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Lysbjergvej 8D • 6500 Vojens

I bruger størstedelen af tiden indendørs. Derfor kæmper vi for bedre bygninger.
Vi laver effektiv ventilation og holdbare byggeprodukter.
Lindab – for a better climate

www.lindab.dk

HHI Bestyrelse - Foreningen for dem med særlige behov
Formand
Mogens Jensen
Sønderbro 28 a, stuen.
6100 Haderslev
E-mail: mrwj@vip.cybercity.dk
Tlf. 41 81 71 72

Bestyrelsesmedlem
Allan Lykke Nielsen
Øsby Møllevej 15
6100 Haderslev
E-mail: Nielsenallanlykke@gmail.com
Tlf. 23 33 92 42

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

Bestyrelsesmedlem
Kent Bryhl
Dybbølsgade 16 1.th
6500 Vojens
E-mail: Kentbryhl0610@gmail.com
Tlf. 81 75 61 59

Regnskabsfører
Pia Rosenberg
E-mail: rosenbergpia@hotmail.com

Supplant
Henning Hoff
Kløvervej 148 3. Tv
6100 Haderslev
E-mail: Hoff29@hotmail.com
Tlf. 20 67 59 00

Bestyrelsesmedlem/Afdelingsleder Hockey.
Jette Jakobsen
Sønderbro 28 a, stuen.
6100 Haderslev
E- mail: jettejakopsen@gmail.com
Tlf. 26 21 25 80
Bestyrelsesmedlem
Kurt Koch
Slagtergade 12 stuen. th.
6100 Haderslev
E-mail: kkoch@webspeed.dk
Tlf. 74 53 15 31

Redaktionen

Redaktør: Mogens Jensen
Sønderbro 28 A, stuen
6100 Haderslev
Tlf. 41 81 71 72
Medredaktør: Kurt Koch
Distribution: Mogens Jensen

Næste Deadline: (til redaktøren)
24. juli. 2022
Udkommer i uge 18 i 2022
Oplag ca. 200 eksemplarer.
4 gange årligt.

Facts om HHI

Bestyrelsesmedlem/webmaster/
Afdelingsleder Floorball
Martin Hørup Jensen
Østergade 36 stuen. th.
6100 Haderslev
E-mail: martinjensen46@gmail.com
Tlf. 42 41 51 63

Annonceekspeditionen
PARASPORT DANMARK
Agerbakken 21
8362 Hørning
Tlf. 8793 3786
E-mail: info@handicapinfo.dk

Layout & tryk
FL Tryk
Agerbakken 21
8362 Hørning
Tlf. 70 22 18 70

Vi er ca. 60 medlemmer, kontingent betales
2 gange årligt - februar og august.
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AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Vi er specialister og står for autoriseret arbejde
Sønderbro 31 • Haderslev • Tlf. 74 52 66 40
Søndergade 11 • Vojens • Tlf. 74 54 14 12
Centralvarme • Fjernvarme • Gasservice • Blikkenslagerarbejde
Gaskedler • Badeværelser • Jordvarme • Ventilationsanlæg

Følg med

Erlevvej 34 • 6100 Haderslev • Tlf +45 74 52 13 47 • haderslev@danhostel.dk • www.danhostel-haderslev.dk

jyske huslejetjek

Altid god mad og godt selskab i Café Parasollen

”Café Parasollen
er en café med
trivsel, værdighed
og varme”
Lavgade 5 • 6100 Haderslev
Tlf. 7453 5893
parasollen.haderslev(at)kfumsoc.dk

ÅBNINGSTIDER
mandag - torsdag kl. 10 - 17
fredag
kl. 10 - 16
lørdag
kl. 10 - 14
søndag
lukket

Husker du at pleje
dit boliglån?
Med Jyske Huslejetjek får du gennemgået
din boligøkonomi med udgangspunkt i dine
ønsker – læs blandt andet om:
• Større sikkerhed
• Lavere gæld
• Lavere ydelse
Tjek jyskebank.dk/huslejetjek og læs mere.

sRREGADEÍÍ ADERSLEVLFÓÔÓÔÓÔËË

Kig ind og hent en
gratis pakke med
mere information om
Jyske Huslejetjek.

Bestyrelsens beretning
ved generalforsamlingen
den 22. marts 2022
Indledning:

Boccia

Efter den Corona nedlukning, som
gjorde at sidste års Generalforsamling først blev afholdt i juni måned, er
vi forhåbelig over Corona. Det blev
igen et rigtigt godt år for klubben.
Økonomien er stadig god. I vores
beretning vil vi komme ind på alle de
gode ting, samt fortælle om vores
udfordringer.

Så fik vi overstået 2021, det var igen
et godt år for H.H.I. boccia afdeling.
Vi er efterhånden 10 faste spillere.
Men ikke så mange der ønsker at deltage til stævner Det startede i foråret
i april med Regionsme-sterskaberne,
individuelt på Sjælland. Der deltog vi
ikke. Der kom så 2 stævner og i det 3.
stævne, hvor Svend Andersen deltog
i C. rækken, og hvor han ikke fik nok
point til deltagelse til DM. Julestævne/venskabsstævne d. 29. december
måtte desværre aflyses i år.

Foreningsarrangementer:
Foreningen har jo haft sit virke i
Haderslev i 43 år, og er stadig en lille
stabil forening.
Foreningens arrangementer har
været en god traditionen, Juleafslutning/Forårsfesten/stand i byen.
Da der mange gange mangler hjælpende hænder, er dette svært at
opretholde Der arbejdes måske igen
på, at lave en pr. dag oppe i Haderslev Hallen som sidste år, med alle
idrætsgrene. Vi har i år 2021 været
i Randers Regnskov som var gratis
for medlemmerne. Bygningen inde
i er ikke egnet til kørestolsbrugere.
26 deltog.

Floorball
Endnu et år er gået med floorball. Vi
var så heldige, at vi fik et godt tilbud
fra Starup floorball klub på 52 floorball bander med 2 vogne til en god
pris. Nu kan vi træne og spille på en
floorball bane, der har samme mål,
som når vi er ude at spille.
Vi har i denne sæson haft et møde
med idrætskonsulenten fra DGI for
at hører mere om floorball i DGI. Hun
fortalte os, at de arbejder på at få
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mere gang i floorball med nogle flere
stævner osv., bestyrelsen valgte at
melde os ind som forening, hvor det
første år er gratis.
Vi har været ude og spille imod rask
idræt i oktober til et DGI-floorball
stævne i Jellinge, hvor vi stillede med
to hold på lille bane. Ligeledes har
vi været ude og spille en trænings
kamp i Sønderborg, hvor der deltog
4 andre klubber.
Det sidste stævne vi var til sidste
år, blev afholdt af Herning floorball
klub. Dette var et speciel Olympics
floorball stævne, under Parasport,
hvor vi deltog med 2 hold. Det blev
til nogle gode resultater. Vi vil forsat
arbejde på at få flere spillere, således
at denne aktivi-tet kan vokse, da vi
gerne vil ud at spille på stor bane.

Hockey:
17 år er gået, siden hockey startede
med 5 personer. Dejlig, når man
kommer om torsdagen til træning og
mødes med et smil. Vi har desværre
sagt farvel til nogle, men vi er stadig
3 hold et D og 2 B hold. Dejligt der
er nogle som holder ved. Vi har en
spiller fra STU. Dejlig de ved vi er
her, Mangler bare nogle flere unge
fra STU. Vi har atter haft besøg af
Hockey fra Kolding, som vi er ved
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at udvide vores samarbej-de med.
Efter 2 stævne lå holdene sådan, at
flere kunne vinde det 3. stævne og
komme videre til Dm Desværre blev
der ikke afholdt det 3. stævne og
Dm, da Corona virussen kom Her i
år 2021 måtte vi sige farvel til Tina
Ganderup, som har være min højre
hånd, til stævner og Tak for det gode
samarbejde, men jeg ved du stadig
er en del af hockey. Rani har været
træner på vores D hold. Rani har
valgt at blive spiller i det nye år, så
vi slipper ikke helt af med ham. Vi
manglede derfor en ny træner, der
skal være træner for D rækker.

Bowling
Bowling er en aktivitet, der foregår
i Haderslev Bowling Center, og der
spilles én gang om måneden, søndag
eftermiddage i forår og efteråret.
Antallet af fremmødte i aktiviteten
bowling har i denne sæson været
stabilt. Da bowlingpriserne steg kraftig fra 120 kr. pr time til 240 kr. pr time
i år 2021 satte vi deltagerbetalingen
op til 80.- kr. for 2 timer – og 50.- kr.
for en enkelt time. Dem der fremmøder, synes at det er sjovt, men vi
håber på meget større opbakningen
til denne aktivitet i den kommende
sæson. Vores forslag er, at vi ikke
vil hæve priserne, da forenin-gens
økonomi er god. Det vil være en

skam, hvis denne aktivitet også skal
lukke ned.

Klem Å
Foreningen, har gemmen mange år
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 OGSÅ har lyst til at skrive
til bladet. Der skal endnu en gang
opfordres til, at man skriver lidt til
Klem Å. Hvad gør vi fremover? Alle
indlæg er velkomme også fra din ferie
eller andre gode oplevelser.

Hjemmesider
Vores hjemmeside: www.foreningen for dem med særlige behov.dk.
Martin Jensen står for den fuld og
fast. Foreningen synliggør sig også
på Facebook med siderne, Hockey
og Floorball for dem med sær-lige
behov, som er en åben side. Ligeledes også siden der hedder H.H.I.
– Haderslev, som også er en åben
side. begge sider fungerer rigtige fint.
Bestyrelsen er naturligvis modtagelig
over for kommentarer og øn-sker til
hjemmesiden og Facebook siderne.
Denne vej er jo også et godt redskab
i foreningens arbejde på at synliggøre sig.

Synliggørelse og foreningens
medlemstal
Foreningen har ligesom i de forgangne år forsøgt at synliggøre sig i
lokalsamfundet, og det synes jeg ikke
er lykkedes så godt.
Medlemstallet i foreningen, har i perioden fra August 2020 været nogenlunde stabilt. Vi er nu 60 medlem-mer
Bestyrelsen håber dog på, at der vil
komme en højere medlemstilgang i
foreningen i nogle af aktivi-teterne
i det kommende år. De 2 gamle og
store idrætsgrene Boccia og Hockey
er nedadgående i Danmark. Hockey
er inden for de sidste 3 år halveret og
Boccia er også inden for de sidste
5 år halveret. For foreningen drejer
det sig jo fortsat 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 deltager. som de
nu selv mener tiden tillader det. En
del af os er på arbejdsmarkedet ½
eller heldagen, og samti-dig er nogle
med i andet frivilligt arbejde. Vores
mø-der foregår om aftenen med en
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dagsorden med mange punkter. Vi
har arbejdet med at lave en struktur,
hvor beslutningerne tages hurtigere.
Mit håb er at den nye bestyrelse kan
fortsætte. Mit ønske er derfor, at vi
endnu kan få et godt og positivt år,
med den nye bestyrelse.

Økonomi
Bestyrelsen bruger stadig kræfter på
at holde en god økonomi, til at holde
medlemsgebyret nede og lave noget
billigt for medlemmer. Det kan med
glæde konstateres, at dette er lykkedes i det forgangene år. Dette års
regnskab ser godt ud.
Vi har prøvet med en ny betalings
form for medlemmerne som er, at
de kan overføre medlemsgebyr direkte til foreningens konto og ikke til
formandens mobil pay.
Mit ønske er, vi får flere ildsjæle som
kan hjælpe til med div. Bestyrelsen vil
forsat være opmærksom på foreningens økonomi. Der har ikke været
kontingent stigning i 12 år. Bestyrelsen mener heller ikke der skal være
nogle i år, da foreningens økonomi
ser fornuftigt ud.
Vi har desværre tage afsked med vore
tidligere regnskabsfører. Efter 10 år
valgte han at trække sig pga. alderen.
8

Derfor velkommen til Pia Rosenberg
som den nye regnskabsfører. Som
også kan holde formanden i ørene,
når hun ikke får tilsendt de vedhæftede betalingsbilag Der bliver ydet en
stor arbejdsindsats fra vores regnskabsfører og bilagskontrollant. Vigtige arbejdsopgaver, er blevet udført.
Bilag er blevet bogført, regningerne
er blevet betalt, og bilagskontrollanten sørger for regnskabet bliver set
igennem med kritiske øjne. En stor
tak for det. Vi skal huske på, at det er
frivilligt arbejde. Bestyrelsen vil gerne
her sige tusind tak til Pia Rosenberg
og Preben Schmidt for den store
hjælp, som de yder for foreningen.

Haderslev Kommune
For Handicapidrætten er det selvfølgelig af betyd-ning, at der opereres
i en større kommune, hvor der vil
være flere foreninger, der tilbyder
idræt til menne-sker med et særlig
behov. Sørgeligt at de Kommunale
intuitioner ikke bakker mere op om
Handicap klubber. Ligeledes Kultur
og Fritid bakker heller ikke op om
Handicap idræt på Facebooksiderne.

Afslutning
Vi slutter med en stor omgang tak for
en fin indsats og samarbejde. Vores
trænere, ledere og praktiske hjælpere, har igen gjort et kæmpe stykke

arbejde ude blandt vores 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. Tak til
spon-sorer og bidragsydere i øvrigt.
Sidst men ikke mindst en tak til
klubbens medlemmer og ledsagere.
Uden jer var der ingen forening. I er
med til at skabe klub-ben og ånden
– og den kan vi godt være stolte af.
Jeg vil hermed også takke for den
store opbakning medlemmerne og
bestyrelsen har givet mig i det for-

gangene år. Det har stadig været
mange store udfordringer som Formand, men også et spændende år,
Jeg håber på 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 – For-eningen
for dem med særlige behov, fortsat
må være en naturlig del af områdets
samlede idrætsudbud i Haderslev
Kommune.
V/Formanden Mogens Jensen
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Bestil online på www.fltryk.dk
FL Tryk · agerbakken 21 · 8362 hørning · Tlf. 70 22 18 70
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Østergade 28 • 6500 Vojens
Tlf. 73 54 01 10 • www.grillexperten.dk

Stadionvej 5
6100 Haderslev
Tlf.: 74 34 84 00

SCHØTT’S
FODKLINIK
Fodplejer L. Schøtt Madsen
Dronning Alexandrines Vej 2
6100 Haderslev • Bus nr. 4

Nem parkering foran huset

Bestil tid til en
velgørende
fodbehandling
Se mere på:

Tlf. 74 52 19 31

30 års erfaring
www.schoetts-fodklinik.dk
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Ta´ testen
Skal jeg starte til
træning igen?

Nej

Ja

Jo, du skal - vi ses til træning.
SE UDGIVELSEN ONLINE

Scan her
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Kort og godt!
Af Mogens Jensen – Formand

Opfordring
Foreningen har jo gennem mange år;
ja siden 1986 haft klubbladet ”Klem
Å”. I redaktionen er vi lydhør over for
idéer, ris og ros, så tag enlig kontakt
til os, hvis overstående skulle give
anledning til spørgsmål. Vores kontaktinfo findes først i bladet
Husk kære læser, du kan være med
til at gøre dette blad til et anderledes
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:mrwj@vip.
cybercity.dk. Alle er velkommen til at
skrive til bladet. Har du spørgsmål til
indholdet i bladet, er du velkommen
til at kontakte Mogens Jensen på
mrwj@vip.cybercity.dk

Deadline for at
indsende materiale til blad
Nr. 3 - 2022 er den 24. juli.
Bøn fra kassereren
Det vil nedbringe vores udgifter til
porto og lette vores arbejde, hvis I
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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 Danske Bank
Home Bank på flg.
Reg. Nr. 9570.
Konto. Nr. 13022445.
Husk det nu!
Kontingent betales 2 gange årligt

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

Familiekontingent
Ved mindst 1 voksen og 1 barn –
325.- kr.
pr. halvår.
Passivt medlemskab – 200.- kr.
pr år, som giver rabat på
arrangementer.
De 2 første gange er gratis.

Hvad skete der i år?
1913 - Charlie Chaplin starter sin
karriere som stumfilmkomiker i et
samarbejde med Keystone Film
Company.

2000 - Brødrene Olsen vandt eurovisionens Melo-digrandprix i Stockholm.

2001 - Estland vinder Det Euro1928 - For første gang holdes "Mors pæiske Melodi-grandprix i Parken,
Dag" i Dan-mark. Mors Dag blev
indstiftet af Jane Jarwis i Eng-land
i 1913, og placeret på den anden
søndag i maj måned.

1993 - En guitar, som har tilhørt Elvis
Presley, sælges for 99.000 pund på
auktion i London

mens danske Rollo og King bli-ver
nummer 2.

2004 - Giftermål: HKH Kronprins
Frederik og Frø-ken Mary Donaldson, australsk-britisk statsborger, i
København Domkirke

H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behovs
er en aktiv forening, der er omdrejningspunktet for idrætslivet i Haderslev. Foreningen har ca. 60 med-lemmer, der samles om glæden ved samværet og idrætten.
På hjemmesiden, www.haderslevhandicap.dk, fin-der du oplysninger om klubben,
om klubbens for-skellige idrætsgrene som klubben tilbyder. Her på siden finder du
oplysninger om klubbens forskelli-ge hold og billeder fra diverse arrangementer.
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Bowling
Af formanden Mogens Jensen.

Nu da Haderslev bowlingcenter
har været lukket ned siden januar
2022 er vi endelig kommet i gang.
Søndag d. 19. februar her i skolens
vinter-ferie. Efter nu at have hørt
om andre sportsgrene har mistet
medlemmer, var vi nu spændt
på om Bowling nu også havde
mistet medlemmer. Der blev lavet
et opslag på Facebook i Hockeygrup-pen ugen op til om, at vi nu
var klar igen.

lagt op til at vi Bowlede 1 time, hvor
der er en deltage betaling på kun
50 kr. inkl. Sko leje. Dagen kom så,
hvor vi var spændte på fremmødet.
Dette skulle så vise sig, at der var
2 der var forhindret i at fremmøde.

Der var kamp til stregen, både
med rampe spillere og dem som
kan kaste en Bowling kugle. Lidt
drilleri er der altid og alle tager
der med oprejst pande, selvom
man nu mener at kuglerne ikke er
Dette skulle så vise sig der nu var helt runde og banerne er skæve, ja
12, der havde tilmeldte sig. Der var undskyldninger er der nok af.
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Hockeystævner sæsonen 2022
Af formanden Mogens Jensen
Lørdag den 5. februar 2022 havde vi
den fornø-jelse af, at vi igen kunne
deltage ved hockeystæv-ne. H.H.I
– Foreningen for dem med særlige
be-hov del tog med 4 hold, i alt 29
spillere og 4 træ-nere/ledere.
Som Formand for H.H.I varmer det
altid mit sportshjerte at se så mange
udøvere give den fuld gas ved alle
kampene og ligeledes til træningsaftnerne. Det er skønt at se, at vi som
forening har så mange medlemmer
og der stadig er rigtig mange personer med særlige behov som dyrker
motion og idræt om end ikke dagligt
så i hvert fald ugent-ligt.
H.H.I. - Foreningen for dem med
særlige behov var også til det andet
stævne i Vejle. Vi var meget spændte
på om der blev til noget, da denne
her Corna stadigt var her. Der var nu
lige et andet spørgsmål som skulle
afklares igen dagene op til vi skulle
afsted. Skulle der vises Corona pas/
test. Der kom en skrivelse fra vores
hovedorganisation ”Parasport” at
der ikke skulle vises Coronapas. Vi
bad om at alle spillerne skulle være
på den sikker side og få taget en

Corona test, så den var gyldigt op
til stævnet.
Til stor glæde kunne vi igen komme
afsted til den arrangerede hockey
stævne i Vejle D.G.I. Huset lørdag
den 5. februar. Der kommer jo spillere fra hele Region Syddanmark. Der
var deltagelse fra Haderslev, Kolding,
Tønder, Vejle, Horsens, Odense.
Sønderborg.
Vi var lidt sure over, at nogle af vores
hold blev rykket rundt på, så de ikke
kunne spille i den række som de
gjorde i første stævne. Det betød at
et af vores ene B. hold blev rykket en
klasse højre op. Stævnet begyndte
lørdag med omkring 150 deltagere,
Det siger lidt om, at den her Corona
pause måske har haft den indflydelse
på et så stort frafald af idrætsudøvere
i denne sportsgren. År 2019 var der
220 deltagere
Lørdag startede stævnet kl. ca. 10.00
for de meste erfarende spillere og kl.
ca. 10.30 for de mindre erfarende.
Som der er ved alt sport, hvor man
spiller turneringer, er der nogle der
taber og vinder. Vi har 2 erfarende
15

>>

hold som vi kaldte B1 og B2 som det
er nu, er et B. hold og A. hold efter
omrokering. Så har vi et E. hold og
et D. hold. Ved dette her stævne,
som er det 2. ud af 3 turne-ringer.
Her spillede B. holdet 3 kampe. De
vandt 1 kamp og tabte 2 kampe. A.
holdet som er oprykket til det bedste
hold i regions turnering, tabte begge
deres kampe. D. holdet vandt alle
deres 3 kampe. E holdet vandt en
og tabte en. Denne her gang havde
vi 2 spillere, der blev lettere skadet.
Efter en tur til samaritter måtte de
erkende at de ikke kunne spille mere
denne dag. Den ene havde vrikket
om på foden, som gør at den bliver
hævet, den anden faldt uheldigt, så
skulderen kom af led. Efter en tur på
skadestuen kom de tilbage og var
ved godt mod.
Ja sådan kan det gå og vi må så håbe
resultaterne bliver anderledes til det
sidste stævne. Det sidste stævne
var så i Horsens hvor hallen vi spiller
i ligge lige over for det gamle statsfængsel i Horsens. Stævnet bliver
spillet over en weekend, hvor man
spiser og hygger sig med musik og
dans lørdag aften til kl. 23.00, hvor
festen er slut. Man skulle gerne være
frisk til næste dags kampe.
Stævnet den 12. – 13. marts i Hor16

sens som jo blev afholdt over weekenden var i alt 26 idræts-udøver som
spillede samt 3 træner/ledere. Den
første kamp skulle spilles kl. 10.00
som vi kalder en åbnings kamp,
som vores ny oprykket hold på stor
bane skulle spille i A rækken. Dette
gik rigtigt godt og med et uafgjort
resultat 1 – 1. De næ-ste der skulle
spille, var vores D hold kl. 10. 30. som
tabte 0 – 2. Vores E hold skulle spille
lige efter og vandt 1 – 0. Denne her
sæson blev det så til A holdet fik en
3. plads ud af 3 hold. Vores B hold
fik en 6. plads ud af 8 hold. Vores
D hold fik en 1. plads ud af 4 hold.
Vores E hold fik også en 1. plads ud
af 3 hold. Dette betyder så, at E og
D holdet skal videre til Dm i Ålestrup
i Nordjyl-land fra d. 8. april – 10. april.
Så kom endeligt Dm stævnet i Ålestrup d. 8. – 10. april. Vi kørte med
Solvejs busser fra Rødding den
havde forinden samlet nogle spillere
op i Vojens inden den kom til Haderslev, hvor den skulle samle Haderslev
spillere og Tønder spillere op. Vi kørte
så fra Haderslev kl. 17.00 mod Ålestrup i Nordjylland. Chaufføren havde
forinden hørt der var sket et færdselsuheld på motorvejen, så vi skulle
nok ikke den vej op mod Ålestrup.
Han valgte så landevejen, men kort
efter vi var kommet ud af Haderslev,

var der endnu sket et færdsels-uheld
nu måtte vi så tilbage af en anden
landevej. Glæden var stor, endelig
kunne vi komme til Kol-ding og hente
nogle spillere der. Nu var det bare
med at komme afsted. Uheldet var
endnu engang over os. Da vi kom
op til Skærup på motorvejen, var der
endnu sket et uheld, men til alt held
kunne vi køre stille igennem dette.
Vel ankommet til Ålestrup med ½
times forsinkelse blev vi indkvarteret.
med de nu 14 personer der var med
Kl. ca. 23.00 var det godnat vi skulle
jo op igen næste dag. Kampene gik
slag i slag, som man sigefor E. holdet
og D. holdet. Vi fik en god gang
morgenmad lørdag morgen inden
kam-pene startede kl. 10.00. Alle var
lidt nervøse, da man jo ikke kendte
alle modstander ved Dm, man kendte
kun dem fra region Syd Danmark og
ikke fra Sjælland og Nordjylland.
Normalt spiller man 2 kampe lørdag
og 2 kampe søndag. Når dette er
Dm spille man alle kampe på 1 dag,
derved kan man jo fejre sejren lørdag
aften og være klar til hjemmeturen
om så det er Fyn eller Sjælland eller
Sønderjylland.

med at vinde de 2 sidste kampe. Slag
i slag gik det bare derudad igen og
dette blev så at Haderslev E hold og
D hold vandt begge guld. Spilleren
var stolte at de endnu engang havde
vundet Guld
Der skal lyde en stor tak til alle trænere og ledere, også alle idrætsudøvere, som gør alt for det hele, skal
gå op i en højere enhed. De er alle
positive idrætsudøvere, en stor tak
til alle frivillige for de-res arbejde i
dagligdagen, men også i forbindelse
med et sådant stort idrætsarrangement over en dag/weekend. Uden
jer kunne det ikke lade sig gøre.
Håber der er mange hjælpere til de
2 stæv-ner Haderslev afholder det
første er d. 12. no-vember år 2022 og
ligeledes den næste er d. 25. – 26.
marts år 2023.

De første 2 kampe inden middagen
blev spillet for begge Haderslev hold
og det så godt ud, nu var der så bare
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Halhockey for mennesker
med et særligt behov
Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem.

Kort om Hal-Hockey
Hver region i Danmark Nord, Syd,
Øst. Der er ikke nogen klubber i Vest
Danmark. Alle regioner afhol-der 3 - 4
stævner i hver sæson (November Maj), hvor man kan kvalificere sig til
Danmarks mester-skabet (DM) som
afholdes af regionerne på skift.
Der spilles i 5 rækker: A, B, C, D og E.
Det er de to bedste hold fra hver
række, som går videre til Danmarks
mesterskaberne. Aldersklasser fra
ca. 10 - 50 år. Det er generelt for dem
med særligt behov, som måske ikke
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ønsker almindelig idræt, Men på det
store hold har vi 2 personer, som går
i alm. folkeskole. Der spilles også
på lavt plan for ra-ske. Forskellen i
forhold til Ishockey er, at der spilles
med en plast puck og på trægulv. Og
ikke ”voldeligt” som ishockey.
Motto i vores hockey, "der er altid
plads til en til uanset ”handicap” og
nationalitet (ikke kørestols bru-ger)"
formålet med hal - hockey i Haderslev er, at have et godt fællesskab
og møde nye og gamle ven-ner, når
vi er til stævner.

Floorball for mennesker
med et særligt behov
Af Martin Jensen floorballtræner

Alle kan være med, man behøver ikke
at have spillet floorball før
Vi spiller Floorball hver mandag i
Haderslev Hallen fra kl. 19.00 – 21.00.
Floorball er det spil, du kender fra
skolen. Her kaldte du sikkert sporten
hockey.
Men har du haft det sjovt med den
hvide bold med de 26 huller, ja så er
det floorball, du har spillet.
Floorball er en holdsport, som så
mange andre sportsgrene, mange
der ikke helt ved, hvad sporten
egentlig går ud på, Floorball er rigtigt
nok en kontakt sport, men ikke mere
end fodbold, og håndbold er. Der er
mange regler i floorball som gør, at
det ikke bliver til en ”voldelig” sport.
Så vi opfordrer de forældre, som har
børn, der gerne vil prøve sporten af,
men er bekymret over om spor-ten
er for voldelig, til at komme til en af
vores træ-nings aftner og se, hvordan spillet i virkeligheden er. Så vil
de med garanti kunne sende deres
børn af sted til floorball uden nogle
bekymringer.

Der er 3 markspillere og en målmand
på banen ad gangen for et hold på
lille bane.
Vi har været til stævner, hvor vi kun
var 6 -7 perso-ner på hvert hold på
en lille bane, som er 10 x 20 m., og vi
træner også kun på denne størrelse
af bane.
Da det er en sport med fart på, bliver
der lavet mange udskiftninger under
en kamp.

Udstyr: Det eneste det kræver fra
dig er, at du har et par indendørs sko
og almindeligt sportstøj. Du vil kunne
låne en stav i klubben.

Deltagere: Spillere med udviklingshandicap (min. alder 16 år) fra klubber og institutioner i hele Dan-mark.
Alle kan deltage uanset øvrig erfaring
med idræt.

19

Nyt fra Idrætssamvirket i
Haderslev Kommune
Af Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke
samt i H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov.
Det nye Idrætssamvirke i Haderslev
Kommune har nu afholdt de første
par møder, og det bliver spændende
at se, hvorledes der i den kommende
4-årige periode vil lykkes at få en
bedre dialog med politikerne i Udvalget for Kultur og Fritid.
Begge parter er i hvert fald enige om
at forsøge at realisere dette, og det
er helt sikkert et godt udgangspunkt
for det fremtidige samarbejde.
På de første møder i Idrætssamvirket
har vi blandt andet drøftet kriterierne
for, hvordan udviklingsmidlerne giver
bedst mening ude i foreningerne.
Et andet punkt, der er blevet drøftet,
er, hvordan vi forbedrer valgproceduren ved det kommende valg til
Idrætssamvirket i slutningen af 2025.
Der har nemlig været nogen kritik
efter det seneste valg i november
2021, så alle er enige om, at fremtidige valg må kunne gøres mere
smidige, så alle får mulighed for at
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blive involveret i denne proces.
I øvrigt har Idrætssamvirket ligeledes
lagt en plan for, hvor møderne skal
afvikles i de næste knap 4 år. Der er
enighed om, at en del af møderne
skal afholdes forskellige steder ude
i kommunen, således at der vil være
mulighed for at mødes med en række
lokalforeninger. Idrætssamvirket
håber på, at dette vil resultere i en
højere grad af synlighed fremadrettet.
Samtidig skal det nævnes, at Udvalget for Kultur og Fritid havde inviteret alle kommunens samvirker til et
seminar på Gram Slot torsdag den
10. februar 2022. Emnet var, hvordan
kommunen og de enkelte samvirker,
har mulighed for at bruge hinanden
fremover. Umiddelbart synes jeg, at
det var et rigtig fint seminar, hvor alle
tilstedeværende kunne ytre sig.
Den store frivillige foreningsfest,
Award, afholdes i år fredag den 29.

april 2022, og her vil Idrætssamvirket
spille en rolle, når man blandt andet
skal fejre årets vundne mesterskaber, jubilarer samt årets forening.
Coronaen ser heldigvis ud til at være
toppet, så forhåbentlig vil arrangementet nemmere kunne gennemføres end sidste gang.
Til sidst skal nævnes, at Haderslev Kommune i 2021 nedsatte en
arbejdsgruppe, der skal se på fremtidens behov for svømmefaciliteter i
kommunen. I denne arbejdsgruppe
havde Idrætssamvirket udpeget 2
medlemmer, og heraf var jeg det ene
medlem. Opgaven er færdiggjort ved
udgangen af februar 2022, og snart

kommer politikerne på banen. Det er
mit store håb, at der omsider træffes en politisk beslutning, således at
svømmefaciliteterne markant forbedres for kommunens borgere. I løbet af
foråret er vi forhåbentlig blevet meget
klogere på, hvilken vej politikerne vil.
Ovennævnte er udtryk for nogle
eksempler på opgaver som Idrætssamvirket arbejder med i Haderslev
Kommune.
I de kommende numre af foreningsbladet KLEM Å vil jeg komme nærmere ind på de forskellige arbejdsopgaver.
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Foreningsmedlemskab
– hvorfor det?
Af Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i H.H.I. – Foreningen for dem
med særlige behov.
Har du nogensinde tænkt over, hvorfor du skal være medlem af en forening, der tilbyder aktiviteter for dem
med særlige behov?

til den aktivitet, som du dyrker, men
det kan også være, at du har lyst til
at deltage i forskellige stævner rundt
om i landet i en given aktivitet.

Måske er det ganske indlysende for
netop dig, men sådan er det ikke for
alle og enhver.

Ligegyldig hvad, så er alt dette en
mulighed i foreningen Hvis du går
rundt med et ønske om, hvordan du
kan være med til at udvikle tilbuddene i foreningen, så kan det være, at
du engang har lyst til at være en del
af bestyrelsen. Er det dét, du vil, så er
det selvfølgelig vigtigt, at du møder
frem til foreningens generalforsamling og stiller op til bestyrelsen.

Umiddelbart synes jeg, at der er
mange gode grunde til at blive
medlem af H.H.I. – Foreningen for
dem med særlige behov.
Som medlem har du mulighed for at
opleve et fællesskab sammen med
ligestillede. Det kan ske ved, at du
dyrker en aktivitet sammen med
andre, og det kan også være, at du
har et særligt behov for at være en
del af et socialt fællesskab.
I foreningen kan du ligeledes få nye
venner, som måske får betydning for
dig hele livet igennem.
Samvær kan være, at du er sammen
med andre den dag, hvor du kommer
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Du behøver heller ikke at være
medlem af bestyrelsen, for du kan
altid tilkendegive på generalforsamlingen, hvordan du synes foreningen
bør udvikle sig.
At være medlem af en forening betyder også, at du kan have mange
sjove oplevelser sammen med andre,
og det i sig selv er jo ganske opløftende.

Der er altså rigtig mange - og gode
- grunde til, at du melder dig ind i
foreningen.
Så tøv ikke, hvis du har lyst til at
blive medlem af en forening, der på
mange måder er anderledes end som
mange andre.

I H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige behov er der altid plads til
DIG. Netop fordi du er anderledes,
vil vi gerne lære dig bedre at kende.
Vi glæder os til at se dig – og vi byder
dig velkommen i foreningen.

Fødselsdage / mærkedag
Huraa, huraa til 4 personer
Et stort tillykke med fødselsdagen til Christoffer Jørgensen, der
fyldte 20 år den 4. april 2022. Ligeledes Hans Peter Hansen, der
fyldte 60 år den 7. april 2022 og Tommy Nielsen, der fylder 50 år den
24. april 2022. Sidst et stort tillykke med konfirmationen den 13. maj
til Maja Bryhl.
Et stort tillykke til dig her fra bestyrelsen.
Skulle du have en mærkedag, du mener, der skal
med i bladet, er du velkommen til at kontakte redaktionen.
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Aktivitetskalender for H.H.I
Floorball:

Bowling:

Vi har lettere psykisk/fysisk, førtidspensionister,
børn og unge hver mandag
fra kl. 19.00 – 21.00
i Haderslev Hallen.
Vi slutter denne forårssæson
d. 23. maj år 2022.Vi starter op igen
dato d. 15. august år 2022.

Som altid på Haderslev Bowling
Center.
Mød op til en sjov og hyggelig dag.
Alle er velkommen. Også ikke medlemmer.

Hockey:
B - Hold, C – hold, D - Hold, E – Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen.
Fra kl. 18.45 – 20 30.
Vi slutter denne forårssæson den
19. maj år 2022.
Vi starter op igen dato d. 11. august
år 2022.

Søndag den 24. april 2022
Datoerne for den nye sæson som
starter i august, er ikke planlagt
endnu
Alle dage fra kl. 14.00 – 16.00.
Prisen 1 time 50 kr. 2 timer 80 kr.

Boccia:

14. – 15. februar år 2023 Horsens

Favrdalskolen. Hver onsdag.
i Favrdalskolens gymnastiksal.
Fra: Klokken 19.00 – 21.30.
Hver lørdag efter aftale
fra kl.11.00 – ca. 13.00.
Vi slutter denne forårssæson
d. 18. maj år 2022.
Vi starter op igen den 17. august år
2022.

25. – 26. marts år 2023
Haderslev (Gram)

Vi kører uændret videre her i sæson
2022

Stævne datoer
12. november år 2022
Haderslev (Gram)

Stævne datoer.?
Dm. 22. – 24. april år 2023 i Vejle.
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Ved redaktions afslutning er der ikke
planlagt nogle stævner.

H.H.I.`s aktivitetsplan for
perioden 6/5 2022 - 25/8 2022
Med forbehold for ændringer

Velkommen
til en ny sæson
Af formanden Mogens Jensen
Når du nu får dette blad, er vores
aktiviteterne ved at slutte - måske
slut.
Vi kan nu måske se en ende på alt
denne her Corona i dette her år. Året
har jo være meget præget af denne
nedlukning pga. Corona. Vi håber, at
den nye sæson som starter i august
igen, kan komme i gang igen uden
Corona nedlukning. Det glæder os
stadig, at der er nogle, der synes, at
idræt er sjovt og stadig har de gode
og sjove fællesskaber, der er på
klubaftnerne og til stævner.

Aktiviteter: Det første er, at Hockey
skal til første stævne den 12. november år 2022 i Gram, som Haderslev
står for. Dette er en dags stævne og
det første ud af 3 stævner for Hockey
klubber i region syd Danmark. Horsens vil så i februar år 2023 afholde et

weekendstævne. Det sidste stævne
i år 2023 bliver afholdt også som
weekend stævne, som også afholdes
i Gram, som Haderslev står for. Dm.
bliver afholdt i Vejle.
I Boccia skal nogle Haderslev spillere
til deres første stævne i september i
Erritsø ved Fredericia og ligeledes,
hvis man kvalificerer sig videre til
DM, er det enten i Jylland eller på
Sjælland, der spilles. Vi håber også,
at der er nogle Boccia spillere, der
kan komme til julestævne den 29.
december 2022 for at forsvare vandrepokalen, som vi ikke fik forsvaret
i år 2020 og 2021. Bestyrelsen håber
på, at alle foreningens medlemmer
møder op til de forskellige arrangementer. Jo flere, der møder op, jo
sjovere er det. Vi glæder os til at se
dig igen.
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Vedtægter
H.H.I. – Foreningen for dem
med særlige behov.
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er H.H.I. – Foreningen for dem med særlige
behov. Stiftet den 15. maj 1979.
Foreningens hjemsted er Haderslev.

§ 2 Formålsparagraf
Foreningens formål er at samle så
mange med særlige behov som
muligt til udøvelse af forskellige
former for idræt.

rykker. Såfremt kontingentet ikke
betales herefter, skal medlemmet
skriftligt meddeles, at det er slettet
af klubbens medlemsliste. Ny optagelse kan da kun ske mod betaling
af gælden.
Allerede indbetalt kontingent og
gebyrer refunderes ikke. Et medlem
betragtes som udmeldt, når den
pågældende ikke har betalt sit
kontingent senest 14 dage efter en
rykker.

§ 3 Medlemsforhold
Som medlemmer kan optages børn
og voksne, med særlige behov og
andre interesserede.
Ind og udmeldelse sker ved at
henvende dig til din formand,
afdelingsformand i din idrætsgren
eller sende en mail. Kontingent
skal være betalt inden udgangen
af forfaldsmåneden. Et medlem
betragtes som udmeldt, når den
pågældende ikke har betalt sit
kontingent senest 14 dage efter en
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Foreningens medlemmer er forpligtiget til at underkaste sig enhver
beslutning, som træffes på generalforsamlingen eller af bestyrelsen,
samt de til enhver tid gældende foreningslove og bestemmelser.
Bestyrelsen kan udelukke et
medlem, når den finder grund
hertil. Det udelukkede medlem kan
anke kendelsen på førstkommende
generalforsamling.

Kontingent fastsættes på den
årlige generalforsamling og betales
halvårligt forud. Familie kontingent
betales som mindst 1 voksen og 1
barn. Rabatten udgør et halv barns
kontingent.

marts måned og skal indkaldes
med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske enten gennem
annonce i dagspressen, annonce
i klubbladet eller ved brev til hvert
medlem.

Som påskønnelse for ekstraordinær arbejdsindsats fritages trænere, ledere og personlige hjælpere
for kontingentbetaling

Dagsordenen skal indeholde flg.:
1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

Passivt medlemskab betaler et
kontingent efter eget ønske, dog
mindst 200.- kr. Som Passivt medlemskab kan man deltage i foreningens sociale arrangementer så
som, forårsfest, Julefrokost/nytårsfrokost osv. Det skal præciseres, at
man ikke kan deltage i foreningens
idrætsaktiviteter. Passive medlemmer har stemmeret

§ 4 Organisationsforhold
Foreningen er tilsluttet Parasport,
Haderslev Samvirke og Danmarks
Idræts – Forbund. DGI. Bestyrelsen
kan lade foreningen optage i andre
organisationer og sammenslutninger.

3. Forelæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag – herunder
kontingent som fast underpunkt.

5. Valg til bestyrelsen – Formanden
vælges direkte for to år, i ulige år.
– Derudover vælges der 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 i ulige år og 3 i
lige år. –
1 suppleant vælges for ét år.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamling og
senest ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Bilagskontrollant.

§ 5 Generalforsamling
Den årlige generalforsamling, som
er højeste myndighed i alle foreningens anliggender, afholdes i

§ 6. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest
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8 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Mundtlige forslag kan
ikke behandles på generalforsamlingen. På generalforsamlingen har
alle tilstedeværende medlemmer
stemmeret. Alle medlemmer kan
lade sig repræsentere af en, forældre eller værge. På generalforsamlingen, træffes afgørelserne ved
simpelt stemmeflertal, dog kræves
til udelukkelse af et medlem, samt
til ændring af denne vedtægt, at
mindst 2/3 af de afgivne, gyldige
stemmer er for forslaget. Skriftlig
afstemning kan efter ønske foretages. Når en generalforsamling er
lovlig indkaldt, er den beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Med hensyn til
foreningens ophør henvises til § 12.

§ 6. Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse
på 7 medlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt varetager foreningens daglige ledelse og træffer
afgørelser i alle løbende sager og
nedsætter udvalg.
Der føres protokol over vedtagne
beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende møde.
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§ 7 Tegning
Foreningen tegnes ved underskrift
af formanden og 1 medlem af
bestyrelsen. Ved optagelse af lån
eller ved køb/salg af fast ejendom
kræves underskrift af den samlede
bestyrelse.

§ 8 Hæftelse
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for de for foreningen
indgåede forpligtigelser, for hvilke
alene foreningen hæfter med dens
respektive formue. Foreningens
medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over
kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af
foreningens formue eller udbytte af
nogen art.

§ 9 Regnskabsår
Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 10 Ekstraordinær
generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes
af bestyrelsens flertal, samt efter
skriftlig begæring fra 2/3 af foreningens medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling
skal afholdes senest 4 uger efter
kravet herom er modtaget.
En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den
ordinære generalforsamling.

§ 11 Opløsning
Foreningen kan kun opløses ved en
generalforsamlingsbeslutning med
¾ flertal. Hvis ¾ af medlemmerne
ikke er til stede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor
simpelt flertal er gældende.
I tilfælde af foreningens opløsning,
overdrages eventuel formue og
rekvisitter til almennyttige formål.
Vedtægten er senest ændret på
generalforsamling d. 22. marts
2022

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov
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Dansk Niro Teknik ApS
Hejsager Næsvej 119, Hejsager
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 10 22

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

REVISION, SKAT OG RÅDGIVNING
Nørregade 48 • 6100 Haderslev
Tlf.: 74 53 21 00 • E-mail: info@oafrevision.dk

Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev
Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com

Opslagstavlen
Midtvejskrise
Efter at havde været gift i 30år, tog jeg en dag et kritisk blik på konen
og sagde til hende: el-skede, for 30 år siden havde vi en billig lejlighed, en bil, vi sov på sofaen i stuen, og så på et 10-tommers sort/
hvidt tv, og jeg gik hver af-ten i seng med en kvinde på 25 år! nu har
jeg et hus til 4 millioner, en bil til 750.000, en kæmpestor dobbeltseng
og et 50-tommers-TV, men nu må jeg hver aften gå i seng med en
træt kvinde på 55! Så vidt jeg kan se, ER du ikke helt fulgt med her!
Min kone Er egentligt en ganske fornuftig kvinde. Hun kikkede blot på
mig og sagde: Gå du ud og find dig en fed tøs på 25 år, så skal jeg
sørge for, at du igen får: En billig lejlighed, en billig bil, en sofaseng
og et billigt sort/hvid TV! Er kvinder ikke bare fantastiske? De sørger
for at løse midtvejskri-ser på et øjeblik!

At sejle eller gå på vandet
En dansker er på rejse i Israel. En dag kom-mer han til Genesaret
sø. En fisker sidder ved sin båd, og han spørger ham, hvor meget
det koster at få en sejltur på søen. Da han hører prisen, syntes han,
den er urimelig høj. ”Du må jo huske på, at det var her Jesus gik på
søen,” ”svarede fiskeren,” Det kan jeg da godt forstå, han gjorde med
de priser, I forlanger.

Nu tid!
Daniel og Ole sidder i børnehaven og afta-ler,
at de skal spille fodbold på computere, når de
kommer hjem. ”var det ikke bedre at gå udenfor
og spille fodbold”, spørger pæ-dagogen. ”nej”
sige Daniel, ”ledningen kan ikke nå!”
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