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Tlf. 41 81 71 72

Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Lars Jørgensen
Troldhøj 13. 
6100 Haderslev
E-mail: larj@webspeed.dk
Tlf. 26 74 06 21

Regnskabsfører
Flemming Rasmussen
E-mail: fras36@gmail.com

Bestyrelsesmedlem/Afdelingsleder 
Hockey
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Kent Bryhl 
Østergade 3
6500 Vojens
Kentbryhl0610@gmail.com
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Henning Hoff 
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Henning29@hotmail.com
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Svend Andersen
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Haderslev Fjordsejlads

Plads til kørestole
Handicapvenlig toilet

Bispebroen 3•6100 Haderslev

Tlf. 73 54 56 30

Åbningstider:
Mandag-fredag 8-20

Lør-søn 8-18
Gåskærgade 38 • 6100 Haderslev
Tlf. 73 52 06 00 • www.meny.dk

Norgesvej 7A • 6100 Haderslev
Vesterlundvej 13 • 2730 Herlev

Tlf. 70 20 60 62
E-mail: geosyd@geosyd.dk

www.geosyd.dk 

Er du interesseret i at vide noget om bosteder til
fysisk/psykisk handicappede i Haderslev kommune, 

kan du på internettet læse om de forskellige bosteder. 
Webadressen er: bosteder.haderslev.dk

For yderligere information er du også velkommen 
til at kontakte os på telefon 73 52 04 10

Specialrådgivning/handicap
Vilstrupvej 120 • 6100 Haderslev 
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Ordinær generalforsamling tirsdag 
den 14. marts 2017, kl. 19.00
i Kulturhuset Bispen, Bispebroen 3, 
6100 Haderslev.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Preben Schmidt blev valgt som diri-
gent.

2. Bestyrelsens beretning til god-
kendelse
Formanden fremlagde bestyrelsens 
beretning:

Indledning: 
Vi har stadig en rigtig ildsjæl her i 
foreningen, Brian Jensen. Når man 
begynder at tale om, vi mangler 
idrætsredskaber, ja så får han straks 
en ide til en ansøgning til div. steder. 

Det blev igen et rigtigt godt år for 
klubben. Mange af klubbens med-
lemmer kan kalde sig forbundsme-
stre. Økonomien er ikke rosenrød. 
I vores beretning vil vi komme ind 
på alle de gode ting samt fortælle 
om vores udfordringer. Foreningens 
navn ”H.H.I – foreningen for dem 

med særlige behov” er stadig svært 
at få alle til at lære. Så som f.eks. 
Haderslev Kommunes andre sports-
klubber.

Foreningsarrangementer
Foreningens arrangementer har 
været en god tradition, Juleafslut-
ning er der ikke tilslutning til mere. 
Forårsfesten, hvor der har været stor 
tilslutning til. Dette har gerne været 
afholdt i slutning af juni måned ved 
Favrdalhallen, hvor der har været 
grill med helstegt pattegris med div. 
tilbehør. Bestyrelsen havde talt om, 
at lave det som en opstart på en ny 
efterårssæson 2016 i august.  Der må 
siges, at der ikke var nok tilslutning 
til dette i år 2016. Vi vil her i år 2017 
prøve med en anderledes fest for 
medlemmer og andre. Kunne det 
tænke sig, at man slog nogle afslut-
ninger sammen med andre klubber 
fx Vojens. Hvad mener I som med-
lemmer?

Vi var med, da Haderslev Kommune 
lavede ”Originalen” i Haderslev nede 
på pladsen ved Biblioteket. Der havde 
vi en plads, hvor vi viste forenings-
aktiviteter frem og havde tombola 

Ordinær generalforsamling
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Vi prøvede igen at lave et arrange-
ment d. 18. juni år 2016 på Gravene, 
hvor alle foreningens idrætsgrene 
var repræsenteret og man kunne 
prøve dem. I denne forbindelse blev 
der også afholdt tombola. Vi havde 
håbet på at få nye medlemmer, men 
dette var ikke tilfældet. Man kan så 
sige, var det en skuffelse, både ja og 
nej. Vi har nu i år 2016 gjort alt for at 
vise vi er her som en forening, der 
kan tilbyde aktiviteter for dem med 
særlige behov  

Boccia
Haderslev HHI havde i alt 10 spillere 
i gang i løbet af året. Det startede i 
foråret med hold boccia. Haderslev 
havde et hold med i B2, og de fik en 
1. plads det var Martin, Mogens og 
Kurt P. Så blev det efterår og indi-
viduelle stævner begyndte, og da 
havde vi 9 spillere med. I A-rækken 
spillede Carsten og Morten. Ved 
regionstævnet fik Carsten guld og 
Morten sølv, og til FM fik Morten 
sølv og Carsten bronze. I C-rækken 
spillede Svend, og det blev til guld 
ved regionsmesterskaberne og sølv 
ved FM. I D-rækken spillede Else og 
Inger, de fik en 5. og en 6. plads. I 
E-rækken spillede Martin – Mogens 
– Kurt S og Kirsten det blev til en 2. 
3. 5. og 6. plads. Det var rigtig godt 
gået af alle. Tillykke til alle dem som 

har været med til at hive alle de gode 
resultater hjem til H.H.I. Til sidst vil 
jeg, som jeg plejer hvert år håbe, at 
vi får flere spillere. Jo flere spillere, jo 
flere resultater.
John, Udvalgsformand boccia

Bordtennis
Bordtennisafdelingen har intet nyt 
at melde i forhold til sidst, så der 
tilbydes fortsat ingen bordtennis, 
men hvis der kommer positive tilken-
degivelser, vil foreningen selvfølgelig 
arbejde på at tilbyde aktiviteten igen.

Børneidræt/ungdomsidræt
I sommeren 2015 blev aktiviteten 
lukket ned, da der ikke var bør/unge 
nok til denne aktivitet på Louisesko-
len tidligere Skolen Ved Stadion. Vi 
har efterfølgende prøvet at lave 2 
prøvedage i gymnastiksalen på Fav-
rdalskolen i år 2106. Der må siges, at 
der ikke kom nogle. Vi har en plan om 
at prøve og starte op igen, når alle 
eleverne er på Louiseskolen igen - og 
den nye gymnastiksal er færdig.

Hockey
Så er det 11. gang jeg skal skrive om 
hockey, og dette år er noget særlig 
for mig da det er 25. gang jeg sidder 
her til en generalforsamling - altså 
et jubilæum. Året 2015 – 2016 har 
vi haft en lille tilbagegang, men der 



kommer stadig nye til, vi har 3 hold, 
2 C- hold og 1 B hold, 2 C hold er 
fordi vores tidligere D hold er rykket 
op i C rækken. Den 12. nov. 2016 var 
vi til det første stævne i Taulov, som 
var et endags stævne.
Desværre er vi kun 2 ansvarlige, det 
vil være mit største ønske at få 1 
ansvarlig mere, som har tid og lyst til 
at bruge næsten hver torsdag fra kl. 
18.45 til ca. 21.00 og ca. 3 weekender 
fra nov. til april. Fra lørdag morgen til 
søndag sidst på eftermiddagen.

Svømning 
Jeg lagde op til sidste år, at der i 
den nye sæson stadigvæk skulle 
komme nogle flere i svømmehallen 
hver fredag aften fra kl. 18,00 - 19,00 
eller lørdag morgen fra kl. 09,00 – 
10,00, da dette er en dyr aktivitet at 
have. Foreningen brugte ca. 7.000 
kr. om året på svømning. Der er ikke 
meget ved at have en aktivitet i en 
stor svømmehal med kun så få per-
soner. Der mødte kun bestyrelsen op 
og en enkel eller 2 hver fredag aften. 
Efter samråd med bestyrelsen valgte 
vi, at svømning måtte lukke ned. Efter 
sommersæsonen 2016 var det slut. 

Bowling
Bowling er en aktivitet, der fore-
går i Haderslev Bowling Center, og 
der spilles én gang om måneden, 

søndag eftermiddage i vinter, forår 
og efteråret.  

Antallet af fremmødte i aktiviteten 
bowling har imidlertid været lidt 
opadgående på det sidste i denne 
sæson. Deltagerbetalingen er 50.- kr. 
for 2 timer – eller 25.- kr. for en enkelt 
time. Dem der fremmøder, synes at 
det er sjovt, men vi håber på meget 
større opbakning til denne aktivitet 
i den kommende sæson. Vi håber 
ikke, at det skal gå lige som svøm-
ning Hvad mener medlemmerne? 

Klem Å
Foreningen har gennem mange har 
haft klubbladet klem Å. Formålet 
er, at medlemmer og andre, som 
får vores blad ser, hvad der sker i 
foreningen og får kendskab til hvem 
vi er. Det er vigtigt for bestyrelsen, 
at medlemmerne har lyst til at skrive 
til bladet. Der skal endnu en gang 
opfordres til, at man skriver lidt til 
Klem Å. Der skal tænkes på, at vi får 
12.000.- kr. om året.  

For at få medlemmerne til at skrive til 
bladet, har vi prøvet at lave en lod-
trækning om et gavekort. Dette har 
givet positivt respons. Hvad gør vi 
fremover? Bestyrelsen vil ikke udlove 
præmier til hvert blad. Så nytter det 
ikke noget, at I ikke snart kommer til 
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fadet, for ellers dør bladet simpelt 
hen, og det vil jeg have det særdeles 
dårligt med, da dette også er for-
eningens talerør udadtil. Alle indlæg 
er velkomme også fra din ferie eller 
andre gode oplevelser.

Hjemmesider
Foreningen havde en flot hjemme-
side. På adressen www.hh-if.dk 
hvor man kunne finde alt om, hvad 
der skete i foreningen. Bestyrelsen 
synes, at hjemmesiden ikke har fun-
geret optimal i år 2016. Der kan tilfø-
jes, at her i år 2017 er vi i fuld gang 
med at oprette en ny hjemmeside 
med en anden webredaktør.

Foreningen har også synliggjort sig 
på Facebook med siderne, Hockey 
og Børneidræt for dem med særlige 
behov, som er en lukket side. Lige-
ledes også siden, der hedder H.H.I. 
– Foreningen for dem med særlige 
behov som er en åben side. Begge 
sider fungerer rigtige fint.

Bestyrelsen er naturligvis modtagelig 
over for kommentarer og ønsker til 
hjemmesiden og Facebook siderne. 
Denne vej er jo også et godt redskab 
i foreningens arbejde på at synlig-
gøre sig.

Synliggørelse og foreningens med-
lemstal
H.H.I. – Foreningen for dem med 
særlige behov, har ligesom i de for-
gangne år - forsøgt at synliggøre sig 
i lokalsamfundet, og det synes jeg er 
lykkedes rigtig godt. Først og frem-
mest er denne synliggørelse foregået 
via pressen, og derfor skal der spe-
cielt lyde en stor tak til denne, fordi 
den altid velvilligt ofrer spalteplads 
på sportsresultater fra foreningens 
idrætsudøvere m.m. Sidst vi havde 
god presseomtale, var i Haderslev 
Ugeavis i 2016, da de havde bedt om 
en artikel fra foreningen. Først havde 
de lagt dette ud på avisen via. deres 
hjemmeside, senere kom det i den 
trykte avis. 

Foreningen har også haft en PR dag 
på Graverne i Haderslev, hvor alle 
foreningens idrætsgrene blev frem-
vist. Ligeledes en dag med tombola 
i byen. 

Medlemstallet i foreningen, har i peri-
oden fra august 2016 været faldende. 
Bestyrelsen håber dog på, at pres-
seomtalerne/synliggørelsen i byen 
vil føre til en højere medlemstilgang 
i foreningens aktiviteter i det kom-
mende år.
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For foreningen drejer det sig jo fort-
sat om at få fat i dem, med særlige 
behov, der har lyst til at dyrke idræt 
– og bestyrelsen er åben over for 
ideer, der kan fremme denne sag til 
gavn og glæde for foreningen.

Bestyrelsen
Vi har en god bestyrelse. Vores 
møder er rigtigt gode, vi har nogle 
rigtig gode debatter, hvor alle delta-
ger aktivt. Bestyrelsen er også sam-
mensat af nogle aktive mennesker, 
hvor de fleste af os er på arbejds-
markedet, og samtidig er nogle med 
i andet frivilligt arbejde. Vores møder 
foregår om aftenen med en dags-
orden med mange punkter. Vi har 
arbejdet med at lave en struktur, hvor 
beslutningerne tages hurtigere, og 
hvor vi undgår de lange møder. Det 
er dejligt, at bestyrelsen gerne vil 
fortsætte. Dermed kan vi fortsætte 
det arbejde, vi er i gang med til gavn 
for klubben og medlemmerne. mit 
ønske er derfor, at vi endnu kan få 
et godt og positivt år, med dem der 
nu kommer ind i bestyrelsen.

Økonomi
Bestyrelsen bruger stadig mange 
kræfter på at søge om midler til at 
holde medlemsgebyret nede. Det 
kan med glæde konstateres, at dette 
er lykkedes 

Parasport Danmark meddelte, at 
kørselstilskud fra år 2016 vil blive 
ca. halveret. Ligeledes har Haderslev 
Kommune skåret ned på tilskud til 
unge under 25 år.

Mit ønske er, at vi får flere ildsjæle, 
der vil være med til at tjene penge 
til foreningen. Bestyrelsen vil forsat 
være opmærksom på foreningens 
økonomi. Men hvor er det dejligt, at 
vi igen har penge på kontoen, så vi 
ikke lader os ryste af en lille forsin-
kelse på indtægter eller en udgift, 
der blev større end forventet. Der vil 
ikke i det kommende år være nogen 
kontingentstigning, da foreningens 
økonomi ser fornuftig ud, selv om vi 
ud fra dette års rengskab har brugt 
flere penge, end der er kommet ind.  

Godt vi har vores regnskabsfører og 
bilagskontrollant. Der bliver ydet en 
stor arbejdsindsats. Vigtige arbejds-
opgaver er blevet udført. Bilag er 
blevet bogført, regningerne er blevet 
betalt, og bilagskontrollanten der 
sørger for regnskabet bliver set igen-
nem med kritiske øjne. En stor tak 
for det. Vi skal huske på, at de er 
frivillige. 

Haderslev Kommune
For handicapidrætten er det selvføl-
gelig af betydning, at der opereres i 
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en større kommune, hvor der vil være 
flere foreninger, der tilbyder idræt til 
mennesker med særlige behov. 

Derfor mødes en række handica-
pidrætsforeninger i Haderslev Kom-
mune sammen med idrætskonsu-
lenten i Parasport Danmark, tidligere 
Dansk Handicap Idræts-Forbund 1 til 
2 gange om året for at drøfte handi-
capidrættens vilkår.

Holdningen blandt handicapidræts-
foreningerne er fortsat at fastholde 
og fortsætte deres aktiviteter som 
hidtil. Vi er enige om, at der er plads 
til os alle, og vi kan nu støtte hinan-
den i at give flest mulige og bedst 
mulige tilbud til handicappede bor-
gere i Haderslev Kommune. I det 
forløbne år har vi afholdt 2 møder, 
der har været positive.

Afslutning  
Det var årets beretning fra bestyrel-
sen. Vi slutter med en stor tak for 
en fin indsats og samarbejde. Vore 
trænere, ledere og praktiske hjæl-
pere har igen gjort et kæmpe stykke 
arbejde ude blandt vore medlemmer 
på idrætsstederne. Der er leveret 
kvalificeret træning, hjælp til at klare 
strabadserne og ikke mindst godt 
humør. En tak til alle de skoler, haller 
som vi har haft kontakt til. Sidst 

men ikke mindst en tak til klubbens 
medlemmer og ledsagere. Uden jer 
var der ingen forening. I er med til at 
skabe klubben og ånden – og den 
kan vi godt være stolte af.

Ligeledes skal der lyde en stor tak 
til Haderslev Kommune, Haderslev 
Idrætsråd samt Folkeoplysningsud-
valget, hvorunder idrætten har sit 
virke.

Jeg vil hermed også takke for den 
store opbakning bestyrelsen og 
medlemmerne har givet mig i det 
forgangne år. Der har stadig været 
nogle store udfordringer som for-
mand, men også et spændende år, 
Jeg håber på, at der i det kom-
mende år vil være større opbakning 
til foreningens aktiviteter, således at 
der også fremover vil blive mere liv i 
foreningens aktiviteter.

Med disse ord vil jeg gerne slutte min 
beretning med at udtrykke mit håb 
og ønske om, at H.H.I. – Foreningen 
for den med særlige behov, fortsat 
må være en naturlig del af områdets 
samlede idrætsudbud i Haderslev 
Kommune. 

V/Formanden Mogens Jensen
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Kommentarer og spørgsmål til beret-
ningen:
• Der blev foreslået at lave en åben 
begivenhed omkring bowling på 
Facebook for at få flere bowlingspil-
lere.
• Hvordan ser det ud med samarbej-
det med Vojens Handicapidræt ift. 
det faldende medlemstal i HHI? Det 
er ikke lykkes at etablere et samar-
bejde med boccia. Der er kommet 
ny formand i Vojens, som deltager i 
samvirkemødet den 28. marts. Der 
foreslås et tættere samarbejde de to 
klubber imellem. 

• Der blev spurgt til økonomien 
omkring hjemmesiden, og det koster 
ca. kr. 100,- om året.
• Der blev gjort opmærksom på, at 
der skal gives tilladelse til at lægge 
billeder af enkeltpersoner på hjem-
mesiden. Det har foreningen styr på. 
• Der er etableret et nyt sted ”Et rart 
sted at være”, som åbner i marts 
2017. Det er håbet, at man kan rekrut-
tere nye medlemmer fra stedet.
• Der udtrykkes ærgrelse over, at 
der ikke længere er svømning på 
programmet. Men det var en dyr 
aktivitet ift. antallet af medlemmer, 
der brugte svømmetilbuddet. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Forelæggelse af det reviderede 
regnskab for 2016 til godkendelse
Regnskabsføreren fremlagde regn-
skabet. Året sluttede med et lille 
underskud. De fleste idrætter giver et 
underskud, hvor hockey er langt den 
dyreste idræt, Årets status Saldoen 
var på minus kr. 625,99 ved årets 
udgang.  

4. Indkomne forslag – herunder 
kontingent
Det indkomne forslag fra bestyrelsen 
var en vedtægtsændring og kunne 
desværre ikke fremvises. Derfor 
kunne der ikke tages beslutning om 
denne. Dirigenten foreslog, at ved-
tægtsændringen medsendes dags-
ordenen for næste års generalfor-
samling.

5. Valg til bestyrelsen 
På valg var:
- Mogens Jensen: Formand (for 2 
år) – han blev genvalgt
- Martin Jensen: Bestyrelsesmedlem 
(for 2 år) – han blev genvalgt
- Dorthe Frederiksen: Bestyrelses-
medlem (for 2 år) ønskede ikke gen-
valg. I stedet blev Kent Bryhl valgt.

Valg af suppleanter. På valg var:
-   Svend Andersen – han blev gen-
valgt.
-   Kent Bryhl – i stedet for Kent blev 
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Henning Hoff valgt.
 Valg af revisor og revisorsuppleant. 
På valg var:
-   Preben Schmidt – han blev gen-
valgt
- Svend Aage Jørgensen – han blev 
genvalgt

 6. Eventuelt
Ingen punkter. 

Referent Lykke Guldbrandt
Parasport Danmark, den 15. marts 
2017

Dirigent Preben Schmidt  
Formand Mogens Jensen

Sidder man meget ned i løbet af 
dagen, skal du motionere mindst én 
time dagligt, hvis du vil passe på dit 

helbred og undgå tidlig død. Motion 
kan være meget, eks. gå, cykle, løbe. 

Husk motion

 DuPont Nutrition Biosciences

Taarnvej 25
7200 Grindsted
Tlf. 79 72 59 63

www.DuPont-Danmark.com

Haderslevhus
Slotsgade 33 • 6100 Haderslev

Tlf. 2012 1233
www.haderslevhus.dk

DANS FOR SINGLER OG ALLE ANDRE

Spisning lørdag (i ulige uger)
kl. 19:30 - pris inkl. entre Kr. 200,-

Tilmelding på tlf.: 2012 1233

Dans fra kl. 20:45 til 01:15 
Entre Kr. 120,-
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Strikkepinden 
                                                                  - og den lille Zebra

Jægergårdsgade 44 • 8000 Aarhus C • Tlf. 86 28 36 03 • www.strikkepindenogdenlillezebra.dk

Kig forbi og se alt det lækre garn fra Geilsk, 
Onion, Lana Grossa, Hjelholts uldspinderi, 
Viking Garn, Tusindfryd, Økologisk garn, 
Knude garn, Garn fra Tante Grøn, Strikkekits 
fra Lille Strik, Strikkepinden - og den lille 
Zebra´s eget uldgarn samt div. strikkebøger. 

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 17.30

Fredag kl. 10.00 -18.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00

 Strikkepinden - og den lille Zebra

På gensyn 
Lea
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Kilde. SIR@SONDAGSAVISEN.DK
Fodbold og floorball som fitness 
lokker nye udøvere til. Det har en 
god effekt på både fysisk og mental 
sundhed, siger eksperter Den gamle 
Valby-Hal i det sydvestlige Køben-
havn summer fra morgenstunden. 
Per Jensen og hans holdkammerater 
finder en stav hver og fordeler sig på 
tre hold.
Klokken er lidt over 9, da den første 
kamp skydes i gang. Der er fire på 
hvert hold, og den lette hvide pla-
sticbold bliver banket frem og tilbage 
mellem de to mål og banderne, der 
danner rammen om banen.
»Det er jo ikke alle, der kan løbe 
lige hurtigt, men når kuglen kommer 
forbi, kan man ikke lade være med 
at sætte efter den med alt, hvad man 
har,« siger Per Jensen.

Derfor er din mand vild med sport
Han er holdleder for et floorballhold 
af modne mænd fra 60 år og opefter. 
Floorball foregår indendørs og er kort 
fortalt en form for ishockey uden is 
og udstyr.
Floorball er en relativt ung sport 
i Danmark, men herrelandsholdet 

klarede sig ganske glimrende ved det 
netop overståede VM, hvor det blev 
til en femteplads.
For Per Jensen og resten af holdet 
handler det dog ikke om at vinde. 
Tirsdag og torsdag morgen i Valby-
Hallen bliver der spillet uden point, 
og ingen tæller sejre.
»Du er her for at få motion. For din 
egen sundhed. Det er formålet med 
træningen,« siger Per Jensen. 

Flere fordele ved holdsport
Han og de andre seniorer spiller efter 
floorballregler, men på en mindre 
bane, så der er flere berøringer med 
bolden, flere temposkift og flere ven-
dinger. Det giver ifølge centerleder 
Jens Bangsbo fra Center for Holdspil 
og Sundhed på Københavns Univer-
sitet en række fordele.
»Pulsen kommer højere op end ved 
almindeligt løb, fordi man har de 
her intense aktioner. Det stimule-
rer hjertet og øger både funktiona-
litet og motionstal,« siger han og 
understreger, at det i øvrigt betyder, 
at mange fungerer bedre i hverda-
gen, fordi deres fysiske belastninger 
bliver mindre, når deres muskelstyrke 

Ekspert: Derfor er det mere sundt 
at dyrke holdsport
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stiger. Jens Bangsbo og hans kolle-
gaer har kørt en række forsøg, hvor 
de har påvist de mange fordele ved 
at gøre klassiske sportsgrene som 
fodbold, basketball og floorball mere 
intense på små baner med mange 
boldberøringer.

Fodbold og håndbold er yt: Her er 
Danmarks nye nationalsport
Fodboldfitness, motionsfloorball og 
de andre afarter har lokket mange 
ældre udøvere til – også mange, som 
ikke har dyrket motion før.
Det gælder også Per Jensen, der 
med egne ord »altid har hadet sport«, 
men efter en firedobbelt bypassope-
ration skulle han i gang med at motio-
nere. Efter at have prøvet lidt af hvert 
holdt han fast ved floorball.

»Ingen af os har prøvet at spille flo-
orball før, så vi er meget lige, og man 
undgår skader fra sammenstød, som 
det sker i fodbold,« siger han.

Ældre er gode for klubberne
Både hos DBU og Floorball Danmark 
mærker man en stigende interesse 
fra klubber, der gerne vil have moti-
onshold for ældre.
»Det giver en anden ånd i klubben 
og i klubhuset at have seniorer. De 
lægger en positiv dæmper på et 
miljø, der er domineret af unge spil-

lere,« siger Finn Fjorder, der er kas-
serer i Copenhagen Floorball Club, 
der har haft seniorhold i knap to år.
»Konerne til seniorerne kan oveni-
købet finde på at gøre lidt rent, når 
de kommer forbi hallen,« griner han.
I Valby er åndedrættet på de fleste 
af spillerne blevet noget tungere, og 
det er ved at være længe siden, Per 
Jensen har haft kræfter til at komme 
med hjem i forsvaret. Den sidste 
kamp bliver fløjtet af og markerer 
samtidig starten på tredje halvleg.
»Vi kan sagtens drikke en øl efter 
træning. Vi er jo fra en tid, hvor man 
også drak på arbejdspladsen. Det 
kan næsten ikke lade sig gøre uden 
en øl,« siger Per Jensen.

Dansk Niro Teknik ApS

Hejsager Næsvej 119, Hejsager 
6100 Haderslev 

 
Tlf. 74 57 10 22
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Ti små cykellister var på tur, en kørte 
for langt, så var der ni, der var på tur 
osv. Sådan lyder den gamle børne-
sang.

Vi er 3 medlemmer, der er begyndt 
at cykle i skoven, på de brede stier 
1 gang om ugen. Ideen kom efter, 
at Carsten Jensen havde været ude 
i dyreskoven at cykle, hvor han for-
talte om denne tur. Vi er som skrevet 

nu begyndt at cykle, dette foregår i 
Vestersko-ven, hvor vi cykler i ca. 
45 min. Vi vil også cykle på lan-
devejen, hvis der er stemning for 
dette Vi håber, der måske kunne 
komme flere. Vi kunne også tage en 
tur på, ja, det er du også med til at 
bestemme. Kontakt Martin Jensen 
på mobil: 40795163 eller via mail: 
martinjensen46@gmail.com for yder-
lige oplysninger.

Cykelture
Af Mogens Jensen

Domino
Rengøring- og Haveservice

Daglig- og hovedrengøring
Havearbejde
Snerydning

Tilbydes private og erhverv
mail@domino-haderslev.dk

Tlf. 21 65 05 85

Ole Rømers vej 31-35
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 08 88

www.eldorado.dk
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Opbakning og engagement fra for-
ældre er en forudsætning for, at børn 
og unge bliver – og forbliver – aktive i 
Parasport. Det er dog lige så væsent-
ligt, at de unge atleter får plads til at 
blive en del af fællesskabet.
 
Parasport Danmarks UAF-indsats 
dre-jer sig i høj grad om at skabe 
sociale miljøer for unge atleter med 
nedsat funktion. Det lykkedes gene-
relt bedst, når forældrene giver plads, 
fortæller projektmedarbejder Anne-
Dorte Andersen.
 

– Særligt i teenageårene er det vig-
tigt, at atleterne føler, at de udvikler 
sig og indgår i et værdifuldt fælles-
skab med unge på deres egen alder. 
Det gælder både i egen klub og på 
Parasport Danmarks udviklings og 
talenthold. Ellers kan vi se, at filmen 
knækker for man-ge, og at de drop-
per idrætten. Derfor er det også vig-
tigt, at de ikke har for-ældrenes ånde 
i nakken konstant, siger Anne-Dorte 
Andersen, der dog samtidig under-
streger, at børn og unge kan have 
meget individuelle behov afhængig 
af både sportsgren og handicap.

Forældre skal finde den svære vej
Kilde Parasport

Støt vore annoncører...
...de støtter os
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Så kom det første stævne i denne 
sæson 2016 – 2017 i Vejle.

Efter en lang sommerferie skulle vi 
jo til at forberede os til stævnet den 
12. november 2016. Vi var efterhån-
den nogle gode faste spillere på alle 
hold. Det gik bare desværre ikke, 
som vi trænere havde håbet på med 
alle hold. Som man nok også hører 
i rask idrætten, så forlader spillere 
og trænere en klub i utide. Det skete 
også for H.H.I. på alle 3 hold. Det 
var ikke, hvad vi havde regnet med, 
men til alt held fik vi 4 nye spillere, så 
vi kunne stille hold til det førstkom-
mende stævne. 

Det førstkommende stævne var igen, 
et endags stævne, som vi også star-
tede med sidste år. Vi var som sæd-
vanlig med en stor turist-bus, denne 
her gang fra Vojens Turistfart. De 
startede med at samle op i Vojens 
og kørte videre til Haderslev for at få 
resten med. Det var helt mærkeligt, 
at vi ikke skulle have alt det med som 
vi normalt har til et weekend stævne.
Vel ankommet til Taulov, hvor vi ikke 
skulle finde vores sove pladser, men 

bare lige se, hvordan banerne lå i 
forhold til hinanden, da der skulle 
spilles i 2 haller. Heldigvis lå de i 
samme bygning.
Det andet stævne blev afholdt i Ringe 
på Fyn. Igen blev vi transporteret i en 
turistbus. Denne her gang var det et 
weekend stævne. Af bussen og ned i 
kælderen til sovestedet, hvor mange 
andre klubber også skulle sove. Fra 
stedet hvor vi skulle overnatte, skulle 
man gå ca. 5 min. for at komme over 
til hallen, hvor vi skulle spille. Der blev 
som sædvanlig kæmpet til den store 
gulmedalje. Nogle vandt mere end 
andre. Da vi var færdige med at spille 
og blive klar til festen havde hock-ey 
klubben i Ringe leget 2 busser, der 
kørte i pendulfart til feststedet, som 
var på Boltinggaard Gods. Maden 
var som sædvanlig ikke noget at 
pege finger af. 

Søndag morgen op igen og være 
klar, der blev igen spillet mange gode 
kampe. Slutningen af weekendens 
kampe blev; B - holdet sluttede på 
en 2. - plads. C 1 - holdet sluttede 
på en anden sidste plads, derimod 
kom C 2 - holdet på en 4. plads. 

Hockeystævner 2016-17
Af Formanden/træner Mogens Jensen
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Vores kampe bar nok præg af, at der 
var mange nye spillere med. Sidste 
stævne i Vejle d. 1. – 2. april var et nyt 
sted, ”Campus Vejle”. Super flotte 
bygninger. Ved indkvartering blev 
det til at vi skulle sove i et klasselo-
kale. Kampene blev også denne her 
gang spillet over 1 weekend. Hvor 
det gik op og ned for alle hold. nogle 
fik lidt knubs, men ikke værre, end 
at de hurtig var klar igen. Ved fest 
middagen var der lagt op til en god 
aften. Efter maden blev vi flyttet ind 
i en tilstødende hal med et 2 mands 
orkester. 

Alle spillere hyggede sig gevaldigt 
godt. Det er længe siden, at det har 
været så godt. Der blev festet til kl. 
23.00, hvor vi kunne sige godnat og 
tak for denne dag. Søndag morgen 
skulle det store morgenmåltid ind-
tages. 

Mange blev nok skuffet, da vi plejer 
at få div. morgen produkter. Der var 
kun rundstykker og rugbrød. Dagens 
kampe gik også slag i slag. B - holdet 
endte med at komme på en 3. plads, 
med en ny spiller. De går så videre til 
FM, da der er nogle hold, der havde 
meldt afbud. C 1 - holdet kom på en 
6. plads. C 2 – holdet kom på en 4. 
plads. 

Tak for en god sæson. Håber vi alle 
kommer til den ny sæson 2017 – 
2018.
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Af Kurt Koch – Formand for Folkeop-
lysningsudvalget samt bestyrelses-
medlem i H. H. I. - Foreningen for dem 
med særlige behov

Organiseringen af folkeoplysnings-
området er et emne, der er stor fokus 
på fra Haderslev Idrætsråd.

Idrætsrådet mener, at Folkeoplys-
ningsudvalget – som blandt andet 
arbejder med emner indenfor idræts-
området – er overflødigt.

Den holdning skal Haderslev Idræts-
råd selvfølgelig have lov til at have, 
men set fra Folkeoplysningsudval-
gets side er det bestemt ikke en 
konstruktiv måde at anskue tingene 
ud fra, og det er heller ikke sandt.

Folkeoplysningsudvalget arbej-
der med emner, der når hele vejen 
omkring folkeoplysningsområdet – 
det vil sige idræt, aftenskolevirksom-
hed, spejderkorps, øvrige foreninger 
og klubber m.m.
Selv om idrætsområdet fylder en del 
af folkeoplysningsområdet, så må 

man ikke glemme den øvrige del af 
folkeoplysningen.

Folkeoplysningsudvalget er repræ-
senteret af ovennævnte områder, 
samtidig med at der sidder 3 repræ-
sentanter fra Haderslev Byråd.

Personligt synes jeg, at det er en god 
konstruktion med det nuværende 
Folkeoplysningsudvalg, men dermed 
ikke sagt, at det ikke kan organiseres 
på en anden måde.

Hvis Udvalget for Kultur og Fritid og 
Haderslev Byråd i sidste ende ønsker 
at organisere folkeoplysningsområ-
det på en anden måde, så er det jo 
sådan, at det er.

Set fra Folkeoplysningsudvalgets 
side er det dog væsentligt, at der er 
en kontinuerlig opmærksomhed på 
det demokratiske aspekt på folkeop-
lysningsområdet. Hvis man f.eks. fra 
Haderslev Byråd ønsker, at der skal 
være direkte politisk kontakt mellem          
Haderslev Idrætsråd og Udvalget for 
Kultur og Fritid, så må der også stiles 

Nyt fra Folkeoplysningsudvalget 
i Haderslev Kommune
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efter, at der er den sammen politiske 
opmærksomhed mod aftenskolevirk-
somheden, spejdervirksomheden 
samt øvrige foreninger og klubber.

Det er meget vigtigt, at Haderslev 
Byråd overvejer denne del, såfremt 
man ønsker en ny organisering af 
folkeoplysningsområdet.

Inden udgangen af første halvår af 
2017 forventes der afviklet dialog-
møder/workshop over dette tema, og 
herefter er det politikernes ansvar, at 
der træffes beslutning om en ende-
gyldig organisering af hele området.

Folkeoplysningsudvalget ser frem til 
en afklaring af sagen. I begyndelsen 
af året besluttede Folkeoplysnings-
udvalget at forbedre vilkårene for 
de foreninger, der sender medlem-
mer på leder-, instruktør-, træner- og 
dommerkurser.

Fremadrettet vil det være sådan, 
at foreningen kan modtage op til 
2000,00 kr. i tilskud pr. person 
mod tidligere maksimal 1500,00 kr. 
Udgangspunktet vil fortsat være den, 
at der kan søges op mod 75 % i refu-
sion af kursusudgiften pr. deltager.
Onsdag den 24. maj 2017 afholdes 
den kommende Talent- og Fritidsfest 
i Haderslev Idrætscenter.

Arrangementet er en udvikling af de 
tidligere Vundne Mesterskaber, og 
det er med baggrund i, at Udvalget 
for Kultur og Fritid ønsker en kraf-
tigere markering af de frivillige, og 
dermed har lagt en betydelig øko-
nomi i arrangementet.

Derfor vil arrangementet ultimo maj 
måned 2017 blive markant anderle-
des, og hvor fokus fortsat vil være at 
hylde de frivillige – og nu på en mere 
festlig måde.

Det bliver spændende at se, hvordan 
Talent- og Fritidsfesten bliver modta-
get blandt de mange deltagere.
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Skal foreningen afholde sociale 
arrangementer udenfor idræts-
aktiviteterne?

H.H.I. – Foreningen for dem med 
særlige behov er som udgangspunkt 
en idrætsforening som alle   andre i 
Haderslev Kommune.

Livet i en idrætsforening er tit bundet 
op på forskellige sociale arrange-
menter henover året, og sådan er det 
også i H.H.I.

Alligevel tyder det på, at der i de 
seneste år ikke har været noget 
ønske fra medlemmene om, at der 
skal arrangeres arrangementer, der 
går på tværs af afdelingerne i for-
eningen.

Før i tiden kunne der arrangeres 
sommerfester, julefester eller andre 
tiltag, men sådan er det ikke længere, 
idet det har vist sig, at medlem-
merne ikke bakker tilstrækkeligt op 
om sådanne initiativer.

Dette tager bestyrelsen til efterret-
ning, for der er jo ingen grund til 
arbejde med emner, der ikke støttes 
af foreningens medlemmer.

Bestyrelsen vil dog nok i ny og i 
næ undersøge, om der kan laves et 
anderledes, socialt arrangement, der 
kan have medlemmernes interesse.

Som tiden er lige nu, vil bestyrelsen 
ikke bruge mange kræfter på at rea-
lisere sociale arrangementer, men 
måske ændres denne trend. Hvem 
ved?

Under alle omstændigheder skal 
medlemmerne vide, at de altid er 
velkommen til at tage kontakt til 
bestyrelsen, hvis man har en god idé 
til et socialt arrangement.

Vi glæder os til at høre fra DIG.

Sociale arrangementer?

Kurt Koch - Bestyrelsesmedlem
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Kort og godt!

Hip hip hurra
Når flagene kommer på bordene i 
de små hjem, vil foreningen gerne 
være med. Ikke sådan at forstå, at 
vi kommer til boller og kakao, men 
når der er noget at fejre, vil vi meget 
gerne gøre vores til, at det bliver en 
god dag. Derfor vil vi meget gerne 
høre, hvis du kender nogen, der 
fylder rund, har jubilæum, sølvbryl-
lup, guldbryllup, eller på en anden 
måde en mærkedag, der skal fejres. 
Skriv, ring, mail, jo mere vi ved, jo 
bedre kan vi skrive om vedkom-
mende. 

Opfordring  
Foreningen har jo gennem mange år; 
ja siden 1980 haft klubbladet ”Klem 
Å. Husk kære læser, du kan være 
med til at gøre dette blad til et ander-
ledes og mere spændende blad. Har 
du en god historie fra fantasien eller 
fra det virkelig liv, så skal vi gøre alt 
for at jeres indlæg kommer med i det 
efterfølgende nummer. Der skal bare 
sendes lidt tekst og evt. vedhæftes 
nogle billeder via mail, det kan også 
sendes til redaktøren på en cd rom. 
Alle er velkommen til at skrive til 
bladet. Husk din mening, eller idé, 
bliver hørt af flere, hvis den kommer 

i bladet. ”Få nu fat i skrivetøjet”.
Og send det til Redaktøren senest 
den 26. juli 2017. Til blad nr. 3.

Bøn fra kassereren
Det vil nedbringe vores udgifter til 
porto og lette vort arbejde, hvis I 
vil gøre mig flg. tjenester:
1. Kontakte mig ved adresseændring 
og udmeldelse af foreningen.
2. I vil betale kontingent til den anførte 
dato på indbetalingskortet.
3. I kan betale over BankNordik
Home Bank på flg.    
Reg. Nr. 9892.
Konto. Nr. 8 925 682 749.
Husk det nu!

Kontingent betales 2 gange årligt

Februar og august.
Voksne over 25 år – 250,- pr. halvår.
Børn under 25 år – 150,- pr. halvår.

Familiekontingent 
Ved mindst 1 voksen og 1 barn – 
325.- Kr. pr. halvår. Passivt med-
lemskab – 200.- kr. pr år.

Hvad skete der i år?
5. april år 2348 før Kr. fødsel: - Noahs 
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ark grundstødte på Mount Ararat 
(anslået og beregnet dato, som der 
måske ikke er helt enighed om).

3. april år 1998 - Under en storbrand 
på Dyrehavs-bakken nedbrænder 10 
restauranter og forlystelses-steder.
4. april år 1968 - Apollo 6, et ube-
mandet rumfartøj opsendes med en 
Saturn V raket.

4. april år 1995 - Kortslutning i H.C. 
Ørsted Vær-ket mørklægger store 
dele af København i fem timer. Situa-
tionen løses bl.a. ved at verdens stør-
ste dieseldrevne generator startes op 
for sidste gang.

5. april år 1998 - I Japan indvies 
Akashi-Kaikyo Broen mellem Shi-
koku og Honshu, desværre var Sto-
rebæltsbroen ikke blevet færdig, for 
den japanske bro var lidt større og 
den blev herefter Verdens største 
hængebro.

Husk, ny hjemmeside hvor man 
kan orientere sig om foreningens 
aktiviteter. www.haderslevhandi-
cap.dk. Ligeledes kan man ori-
entere sig på Facebook. H.H.I. 
– Foreningen for dem med særlige 
behovs hjemmeside. God fornø-
jelse med hjemmesiderne.

Fødselsdage og Konfirmation
Hurra, hurra til 4 personer

Et forsinket tillykke til Henning Hoff med de 40 år d. 29. april 2017. 
Ligeledes et stort tillykke til:

Morten Rosengren med de 40 år d. 21. maj 2017.
Mathias Nielsen med konfirmationen d. 25. maj 2017.
Camilla Ipsen med de 20 år d. 21. juli 2017.

Der skal lyde et stort tillykke til jer alle her fra bestyrelsen.
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Sæson
Når du nu får dette blad er nogle 
af aktiviteterne ved at slutte (se 
nærmere på en anden side). Vi har 
ventet længe på at en snarlig en god 
sommer. Det er så håber, at alle med-
lemmerne har nydt denne sæson, når 
den nu slutter og vender tilbage med 
en eller flere nye medlemmer.

Aktiviteter
Vi håber, at vi kan få opbakning til i 
år at afholde den traditionsrige som-
merfest. Det vil  i år blive på ?  

i august efter den store succes i år 
2014. Boccia/Hockey og Bowling 
se andet sted i bladet. Bestyrelsen 
håber, at der vil møde rigtig mange 
op til de forskellige arrangementer. 
Jo flere der møder op, jo sjovere er 
det. 

H.H.I's aktivitetsplan for 
perioden 2017 - 2017  
Med forbehold for ændringer

DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22

DK-6100 Haderslev
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At, vi andre regner med dig – fordi du er noget.
At, mindst 4 – 5 mennesker, nemlig dine nærmeste, 
 er helt afhængige af dig.
At, vi ved, at der er noget godt og verdifuldt i dig, 
 som vi har brug for.
At,  vi andre også kender til at føle os betydningsløse, 
 værdiløse, ensomme og mislykkede
At,  du høre sammen med os
At,  vi vil gøre noget for dig
At,  dit liv og vort samfunds bestående, er meget afhængig 
 af din indsats
At,  vi sammen med dig kan løse problemerne

DU SKAL VIDE:

Anti - Janteloven

Ung mand
En ung mand tager nogle armbøjnin-
ger i parken, da en ældre dame prik-
ker ham på ryggen med sin stok og 
siger: ”unge mand, damen er gået”

Konen til manden
Alfred, du må gå hen og putte dette 
brev i postkassen!
Jamme, kære, det regner jo så vold-
somt, at man ikke engang kan gå ud 
med hunden.
Hvem har også sagt du skal tage 
hunden med? 

Brev fra den gamle bonde
Hej min søn, jeg savner dig og håber 
det går dig godt. Her på gården slider 

jeg, nu har jeg fået ondt i ryggen og 
kan ikke grave i marken, så vi kan få 
kartofler i jorden. Det ville have været 
rart, at du havde været her, så du 
kunne hjælpe mig. Sønnen skriver: 
Din idiot, du må ikke grave i den mark, 
det var jo der jeg gemte geværet fra 
bankkuppet. Politiet læser brevet: 
og næste dag graver de hele marken 
op, men finder ikke noget. Sønnen 
skriver: Nu kan du plante kartofler far. 
”Det var det bedste jeg kunne gøre 
for dig her indefra fængslet” Morale: 
Hvor der er en vilje, findes altid en 
løsning.

Opslagstavlen
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Svømning og Bordtennis:
Desværre har det været nødvendigt, 
at ligger disse 2 aktiviteter i bero 
pga. faldende medlemstal. Kontakt 
udvalgsformænd for nærmere oplys-
ninger. 

Børneidræt:
Vi starter op igen på en ny sæson          
den.?. August 2017. På Louise Skolen 
(Skolen Ved Stadion) i den nybyg-
gede idrætshal.
For yderligere spørgsmål, kontakt 
Jette Jakobsen 

Bowling: 
Som altid på Haderslev Bowling 
Center.
Mød op til en sjov og hyggelig dag.

Søndag den 20. august 2017.
kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 24. september 2017.
kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 22. oktober 2017.
kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 19. november 2017.
Kl. 14.00 – 16.00.

Hockey:
B- Hold C – hold – D Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen. 
Fra kl. 18.45 – 20.30.
Vi slutter denne forårssæson den.4. 
maj 2017
Vi starter på en ny efterårssæson
den 17. august. År 2017

Boccia:
Favrdalskolen. Vi er startet onsdag 
den. 16. august 2017. Derefter hver 
onsdag.
i Favrdalskolens gymnastiksal.
Fra: Klokken 19.00 – ca. 22.00. 
Efter aftale er der træning om 
lørdagen kl.11.00 – 14.00.
Vi kører uændret videre her i sæson 
2017. 

Mød op og vær med. 

Aktivitetskalender for H.H.I

SCHØTT’S
FODKLINIK
Fodplejer L. Schøtt Madsen
Storegade 11 • 6100 Haderslev
(Indg. v/Matas el. Dampassagen)

Tlf. 74 52 19 31
25 års erfaring

Bestil tid til en
velgørende 
fodbehandling
Se mere på:

www.schoetts-fodklinik.dk
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Halk Strand Camping
Brunbjerg 105 • 6100 Haderslev

Tlf. 74 57 11 87 • Info@Halkcamping.dk • www.halkcamping.dk


