagerer 
mig frivilligt  i foreningslivet, da 
jeg mener det er en kollektive 
gode og en grundpille i vores 
samfund, som vi skal værne om, 
da foreninger ikke længere er et 
nødvendigt mødested og input 
til vores liv. Det er vigtigt, at vi i 
foreningslivet opretholder et fæl-
lesskab, hvor folk vil være med til 
at yde og ikke kun nyde. 

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            

Hvem vil du gerne give et 
skulderklap?
Jeg vil faktisk gerne give samt-
lige frivillige i HA85 et kæmpe 
skulderklap. De er alle vigtige  
rollemodeller, som medvirker til 
at udvikle børnenes sociale kom-
petencer og forståelse af fælles-
skabet og egen identitet. 

At dyrke foreningsidræt er i min 
optik med til at definere hvem 
man er.  
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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

HÅNDBOLD
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Vi nåede det lige inden nedluk-
ningen i marts – deltagelse i 
årets store event for håndbold-
spillere fra 1-3. klasse i Voel. 
Dagen før var vi lige ved at tro 
alt blev aflyst pga. forsamlings-
forbud, men heldigvis røg vi 
på daværende tidpunkt under 
grænsen for 1000 mennesker.

Fra HA85 deltog omkring 30 dren-
ge og piger fra flere hold (U7-8-9) 
Hertil en flok trænere og enkelte 
forældre.

I løbet af weekenden blev der 
spillet en masse kampe – der 
blev købt ”bland-selv-slik” i store 
mængder, spist pølsehorn og piz-
zasnegle, grinet, sunget, sovet 
(lidt) og en masse andet hyggeligt.  

HA85 sov på skolen, men resten 
af tiden var vi alle i Voel hallen. 
Her blev der spillet og heppet til 
den store guldmedalje.

Normalt slutter stævnet med et 
kæmpe show med indløb, hvor 

forældrene er inviteret, men pga. 
forsamlingsforbuddet, blev det 
i år uden forældre. Alligevel var 
det en meget flot afslutning. Alle 
hold løb ind på skift til fuld mu-
sik og lysshow. Alle spillere fik 
personligt overrakt en t-shirt og 
cap. Der blev klappet og spillere 
fra BSV og Silkeborg-Voel deltog 
enten i afslutningen eller tidlige-
re i weekenden til opvarmningen. 
Til slut var der mulighed for auto-
grafskrivning – både på trøjer, på 
armen, på bolde osv.

Stævnet sluttede lørdag efter-
middag – og det var en flok trætte 
spillere og trænere, der blev hen-
tet i Voel.

Men en fantastisk weekend for alle 
– en varm anbefaling til kommende 
spillere i aldersgruppen til næste år.

VI NÅEDE DET LIGE! 
STOR OPLEVELSE I VOEL
Af Af Anne-Mette Tind Husted, håndboldudvalget

Med et truende forsamlingsforbud, var der tvivl om at håndboldstævnet i marts kunne gennemføres. Det kunne det heldigvis!
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Det var med stor glæde, at 
HA85 kunne offentliggøre at 
klubben har indgået en aftale 
om cheftrænerposten for klub-
bens håndboldherrer, med 
Leon Henriksen.

Leon Henriksen har været en mar-
kant skikkelse i Silkeborg-Voel 
gennem mange år. Han har både 
været talentchef, assistenttræner 
for Liga-kvinderne og har været 
ungdomstræner for hold fra U8 
til U18. Den nye cheftræner er ud-
dannet underviser og har under-
vist i håndbold både i DHF-regi 
og på idrætsskoler.

Leon Henriksen overtog officielt 
posten 1. maj. Og trods den aktu-
elle corona-situation og usikker-
heden om hvornår første egent-
lige træning kan blive, udtrykker 
Leon Henriksen stor glæde ved 
udsigten til den ny træneropga-
ve:

- Jeg glæder mig vildt meget til at 
komme i gang med træneropgaven 

i HA85. Hvornår det konkret bliver 
kan ingen desværre vide lige nu.

- Jeg har hørt gode ting om klub-
ben og kulturen omkring holdet. 
Det er et hold som både træner 
godt og som vægter det sociale 

sammen hold højt. Begge værdier 
vægter højt hos mig også.
Så jeg ser frem til at arbejde videre 
med gruppen af spillere i HA85 og 
venter spændt på at kunne kom-
me i gang med opgaven, fortæller 
Leon Henriksen.

Loyal og vellidt træner stopper
Med ny mand på posten, skal vi 
også sige et kæmpe stort tak til 
Jacob Mathiesen som har stået i 
spidsen for klubbens førstehold i 
en lang årrække. Jacob meldte i 
god tid, at han ønskede at over-
lade trænersædet til en anden og 
har været en stor hjælp i forbere-
delsen til overdragelsen.

Da alle turneringer i år er blevet 
indstillet før tid, blev Jacobs sid-
ste sæson desværre kortere end 
forventet. Holdet slutter på en 
solid 6. plads i 3. division. Det har 
været kendetegnet for Jacob, at 
indstillingen hver gang har væ-
ret seriøs og ambitiøs. Det førte i 
2017 holdet til oprykning til 3. di-
vision, og siden har man hvert år 
kunne matche stort set alle mod-
standere.

Jacob har altid været en meget 
loyal og vellidt træner og per-
sonlighed i HA85, derfor håber vi 
fortsat at kunne nyde godt af ham 
på ungdomssiden.

Af Morten Dixen Olseth

Hyggelig kro eller skønt hotel?

Gavekort til  
skønne oplevelser

Small Danish Hotels er Danmarks største hotelkæde med 
restauranter, kroer og hoteller spredt over hele Danmark.  

Fælles for dem alle er, at de oser af charme, nærvær og varme. 

Vælg mellem mange typer af gavekort til ophold og restaurantbesøg.  
Få gavekortet leveret i en flot gaveæske eller print selv. Alle gavekort  

har en gyldighed på 3 år og er selvfølgelig aktiveret ved køb. Fra kr. 200.

Læs mere på www.smalldanishhotels.dk/gavekort

STØT FERIE I DANMARK

NY CHEFTRÆNER FOR HÅNDBOLDHERRERNE

Leon Henriksen er ny cheftræner for HA85’ 3. divisions håndboldherrer.

- Det er et hold 
som både træner 

godt og som  
vægter det sociale 
sammenhold højt. 

Begge værdier 
vægter højt hos 

mig også. 
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Hyggelig kro eller skønt hotel?

Gavekort til  
skønne oplevelser

Small Danish Hotels er Danmarks største hotelkæde med 
restauranter, kroer og hoteller spredt over hele Danmark.  

Fælles for dem alle er, at de oser af charme, nærvær og varme. 

Vælg mellem mange typer af gavekort til ophold og restaurantbesøg.  
Få gavekortet leveret i en flot gaveæske eller print selv. Alle gavekort  

har en gyldighed på 3 år og er selvfølgelig aktiveret ved køb. Fra kr. 200.

Læs mere på www.smalldanishhotels.dk/gavekort

STØT FERIE I DANMARK
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Ultra Lave 
kontaktpriser
1/1-sidesannonce: 

kr. 4.500,- 
(Kontaktpris pr. husstand 

KUN kr. 1,50,-)

1/2-sidesannonce: 
kr. 3.000,- 

Udkommer 3 x årligt (feb./juni/nov.)  
i Hvinningdal, Buskelund og Lysbro.

Redaktion og dtp:  
Morten Dixen Olseth,  

havisen@ha85.dk, tlf. 40145979. 

Levering af annoncer:
1/1-side: 21 x 29,7 cm. + 3 mm. beskæring.  
1/2-side tværformat: 21 x 14,8 cm. + 3 mm. 

Trykklar pdf sendes til: havisen@ha85.dk.

Bemærk: HA85 er ikke momsregistreret.

Tendens er baseret på onlinespørgeundersøgelse 
foretaget blandt modtagere af HA85-magasinet  

14 dage efter februar 2020-udgivelsen.

Hos  80%  af 
modtageradresserne,  

har mindst 2 personer i  
husstanden læst bladet.

91%  
synes at værdien af bladet 

som formidler i lokalområdet 
er “Høj” eller “Meget høj”.

90%  
synes ikke at annonce- 

mængden er for stor

88%  
af svarerne har læst én  

eller flere artikler i bladet

Få en annonce i HA85 bladet
KOM UD TIL 3.000 KØBESTÆRKE HUSSTANDE

FODBOLD

25

8 friske piger drog tidlig søndag 
morgen den 22.s eptember 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 �k 
dog efter en heroisk �ght 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 a�ære. I slutningen af første 
halvleg �k 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 

kamp har U10-pigerne fra HA85 
endnu en gang vist, at de er et 
hold, der kæmper til sidste �øjt. 
Et hold, der er dygtige til at �nde 
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 �k overrakt 
medaljer, og resten af eftermid-
dagen blev brugt i høj solskin 
sammen med bl.a. løver, gira�er 
og gorillaer.

Af Lone Wejlstrup

U10 LØVINDERNE  
BRØLEDE TIL SAFARI CUP

STØT DIN LOKALE KLUB 

Få et gratis OK Benzinkort
TILMELDINGEN ER ÅBEN 

International fodbodcamp i HA85
HVINNINGDAL DAGEN 

Sæt kryds i kalenderen 20. juni

NÅR ESPORT SKER I FORENING:

ET UNIVERS AF 
FÆLLESSKAB

Hvinningdal 
AKTIVITETSFORENING
HAvisen for HA85.  Nr. 107 - Februar 2020.

Omdeles i Hvinningdal, Lysbro og Buskelund
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Onsdag den 12. marts lukkede 
Danmark ned. Samtidig lukkede 
al sport- og fritidsaktiviteter i bl.a. 
DGI- og JHF-regi ned. Hallen blev  
låst og plomberet, og pludselig 
var der øde og stille i alle haller – 
herunder i HA85.

Først et spinkelt håb om kun en 
kortere periode, men relativt hur-
tigt blev det klart, at hele hånd-
boldsæsonen sluttede brat den 
aften i marts. Det betød ingen 
håndboldafslutninger i HA85, 
ingen holdafslutninger, ingen 
trænerhyldester, ingen medalje-
overrækkelser osv. Men mest af 
alt; ingen fysisk FÆLLESSKAB om-
kring børne- og ungdomsidræt-
ten i HA85. 

For rigtig mange mennesker – 
både de aktive håndboldspillere, 
trænerne, de frivillige i og om-
kring sporten, forældrene – kort 
sagt for os alle, blev der pludselig 
meget stille.

Næste sæson er i støbeskeen
Nu hvor der er gået omkring to 
måneder kan vi gøre status; Hal-
len er stadig lukket – vi håber den 
nye sæson begynder som vanlig 
efter sommerferien. Udvalget ar-
bejder ligenu på at fordele halti-
der, finde trænere osv. Meget kan 
lade sig gøre på det område bag 
computerskærmen, men gejsten 

Tanker fra 

håndboldudvalget 

i et mærkeligt forår.

som normalt kommer via fælles-
skabet mangler. Energien som 
man får, når man træder ind i 
hallen og hører børnestemmer 
der træner håndbold, unge der 
hygger sig i cafeen, forældre og 
bedsteforældre, der snakker på 
lægterne – alt det mangler vi det-
te forår.  

Vi i udvalget glæder os til, at vi 
igen kan samles om sporten – 
om håndbolden. Corona har om 
noget lært os, at vi vil hinanden 
og vi vil det fællesskab, som for-
eningslivet skaber. Vi må passe på 
hinanden, så vi igen til efteråret 
er klar til at åbne hallen og byde 
velkommen til håndbold i HA85. 

Vi glæder os til støj i hallen!!

Vil du give en hånd?
Skulle du nu sidde derude i lo-
kalområdet, som også tænker, at 
FÆLLESSKABET er så vigtigt, at du 
ønsker at bidrage endnu mere til 
den lokale klub, så er der rigtig 
meget brug for frivillige hænder 
– enten i håndboldudvalget eller 
som træner. 

Måske har du selv spillet hånd-
bold tidligere, eller måske har du 
ikke - det er ikke afgørende.
Måske har du et par timer ledige 
hver uge, eller bare om måneden, 
og har du lyst til at blive en del 
af et hyggeligt og lokalt fælles-
skab, så kontakt endelig en af os 
fra Håndboldudvalget til en helt 
uforpligtende snak. Kontakt op-
syninger finder du forest i bladet.

OG PLUDSELIG BLEV DER 
HELT STILLE I HALLEN...

Få en annonce i HA85 bladet
KOM UD TIL 3.000 KØBESTÆRKE HUSSTANDE

Fra den ene dag til den anden blev hallen tømt for aktivitet. Nu glæder vi os til at vi igen 
kan få noget støj, glæde og fællesskab på håndboldbanen igen.
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I foråret fik HA85 Håndbold et rigtig godt tilbud. 
Vi blev kontaktet af fonden bag Anti-bulli, som 
ville komme på besøg og træne vores børnespil-
lere og fortælle forældrene om projektet.

Projektet er startet af Mikkel Hansen (MH24- 
Foreningen Mikkel mod mobning) og har kronprin-
sesse Mary som projektor i et samarbejde med Red 
Barnet og TrygFonden. Projektet består bl.a. af en 
app/webside med gode idéer til håndboldtræning 
med fællesskabet i fokus. 

Vi tog imod tilbuddet omkring be-
søg – og onsdag den 19. februar 
mødte U9 drengene og pigerne 
spændte op til fællestræning. Hvad 
skulle der ske? Hvem ville møde op 
og træne dem? Rygterne svirrede 
om, hvorvidt det enten var Mikkel 
Hansen eller kronprinsessen?
Men ret hurtigt fornemmede både 
børn og voksne, at det vidst ikke var 
tilfældet. Derimod kom to unge fyre 
med fuld energi ind i hallen. Spil-
lerne blev nu guidet igennem en time med mange  
aktiviteter – både med og uden bold. Alle øvelser 
med det formål at styrke fællesskabet. 

Efter 1 time med børnene i hallen havde hånd-
boldudvalget inviteret alle forældrene til et kort 
forældremøde omkring projektet. Forældrene blev 
guidet igennem baggrunden for anti-bulli, og hvad 

man som forældre kan gøre for at 
støtte op omkring sit eget barn og 
fællesskabet – alt imens børnene 
fortsatte træningen i hallen. 

Det var et godt besøg – som slutte-
de af med, at alle deltog i en spør-
geskemaundersøgelse. Planen var 
så et genbesøg med de to unge fyre 
i slutningen af sæsonen. Desvær-
re mangler vi denne afslutning – vi 
blev overhalet indenom af Corona- 
nedlukning.
Men vi arbejder videre i klubben i 

næste sæson med inspiration i Anti-bulli oplevelser-
ne og med fortsat fokus på fællesskabet i klubben 
og på de enkelte hold.

ANTIBULLI -
SAMMENHOLDET 
VINDER ALTID!
Af Anne-Mette Tind Husted, håndboldudvalget

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

Undersøgelser 
viser, at to ud af 

ti børn, der er 
grå til en sports-

aktivitet, har 
oplevet at blive 

drillet, så de blev 
kede af det.” 

Anti-bulli projektet er startet af håndboldstjernen Mikkel Hansen.
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Med afslutningen på håndboldsæsonen siger vi 
også farvel til to kæmpe engagerede medlem-
mer i håndboldudvalget.

Birthe Haahr og Lise Fredelund takker af efter rigtig 
mange år i roller som både trænere, udvalgsmed-
lemmer, formand, ildsjæle og stopper med den akti-
ve deltagelse i håndboldudvalget. 

De sidste år har opgaver som det traditionsrige 
BRAG i hallen, det vigtige koordineringsarbejde 
med spiller og trænertøj, det store turnerings -og 

kluboverblik og meget mere, været styret med hård 
og sikker hånd fra de to ildsjæle. 

Det er et kæmpe tab for udvalget, og vi kommer til 
at savne de to – både i arbejdet, men også med de-
res bidrag til sjove og hyggelige møder. 
Men vi er glade for, at de begge har lovet at stille 
deres ekspertise og hjælp til rådighed, når det ny-
etablerede udvalg spørger. 

Herfra skal lyde en KÆMPE TAK for jeres mangeårige 
frivillige arbejde. Vi ser jer heldigvis stadig i hallen!

HÅNDBOLD-ILDSJÆLE 
TAKKER AF I HA85

SOLAFSKÆRMNING & TYVERISIKRING
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Klubbens nye formand for bad-
mintonudvalget, Anne Grøn-
dahl Poulsen, har altid haft 
badminton med sig, både som 
barn og som ung i England. 

I det hele taget har badminton 
fyldt meget i Annes familie. Og 
nu får HA85 glæde af hendes er-
faring og passion for spillet.

- Jeg har spillet badminton fra jeg 
var 6 år til jeg var 28 og gravid med 
vores ældste barn. Jeg har haft rig-
tig mange gode oplevelser med 
badminton igennem min barndom 
og ungdom. Både holdturneringer, 
individuelle stævner og sommer-
lejre. Badminton var også en god 

måde at lære andre unge menne-
sker at kende, da jeg i et år boede i 
England efter gymnasiet.

- Min far var i mange år formand 
i vores lille lokale badmintonklub 
i Nordjylland, og hele min familie 
har spillet badminton. Så det er 
ikke helt fremmed for mig, at be-
give mig ud i formandsskabet for 
badmintonafdelingen.

Da Anne og hendes familie i 2008 
flyttede til Silkeborg og Hvinning-
dal, var det naturligt at søge mod 
HA85, da børnene skulle startede 
til fritidsaktiviteter. 
- Både Magnus og Nanna har snu-
set til forskellige aktiviteter i HA85, 

men uden at blive ’fanget’. I denne 
sæson er Magnus startet til bad-
minton og de er en god gruppe 
drenge fra årgang 2008, der spiller 
sammen – og hygger sig med det. 
Det sociale aspekt betyder selvføl-
gelig også meget for glæden ved 
badminton.

Men Anne selv har også taget 
badminton aktivt op igen.

- Jeg fandt selv badmintonketsjeren 
frem igen i denne sæson, og spiller 
på seniorholdet om torsdagen. Det 
er skønt at være i gang igen og jeg 
har været med til holdkampe flere 
gange. Det er ligesom en gammel 
cirkushest, der lugter savsmuld. Der 

MYRIAD CONDENSED 
OG BLACK CONDENSED
Af Navn på den der har skrevet

Lige inden Corona-nedlukningen, blev Anne Grøndahl Poulsen valg som ny formand for badmintonudvalget i HA85. Næste sæson er 
allerede tilrettelagt, og det er som altid med fokus på at badminton skal være sjovt og attraktivt for både børn, unge - og seniorspillere.

HA85-Juni 2020_nr 108.indd   16HA85-Juni 2020_nr 108.indd   16 28.05.2020   00.1428.05.2020   00.14

17

er en god stemning og vi drikker en 
øl eller sodavand bagefter. 

- Søren Ivarsen har en stor rolle i 
seniorregi, hvilket han heldigvis 
fortsætter med, selvom han har 
bedt om udskiftning på formands-
posten.

Der er plads til flere om torsdagen, 
så hermed en opfordring til at stø-
ve ketsjeren af og komme afsted – 
især hvis du er kvinde, smiler Anne 
Grøndahl Poulsen.

Traditionelt set har netop bad-
minton været dyrket i både HA85 
og mange andre foreninger, i 
utroligt mange år. Det har Anne 

også et bud på:

- Badminton er en sport for alle og 
kan spilles med fornøjelse på alle 
niveauer. 
Danmark har en lang og stolt tradi-
tion for at spille badminton og kla-
rer sig internationalt rigtig flot. Det, 
tror jeg, bidrager til kendskabet til 
badminton generelt og derudover 
har vi i Danmark nogle dygtige pro-
fessionelle spillere, som unge bad-
mintonspillere kan se op til.

- Derudover er det både en indivi-
duel sport og en holdsport. Du kan 
spille alene (single), sammen med 
en makker (double) og samtidig 
kan du være en del af et hold. Det 

betyder, at du kan tabe din indivi-
duelle kamp, men vinde som hold 
– og omvendt.

De sidste sæsoner har badminton-
holdene i HA85 været fyldte. En 
meget positiv tendens, som man 
selvfølgelig gerne vil fastholde 

- Det er skønt at børneholdene er 
fyldt godt op. Fremadrettet vil vi 
arbejde for at badminton fortsat er 
sjovt og attraktivt, så vi kan fasthol-
de børnene op igennem rækkerne. 
Derudover vil vi gerne tiltrække fle-
re piger. Heldigvis har vi sat et godt 
hold til at varetage opgaverne og vi 
glæder os til at trække i arbejdstø-
jet, slutter Anne Grøndahl Poulsen.

BADMINTON

BADMINTON 
SKAL VÆRE 
SJOVT OG 
ATTRAKTIVT

ANNE GRØNDAHL POULSEN 
ER NY UDVALGSFORMAND:
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Med den ufrivilligt afkortede 
forårssæson, kunne vi tidligt 
gøre status for sæsonen, og 
samtidig i god tid, begynde for-
beredelserne til den kommen-
de sæson.

Allerede i marts måned blev der 
afholdt et forældremøde i bad-
mintonafdelingen, hvor dagsor-
denen primært handlede om at 
beskrive og fordele de opgaver 
der skal løftes, for at forsætte den 
sunde drift i HA85 Badminton.

Som beskrevet andet sted i bla-
det, er Anne Grøndahl Poulsen ny 
på formandsposten. Kontaktper-
son og ansvarlig for ungdoms-
holdene og trænerbesætning er 
Mads Brejnholt Madsen. 
De organisatoriske opgaver om-
kring Holdturnering, herunder 
kontakt til DGI, booking af hal og 
afvikling af hjemmekampe, deles 
mellem Martin Holm og Mads 
Brejnholt Madsen. Martin Holm 
vil desuden være budgetansvar-
lig for afdelingen.

Sofie Herping og Marianne Ther-
kelsen har påtaget sig opgaverne 
med arrangementer, kalender og 
formidling af behov for hjælp, fx. 
i caféen til Familycup og Natmin-
ton.

Afgående formand Søren Ivarsen 
slipper vi ikke helt for... Han vil 
fortsat være ansvarlig for senior-
afdelingen.

Den kommende sæson
På den anden side af sommerferi-
en, forventer vi at kunne udbyde 
tre træningshold om mandagen 
og to ekstratræningshold om fre-
dagen. 

Og meget glædeligt, har cheftræ-
ner Nikolaj Krøjgaard Lehrmann, 
VK og Karoline givet tilsagn om at 
fortsætte som trænere. Det er vi 
utroligt glade for!

En epoke er slut  
- og en ny begynder
Tilbud om badminton på bredde- 
niveau har alle år været i højsæ-
det i HA85 badminton, hvor rigtig 
mange børn og unge har kunnet 
spille badminton på netop deres 
niveau. Og sådan bliver det ved 
med at være.
Men af og til, går flere ting bare 
op i en højere enhed og en enkelt 
årgang rammer et usædvanligt 
højt og talentfuldt niveau. Det 
har vi de seneste år oplevet med 
årgang 2004. Med talent, dedi-
kation og målrettet træning, har 
denne årgang fejret mange flotte 
triumfer, både individuelt men i 
særdeleshed også som hold. Og 
netop som hold hentede man fle-
re år i træk DM pokaler hjem. 
Nu spredes spillerne for en stund, 
når 9. klasse er afsluttet. Vi håber 
på et gensyn i den nye hal!

VI KIGGER 
FREM OG 
TILBAGE 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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FORLØSENDE 
FODBOLDSTART 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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En smule regn stoppede ikke fodboldopstarten hos HA85. Og der 
var stor glæde på alle baner over igen at kunne mødes og træne 
på sportsanlægget igen. Her er U5+U6 drenge og piger igang.

Lørdag 16. maj kunne vi melde klar og åbne for fod-
boldtræningen i HA85. Forud for den længe vente-
de mulighed for igen at møde sine holdkammerater 
og trænere, var gået en hektisk forløb for bestyrel-
sen, med at få klarlagt og formidlet de gældende 
regler og nødvendige retningslinjer.

Men øvelsen lykkedes til fulde, og blev taget godt 
imod af alle. Noget var lidt svært og uvant, men alle 
gør sig umage for at efterleve det hele.

Det bliver sikkert kun til et begrænset antal tur-
neringskampe inden sommerpausen, hvis nogen 
overhovedet. Men der trænes på alle årgange, og så 
glæder vi os til en forhåbenligt mere normaliseret 

fodboldopstart efter ferien. Følg med på Facebook 
og www.ha85.dk, for hvornår din årgang kommer til 
at træne i den nye sæson.

Vi har brug for DIG i fodboldudvalget
Med afslutningen af denne sæson, er et par med-
lemmer af Fodboldudvalget stoppet efter en åre-
lang indsats. Derfor har vi et stort behov for at byde 
nye interesserede med i udvalgsarbejdet for fod-
bold i HA85. 
Det er hverken et krav eller en forventning, at du har 
erfaring med selve fodboldspillet. Der er helt sikkert 
en opgave som du vil finde både sjov og givende. 
Kontakt os på mail:
fodbold@ha85.dk, og meld dig på holdet.

I uge 31 åbnes dørene for fodboldglade børn og unge (årgang  
2005-2013) til en lærerig uge med mere end 25 timers træning. 
Fodboldskolen er for både begyndere og erfarne spillere.

På fodboldskolen får du:
- Fem dage med træning fra kl. 9.00 - 15.00. 
- Nyt og forbedret træningsprogram.
- Tøjpakke fra hummel. 
- SELECT TALENTO-bold.
- Frokost hver dag.
- Drikkedunk og diplom
Prisen er 879 kr.

Tilmelding og mere info på fodboldskole.dbu.dk

KOM PÅ DBU FODBOLDSKOLE I SOMMERFERIEN HOS FC SILKEBORG
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Brænder du for esport og sær-
ligt CS:GO, så er HA85 Esports-
tilbud lige noget for dig. 

Som deltager på summercampen 
forventes det, at du har erfaring 
med spillet og er indstillet på at 
deltage i den fælles træning for-
an computeren, samarbejdsøvel-
ser og lette fysiskeaktiviteter. Så 
er der garanti for, at du efterføl-
gende er blevet en endnu bedre 
CS:GO-spilller.

Efter din tilmelding kontakter vi 
dig pr. mail og beder om en kort 
angivelse af din motivation for at 
deltage, din rank og dit antal ti-
mer spillet i CS:GO. Dette spørger 
vi om for at kunne sammensæt-
te det bedst mulige program for 
dagene (og altså ikke med en for-
ventning om at du er semi-pro).

Spændende træningsprogam
Dagene vil være afvekslende og 
indeholde mange forskellige ty-
per af øvelser, hvor vi træner aim, 
movement, defaults, executes, af-
terplant, retake og meget mere. Vi 
vil lave analyse af spilsituationer, 
træne kommunikation i spillet og 
afholde forskellige mindre turne-
ringer (1v1, 2v2 og 5v5 mixkam-
pe).

Ikke kun træning foran pc’en
Vi vil ikke kun træne foran com-
puteren, men hver dag vil vi også 
arbejde med forskellige AFK- 
aktiviteter (Away From Keyboard), 
strategi- og kommunikations-
øvelser. 

Besøg af stjernespiller
Og som noget helt ekstraordi-
nært, vil vi i løbet af dagene få 

et særligt VIP-besøg i form af en 
dansk CS:GO stjernespiller. Det er 
nemlig lykkedes os at få en aftale 
om et besøg af ingen ringere end 
den professionelle spiller Rasmus 
’Sjuush’ Beck fra MadLions.

Bliv trænet af dygtige 
esporttrænere
CS:GO-trænerne på vores camp 
er tilknyttet HA85 Esport og er 
uddannet gennem DGIs esport-
træner-program. De er i alderen 
28-34 år og har mange års erfa-
ring inden for CS:GO og esport 
generelt.

Sådan tilmeldes du
Prisen for alle tre dage, incl. for-
plejning og t-shirt er 800 kr.
Du finder tilmelding på websiden: 
www.ha85.dk/esport.
Bemærk begrænset antal pladser.
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Som én af de få aktiviteter der 
kunne forsætte aktiviteten i for-
året trods corona-nedlukning, 
omlagde flere af esportholdene 
sin træning til at foregå online. 

For klubbens Fortnitehold og det 
ene CS:GO-hold, sluttede sæso-
nen dog brat på samme vis som 
de fysiske idrætter. 
Men for to CS:GO-turneringshold  
kunne man opretholde to ugent-
lige træninger, og afvikle kampe i 
weekenderne. Det har vist sig at 
fungere fint, og kan sagtens bli-
ve et supplement til det fysiske 
fremmøde i esportlokalet.

CS:GO og LOL i næste sæson
Planlægningen af den kommen-
de sæson, og hvilke hold der ud-
bydes er igang, og vil blive meldt 
ud inden sommerferien.

Sikkert er det dog, at der bliver 
mulighed for at gå til CS:GO. Der-
udover gør vi en stor satsning på 
at starte hold op med LOL - Le-
ague of Legends, som også er et 
holdspil som spilles overalt i ver-
den - også på den professionelle 
scene. To dedikerede LOL-træne-
re, Rasmus Lundager Sørensen 
og Christian Vejvad, står klar til at  
gøre dig til en bedre LOL-spiller!

Summercamp og LAN
Som er helt nyt tiltag, tilbyder vi 
en CS:GO-summercamp, på sam-
me måde som man kender det fra 
f.eks. fodboldskolerne. Læs mere 
på modsatte side.

Sidste efterårs kæmpe LAN-suc-
ces i Hvinningdalhallen vil vi na-
turligvis gentage. Vi vil bruge de 
mange erfaringer vi fik sidst. Både 
til at opgradere, men samtidig 
fastholde at det skal være kende-
tegnet ved at være et top-hygge-
ligt og trygt arrangement. Også 
for de, som skal deltage til et LAN 
for første gang.

HA85 Esport er Silkeborgs førende esportforening, og nyder allerede anerkendelse i det store esportnetværk i Danmark. En stor del af 
æren skyldes en gruppe meget dygtige og dedikerede trænere. Følg med i esports aktiviteterne på afdelingens egen Facebookside.

SuperBrugsen Øster Bordingvej

HA85 ESPORT VER 3.0
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Vestjylland Forsikring har ansat 
Lars Øster Mikkelsen som ny as-
surandør i Silkeborg og omegn.

Den 43-årige silkeborgenser skal 
hjælpe med at udbrede kendska-
bet til det vestjyske forsikringssel- 
skab, som, ifølge salgschef Torben 
Lyngvig, har mange fælles værdi-
er med det midtjyske område.

- Vi er et lokalt selskab, som dyrker 
byerne tæt på os. Udover den geo- 
grafiske placering passer Silke- 
borgs værdier også med vores. Vi 
sætter den nære, personlige service 
i højsædet, og vi støtter forenings-
livet og de lokale arrangementer i 
området, siger han.

Vestjylland Forsikring samarbej-
der allerede med flere idrætsfor-
eninger i Silkeborg og omegn, og 
de sponsorerer også den årlige  
Riverboat Jazz Festival. 

Netop det lokale fokus er en af  
årsagerne til ansættelsen af Lars 
Øster Mikkelsen.

- Lars har boet mange år i Silkeborg 
og har et lokalt kendskab ud over 
det sædvanlige. Derudover træder 
de vestjyske dyder igennem hos 
ham – du skal gøre, hvad du siger, 
og holde, hvad du lover. Vi har me-
get fokus på tilfredshed og tryghed 
blandt kunderne, og der har Lars 
den helt rigtige profil, siger Torben 
Lyngvig.

En lokal medspiller
Lars Øster Mikkelsen er opvokset 
på Samsø, men da han for 27 år 
siden flyttede til Silkeborg for at 
læse på handelsskolen, faldt han 
for det midtjyske område.

- Jeg har altid været vant til smuk 
natur og nærhed med lokalbefolk-
ningen, og det fandt jeg i den grad 
i Silkeborg. Så jeg var solgt med det 
samme, siger han.

I fritiden dyrkes naturen flittigt 
med familien, og det samme gør 
de lokale idrætsforeninger. Den 
nyansatte assurandør har både 
været aktiv som spiller, træner og 

formand, og meget af tiden bru-
ges i håndboldhaller og på fod-
boldbaner, når oldboys-stænger-
ne skal luftes, eller når børnene 
skal spille kamp.

- Et stærkt foreningsliv er vigtigt for 
lokale samfund. Det giver et sam-
lingssted for både børn og voksne, 
hvor de kan lære hinanden at kende 
og få en tilknytning til det området,” 
siger Lars Øster Mikkelsen.

- Vestjylland Forsikring er gode til 
at støtte lokale foreninger og ar-
rangementer – også her i Silkeborg. 
Den tilgang kan jeg rigtig godt lide, 
og jeg glæder mig til at arbejde tæt-
tere med foreningerne i området. 
At blive deres lokale medspiller.

Fra nationalt fokus til lokale 
værdier
Lars Øster Mikkelsen var tidlige-
re ansat som account manager 
hos det landsdækkende dagblad, 
Børsen. Nu glæder han sig til at 
skifte det nationale fokus ud med 
de lokale værdier.

- Værdierne i Vestjylland Forsikring 
appellerer rigtig meget til mig. At 
være troværdig, serviceminded og 
ikke mindst lokalt forankret. Kun-
derne har deres assurandør tæt på 
sig, og de har friheden til at benytte 
lokale håndværkere i tilfælde af ska-
der,” siger Lars Øster Mikkelsen. 

- Jeg ser meget frem til at komme 
ud og besøge kunderne i Silkeborg 
og omegn. Både nye og eksiste- 
rende. De kan forvente at møde en 
åben, ærlig og nysgerrig person, 
som ønsker at hjælpe og servicere 
dem bedst muligt ud fra deres for-
sikringsbehov,” afslutter han.

LOKALT ANSIGT SKAL SÆLGE VESTJYSKE  
FORSIKRINGER I SILKEBORG OG OMEGN

Bilernes Hus A/S | Bredhøjvej 5 | 8600 Silkeborg  
Tel. 72 100 200 | info@bilerneshus.dk | www.bilerneshus.dk service i verdensklasse

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.

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?
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TRAFIKAFVIKLING UNDER ANLÆGSFASEN
Sådan vil trafikken blive ledt sikkert uden om byggepladsen.

FASE 1  Uge 19-28 

I denne fase etableres 
midlertidige tilkørsels- 
veje, både for biler,  
cyklende og gående. 

Cyklister og gående 
ledes uden om bygge-
området via stier, her 
markeret med gul.

FASE 2  Uge 28 -34

”Grusparkeringen” ved 
skolen nedlægges og 70 
parkeringspladser etab-
leres på ”atletik”-områ-
det ved sportspladsen. 
Adgang til HA85, kirke 
og Bakkebo sker via 
midlertidig vej fra Pad- 
borgvej. Her sker også 
af- og pålæsning af 
skolebørn.
Selve halbyggeriet er 
igang i zonen markeret 
med mørkeblå.

FASE 3  Uge 35-46

Adgangsvej til Bakkebo 
sker nu via ny-etableret 
vej, ”Hvinningdal kirke-
vej” via Christiansfeldvej.

I denne periode pågår 
etablering af fremtidig 
stor parkeringsplads og 
ny ”Kys og kør” i zonen 
markeret med grøn.
I mellemtiden sker 
parkering og af- og 
pålæsning fortsat ved 
”atletik”-området.
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Entreprenørmaskiner har været igang med omlægning af forsyningsledninger og første anlægsfase siden starten af april. I løbet af 
sommermånederne vil hele området blive omdannet til byggeplads. Derfor er der lagt en plan for midlertidig omlægning af trafik.

ANLÆGSARBEJDET ER IGANG

NYT FRA 
HVINNINGDAL 
LOKALRÅD

Silkeborg Kommunes entrepre-
nør på  Infrastrukturprojektet i 
Hvinningdal, har udarbejdet en 
trafikafviklingsplan for anlægs-
fasen. Den er kommet i stand 
med input fra områdets bruge-
re; Hvinningdalskolen, HA85, 
Balle Sogn menighedsråd, Bør-
nehaven Bakkebo og Lokalrå-
det, som mødtes on location 
den 5. maj 2020.

For at forstærke arbejdet i Hvin-
ningdal lokalråd genindtræder 
Poul Erik Dahl i lokalrådet  og 
Mogens Trads ny indtræder  som 
repræsentant for skolebesty-
relsen på Hvinningdal skolen. 

Lokalrådet består herefter af Poul 
Erik Dahl, Mogens Trads, Bent 
Grønvald Svendsen, Jens Kjærs-

gaard, Peter Tvede og Tom Ebbe 
Jakobsen.

Næste møde i lokalrådet
Lokalrådet holder sit næste møde 
mandag den 15. juni 2020, hvor 
der vil blive samlet op på hvad 
der er sket de seneste år og hvad 

der fremadrettet skal satses på.

Nyheder om lokalområdet
Lokalrådet får løbende nyheder 
om lokalområdet fra Silkeborg 
kommune.  Disse nyheder bliver 
løbende slået op på Facebook- 
siden ”Hvinningdal”.

Planen er delt op i 3 faser, og man 
har haft særlig fokus på at lede de 
bløde trafikanter, gående og cyk-
lende skolebørn, sikkert udenom  
byggepladsområderne. Hvis der 
skulle kommer nogle mindre æn-
dringer, vil man melde det ud.  
 
Du kan orientere dig om den lø-
bende omlægning i beskrivelsen 
på venstre side. 

Første spadestik til hal og fælles-
skabshuset er planlagt til starten 
af august. Den præcise dato, vil 
meldes ud via HA85’ Facebook- 
side og på www.ha85.dk.

De endelige og godkendte teg-
ninger af det store hal og fælles-
skabshus-byggeri, lå ikke klar ved 
redaktionens afslutning, men vil 
blive offentliggjort snarest.

På mødet vil det være muligt at møde lokalrådet og høre 
byrådspolitikere og ansatte fra Silkeborg kommune 

præsentere kommuneplanen 2020-2032.

BORGERMØDE I HVINNINGDAL
Onsdag den 30. september 2020 kl. 19.00 

i Hvinningdal kirken

Invitation til 
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VI STØTTER den ny Hvinningdal hal & Fællesskabshus!

Tusind tak for støtten! Tusind tak for støtten!

KK EJENDOMME
Hovedgårdsvej 3 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 80 40 02

Fredelund HoldingØjenlægernes Optik
Godthåbsvej 4
8600 Silkeborg

Fondsmidler
Lokale og Anlægsfonden, 200.000 kr.
Sydbank Fonden, 100.000 kr.
Nykredits Fond 
40.000 kr. (Foyerområde)
Jyske Banks Almennyttige Fond 
24.000 kr. (Lystavle og dommerbord)
Danske Bank Silkeborg Fonden 
18.000 kr. (Infoskærme)

Platinsponsor
Alderslyst Elektro A/S
Y-Connection

Guldsponsor
VMZINC, Lysbro
Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab
Fredelund Holding ApS
Ikast Øjenklinik
Kreston SR Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab
MH7
Eniig Forsyning A/S
Øjenlægernes Optik v/
Øjenlæge Lene Bang Jensen
Revisionshuset Tal & Tanker
AANA Holding ApS
Winther Sport & Fritid
PBR Invest ApS
Sølvsponsor
Folkesparekassen, Silkeborg
KK Ejendomme
PP Kristiansen Invest

Luxion
Silkeborg Autoforum A/S
Nordisk Company A/S
Alflex Invest
RealMæglerne Silkeborg v/
Connie Halberg
Elitecom ApS
Hvinningdal Malerservice

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

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

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

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

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

Tusind tak for støtten! Tusind tak for støtten!

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

CodeBoost ApS

Hvinningdal Grundejerforening

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

5.C Årgang 2006 – Hvinningdalskolen
3.B Årgang 2008 – Hvinningdalskolen
2.B Årgang 2009 – Hvinningdalskolen
2.C Årgang 2009 – Hvinningdalskolen
Familien Boots-Nielsen
1.B Årgang 2011 – Hvinningdalskolen
2.A Årgang 2010 – Hvinningdalskolen
Pantpatruljen – Wenke, Silje, Olivia, Merle
Familien Lauritsen
Ulla Gottlieb Kirkegård
Inge Marie Mastrup
Theo Duk Munch
Anna Duk Munch
Linda og Christian Gravesen
Anne Sofie Jørgensen
Thomas Endale Gottlieb Andersen
Nina Meron Gottlieb Andersen
Nikolaj K. Lehrmann
Mathias Mønster Nielsen
Emil Mønster Nielsen
Asta Guldberg Kobæk
Mathilde Munkgård Dixen Olseth
Magnus Munkgård Dixen Olseth
Vær God Ved Din Krop/Hanne Larsen
Johannes Klindt
Aggerbeck-Lauritzen
Per Thuesen
Hanne Mygind-Rasmussen
Familien Kamstrup
Filip & Daniel Køie Petersen
Georg og Victor Rasmussen
Ida og Mads Hvid Poulsen
Malou Nonbo Kristiansen

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

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

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

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

Hvinningdal 

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

Mangler du på listen, så send en mail med betalingskvittering til folkeaktie@ha85.dk.
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Vælg din sponsorpakke
- OG FÅ OPMÆRKSOMHED FRA DAG 1

Vores fælles vision
HA85 har som sit formål, at fremme al 

idræt og fællesaktivitet og derigennem,  
at udvikle fysisk sundhed og socialt  

samvær blandt medlemmerne. 

Aktivitetsniveauet er højt og stigende. 
Med godt 1.000 aktive medlemmer  

og ca. 100 trænere og ledere, er vi en  
betydelig idrætsforening i lokalområdet. 

Det er et tal, vi er stolte af.

Vi har i dag 7 aktivitetsområder for børn, 
unge og voksne. Det er fordelt på:

Fodbold, Håndbold, Badminton,
 Esport, Dans, Tumletid og Løb.

Derudover har foreningen påtaget sig et 
væsentligt ansvar for andre aktiviteter for 
lokalområdet, bl.a. organisering af en årlig 

byfest, et husstandsomdelt lokalblad og 
byggeriet af en ny hal og fællesskabshus.

Visioner og ideer har vi mange af, 
men økonomien er ofte den største 

udfordring til, at vi kan udvikle 
foreningens rammer og idégrundlag.

Et samarbejde med byens virksomheder 
er derfor helt afgørende. 

Derfor har vi etableret et slagkraftigt 
sponsorkoncept, der ikke kun tilfører 

økonomi til klubben, men også vil bidrage 
til vores sponsorers markedsføring  

og profilering i lokalområdet.

Velkommen som sponsor i HA85
HVINNINGDAL AKTIVITETSFORENING AF 1985
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Som det første...
Vi præsenterer din  

virksomhed som ny sponsor  
for klubben på vores  

Facebook- og Instagramside.
Og i førstkommende udgave af 

HA85 magasinet bringer  
vi en kort artikel om jer.

Vælg din sponsorpakke
- OG FÅ OPMÆRKSOMHED FRA DAG 1

 √ Skilt i hallen
√ Sponsortavle

√ Infoskærm
√ Webside

Afhængig af din sponsor- 
pakke, får du god og synlig 
eksponering i Hvinningdal-
hallen og i HA85-klubhuset

Hvad sker der hvis 
man ikke støtter?

[ingenting]

Velkommen som sponsor i HA85
HVINNINGDAL AKTIVITETSFORENING AF 1985

Interesseret? Så skriv
en helt uforpligtende mail
til sponsor@ha85.dk, og få 

tilsendt priser og muligheder.
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 86 81 16 11
folkesparekassen.dk
 info@folkesparekassen.dk

KONTAKT OS

Frederiks Allé 43 
8000 Aarhus C 

Herningvej 37 
8600 Silkeborg 

Dalumvej 11
5250 Odense SV 

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

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

VÆLG EL ELLER BRINT

- OG LÅN TIL       

   1,95%

 86 81 16 11
folkesparekassen.dk

KONTAKT OS
- og book et møde
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