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Aarhus Kommune har gennem årene gjort 
det mere og mere besværligt for en gruppe 
af vore medlemmer at deltage i svømning: 
Medlemmer, som er afhængige af taxakørsel, 
da de ikke kan benytte offentlig transport, 
eller som ikke er omfattet af reglerne for 
handicapkørsel. Handicapkørsel er for fysisk 
handicappede, men ikke for blinde og gene-
relt udviklingshæmmede.

I henhold til FN’s handicapkonvention må 
handicappede ikke forskelsbehandles, og 
Aarhus har hidtil haft mulighed for at komme 
uden om denne lovgivningsmæssige for-
skelsbehandling.
Da HASA blev etableret, indgik kommunen 
individuelle aftaler med dem, som havde 
behov for transport. Det fungerede godt, 
indtil man for ganske få år siden indførte 
”klubkørsel”, hvor det ikke længere var den 
enkelte, som skulle søgte om kørsel. Nu 
skulle klubbens ledelse søge om transport på 
vegne af en gruppe navngivne medlemmer.
Dette var første skridt i det kommunale for-
hindringsløb. Ud over det nedværdigende 
og diskriminerende i, at den enkelte handi-
cappede fratages ansvar for egen situation, 
er der også en stor risiko for, at de frivillige 
ledere i en idrætsklub hverken vil eller kan 
påtage sig de administrative opgaver, ”klub-
kørslen” medfører. Lederne kan altså blive 
en barriere, der ”kan hindre dem i fuldt og 
effektivt at deltage i samfundslivet på lige 
fod med andre”, og kommunen har ikke truf-
fet ”passende foranstaltninger til at sikre, ….. 
adgang til ….. transportmuligheder” (citater 
fra FN’s handicapkonvention).
Endnu engang har kommunen skabt nye 
forhindringer: ”Klubkørslen” er blevet fjernet, 

DET KOMMUNALE 
FORHINDRINGSLØB

og i stedet skal klubben søge om kørsel som 
et § 18 projekt.
Nu er det ikke længere gruppens transport-
behov, som er grundlaget for ansøgningen. 
Nu skal ledelsen i stedet beskrive det sociale 
og personlige udbytte, en gruppe unavn-
givne medlemmer kan have af at komme i 
klubben.
Nu er det ikke længere idrætten, som er i 
fokus, men det sociale samvær med den 
begrundelse, at de handicappede er så iso-
lerede i deres hverdag. Det er da virkelig 
diskriminerende. Og ikke mindst at det nu 
er klubbens ansvar at beskrive medlemmers 
personlige sociale udbytte for at få den nød-
vendige kørsel til deres idræt.

Sidste forhindring er så, at kommunen skøn-
ner, at det eventuelle ”projekt” fremover 
ikke skal støttes af Magistraten for Sundhed 
og Omsorg (MSO), som HASA i alle år har 
”hørt under”, men fremover af Magistraten 
for Sociale anliggender og Beskæftigelse 
(MSB). Hvilket har medført, at vi først får svar 
på ansøgningen langt inde i bevillingsåret.
I HASA har vi i skrivende stund ikke fået svar 
på ansøgningen for 2016 og er tvunget til 
at betale taxakørslen af klubkassen. Hvilken 
klub vil acceptere det? Det hverken vil eller 
kan vi fremover. 

Hermed er den kommunale forhindring 
blevet absolut, og kommunen lever ikke op 
til sine forpligtigelser i henhold til FN’s handi-
capkonvention (specielt artiklerne 1, 5 og 9).

Harald Lie, på vegne af Styregruppen i HASA   
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HASA havde 10 svømmere med til start.

I semifinalerne svømmede:

• 25 m: Simone, Bjarne, Marcus, Sofie, 
Louise, Alexander og Katrine.

• 50 m: Michela, Alexander og Sofie.
• 100 m: Katrine, Michela, Sofie og Louise.

Der var ingen semifinale i 25 m ekstra og 50 
m ekstra.

I Finalen kom:

• 25 m: Bjarne.
• 25 m ekstra: Michela.
• 50 m: Michela og Alexander.
• 50 m ekstra: Frederik.
• 100 m: Michela

Der blev medaljer til følgende HASA-
svømmere:

• 50m: Bronze til Alexander
• 50 m ekstra: Bronze til Frederik
• 100 m: Bronze til Michela

Stafet 25 m: Katrine, Marcus, Simone og 
Michela vandt guld.
Stafet 50 m: Louise, Frederik, Zakarias og 
Alexander vandt bronze.

Alle svømmede fantastisk, og vi havde en 
kanon dag. Tak til alle, som gav en hånd med 
under stævnet, så vores svømmere fik en god 
dag på hjemmebanen i Lyseng. 
Kærlig hilsen
Lene  

Se flere billeder fra HASA-stævnet på hjemme-
siden www.hasa.dk

RESULTATERNE FRA HASA-STÆVNET 
DEN 9. APRIL 2016
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UDDRAG AF REFERAT FRA
GENERALFORSAMLING 2016 
Formand for Styregruppen, Harald Lie, ind-
ledte med at fortælle, at klubben i år har 
mistet en del børnesvømmere, så vi nu er 95 
medlemmer, heraf 20 børn. Der er heldigvis 
også kommet nye medlemmer til, især vand-
skrækkere.
Den udvidede bassintid giver bedre for-
hold for undervisningen, som varetages af ti 
uddannede instruktører og to under uddan-
nelse. Harald og Vibeke har mest supervise-
rende opgaver.
Klubben har deltaget i tre stævner, som også 
er gode sociale sammenkomster, og har 
hjembragt mange præmier. Ved HASA-stæv-
net i foråret 2015 blev det nye elektroniske 
tidtagnings-udstyr taget i brug med succes.

Styregruppen har som topprioritet haft den 
ny hjemmeside og det såkaldte klub-modul. 
Begge dele er realiseret i det forløbne år: 
www.hasa.dk og www.hasa.klub-modul.dk 
Formentlig på grund af besparelser er den 
oprindelige taxapulje nedlagt og støtte til 
transport skal fremover søges via § 18 midler 
(frivillighedsmidler). Vi afventer svar på, om 
vi får støtte i 2016. 
Århus Idrætsfond tildelte HASA 40.000 kr. 
i 2015 for vort arbejde med og tilbud til 
funktionshæmmede personer. Vi har brugt 
pengene til uddannelse af instruktører, nyt 

edbprogram til stævner og hvervningsma-
teriale.
Kasserer Irene Lindemann fremlagde et 
regnskab, hvor de samlede indtægter var 
mindre end budgetteret. Især på grund af 
fald i kontingent. Udgifterne var også mindre 
end budgetteret. Blandt andet som følge af 
de færre udgifter til udsendelse af klubblad, 
ingen udgifter til nye T-shirts og lavere løn 
til livreddere.

Regnskabet gav et samlet underskud på 
4.596,43 kroner.
 
Harald Lie oplyste, at driftstilskuddet fra 
Århus kommune nu var kommet i god 
gænge, efter at kommunen har lavet en 
mere fast fordeling mellem Lavia og HASA. 
Det årlige tilskud er omkring 30.000 kr.
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Regnskabet blev derefter godkendt.
Derimod blev næste punkt, fastlæggelse af 
budget for 2016 noget af et stunt, da Styre-
gruppen måtte beklage, at den havde glemt 
at udarbejde et budget. Se s. 24-25
Generalforsamlingen besluttede, at Styre-
gruppen snarest skal fremlægge et budget 
for 2016 og offentliggøre det på HASAs 
hjemmeside og i Plask nr. 2 med en hørings-
frist. Er der indsigelser eller større spørgsmål, 
vil der blive indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling. I modsat fald er budget-
forslaget vedtaget.
Generalforsamlingen tog Styregruppens 
forslag om uændrede kontingentsatser for 

2016 til efterretning. Valg: Alle på valg fra 
Styregruppen til suppleanter og dem fra 
de forskellige ansvarsområder blev gen-
valgt. Bodil West Hansen blev genvalgt som 
revisor, mens Lis Jørgensen blev valgt som 
ny revisor. Også revisorsuppleant Kirsten 
Hansen blev genvalgt.

Ovenstående er skrevet på grundlag af Søren 
Andersens referat fra HASAs generalforsamling. 
Dette kan læses i sin helhed på www.hasa.dk 
Der kan I også se flere billeder fra aftenen, der 
som vanligt afsluttedes med fællesspisning for 
de 25 fremmødte efterfulgt af en traditionsrig 
omgang HASA-Banko. Aase N. 
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Lør.-Søn. 28.-29. maj Halliwick Grundkursus, del. 2, HASAM, Ans.
Onsdag       1. juni Distancesvømning, lidt ændrede svømmetider bane 4 - 6
Fredag     10. juni Sommerafslutning
Onsdag     15. juni Sidste svømmeaften for sommerferien.
Fredag      17. juni  Sommerfest
Onsdag     17. aug. Første svømmeaften efter sommerferien.

DEADLINE NÆSTE BLAD - 7. JULI 2016
 - SKAL OVERHOLDES ! -

Stof sendes til HASA: Aase Nørrung, Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj
Telefon 86 15 00 73, E-mail: aasenoerrung@gmail.com

NÆSTE NUMMER AF PLASK UDKOMMER AUGUST 2016

KALENDER FEBRUAR TIL JUNI 2016
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den halve pris for middagen efter stævnet. 
Klubben yder desuden et tilskud til trans-
port, forudsat at der er samkørsel på kr. 
1,30/km. Med mindre klubben arrangerer 
fælleskørsel i bus. En bus er dyrere, men 
den har til gengæld en stor social betyd-
ning for deltagerne.  

Siden generalforsamlingen har vi fået en 
positiv melding til stor trøst og lettelse for 
os alle: 
Det kraftige fald i det kommunale tilskud, 
som var med til at udløse vor krise, er 
nu vendt til, at det for i år er tilbageført 
til, hvad det var for et par år siden! Så 
sammen med den nødvendige kontin-
gentstigning, som man så positivt gik ind 
for ved generalforsamlingen, er der nu 
balance i budgettet!

Vi i Styregruppen har oplevet, at alle har 
været stærkt solidariske med klubben, 
da alt så vanskeligt ud. Man har aktivt 

ønsket at sikre den videre drift, blandt 
andet ved spontant at danne et udvalg til 
fondsansøgninger og ved at give klubben 
en meget flot økonomisk gave, som et 
medlem har gjort.

Med disse ord siger Styregruppen Tak for 
den store opslutning om HASA.

Harald

Sommerfest - NU SKAL DET VÆRE!

Lad os få en hyggelig afslutning på sæson 2015/16. De lyse aftner egner sig til hygge og fest, 
hvor man lader tankerne glide tilbage til alt det positive, vi har haft sammen i det forløbne år. 
Så lad os samles til Årets sommerfest, som afholdes fredag 10. juni i Lyseng 
Fra kl. 16.00 - sommerfest med grill og lege udenfor. Medbring selv kød eller fisk til grillen, 
HASA byder på salat, brød og drikkevarer (1 – 2 flasker/glas til hver).

Tilmelding senest 3. Juni på hansfoldager@live.dk
Oplys navn og antal i alt og heraf antal børn.

Styregruppen
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NYT FRA BASSINKANTEN 

Trine Kristensen
Hej, jeg hedder Trine og 21 år gammel. Jeg 
bor og kommer fra Aarhus og læser i øjeblik-
ket Erhvervsøkonomi med tilvalg på Aarhus 
Universitet. Her er jeg bestyrelsesmedlem i 
Kvindeligt Økonomisk Netværk og engagerer 
mig i andre aktiviteter.
 
Jeg har selv svømmet, siden jeg var 6 år i 
Lyseng svømmeklub, og mange af årene 
blev brugt som konkurrencesvømmer på 
høj plan sammen med HASAs tidligere liv-
reddere Nina og Mia. Udover arbejdet her i 
HASA arbejder jeg i Lyseng svømmeklub som 
livredder og træner for børn i alderen 7-10 år.
 
Jeg fik kendskab til HASA gennem min tid-
ligere svømmemakker Mia. Og jeg er rigtig 
glad for jobbet, da der er en super god 
atmosfære samt en masse glade mennesker 
i jeres klub.
 
Med venlig hilsen Trine

Anne Sofie Studstrup 
Mit navn er Anne Sofie. Jeg er 23 år og læser 
til fysioterapeut. Jeg har været tilknyttet 
HASA siden efteråret 2015. 
Jeg er utrolig glad for at være i klubben og 
nyder at lære fra mig og se, hvordan svøm-
merne udvikler sig.

Til daglig er jeg meget aktiv blandt andet 
løber jeg og styrketræner. Derudover er jeg 
tilknyttet Fysiocentret i Århus som massør. 

Mange hilsner Anne Sofie 
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HVAD HAR JEG LAVET SIDEN JEG 
SVØMMEDE I HASA
Louise Bast Aabye, som i flere år svøm-
mede i HASA har sendt PLASk en beret-
ning om, hvordan det er gået hende, siden 
hun i 2012 blev inviteret til en trænings-
samling i Esbjerg:

Mens jeg svømmede i HASA blev jeg inviteret 
til en træningssamling for handicap-svøm-
mere i Esbjerg, hvor de skulle klassificere mig 
og se, om jeg opfyldet forskellige krav for 
at kunne blive udtaget til talentholdet. Jeg 
blev optaget den samme dag og var efterføl-
gende i Brabrand for at se et af deres regions-
stævner, som minder meget om stævnerne 
i HASA. Små, hyggelige stævner som kun 
varer et par timer.

Jeg startede med at træne i en ”rask klub” i 
Randers, hvor jeg fik muligheden for at træne 
mange gange om ugen. Her fik jeg nogle 
gode trænere og holdkammerater. Men det 
var hårdt, for jeg havde jo kun været vant til at 
træne 30 minutter én gang om ugen i HASA. 
I Randers trænede jeg 2 timer ad gangen og 
så hele 3 gange om ugen. Og der gik ikke 
længe, før jeg var oppe på at træne 4 gange 
om ugen. Det første stykke tid rykkede jeg 
mig meget på relativ kort tid. Mit første store 
stævne var i Stockholm til Nordic Open, få 
måneder efter, at jeg var blevet udtaget. Jeg 
var nervøs for, hvordan stævnet skulle gå. 
Men weekenden gik supergodt med flere 
personlige rekorder, 2 sølvmedaljer og 2 
guldmedaljer. Så for mig var stævnet en hel 
fantastisk start på talentholdet. 
I 9 klasse startede jeg på en eliteidrætsskole 
i Randers, hvor man kunne kombinere sport 
og skole. Det var dejligt for mig, for når man 

svømmer så meget, er det svært at nå at 
få lavet alle lektierne. Men eliteklassen var 
tilrettelagt, så vi kunne passe både lektier 
og træning. Nu var ikke kun træningen i 
vand der tog mere af min tid. Jeg begyndte 
også på styrketræning. Men jeg passede 
ikke ordentligt på mig selv, så jeg røg ned 
med en skulderskade. Det var hårdt både at 
se de andre ligge i vandet, men også at jeg 
ikke kunne træne på samme måde, som før 
skaden. Jeg fik ved hjælp af fysioterapeut 
og øvelser igen styr på min skulder og kom 
i gang med at træne på fuld skrue igen. Og 
det var dejligt. 

Læs hele beretningen om, hvordan det videre er 
gået Louise på HASAs hjemmeside www.hasa.
dk Her kan du også se flere billeder af den seje 
svømmer.

Louise sammen med de andre piger på talent-
holdet. Fra Nordic Open i Bergen oktober 2015
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HASA GRATULERER 

Hyldest til en gæv havfrue
Svømning var ikke Karen Cecilies spidskom-
petance, da hun meldte sig ind i HASA. Usik-
ker og lettere nervøs i forhold til det våde 
element, men samtidig udstyret med en 
ukuelighed, som uge efter uge driver hende 
ud i bassinet. Efter første sæson rejste hun 
på badeferie med redaktøsens indiskutable 
krav om en artikel til PLASK - med billeddo-
kumentation. Og den kom skam.
Karen Cecilie er stadig ikke sprunget ud som 
HASAs svar på delfinen Willi. Men ingen i 
klubben er i tvivl om, at hun har fundet sit 
rette element – mest på land som kagekone, 
kaffebrygger og frugtskærer til stævner. Men 
hun stiller sig skam også til rådighed, når 
instruktøreleverne har brug for en at øve 
sig på i Ans. For nylig rundede den gæve 
vandnymfe de 70 år. Stort Til lykke og tak 
for indsatsen.

Harald, 75 årKaren Cecilie, 70 år Samson, 60 år
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VAND- OG KAGEMAND FYLDER 60

Svømning er for Samson meget mere end 
fællestræning i bassinet. Gennem vinteren er 
det også blevet til et hedt ønske om at blive 
fuldgyldigt medlem af ”Drengebanden” (Ole, 
Harris, 2 x Hans og Thomas).
Til jul forsøgte den håbefulde hangaround 
at blive opgraderet til prospect ved hjælp af 
en bærepose fuld af smørbagte pebernød-

der og brunkager. Et fremstød, der dog mest 
gav goodwil blandt HASAs havfruer. Hvad 
skulle der til, så Samson fik sit hedeste ønske 
opfyldt? En tur i hans nye Tesla måske? 

Til lykke med fødselsdagen Brother. Vi mødes 
ved barren inden sommerferien. Vand-
spillopperne i HASA.    

Annonce
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MISTER HALLIWICK IS STILL GOING STRONG

75 år og stadig aktiv I HASA, HAPSU, HASAM 
og IHA. Harald Lie er manden, hvis navn og 
virke er kendt indenfor mange bogstavkom-
binationer verden over fra Lyseng og Århus til 
Polen, Spanien og Japan. Kendt for sin store 
viden om Halliwick, teoretisk som praktisk, 
og ikke mindst for sin utrættelighed for at 

sætte fokus på handicappedes muligheder 
for at dyrke idræt.

Læs mere om Haralds lange liv til gavn og 
glæde for mange generationer af HASA-
svømmere på HASAs hjemmeside www.
hasa.dk 

Annonce
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OG ÅRETS HOPTIMIST  BLEV:

Marianne Bisgaard motiverede valget af 
fruen således:
•  Aase får prisen for sit store engagement 

i klublivet, hvor du ser alle og kan tale 
med alle

• Aase har redigeret Plask i mange år med 
mange sjove underrubrikker

• Aase leger med sproget på oplysende 
vis, jeg bliver klogere af at læse Plask

• Aase er ophavskvinde til talrige tradi-
tioner i HASA såsom lagkagen til som-
merafslutningen og den legendariske 
quiz til juleafslutningen

• Aase er provokerende ”på den gode 
måde”

• Du er initiativrig senest med klubtur til 
Vandhalla

Afslutningsvis er jeg glad for, at du i aften er 
i centrum for hyldest, for det plejer at være 
dig, der sørger for at andre bliver fotograferet 
og gratuleret

Tillykke til Aase 

ÅNDEHULLET
Talsmændene for Åndehullet, en social 
knopskydning under HASA, meddeler, at 
medlemmerne nu holder sommer- og for-
døjelsespause. Men at man skulle være klar 
til nye udfordringer hen i september.
Det understreges samtidig, at man ved den 
lejlighed byder nye deltagere så hjertelig 
velkommen i gildet, hvor der er højt til loftet 
og ingen smalle steder. Red.
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MED ANDERS TIL DE OLYMPISKE 
LEGE I RIO

Når De Paralympiske Lege skydes i gang til 
september har Danmarks Radio for første 
gang en handicappet reporter med på 
holdet. 
Han hedder Anders Kolbo, er fra Århus og er 
uddannet markedsføringsøkonom. Han er 
selv kørestolsbruger som følge af sclerose, og 
skal i de kommende måneder trænes i rollen 
som sportsjournalist. Plask har spurgt ham 
om hans sportslige kvalifikationer.
Anders fortæller, at han i mange år har været 
aktiv sportsmand.      
- Jeg har altid været aktiv i sporten, og før 
jeg fik Sclerose har jeg bl.a. dyrket fodbold, 
tennis, badminton og bordtennis. Efter jeg er 
blevet kørestolsbruger, har jeg dyrket køre-
stolsrugby, kørestolsbasket og bordtennis, 
men gør ingen af delene mere. Nu styrke-

træner jeg, og så har jeg en håndcykel, jeg 
nyder at tage nogle lange ture på.
Man kan godt kalde mig en sportsnørd, for 
jeg har altid været glad for sport, som aktiv, 
men også at følge de bedste i TV. 
Jeg har desværre ikke været så meget ind-
over svømning, men det kommer jeg helt 
sikkert til, for vi skal følge og dække alle de 
danske atleter. Så det er en del af forberedel-
sen at få kendskab til alle discipliner. 

Du har sagt, at du vil vise, at også handi-
cappede er ressourcestærke personer, der kan 
bidrage med noget - i erhvervsliv og i sportens 
verden. Kan du sætte lidt flere ord på?
– Jeg synes ofte, når handicappede bliver vist 
i medierne, er det på grund af et problem 
eller i forbindelse med underholdning. 
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Så hvis min beskedne rolle – men i høj grad 
de superseje danske atleter - kan være med 
til at skubbe til det… og måske ændre folks 
holdninger og fordomme til handicappede 
– vil det da helt sikkert være et ekstra plus.

På det praktiske plan: Hvad får du tilbudt af 
hjælp i forbindelse med legene?   
– Det ved jeg ikke endnu. Jeg har ikke rigtig 
behov for hjælp. Det eneste, jeg behøver, er 
luft i dækkene. Og til legene er alt indrettet 
sådan, at alle uanset handicap kan være med 
og opleve dem.  

I forbindelse med oplæringen er Anders flyttet 
til København. Men PLASK håber, at han stadig 
har tid og lyst til at fortælle om sine forberedel-
ser til PL i næste nummer.

Annonce

Annonce
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STÆVNE I SILKEBORG

HASA havde ti svømmere med i Silkeborg 
til stævne i HASI.

Følgende svømmere gik videre til semi-
finalerne:
25 m: Alexander, Sofie, Louise, Katrine og 
Zakarias
25m ekstra: Bjarne
50 m: Bjarne, Louise, Katrine, Michela, Sofie 
og Zakarias

50 m ekstra: Mikkel og Simone

Følgende HASA-svømmere kom i fina-
lerne:
25 m ekstra: Bjarne

50 m: Katrine
50 m ekstra: Mikkel og Simone
100 m: Sofie og Louise

Medaljer:
Bronze til Bjarne i 25 m ekstra
Bronze til Katrine i 50m
Guld til Louise i 100 m
God tid pokal til Sofie i 100 m

Stafetterne:
25 m: Katrine, Mikkel, Michela og Marcus 
vandt Guld
50 m: Louise, Bjarne, Alexander og Sofie 
vandt sølv



24 PLASK · Medlemsblad for HASA · HALLWICK svømmeklub i Aarhus

BUDGET 2016

  Halliwick svømmeklubben HASA, 
Budget 
2016 

       
 i kr.      

 INDTÆGTER Budget 2016 Resultat 2015 Budget 2015  

       
 medlemskontingent 45.000     40.450,00 59000  
 støttemedlemmer 0     90,00 300  
 egenbetaling ved stævner 3.300     3.510,00 2900  
 annonce andel blad 16.000     16.000,00 16000  
 kursgevinst aktier 3.000     2.314,00 4000  
 drifttilskud frit/kulturforv. 33.000     27.220,00 30000  
 aktivitetsstøtte 2.600     3.844,09 3800  
 idrætsamvirket uddannelse 8.200     10.175,00 12340 
 Salg af klubhæfte 0     7.500,00 0  
 Sponsorat 40.000     4.000,00 4000  
 Tilskud kørsel DHIF 3.500     3.000,00 3500  
 Diverse indtægter 0     553,45   

       

 Indtægter ialt 154.600     118.656,54     135840  

       

       

 UDGIFTER Budget 2016 Resultat 2015 Budget 2015  

       
 stævner  30000 29.740,83 25000  
 uddannelse instruktør/hj 21500 17.664,45 16600  
 Interne kursus 400 0,00 900  
 lokale omk 10500 9.923,75 8600  
 kont.fremmed foreninger 3800 3.606,00 3900  
 kontorhold  2000 1.936,14 2000  
 porto  500 319,00 400  
 udsendelse af klubblad 4500 3.470,00 8700  
 Nyanskaffelser  8500 9.308,00 6600  
 Nyt stævneprogram 5000  5000  
 Klubmodul 3600    
 Hjemmeside 45 4.045,00 4500  
 beklædning hjælpere/instr 800 500,00 500  
 nye T-shirts/træningsdragtet 1000  3000 
 gaver  1500 951,25 1800  
 transport hjælpere 0 0,00 800  
 løn livreddere 14000 11.812,50 14000  
 godtgørelse ulønnede hj. 24000 21.693,60 18200  
 medlemsaktiviteter 3500 1.263,45 2000  
 aktiviteter/udstyr vand 2000  1000  
 styregruppe møder 1500 1.246,50 850  
 generalforsamling 3100 4.215,00 4000  
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BUDGET 2016

	

 renter/gebyrer 1500 1.307,50 1500  
 kurstab aktier   0  
 svømmemærker 500 250,00 500  

 Diverse    500  

 Udgifter ialt 143.745,00 123.252,97 130.850,00  

       

 overskud 31.12.2016 10.855,00 118.656,54 4.990,00  
 Kassebeh. 31.12.2015 72.478,00    
 Budgeteret  31.12.2016 83.333,00    
       
        
       
       

  Halliwick svømmeklubben HASA, 
Budget 
2016 

       
 i kr.      

 INDTÆGTER Budget 2016 Resultat 2015 Budget 2015  

       
 medlemskontingent 45.000     40.450,00 59000  
 støttemedlemmer 0     90,00 300  
 egenbetaling ved stævner 3.300     3.510,00 2900  
 annonce andel blad 16.000     16.000,00 16000  
 kursgevinst aktier 3.000     2.314,00 4000  
 drifttilskud frit/kulturforv. 33.000     27.220,00 30000  
 aktivitetsstøtte 2.600     3.844,09 3800  
 idrætsamvirket uddannelse 8.200     10.175,00 12340 
 Salg af klubhæfte 0     7.500,00 0  
 Sponsorat 40.000     4.000,00 4000  
 Tilskud kørsel DHIF 3.500     3.000,00 3500  
 Diverse indtægter 0     553,45   

       

 Indtægter ialt 154.600     118.656,54     135840  

       

       

 UDGIFTER Budget 2016 Resultat 2015 Budget 2015  

       
 stævner  30000 29.740,83 25000  
 uddannelse instruktør/hj 21500 17.664,45 16600  
 Interne kursus 400 0,00 900  
 lokale omk 10500 9.923,75 8600  
 kont.fremmed foreninger 3800 3.606,00 3900  
 kontorhold  2000 1.936,14 2000  
 porto  500 319,00 400  
 udsendelse af klubblad 4500 3.470,00 8700  
 Nyanskaffelser  8500 9.308,00 6600  
 Nyt stævneprogram 5000  5000  
 Klubmodul 3600    
 Hjemmeside 45 4.045,00 4500  
 beklædning hjælpere/instr 800 500,00 500  
 nye T-shirts/træningsdragtet 1000  3000 
 gaver  1500 951,25 1800  
 transport hjælpere 0 0,00 800  
 løn livreddere 14000 11.812,50 14000  
 godtgørelse ulønnede hj. 24000 21.693,60 18200  
 medlemsaktiviteter 3500 1.263,45 2000  
 aktiviteter/udstyr vand 2000  1000  
 styregruppe møder 1500 1.246,50 850  
 generalforsamling 3100 4.215,00 4000  

Værd at vide: 
Kaffekassen havde ved regnskabsaflæggelsen på årets 
generalforsamling en beholdning på 2.849 kr. + 2 euro og 20 cent.
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Hvilket stykke vil jeg helst sætte tænderne i? 
Det er svært, synes Smilla

Alexander, der selv er en stor kagemand, 
var også tilfreds med fødselsdagskagen

Udskæring af kagemand er en af Hugos 
morfar Hardys spidskompetencer
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SVØMMESOMMER I HASA

BØRNEPØLEN 
Siden for de seje sild og barske vandmænd

Sommeren står for døren, og redaktøsen på 
PLASK opfordrer alle til at sende bladet en 
hilsen i form af en tegning, en lille historie 
eller et foto fra en vandtur.  

Musehullets 6 års fødselsdagsfest blev som 
vanlig fejret med godt humør og en kage-
mand, der blev spist op til sidste krumme.

Sofie med den søde tand vil også være med til 
fejringen – man bliver da aldrig for gammel til et 
stykke kagemand. Vel?

Skulle man nappe et stykke? tænker Marcus
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Annonce
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MAVEPLASK
Pølen med de van(d)vittige historier

På sin 75 års fødselsdag trådte vores mange-
årige formand ind i rækken af berømtheder 
bærende fornavnet Harald: Garfields tåbe-
lige ejer eksempelvis. Men også agtværdige 
herrer som Harald Jensen, med egen Plads, 
brændevindbrænderen Harald Jensen fra 
Ålborg og fodboldlegenden fra Frederiks-
havn, Harald Nielsen. Og så selvfølgelig vores 
allesammens Harald Nyborg.

Men ikke mindst er Harald jo som bekendt 
også et gammelt, nordisk kongenavn. Og 
en del Harald’er har undersåtterne endda 
givet malende tilnavne. Et blik på den norsk-
danske kongerække afslører en hædersmand 
som Harald Blåtand, der kristnede danskerne 
og satte mindesten over sine forældre Gorm 
og Thyra, men altså mest blev husket for sit 
tandproblem.

En anden kong Harald fik 
”kælenavnet” Hen, der skulle 
betyde slibesten, hvad folke-
viddet så har ment med det? 
Så er det noget enklere med 
de to Harald’er med tilnav-
nene Hårderåde og Hårfager. 
Med mindre undersåtterne 
storgrinende har givet tilnav-
nene til en blød mand, der 
foretrak hjemlig hygge frem 
for at slås og undertrykke – 
og - en skaldepande? 

Og nu har endnu en Harald 
fået sit navn på kändis-listen: 
Harald Lie - fra i dag med 

tilnavnet Hasa. Kendt og respekteret blandt 
Halliwickfolk verden over, elsket af genera-
tioner af svømmere og andre vandskræk-
kere, der trygt har lagt deres hoved på hans 
skulder og givet sig det våde element i vold. 

En stridsmand, når det gælder de handi-
cappedes ret til at komme til svømning, en 
klubformand med mange talenter inden-
for gaveoverrækkelse, uddeling af kindkys 
og som opråber til HASA-banko (hvis han 
ellers husker talposen). Hvis nogen fortjener 
hædersnavnet Hasa, så er det ham. 

TIL LYKKE MED DE 75 ÅR!   

Længe Leve Harald Hasa!

Harald Hasa hygger sig med nogle af sine undersåtter
(er checken mon en form for bestikkelse? red.)  
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HALLIWICK 
SVØMMEKLUBBEN I ÅRHUS
Styregruppen
Formand:         
 Harald R. Lie
 Føniksvej 2, 8270 Højbjerg
 Tlf. 86 14 15 75, mobil: 27 63 27 72
 Fax 86 14 75 47
 hrlie@dadlnet.dk

Kommunikation: 
 Morten Fredsgaard Rasmussen  
 Gustav Wiedsvej, 23 st.tv, 8000 Århus C 
 Tlf. 22 44 86 51
 mail@mortenrasmussen.net  
  
Koordination:
 Søren Andersen
 Kastanievej 6, 8260 Viby J  
 Tlf: 53 38 86 57
 sorenandersen@stofanet.dk

Regnskabsfører: 
 Irene Lindemann  
 Skt. Markus Kirkeplads 24, 2.tv
 8000 Århus C
 Tlf. 20 26 55 17
 lindemannirene54@gmail.dk  
    
Redaktion    
 Aase Nørrung
 Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj
 Tlf. 86 15 00 73
 aasenoerrung@gmail.com

Socialt
 Maybrit Damgaard, ”Musehullet”  
 Æblehaven 21, 8362 Hørning 
 Tlf. 20 71 32 34
 maybrit@hotmail.dk 

 Jane Christensen, ”Musehullet” 
 Østre Havevej 49, 8520 Lystrup  
 Tlf. 25 89 14 54  
 janegc@dlgtele.dk

Annonceekspedition:
Handicapidræt • Agerbakken 21 • 8362 Hørning • Tlf. 87 93 37 86
Mail: info@handicapinfo.dk

IT-funktion
 Morten Fredsgaard Rasmussen, 
 mail@mortenrasmussen.net

Svømmeundervisning, begyndere   
 Maybrit Damgaard, børn kl. 19:00
 Æblehaven 21, 8362 Hørning
 Tlf. 20 71 32 34
 maybrit@hotmail.dk

 Vibeke Lie, voksen kl. 20.00
 Føniksvej 2, 8270 Højbjerg
 Tlf. 86 14 15 75, mobil: 27 63 72 27
 vbklie@gmail.com

Svømmeinstruktør 
 Carl Emil Thomassen
 Carlemil13@yahoo.dk

 Trine Aakærlund. Mobil: 22 28 88 14   
 e-mail: trineaakaerlund@hotmail.com

Transport
 Søren Andersen 
 Kastanievej 6. 8260 Viby J. 
 Tlf. 53 38 86 57
 sorenandersen@stofanet.dk

Livredder
 Trine Damgaard Kristensen
 Trine-dk-95@hotmail.com 

HASAs hjemmeside
 www.hasa.dk
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