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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
Morten Dixen Olseth
Tlf. 40 14 59 79
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

HA85
Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985
Buskelundvej 2B, 8600 Silkeborg
www.ha85.dk

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

Dans 
Trine Søbjerg, dans@ha85.dk

Løb/Skovløberne
Ulla Andersen, loeb@ha85.dk

Badminton 
Anne Grøndahl Poulsen, 
badminton@ha85.dk

Småbørns Tumletid
Mette Kinnari Strudsholm
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
haandbold@ha85.dk

Seniorgymnastik 
Bo Rasmussen, seniorgym@ha85.dk

BESTYRELSEN I HA85

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

Bestyrelsen i HA85 har igennem en 
periode arbejdet på plan for at få 
størst mulig glæde ud af det meget 
store frivillige engagement, som læg-
ges for dagen i foreningen. For der har 
vist sig en tendens til, at rigtig mange 
opgaver i foreningen, af mangel på 
frivillige hænder, er blevet koncentre-
ret på ganske få personer. Det til trods 
er store, tunge opgaver blevet løftet 
eksemplarisk qua høj faglighed, pro-
fessionalitet, indsigt og en udpræget 
grad af lokalpatriotisme. Men det er i 
længden uholdbart og slidsomt at op-
gaverne ligger på få skuldre.

På første trin i en gradvis ændring, har 
hovedbestyrelsen valgt at omorgani-
sere sig:
Rasmus Munch har i flere år - og på 
samme tid, bestredet at været besty-
relsesformand, sponsorchef og hoved- 
ansvarlig for det krævende halprojek-

tet. Læg dertil opgaver med den dag-
lige drift og et utal af ad hoc-opgaver. 
Det har han løftet med et stort og 
smittende engagement, og med sine 
strategiske kompetencer og indsigt i 
foreningsudvikling.
Rasmus træder ud af bestyrelsen og 
vil nu fokusere på den aktuelle og de 
kommende meget vigtige faser af hal 
og fællesskabshus-projektet, sammen 
med de andre aktører i projektgrup-
pen. 

Bestyrelsesmedlem Morten Dixen Ol-
seth vil frem mod næstkommende 
generalforsamling i marts 2021 være 
konstitueret formand.

Andet trin i ændringen er en skarpe-
re opdeling mellem opgaver i HA85 
organisationen. Det gælder for både 
hovedbestyrelsen og de enkelte ud-
valg. Og for at sikre en fortsat god 

kontinuerligtet og oplevelse af, at det 
er givende og sjovt at være frivillig i 
vores udvalg, har vi ambition om at 
blive flere omkring opgaverne:

1-2 nye bestyrelses medlemmer
1-2 nye fodboldudvalgs medlemmer
1-2 nye esportudvalgs medlemmer
1-2 nye håndboldudvalg medlemmer
3-4 personer til et nyt klubhusudvalg
1-2 personer til koordinatorrolle for 
booking af haltider.

Vi glæder os til at møde jer på baner-
ne og i hallen, og står til rådighed for 
spørgsmål og idéer. Der skal også her 
lyde en stor appel til jer alle der måtte 
have lyst til at byde ind med hænder, 
tid og kompetencer til vores udvalg 
og arbejdsgrupper. Du vil blive taget 
godt imod og få afstemt din deltagel-
se i opgaverne ud fra lige præcis din 
lyst og tid.

OMFORDELING AF ROLLER OG 
ANSVARSOMRÅDER I HA85 - OG EN INVITATION...

LEDER
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GASTRONOMI FINDES 
LOKALT I HVINNINGDAL

Vidste du, at restauranten på Scandic Silkeborg er for alle - også selv om du ikke bor på 
hotellet. Så book bord allerede i dag og forkæl dine smagsløg og udforsk vores lækre menu. 

Aftenen kan også fuldendes med et pitstop i vores hyggelige bar, hvor vi altid har et stort 
udvalg af spændende drinks, øl og vine klar.

Velkommen til restaurant Kildesø på Scandic Silkeborg
Bord bestilles på telefon 86 80 35 33 

scandichotels.dk/silkeborg
SILKEBORG
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Idéen og lysten at starte et lokalt 
gymnastikhold, havde længe 
været til stede hos Bo Rasmus-
sen og Anne-Katrine Nielsen, og 
i sommers kunne HA85 endelig 
præsentere det nye tilbud til 
områdets seniorer.
 
Første henvendele til HA85 ligger 
et år tilbage, og det var elene et 
halkapacitetsspørgsmål, som for-
hindrede klubben i at starte et 
gymnastikhold op. Men da først 
skemagymnastikken med skolen 
gik op, gik det hurtigt.

Hvad fik jer til at tage kontakt til 
bestyrelsen i HA85?
- Vi havde længe talt om behovet 
for at holde smidigheden ved lige i 
takt med at alderen kom snigende. 
Og da Anne-Katrine var pensione-
ret fra ’Fysioterapeuterne Tværga-
de’ og havde et gymnastikhold i 
Gjern kom idéen med at kopiere 
konceptet.

Vi ville egentlig gøre det i lille ska-
la og helt privat, men de praktiske 
opgaver (hal leje, materialer og 
administration) gjorde det bøvlet.  

Mette og Thomas Strudsholm 
flyttede til Silkeborg i maj må-
ned, og søgte en god aktivitet 
til deres to børn. Da HA85 tid-
ligere tumletidhold for de yng-
ste manglede frivillige for at 
blive genoptaget, tog parret en 
rask beslutning om at træde til.

Både området og mulighederne 
for fritidsaktiviteter var relative 
uopdagede for Mette og Thomas, 
men med engagementet i at få et 
Tumletidhold på benene i HA85, 
åbnede et nyt fællesskab sig. De 
to fortæller:

- Vi flyttede til Hvinningdal fra 
Galten i maj 2020, efter at have 
solgt vores hus - da vi bygger nyt. 
Vi kendte ingen i Hvinningdal el-
ler Silkeborg som helhed, så altid 
spændende at se hvordan tilflyt-
ningen går. De af vores venner og 
bekendte, der kender Hvinningdal 
har kun positivt at sige om bydelen 
og atmosfæren. Og vi må give dem 
ret: et fantastisk sted med gode 
muligheder for fritidsinteresser og 
naturliv. Og så er det tæt på byen. 
 
Fra den første kontakt mellem be-
styrelsen og Mette og Thomas, gik 
det stærkt med at få forberedt en 

Derfor begyndte vi at tænke på 
eksisterende klubber hvor alt var ’i 
faste rammer’.

Hvordan kendte I til HA85?
- Bo har tidligere været aktiv i HA85 
gennem mange år (Badminton og 
HAvisen), så det var naturligt at 
starte her. Desuden var HA85 en 
klub i udvikling og de ville sikkert 
være friske på udvidelse af aktivite-
ter. Og netop gymnastik var ikke at 
finde på deres hjemmeside.

Hvad betyder den sociale del af 
det at komme afsted til senior-
gymnastik?
- Der er mange facetter i et svar her.

sæsonopstart for områdets aktive 
1-4 årige og deres forældre. Og 
med støtte fra DIF og DGI’s For-
eningspulje, har det været muligt 
at indkøbe gode og relevante re-
kvisitter, ligesom de to holdledere 
kan komme afsted på kursus om 
børneidræt.

- Det er dejligt at have en forening 
som HA85 når man er tilflytter. Det 
byder på gode muligheder for at 
falde hurtigere til, og dermed få et 

nyt netværk.

- Vi har oplevet en fantastisk opbak-
ning blandt de tilmeldte, og de er 
altid hjælpsomme med klargøring 
og oprydning. Et rigtigt godt hold, 
der får en til at føle sig velkommen. 
Og vi er sikre på at alle børn og for-
ældre synes det er dejligt med vild 
leg og tummel lørdag formiddag - 
så bliver de små så rolige resten af 
lørdagen, slutter det engagerede 
par.

Mette og Thomas Strudsholm søgte en sjov og udviklende aktivitet til deres to drenge. 
Det endte med at de to nu er ledere for et velbesøgt Tumletidhold hver lørdag i HA85.

LØRDAGS- 
TUMMEL 
FOR DE  
YNGSTE

NYT I HA85:

MORGENGYMNASTIK FOR 60+’ERE
Af Morten Dixen Olseth

Først og fremmest er det dejligt at 
se denne aldersgruppe fare rundt 
på gulvet med et højt aktivitetsni-
veau.

- Og så opstår der nye bekendtska-
ber - mange kommer fra lokalom-
rådet og har blot nikket til hinan-
den i Brugsen, Fakta og på stierne 
i området. Nu snakker vi!

- Ja, så er der jo kaffen bagefter. De 
fleste kommer i HA85-cafeen bag-
efter og det er tydeligt der er nok at 
tale om. Det er da dejligt!

HA85 Gymnastik 60+:
Tirsdage kl. 8.30 i Hvinningdal hallen.
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PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

Navn: Brian Randeris.
Alder: 48 år. 

Hvad laver du til dagligt? 
Jeg arbejder på Silkeborg Gymna-
sium, hvor jeg underviser i idræt 
og biologi.

Hvilken opgave har du i HA85?
Jeg startede som frivillig træner 
på boldleg i HA85, da min ældste 
søn Asmus startede til fodbold 
tilbage i 2008. Jeg var træner for 

Navn: Birgitte Amstrup, 45 år. 

Hvad laver du til dagligt? 
Til dagligt arbejder jeg som lærer 
på Silkeborg Ungdomsskole.

Hvilken post har du i klubben?
Jeg er i håndboldudvalget. Sidste 
år var jeg café-ansvarlig, og nu er 
jeg tøj-ansvarlig. Jeg sørger for at 
bestille tøj til vores mange dygtige 
trænere og hjælpetrænere i hånd-
boldafdelingen. Desuden sørger 
jeg for spillertøj til vores hold i 
håndboldafdelingen. 

Hvor længe har du været frivil-
lig i klubben?
Jeg meldte mig til håndboldud-
valget, da der for 3 år siden var et 
møde i HA85 om fremtiden i hånd-
boldafdelingen.  

Hvorfor valgte du at tage en 
opgave i klubben?
Jeg valgte at engagere mig i klub-
ben, fordi jeg i mange år har stået 
på sidelinjen i klubben som foræl-
der. Mine tre børn har alle spillet 
fodbold i HA85, og de spiller alle 
stadig håndbold i klubben. 

drengene i den årgang indtil de 
var U13 spillere og havde fornø-
jelsen af at træne dem i et halvt år 
i FC Silkeborg. Efterfølgende har 
jeg taget de obligatoriske dom-
mertjanser og af og til hjulpet 
med en kamp på fodbolddrenge-
ne fra årgang 2008, hvor min søn 
Sune spillede fodbold. 

Lige nu træner jeg U11 pigerne i 
fodbold, hvor mine to piger Alma 
og Karoline spiller.  

Min mand har trænet alle tre børn 
i fodbold, men jeg kan ikke byde 
med hverken fod- eller håndbold-
kompetencer. Jeg kalder mig selv 
håndboldblondine i udvalget, - jeg 
kan ikke gribe en bold, men jeg 
kan godt hjælpe med meget an-
det i foreningsarbejdet. 

Jeg tror, mange forældre er ner-
vøse for at melde sig pga mang-
lende tid, men vi kan altid bruge 
hjælp, også selv om man kun kan 

hjælpe få timer.

Hvem vil du gerne give et  
skulderklap?
Jeg vil gerne hylde alle, der arbej-
der frivilligt, både trænere, hjæl-
petrænere, bestyrelse, holdlede-
re, forældre der kører til kampe, 
vasker spillertøj eller bager kage. 
Vores børn og unge lærer så me-
get vigtigt i de timer, de er aktive 
sammen i foreningslivet, det er 
uvurderligt!

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            

Hvor længe har du været 
frivillig i klubben?
Jeg har været aktiv i HA85 i 12 år.

Hvorfor valgte du at engagere 
dig i foreningen i sin tid - og 
hvorfor er du fortsat så længe 
som du har?
Jeg startede som træner, fordi 
jeg syntes det var enormt sjovt at 
være sammen med ungerne og 
være med til at skabe nogle gode 
og trygge rammer for dem, hvor 
de både kunne udvikle sig fod-
boldmæssigt, men også give dem 
muligheden for at danne venska-
ber og danne rammen for et godt 
holdfællesskab.  

Er der nogen i HA85 du har lyst 
vil give et skulderklap??
Jeg tænker det er oplagt at give 
trænerne et skulderklap for deres 
store indsats i hverdagen, men 
derudover vil jeg også give de 
personer der har arbejdet hårdt 
for den nye hal, et kæmpe klap på 
skulderen.

B U R E A U   O N L I N E   T R Y K
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Nu er vi heldigvis i gang igen 
med håndbolden. Sæsonen er 
skudt i gang – til vanlig tid. Der 
er sprit rundt i hallen og det lig-
ner næsten en hel almindelig 
sæson. 

Dog er der væsentlige ændringer: 
forældre opfordres til at opholde 
sig mindst muligt i hallen – der er 
visse træningsaktiviteter der und-
lades for at mindre smitterisiko-
en osv. Så håndbolden er i gang, 
men i en ny hverdag, som vi nok 
må vænne os til.

Måske har du tidligere spillet 
håndbold og savner det unikke 
fællesskab i håndboldklubben? 

Måske spiller du ikke længere på 
grund af travlhed, småskader el-
ler lidt ekstra kilo på maven? 

Nu har du igen mulighed for at 

sætte bolden op i hjørnet og hyg-
ge til tredje halvleg med Five-a-si-
de Håndbold.

Det er et fem-mod-fem-spil på 
2/3 bane uden dommer, og den 
nye gule bold er specialudviklet 
til spillet. Og så er det både for 
mænd og kvinder.

GØR COMEBACK 
PÅ HÅNDBOLD-
BANEN MED 
FIVE-A-SIDE

Det er udviklet til tidligere hånd-
boldspillere, men der er fuld 
knald på, uanset alder og niveau 
- alle kan spille Five-a-side Hånd-
bold. 

Det er hver torsdag i Hvinningdal 
hallen kl. 19-20, og alle er velkom-
ne også uden forhåndstilmelding.

Det helt svære er dog, at alle for-
tuneringer, kampe mv. blev aflyst 
frem til efter uge 42. Vi håber rig-
tig meget, at turneringerne be-
gynder herefter. Vi ved, at trænere 
og ikke mindst spillere higer efter 
at komme i gang med kampe. 

Men i skrivende stund må vi atter 
engang væbne os med tålmo-
dighed. Når der åbnes for kampe 
igen, er det uden tvivl også med 
restriktioner på tilskuerantal mv. 
Derfor vær opmærksom på, hvad 
der meldes ud fra trænere i for-
hold til tilskuere. 

Vi glæder os MEGET til en mas-
se liv både i vores hal, men også 
rundt i de mange haller, hvor 
HA85 skal spille. Derfor håber vi 
selvfølgelig, at det bliver muligt at 
så mange som muligt må komme 
og heppe på vores spillere...

Men allermest krydser vi fingre 
for, at der åbnes op for turne-
ringskampe, træningskampe mv. 
Indtil da rigtig god træning til alle 
håndspillere i HA85.

Udvalget ønsker alle hold og fri-
villige en god sæson.

Af Anne-Mette Husted, Håndboldudvalget

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

PÅ ALLE MÅDER EN NY 
OG SPÆNDENDE HÅNDBOLDSÆSON
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En ny håndboldsæson er skudt 
igang og de nye 0. klasses børn 
er kommet flyvende fra start på 
håndboldbanen.

Til trods for at dagen både byder 
på idræt og haltid i sfo, er alle top-
klar når de onsdag eftermiddag 
tjekker ind i hallen for 3. gang. 
Faktisk går halvdelen af eleverne 
nu til håndbold!

Vi leger håndbolden ind, griner 
og kan konstatere flere veludvik-
lede konkurrencegen, når vi f.eks. 
spiller håndboldbowling. Hånd-

boldkampene er vi ikke kommet 
til endnu - vi skal først lige have 
helt styr på at kaste, gribe og dr-
ible. Vi er så heldige at være flere 
hænder... det muliggør små stati-

oner, så børnene ikke skal vente 
for længe på tur. Afveksling, leg, 
motorik og sjov - Det er hovedin-
gredienserne når U6 mix indtager 
hallen!

25 NYE HÅNDBOLDLOPPER 
Af Gitte Nordskov Balling, Håndboldtræner U6 Mix.

Årets julegaveidé!

Gavekort til 
skønne oplevelserskønne 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 fl ot 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

SOLAFSKÆRMNING & TYVERISIKRING
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U13 pigerne har gennem nogle 
år været en god stabil trup, som 
hvert år er suppleret med et par 
nye spillere, ligesom nogle er 
hoppet fra. Vi har været nok til 
at stille hold i turneringen, men 
har altid drømt om at være nog-
le flere. Det lykkedes i år!

HA85 efterlyste en træner på 
facebook og det førte til at SIF 
henvendte sig – ”vi er også få 
spillere – skal vi ikke slå holdene 
sammen?”

En fleksibel og løsningsorien-

teret tilgang fra begge klubber 
fik det til at lykkes og på kort tid 
var idéen ført ud i handling. De 
16 HA85/SIF-piger træner nu 
onsdage på HA’s hjemmebane i 
Hvinningdal og torsdage på SIF’s 
hjemmebane, Vestergade Hallen.

Et godt match
Spillemæssigt er pigerne på no-
genlunde samme niveau. Det 
giver nogle gode træninger og 
mulighed for at spille mod hinan-
den i træningen. SIF kom med en 
træner, en målmand og halplads 
til en træningstid nr. 2 – alle sam-

men ting vi manglede. HA85 kom 
med spillerdragt, holdleder og 
en god flok piger, og tingene har 
matchet flot.

Fremtiden
HA85 spillerdragten er blevet 
suppleret med et SIF logo, kontin-
genterne er betalt til hver moder-
klub, vi er tilmeldt turnering og 
glæder os til at komme i gang.

Aftalen kører for denne sæson og 
så tager vi stilling til næste sæson, 
når vi nærmer os i april.

STORT U13 PIGEHOLD 
I SAMARBEJDE MED SIF

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 

HA85_21X27,9_Silkeborg_Lars_210420.indd   1HA85_21X27,9_Silkeborg_Lars_210420.indd   1 22-04-2020   12:53:3722-04-2020   12:53:37

Af Annemette Lahrmann, Holdleder U13 piger.
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Træner for klubbens 3. divisi-
onsherrer, Leon Henriksen gør 
her status over holdets start på 
sæsonen. 

Opstarten som cheftræner for 
HA85’ 3. divisionsherrer, skete i 
en periode med delvis nedluk-
ning og restriktioner for sport 
og idræt. Det fik heldigvis kun 
praktisk betydning starten i 
klubben og med holdet. 

- Det var selvfølgelig en anderledes  
opstart end normalt, men jeg sy-
nes vi er kommet godt igennem.  
I starten mødtes vi til udendørs ak-
tiviteter og fodboldkampe inden 
hal åbnede op. Selvom vi er godt 

i gang med sæsonen og opstar-
ten er overstået, så er det alligevel 
ikke normale tider hvor vi stadige 

er meget opmærksomme på coro-
naudviklingen i vores omgivelser. 

Både spillerne selv men også deres 
familier og omgangskredse. 

I skrivende stund har holdet spil-
let spillet tre kampe i turneringen. 
Hvordan har den spillemæssige 
start været for holdet?

- Jeg synes vi har spillet med et sta-
bilt bundniveau og jeg har været 
tilfreds med forssvarsspillet hen 
over de tre kampe. Og netop for-
svaret har gjort at vi i alle kampene 
har haft rigtig gode keeper præsta-
tioner. 
Vores fokus den næste tid er at blive 
bedre til spillet op ad banen. Kon-
traspillet må meget gerne få et gear 
mere i de næste par kampe. 
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Udover cheftrænerposten hos 
HA85, er Leon Henriksen også 
tilknyttet Bjerringbro-Silkeborg 
som assistenttræner. I HA85 har 
han hjælp på trænersiden i as-
sistenttræner Kristian Thomsen, 
som træder til når BSH kræver 
Leons tid. 

- Arbejdet i BSH og HA85 er to vidt 
forskellige opgaver der ligger på 
vidt forskellige tidspunkter. Så pt 
går det godt i spænd og Kristians 
hjælp omkring holdet i HA85 er vig-
tig i de perioder, hvor der alligevel  
er overlap. Kristian løser alle de  
opgaver, der ligger omkring holdet 
rigtig godt. 

På spørgsmålet om hvad Leon  
synes generelt kendetegner  
HA85-holdet svarer han;

- Vi er en god gruppe af unge og 
halvgamle mænd, der mødes med 
håndbolden som fællesnævner og 
det er en rigtig dejlig gruppe men-
nesker at bruge sine aftener sam-
men med. 

- Det er en god stemning til trænin-
gerne, hvor der bliver gået til vafler-
ne både i træningerne og til kam-
pene. Lige nu er vi omkring 16-21 
til træningerne og vi er rigtig godt 
tilfredse med, at der stadig kommer 
nye til som har lyst til at byde ind til 
vores fællesskab.  

- Jeg synes vi har spillet med et stabilt bundniveau og jeg har været tilfreds med forssvarsspillet hen over de tre kampe. Og netop forsva-
ret har gjort at vi i alle kampene har haft rigtig gode keeper præstationer, fortæller HA85’ cheftræner Leon Henriksen.

HÅNDBOLD

UTRADITIONEL, 
MEN GOD
SÆSONSTART 
FOR HÅNDBOLD-
HERRERNE

3. DIVISIONSTRÆNER I HA85, LEON HENRIKSEN:

Vi er en god gruppe 
af unge og halvgamle 
mænd der mødes med 

håndbolden som  
fællesnævner og det  

er en rigtig dejlig 
gruppe mennesker 

at bruge sine aftener 
sammen med.
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I badmintonafdelingen er vi 
kommet godt i gang med den 
nye sæson og træningen er i 
fuld gang. 

Turneringen starter sidst i oktober 
og det er altid spændende inden 
sæsonens første kampe. De erfar-
ne spillere ved hvad der venter og 
glæder sig til at få bolden i spil.  
De, som skal spille kamp for første 
gang, har måske sommerfugle 
i maven og tænker på, hvordan 
sådan en ”rigtig” badmintonkamp 
bliver afviklet. 

Der kan være mange ting at hu-
ske på: Hvad er stillingen? I hvil-
ket felt skal jeg stå? Hvilken bane-
streg gælder? 

Heldigvis oplever jeg rigtig god 
opbakning til, at alle børn skal 
have en god oplevelse, når vi er 
rundt i hallerne for at spille kam-
pe. Børnene øver sig også i at 
hjælpe hinanden og tælle hinan-
dens kampe.

I år har vi tilmeldt fire hold i ung-
domsrækkerne. Et hold i U11, 
U15, samt to hold i U13.

Ligesom alle andre, er vi spændte 
på, om vi kan afvikle vores sociale 
arrangementer i forhold til coro-
na-situationen. I efteråret plejer 
vi at afholde Natminton med 
overnatning i hallen. Ud over det 
sociale udbytte er Natminton en 
mulighed for at spille badminton 
på nye og sjove måder, bl.a. sluk-

kes lyset og vi spiller med lysende 
bolde. 

Fuld gang i seniorbadminton
I seniorafdelingen er spillet 
også godt i gang. Vi har fået nye 
medlemmer, hvilket er herligt. 
De sidste sæsoner har vi haft et 
4-mands hold tilmeldt til senior-
turnering, men i år har vi hele to 
hold tilmeldt. 

Turneringskampene er tidligere 
blevet afviklet i Vestergadehallen, 
men i år skal klubberne selv afvik-
le dem. Det betyder, at det i år bli-
ver muligt at se badminton-hjem-
mekampe i Hvinningdalhallen 
med både ungdomshold og se-
niorhold. Vel mødt!

SPÆNDTE PÅ 
AT SPILLE
TURNE-
RINGS-
KAMPE
Af Anne Groendahl Poulsen, badmintonformand.

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

I Bilernes Hus har vi samlet Danmarks største udvalg af både nye  
og brugte biler i vores indendørs udstilling. Vælg mellem mere end 
300 top klargjorte biler fra de mest populære bilmærker.

Service, værksted eller skade?
Vi er autoriseret servicepartner for Audi, BMW, Kia, Nissan, Skoda og 
Volkswagen. Og har uheldet været ude, så er vi godkendt skadecenter og 
samarbejder med alle de danske forsikringsselskaber.

Finansiering | Forsikring | Serviceaftale | Værksted | Seriøs rådgivning

MIDTJYLLANDS  
FORETRUKNE BILHUS 

www.bilerneshus.dk

Få et service- 
abonnement ved 

Bilernes Hus 
og spar mange 

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

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

ÅRE T S J U LE BU FFE T

DEN SIMPLE VEJ TIL 
EN GOD JULEFROKOST 

– HJEM TIL DIG

199 KR
11  RE T TE R

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

Hver dag begynder 40 børn og 
unge under 18 år at ryge, og 
nogle af dem er ikke engang 
fyldt 13 år. Det vil vi hos HA85 
gøre noget ved.

Som den første breddeidræts-
forening i Silkeborg, har HA85 
indgået et partnerskab med 
Kræftens Bekæmpelse omkring 
kampagnen Røgfri Fremtid.

Bestyrelsesmedlem i HA85, Mor-
ten Dixen Olseth siger om klub-
bens tiltag:

- Det var ikke nogen svær beslut-
ning for os at tilslutte os Røgfri 
Fremtid. Dels er budskabet krystal-

klart, let forståeligt og nemt at for-
midle, og dels flugter det rigtig godt 
med klubbens formål om fremme 
af idræt og sundhed. Og med om-
kring 1.000 unge medlemmer og 
deres forældre, har vi en stor be-
røringsflade med den målgruppe 
kampagnen henvender sig til. Det 
vil vi gerne.

Flere røgfri miljøer
Hos Kræftens Bekæmpelse er 
man selvsagt glade for at få til-
knyttet HA85 som partner på 
kampagnen. Charlotte Kirk Jep-
pesen, formand for Silkeborg Lo-
kalforening fortæller:

- Vi er rigtig glade for at HA85 støt-

ter visionen i Røgfri Fremtid om et 
røgfrit Danmark, og målet om at 
ingen børn og unge ryger i 2030 og 
at maksimalt 5 % af de voksne gør 
det. Det er et stærkt signal til med-
lemmerne i klubben. Og samtidig 
er det en hjælp til forældrene når 
de har snakken med deres børn, at 
budskabet om ikke at ryge, også 
bakkes op dér hvor børnene færdes 
i fritiden.

Røgfri Fremtid er etableret af 
Kræftens Bekæmpelse og Tryg-
Fonden i 2017 med inspiration 
fra udlandet, hvor organisationer, 
politikere og borgere går sam-
men for at skabe en røgfri fremtid 
for kommende generationer.

HA85 indgået en partnerskabs aftale med Kræftens Bekæmpelse om visionen Røgfri Fremtid. Det foregik i en pause i træningen for et 
hold af klubbens unge badmintonspillere. Yderst til højre ses Charlotte Kirk Jeppesen, formand for Silkeborg Lokalforening. 

DET KAN VÆRE SVÆRT AT STOPPE...  
DERFOR SKAL DET OGSÅ 
VÆRE SVÆRT AF BEGYNDE!
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Fodboldudvalget i HA85 havde 
efter et ønske fra flere trænere, 
arrangeret et godt og givende 
kursus, som løb af stablen søn-
dag d. 11. oktober på anlægget 
i Hvinningdal og i klubhuset.

DGI stillede med to dygtige fod-
boldkonsulenter, André og June, 
som havde lavet et program der 
inkluderede  trænere fra U3/4 og 
op til U9. 

Kurset indeholdt drøftelser 
blandt andet vedr. trænerrollen, 
klubbens værdisæt - bredde og 
fællesskab versus talentudvikling.

HA85 og ØBGs samarbejdsklub 
FC Silkeborg er hele tiden i ud-
vikling, og har henover som-
meren sat navne på to vigtige 
poster i klubben.

Således er det nu Ole Langvad 
Wessby, som på tværs af årgan-
gene er sportslig ansvarlig for pi-
geholdene. Og for drengene er ny 
mand i spidsen Palle Bromand.
For begges vedkommende er der 
tale ildsjæle med en lang træner-
historik i hhv. ØBG og HA85.

Ole Langvad Wessby

Pigeansvarlig, FC Silkeborg
ole.langvad.wessby@gmail
TLF. 22 44 88 90

 Palle Broman

Drengeansvarlig, FC Silkeborg
palle.broman@gmail.com
TLF. 22 75 19 70

Derudover var trænerne på græs-
set, hvor de fik god inspiration til 
planlægning af den gode træning 
for alle. 

Alt i alt en god og interessant dag, 
hvor fællesskabet på tværs af år-
gangene også blev styrket.

TRÆNERKURSUS 
INSPIRATION 
OG DEBAT  
OM VÆRDISÆT  
OG TRÆNER-
ROLLEN

KENDTE ANSIGTER, MEN NYE ROLLER

Vi vil gerne være din ukomplicerede samarbejds- 
partner indenfor rådgivning og projektering af byggeri-
er, renoveringer og forbedringer. Vi ved, at trivsel star-
ter med afstemte forventninger og god procesledelse  
- uanset projektets størrelse.

Kontakt os, hvis det tiltaler dig, at vores mål er at  
skabe trivsel og bæredygtige løsninger. Vores force 
ligger i et tværfagligt samarbejde mellem faggrupper  
- en uvildig rådgivning og et engagement, der får ting 
til at ske !

I Constructa har vi fokus på:

Vi rådgiver og  
bygger på de gode 
relationer .....

At byggeri vurderes på deres positive bidrag til at 
underbygge fællesskab, ansvarligt forbrug og gode 
klimaforhold inde og ude.

At stressrelaterede sygdomme og mistrivsel nedbrin-
ges til 50% af 2018’s niveau. Ganske enkelt fordi det 
ødelægger samfundet.

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

TRIVSEL
I HVERDAGEN
kræver sunde byggerier

www.constructa.dk

|    BYGGEMODNING/FORSYNING    |    VEJ OG ANLÆG    |    INSTALLATIONER VVS OG EL    |    INDEKLIMA    |    KONSTRUKTIONER    |    ARKITEKTUR    |

210x297 mm HA85 okt2020.indd   1210x297 mm HA85 okt2020.indd   1 30-09-2020   10:55:3930-09-2020   10:55:39
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Klubbens esporthold er kom-
met godt igang med træningen 
efter sommerferien. Flere nye 
gamere er kommet til, bl.a. ef-
ter at have fået smag for esport 
på vores CS:GO summercamp i 
august.

Ikke bare har vi fået en del nye 
medlemmer, vi har også fået til-
gang af nye kræfter på trænersi-
den. Vi er superglade for at have 
budt velkommen til Alexander 
Nielsen Secher og Mathias Lykke 
Andersen, som begge er passio-
nerede omkring Counter Strike. 
For begges vedkommende har 
de selv henvendt sig til klubben 

med et ønske om at blive en del af 
esport-teamet, og med lyst til at 
dele deres viden til børn og unge.

Vi har igen interesserede på ven-
teliste til vores hold, og har også 
ønske om at kunne åbne for flere. 
Derfor søger vi lige nu DIG, som 
måtte være interesseret i at blive 
frivillig i esportverdenen. Enten 
som træner eller for at tage del i 
det tekniske og organisatoriske.
Kontakt esportformand Simon 
Fischer Holm på esport@ha85.dk.

Seniorspillerne træner hver tors-
dag aften i esportlokalet, men 
mødes også ofte online på an-

dre dage. Her er stadig få ledige 
pladser, så kom også prøv og få 
en fornemmelse for det gode fæl-
lesskab.

Det perfekte sponsormatch
Kort før sommerferien kunne vi 
offentligøre en flot sponsoraftale 
med Elgiganten Silkeborg. Den 
betyder at vi kan fortsætte den 
udvikling esportafdelingen har 
været i de sidste tre år. 

Vi sætter også enorm pris på vo-
res gode aftale med SuperBrug-
sen på Østerbordingvej, som igen 
i år giver os mulighedhed for at 
tilbyde frisk til alle træninger.

Brug for nyt  
gaming-gear?
find det i elgiganten

silkeborg

Viborgvej 8, 8600 Silkeborg

Silkeborg.indd   1Silkeborg.indd   1 06/10/2020   08.46.4906/10/2020   08.46.49

SuperBrugsen Øster Bordingvej

ESPORT

Bestil et GRATIS benzinkort hos OK, så modtager 
HA85 nemlig 5 øre pr. liter, hver gang du tanker 

- og ekstra 200 kr., første gang du har tanket 500 liter.
Bestil dit gratis benzinkort og tilknyt 

“HA 85” på www.ok.dk/lokalsporten

Støt HA85 hver gang du tanker hos OK

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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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

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

HA85 donerede for første gang 
fodboldtøj, bolde, pokaler og 
meget andet til hjælpeorgani-
sationen YaSally i 2014.

Dengang oplevede man i klub-
ben, at donationen og YaSallys 
velgørende arbejde, gjorde en 
helt konkret forskel for børn og 
unge i Gambia. 

- Og derfor er vi meget trygge ved 
at lægge det i deres hænder igen, 
nu da vi i forbindelse med skiftet 
af spiller- og trænertøj til uhlsport, 
har indsamlet det gamle tøj, for-
tæller administrationschef i HA85 
Brian Kjøge Jensen.

Hos stifterne af YaSally, har man 
bestemt ikke glemt HA85 og den 
første store donation og samar-
bejdet i 2014. Lars Andersen fra 
YaSally fortæller:

- Det er udelukkende på baggrund 
af jer, HA85’s store donation i 2014, 
at vi fik mulighed for at etablere 
den meget succesfulde fodbold- 

turnering ”YaSally Cup”. Turnerin-
gen er vokset i antal deltagende 
hold siden, og vi har siden også fået 
Silkeborg IF som sponsor.

Finalekampen for 2019-cup’en, 
blev spillet i januar 2020 under 
overværelse af fremtrædende 
gambiske politikere og embeds-
mænd, den nationale radio og i 
tusindvis af tilskuere, samt YaSal-
ly’s danske formand Momodou 
Sise og 2 repræsentanter fra Sil-
keborg IF.

Den nye store donation fra HA85 
skal indgå i arbejdet med at sætte 

mere fokus på skolefodbolden i 
alle aldre på skoler i fokusdistrik-
tet, og dermed motivere til at få 
fodbold til at være en del af sko-
leakyivitet.

Sendes til Gambia i container 
Tøjet blev kørt til Odense, hvor 
Yasally samler det med andre do-
nationer og sender det sikkert af-
sted med container, og omkring 
jul forventes det at ende hos 
modtagerne i Gambia.
Vi sender en masse god energi, 
håb og lykke afsted sammen med 
vores store donation af aflagt spil-
lertøj til børn og unge i Gambia.

HA85 DONERER STOR MÆNGDE 
SPORTSTØJ TIL GAMBIA

Donation fra i 2014, muliggjorde at man kunne organisere skolefodbold, samt etablere 
fodboldturneringen YaSally Cup for alle landsbyerne i distriktet.

Udover de mange sæt spillertøj som blev fundet frem fra kælderen, var donationen suppleret af sportstøj og fodboldstøvler fra HA85’ 
medlemmer. Den store mængde udstyr blev i september hentet i Hvinningdal, hvorefter det omlastes til en container mod Gambia.



2626

Så kom dagen! Det første offi-
cielle spadestik til det lokale 
byggeri; Bilernes Hus Arena 
Hvinningdal, blev taget man-
dag 19. oktober 2020.

Under overværelse af repræsen-
tanter fra HA85, Hvinningdalsko-
len, Silkeborg Kommune, Bilerns 
Hus, Wils A/S Totalentreprenør 
og fremmødte lokale borgere, 
holdt både Rune Kristensen (S), 
formand for Idé -og program- 
udvalget og Johan Brødsgaard 
(R), formand for Fritid -og Kultu-
rudvalget tale om det store ar-
bejde, som ligger til grund for at 
projektet nu rent fysisk realiseres.

Rune Kristensen lagde ikke skjul 
på at processen ikke har været 
som andre steder - og at det i sid-
ste ende, har givet et positivt re-
sultat:

- Tiden er gået, historien er lang og 
har været lidt snørklet. Det der ram-
mer mig er: Engagement, vedhol-
denhed og et dybtfølt ønske om at 
realisere et projekt, som vi nu er ved 
at komme i mål med.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi har 
fået landet nogle rigtig gode ram-
mer for en ny hal i Hvinningdal. Det 
har været udfordrende og ander-
ledes end andre steder. Men netop 
det at I har været så engagerende 

og vedholdende i forhold til idéen 
bag projektet, er det der gør at det 
her bliver den bedste løsning for 
alle. I kan være stolte af resultatet.

Insistering på visionen
Rune Kristensen roste Hvinning-
dalprojektet for at have været vi-
sionært helt fra begyndelsen:

- I har fra starten tænkt projektet 
ind som et naturligt samlings-
punkt, hvor unge, voksne og ældre 
kan mødes. Og I har fra starten 
kaldt det et fællesskabshus, og det 
fortæller rigtig godt, hvad det er for 
et lokalt samlingspunkt, som I ger-
ne vil bringe i spil her hos jer.
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Johan Brødsgaard (R), formand 
for Fritid -og Kulturudvalget un-
derstregede vigtigheden af pro-
jektet for området som helhed:

- Jeg er ofte gået gennem området 
og har tænkt, at det jo ligner sig 
selv. Men lige pludselig var der et 
hul, og så var der en enkelt maski-

ne, og så tog det ellers bare fart!
- Det vi står midt i, kommer til at 
være starten på udmyntningen på 
en helhedsplan for Hvinningdal. 
Det kommer til at være en kæmpe 
gevinst for hele området og hele 
oplandet.

- Hvinningdal er blevet en stor by-

del i Silkeborg, og nu er det rigtig 
vigtigt, at vi gør noget konkret og 
aktivt for at den efterspørgsel og 
den aktivitet der er her i området 
også belønnes med faciliteter der 
tilsvarer det.

- Det her projekt er et sted, hvor man 
kan mødes på tværs af alder og  
interesser. Nu er der bare tilbage 
 at håbe, at de nye rammer kommer 
til at udløse det store potentiale der 
er i en aktiv og engageret bydel. 

- Så stort tillykke til jer alle. Det er en 
rigtig god dag for alle dem der bor i 
Hvinningdal, den lokale skole og alle  
de mange som vil flytte til området,
afsluttede Johan Brødsgaard.

Der var stor glæde hos alle parter, da vi mandag 19. oktober kunne tage det første spadestik til Bilernes Hus Arena Hvinningdal. En hal 
og fællesskabshus, som borgere i alle aldre vil få glæde af. Fra venstre: Rune Kristensen (S), formand for Idé -og programudvalget, Bent 
Svendsen og Rasmus Munch fra den lokale projektgruppe, og Johan Brødsgaard (R), formand for Fritid -og Kulturudvalget.

VENTETIDEN 
ER SLUT!
FØRSTE SPADESTIK 
TIL HVINNINGDALS
NYE HAL ER TAGET

HALPROJEKT OG OMRÅDEUDVIKLING HALPROJEKT OG OMRÅDEUDVIKLING

Af Morten Dixen Olseth
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Byens TV Service ApS
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Fondsmidler
Lokale og Anlægsfonden, 200.000 kr.
Sydbank Fonden, 100.000 kr.
Nykredits Fond, 40.000 kr. (Foyer)
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 

Thomas Louis og Flemming Merton Hansen 
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
Familien Gottlieb
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
Familien 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
Familien Bjerring

Familien Vendelbo
6.B Årgang 2005 – Hvinningdalskolen
5.C Årgang 2006 – Hvinningdalskolen
3.B Årgang 2008 – Hvinningdalskolen
2.B Årgang 2009 – Hvinningdalskolen
2.C Årgang 2009 – Hvinningdalskolen
Familien Boots-Nielsen
1.B Årgang 2011 – Hvinningdalskolen
2.A Årgang 2010 – Hvinningdalskolen
Pantpatruljen – Wenke, Silje, Olivia, Merle
Familien Lauritsen
Inge Marie Mastrup
Theo Duk Munch
Anna Duk Munch
Linda og Christian Gravesen
Anne Sofie Jørgensen
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
Familien 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
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Mangler du på listen, så send en mail med betalingskvittering til folkeaktie@ha85.dk.

NAVNESPONSORAT: Bilernes Hus Arena
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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
Ejendomsmægler / Valuar
MDE, Indehaver

** 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.

Arrangeret af:

KONTROLFELT

LØBE NR.

Plads til alle 
Julekalenderen
Flotte præmier 
fra blandt andet:

– Fordi flere børn skal være en del af fællesskabet

Ekstra-
chancen

Vind et gavekort til 
en værdi af 5.000 kr. 

til REMA 1000. DBUREDBARNETDBUREDBARNETDBUREDBARNETDBUREDBARNETDBUREDBARNETDBUREDBA

LN500001

11

3

15

6

10

13 19 21 24 22 23 20 8 2 14

1

7

9

4

16

18

17

5

12

MÅ IKKE SKRABESSKRAB HER

Glædelig jul fra HA85
Fodbold • Håndbold • Badminton • Løb • Dans • Esport • Tumletid • Gymnastik

Tak til vores sponsorer:

KASTANIEHØJVEJ 4, 8600 SILKEBORG
CONSTRUCTA.DK

CHR. D. 8.’S VEJ 37, 8600 SILKEBORG
SUNSET-BOULEVARD.DK

www.sport24.dk

BREDHØJVEJ 5. 8600 SILKEBORG
BILERNESHUS.DK

VIBORGVEJ 8 . 8600 SILKEBORG
ELGIGANTEN.DK

PRIS 50 KR.

KØB ÅRETS JULEKALENDER FRA HA85

KUN 50 KR.

En hyggelig tradition...
Tjek lige de 
super gode præmier!

Julen har mange traditioner, og 
én af dem er den hyggelige jule-
kalender fra HA85. 

Udover at skabe spænding og 
chance for flotte præmier, giver 
salget af HA85 julekalenderen 
et væsentligt bidrag til klubbens 
ungdomsafdeling. 

Tak til vores julekalendersponsorer:

Sådan køber du julekalenderen
Kalenderen sælges af klubbens 
ungdomsspillere fra fodbold, 
håndbold og badminton og 
esport. Møder du ikke én af dem, 
kan du bestille din(e) kalender(e) 
via mail på jul@ha85.dk, og aftale 
betaling og afhentning.

Vind flotte præmier!
På skrabekalenderen kan du 
vinde flotte præmier fra bl.a. 
IKEA, DBU, Arbejdernes 
Landsbank, REMA 1000
hummel, Unisport og Select
+ Ekstra chancen: Et gavekort 
på 5.000 kroner til REMA 1000!

www.sport24.dk
KASTANIEHØJVEJ 4, 8600 SILKEBORG

CONSTRUCTA.DK
CHR. D. 8.’S VEJ 37, 8600 SILKEBORG

SUNSET-BOULEVARD.DK
BREDHØJVEJ 5. 8600 SILKEBORG

BILERNESHUS.DK
VIBORGVEJ 8 . 8600 SILKEBORG

ELGIGANTEN.DK



Herningvej 37 • 8600 Silkeborg • tlf. 86 81 16 11

VÆLG BANK 
  MED OMTANKE

I Folkesparekassen arbejder 
vi for FN’s verdensmål og 
bæredygtig udvikling. 

Vi arbejder for dig og din 
økonomi og sætter mennesker 
før profit.

Vil du vide mere?

folkesparekassen.dk
 info@folkesparekassen.dk

 86 81 16 11


