
HALPROJEKT 
Invitation til rejsegilde 22. juni

HÅNDBOLD 
Træning og fællsskab vedligeholdt

ESPORT 
Tog både guld og sølvmedaljer

Hvinningdal 
AKTIVITETSFORENING
HAvisen for HA85.  Nr. 111 - Juni 2021.
Udkommer i Hvinningdal, Lysbro og Buskelund

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

COMEBACK TIL
FORENINGSLIVET
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LEDER

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.

Booking af HA-Huset 
Janie Thing Andersen
café@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

Bestyrelsesmedlem
Lise Skovmose
Tlf. 61 12 68 52
lise.skovmose@hotmail.com

E-sport
Simon Fischer Holm 
esport@ha85.dk

Løb/Skovløberne
Ulla Andersen, 
loeb@ha85.dk

Seniorgymnastik 
Bo Rasmussen 
seniorgym@ha85.dk

Dans 
Trine Søbjerg, 
dans@ha85.dk

Minidans & Maxidans
Pia Mikkelsen Toft 
minidans@ha85.dk

Småbørns Tumletid
Mette Kinnari Strudsholm
tumletid@ha85.dk

HA85 AFDELINGER

Fodbold
fodbold@ha85.dk

Håndbold
haandbold@ha85.dk

Badminton 
Anne Grøndahl Poulsen, 
badminton@ha85.dk

Indrømmet... jeg er ikke matematiker, 
og ovenstående formel holder givet-
vis ikke ved de eksamener, hvor man-
ge unge i denne tid skal vise deres 
kunnen. 

Men det er også blot et forsøg på at 
udtrykke den historisk, specielle sæ-
son HA85 har været igennem. Nok 
har tiden for klubben, aktiviteterne og 
foreningslivet været svær, og for nog-
le medlemmer også haft ærgerlige so-
ciale konsekvenser. Men i bestyrelsen 
vælger vi at se konstruktivt og optimi-
stisk på vores situation.

[Indvikling] Siden marts 2020 har det 
mildt sag været indviklet, at navigere  
i regler og retningslinjer for hvilke 
idrætter, og under hvilke forhold vi 
måtte udøve.

[Afvikling] Henover foråret har vi i fle-
re ryk, både frem og tilbage, heldigvis 
oplevet at flere og flere af begrænsnin-
gerne, hen imod træning og kampe 
som vi kender det og har savnet, er 
bortfaldet. 

[Udvikling] Vi har på intet tidspunkt 
under corona-perioden, mistet troen  
på visionen eller at HA85, både på kort 
og lang sigt, vil spille en vigtig rolle i 
lokalområdet. Vi har måske endda haft 
lejlighed til at dyrke og forberede de 
udviklende tiltag, som præsenteres 
resten af året. 

Nye aktiviteter er på vej, nye projekter 
er i støbeskeen, nye sponsorsamarbej-
der ser dagens lys - og forhåbentlig vil 
nye medlemmer og flere frivillige bli-
ve en del af fællesskabet i HA85.

På generalforsamlingen i april bød vi 
velkommen til Lise Skovmose som nyt 
bestyrelsesmedlem. Samtidig sagde vi 
tak for en mangeårig indsats som for-
mand til Rasmus Munch. Han fortsæt-
ter sit store lokale engagement i flere 
af de projekter, som er igang eller un-
dervejs, og er således involveret i ar-
bejdet med kunstgræsbane, et uden-
dørs fitnessområde og udeområderne 
omkring Bilernes Hus Arena.

I andet halvår af 2021, har vi et stort fo-
kus på at dyrke værdierne i fællesska-
berne, både i afdelingerne og på de en-
kelte hold. Vi vil opfordre til deltagelse 
i stævner og andre sociale begivenhe-
der, som kan styrke det gode klubliv. 

Morten Dixen Olseth
På vegne af bestyrelsen i HA85

INDVIKLING + AFVIKLING = UDVIKLING
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5041  0364
Tryksag

Euromaster i Bilernes Hus
Bredhøjvej 5 · 8600 Silkeborg
Tlf. 7060 6180

Inklusiv1 års vejhjælpi Danmark

Mastercheck inkl. olieskift, oliefilter og sporingskontrol
Et eftersyn er med til at forebygge skader på din bil, så book tid til vores Mastertjekeftersyn 
med 36 kontrolpunkter og få en status på din bils helbred.

Åbningstilbud

Mastercheck
inkl. olieskift

995 kr.

De anviste tilbud og priser gælder kun hos Euromaster i Silkeborg indtil 30. juni 2021. Der tages forbehold for trykfejl. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabataftaler.

Silkeborg Partnercenter

Dæk BremserStyretøj OleskiftUndervogn Lys og lygter
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FODBOLD
Vores største afdeling tilbyder fod-

boldtræning for alle årgange. Helt fra 
forældre/barn-træning, børn og ung-

dom til Fodboldfitness og oldboys.

ESPORT
Vi har Silkeborgs bedste esport-

trænere og gode faciliteter. Fokus på 
et sundt gamermiljø, kommunikation, 

samarbejde og problemløsning.

LØB
Vi løber hver onsdag kl. 18.00 fra 

Hvinningdalhallen. Vi løber året rundt 
og i al slags vejr. Ruterne varierer, 

men altid i vores nærområde.

HÅNDBOLD
Flere gange om ugen fyldes hallen af 
glade håndboldspillere. Vores yngste 

spillere er på U6 mix-holdet og 
de ældste spiller med i 3. division.

SENIOR- 
GYMNASTIK
Giv dit velvære et løft!

Vores gymnastiktilbud til de 
unge ældre på 60+.

SMÅBØRNS
TUMLETID

Hyggelig stund med samvær 
og sjove motoriske lege. Vi 

balancerer, ruller og kravler.

BADMINTON
God og indholdsrig træning, hvor 

glæde og smil er i højsædet. Ungdom 
træner mandage, og senior om 

torsdagen. Baneleje er også muligt.

KVINDEDANS
Danseglæde og fantastisk sjov 

holdmotion. Vi giver den max gas 
hver mandag til fed musik 

- og intet er forkert.

MINIDANS
Her bliver danset og grinet til 

sanglege, MGP danse og hvad der 
er populært i aldersgrupperne 

hhv. 3-4 år og 5-7 år.

I HA85 KAN DU GÅ TIL...

Euromaster i Bilernes Hus
Bredhøjvej 5 · 8600 Silkeborg
Tlf. 7060 6180

Inklusiv1 års vejhjælpi Danmark

Mastercheck inkl. olieskift, oliefilter og sporingskontrol
Et eftersyn er med til at forebygge skader på din bil, så book tid til vores Mastertjekeftersyn 
med 36 kontrolpunkter og få en status på din bils helbred.

Åbningstilbud

Mastercheck
inkl. olieskift

995 kr.

De anviste tilbud og priser gælder kun hos Euromaster i Silkeborg indtil 30. juni 2021. Der tages forbehold for trykfejl. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabataftaler.

Silkeborg Partnercenter

Dæk BremserStyretøj OleskiftUndervogn Lys og lygter

Læs mere på www.ha85.dk
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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

HA85-Juni 2021_nr 111.indd   4HA85-Juni 2021_nr 111.indd   4 06.06.2021   20.4806.06.2021   20.48

HA85

5

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

BÆREDYGTIGE TILTAG HOS 
HA85 OG VORES PARTNERE

Ingen miljømærkningsordninger er 
bedre til at sikre bæredygtig pro-

duktion af tryksager end det dan-
ske Svanemærke. De er ikke tilsat 
tungmetaller, de skader ikke mil-
jøet med kemikalier og indehol-

der ingen farlige stoffer.  Med støt-
te fra Folkesparekassen, har HA85 

sammen med Skabertrang, kunne 
miljøcertificere HAvisen som en Svane-
mærket tryksag.

Engergiforbruget i HA85 klubhuset er reduce-
ret væsentligt, efter omlægning af belysning i 
både caféområde, gangareal og på toiletterne. 
Her er opsat sensorere, som sørger for kun at lade 
lyset brænde, når der er nogen til stede.

Plasttallerkener og plastkrus udfases 
HA85 klubhuset. Generelt vil alt en-
gansservice i caféen blive indkøbt 
eller erhvervet i et bæredygtigt 
materiale. Faktisk har klubbens 
hovedsponsor Bilernes Hus, igen-
nem flere år sørget for at vi har kun-
net servere kaffe i papkrus.

På den nye p-plads ved Hvinning-
dal hallen og Fællesskabshus, er 

der opsat ladestandere til elbi-
ler. Men vidste du, at du som 
kunde i Folkesparekassen 
kan du lade din elbil op gra-
tis, mens du er til møde hos 
dem i Lysbro? Du er også 

velkommen til at lade op 
uden at være kunde, og betale 

via kort, MobilePay eller Clevers 
app.

Du kan som el-bilist roligt tage på 
Danmarkstur uden at skulle lede 
længe efter opladere til bilens bat-
teri. Small Danish Hotels er i fuld 
gang med installere elbil-ladere på 
hotelkædens overnatningssteder, 
der ligger jævnt fordelt over hele lan-
det. Initiativet er et led i en ny bæredyg-
tighedsstrategi, som kæden implemente-
rer hen over de kommende år. 

B U R E A U   O N L I N E   T R Y K
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PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

Navn: Lise Skovmose

Hvad laver du til dagligt? 
Jeg arbejder i Jyske Bank – mere 
specifikt i Jyske Markets, hvor jeg 
arbejder med Fondsmælgere og 
Investeringsforeninger og meget 
andet.

Hvilken opgave har du i
foreningen? 
Min familie og jeg flyttede til Hvin-
ningdal for 10 år siden fra Luxem-
bourg. Mine 3 børn startede til 
henholdsvis fodbold og håndbold 
i HA85, da alle skulle integreres i 
lokalområdet, og det er en god 
måde at møde nye venner på. Her 
har jeg været mor på sidelinjen, 
taget tøjvask og sørget for pause-
snack, som vi forældre deles om. 
Min mellemste søns fodboldhold 
har jeg været styrketræner for i 
vintersæsonen, hvor vi lavede styr-
ketræning en gang om ugen i Af-
lastningen. Det var fedt og en for-
nøjelse at være en del af, samt at se 
den udvikling, de unge mennesker 
havde. Jeg var også med dem til 
Aalborg City Cup, hvor jeg stod for 
opvarmning og udstræk.

Derudover har jeg hjulpet klub-
ben, når der skulle bruges frivil-
lig hjælp til arrangementer, som 
kunne hjælpe klubben økonomisk 
f.eks. hjulpet til i Caféen, stået i 
burgerbar på Smukfest, og 27. juni 
er jeg en del af HA85’ crew til moti-
onsløbet i Silkeborg.

I år har jeg sagt ja til at være ko-
ordinator på Bambusa-strømpe- 
salget, hvor medlemmerne kan 
sælge strømper til fordel for HA85. 
En rigtig god deal, hvor halvdelen 
af salget går til klubben.

Jeg har også sagt ja til at være en 
del af bestyrelsen dog uden at 
have erfaring, men jeg er blevet 
lovet oplæring. Jeg tænker, at jeg 
kan bidrage med nye ideer til tiltag 
og give et twist til mine mandlige 
bestyrelseskolleger.

Jeg er også begyndt på Fodbold-
fitness For Friske Kvinder her efter 
Corona genåbningen. Det er mega 
sjovt, og jeg har mødt nogle skøn-
ne kvinder fra lokalområdet.

Hvor længe har du været 
frivillig i HA85? 
På en eller anden måde har jeg al-
tid været frivillig, men de seneste 7 
år i HA85.

Hvorfor valgte du at engagere 
dig i foreningen?
HA85 har nogle værdier, som jeg 
kan relatere til: Vi vil have det sjovt. 
Vi vil udvikle os. Vi vil tage ansvar.  
Vi vil løfte i fællesskab.
Jeg har været både på efterskole 
og idrætshøjskole, så det falder 
mig naturligt at bidrage til for-
eningslivet

Er der nogen i HA85 du har lyst 
vil give et skulderklap? 
Jeg vil gerne hylde alle, der arbej-
der frivilligt, både bestyrelsen, træ-
nerne, udvalgene, forældrene, som 
vasker trøjer efter kampe, bager en 
kage eller kommer med frugt. Den 
frivillighed er helt specielt og unik 
i Danmark, når man nu har prøvet 
at bo i udlandet. Den giver man-
ge unge og ældre mulighed for at 
være aktive, udvikle sig, at turde 
og møde nye mennesker.
Alle frivillige ildsjæle får hermed et 
KÆMPE skulderklap.
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PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

Navn: Martin Bøhme Rasmussen.

Hvad laver du til dagligt?
Jeg er anæstesilæge på Aarhus 
Universitetshospital, Skejby 

Hvilken opgave har du/har du 
haft i foreningen?
Jeg er træner/kontaktperson for 
holdet ”Forældre-barn bold” som 
henvender sig til børn i alderen 
U4/U5. Holdet er lidt anderledes 
end mange andre hold i klubben, 
da forældrene er med på banen 

og deltager i alle aktiviteterne. 
 
Hvor længe har du været frivil-
lig i HA85?
Jeg har været frivillig i klubben i 
2 år. 

Hvorfor valgte du at engagere 
dig i foreningen?
Da min søn blev 3 år (han er 5 nu) 
fangede han interesse for at spar-
ke til en fodbold i haven. Jeg har 
selv spillet fodbold i mine unge 
år og spiller nu Old Boys fodbold 

www.sport24.dk

i HA85. Det var derfor nærliggen-
de, at finde et hold, min søn kun-
ne spille på. 
Der var ikke et hold i HA85 for 
så små størrelser, så jeg beslut-
tede mig for at oprette et hold 
for U4/U5, det nuværende ”For-
ældre-barn bold”. Vi startede i 
det små, men er nu ca. 20 børn 
(+voksne) hver lørdag formiddag. 
Min yngste søn er netop blevet 3 
og er nu også en fast del af hol-
det. 

Det er enormt givende, at se alle 
ungerne hver lørdag formiddag 
give den gas på græsbanen. Vi 
laver simple øvelser, hvor fokus er 
på leg, det skal være sjovt og så 
skal der scores en masse mål.
 
Er der nogen i HA85 du har lyst 
vil give et skulderklap?
Alle frivillige i HA85 fortjener et 
skulderklap. Det gælder også 
dem, der arbejder i kulissen. De 
yder en ekstraordinær indsats, 
som ikke altid så synligt for os an-
dre, men deres indsats er med til 
at hjælpe HA85 og dermed lokal-
området. Tak for det. 
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Sæsonen 2020/21 i håndbold blev 
nærmest afblæst, inden den kom i 
gang i efteråret. 

I HA85 kunne børne-/ungdoms-
holdene træne før jul. Der blev 
også påbegyndt turneringskam-
pe, stævner mv., men som be-
kendt blev alt lukket ned i de-
cember. Alt det, vi havde stået i 
i foråret 2020 blev endnu engang 
en realitet. Hallen blev tømt for 
spillere, trænere, frivillige osv. 
Ingen trænerfløjt, ingen opvarm-
ningsmusik, ingen larm og glade 
børnestemmer. 

Nedlukningen varede som be-
kendt meget længe denne gang, 
og sæsonen sluttede uden rigtig at 
være kommet i gang.
Lige før påske blev det muligt med 
udendørs træning, og flere hold tog 
den udfordring op. Rigtig sejt! Enkel-
te hold har endda trænet og spillet 

kampe udendørs. Men for nogle hold 
har der ikke været mulighed for at 
genoptage træningen. 

Som håndboldudvalg sidder vi end-
nu engang tilbage med en tom følel-
se efter den mest mærkelig sæson.  

Vi glæder os til august hvor vi ser 
frem til at byde ALLE spillere velkom-
men tilbage til hallen. Vi håber at se 
både ”gamle” håndboldspillere og 
at kunne byde nye spillere velkom-
men i håndboldfællesskabet i HA85. 

Sammen med børne-/ungdomshol-
dene vil vi gøre, hvad vi kan for at ar-
rangere sociale oplevelser hen over 
efteråret – når det igen er muligt at 
mødes i større grupper, og den nye 
sæson er skudt i gang.  

Til trods for nedlukning er det 
nemlig også lykkes rigtig mange 
håndboldspillere at sælge bam-
busstrømper for klubben, og det 
vil vi belønne med arrangemen-
ter til efteråret, eller økonomi til 
det på de enkelte hold. KÆMPE 
STOR TAK til de mange spillere, 
der har gjort en indsats med salg 
af både strømper og julekalende-
re.

HA85 Håndbold glæder sig til at-
ter til efteråret, at kunne løbe ind 
i hallen i holdtrøjer. Vi har savnet 
de mange spillere i hallen og glæ-
der os rigtig meget til at byde jer 
velkommen tilbage. God sommer! 

EN UTRADITIONEL HÅNDBOLDSÆSON
Af Anne-Mette Husted, Håndboldudvalget

Vi er lokale og 

Forsikringer skal dække 
dine behov, hverken 
mere eller mindre. 

 
Gør dine forsikringer det?

96 94 96 94  ·  vestjylland.dk

Vestjylland Forsikring har
for 3. gang i træk de mest 

tilfredse privatkunder. 

Lars Mikkelsen  
- din lokale assurandør
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S40

års jubilæum

Se alle jubilæumstilbud på 
smalldanishhotels.dk/40aar

og book allerede i dag!

Hold ferie i Danmark
Og benyt dig af vores fantastiske jubilæumstilbud.

Vi markerer vores 40 års jubilæum med masser af 
jubilæumstilbud fra vores mange hyggelige kroer og 
skønne hoteller, som alle 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

Skal du deltage i Silkeborgs nye 
løbefest, som tager dig igennem 
midten af Silkeborg by og de skøn-
ne naturområder tæt på byen? 

Alle ruter er markeret og delvist 
afspærret, så løberne får en skøn 
oplevelse inde og omkring Silke-
borg bymidte.

Deltag som løber eller hjælper 
RacingDenmark og Eventyrsport 
er arrangører af løbet, men er 
teamet op med foreningerne 
SAK77, Kjellerup Løbeklub og  
HA85 som er en del af crew-team-
et. HA85 stiller med ca. 30 hjælpe-
re i start/målområdet, som vejvi-
sere og ved væskedepoterne.

Tilmelding og mere info findes på 
www.eventyrsport.dk.

Mizuno Silkeborg Halvmaraton er et naturskønt løb, der bringer dig gennem de bedste steder i Silkeborg og omegn. Der er både  
distancer for børn og voksne. Vær med til en løbefest i Danmarks Outdoorhovedstad - en oplevelse for både løbere og tilskuere.

LØB I HJERTET AF SILKEBORG
MIZUNO SILKEBORG HALVMARATON - SØNDAG D. 27. JUNI

VELKOMMEN TIL LØBEFESTEN!

Fantastisk løbeoplevelse.
Velmarkeret rute.

GPX-fil med ruterne.
Startnummer, chip 

og tidstagning.
Velassorterede depoter.

Løbsbilleder.
Medaljer til alle 

gennemførende.
Flotte præmier.

Børneløb -  2,5 km
En kort og hurtig rute med fokus 
på en god oplevelse for de yng-
ste. Tag hele familien med. 

RoadSpeed - 10,5 km 
På denne distance får du mulig-
hed for at give den fuld gas på 
en enkelt omgang. Afsted i byen 
og videre ud i naturen, inden du 
rammer opløbet.

RoadChamp - 21,5 km
Den klassiske halvmaraton-di-
stance, der lægger navn til løbet. 
Dobbelt op på rute og dobbelt så 
meget stemning, når publikum 
klapper dig i mål

Med rabatkoden ”ha85half” får  
du 20% rabat på din tilmelding. 

SÆRLIG HA85-RABAT
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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!

Hold ferie i Danmark
Og benyt dig af vores fantastiske jubilæumstilbud.

Vi markerer vores 40 års jubilæum med masser af 
jubilæumstilbud fra vores mange hyggelige kroer og 
skønne hoteller, som alle 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
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Midt i de mange historier om medlemstilbagegang i 
foreningerne, har vi en meget positiv fortælling fra 
HA85 i Hvinningdal!

Klubbens Fodbold Fitness-kvinder har holdt formen og 
kontakten ved lige i hele lockdown-perioden, ved at mø-
des en fast dag kl. 17.00 på Teams. Her tjekkede alle ind 
iført træningstøj, og så begav hver især sig på løbe eller 
gåtur i 30 min., hvorefter de igen mødtes til en gang on-
linestyrketræning.

Kvinder startede op igen sammen på græsbanerne ved 
klubben i april, og træner hver torsdag kl. 18-19 - og det 
med endnu flere deltagere end tidligere.

Det er en god blandet flok af kvinder fra starten af 20’erne 
til ældste medlem... Bente på 57 år. Og alle klør på. Det er 
fantastisk at se dynamikken og fællesskabet på et hold 
hvor alder og forudsætninger er så forskellige.

Og hvad er så årsagen til succesen? Træner og holdleder 
Christina Fynbo Stüker fortæller:

- Det er sjovt, sundt og socialt! Fodboldtræning scorer på 
alle parametre som en sund motionsform: Kondition, mu-
skelopbygning, vægt, fedtprocent - og humør. 
Vi er et hold med stærke og gode værdier som fællesskab, 
respekt for forskellighed og hinanden, stort engagement, 
alsidig træningsform og et anerkendende miljø, hvor vi hyl-
der fejl og skæve input. Et frirum fra hverdagens tummerum. 
Jeg går altid fra træning med fornyet energi og højt humør. 
Simpelthen ugens højdepunkt, understreger Christina.

Trænerkollega Linette Nellemann Sørensen har samme 
oplevelse:

- Fællesskabet, skønne kvinder i alle aldre og alle dygtige 
til noget forskelligt. Nogle er hurtigløbere, nogle er stærke, 
nogle har en god kondi, nogle er dygtige fodboldspillere, 
nogle får andre til at grine, nogle binder os sammen. Kombi-
nation mellem fodbold og styrketræning og så er det Alpha 
Omega at det foregår udendørs.

Men den væsentligste faktor er dog...
Flere af spillerne bakker op om forklaringen, og pointerer 
den måske væsentligste faktor for succesen; deres frivil-

lige, sprudlende trænerteam Christina Fynbo Stüker og 
Linette Nellemann Sørensen.

Stine Skytte Glerup, som har spillet med i flere år, næv-
ner flere ting som årsag til at Fodboldfitness i HA85 er så 
populært:

- For det første så bliver alle udfordret på deres eget niveau, 
hvilket nok er derfor træningsformen appellerer til mange. 
Når vi har boldøvelser eller spil, så glemmer de fleste af os 
tid og sted, og spiller både seriøst - for mange af os elsker 
konkurrencelementet - men også med smil og gode grin. 
Desuden så synes jeg, det er vigtigt for et lokalmiljø, at vo-
res børn og unge ser, at de voksne også prioriterer at dyr-
ke sport. Og sidst men måske vigtigst - Christina og Linette 
serverer altid varieret, udfordrende og sjov træning. Det er 
skønt at møde op til.

FODBOLDFITNESS FOR KVINDER:
SJOVT, SUNDT OG SOCIALT!
Af Morten Dixen Olseth
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Lise Skovmose (i midten)
startede på FodboldFitness 
efter Corona nedlukningen:  
- Jeg trængte simpelthen til 
at møde nogle mennesker 
i lokalområdet. Var blevet 
træt af at træne alene. Det 
har været så fedt at star-
te, møde nye mennesker, 
mærke sammenholdet og 
komme til at grine.Sanne Winther Andersen (bordeaux- 

farvet trøje) har trænet med siden 
holdet startede i 2017: - Vi har et fantastisk fællesskab på tværs af alder og færdig-
heder, hvor alle kan være med og hvor alle muskler trænes igennem - ikke mindst 
de meget vigtige lattermuskler. Du kan møde træt og ugidelig til træning, men 
kommer helt sikkert altid derfra med ny energi og et smil på læben.

”Jeg ser frem til hver torsdag - uanset om 
det er sne, hagl, regn eller solskin. Vi har det 
kanonsjovt sammen, giver den max gas og 

får arbejdet hele kroppen igennem. 
For mig der elsker boldspil, er det fedt at 

kombinere det med socialt samvær, interval og 
styrketræning. Jeg kommer altid hjem fra træning 

med trætte latter- og mavemuskler.”
Gitte Nordskov Balling, Fodboldfitness-spiller i HA85
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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:
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I uge 30 åbnes dørene for fodboldglade børn og unge (årgang  
2005-2015) til en lærerig uge med mere end 25 timers træning. 
Fodboldskolen er for både begyndere og erfarne spillere.

På fodboldskolen får du:
- Fem dage med træning fra kl. 9.00 - 15.00. 
- Nyt og forbedret træningsprogram.
- Tøjpakke fra hummel. 
- SELECT TALENTO-bold.
- Frokost hver dag.
- Drikkedunk og diplom
Prisen er 889 kr.

Tilmelding og mere info på fodboldskole.dbu.dk

KOM PÅ DBU FODBOLDSKOLE I SOMMERFERIEN HOS FC SILKEBORG

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

Unisex & one-size 38-45. 74% bambusviscose, 
17% polyester, 5% nylon, 4% elestane.
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Vi lægger vores passion i hver tanke og tråd.
Håvard Gundersen, grundlægger.
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WWW.BAMBUSA.DK
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DBU Fodboldskole hos FC Silkeborg, er en fod-
boldfest, som vækker følelser og skaber magiske 
øjeblikke, så du får lyst til at komme igen.

Bliv en bedre spiller 
På Fodboldskolen vil du blive udfordret teknisk, 
taktisk, fysisk og mentalt gennem 20 varierende 
træningspas, som tager udgangspunkt i DBUs nye 
uddannelse for børne- og ungdomstrænere.

Et trygt miljø 
Trænerne på FC Silkeborgs fodboldskole, vil skabe 
et trygt miljø, hvor alle tør tage chancer, begå fejl og 
prøve kræfter med svære tekniske detaljer, som kan 
splitte selv det mest kompakte forsvar ad.

Sund og tempofyldt ferie 
Er du klar til mere end 20 timers sjov og udfordren-
de træning, hvor du med garanti får pulsen op? DBU 
Fodboldskole hos FC Silkeborg gør motion til en leg.

BILLETSALGET ER SPARKET IGANG!
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Brug for nyt  
gaming-gear?
find det i elgiganten

silkeborg

Viborgvej 8, 8600 Silkeborg
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CS:GO-holdet Royal Bulls 
fra HA85 Esport deltog 
i årets landsdækkende 
Stayhome LAN. En turne-
ring som DGI og YouSee 
Esportligaen afholder i 
fællesskab.
Holdet fra HA85 deltog 
både i U16 5v5-turne-
ringen og i den såkaldte 
Wingman (2v2) turnering. 

Efter endt indledende 
gruppespil med en an-
denplads tilfølge, var holdet sikret en plads i semi-
finalen. Her skulle holdet møde Bredballe IF og tog 
en 2-0 sejr og var dermed klar til et brag af en finale, 
mod Faaborg Wave. 

De to finalemodstandere, havde tidligere mødt hin-
anden i gruppespillet, hvor man spillede 15-15. Man 
var derfor klar over at magien skulle findes frem, hvis 
finalesejeren skulle hentes hjem. Begge hold tog 
hver et map, og det skulle derfor afgøres et tredje 
og afgørende map (Overpass). Efter at være bagud 

9-6 ved halvleg, fik 
HA85-teamet rettet op 
og afsluttede mappet 
med 16-10, og vandt 
dermed årets guldme-
daljer.

5v5-holdet bestod 
af  de fem spillere: 
Anders ”zluX” Niebuhr, 
Alexander ”A$” Lura-
to-Sørensen, Niklas 
”Hedr3x” Mikkelsen, 
Mathias ”Pølsevognen” 

Tonatiuh Pedersen-Campos, Gustav ”SLoFFI” Rich-
ter-Jørgensen og William ”TjySk3r” Hugo. 

I wingman (2v2) turneringen fik holdet spillet sig i 
finalen i b-slutspillet. På trods af et spændene BO3 
(bedst ud af 3 maps) opgør, måtte holdet desværre 
se sig slået 2-1 af modstanderen - 2KanT.
På Wingman-holdet dannede Maximus ”mARETTI” 
Maretti Sørensen og Vitus ”Fluxsy” Kuskegaard mak-
kerpar. Begge hold var anført af coach Andreas ”Le-
bowski” Liborius Tanski.

GULD- OG SØLVMEDALJER 
VED ÅRETS STAYHOME LAN

Brug for nyt  
gaming-gear?
find det i elgiganten

silkeborg

Viborgvej 8, 8600 Silkeborg
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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 nedbringe stressrelaterede sygdomme. Ganske enkelt fordi det ødelægger 
samfundet.

Commissioning sikrer optimale forhold for indeklimaet og driftsbudgettet  
- samt et sundt byggeri, der giver trivsel i hverdagen !

Vil du:
•  undgå unødigt besvær og dyre overraskelser ved ibrugtagning
•  ønsker du en velfungerende bygning fra ibrugtagning ?
•  vil du have klarhed over økonomien for drift af bygningen ?
Commissioning tilbydes til virksomheder, offentlige bygherrer og andre, som 
har brug for et eftersyn af deres eksisterende bygningsmasse – samt entre-
prenører og andre, der ønsker Commissioning som en del af processen ved 
nybyggeri.

En sund bygning kan begynde med en kop kaffe ...
Vi tager gerne en snak om dit sunde byggeri ! Kontakt os på tlf. 8681 7060 
eller post@constructa.dk. 
Eller find flere informationer på constructa.dk/ingenior/335-commissioning!

Undgå dyre overraskelser i 
opførelse og drift af din bygning.....

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

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

Commisioning
- den sikre vej til velfungerende bygninger

TRIVSELI HVERDAGENkræver sunde processer

18

Vi er selv vokset op med gaming 
som fritidsaktivitet, samtidig med 
at vi dyrkede sport. Dette var i en 
tid, hvor eSport ikke var en aktivi-
tet der kunne dyrkes i foreningen, 
hvilket gjorde os nysgerrige på 
den kombination. 

Vi er vokset op med stereotypen om-
kring gameren, som er i dårlig form 
og asocial, hvor gaming blev anset 
som en usund aktivitet, der opfor-
drede unge til at sidde stille. Derfor 
lød kombinationen af gaming og 
idrætsforeninger umiddelbart som 
hinandens to modsætning, der ikke 
kunne forenes. Dette gjorde, at vi 
undersøgte foreningernes historie i 
Danmark, og hvilken funktion de har 
fået i det danske samfund. Her blev vi 
opmærksomme på fællesskabsdan-
nelsen i befolkningen, og hvordan 
foreningerne samler danskerne gen-
nem deres fælles interesser. 
Så vi besluttede os for at undersøge, 
hvordan eSport passer ind i idræts-
foreningerne ud fra dette synspunkt.

Hvordan undersøger man fælles-
skab hjemme fra?
Corona nedlukningen har begrænset 
os i, hvordan vi har kunnet lave vores 
undersøgelse. Vi har i 2021 i perioden 
fra 11. marts til 28. april, fulgt aktivi-

teterne i HA85 eSport i deres online 
træning. Dette har vi gjort i samar-
bejde med trænerne, der har hjulpet 
os ved at streame deres skærm, så 
vi kunne følge med, imens vi kunne 
høre, hvordan medlemmerne har 
snakket sammen. Derudover har vi 
også selv deltaget i spillene nogle 
gange, fordi vi ville prøve at ople-
ve, hvordan det er at være en del af 
eSports træningen.

I perioden har vi haft fokus på møn-
stre i medlemmernes kommunikati-
on, aktiviteter i træningen, der kunne 
sige noget, om kendskabet medlem-
merne har opbygget til hinanden 
gennem foreningen.

Hvad det blevet til?
Vi er endnu ikke færdige med specia-
let i skrivende stund. Men arbejdet 
med vores noter tyder på at medlem-
merne danner fællesskaber, som går 
udover eSports-træningen. Fælles-
skaberne går videre end alder, skoler 
og klasser, hvilket gør, at vi mener 
eSport danner fællesskaber, som for-
eningerne historisk har gjort i mange 
år, og derved har en plads i idrætsfor-
eningerne. 

Til sidst vil vi gerne sige tak til HA85 
eSports medlemmer, trænere og for-
ældrene til medlemmerne der har 
givet os lov til at være en del af for-
eningen for en stund.

De to studerende Klaus Fog Kristensen (Aarhus Universitet) og Kasper Slipsager Mogen-
sen (Aalborg Universitet) læser pædagogisk sociologi, og skriver kandidatspeciale om 
gaming-foreninger. De har observeret træningerne i HA85 og interviewet spillerne.

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

SKRIVER SPECIALE OM ESPORT
Af Klaus Fog Kristensen, studerende.

ESPORT
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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.
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· 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.
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Brænder du for esport og sær-
ligt CS:GO, så er HA85 Esports-
tilbud lige noget for dig. 

Årets summercamp foregår i uge 
31 i dagene 2.-3.-4. august.

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

Dagene vil være afvekslende og 
indeholde mange forskellige ty-
per af øvelser, hvor vi træner aim, 
movement, defaults, executes, af-
terplant, retake og meget mere. Vi 
vil træne kommunikation i spillet 
og afholde forskellige mindre tur-
neringer.

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

Som noget nyt i år, kan du i løbet 
af dagene også stifte bekendt-
skab med Sim Racing (virtuelt 
motorløb).

Bliv trænet af dygtige 
esporttrænere
CS:GO-trænerne på vores camp 
er tilknyttet HA85 Esport og har 
mange års erfaring i CS:GO.

Sådan tilmeldes du
Prisen for alle tre dage, incl. for-
plejning er 900 kr. Du finder  
tilmelding på websiden:
www.ha85.dk/esport.

ESPORT

21

VELKOMMEN TIL 
ÅRETS FEDESTE 
CS:GO-SUMMERCAMP
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Book 
en grundig 

synsprøve på 
nytsyn.dk

”Jeg kan ikke bruge linser!”
Må vi udfordre dig?
Mange af os har prøvet kontaktlinser på et tidspunkt – uden held. Eller vi tror måske, at netop vores øjne 
slet ikke er  egnet til at bruge kontaktlinser. Det vil vi gerne  udfordre, for kontakt linser er ikke det samme som 
for 10 år siden. Teknologisk  udvikling og nye materialer giver os nemlig mulighed for at tilbyde dig endnu 
bedre kontaktlinser med høj komfort. Vidste du, at bygnings fejl ikke er en hindring for at bruge kontaktlinser? 
Eller at du kan få fl erstyrkelinser, så du kan se klart på både kort og lang afstand? Mange børn kan også få 
glæde af kontaktlinser og kan hurtigt lære at tage dem i og ud igen. Og hvis børn kan – så kan du også! 
Kig ind i butikken og få en snak om kontaktlinser eller book tid til en grundig synsprøve på nytsyn.dk

Vores præcision – din styrke

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

HA85-Juni 2021_nr 111.indd   22HA85-Juni 2021_nr 111.indd   22 06.06.2021   20.4906.06.2021   20.49

HA85

23

Vinder i jubilæums-
 konkurrence fundet

I anledning af 40 års jubilæum hos Small Danish 
Hotels, udloddede de i april måned et hotelop-
hold for 2 personer blandt konkurrencedeltagere 
på HA85’ Facebook-side. 
Tak til alle jer som deltog! Vinderen blev Bjørn 
Mikkelsen, som i øvrigt er frivillig i klubbens 
esportafdeling. Stort tillykke og god fornøjelse!

Nikolaj takker af
Efter 5 flotte sæsoner takker Nikolaj  
Krøjgaard Lehrmann af som træner i 
HA85. Nikolaj har haft en kæmpe andel 
i bl.a 2004-årgangens sportslige succes, men har også været 
stærkt medvirkende til at løfte hele badmintonafdelingen på 
tværs af årgange. Nikolaj har en evne til at tilpasse træningen til 
de enkelte spillere i et godt samspil mellem fysisk, teknik og spil. 
Herudover har Nikolaj ydet en stærk indsats i forhold til sociale 
arrangementer. Vi takker for indsatsen og ønsker al mulig held og 
lykke med den fremtidige trænergerning.

Vestjylland Forsik-
ring og HA85 ud-
lovede et attraktivt 
gavekort til én blandt 
de, som bookede et 
møde til forsikrings-
tjek med med vores 
lokale assurandør 
Lars Mikkelsen. 
Vinderen af en mid-
dag for to på Scandic 
Silkeborg blev Ken-
neth Kristiansen.

KØB ØKO-TEX 
BAMBUS-STRØMPER 

OG STØT HA85

LEVERING TIL DØREN
BESTIL PÅ:

BAMBUSA@HA85.DK

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

Pris pr. pakke 150 kr.

HA85-Juni 2021_nr 111.indd   23HA85-Juni 2021_nr 111.indd   23 06.06.2021   20.4906.06.2021   20.49



BILERNES HUS ARENA HVINNINGDAL

Euromaster i Bilernes Hus
Bredhøjvej 5 · 8600 Silkeborg
Tlf. 7060 6180

Gratis opbevaring gælder nye kunder
 fø

rs
te

 h
al

vå
r.

Hjulskiftekun 299 kr.
inkl. opbevaring

Skift af oliefilter og motorolie
Pas godt på din bil - og få skiftet motorolie og oliefilter hos os. Olien beskytter og smører din motor, 
forhindrer unødigt slid mellem motordelene, holder motoren ren og forhindrer rust. Kort sagt, så er et 
olieskift afgørende for, at din bil kører problemfrit og pålideligt. Et olieskift en gang om året forlænger 
motorens levetid, forbedrer din brændstoføkonomi og minimerer risikoen for, at den brænder sammen. 

Åbningstilbud

Skift af olie
og motorfilter

795 kr.

De anviste tilbud og priser gælder kun hos Euromaster i Silkeborg indtil 30. juni 2021. Der tages forbehold for trykfejl. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabataftaler.

Silkeborg Partnercenter

Pas godt på din bil Forlæng levetiden på din bil

Hvis du også går og er nysger-
rig for at komme ind og se byg-
geriet indefra, så får du nu mu-
ligheden!

Som bekendt, måtte vi sammen 
med kommunen droppe at holde 
rejsegilde i februar pga. de davæ-
rende forsamlingsforbud. Nu er 

situationen heldigvis en anden, 
og vi glæder os over at kunne in-
vitere dig som sponsor og folke-
aktionær til et forsinket rejsegilde:
Tirsdag 22. juni kl. 13.30-15.00

Det må naturligvis være med det 
forbehold, at coronasituationen 
kan ændre sig.

I N V I T A T I O N
BILERNES HUS ARENA, HVINNINGDAL

TIRSDAG 22. JUNI KL. 13.30-15.00

til rejsegilde...
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Euromaster i Bilernes Hus
Bredhøjvej 5 · 8600 Silkeborg
Tlf. 7060 6180

Gratis opbevaring gælder nye kunder
 fø

rs
te

 h
al

vå
r.

Hjulskiftekun 299 kr.
inkl. opbevaring

Skift af oliefilter og motorolie
Pas godt på din bil - og få skiftet motorolie og oliefilter hos os. Olien beskytter og smører din motor, 
forhindrer unødigt slid mellem motordelene, holder motoren ren og forhindrer rust. Kort sagt, så er et 
olieskift afgørende for, at din bil kører problemfrit og pålideligt. Et olieskift en gang om året forlænger 
motorens levetid, forbedrer din brændstoføkonomi og minimerer risikoen for, at den brænder sammen. 

Åbningstilbud

Skift af olie
og motorfilter

795 kr.

De anviste tilbud og priser gælder kun hos Euromaster i Silkeborg indtil 30. juni 2021. Der tages forbehold for trykfejl. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabataftaler.

Silkeborg Partnercenter

Pas godt på din bil Forlæng levetiden på din bil

Med stor glæde og stolthed 
kunne HA85 i maj måned of-
fentliggøre, et nyt sponsor -og 
samarbejdsaftale med Brdr. D’s 
Vinhandel.

- I en en forening som HA85 og med 
det store antal frivillige og samar-
bejdspartnere vi har, har vi af 
og til anledning til at give en 
gave som tak for indsatsen  
eller for et ekstraordinært styk-
ke arbejde. Når vi har handlet 
gavekurve mv. hos Brdr. Ds 
Vinhandel, enten i deres butik 
på Navervej eller Nygade, har vi al-
tid oplevet god service og høj kva-
litet. Derfor var det nærliggende at 
spørge på et egentligt samarbejde. 

- Og fra første dialog til konkret 
aftale, gik der ikke lang tid. For vi 
oplevede straks en meget stor imø-

dekommenhed fra Brdr. D’s vin-
handel, fortæller formand i HA85, 
Morten Dixen Olseth. 

- Som med alle vores sponsoraf-
taler, er det vigtigt for os, at vores 
partner oplever en værdi i samar-
bejdet. Det glæder vi os til at bevise, 

og i øvrigt til lokalt at udbrede be-
kendtskabet om gode og authenti-
ske vine, smagekasser, delikatesser 
og adgang til spændende smag-
ninger og events, afslutter Morten 
Dixen Olseth.

Eventansvarlig hos Brdr. D’s Vin-

handel, Søren Bay Vegger fortæl-
ler om aftalen:

- Brdr. D’s Vinhandel har i mange år 
været en aktiv del af lokalmiljøet i 
Silkeborg. Derfor er det vigtigt for 
os fortsat at støtte det aktive for-
eningsliv, som er så kendetegnende 

for Silkeborgområdet. HA85 
yder gennem sine sportsakti-
viteter en beundringsværdig 
indsats for at styrke Silkeborg 
som en by hvor det gode liv 
leves, og hvor det er sjovt og 
trygt at bo. Derfor glæder vi os 

meget til samarbejdet med HA85. 

Du kan besøge Brdr. D’s Vinhan-
del to steder lokalt i Silkeborg, 
både på Navervej 2 og på Nyga-
de 33. Derudover kan du handle 
og se det store spændende sorti-
ment på www.dvin.dk.

HA85 INDGÅR SPONSORAFTALE MED 
BRDR. D’S VINHANDEL
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VI STØTTER den ny Hvinningdal hal & Fællesskabshus!

Tusind tak for støtten! Tusind tak for støtten!

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

Fredelund HoldingØjenlægernes Optik
Godthåbsvej 4
8600 Silkeborg

Fondsmidler
Lokale og Anlægsfonden, 200.000 kr.
Sydbank Fonden, 100.000 kr.
Nykredits Fond, 40.000 kr. (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
NJORD Law Firm
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

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

Tusind tak for støtten! Tusind tak for støtten!

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

CodeBoost ApS

Hvinningdal Grundejerforening

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

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

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

Hvinningdal 

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

Mangler du på listen, så send en mail med betalingskvittering til folkeaktie@ha85.dk.
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En kompetent og engageret, 
lokal arbejdsgruppe er igang 
med arbejdet for at afdække 
behov, finansiering og politisk 
opbakning til at realisere en 
kunstgræsbane i Hvinningdal.

Da arbejdsgruppen mødtes i maj, 
blev 4 underudvalg nedsat, for at 
deltagerne kan arbejde videre in-
denfor netop det felt de har størst 
kompetence og interesse - og for 
at rykke mest målrettet på pre-
cessen. 
Klaus Lemvigh Nordentoft som 
i øvrigt er træner for HA85 U9 

drenge, er koordinator for ar-
bejdsgruppen, som er indelt i 
udvalgene Design/anlæg, Behov-
sanalyse, Finansiering og Projekt-
beskrivelse. 

Grundigt forarbejde
I starten af juni havde Design/an-
læg-udvalget besøg af af Martin 
Høgh fra WGS - Wellness Group 
ift. at vurdere, hvilken type kunst-
græsbane, der dækker klubbens 
samt de andre potentielle aktivi-
teters behov.

Det var et godt og særdeles infor-

mativt møde,  hvor der blev nør-
det i granulattyper, miljøforhold 
og kvalitet.

Senere i juni samles hele projekt-
gruppen igen, og her vil de nye 
input blive delt og tages med i 
det videre arbejde.

Meld dig på (kunst)banen!
Er du nysgerrig på dette vigtige 
projekt, og har lyst til at bidrage 
på en eller anden måde, så bør 
du være med. Send en besked 
til Klaus Nordentoft Lemvigh på 
kunstbane@ha85.dk

Behovet for en kustgræsbane i nærområdet i Hvinningdal er stort og brugerne vil blive mange: Skolen og de mange daginstitutioner i 
dagtimerne, og medlemmerne i HA85 og FC Silkeborg om eftermiddagen, aftenen og i weekenden. En arbejdsgruppe er nedsat og igang.

GRUNDIGT FORARBEJDE: FAKTUELT 
BEHOV FOR KUNSTGRÆSBANE I HA85

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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Small Danish Hotels er landets 
største hotelkæde for privateje-
de overnatningssteder og tæller 
mere end 60 kroer, hoteller, slot-
te og herregårde, der fordeler sig 
over hele Danmark. 

Small Danish Hotels tilbyder skræd-
dersyede ferie- og weekendophold 
for enhver smag og en velredt seng 
for forretningsrejsende. Selvom over-
natningsstederne er vidt forskellige, 
er nøgleordene de samme; nemlig 
den personlige gæstfrihed, fokus på 
kvalitet samt øje for de små detaljer, 
der sætter rammerne om et behage-
ligt ophold, uanset om det gælder 
en wellnessweekend med kæresten 
eller veninderne, et gourmetophold 
for to, vennetur med golf og cykling 
i naturskønne omgivelser eller et 
stop-over på businessrejsen.

Alle overnatningssteder bærer 
mindst tre stjerner i den europæi-
ske hotelklassifikation og drives af 
selvstændige hotelejere, slotsfruer 
og krofædre, som måske er 2. og 3. 
generation på stedet. Vi stræber hver 
dag efter at matche gæsternes behov 
og skabe den ekstra lille lykkefølelse, 
der sætter trumf på et dejligt ophold 
– gennem varmt værtskab, ganens 
glæder og minderige oplevelser i en 

hyggelig atmosfære. Samtidig har 
hotellerne et voksende fokus på bæ-
redygtig drift og grønne værdier. Fle-
re hoteller er certificeret med hotel-
branchens miljømærke Den Grønne 
Nøgle, anvender lokalt producerede 
råvarer, undgår madspild og tilbyder 
opladning til el- og hybridbiler.

Tæt på de gode oplevelser
Small Danish Hotels blev dannet i 
1981, hvor en stribe jyske krofædre 
slog sig sammen om at tiltrække fle-
re gæster under navnet Dansk Krofe-
rie. De havde næppe forestillet sig, 
at kæden ville brede sig ud over Fyn, 
Sjælland samt øerne og tælle mere 
end 4.000 værelser fordelt på trendy 
cityhoteller, eventyrlige slotte, histo-
riske herregårde, badehoteller og 
selvfølgelig klassiske kroer. 

For de traditionelle landevejskroer 
var beliggenheden alfa og omega, 
og tilgængeligheden og beliggen-
heden vægter stadig højt hos Small 
Danish Hotels. Med kort afstand til 
skov og strand udgør de fleste af vo-
res overnatningssteder et behageligt 
udgangspunkt for aktive og naturg-
lade gæster, der gearer ned med en 
golfkølle i hånden, med slentreture 
på stranden eller på den tohjulede 
med el- eller rugbrødsmotor. Samti-

dig ligger shopping, kulturliv, sight-
seeing og storbycharme lige rundt 
om hjørnet fra kædens hoteller i Kø-
benhavn, Aarhus og Odense.

Sov dig til fordele og glæd andre
En stor del af Small Danish Hotels’ 
gæster kommer igen, og mange af 
dem er medlem af vores gæsteklub 
Benefits, hvor de får ekstra gode 
tilbud og optjener point, som kan 
bruges til nye ophold eller til at købe 
livstilsprodukter, design, gadgets el-
ler gavekort i vores pointshop.

Hotelkæden udsteder årligt mange 
typer gavekort, der kan benyttes på 
alle kædens hoteller i Danmark til op-
hold og restaurantbesøg, men også 
hos kædens godt 750 samarbejds-
hoteller i det verdensomspændende 
netværk Global Alliance of Private 
Hotels.

To eksempler på gode oplevelser: 
Øverst er det romantisk idyl hos Hotel 

Kirstine i hjertet af Næstved, et perfekt 
udgangspunkt for udforskning af den 

sjællandske købstad. Og herover ses Hotel 
Vejlefjord Kur & Spa, hvor man kan opleve 

wellness i verdensklasse.

NOGET FOR ENHVER SMAG:
SKRÆDDERSYEDE FERIE- 
OG WEEKENDOPHOLD
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Der er i Hvinningdalområdet me-
get godt at se frem til i den kom-
mende tid. Jeg vil herunder beskri-
ve nogle af dem, set fra skolens 
synsvinkel:
 
Corona-pandemien ser, forhåbentlig, 
ud til at nå sin ende i nærmeste frem-
tid. Coronaen har naturligvis påvirket 
Hvinningdalskolen massivt det sidste 
år, men vi har (7-9-13) været forskå-
net for de helt store smitteudbrud 
og totale nedlukninger af skolen, så-
dan som man har set på andre sko-
ler. Dette hænger bla. sammen med 
den store ansvarsfølelse beboere og 
forældre i området har udvist ift. at 
lade sig teste, blive hjemme fra sko-
le ved symptomer og ved at være på 
forkant, når der var smittetilfælde i 
de nærmeste cirkler og lade børnene 
blive hjemme. Specielt det sidste har 
reddet os nogle gange fra hjemsen-

delser og nedlukninger. Så TAK til jer 
alle for at bakke op om Coronaind-
satsen – og TAK om I ville fortsætte, 
indtil vi er helt i mål.
 
Parkering og logistik  
omkring skolen
I knap et år har vi på skolen kunne 
følge med i, hvordan området vest 
for skolen har forandret sig og pla-
nerne om et nyt ankomstområde til 
skole og idrætsfaciliteter er blevet 
realiseret. Det har klirret i ruder og på 
skolens bibliotek er bøger faldet på 
gulvet, når undergrunden er blevet 
stampet og tromlet for at gøre klar til 
det nye store ankomstområde, som 
nu meget snart står helt færdigt. Det 
er vi meget glade for, da parkerings-
forholdene omkring skolen hidtil har 
været meget udfordrende – mildt 
sagt.

Vi er opmærksomme på den øge-
de mængde biler på Padborgvej i 
tidsrummet fra 7.40 – 8.00 fra læs-
se-af-forældre og vi har informeret 
den relevante enhed i Silkeborg 
kommune (bla. med en lille film) 
om de udkørselsproblemer det nye 
anlæg har medført på Padborgvej/
Eidervej. Der er arrangeret et møde 
herom i nærmeste fremtid.
 
Forbedrede rammer for SFO, Klub 
og indskolingen
I løbet af det sidste år har SFOen, 
Klubben og Indskolingen fået nye og 
renoverede rammer – bla. med en til-
bygning imellem SFO-bygningen og 
Blok C. Det har givet bedre plads til 
børnene og til aktiviteter/undervis-
ning. Vi glæder os til at alle Corona-
restriktionerne forsvinder, så vi kan 
opnå den fylde udnyttelse af de nye 
rammer.

MEGET AT GLÆDE SIG OVER 
PÅ HVINNINGDALSKOLEN
Af Niels Folke Wulff Jørgensen, Konstitueret skoleleder Hvinningdalskolen.
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Udeområderne og ny hal på vej
Vi glædes på skolen rigtig meget 
over, at vi igen har fået flere af vores 
udeområder tilbage fra håndværker-
ne efter ombygningen. Det har været 
udfordrende at skulle finde plads til 
pauseområder for eleverne – specielt 
i en Corona-tid med flere restriktio-
ner ift. opdeling imellem elevgrup-
perne. Nu mangler vi bare at få fær-
digbygget hallen, så vi igen har alle 
udeområder tilgængelige. 

Den nye hal glæder vi os i øvrigt også 
meget til kan tages i brug, så vi får 
bedre plads til at afvikle idrætsunder-
visning mm. Der afholdes rejsegilde 
d. 22. juni, så det går den rigtige vej.

Flere områder omkring skolen har 
fået et ”facelift” og der er netop etab-
leret ny legeplads ved blok C, men vi 
er langt fra i mål med at få de ude-
områder vi ønsker at kunne tilbyde 
eleverne og områdets beboere. 

HA85 og skolen er, sammen med re-
levante folk fra Silkeborg kommune, 
netop gået i gang med at kigge på 

en ”Helhedsplan” for udeområderne 
omkring ”Den gamle kirke”, idrætsfa-
ciliteterne og skolen, - således at der 
kan lægges én samlet ambitiøs plan 
som alle interessenter arbejder ud 
fra. Som skole ser vi meget frem til 
dette videre arbejde.

Hvinningdalskolen ønsker fortsat at 
være ”en grøn skole” og de mange 
træer omkring skolen ønskes, så vidt 
muligt, bevaret. ”Den grønne profil” 
har dog nogle konsekvenser som vi 
prøver at forholde os til. Bla. tiltræk-
ker de høje træer Råger og andre fug-
le. Det er jo egentlig skønt med dyre-
liv omkring skolen, men pga. støj og 
skidt er Rågerne, efter forskrifterne, 
blevet ”reguleret” primo maj af den 
kommunale enhed der tager sig af 
den slags.
 
Nyt lækkert bålhus
D. 18. marts afholdte vi rejsegilde på 
det nye (store) bålhus som Andre-
as Kruse Byg har designet og opført 
som erstatning for den gamle ud-
tjente bålhytte. 

Intentionen med det nye bålhus er at 
der skal være plads til en hel klasse/
gruppe under (halv)tag, og at desig-
net skulle være mere åbent end den 
gamle. Det sidste forhold handler 
bla. om at hytten også må forventes 
at blive brugt i aften- og weekend-
timerne. Det må den MEGET gerne, 
MEN hvor ville det være skønt, hvis 
den blev behandlet pænt af ALLE, - 
så den kan holde i mange år. 

Tak om alle vil hjælpe med at passe 
på den – og i øvrigt også på skolens 
øvrige ting.
 
Ny skoleleder
Claes Pedersen stoppede som sko-
leleder på Hvinningdalskolen pr. 1. 
marts. Siden har undertegnede væ-
ret konstitueret skoleleder. Der arbej-
des på at få en ny skoleleder på plads 
snarest muligt. Som skoleleder på 
Hvinningdalskolen er man også sko-
leleder for specialskolen Trivselscen-
ter Ulvedal, der fysisk er placeret i 
Buskelund.
Vi glæder os alle meget til at en ny 
skoleleder er på plads.

Flere områder omkring skolen har fået et ”facelift”, men man er langt fra i mål. HA85 og skolen er, sammen med relevante folk fra 
Silkeborg kommune, gået i gang med at kigge på en ”Helhedsplan” for udeområderne omkring ”Den gamle kirke”, idrætsfaciliteterne og 
skolen, således at der kan lægges én samlet ambitiøs plan som alle interessenter arbejder ud fra.
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Det handler 
ikke kun om dig!

Når du vælger Folkesparekassen, har vi fuld fokus på dig og din 
økonomi. Men samtidig arbejder vi også 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 kommende generationer.

Lyder det interessant? Læs mere på folkesparekassen.dk eller 
giv os et kald på 86 811 611. Vi sidder klar til at hjælpe. 

  86 811 611
folkesparekassen.dk
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