
BADMINTON 
Hårdtslående spillere på tur

FODBOLD 
Succesfuldt Kom-i-form stævne

HÅNDBOLD 
Tak for sæsonen

Hvinningdal 
AKTIVITETSFORENING
HAvisen for HA85.  Nr. 114 - Juni 2022.
Udkommer i Hvinningdal, Lysbro og Buskelund

Y

11. juni 2022

SE PROGRAMMET PÅ SIDE 4-5

DU ER INVITERET!
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Vi har altid 90+ brugte 
Volkswagen på  lager 
til omgående levering

Bredhøjvej 5
8600 Silkeborg

Tlf. 72 100 200
bilerneshus.dk

Se mere på bilerneshus.dk
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LEDER

Her i Hvinningdal og Buskelund- 
området har vi god tradition for, 
at man giver en frivillig hånd med, 
når der er brug for det. Mange af jer 
er - eller har på et tidspunkt været,  
involveret i frivilligt arbejde i HA85. 
Og selvfølgelig er der også mange, 
der ikke har været frivillig i HA85. 
Endnu...

Jeg er nysgerrig på at høre; Hvad skal 
der til for, at du bliver frivillig i HA85? 
Og ligeså interessant; Hvad er til hin-
der for, at du bliver frivillig?

Hos HA85 er vi meget opmærksom-
me på forudsætningerne i svarene på 
begge spørgsmål, når vi søger frivilli-
ge. Det er en grundpille i HA85’ fore- 
ningskoncept. Et sundt og bæredyg-
tigt princip, som DGI for nyligt har rost 
og endda omtalt som HA85-modellen.

Vi har et mål om at være tydelige om-
kring behovet og hvilke opgaver vi 
har behov for at være fælles om. Og 
så dyrker vi et organisationskoncept, 
som minimerer en lang række admi-
nistrative opgaver for vores trænerne 
og udvalgsmedlemmer. Det skal nem-
lig være så nemt som muligt, at starte 
som frivillig i HA85.

Det er sjældent, at det alene er den 
konkrete opgavebeskrivelse, der ud-
løser, at nye frivillige melder sig. Der er 
nemlig også alt det udenom: 
Om du kan genkende klubbens værdi-
er hos dig selv, måden vi gør tingene 
på, den lokale relevans og nærværet.

Når vi næste gang søger eller spørger 
efter frivillig hjælp til poster i HA85, 
så vil jeg beder dig tænke på de to 
spørgsmål i første afsnit. Jeg er helt 

sikker på, at vi kan bane vejen for, at 
du kan give dit bidrag.

Nyt ungtræner-koncept på vej
Efter sommerferien lancerer vi et nyt 
koncept for ungtrænere i HA85. Ud-
over at få en hjælpetrænerrolle, vil 
dét at være ungtræner også omfatte 
en tværgående introduktion til for-
eningslivet, mulighed for personlig  
og faglig udvikling og læring.

Velkommen til Hvinningdaldagen
Hvinningdaldagen lørdag 11. juni er 
en lokal festdag, men også en fejring 
af, hvad frivilligt engagement kan lyk-
kes med. Vi håber meget, at du vil kig-
ge forbi - se programmet på side 4-5.
Tak til alle jer, der har været involveret i  
planlægningen og forberedelserne! 

Morten Dixen Olseth, formand

HA85-MODELLEN
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Tilmelding og kontingent

Har du spørgsmål om hold, træningstider 
eller noget helt tredje, så tøv ikke med at 
kontakte en af vores kontaktpersoner 
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 
Middelfart Sparekasse og  
Skabertrang, er HAvisen  
Svanemærke-certificeret.

Gemmer du ikke bladet 
bør du sortere det som 
papiraffald.

Økonomichef 
Frank Ifversen
Tlf. 25 53 78 32
kasserer@ha85.dk

Formand
Morten Dixen Olseth
Tlf. 40 14 59 79
formand@ha85.dk

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

Seniorgymnastik 
Bo Rasmussen, seniorgym@ha85.dk

Høvdingebold 
Inge Korshøj Steffensen 
hovdingebold@ha85.dk

Mix Gym & Styrke
styrke@ha85.dk

Madklubben Hvinningdal 
Morten Friis Stenholt
madklubben@ha85.dk

Dans 
Trine Søbjerg,  dans@ha85.dk

Minidans & Maxidans
minidans@ha85.dk

Småbørns Tumletid
Mette Kinnari Strudsholm
tumletid@ha85.dk

Gymnastik Børnehavebørn 
Lise Fischer Mikkelsen  
gymnastik@ha85.dk

Fodbold
fodbold@ha85.dk

Håndbold
haandbold@ha85.dk

Badminton 
Anne Grøndahl Poulsen, 
badminton@ha85.dk

E-sport
Simon Fischer Holm 
esport@ha85.dk

HA85 BESTYRELSE

HA85 AFDELINGER

5041  0364
Tryksag
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Y

11. juni 2022

En stor og festlig dag for hele familien midt i Hvinningdal. 

Program
Fra kl. 10 Loppemarked og boder
  Mini-Street Food
 Spil og konkurrencer
 Legeland i hallen
 Danseglæde for voksne
 Gadefodbold-turnering

kl. 11.15 Mini & Maxidans for børn

kl. 12.00 Emilie fra MGP

kl. 14.00 Musiker Michael Trier
 Mini-Street Food fortsat

Glæd dig til...
Mobil isbar fra Okkels Is
Silkeborg Fadøl
Originale thailandske forårsruller
Varme grill-pølser
Biludstilling fra Bilernes Hus
OK Benzin
Vestjylland Forsikring
Lindberg Træning
Kunstudstilling v/Jytte Dunch
Hjemmekampe for FC Silkeborg
...og meget mere!

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

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

Programmet opdateres 
på www.ha85.dk

GÅ HELLER IKKE GLIP AF...  
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Hvilken vej i Hvinningdal har det bedste fodboldhold?
Det skal vi have afgjort, når vi inviterer til gadefodboldturnering 
på sportspladsen, og dyster om en prestigefyldt vandrepokal.
Tilmeld dit vejhold på jacobballing@hotmail.com senest 1. juni.

Kl. 12.00: Vi er mega glade for at kunne byde velkommen til Emilie, 
som i 2021 vandt MGP med sangen “Ikke som de andre piger”.  
Kl. 11.15 kan alle danseglade børn sammen med HA85’ Mini & 
Maxidans-team ”varme op” foran scenen inden Emilie går på.

LEGELAND FOR DE MINDSTE
Team-Tumletid skaber endnu engang en 
skøn ramme for leg og fysiskudfoldelse, 
når hallen omdannes til et legeland med 
forhindringsbaner og hoppeborge. Der 
bliver også et roligt område til tegning.

ELEVER FRA 
HVINNINGDALSKOLEN

Elever fra 3. -og 8. årgang laver 
salgsboder og aktiviteter, 

og hjælper HA85 på dagen. 

MØD VORES SPONSORER:
Bilernes Hus

Vestjylland Forsikring.
Middelfart Sparekasse

OK Benzin

MAD OG DRIKKE
Nickis Thailandske forårsruller

Okkels Is - isbar
Silkeborg Fadøl Tuk-tuk

Varme grillpølser

Køb og salg – kom og gør et kup! Vi stiller op omkring klubhus- 
torvet og skaber en hyggelig markedsgade af loppestande. 
En loppestand incl. 1 stk. udstillingsbord. koster 100 kr. og kan 
bookes hos Jens Fahlén Overgaard: jensogmarika@gmail.com.

Kl. 14.00: Michael Trier har i 20 år spillet landet tyndt med Thomas 
Helmig Jam, og har udgivet både singler og albums. På Hvinning- 
dal-dagen får du helt gratis, mulighed for at høre Michael Trier på 
en mere hyggelig og intim måde. Du vil helt sikkert til synge med!

DU ER INVITERET TIL
HVINNINGDALDAGEN LØRDAG 11. JUNI

MAD OG DRIKKE
Fristelserne vil stå i kø, når du
besøger Hvinningdaldagen!
Du vil kunne købe forfriskninger i form 
af friske forårsruller, grillpølser, lækker is, 
kolde drikke, kaffe og kage.

KUNSTUDSTILLING
Jytte Dunck Pedersen er multikunstner og 
har eget værksted og galleri i Hvinningdal, 
og laver en særudstilling i Fællesskabs- 
huset til Hvinningdaldagen.  
Der er gratis adgang.

GADEFODBOLD

MICHAEL TRIER
SOLO

LOPPEMARKED

MGP-VINDER
EMILIE

GÅ HELLER IKKE GLIP AF...  
FC SILKEBORG

PÅ OPVISNINGSBANEN
Kl. 10.00 U13 piger FCS. – Vildbjerg SF 
Kl. 12.00 U16 drenge FCS. – Jelling fS. 

Støt vores lokale hold!!
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SHORTRIBS
SPICY HOTDOGS
& ØLSMAGNING

Kom til en rigtig herre aften på Scandic Silkeborg, når vi serverer saftige 
shortribs Texas BBQ style og 3 slags stærke hottere - der alle udfordrer 

den klassiske indianer i kano - alt sammen med lækkert tilbehør. 

Vores dygtige kokke passer grillen og ølsommelier Simon Thyrring 
guider os igennem de forskellige øl fra bl.a. Kissmeyer.

Dato: Fredag den 10. juni 2022 fra kl. 18.00

Tilmelding via QR koden nederst til venstre, eller se mere på vores 
Facebook side - Scandic Silkeborg

Vi glæder os til at se dig/jer
 

MAD & ØLSMAGNING

350 KR.
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I HA85 er der plads til mange 
forskellige lokale aktiviteter. 
Vi er derfor glade for at kunne 
præsentere: Madklubben Hvin-
ningdal der er det nyeste skud 
på HA85-stammen.

Madklubben er for jer, der lige 
som os, godt kan lide:
• At lave og spise god mad.
• At nyde et godt glas vin eller    
 en god øl til madlavningen og   
 maden.
• At hygge og snakke sammen 
 med nogen, I måske ikke ken - 
 der endnu.

Madklubben mødes to gange om 
året. Når vi mødes, starter vi med 
en velkomstdrink, et glas vin, en 
øl eller lignende, hvorefter vi går 
i gang med madlavningen. Ind-

købene er klaret på forhånd den 
første gang.

Vi tager os god tid til at lave ma-
den sammen og snakke og hygge 
imens. Når maden er klar, sætter 
vi os til bordet, og nyder den gode 
mad og den gode stemning.

Vi aftaler, hvornår vi mødes næste 
gang og hvem der står for plan-
lægningen af menu, og sørger for 
at købe ind. Til sidst sørger vi for 
at rydde op i fællesskab.

Har du appetit på at være med?
Vil I være med, så skal I gøre føl-
gende: 

Hold øje med HA85’s Facebook-si-
de og hjemmeside www.ha85.dk, 
hvor vi melder datoen ud, når der 

åbnes op for tilmelding.

1. Book i jeres kalender: 
 Lørdag den 24. september   
 med start kl. 15.30.
2. Få eventuelle børn og 
 kæledyr passet.
3. Find forklædet frem
4. Puds det gode humør af.
5. Mød op i køkkenet på 
 Hvinningdalskolen.

Prisen pr. gang vil være 300 kr. 
inkl. drikkevarer. Betaling sker ved 
tilmeldingen via HA85’s hjemme-
side. Der vil være et max. delta-
gerantal på 20 personer.

Vi glæder os til at se jer!

Anja, Søren, Hanne og Morten,
Initiativtagere til Madklubben.

SHORTRIBS
SPICY HOTDOGS
& ØLSMAGNING

Kom til en rigtig herre aften på Scandic Silkeborg, når vi serverer saftige 
shortribs Texas BBQ style og 3 slags stærke hottere - der alle udfordrer 

den klassiske indianer i kano - alt sammen med lækkert tilbehør. 

Vores dygtige kokke passer grillen og ølsommelier Simon Thyrring 
guider os igennem de forskellige øl fra bl.a. Kissmeyer.

Dato: Fredag den 10. juni 2022 fra kl. 18.00

Tilmelding via QR koden nederst til venstre, eller se mere på vores 
Facebook side - Scandic Silkeborg

Vi glæder os til at se dig/jer
 

MAD & ØLSMAGNING

350 KR.

NY AKTIVITET I HA85!

MADKLUBBEN HVINNINGDAL
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PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

Navn: Lene Kjøge Christensen

Hvad laver du til dagligt?
Jeg bor sammen med min mand og 
to børn på 6 og 9 år. Spiller lidt hånd-
bold og går til dans på HA85’s dan-
seglæde-hold. Erhvervsmæssigt er 
jeg Fysioterapeut og har arbejdet de 
sidste ca. 9 år i det kommunale, pri-
mært med den ældre generation ifm. 
træning, rehabilitering, hjælpemidler 
og meget mere. 

Hvilken opgave har du/har du haft 
i foreningen?
Startede som Håndboldtræner for 
U6 og er nu Ansvarlig for Five-a-side 
Håndbold og sidder som Formand i 
Håndboldudvalget.

Hvor længe har du været frivillig?
Startede i 2018 som træner. I 2019 
startede jeg Udvalgsarbejdet, hvor 
vi var 5 helt nye der skulle forsøge at 
skabe en ‘ny’ vej for håndboldafde-
lingen, etablere nye rutiner og ikke 
mindst få afklaret opgaverne ved at 
drive afdelingen. Det har været en 
udfordring pga. to år med Corona, 
men trods det, synes jeg vi har været 
seje. Tre har i år valgt at vige pladsen 
til nye kræfter og ideer. 

Hvorfor valgte du at engagere dig 
i foreningen i sin tid - og hvorfor er 
du fortsat så længe som du har?
Jeg er selv nærmest født og opvokset 
i en håndboldhal. Spillede håndbold 
på fuld tid fra jeg var 5-20 år, og mine 
forældre var selv delagtig i forenin-
gen.

Kommer selv fra en lille by, hvor sam-
menhold og klubliv var i højsæde. 
Det var drevet af frivillige og flere af 
dem ildsjæle. Nu jeg selv er blevet 
forælder, så ser jeg det logisk, og 
ikke mindst nødvendigt at bidrage 
til foreningen. Hvis ikke der er nok 
der giver en hånd med, ligger opga-
verne på for få, som hurtigt går død i 
det. Jeg er i den mening, at ønsker vi 
vores børn har et godt og kvalitativt 
sports tilbud i vores område, er man 
selv nødt til at bidrage.

Hvorfor jeg fortsat er en del af for-
eningen; tjaa, har spurgt mig selv om 
det samme. Svaret ligger ikke helt op 
af, at mine børn er omkring mine op-
gaver, da de til min store frustration 
ikke gider håndbold. De er i stedet 
tilknyttet andre afdelinger, men mit 
hjerte ligger fortsat i håndboldens 
verden. 

Jeg brænder for at børn får de sam-
me gode oplevelser som jeg selv; 
Fællesskab, minder, venskaber, selv-

udvikling og meget mere. Sporten 
kan noget for børn ift. udvikling, hie-
rarki i vennegrupperinger og sejre i 
at træne og udvikle sig frem til noget 
der er en hobby og ikke kun ‘dumme’ 
skoleopgaver.
Så længe jeg synes det giver mening 
og glæde, så fortsætter jeg gerne.

Var der en idrætsforening der spil-
lede en rolle for dig som barn? 
Jeg er født og opvokset i Hammel, 
som er den klub jeg nævnte tidli-
gere. Der var fokus på bredde, men 
også lidt elite. Søndagene foregik al-
tid i hallen hele dagen og for hele fa-
milien. Da jeg blev 13 år flyttede jeg 
klubmæssigt til Voel, som de fleste 
også ved drives af frivillige, og endnu 
mere dengang. I Voel var mere fokus 
på elite, som var det jeg brændte 
for. Minderne går dog som oftest til-
bage til de sociale sammenhænge, 
overnatningsstævnerne og tiden i 
omklædningsrummene. For mig, en 
fremragende barndom og ungdom i 
foreningens tegn. 
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PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG I HA85

Navn: Bjørk Harboe-Møller 
 
Hvad laver du til dagligt?
Til hverdag arbejder jeg som rust-
fast klejnsmed.

Hvilken opgave har du i HA85?
Jeg har stået for et af esports hol-
dene i klubben i lige lidt over et 
år nu. Og selvom vi havde en hård 
start da vi startede op under en 
nedlukning, så er det gået meget 
godt alligevel. 

Mine første mange træninger 
med spillerne foregik online, net-
op pga. coronanedlukning. Og 
der gik faktisk næsten to måne-
der, før vi så hinanden fysisk for 
første gang.

Hvorfor valgte du at engagere 
dig i HA85 Esport i sin tid - og 
hvorfor er du fortsat så længe 
som du har?
Jeg valgte i sin tid at starte som 
esportstræner fordi jeg var meget 

interreseret i CS:GO, og fordi jeg 
tænkte at det ville være fedt at få 
et hold op at køre, og give nogle 
unge mennesker muligheden for 
at komme på et hold og få nogle 
at spille med som de kendte uden 
for spillet.

Grunden til at jeg har fortsat så 
længe er fordi det er hyggeligt og 
når de unge mennesker er glade 
så gør det bare hele oplevelsen 
det værd.

B U R E A U   O N L I N E   T R Y K
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Navervej 2 & Nygade 33 • 8600 Silkeborg • Tlf.86 80 46 20 • Mail: naver@dvin.dk

Kvalitetsvin til sommerens fester 
Hos Brdr. D’s Vinhandel i Silkeborg står vi klar til at hjælpe dig med at 

finde de helt rigtige vine til sommerens fester. 

Få 10% på dit næste køb hos os. Vis denne annonce i butikken, eller brug 
rabatkoden HA85 ved onlinekøb på www.dvin.dk

Brug 
rabatkoden 

HA85
på din næste 

webordre

La Balade de Coline Rosé 2021 Sainte Rose ”La Croisade” Pinot Noir 2017 Djin Djin Dansk Økologisk Gin

Sommerens smukkeste og 
bedste rosé til prisen.

Normalpris: 89,95 

Tilbud: 69,95
v/ 6 stk.

Sydfransk fortolkning af 
Pinot Noir til perfektion.

Normalpris: 169,95 

Tilbud: 99,95
v/ 1 stk.

Djin Djin er en helt unik 
økologisk dansk gin

Normalpris: 299,95 

Tilbud: 249,95
v/ 1 stk.
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Sommeren står for døren og 
den officielle håndboldafslut-
ning i håndboldafdelingen har 
fundet sted. Mange hold holder 
sommerpause - men heldigvis 
fortsætter en del hold også træ-
ningen hen over sommeren.

Sæsonen har heldigvis næsten 
været i gang helt uden coronare-
striktioner (kun lidt omkring jul). 
Vores hold har haft mange gode 
kampe og de yngste spillere har 
været flittige stævnedeltagere, 
og har fået en hel masse gode 
håndboldoplevelser.

Trænerafslutning
I april måned afholdt vi sæsonaf-
slutning for alle håndboldtræne-
re - der var rigtig god opbakning 
til arrangementet. En god aften, 
hvor vi som udvalg fik takket alle 
klubbens trænere og hjælpetræ-
nere for den KÆMPE indsats de 
gør hver uge, for at vi kan holde 
gang i alle vores børne- og ung-
domshold i HA85.

Det er fedt at se det store engage-
ment, som der bliver udvist, for at 

få klubbens håndboldafdeling til 
at fungere. 

Nu skal sommeren nydes - og 
der skal samles kræfter til endnu 
en håndboldsæson. Og én ting 
er sikkert; Elle hold er klar til sæ-
sonopstart igen til august. Langt 
de fleste af holdene fortsætter 
med samme trænerstab - nogle 
har nye trænere/hjælpere der står 
klar. 

Her er chancen - bliv frivillig!
Vi søger hjælpetrænere og til 
næste sæson, især på de yngste 
årgange, herunder Trille-Trolle og 
U7-holdet. 

Du står ikke alene i HA85
Vi er mere end 110 frivillige i 
HA85, og vi vil elske at få dig med 
i fællesskabet for at skabe aktivi-
tet og oplevelser for vores børn.

Klubben vil bakke dig op alt hvad 
vi kan. Vi har rekvisitter og gode 
faciliteter klar. Og vi vil sørge for, 
at du som frivillig bliver klædt på 
i lækkert klubtøj fra Uhlsport. Har 
du lyst til at få inspiration eller 

deltage i et relevant trænerkur-
sus, vil HA85 betale det for dig.
Så har du mod på at gøre en for-
skel og hjælpe på et børnehold, 
så tag endelig kontakt til en fra 
udvalget.

Er du ikke træner-typen, men 
gerne vil hjælpe? Så frygt ej...
Vi har nemlig brug for din hjælp 
i håndboldudvalget. Her sørger vi 
for spiller/trænertøj, organisering, 
tilmelding til turnering osv. Find 
vores kontaktinfo forrest i bladet, 
og hør mere om opgaverne.

Tak for denne sæson, 
Håndboldudvalget

Sæt allerede nu et stort 
kryds i kalenderen: 

14. januar 2023 bliver der 
KÆMPE Total/Max Total 
håndboldstævne i HA85

XTre medlemmer af hånd-
boldudvalget takkede af 
efter flere års stor og meget 
værdifuld indsats 
for HA85 Håndbold. 
I forbindelse med træner- 
afslutningen fik de overrakt 
en flot gave fra Brdr. Ds Vin-
handel. Tak til Anne-Mette 
Husted, Birgitte Amstrup og 
Stine Aaen Dürr.

Navervej 2 & Nygade 33 • 8600 Silkeborg • Tlf.86 80 46 20 • Mail: naver@dvin.dk

Kvalitetsvin til sommerens fester 
Hos Brdr. D’s Vinhandel i Silkeborg står vi klar til at hjælpe dig med at 

finde de helt rigtige vine til sommerens fester. 

Få 10% på dit næste køb hos os. Vis denne annonce i butikken, eller brug 
rabatkoden HA85 ved onlinekøb på www.dvin.dk

Brug 
rabatkoden 

HA85
på din næste 

webordre

La Balade de Coline Rosé 2021 Sainte Rose ”La Croisade” Pinot Noir 2017 Djin Djin Dansk Økologisk Gin

Sommerens smukkeste og 
bedste rosé til prisen.

Normalpris: 89,95 

Tilbud: 69,95
v/ 6 stk.

Sydfransk fortolkning af 
Pinot Noir til perfektion.

Normalpris: 169,95 

Tilbud: 99,95
v/ 1 stk.

Djin Djin er en helt unik 
økologisk dansk gin

Normalpris: 299,95 

Tilbud: 249,95
v/ 1 stk.
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TAK FOR SÆSONEN 
OG TAK TIL DE FRIVILLIGE

HA85-Juni 2022_nr 114_28s.indd   11HA85-Juni 2022_nr 114_28s.indd   11 20.05.2022   08.0420.05.2022   08.04



DIG OG DIN FAMILIE?

VIL DU HAVE EN ASSURANDØR, DER BOR

Lars Mikkelsen

Din lokale assurandør 
i Silkeborg og omegn.

96 94 96 94  ·  vestjylland.dk
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Det er en fornøjelse at bringe 
gode traditioner i spil igen, og 
efter et par Corona-ramte forår, 
var det i begyndelsen af april 
en realitet, at den årlige over-
natningstur for klubbens æld-
ste ungdomsspillere til Rønde 
efterskole igen var en mulig-
hed. 

Otte friske ungdomsspillere, der 
til daglig træner sammen på 
klubbens U15-hold, deltog i den 
årlige, traditionsrige tur til Rønde 
Efterskole, som afslutning på en 
fantastisk badmintonsæson.

Badmintonturen på Rønde Ef-
terskole indeholdt svedige timer 
med badmintontræning og an-
dre fysiske aktiviteter i hallen og 
ikke mindst masser af tid til hyg-
ge, sjov og samvær uden ketcher 
og fjerbolde. 

Turens formål er at dyrke fælles-
skabet og glæden ved at spille 
badminton. Med på turen var 
U15-holdets træner og en hjæl-
per, og derudover kiggede to gæ-
stetrænere fra Rønde forbi, til en 
træningssession lørdag formid-
dag. 

Det lyder til, at drengene havde 
taget god energi og godt humør 
med østpå, og at det blev endnu 
et oplevelsesrigt besøg i eftersko-
lemiljøet. 

Der skal lyde en stor tak til alle 
deltagere - spillere og trænere,  
en varm tak til hjælpsomme for-
ældre, der tog sig af transporten 
tur-retur og tak for samarbejdet 
omkring arrangementet til Rønde 
Efterskole.

KLUBTUR TIL RØNDE EFTERSKOLE
VENSKABER OG FJERBOLD 

www.sport24.dk
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Small Danish Hotels
- din guide til skønne ophold i hele Danmark
Hos Small Danish Hotel kan du finde populære og lækre 
weekendophold, spaophold, gourmetophold, kroophold, 
golfophold, romantiske ophold og meget mere. Vælg selv.

Få point på dine ophold

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

Som medlem af vores gæsteklub Benefits, får du de 
bedste tilbud på kro- og hotelophold, inspiration til nye 
oplevelser og samtidig optjener du point på dine ophold.

Book online!

Scan og se alle de gode tilbud.

Se det spændende udvalg 
af kroer og hoteller på

www.smalldanishhotels.dk

Vælg mellem mange typer
af gavekort til ophold eller  

restaurantbesøg. Fra kr. 200.

Gavekort

Scan nu!

Find
dit næste

ophold
her

Nyd sommeren i Danmark
og få minder og oplevelser for livet

SMALL DANISH HOTELS

Det gode værtskab | Personlig betjening | 100% danskejet
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Der blev svedt og kæmpet i hallen lørdag 9. 
april, da klubbens ungdomsspillere gav den 
fuld gas i kamp om sæsonens klubmesterskab. 

Følgende løb af med pokaler i single:
U15 1. plads til Lasse Herping 
 2. plads til Lucas H. Mogensen.
U13 1. plads til Jakob S. Glerup
 2. plads til Sven N. Pedersen
U9/U11 1. plads til Mathias M. Nielsen, 2. plads til 
Emil M. Nielsen og 3. plads til Elias K. Thorsen.

I doublerækken valgte vi at sætte børnene sam-
men på tværs af aldersgrupper, og det var virkelig 
en god oplevelse. Især for de yngste, som fik sig en 
på opleveren ved at spille sammen med en af ”de 
store”. 
I en forrygende finale løb Emil M.Nielsen og Mag-
nus G. Poulsen med sejren over Sven N. Pedersen 
og Mathias M. Nielsen.
Fighterpræmien blev uddelt til Emil K. Thorsen.

Tak til Badmintonudvalget for at gøre dagen mulig.

Lørdag 2. april om eftermidda-
gen, var der lagt op til drama 
i Hvinningdalhallen, da årets 
klubmesterskab for senior løb 
af stablen. Med en sidste-mi-
nuts-tilmelding nåede vi op på 
7 deltagende par. 

For at undgå brok over skæve 
puljer, spillede alle mod alle – og 
altså 6 doubler pr. par. Parrene 
bliver sammensat efter styret til-
fældighed, så der var lagt op til en 
masse lige kampe

Efter ca. 3½ times spil kunne en 
tilfreds stævneleder konstatere, 

at alle havde slået hinanden på 
kryds og tværs og alle par havde 
vundet minimum 2 kampe. 
Formand Anne Grøndahl Poulsen 
og makker Ole Jepsen tog en flot 
førsteplads via 6 sejre, og afgav kun 
1 sæt. De henviste Flemming Dahl 
og Søren Ivarsen til 2. pladsen.

I løbet af denne hårde, men hyg-
gelige dag blev spillet og sam-
mensætning af par livligt kom-
menteret. 
Hyggen fortsatte om aftenen 
med noget god mad. En god tra-
dition, som vi håber fortsætter de 
kommende år.

KLUBMESTER- 
SKAB SENIOR

KLUBMESTERSKAB UNGDOM
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Fodboldsæsonen startede med et 
brag til den traditionsrige stander-
hejsning 2. april, efterfulgt af et 
stort og flot afviklet Kom-i-form-
stævne dagen efter.

Har du været forbi sportspladsen en 
lørdag formiddag på det seneste, vil 
du have set at vi har rigtig mange 
fodboldspillere i HA85. Særligt på de 
yngste årgange har tilslutningen væ-
ret stor til denne sæson. Det er her-
ligt! Og ligeså skønt er det, at mange 
nye trænere og hjælpetrænere er 
kommet til.

Stævne i Hvinningdal
Det var en stor fornøjelse at opleve 
de 48 fodboldhold, forældre og træ-
nere sparke sæsonen igang, ved vo-

res store Kom-i-form-stævne i samar-
bejde med DGI Midtjylland.

Vi takker alle de deltagende hold, og 
håber de fik en god oplevelse og blev 
klar til at angribe forårssæsonen. 
Oven på sådan et super arrange-
ment, er det i dén grad på sin plads at 
takke alle jer, som har bidraget til at 
få det til at lykkes! Et stort tak til alle 
i Fodboldudvalget, hjælpere i caféen 
og U15/U16 fodbolddrengene fra FC 
Silkeborg, som påtog sig dommerop-
gaver. Godt gået alle sammen!!

Fodboldtrænermøde
Onsdag 28. april var alle fodbold-
trænere i HA85 inviteret til opstarts-
møde i klubhuset. Fodboldudvalget 
præsenterede sig selv og fortalte om 

hvad vi som klub kan, og lyttede til 
vores engagerede trænere. 

Den gode dialog og udveksling af er-
faringer fra de erfarne trænere til de 
nyeste er meget værdifuld. Vi ønsker 
at både trænere og spillere oplever 
udvikling.

Fodboldafdelingen er i en supergod 
forfatning, og der er virkelig grund-
lag for en masse gode oplevelser 
med holdkammeraterne til træning 
og kampe. 

Oplev vores store udvalg 
af eksklusive champagner på

WineWorld.dk

WineWorld.dk   •   info@WineWorld.dk   •   40 18 42 50
WineWorld-dk WineWorld.dk WineWorld
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STOR FODBOLDSÆSON 
ER SKUDT I GANG!

Mange mødte op i sit flotteste tøj 
til standerhejsning

Klubbens Kom-i-form stævne i april, var et stort tilløbsstykke. 
Mange fodboldspillere prøvede at være til deres aller første stævne.  

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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brug for nyt
gaming-gear?
Find det i Elgiganten 
Silkeborg

Viborgvej 8, 8600 Silkeborg
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Vi oplevede en super god op-
bakning, da Esport-udvalget 
havde inviteret forældre til vo-
res esportmedlemmer, til info-
dag i klubben. 

Formålet var at fortælle forældre-
ne, på tværs af vores forskellige 
hold, om vores planer og ambiti-
oner om spændende aktiviteter 
for spillerne. Og da der blev sat 
fokus på, at alle de mange gode 
idéer ville kræve deres hjælp, gav 

alle de fremmødte forældre deres 
opbakning, til konkrete opgaver 
til kende. Det var super fedt, og 
lover rigtig godt for den kom-
mende sæson.

Næste sæson
Vi er allerede igang med at sætte 
trænerteamet som skal varetage 
holdene efter sommerpausen. 
CS:GO-coach Andreas Liborius 
takker af efter lang og tro tjeneste 
i klubben. Andreas var med helt 

fra opstarten af esport i HA85, og 
har kæmpe ære af vores store ud-
vikling og fortsatte potentiale.
Et kæmpe tak til Andreas!

Vi bliver jævnligt kontaktet af 
dygtige folk, som gerne vil bidra-
ge til esport hos os. Så vi glæder 
os til at præsentere en række nye 
trænere når vi åbner vi efterårets 
hold.
Følg med på Facebook-siden:
HA85 Esport

brug for nyt
gaming-gear?
Find det i Elgiganten 
Silkeborg

Viborgvej 8, 8600 Silkeborg
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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

Til esport-infodag i klubben, 
prøvede de modigste forældre 
kræfter med CS:GO-træning.
Måske vi ser dem på senior-
holdet engang...

NYE         GAMERE
KAN STARTE HER

(OG GAMLE)
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Hos Constructa har vores tværfaglige hold af arki-
tekter, ingeniører og konstruktører siden 2008 fået 
danske lokalsamfund til at blomstre ved at skabe 
hverdagens bæredygtige byggeri. 

Både i samarbejde med offentlige og private byg-
herrer. 

Vi har erfaring med projekter i alle skalaer inden 
for bl.a. boliger, kontorer, idræts- og kulturhuse, 
institutioner og detailbutikker.  

Kontakt os i dag 
Har du brug for en arkitekts skarpe og idérige blik? 
Eller specifik rådgivning om indeklima, bærende 
konstruktioner, brand, installationer eller noget 
helt femte?

Vi har samlet alle fagligheder under ét tag, og vi 
kan derfor tage os af både det kreative og det byg-
getekniske.

Ring til os på: 86 81 70 60

Vores DGNB-konsulenter kan sikre, at dit byggeri kan DGNB-certificeres.

Vores Svanemærket-konsulenter ved, hvad der skal til for at svanemærke  
dit byggeri. 

Skal du bygge nyt, bygge om eller bygge til?

constructa.dk

Silkeborg 
Kastaniehøjvej 4 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8681 7060

Roskilde 
Københavnsvej 81 
4000 Roskilde  
Tlf. 7070 7888
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Den sidste lørdag i april udvi-
dede vi det almindelige tumle-
tid lørdag formiddag til en helt 
særlig familiedag for alle de 
yngste medlemmer i HA85. 

Udover Tumletid-børnene deltog 
også børn og familier fra Mini/
Maxidans, Børnehavegymnastik 
og de yngste fra fodbold- og 
håndboldafdelingerne. Vores øn-
ske med dagen var at skabe en 
dejlig dag i børnenes tegn, og at 
styrke fællesskabet på tværs af 
klubben.

Hallen var omdannet til et rent 
slaraffenland af legebaner, hop-
peborge og sjove forhindringer. 
I aflastningssalen var der gjort 
plads til at kunne tage en rolig 
pause med farver, tegning og sæ-
beboblemaskine.

Caféen var sprællevende af kø-
belystne børn, forældre og bed-
steforældre og udenfor blev der 
langet flere hundrede sprøde gril-
lpølser over grillen til gæsterne i 
højt solskin.

Mere end 150 fremmødte på 
tværs af generationerne var klar 
på at give den gas og have en 
hyggelig dag.

Vi gør det igen!
På Hvinningdaldagen d. 11. juni 
vil hallen igen blive omdannet til 
et rent slaraffenland, hvor alle de 
yngre børn kan brænde krudt af 
– uanset om man går på et hold i 
klubben eller ej.

TUMLEDAG I HALLEN 
FOR KLUBBENS YNGSTE
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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
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NY AKTIVITET I HA85!

MIX GYM & STYRKE

En ny aktivitet starter op i HA85 
onsdag i uge 36. Holdet hedder 
Mix Gym/Styrke. Dette hold er 
til både mænd og kvinder, der 
har lyst til at få rørt kroppen 
igennem, lige fra fingerspid-
ser til storetæer og helt sikkert 
også lattermusklen.

Mix Gym/Styrke for voksne, vil 
være et mix af  gymnastik og 
styrketræning. Hver gang vil det 
indeholde en opvarmning, hvor 
vi får pulsen op og får bevæget 
kroppen til god musik. Derefter 
vil vi lave styrkeøvelser, hvor vi 
kommer de store muskelgrupper 

igennem – ben, baller, lår, mave 
og ryg. 

Nogle gange bliver det cirkeltræ-
ning, andre gange følg-mig træ-
ning. Men vigtigst, at det bliver i 
dit tempo, og øvelsen bliver lavet 
korrekt. Til sidst laver vi balance 
og strækker ud, så 
hele kroppen har 
været i gang.

Kunne du 
tænke dig 
en efterårs-  
og vintersæ-
son, hvor vi 

kommer i form – så kom og vær 
med – alle kan deltage. 
Motion giver dig ny energi og 
velvære. Motion gør glad, og vi 
vil lave træningen til lyden af god 
musik.

Med Mix Gym & Styrke vil vi lave 
et træningsfællesskab i HA85, 
hvor vi af og til, vil slutte af med 
hygge i klubhuset.

Trænere for holdet er Birgitte Am-
strup og  Lise Skovmose.

Tilmelding via www.ha85.dk.
Vi glæder os til at se dig.
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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.
NYHED: FÅS OGSÅ I HVID!

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

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

BAMBUSA SOKKER AF BEDSTE KVALITET TIL HELE FAMILIEN

KØB HOS HA85 OG STØT FORENINGSLIVET
Når du køber en pakke med de lækre og bløde bambusstrømper af 

HA85 medlemmerne, støtter du samtidig det lokale foreningsliv.

Bambusa i Danmark er stolt sponsor af kvindehåndbold-ligaen:

NORSK DESIGN & KONCEPT
 - 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.

TAK 
FOR OPBAKNINGEN OG JERES KØB AF STRØMPER!HA85 FORTSÆTTER 

SUCCESEN!

Bestil hos et HA85-medlem eller på mail: 
bambusa@ha85.dk 

og få dine strømper 
direkte leveret 

Køb de lækre bambusstrømper 
til dig selv, eller som gave.

HA85-Juni 2022_nr 114_28s.indd   24HA85-Juni 2022_nr 114_28s.indd   24 20.05.2022   08.0520.05.2022   08.05

HA85

25

Gennem mange år var den loka-
le Hvinningdalvejens Antenne-
forening, et stort aktiv for den 
medlemmer, og sikrede gode, 
fælles tv-aftaler. Men på sidste 
års generalforsamling, valgt 
man at nedlægge foreningen 
og donere aktiverne til HA85. 

Antenneforeningen var, med et 
moderne ord, blevet disrupted 
- overhalet af den teknologiske 
udvikling. Og da de sidste for-
søg på at indgå attraktive aftaler 
med udbydere af internet og tv, 
var forgæves, besluttede gene-
ralforsamlingen i 2021, at bringe 
foreningen til ophør. Samme ge-
neralforsamling var enige om, at 
donere den bestående formue 
på kr. 29.000,00 til den lokale for-
ening HA85.

Mads Hansen og flere af antenne-
foreningens medlemmer er lokale 
seniorborgere, som selv har haft 
deres gang i HA85, enten som ak-
tive selv eller også har deres børn 
været aktive medlemmer.

Mads Hansen kontaktede derfor 
HA85 formand Morten Dixen Ol-
seth.

- Mads viderebragte et ønske fra 
deres generalforsamling, om at 
man ønskede at pengene skulle 
gøre gavn lokalt, og gerne til noget 
som seniorborgerne i Hvinningdal 
kunne få glæde af, fortæller Mor-
ten Dixen Olseth, og fortsætter:

- Jeg vil gerne på vegne af HA85 
takke de tilbageværende i anten-
neforeningen, for at påtænke os og 

klubbens medlemmer. Vi har gjort 
os mange overvejelser om hvordan 
vi bedst muligt kan aktivere gaven 
på en måde, så den kommer man-
ge til gode.

Og I kan godt begynde at glæde 
jer. Vi har besluttet at bruge mid-
lerne til at forskønne og møblere 
området i Fællesskabshuset, mel-
lem hallerne. 

I slutningen af juni får vi således 
leveret en række flotte lounge-
møbler, café/højborde, stole og 
sofaarrangement. Møblerne vil 
skabe et hyggeligt miljø og op-
holdsrum for både udøvere der 
holder pause, ventende forældre 
og tilskuere. Og så vil miljøet også 
være til gavn for skolens elever til 
eksempelvis gruppearbejde.

ANTENNEFORENING
SKÆNKER FORMUE TIL HA85

Midlerne fra den nu nedlagte antenneforening, bruges 
til nye café/loungemøbler, som skal supplere de runde 
borde, som allerede står i fællesskabshuset.
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VI KAN HJÆLPE...
UANSET OM DU SKAL KØBE
ELLER SÆLGE BOLIG!

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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Vi har i de seneste par måneder 
haft stor glæde af at være en 
skole med to haller! 

I skolefestugen kunne 8. årgang 
stille scene op i den ene hal og 

øve sig på skuespillet, og der kun-
ne gennemføres idrætsunder-
visning og fritidsaktiviteter i den 
anden hal. 

Vi har også afviklet den skriftlige 
eksamen uden at skulle aflyse ak-
tiviteter for mange, og det er vi 
meget glade for. I planlægningen 
af det kommende skoleår giver 
det ligeledes nye muligheder for 
idrætsundervisningen.
 
På denne tid af året er der som al-
tid travlhed på skolen. Vi er i gang 
med planlægningen af det nye 
skoleår og arbejder med både de 
pædagogiske indsatser og det 
administrative omkring teamdan-

nelse, skemalægning og planlæg-
ning af mødeaktiviteter.

Vi har sagt farvel til Karen Duelund 
som pædagogisk leder og har 
derfor slået en stilling op, som vi 
håber, der kommer mange kom-
petente ansøgere til. Processen 
afsluttes i juni, så den nye leder 
kan begynde den 1. august.
 
Vi har afholdt opstillingsmøde 
til valg til skolebestyrelsen, hvor 
vi via et fredsvalg har fundet syv 
forældrerepræsentanter for de 
kommende fire år. Vi glæder os 
til at byde den nye bestyrelse vel-
kommen. De træder til i det nye 
skoleår.

NYT FRA HVINNINGDALSKOLEN

Anna Margrethe Østergaard, skoleleder 
på Hvinningdalskolen.

HVINNINGDALSKOLEN

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.
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Hos Middelfart Sparekasse i Silkeborg står 
vi klar til at gøre en forskel for dig og din 
virksomhed. Vi er specialiserede i små og 
mellemstore virksomheder, og vi tilbyder 
alle erhvervskunder en personlig rådgiver.

Har du lyst til at vide mere om hvad vi kan 
tilbyde, så invitér Anne-Vibeke, Ann eller 
Kenneth på besøg i din virksomhed. Find 
os på midspar.dk/silkeborg

Fælles Om. 
Ambitionerne

Herningvej 37
8600 Silkeborg

»   Vi kommer gerne og besøger 
dig og din virksomhed

»   Personlig erhvervsrådgiver, der 
kender dig og din virksomhed

»   Mobilnummer og e-mail til din 
erhvervsrådgiver

Tilfredse  
erhvervskunder og 

godt omdømme.

Vi støtter lokale  
aktiviteter og  

foreninger.

Direkte kontakt  
til personlig  

erhvervsrådgiver.

Anne-Vibeke Frengler, Erhvervsrådgiver, 87 20 42 11
Ann Merete Kongensgaard, afdelingsdirektør, 87 20 53 93
Kenneth Larsen, erhvervskundechef, 87 20 12 21
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