
I en godt gemt kælder huser Bispehaven 
faktisk tre badmintonbaner, som bruges af 
Bispehavens Badminton Club. Også Bispeha-
vens Dartklub har i næsten 40 år fundet sig 
til rette i lokaler i Bispehaven. Bispehavens 
Billard Klub havde sin storhedstid i 1990’erne 
med lokaler i Bispehaven. Tidligere har der 
også været en skydebane i afdelingen. 

Bispehavens Badminton Club har til huse med 
baner i Bispehaven på adressen Hasle Center-
vej 241 i kælderen. Her har badmintonklubben 
siden starten af 1980’erne haft tre baner trods 
placeringen i et kælderlokale med en loftshøj-
de på ti meter.  

Bispehavens Badminton Club
Ifølge badmintonklubbens vedtægter kan alle 
blive medlem, men beboere i Bispehaven har 
fortrinsret. Det har beboerne dog ikke i særligt 
omfang benyttet sig af. Omvendt har medlem-
skab af klubben gjort folk udefra til brugere af 
sportsfaciliteter i Bispehaven.  

Badmintonbanerne er sluppet igennem byg-
ningsrenoveringer af Bispehaven, og de er 
stadig i brug i 2019 trods den igangværende 
Tryghedsrenovering af udearealerne og med 
omfattende ombygninger af hidtidige aktivi-
tetslokaler i forbindelse med haveanlæg mel-
lem boligblokkene.
 
Bispehavens Dartklub
Bispehavens Dartklub har eksisteret siden be-
gyndelsen af 1990’erne. Klubben spiller tur-
neringer i både Boligforeningsdart og Dansk 
Dart Union. En dart-aktivitet har ikke så mar-
kante og specielle lokalebehov som badmin-
ton. Således har Bispehavens Dartklub kunnet 
gøre brug af Bispehavens mere ordinære akti-
vitetslokaler med tilholdssted på Bispehavevej 
57-59P. 
 
Bispehavens Billard Klub
En tredje indendørs aktivitet er Bispehavens 
Billard Klub, der ifølge Århus Stiftstidende 
november 1991 havde ”galopperende vokse-
værk”. På fire år fordoblede klubben sit med-
lemstal til 800 og blev landets største. På sit 
højeste nåede den over 1.200 medlemmer. Den 
rummede elitespillere og var turneringsdelta-

Indendørs sport i Bispehaven
ger. Klubben var integreret i forløberen for Bi-
spehavens Trivselshus, og var dermed ud over 
at være sportsklub også en ungdomsklub, del 
af et medborgerhus og samlingssted for pen-
sionister. 

Billardklubben fik pladsmangel og søgte kom-
munen om større lokaler på Haslegård. Efter at 
være blevet til Bispehavens Pensionist Billard-
klub omtaltes klubben af Århus Stiftstidende 
i august 2000 som hjemmehørende på første 
sal i Ryhavevej 8. Klubben havde da 38 med-
lemmer, hvoraf tre var fra Bispehaven. Klubben 
flyttede senere fra adressen.

I sine første år husede Bispehaven desuden 
også en skydebane.

Er du vild med historie, og vil du gerne vide mere om Hasles eller Bispehavens? Så er du meget velkommen til at be-
søge Hasle Lokalarkiv. Det finder du i kælderen under Hasle Lokalcenter, Rymarken 118. Arkivet har åbent den 1. og 3. 
mandag i hver måned fra kl. 9.30-11.00 og 14.30-16.30.


