
GODE MINDER FRA HA85
Restaurantchef støtter klubben

FÅ VIN OG VIND MIDDAG
Tag et forsikringstjek og deltag
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DINE OPLYSNINGER

Navn: 

Adresse: 

 

 

Tlf. nr.: 

E-mail: 

vin
Book et møde og få 
to flasker

96 94 96 94   ·   vestjylland.dk

BOOKER DU ET MØDE DELTAGER DU 
SAMTIDIG I LODTRÆKNINGEN OM 
ET GAVEKORT PÅ 500 KR. TIL HOTEL 
SCANDIC SILKEBORG. 

Få et tilskud til Få et tilskud til 
en overnatning eller en overnatning eller 

måske en middag for to måske en middag for to 
på Restaurant Kildesø, på Restaurant Kildesø, 

Scandic Silkeborg.Scandic Silkeborg.

Hvinningdal 
AKTIVITETSFORENING
HAvisen for HA85.  Nr. 110 - Februar 2021.
Udkommer i Hvinningdal, Lysbro og Buskelund

NYT HA85-SAMARBEJDE
Salg af kvalitetsstrømper i bambus

BILERNES HUS ARENA

REJSER SIG MED  
HASTIGE SKRIDT
DIN OPBAKNING ER AFGØRENDE:

STØT DET LOKALE
FORENINGSLIV



Tilmelding og kontingent

Har du spørgsmål om hold, træningstider 
eller noget helt tredje, så tøv ikke med at 
kontakte en af vores kontaktpersoner 
ovenfor eller via www.HA85.dk.

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

Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 Svanemærket tryksag

Padborgvej 127
8600 Silkeborg
www.ha85.dk
CVR: 25 43 23 04

Med sponsorstøtte fra 
Folkesparekassen og  
Skabertrang, er HAvisen  
Svanemærke-certificeret.

Gemmer du ikke bladet 
bør du sortere det som 
papiraffald.

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

Booking af HA-Huset
Janie Thing Andersen
café@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

Fodbold
fodbold@ha85.dk

Håndbold
haandbold@ha85.dk

Seniorgymnastik 
Bo Rasmussen, seniorgym@ha85.dk

Vi har savnet hverdagens aktiviteter 
og foreningernes fællesskaber mere 
end nogensinde før. Derfor har flere 
i foreningens organisation, trænere 
mm., brugt de ledige stunder på at 
planlægge opstarten af idrætsaktivi-
teterne, opkvalificering og inspiration 
via onlinekurser og undervisning.

Andre har været igang med opryd-
ning og renovering af klubbens fa-
ciliteter. Særligt vores rekvisitrum til 
indeaktiviteter, har fået en tiltrængt 
kærlig hånd. Den har stået på både 
nedbrydning af vægge, opbygning 
af opbevaringsskabe til de mange 
kamptasker og andre rekvisitter. Fod-
boldrummene er også gennemgået 
og organiseret på ny.

En stor tak skal lyde til jer, som på fri-
villig basis har hjulpet til og givet en 
håndværksmæssig og praktisk hånd.

Hjælpepakker og nye indtægter
Coronatiden har betydet, at vigtige 
dele af vores sædvanlige indtægtskil-
der har været knas tørre. Eksempelvis 
vores arbejde til musikarrangementer, 
HA85’ egne store stævner og events. 
Også enkelte sponsorer har - helt for-
ståeligt - måtte sætte støtten på pau-
se. Til gengæld har vi oplevet enorm 
loyalitet fra jer medlemmer. Vi har ikke 
modtaget ét eneste ønske om tilbage-
betaling eller krav om reduceret kon-
tingentbetaling, for det lavere aktivi-
tetsniveau. I skal vide, at det har en helt 
afgørende betydning for, at vi også har 
en sund forening på den anden side. 
Det skylder vi hinanden en tak for!

Bestyrelsen har søgt hjælpepuljerne i 
flere omgange, og er også blevet del-
vist imødekommet. Vi søsætter også 
nye veje for indtægter, og appellerer 
til jer, om at bakke op om disse vigti-

ge initiativer. Læs her i bladet om vo-
res Bambusa-strømpesalg og frivillige 
opgaver ved Silkeborg Bys Jubilæums 
motionsløb. 

Halbyggeri og områdefornyelse
Efter mange års utålmodig venten, 
kan vi alle nu med egne øjne, følge 
med i tilblivelsen af den nye hal Biler-
nes Hus Arena Hvinningdal. Byggeriet 
skrider planmæssigt frem, og ventes 
afsluttet til efteråret. 

Sund fornuft og nye tiltag
Bladet du sidder med i hånden, er før-
ste håndgribelige tiltag vi i HA85 har 
valgt at gøre, i retning af at efterleve 
FNs Verdensmål. I samarbejde med 
Folkesparekassen og Skabertrang, er 
produktionen blevet miljøcertificeret 
med Svanemærket. 

God læselyst!

PÅ VEJ TILBAGE TIL 
DET LEVENDE FORENINGSLIV

LEDER

2 3

5041  0364
Tryksag

Bambusa er hovedsponsor for 
den danske kvindeliga i hånd-
bold, og har siden opstarten i 
2017 bidraget med 75 millioner 
kroner til børn og unge i Norge. 
Nu går HA85 og Bambusa ak-
tivt ind i et samarbejde som bli-
ver en meget vigtig styrkelse af 
økonomien i klubben under og 
efter den svære COVID-19 tid.

I HA85 har vi som mål at skabe 
mere end de kampresulater som 
kan opnås inden for banestreger-
ne. Her er ambitionen at man via 
et forpligtende fællesskab, i en 
forening med plads til alle, kan 
udvikle personlige kompetencer 
og venskaber. Et foreningstilbud, 
der rent økonomisk er tilgænge-
ligt for alle.

Samarbejdet mellem HA85 og 
Bambusa giver klubben mulig-
hed for at skabe indtægter til at 
nå vores ambitioner og styrke 
mulighederne. 

Opgaven er overskuelig
Helt konkret vil alle medlemmer 
i HA85 få udleveret en pose med 
5 pakker meget lækre bambus-
strømper fra Bambusa. Hvert en-
kelt medlem skal så forsøge at 

sælge de 5 pakker strømper til 
150 kr. pr. pakke. 

I denne COVID-19 tid vil vi opfor-
dre alle medlemmer til at sælge 
strømperne via eget netværk, 
og der medfølger særskilte ud-
dybende informationer bl.a. om-
kring betaling via MobilePay og 
evt. returnering af ikke-solgte 
strømper. Der vil være en seddel 
med diverse informationer i den 
udleverede pose.

Stor fortjeneste 
Halvdelen af salgsprisen går til 
foreningen og fordeles efter en 
nøgle til den afdeling sælgeren 
repræsenterer. Som eksempel; 
Hvis 100 HA85 håndboldspillere 
sælger deres udleverede pose, 
har afdelingen tjent 25.000 kr. til 
medlemsaktiviter, nye rekvisitter 
eller andet.

Vi håber, I alle vil hjælpe os med 
at gøre en aktiv indsats for at sæl-
ge strømperne fra Bambusa. Husk 
på, at selv en lille hjælp kan være 
med til at gøre en stor forskel.

Tag godt imod når sælgerne kom-
mer rundt i lokalområdet, eller 
bestil på www.ha85.dk.

KØB ØKO-TEX BAMBUSA-
STRØMPER OG STØT HA85

> Kvalitetsgaranti

> Blødere end bomuld

> Hudvenlig - perfekt til 
sensitiv hud

> Større åndbarhed

> Holder fødderne varme 
på kolde dage, og friskere 

på varme dage

> Miljøvenlige produkter 
og plastikfri emballage

> Økologisk dyrkning og 
bæredygtigt jordbrug

STOR AFTALE MED  
KVINDELIGAENS 
HOVEDSPONSOR

NY SPILLER PÅ BANEN I HA85

HA85

Vælg mellem 7 par ankelsokker, 
str. 36-44 (sorte el. hvide) eller
 5 par sorte sokker, str. 38-45. 

Pris pr. pakke 150 kr.
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- Vi rådgiver og tilbyder de vigtigste 
miljømærker til de af vores kunder, 
som ønsker at udleve og signalere 
en bæredygtig profil. Vi ser en klar 
tendens i, at flere af vores kunder 
henvender sig for at få hjælp til bæ-
redygtige løsninger.

Ingen miljømærkningsordninger 
er bedre til at sikre bæredygtig 

produktion af tryksager end det 
danske Svanemærke. De er ikke 
tilsat tungmetaller, de skader 
ikke miljøet med kemikalier og 
indeholder ingen farlige stoffer. 
Så tryksager som HAvisen, er bio-
nedbrydelige og komposterbare. 

Men papir er naturens egen 
fornybar ressource, og du bør 
sortere brugt papir, så det bli-
ver genanvendt. Ellers går vig-
tige naturressourcer til spilde.  
I Danmark er vi blandt de bedste 
i verden til at indsamle og gen-
anvende papir. Papiret til danske 
tryksager kommer fra ansvarlige 
europæiske skovbrug. Det meste 
kommer fra Sverige.

Fokusområde for klubben
Henover året vil vi fortælle mere 
om hvilke større og mindre tiltag 
vi gør og påtænker at gøre i og 
omkring HA85. Og lade vores 
sponsorer fortælle om hvilke bæ-
redygtige tiltag og tanker de gør 
hos dem.

Med støtte fra Folkesparekas-
sen, har HA85 sammen med 
Skabertrang, kunne miljøcer-
tificere HAvisen som en Svane-
mærket tryksag.

Folkesparekassen arbejder ak-
tivt med FN’s 17 verdensmål, der 
frem til år 2030 skal sætte kursen 
mod en mere bæredygtig udvik-
ling for både mennesker og pla-
neten, vi bor på

Martha Petersen er direktør i Fol-
kesparekassen og fortæller om  
støtten til HA85:

- Vi mener, at vi som pengeinstitut 
har et ansvar for at bidrage til en 
bæredygtig udvikling til gavn for 
fremtidige generationer. Derfor 
går samarbejdet med HA85 om 
at sikre en mere miljøvenlig pro-
duktion af klubbens blad, rigtig 
fint i tråd med vores ønsker om at 
understøtte en klimabevidst ud-
vikling og fremme den grønne om-
stilling.

Naturligt og nødvendigt 
Men hvorfor skal en idrætsfor-
ening som HA85 nu tage stilling 
til miljø og FNs verdensmål? For-
mand i HA85, Morten Dixen Ol-
seth svarer:

- Vi er i høj grad en værdibaseret 
forening, hvor medlemmerne også 
skal kunne se sig selv. Derfor er det 
helt naturligt, at vi i HA85 også 
vægter nogle miljømæssige hen-
syn. Det vil vi gøre løbende, hvor 
det er muligt og giver god mening.

Sponsoropbakning
Det er ikke kun blandt medlem-
merne klubben møder interes-
sen for at tage mere bæredygtige 
valg. Også blandt HA85’ spon-
sorer er man optaget af FNs ver-
densmål. Morten Dixen Olseth 
giver et par eksempler:

- Hos Ingeniør og arkitekt firmaet 
Constructa har de særligt fokus på 
områderne Sundhed & Trivsel og 
Bæredygtige Byer og Lokalsam-
fund. Og hos vores hovedsponsor 
Bilernes Hus, har man siden etab-
leringen i 2006, reduceret sit elfor-
brug med mere end 50%, og efter 
opførelse af biologisk rensnings-
anlæg i vaskehallerne, kunne redu-
cere vandforbruget med hele 45%.

Lokalt trykkeri rådgiver
HA85-bladet trykkes hos Skaber-
trang i Silkeborg, og her er pro-
jektleder Susanne Jahnsen klar til 
at rådgive kunderne om en bære-
dygtigt produktionsmåde:

Den grønne omstilling har længe været en kendsgerning i Folkesparekassen. Her 
har man en tydelig profil og målsætning. De oplever i stigende grad, at sparekas-
sens kunder er blevet mere miljøbevidste. Og så vil man gerne støtte op om HA85’ 
tiltag omkring FNs verdensmål og bæredygtige løsninger.

- Vores verdensmålslån er et partnerskab 
for verdensmålene, hvor vi stiller attraktiv 
finansiering til rådighed, så det bliver let-
tere at forfølge sine visioner om at bidrage 
til en bedre verden, fortæller direktør i 
Folkesparekassen Martha Maria Petersen.
  

NYT SPONSORSAMARBEJDE 
GØR EN GRØN FORSKEL
Af Morten Dixen Olseth

5 FACTS OM
SVANEMÆRKET

KENDER DU 
VERDENSMÅLENE?

1.  Stiller de mest 
relevante og 

veldokumenterede 
miljøkrav.

2.  Stiller krav til både 
trykkeri og tryksag.

3.  Har krav, der jævnligt 
bliver skærpet.

4.  Sætter også fokus 
på genanvendelse af 

ressourcer.

5.  Bliver varetaget af det 
officielle danske organ 

Miljømærkning Danmark.

Verdensmålene udgør 17 
konkrete mål, som forpligter 
alle FN’s medlemslande til i 

fællesskab at arbejde for 
blandt andet: 

Afskaffe fattigdom  
og sult i verden.

Reducere uligheder. 

Sikre god uddannelse og 
bedre sundhed til alle.

Sikre anstændige jobs og 
mere bæredygtig vækst.

Fremme fred og sikkerhed.

Fremme bæredygtigt 
forbrug og produktion.

Hurtig indsats for miljøet.

Styrke internationale 
partnerskaber. 
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PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

Navn: Lars Overgaard Reich, 45 år.

Hvad laver du til dagligt?
Jeg arbejder til dagligt som murer. 
 
Hvilken opgave har du/har du 
haft i foreningen?
Lige pt er jeg træner for U13 dren-
gene i håndbold.
 
Hvor længe har du været frivil-
lig i HA85?
Jeg er igang med min fjerde sæ-
son.

Navn: Karina Biller Mikkelsen
Alder: 45 år.

Hvad laver du til dagligt? 
Jeg er folkeskolelærer.

Hvilken opgave har du i
foreningen? 
Fodboldtræner 

Hvor længe har du været 
frivillig i HA85? 
Det har jeg været siden 2015.

Hvorfor valgte du at engagere 
dig i foreningen?
Jeg kommer egentlig fra Funder, 
men da min søn skulle starte op 
med håndbold i U10 kunne vi ikke 
stille hold desværre. Så istedet for 
at stoppe, blev vi enige om og se 
om vi kune finde et andet sted at 
være. Jeg kontaktede HA85 og 
ØBG dengang for og høre, om 
vi måtte komme og træne med,  
inden vi besluttede os for hvor vi 
ville være. Da vi kom op i HA hal-
len og så 25 knægte give den max 

Hvorfor valgte du at engagere 
dig i foreningen i sin tid - og 
hvorfor er du fortsat så længe 
som du har?

Fordi min datter gik til forældre/ 
barn fodbold og efter sommerfe-
rien skulle hun starte som U6. Der 
var ingen træner, og da jeg også 
tidligere har været træner for pi-
ger, tilbød jeg at tage holdet. 

Jeg er fortsat fordi jeg synes det er 

vigtig, at man påtager sig at være 
frivillig så opgaverne kan løses  og 
holdene bestå. Og så er det dejligt 
at følge pigerne og deres udvik-
ling sportsligt. 

Er der nogen i HA85 du har lyst 
vil give et skulderklap? 

Bestyrelsen, fodboldudvalget og 
alle andre frivillige i klubben. 

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

www.sport24.dk

gas, var vi ikke i tvivl. Det her miljø 
ville vi gerne være en del af. Jeg 
tilbød min hjælp til de trænere 
der var der, hvis de kunne bruge 
en frivillig mere og derefter var 
jeg egentlig bare en del af træ-
nerteamet efterfølgende. 

Jeg har fulgt drengene de sidste 
4 år og set dem udvikle sig, samt 
haft nogle super gode træner kol-
legaer, som gør at man har svært 
ved og slippe det hele.

Så glæden ved og komme i hal-
len og træne drengene hver ene-
ste uge, at se at de ting vi træner 
også pludseligt fungere i kamp, 
men også den gode forældre op-
bakning vi har til kampe gør, at 
jeg syntes det er fedt og være fri-
villig og er en af mange grunde til 
jeg er her endnu.
 
Er der nogen i HA85 du har lyst 
vil give et skulderklap?
Mine trænerkollegaer Anne Sø-
rensen Mikkelsen og Carsten 
Skjerbæk, samt Birthe Haahr Jør-
gensen. Og i øvrigt alle de andre 
frivillige der er med til og få hju-
lene til at køre rundt i foreningen.
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En fejlleverence og gode min-
der banede pludselig vejen for 
et nyt sponsorsamarbejde mel-
lem HA85 og Sunset Boulevard. 
Her fortæller restaurantchef  
Julie Madsen historien...

Med udgangspunkt i barndoms-
hjemmet på Hvinningdalvej, gik 
Julie Madsen hele sin folkeskole-
tid på Hvinningdalskolen. 
 
- Gennem hele min opvækst har jeg 
boet på Hvinningdalvej. Jeg har 
alle mine folkeskoleår gået på Hvin-
ningdalskolen, hvilket jeg har væ-
ret super glad for! Da jeg var 15 år 
flyttede jeg til Kolding grundet stu-
diestart, senere til Vinderup, men er 
nu igen bosat i Silkeborg, dog på 
Vestergade. Mine forældre bor sta-
dig i Hvinningdal, og hele min fars 
side af min familie er også bosat i 
Hvinningdal/Lysbro.

Dengang som nu, var HA85 det 
naturlige sted at gå til sport, og det 
var også her gode relationer blev 
styrket, fortæller Julie Madsen: 

- Da jeg var barn, måske u12 spil-
lede jeg fodbold. Og ellers spillede 
jeg håndbold fra 10-års alderen 

frem til ca. 8. klasse, hvor vi ikke 
længere var nok til at kunne sætte 
et helt hold. Derfor rykkede jeg den 
sidste tid til ØBG. HA85 var for mig 
stedet, hvor jeg havde mulighed for 
at udvide mit netværk. Det er en re-
lation, der bliver skabt gennem en 
fælles interesse for sport fremfor på 
skolebænken.
 
Mange af oplevelserne på baner-
ne, er blevet til minder. Og flere 
af de værdier og egenskaber som 
naturligt opstod ved holdsporten 
har vist sig værdifulde senere.

- De mest mindeværdige øjeblikke 
for mig har været vores ture til cups. 
Det skaber en helt speciel følelse af 
fællesskab at være afsted en week-
end med sit hold. At være en del af 
et team er også, hvad der motiverer 
mig på mit arbejde den dag i dag. 
God kommunikation og godt sam-
arbejde er i høj grad vigtigt for at 
skabe resultater – fuldstændig lige-
som på banen.

Boldspillet er lagt på hylden
I en travl hverdag som restaurant-
chef på Sunset Boulevard i Silke-
borg, har Julie valgt en ny form 

for motion som passer bedre til 
flyvske vagtplaner.

- Jeg lagde desværre bolden på hyl-
den, da jeg begyndte at ride dressur 
på et højere plan end jeg ellers hav-
de gjort mig i. I mange år har jeg 
haft hest, men det er desværre også 
sat på pause lige i øjeblikket, da mit 
arbejde tager meget af min tid. Et 
par gange i ugen bliver løbeskoene 
snøret ellers nøjes jeg med almin-
delig styrketræning i det lokale fit-
ness i Lysbro.
 
Tænkte på barndomsklubben
- Grundet en fejlleverance, var min 
restaurant brændt inde med hele 
10 kg. harpiksfjerner… Dét er ikke 
til meget nytte her! Derfor kontak-
tede jeg HA85, hvor jeg fik fat på 
Morten, der meget gerne ville hjæl-
pe mig af med det! 

- Sidenhen er det blevet et lille spon-
sorskab, der for min virksomhed 
har værdi, da det er lokal reklame. 
For mig personligt, har det kæmpe 
værdi at bidrage til en forening, 
som jeg førhen har repræsenteret 
så stolt i de røde farver, afslutter 
Julie Madsen.

Samarbejdet mellem HA85 og 
Sunset Boulevard, har allerede re-
sulteret i, at klubbens hjælpetræ-
nere til jul, som tak for indsatsen 
i 2020, nød godt af gavekort til 
restauranten. Også årets HA85-ju-
lekalender blev støttet - og de 
bedst sælgende medlemmer, 
blev belønnet med gavekort.

RESTAURANTCHEFENS 
GODE HA85-MINDER
Af Morten Dixen Olseth

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. 

For 3. år i træk har vi igen 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_211220.indd   1HA85_21X27,9_Silkeborg_Lars_211220.indd   1 22-12-2020   09:29:5822-12-2020   09:29:58
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Der har gennem årene været 
flere tilløb til realisering af det 
store ønske om en kunstgræs-
bane ved HA85. Nu vil vi samle 
de gode kræfter og den lokal 
vilje, til at få konkretiseret pro-
jektet - og vi har brug for dig!

Som alt andet i HA85-regi, base-
rer små og store projekter sig på 
vores tid, den frivillige indsats 
og at én eller flere holder tovet. 
Som konsekvens af ildsjæles 
mange andre opgaver, bl.a. med 
det langstrakte halprojekt, er det 
afgørende skridt ikke taget. Men 
det sker nu med bl.a. din hjælp.

Behovet er og bliver stort
En kunstgræsbane i Hvinningdal, 
har jo været et stort ønske længe, 
og behovet er i den grad til stede. 
Der er lang vej for små og større 
fodboldstøvler til enten Marien-

lund i sydbyen, Søholt, Sejs eller 
Buskelund, når man skal træne 
fodbold i perioden midt okto-
ber til april. Og når man kommer 
frem, er der pres på banerne.

En kunstgræsbane i Hvinningdal 
vil komme hundredevis af fod-
boldspillere i bl.a. HA85, FC Silke-
borg og ØBG til gode. Og mange 
andre klubber. For en bane her vil 
alt andet lige, samtidig aflaste de 
andre baner i Silkeborg.

Spirende politisk opbakning
Lokalplanen i Hvinningdal blev 
allerede forberedt i forbindelse 
med halprojektet, lokale kræfter 
varmer op og flere byrådspolitike-
re næver opbakning til at støtte et 
projekt. Heriblandt næstformand 
i Kultur-, Fritids- og Idrætsudval-
get Rune Kristensen (S), og i et 
fælles indlæg i Midtjyllands Avis 

9. februar 2021, nævner Martin 
Jakobsen og Gitte Willumsen (K) 
specifikt et behov for en kunst-
bane i Hvinningdal. Og mon ikke 
flere tilslutter sig inden kommu-
nalvalget i november... Vi hol-
der i hvertfald et skarpt øje med 
hvilke kandidater, som udtrykker 
opmærksomhed på vores lokal-
område.

Meld dig til projektgruppen
Vi kan naturligvis ikke forvente 
at politikerne støtter os, hvis ikke 
vi som borgere i lokalområdet 
viser handlekraft. Derfor rækker 
vi nu ud efter alle som er interes-
serede i at deltage i og omkring 
en projektgruppe. Kontakt os og 
vær med, når vi samler kræfterne 
på et snarligt møde om en kunst-
græsbane i Hvinningdal.
Skriv en mail til web@ha85.dk, og 
vis din interesse og opbakning. 

NEXT UP: 
KUNSTGRÆSBANE I HVINNINGDAL 
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A L L  D A N I S H  H O T E L
S40

års jubilæum

Se alle jubilæumstilbud på 
smalldanishhotels.dk/40aar

og book allerede i dag!

40 år med moments of happiness
Small Danish Hotels kan i 2021 fejre 40 års jubilæum. 

Det markerer vi med fantastiske jubilæumstilbud 
fra vores mange hyggelige kroer og skønne hoteller, 
som glæder sig til at tage imod dig.

Gavekort til hotelophold
Danmarks største hotelkæde | Hyggelige kroer og skønne hoteller
Det gode værtskab | Personlig betjening | 100% danskejet
Aktiveret ved køb | 3 års gyldighed | Gaveæske / print selv | Fra kr. 200,-

Køb gavekort på smalldanishhotels.dk/gavekort

SMALL DANISH HOTELS

Gavekort til hotelophold
Aktiveret ved køb | 3 års gyldighed | Gaveæske / print selv | Fra kr. 200,-

SOLAFSKÆRMNING & TYVERISIKRING
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Mads Balle (tv) og Jonas Koch overtog fra årsskiftet ansvaret for klubbens serie 3-hold.

Når bolden igen ruller i 2021 
er det med et nyt trænerteam 
ved roret for FC Silkeborgs ny-
oprykkede serie 3-mandskab, 
som er kommet i kompetente 
hænder ved Mads Balle og Jo-
nas Koch.

I spidsen for serie 3-holdet bli-
ver fra årsskiftet Mads Balle, som 
kommer med mange års erfaring 
fra Lemming IF, hvor han har stå-
et i spidsen for hold fra serie 5 til 
Jyllandsserien. Ved sin side vil han 
have Jonas Koch, som er et vel-
kendt ansigt i klubben. I foråret 
2021 vil der være sat officiel titel 
på en opgave, som han også har 
udfyldt i det meste af 2020, nem-
lig assistenttræner. 

Med forbehold arbejder par-
terne for vores internationale 
fodboldcamp fortsat henimod, 
at kunne invitere til endnu en 
amerikansk-ledet fodbolduge.

Trænere og ledere fra Scandia 
United Soccer Academy, DGI og 
HA85 har i skrivende stund stadig 
håb om at kunne bygge videre på 

de tidligere succesfulde besøg i 
Hvinningdal. Men der er naturlig-
vis en del usikkerhed, om det kan 
lade sig gøre.

De tidligere besøg gav den ameri-
kanske delegation en oplevelse af 
stor lokal gæstfrihed og gode fa-
ciliteter, og har et stort ønske om 
at vende tilbage. 

Denne gang har vi i HA85 og med 
amerikanernes danske kontakt, 
allieret os med DGI Midtjylland, 
for at løfte samarbejdet og i sidste 
ende deltagernes oplevelse.

Så snart der er mere sikkerhed 
omkring det, vil HA85 melde ud 
om  tidspunkt for campen, tilmel-
ding og pris.

Senioransvarlig i FC Silkeborg, 
Ronnie Bang fortæller begejstret 
om den nye trænerduo: 

- Jeg er en meget glad mand. Det er 
nu et par dage siden, at jeg havde 
fornøjelsen af, at fortælle spillerne, 
at det bliver Mads og Jonas, som 
skal svinge pisken over dem frem-
adrettet, og det er vel meget posi-
tivt modtaget. 
- Det er et rigtig kompetent team vi 

har fået samlet her. Både når man 
ser på de kloge fodboldhoveder, 
som sidder på både Jonas og Mads, 
men mindst lige så vigtigt, så har vi 
at gøre med to personer, som har 
de værdier, som vi værdsætter her i 
FC med stor stil.

- Jeg ved, at jeg taler på vegne af 
alle i og omkring klubben, når jeg 
siger, at vi glæder os til at se dem i 
aktion, afslutter Ronnie Bang.

NY TRÆNERSTAB
FOR FC SILKEBORGS
SERIE 3-HERRER

HÅB OM INTERNATIONAL SUMMERCAMP I HA85

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.

Vi sælger 
stadig biler! 

Kontakt os på: 
72 10 02 00 eller

info@bilerneshus.dk  
for prøvekørsel 

og køb.
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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.

Velkommen til Mizuno Halvma-
raton - Silkeborg! Et Covid-19- 
venligt løbearrangement for alle.
Datoen frigives snart!

RacingDenmark/Eventyrsport har 
lavet et samarbejde med forskelli-
ge løbeklubber i lokalområdet og 
HA85 er selvfølgelig også med.

Mizuno Halvmaraton – Silkeborg 
består af forskellige ruter, som ta-
ger dig igennem midten af Silke-
borg by og de skønne naturområ-
der tæt på byen.
Alle ruter er markeret og delvist 
afspærret, så løberne får en skøn 
oplevelse inde og omkring Silke-
borg bymidte.

BLIV HA85-CREW TIL LØBET 
OG TJEN PENGE TIL KLUBBEN! 
HA85 bliver en aktiv spiller før 
løbet og på selve løbsdagen. Alt 
det arbejde, som HA85 ligger i 
samarbejdet bliver belønnet med 
kroner til klubkassen. Og du kan 
sagtens både være crew og del-
tage i selve løbet. I kommer til at 
høre mere om dette samarbejde i 
den nærmeste fremtid.

RUTERNE  (alle med start i Silkeborg C):

Børneløb -  2,5km
En kort, hurtig og markeret rute, 
med fokus på en god oplevelse 
for ungerne. Ta hele familien med.

RoadSpeed - 10,5 km 
På denne distance kommer du 
til at opleve den smukke bynære 
natur Silkeborg har at byde på og 
du kommer også til at løbe rundt 
i Silkeborg bymidte - et smukt løb 
med fokus på flow og fart.

RoadChamp - 21,5 km
Denne distance er god for dig der 
kan lide en udfordring. På denne 
halvmaraton distance har vi sikret 
dig en fantastisk løbeoplevelse, 
hvor du løber 2 runder af af knap 
11km og får masser af den gode 
stemning fra publikum ind under 
huden.

TILMELDING ÅBNES PÅ HA85.DK
Som medlem af HA85 får du 20% 
rabat på alle distancer. 
Rabatkoden modtager du på den 
mailadresse du sidst har brugt 
ved kontingentbetaling.

VELKOMMEN TIL LØBEFESTEN!

Fantastisk løbeoplevelse.
Stemning i verdensklasse.

Velmarkeret rute.
GPX-fil med ruterne.

Startnummer, chip 
og tidstagning.

Lækre og 
velassorterede depoter.

Løbsbilleder.
Medaljer til alle 

gennemførende.
Flotte præmier.

Professionelt og COVID19-
sikkert-arrangement.

Garanti for tilbagebetaling 
ved aflysning.

NYT MOTIONSLØB 
I HJERTET AF SILKEBORG

SÆRLIG HA85-RABAT

Bemærk:
Datoen for jubilæums- løbet er ikke frigivet ved redaktionens afslutning.

Hold øje med 
Racingdenmark.dk(men start bare træningen!)
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Mens harpiks, støvler og fjer-
bolde får en pause, hamrer vi 
stadig løs på tastaturet. En af 
fordelene ved eSport er at vi 
ikke ”behøver” at mødes, for 
at kunne vedligeholde en no-
genlunde virkelighedsnær træ-
ning. Vores slagmark er nemlig 
virtuel.  

Vi bestræber os på at være effek-
tive til træningen, men har be-
stemt også kunne mærke, hvad 
en lang skoledag foran skærmen 
gør ved spillerne. Jeg tror, vi er 
mange som har det lidt på sam-
me måde. Man bliver godt mør i 
bolden, hvis man skal sidde stille 
i for mange timer. Derfor har der 
også været en god snak om at 
få luftet sindet, og ikke mindst 
kroppen, i ny og næ. I eSport er 
forudsætningen for at præstere, 

sjovt nok den samme som i andre 
sportsgrene. Motion, kost, struk-
tureret træning og ikke mindst 
mentalt overskud er alle vigtige 
variabler. 

God placering i esportligaen
I øjeblikket er vi i fuld sving med 
at nå toppen af vores pulje i 
eSportligaen. Vores liga-hold som 
spiller i A2 (anden bedste række 
inden divisionsspil) har haft en 
turbulent start, men er så småt 
ved at finde takten og har vundet 
to ud af tre mulige opgør. I uge 8 
og 9 spilles de to sidste kampe fra 
denne spilrunde. 

Vi savner esportlokalet
Selvom vi fortsat har gode vilkår 
for at opretholde træningen, glæ-
der vi os ligesom mange andre til 
at være tilbage i klubben. Her dyr-

kes nemlig den ægte vare. Fælles-
skabet, holdånden, kommunika-
tion og highfives er nu engang 
bare bedst, når vi er i samme rum. 

HJEMME 
ER GODT, MEN 
ESPORTLOKALET 
ER BARE BEDST
Af Andreas ’Lebowski’ Tanski, Headcoach HA85 Esport.

Svanemærket er det officielle miljømærke i hele Norden og mere populært 
end nogensinde før. Mere end 8.000 byggerier er Svanemærket.
Det overordnede mål er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. På 
den måde gavner Svanemærket både mennesker, miljø og jordens ressourcer.
Svanemærkets licens kan gives til unikke huse, rækkehuse, lejligheds- 
ejendomme, skoler eller daginstitutioner. 
Vi vurderer design, økonomi og om projektet lever op til kravene i miljø- 
mærkekriterierne. Vi hjælper med at screene projektet, udarbejde ansøg-
ningen om licens og al den nødvendige dokumentation der sikrer licensen 
og intentionerne. 

Trivsel i hverdagen kunne begynde med en kop kaffe ...
Kontakt os til en snak om dit sunde byggeri, der skaber trivsel i hverdagen på 
tlf. 2883  4427 eller jet@constructa.dk

Svanemærket sundt byggeri
- design og planlæg byggeriet sundt !

I Constructa har vi fokus på

at byggeri vurderes på deres positive bidrag til at underbygge fællesskab, 
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

210x297 mm HA85 jan2021.indd   1210x297 mm HA85 jan2021.indd   1 26-01-2021   15:04:3226-01-2021   15:04:32

Under hele corona-nedlukningen har 
esport headcoach Andreas ’Lebowski’ Tan-
ski, afviklet alle træningspas med spillerne 

online fra hjemmekontoret. Andreas har 
ansvaret for CS:GO-turneringsholdene, 

som spiller i eSportligaen.

ONLINETRÆNING
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Da det planlagte store LAN 
i Hvinningdal hallen måtte 
aflyses i november pga. for-
samlingsgrænsen, sadlede 
esport-udvalget om til et langt 
mindre og internt event.

Esport-afdelingen i HA85 gjorde 
sig umage for skabe en hygge-
lig ramme for gaming og godt 
samvær, og sikrede samtidig pas-
sende afstand mellem spillerne, 

adgang til håndsprit og fulgte i 
øvrigt retningslinjerne fra DGI. 
Det blev en super dag med mas-
ser af gaming, konkurrencer og 
udvikling af fællesskabet på hol-
dene.

Eneste igangværende aktivitet
Esport har under hele den lange 
periode hvor fysiske fællesskaber 
ikke har været mulige, alligevel 
kunnet holde træningen ved lige. 

Som den eneste afdeling i HA85, 
har Esport ikke været lukket ned, 
men omlagt til onlinetræning. 
Turneringsholdet har også fortsat 
kunne deltage i Esportligaen.

Så uanset corona, vil foråret byde 
på masser af gaming i HA85. Fak-
tisk har vi undervejs åbnet endnu 
et CS:GO-hold for Let Øvede. Der 
er i skrivende stund stadig ledige 
pladser - tjek vores webside!

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
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

MINI-LAN GENNEMFØRT
MED SPRIT OG ANTIVIRUS

Før fysisk forsamling lukkede alle aktiviteter, nåede HA85 Esport at gennemføre et mini-lan en lørdag i november. Siden er alt foregået 
online, både træninger og turneringsdeltagelse.
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Med den nye aftale mellem 
idrætsforeningen i Hvinningdal 
og sparekassen med hovedsæ-
de i Lysbro, forlænges det tætte 
samarbejde, som startede for 
mere end 20 år siden.

- Vi er rigtig stolte over at kunne bry-
ste os af opbakningen fra Folkespa-
rekassen. Det økonomiske i aftalen 
har stor betydning for de oplevelser 
vores store frivillige team, kan tilby-
de klubbens medlemmer, fortæller 
formand Morten Dixen Olseth og 
fortsætter:

- Derudover giver aftalen HA85 nu 
mulighed for, at iværksætte en ræk-
ke bæredygtige tiltag vi i ledelsen 
har haft ønsker om. Det handler 
bl.a. om en omlægning af forbrug 
af energi og forbrugsstoffer i klub-
huset, mindre plastservice, miljø-
certificeringer osv. Det vil man se 

blive udrullet henover det kom-
mende år.

HA85 spiller en vigtig rolle 
Hos Folkesparekassen er man gla-
de for den indgåede Superpart-
neraftale.

- For Folkesparekassen har det væ-
ret naturligt fortsat at støtte op 
med et nyt tre-årigt sponsorat, for-
tæller Jesper Mørkenborg Kjær, 
kommunikationsansvarlig i Fol-
kesparekassen og uddyber:

- HA85 er mere end en idrætsfor-
ening. Det er et naturligt samlings-
punkt for hele lokalsamfundet, og 
det ansvar lever foreningen flot 
op til med utallige aktiviteter, der 
både inkluderer foreningens man-
ge medlemmer og andre folk i om-
rådet uden direkte tilknytning til 
HA85.

- Derudover har HA85 flere tiltag, 
der understøtter en bæredygtig 
udvikling. I Folkesparekassen er vi 
selv meget optagede af FN’s Ver-
densmål, som vi arbejder på at 
inkorporere i alt, hvad vi gør. Ver-
densmålene kan for mange føles 
fjerne og svære at forstå. Ikke desto 
mindre er Verdensmålene også re-
levante her i Danmark. For eksem-
pel når det handler om bæredygtig 
udvikling af lokalsamfund, generel 
sundhed og trivsel i befolkningen 
og lokale indsatser for klima og 
miljø. Her spiller HA85 en utrolig 
vigtig rolle, og det vil vi selvfølgelig 
gerne støtte op om i Folkesparekas-
sen, afslutter Jesper Mørkenborg 
Kjær.

Overvejer du at skifte bank, så gå 
ind på www.folkesparekassen.dk, 
hvor du nemt kan komme i kon-
takt med en rådgiver.

HA85 OG FOLKESPAREKASSEN 
INDGÅR NY 3-ÅRIG AFTALE

Unisex & one-size 36-44.
70% bambusviscose, 18% spandex, 12% nylon.

ANKELSOKKER, SORT, 7 PAR 

150,-/pk.
ANKELSOKKER, HVID, 7 PAR 

150,-/pk.
SOKKER, SORT, 5 PAR 

150,-/pk.

Unisex & one-size 36-44.
70% bambusviscose, 18% spandex, 12% nylon

Unisex & one-size 38-45. 74% bambusviscose, 
17% polyester, 5% nylon, 4% elestane.

NORSK DESIGN & KONCEPT

Bambusa tilbyder sponsorsamarbejde med sportsklubber og foreninger.

 - Det skal være bæredygtigt og helt uden risiko hele 
vejen igennem. Det er i detaljerne, vi gør den store forskel. 

Vi lægger vores passion i hver tanke og tråd.
Håvard Gundersen, grundlægger.

BAMBUSA SOKKER AF BEDSTE KVALITET TIL HELE FAMILIEN

WWW.BAMBUSA.DK

75 MILLIONER TIL ALMENE OG VELGØRENDE FORMÅL

Siden 2017 har Bambusa bidraget med 75 mio. norske kroner til ca. 2.400 
sportsklubber og foreninger i Norge og Sverige. Klubberne har fået gevinst 

ved at børn og unge har solgt miljøvenlige bambussokker.

I Danmark er vi stolt sponsor af håndbold-ligaen:

Bambusa_HA85 annonce_210x297.indd   1Bambusa_HA85 annonce_210x297.indd   1 10.02.2021   18.0210.02.2021   18.02

Når det gælderkontaktlinser
er vi løsningen – på kort og lang sigt

Når det gælderkontaktlinserNår det gælderkontaktlinserNår det gælder

er vi løsningen – på kort og lang sigt

• Professionel undersøgelse

• Topografi ske billeder af din hornhinde

• Linseabonnement uden besvær

• Også mulighed for kontantkøb

• Vi kan sende linserne direkte til dig

• Aldrig mangel på linser

• Du har altid styr på økonomi og 

  leveringstidspunkt

• Du betaler kun for det, du bruger

• Start og stop af abonnement 

  som det passer dig

• Altid først med de nyeste linsetyper

• Vi indkalder til kontrol

• Flex mellem linser og briller

• Vi tilpasser speciallinser 

Det kan du se frem til 

hos Nyt Syn Silkeborg 

Kontaktlinseklinik:

Vi hjælper dig godt i gang.
Kontaktlinser er den idelle løsning for alle, 
der ikke kan se sig selv med briller, men også 
for brillebrugere, der dyrker motion, sport og 
lignende. Hos Nyt Syn hjælper vi dig godt i gang 
med kontaktlinserne. Vi starter med en profes-
sionel øjenundersøgelse, og fi nder ud af om 
du er egnet til at bruge kontaktlinser. Dernæst 
tager vi en snak om de forskellige linsetyper og 
løsninger. Er kontaktlinser det bedste for dig, 
fi nder vi en løsning, der sidder lige i øjet ...

  Vi gør det nemt at have 

kontaktlinser. Kig ind 

    og få en linsesnak

Nyt Syn Silkeborg Optik og Kontaktlinseklinik
Nygade 6 • Silkeborg • 86 80 19 00 • silkeborg@nytsyn.dk            
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Etableringen af den nye hal 
følger fint tidsplanen, og skal 
efter planen stå færdig til efter-
året 2021.

Siden selve byggeriet af den nye 
hal og fællesskabshus gik igang, 
har man fra den sikre side af af-
spæringerne, nærmest dagligt 
kunne se markante ryk 
i processen. Fra første 
spadestik i oktober til 
vinterferien, har Wils 
A/S som er totalen-
trepreneur gravet ud, 
stabiliseret, støbt og 
rejst de store bærende 

elementer - og kort inden vinter-
ferien også fået monteret de ind-
vendige vægge. 

Det lokale pres har båret frugt 
Her på siden vises en teknisk teg-
ning af fordeling og indretning af 
fællesskabshuset. Arbejdsgrup-
pen omkring projektet, har ved- at få de mange indsamlede mid-

ler til at række så langt som over-
hovedet muligt. Men den store 

indsats bar frugt og sik-
rede vigtige og værdi-
fulde elementer på de 
endelige tegninger. 

Glæd jer!
Der er meget at se frem 
til, når Bilernes Hus Are-
na slår dørene op til ef-
teråret. HA85 og Hvin-
ningdalområdet får med 
byggeriet, helt nye mu-
ligheder, kapacitet og 
aktiviteter for alle helt 

lokalt. Følg gerne med på HA85’  
Facebook-side hvor nye billeder 
fra byggeriet lægges op løbende.

holdende kæmpet lokalområdets 
sag med bygherren Silkeborg 
kommune. På den ene side skulle 
der inddrages nogle lovpligtige - 
og for kommunen obligatoriske 
faciliteter, og på den anden side 
har vi som de kommende brugere 
haft en lang række ønsker. 
Det har været det muliges kunst, 
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Signaturforklaring

Sandwichplader i 3 forskellige standart farver fra leverandør

Facadeplader 6 mm Steni Colour plade SN 2008, S 4550-Y80R rød

Mål & koter:
Alle mål er angivet i mm

Alle koter er angivet som Relative koter i meter.
reltativ 10.000 = faktisk 79.010

Beton element

Farve på alu-sålbænke og inddækninger - RAL 7024 Antazit

Farve på vinduer og døre - Udvendig RAL 7024 Antazit. Indvendig RAL 9010

AK01_H2_EX_N01

1 : 100

EX Facade mod vest

1 : 100

EX Facade mod øst

Tegning af det nye byggeri: Til venstre ses den nye hal, den røde facade i midten er ingangspartiet til bygningen som udgør fællesskabs-
hus, som bl.a. rummer mødelokaler/flexrum. Og til højre er den eksisterende Hvinningdal hal og aflastningssal skitset.

Uden den store lokale indsamling, borgernes  
køb af folkeaktier, fonds- og sponsormidler ville  
vi ikke have fået hverken omklædningsrum, 
tribunerækker, møderum eller fællesarealer.  

BILERNES HUS ARENA
REJSER SIG MED HASTIGE SKRIDT
Af Morten Dixen Olseth
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VI STØTTER den ny Hvinningdal hal & Fællesskabshus! 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

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

Fredelund HoldingØjenlægernes Optik
Godthåbsvej 4
8600 Silkeborg

CodeBoost ApS

Hvinningdal Grundejerforening

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

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



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
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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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CONTAINEREN MED SPORTSTØJ
ER NÅET FREM TIL GAMBIA 

Donationerne fra bl.a. HA85 muliggjorde skolefodbold, samt etablering af fodboldturne-
ringen YaSally Cup for alle landsbyerne i distriktet i det vestlige Gambia..

Tilbage i september 2020 do-
nerede HA85 en stor mængde 
spillertøj og andet sportstøj til  
Støtteorganisationen ”YaSally 
Charity Organisation”, som har 
fokus på lokalområder og især 
skoler i Gambia. 

Containeren med tøj og andre 
donationer fra bl.a. HA85 nåede 
til Gambia ved årsskiftet, og nu 
bliver de forskellige ting distribu-
eret for at gøre gavn hos børn og 
unge i de endelige fokusdistrikter.

Billederne her på siden, som vi har 
modtaget i februar, er fra Sitanun-
ku School ved Lamin i det vestlige 

Gambia. Med billederne fulgte en 
kærlig hilsen med tak til alle som 
har bidraget til sendingen.
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Skolen skifter adresse fra Eider-
vej 50 til Padborgvej 131, fordi 
adgangen til skolen nu bliver fra 
Padborgvej.

Fratræder som skoleleder
Efter 4½ år har jeg d. 26. februar 
sidste arbejdsdag som skolele-
der for Hvinningdalskolen. Da 
jeg næste gang fylder 62 år, har 
jeg indgået en senioraftale med 
Silkeborg Kommune om at bli-
ve omplaceret til andet arbejde i 
kommunen indtil jeg en gang går 
på pension. Fra d. 1. marts skal 
jeg derfor være afdelingsleder på 

3½ år efter at kommunen be-
sluttede at inddrage tidligere 
SFO-lokaler til en daginstituti-
on er erstatningsbyggeriet en-
deligt gjort færdigt. 

Det nye byggeri består af en lille 
ny tilbygning til den eksisterende 
SFO-bygning, så undervisnings-
område for 1. og 2. årgang nu er 
sammenhængende med fritids-
delen. 3. årgang har fået hele 1. 
salen i SFO-bygningen som deres 
område. 

Klubben har fået nye lokaler i tid-
ligere undervisningslokaler, hvor 
der er etableret KREA lokale, ga-

Ungdomsskolen med ansvar for 
10. klasserne og GFU. 

Mit fokusområde i årerne har 
været skolens økonomi, som var 
blevet belastet af et overforbrug 
i årerne inden. Jeg kan ikke skrive, 
at skolens underskud er væk, men 
at grundlaget for at arbejde med 
nedskrivningen nu er til stede, ef-
ter flere års tilpasning af antallet 
af medarbejdere på skolen. 

Jeg har været glad for årerne på 
skolen. Mødt en masse dejlige 
børn og haft mange gode sam-
taler med forældre. Hvinning-
dalskolen har alle forudsætninger 
for stadig at være den gode sikre 
base for områdets børn med dyg-
tige lærere og pædagoger til at 
give dem de faglige som sociale 
kompetencer til at komme vide-
re i livet med efter folkeskolen. 
Fortsætter forældrekredsen med 
at bakke om skolen som hidtil, vil 

minglokale, nyt køkken/spiselo-
kale med et hæng ud-område. Alt 
i alt en løsning som giver mulig-
hed for at skolens børn oplever, at 
der er forskel på at være i skole og 
i fritidsdelen. Det er vigtigt at lo-
kalerne er med til at understrege, 
hvilke omgangstoner der er gæl-
dende i de forskellige arenaer.

P-plads, bålhus og legeredskab
Her i det tidlige forår får skolen 
etableret et nyt bålhus i stedet 
for det nuværende, som virke-
lig trænger til at blive udskiftet. 
Og umiddelbart foran SFO-byg-
ningen vil der blive opstillet et le-
geredskab i det nuværende lege-
område. Nybygning, nyt bålhus 
og legeredskab skal alt sammen 
være med til at give skolen et fri-

det også være med til at sikre det-
te grundlag.

Støt og tag del i HA85’ arbejde
Jeg vil gerne takke HA85 for sam-
arbejdet om at få Bilernes Hus  
Arena til området. Der har været 
afholdt mange møder siden min 
opstart på skolen. Først om at 
overbevise politikerne om nød-
vendigheden af en ny hal, og så 
siden hele processen med at få 
hallen projekteret, tilpasset 3 lo-
kalplaner, koordinering med Out-
door Silkeborg om Hvinningdal 
Torv og man kunne blive ved.

Det der har kendetegnet sam-
arbejdet, har været viljen til at 
finde løsninger og gå forskellige 
veje for at nå målet. Man kan kun 
have respekt for det store frivilli-
ge arbejde som gøres i forenin-
gen. Derfor her en opfordring til 
at støtte op om HA85 og tilbyde 
sin arbejdskraft, så de nuværende 
frivillige ikke brænder ud inden 
andre er klar til at tage over.

Jeg vil ønske alle i Hvinningda-
lområdet det bedste for fremti-
den.

skere udtryk og forhåbentlig også 
være til glæde for områdets børn.
Der er blevet etableret en helt ny 
stor parkeringsplads, som både 
skal servicere skolen og hele fri-
tidsområdet, hallen og sports-
pladsen. En parkeringsplads med 
op til 120 parkeringsbåse. Der er 
indkørsel fra Padborgvej og tra-
fikken er ensrettet. Der er lavet et 
nyt ”kys og kør” område, hvor der 
er plads til op mod 10 personbiler 
på én gang, så afsætning af børn 
om morgenen kan forløbe hurtigt 
og effektivt. Om man helt når at 
færdiggøre pladsen inden vinter-
ferien afhænger helt af, hvordan 
vejret arter sig i perioden. Vær op-
mærksom på at indkørslen til det 
tidligere ”kys og kør” område nu 
permanent er spærret af.

Hvinningdalskolen har undergået en større fysisk forandring, både ude og inde. Foran skolen er parkeringsområdet ændret, udvidet 
tilføjet et mere sikkert og effektivt hente og bringe område. Parkeringspladsen skal også fungere som ankomst til det nye halbyggeri og 
HA85. Længere inde på skolens område står også en ny bygning til SFO/fritidsdelen klar.

Der er lavet et nyt ”kys og kør” område, 
med plads til 10 personbiler på én gang, 
så afsætning af børn om morgenen kan 
forløbe hurtigt og effektivt.

Den nye tilbygning på Hvinningdalskolen 
står nu færdig, og giver et løft til skolens 

fritidsdel samtidig med at den sammen- 
kobler SFO-bygningen med en skoleblok.

MARKANTE FORANDRINGER 
PÅ HVINNINGDALSKOLEN

Af Claes Pedersen, 
afgående skoleleder, Hvinningdalskolen.
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Hvinningdal området er gennem 
de seneste 40-50 år udbygget til 
det område, som vi ser i dag. I øje-
blikket sker der rigtig meget i det 
centrale Hvinningdal.  

Skolen er netop blev udvidet, 
den nye kirke er under opførsel 
og den længe ventede hal skyder 
godt i vejret. 

Desuden er der gang i tæt lav 
bebyggelse vest for Vestre Høj-
marksvej. Langs Vestre Ringvej er 
der ved at bliver opført nogle lidt 
utraditionelle huse på den tid-
ligere Fiskars grund og der pro-
jekteres byggeri på Impala grun-
den. Hvorvidt de nye rækkehuse 
passer ind i det omkringliggende 
samfund, kan der være mange 
meninger om...

Den nye kommuneplan
Medens der ikke er mange bygge-
muligheder tilbage i selve Hvin-

ningdal, oplever vi nu et sandt 
byggeboom i vores naboområder 
dels i Funder og dels i Buskelund/
Balle området. 

Med den kraftige befolkningstil-
vækst vi oplever i disse områder 
og som vi også oplevede i Hvin-
ningdal for få år siden har vi også 
brug for en opdatering af vejnet-
tet.  I denne opdatering står ikke 
mindst en færdiggørelse af Vestre 
Højmarksvej mellem Eidervej og 
Funder på Silkeborg kommunes 
to do liste.  Vejen er nødvendig 
og vi må sammen med kommu-
nen sikre, at den placeres på en 
fornuftig måde i området, således 
den ikke skæmmer vores smuk-
ke natur og at området fortsat er 
et rekreativt område for gående, 
cyklister og motionister.

Har du en idé, et projekt og 
lyst til at byde ind?

Når den nye Hvinningdal kirke 
står færdig på toppen af bak-
ken, fraflyttes den nuværende 
Hvinningdal kirke, og i bund 
og grund skal den bygningen 
blot rives ned.

Bygningen er opført i 1994/95 
og er i særdeles god stand. Så 
det vil være oplagt at bruge 
den til et andet offentligt for-
mål i Hvinningdal. Mulighe-
den er der, og med det rigtige 
projekt vil det være muligt 
(om end ikke sikkert) at kunne 
overbevise kommunalpoliti-
kerne om at stille op mod kr. 
100.000 til dækning af de årli-
ge driftsudgifter.

Derfor; hvad skal vi bruge den 
nuværende bygning til? Send 
dit forslag til tej@ballesogn.dk.

HVAD SKAL DER SKE 
MED KIRKEN?
Af Tom Ebbe Jakobsen, Formand, Hvinningdal Lokalråd

Tidligere har kirkerummet været ram-
me for lokale musik og kulturarrange-
menter. Alle muligheder kan komme i 
spil - det afgørende for de gode idéer, er 
et lokalt initiativ og drivkraft.

Kontaktlinser er den ideelle løsning for alle, der 
ikke kan se sig selv med briller, og for alle brille-
brugere, der dyrker motion, sport og lignende. 
Hos NYT SYN hjælper vi dig godt i gang med 
kontaktlinserne. Vi starter med en professionel 
synsundersøgelse, og fi nder ud af om du er 

egnet til at bruge kontaktlinser. Dernæst tager 
vi en snak om de forskellige linsetyper og 
løsninger. Er kontaktlinser det bedste for dig, 
fi nder vi en løsning, der sidder lige i øjet 
– nu og på sigt. Kig ind og få en linsesnak.

Kontaktlinser uden besvær

Book en
synsprøve på

nytsyn.dk 

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

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

Nyt Syn Silkeborg Optik og Kontaktlinseklinik
Nygade 6, 8600 Silkeborg
86 80 19 00, nytsyn.dk/silkeborg
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Det handler 
ikke kun om dig!

Når du vælger Folkesparekassen, har vi selvfølgelig fuld fokus på dig 
og din økonomi. Men vi arbejder samtidig for en bæredygtig udvikling. 
Vi har FN’s Verdensmål med i alt, hvad vi gør og sætter mennesker og 

miljø før profit. Til glæde og gavn for de kommende generationer.

Lyder det interessant? 
Læs mere på vores hjemmeside eller giv os et kald. Selvom vi 

har dørene lukket, er vi klar til at hjælpe dig.

  86 811 611
folkesparekassen.dk


