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30.12.2020: Viborg HK - Holstebro Håndbold

MATCH MAGASIN
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HVIS DU VIL VIDE MERE...BÆREDYGTIGT 
I ARNBJERG

bsjviborg.dk

BSJ 130x90 mm_150x108mm_skærm Match program 2019.indd   1 15-08-2019   14:05:25

Brød fra doktor
frit valg
2 stk. 

55,-
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www.blomsterbixen-viborg.dk

Den 30. december tager vi imod Holste-
bro Håndbold på hjemmebane, og efter 
en juleferie, som kunne nydes i toppen af 
ligaen og med en flot titel som det mest 
scorende hold med hele 410 kasser, er vi 
nu igen klar til at kæmpe for endnu en 
sejr. 

Om kampen siger Jacob Vestergaard: 

Holstebro kommer på besøg, og jeg for-
udser en meget svær kamp i ViboCold 
Arena. 

Vi havde det svært i udekampen i Holste-
bro, hvor vi vandt til sidst med 31 - 27

Især måtte jeg konstaterer, at vi havde 
en del problemer med deres bagspillere 
og i særdeleshed Lærke Christensen, der 
scorede 7 mål. 

De har haft alle mand hjem siden 11. no-
vember og har således haft meget meget 

god tid til at forberede denne kamp. Vi 
har blot haft to træninger efter EM, hvor 
vi har haft alle spillere til rådighed. Der-
for frygter jeg, at vi skal bruge en stor del 
af kampen til at banke rusten af og til at 
finde timingen igen.

Holstebro har generelt spillet godt mod 
de bedste mandskaber. Således har de 
taget point fra HIH og NFH, og de var 
meget uheldige med, at de ikke fik point 
mod Odense. I den kamp havde de en 
friløber på mål med 5 sekunder igen af 
kampen og havde de scoret på deres fri-
løber, så havde de igen fået uafgjort.

Vi skal se, om vi kan følge op på den 
meget flotte første halvdel i Bambusa-li-
gaen, hvor vi vandt 11 kampe og scorede 
flest mål af alle hold. 

Tak for i år – I ønskes alle et godt nytår. 

Jakob Vestergaard, cheftræner

Jakob Vestergaard
har ordet!
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Lene Brun Anne Grete Kampmann

Maria Koust Pedersen Kathrine Ebsen Stoltz Peter Nisgaard Brink Morten Bundgaard

Christian Asmussen Flemming Schiøler

Tina Bach Christopher Bering Stina Borup

Joan Colding

Nazanin Hosseini

Bent Miltersen Nikolaj Tromborg

Lars Kaasgaard Per Steffensen Ole Thiel Lars Thousig

www.leoniadvokater.dk
Sct. Mathias Gade 96B, 8800 Viborg, tlf. 86 62 06 00

Full-service advokatkontor
- vi hjælper både virksomheder, det offentlige og private

Tiltræder 1.9. Tiltræder 1.10.



Side 6

Viborg HK kunne igen bryste sig af at 
være den danske klub, der sendte flest 
spillere til EM, og med en masse fede op-
levelser i bagagen, er vores 5 profiler nu 
vendt hjem til klublivet efter et fantastisk 
EM. 
Viborg HK’s cheftræner Jakob Vester-
gaard udtaler umiddelbart efter EM til Vi-
borg Stift folkeblad, at EM overordnet set 
har været godt for de fem Viborg-spillere. 
De har alle  forvaltet deres spilletid gan-
ske godt med Line Haugsteds allstar-kå-
ring som toppen af kransekagen. 
Vi tuner ind på ´vores´ landsholdsspillere 
og glæder os til at se dem i kampen mod 
Holstebro Håndbold.

Line Haugsted
Allstar-kåring … den lader vi lige stå! Til-
lykke. 

´Jeg synes, jeg gør det ganske okay´, 
var ordene fra Line Hausted på et pres-
semøde to dage før semifinalen, da der 
blev spurgt til, hvordan hun selv vurde-
rede sin indsats … og ´ganske okay´ må 
siges at være ganske jysk! Line Hausteds 
præstation til EM er langt over ´okay. Ja 
faktisk vurderer Jesper Jensen, at hun 
kan blive verdens bedste forsvarsspiller. 
Hun er helt afgørende for Danmark, og 
rutineret som hun er, indtog hun endda 
også rollen som en, de andre kunne læne 
sig op ad. 

Kristian Jørgensen 
´Respekt for Kristina Jørgens indsats´ 
er bare lidt af roserne, der bliver 
sendt i Kristina Jørgens retning fra 
håndboldekspert Bent Nyegaard, TV2 
Sport. 

Tillykke piger
Tillykke til landsholdet og tillykke til vores ”EM-piger
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Kristina Jørgensen er en fighter, og hvis 
hun kun får ét ord til rådighed, vil hun 
betegne sig selv om et ´konkurrence-
menneske´, og ja tak … det kan vi godt 
genkende både fra landsholdet og fra 
klubholdet, hvor skarpskytten ofte score 
og kæmper som gjaldt det livet. 

Carin Strömberg 
Desværre måtte svenskerne og dermed 
også Carin Strömberg se sig besejret af 
Danmark og kom ikke videre til medalje-
kampene i EM. 
Som såvel anfører hos Viborg HK og Kap-
tain på det svenske landshold har Carin 
Strömberg en stor rolle både på klub- og 
landshold. Hun er i rivende, udvikling, 
og som forventet fik hun da også meget 
spilletid ved EM, så der er ingen tvivl om, 
at hun er blevet holdt virkelig skarp. 

Laura Damgaard
Med en EM-billet i hånden drager vores 
playmaker Laura Damgaard afsted lidt 
tid efter de andre, da Helena Elver blev 

skadet. Selvom hun ikke dominerede 
EM, valgte Jesper Jensen at sende hende 
på banen flere gange, og med glæde og 
stolthed kunne vi se, hvordan hun virke-
lig greb chancen, da hun fik den. 

Majbritt Toft Hansen 
Det er første gang, vores stregspiller 
Majbritt Toft Hansen er udtaget til en 
slutrunde, og derfor forventede vi selv-
følgelig ikke, at det var hende, Jesper 
Jensen havde som førstevalg (i hver 
kamp), men hun leverede en flot indsats 
for Danmark. Jakob Vestergaard frem-
hæver, at det er offensivt, at Majbritt Toft 
Hansen er virkelig stærk, og som han ud-
trykker det, har hun bare nogle virkelig 
gode hænder at gribe med, og det er jo 
en ret gode egenskab som stregspiller, 
hvor afleveringerne ofte er udfordrende. 

Vi glæder os til at tage imod jer og til at 
se jer på hjemmebane den 30. decem-
ber. 
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www.lindholmbiler.dk

Gl. Århusvej 241,B · 8800 Viborg · 86 61 02 44 · info@lindholmbiler.dk

Hos Lindholm Biler Viborg bugner 
butikken af biler og gode tilbud.

Vi tror på, at det er vigtigt at støtte op om lokalmiljøet og lige 
så vigtigt, at vi ser vores kunder igen og igen og igen..!

Kom forbi og gør en god handel, og lad os give alle i Viborg 
et stort smil på læberne!
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Lejeboliger til alle
Nybyg     Attraktive områder

Lejligheder og rækkehuse
.

88 44  50 44       birchejendomme.dk.
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Stillingen i Bambusa Ligaen

1 Team Esbjerg 13 11 1 1 404-313 23

2 Odense Håndbold 12 11 0 1 319-277 22

3 Viborg HK 13 11 0 2 410-333 22

4 København Håndbold 13 9 0 4 369-334 18

5 Nykøbing F. Håndbold 13 7 1 5 384-363 15

6 Herning-Ikast Håndbold 13 7 1 5 355-297 15

7 Aarhus United 13 6 1 6 316-315 13

8 Silkeborg-Voel KFUM 13 5 2 6 323-337 12

9 Ajax København 13 4 1 8 290-324 9

10 Randers HK 13 4 0 9 297-352 8

11 Holstebro Håndbold 12 3 2 7 272-303 8

12 Skanderborg Håndbold 13 3 0 10 305-366 6

13 Horsens Håndbold Elite 13 3 0 10 291-337 6

14 Vendsyssel Håndbold 11 0 1 10 234-318 1

BAMBUSA LIGAEN DAMER - SÆSONEN 2020/2021

HOLD K V U T SCORE P
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Ingen opgave er for lille !!
Ingen opgave er for stor !!

www.midtbusjylland.dk 

Ring 21312131
 og få et tilbud
på jeres næste tur

En intensiv første halvleg, der sluttede 14 
– 14, vidnede om, at såvel Viborg HK som 
Odense Håndbold  
var opsatte på at sikre sig kampens to point, 
og selvom resultatet bestemt ikke blev som 
ønsket, blev der kæmpet hårdt, og flere 
spillere kandiderede til titlen som kampens 
profil. 

Det blev dog vores altid hårdtarbejdende 
højre back Moa Högdahl, som tilkæmpede 
sig titlen som kampens topscore, der i sidste 
ende løb med anerkendelsen. Moa Högdahl 
er inde i en meget positiv udvikling, der kun 
ser ud til at fortsætte. 

Stort tillykke med kåringen Moa Högdahl.  

Kampens profil
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Energimærkning er vores speciale
Er der problemer med skimmel i tagrum, fugt
problemer i bygningen, forkert udført håndværk 
eller er dit energiforbrug for stort, så kontakt os.

Indeklima i skoler og institutioner med fokus på 
bl.a. luftkvalitet (CO2), radon, ventilation, fugt/
skimmel, akustik, dagslys/belysning.

Rådgivning ved køb og salg af store og små 
ejendomme. Forstå rapporterne rigtigt.

Mobil: 6014 9227  .  E-mail: info@xpertraad.dk  .  www.xpertraad.dk

Tilstandsrapport, el-rapport 
samt energimærkning af bolig. 

kr. 8.899,- inkl. moms

Ingeniør - Energi - Indeklima - Bygningsfysik
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VIP CLUB - sæsonen 2020 / 2021

Styrk dine relationer i et  
stærkt netværk

For de virksomheder, der prioriterer de fælles arrangementer i Viborg Lounge og selvfølgelig de 
mange spændende kampe og store sportslige oplevelser.

Vi får løbende tilbagemeldinger, der bekræfter os i, at du som samarbejdspartner med Viborg HK, er 
en del af et stort netværk med gode relationer – både personligt og ikke mindst forretningsmæssigt. 
… og det er jo hele formålet med vores VIP Club, at Viborg HK og netværket bliver stærkere, fordi vi 

står sammen. Vil du være en del af netværket, så kontakt anette@vhk.dk
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VIP CLUB - sæsonen 2020 / 2021

Brøndum Boliger

Kirsten og Ove Glerup
Lynderupgaard Gods

Østervej 1-3, 8832 Skals
Tlf. 86 69 62 99 - Fax 86 69 62 10

Sct. Mathias Centret

Theill Holding

Kirsten og Ove Glerup
Lynderupgaard Gods

Østervej 1-3, 8832 Skals
Tlf. 86 69 62 99 - Fax 86 69 62 10
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VIP CLUB - sæsonen 2020 / 2021

Industriparken 
Skals

Gudrun og Ivan
Bjerregaard

Sats
Tegn

1990-
2020

Birte Pind
udlejning

NIELS JENSEN
NONBO A/S

BGA ApS

 

 

Ejnar Dalberg

Larsen Viborg ApS
Ærøvej 7 · 8800 Viborg · Telefon 2096 0584

kontakt@larsenviborg.dk

LARSENLARSEN

Viborg
Innovations Fond

Agersbæk
Automobiler

VIN MED OMTANKE
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I min nye rolle som kommunikationschef for Dan-
marks mest vindende klub, indtræder jeg ikke 
blot i et spændende job set med mine kommu-
nikations- og marketingsbriller, - jeg indtræder 
også i håndboldens verden. 
Det er en verden, jeg før kun har betragtet ude-
fra, men som jeg nu får lov at involvere mig i … 
godt nok ikke som en af de virkelig vigtige … en 
af dem, der hiver sejrene hjem, men i stedet som 
hende, der supporterer på sidelinjen. 
At håndboldens verden byder på EM i sam-
me periode, som jeg indtræder i mit nye job, ser 
jeg som en oplagt mulighed for at gå ´all in´, og 
derfor har jeg sat mig for at skrive en lille dagbog 
under titlen ´EM set fra kontoret i Viborg´, hvor 
jeg vil heppe på pigerne (og træner Jesper Jen-
sen) her fra mit skrivebord  på kontoret i VHK. 

Dagbog fredag den 4. december 
SÅ er vi i gang!
Med flere danske profiler i topform, Sloveniens 
ubetinget største håndboldnavn, Ana Gros, 
plaget af smerter og stregspilleren Aneja Bega-
novic dømt ude pga. en positiv Corona test, blev 
EM-fløjet i gang og første sejr hentet hjem. 
Med cifrene 30 – 23 på måltavlen. En overbevi-
sende sejr, så langt så godt!

Dagbog søndag den 6. december 
´Sultne efter mere tager vi imod Montenegro. 
Efter en flot åbningskamp, kan jeg mærke, at 
håndboldfeberen allerede har godt fat i mig, og 
jeg sidder klar på kontoret i Viborg … synger 
med på nationalsangen og glæder mig til at følge 
endnu en EM-kamp. 
Med vilje og gejst kæmper pigerne sig til en sejr 
på hele 28 – 19. 
Om sejren siger vores forsvars-fighter Louise Bur-
gaard til DR-sporten:
´Det der med at vinde over Montenegro på 
aggressivitet, og at vi kan få slukket deres vilde 
Balka attitude, det er virkelig, virkelig fedt´.  

´EM set fra kontoret i Viborg HK´ 
Gruppefinale, Danmark – Frankrig. ´Uha den bli-
ver svær´ er mine tanker (som jeg indtil nu har 
holdt for mig selv). 
For 1 år og 2 dage siden sendte vi Frankrig ud 
af VM i Japan, men denne gang var det os, der 
måtte se os besejret efter et velspillende fransk 
landshold, der med vanvittige fysik og et offen-
sivt forsvar hev en sejr på 23 – 20 hjem. 
Vi må se i øjnende, at vi nu kun tager 2 point med 
over i mellemrunden. 

Dagbog
”EM set fra 
kontoret 
i Viborg HK”
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Dagbog fredag den 11. december 
Danmark – Sverige. Så er vi klar til intet mindre 
end et nordisk brag. Vi skal kæmpe mod sven-
skerne og stå ansigt til ansigt med vores egen 
VHK-profil Carin Strömberg. 
Trods en meget usikker præstation fra det litau-
iske dommerpar, hvor begge hold modtog flere 
kendelser med undren, var resultatet ikke til at 
tage fejl af. Sverige blev sendt ud af EM med en 
dansk sejr på 24 – 22. 
Sådan der! Endnu en god dag på kontoret, hvor 
begejstringen for at være indtrådt i håndboldens 
verden er støt stigende. 

Dagbog søndag den 13. december 
Yes yes yes sikke en kamp. 
Så fik Spanien de danske vikinger at føle, og 
fra kontorstolen på kontoret i Viborg hopper 
jeg alene rundt og fejrer, at Danmark nappede 
endnu en sejr med 34 – 24 over Spanien. 
Dermed er vi klar til at tage kampen op mod 
´kæmperne fra Rusland´. Okay … bare tanken 
virker skræmmende, men om det er sejrsrusen 
eller bare et inderligt håb, kan jeg mærke, at jeg 
tror på det. 
Det kan vi godt, hvis alt går op i en højere enhed 
.. og det SKAL også gå op i en højere enhed. 

Dagbog søndag den 15. december 
´I skrivende stund har Danmark netop sikret sig 
en plads i semifinalen. 
Efter en intet mindre end vanvittig imponerende 
sejr på 30 – 23 over et af verdens bedste hold, 
Rusland, er det danske landshold nu for alvor på 
metaljagt.  
Jeg kigger nu storsmilende på Tv-skærmen, der 
viser spillere og træner Jesper Jensen, der med 
overvældende glæde og stolthed, kommenterer 
på den kamp, der netop har sikret Danmark en 
plads i semifinalen. 
´Hold kæft spillerne fortjener det. De har virkelig 
stået meget igennem i mange år og har bare ofret 
så meget for det. Og nu får de endelig lov til at 
shine. Kæmpe lettelse. Hold kæft, hvor var de seje´, 
udtaler Jesper Jensen til TV 2.
Uanset hvordan det går herfra, er det en kæmpe 
forløsning for hele truppen, at de nu står klar til 
en semifinale, og det betyder samtidig, at de for 
alvor kan lægge den kæmpe skuffelse, de ople-
vede ved VM i Japan, fra sig.  
VM i Japan havde det formål at sikre Danmark 

en OL-kvalifikation, og det mislykkes med blot ét 
enkelt mål, så derfor er det en ekstra stor lettelse, 
at vi nu er klar til at nappe Norge på fredag. 

Dagbog fredag den 18. december 
Med nerverne udenpå tøjet sidder jeg klar til at 
heppe på Danmark fra kontoret i Viborg HK .. jeg 
sidder her alene men føler at dette … min nye 
arbejdsplads i håndboldverdenen … er det helt 
rigtige sted at se den så vigtige kamp. 
Det er første gang at Danmark er i en slutrun-
de-semifinale siden 2016, og dengang blev det 
til en 4. plads ved EM i Sverige. Jeg håber på 
mere! 
Kampen fløjtes i gang og jeg indstiller skrivnin-
gen!
Norge fik i den grad kamp tl stregen hele 1. hal-
veg men i anden halveg bliver det virkelig svært 
for os at score på den storspillende Lunde, og gi-
ganterne trækker stille og roligt fra os. I kampens 
sidste minutter satser Jesper Jensen og sætter 7 
mod 6 … men desværre. Resultattavlen viser 24-
27, og vi må erkende, at det blev Norge, der løb 
med sejren.
Skuffet – Ja. Godkendt alligevel – Ja bestemt. 
Nu må vi kæmpe for bronze mod Kroatien. 

Dagbog søndag den 20. december 
Kroatien … EM´s helt store joker. Dem klarer vi 
… sådan lyder det i studierne, i medierne, på de 
sociale medier, så det regner jeg også med. 
DET viste sig at være sværere end forventet. Det 
er ikke så meget at sige. Den velspillende trup 
kunne bare slet ikke få spillet til at fungere, og 
kampen blev spillet på kroaternes præmisser, der 
med en sejr på 25-19 tog fra EM med den bron-
zemedalje, som vi så gerne have set på vores 
piger.
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Mogens Christensen Viborg A/s
Auto-huset skiVe A/s

Viborg HK Holstebro Håndbold
12. Anne Kristensen
1. Emma Friberg
4. Laura Damgaard
6. Moa Högdahl
7. Stine Andersen
8. Carin Strömberg
10. Kristina Jørgensen
11. Line Haugsted
13. Madeleine Östlund
14. Amalie Grøn Hansen
18. Sanne Beck-Hansen 
21. Maibritt Toft Hansen
22. Pauline Bøgelund 
23. Thilde Frandsen
25. Maria Fisker
31. Ida-Marie Dahl
54. Marianne Haugsted

Cheftræner:  Jakob Vestergaard
Ass. træner: Susanne Wilbek
 Jeppe Bach Knudsen
Holdleder: Liss Kristensen 
Fysioterapi: Morten Vanggaard
 Sofie Nielsen

Holdopstillinger

1 Sara Kececi  
2 Johanne Bitsch  
4 Lærke S. Christensen  
6 Camilla B. Pytlick  
7 Jenny Carlson  
8 Julie Holm 
9 Pia Gundersen  
11 Rikke D. Nielsen 
13 Mie Nørup Isaksen  
14 Isabella F. Jakobsen  
16 Ditte F. Vind  
17 Emilie Bastrup Bertelsen  
20 Caroline Svarre  
21 Maja Edling Lauritsen  
23 Sofie B. Østergaard  
24 Josefine Dragenberg  
31 Andrea West  

Cheftræner: Pether Krautmeyer  
Ass. træner: Michael Rasmussen  
Holdleder: Lotte Myre  
  Dorthe Pilgaard  
    
    
    



Vi har ikke meget held med at slippe fri fra Covid-19’s stygge klør. Derfor vil I også opleve, at der

til hjemmekampe i VIBOCOLD Arena er indført restriktioner for alle, så vi sammen kan passe på

hinanden. 

Det nye krav om mundbind gælder også i Viborg HK, hvor alle bedes bære mundbind fra man

kommer ind ad  øren, til man forlader bygningen. Eneste undtagelse for brugen af mundbind er,

når man sidder på sin anviste  plads. 

Brugen af mundbind erstatter ikke de tidligere indførte retningslinjer om afspritning af hænder

og at holde  afstand til hinanden. 

Udviser du symptomer på Covid-19 eller anden sygdom beder vi dig blive hjemme.

CORONA RESTRIKTIONER
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Festligt tilbud
Lyst til at holde fest, så lad os forkæle dig og dine 
gæster i perfekte omgivelser med udsigt over  
Viborg søerne. Tilbuddet indeholder velkomstdrink, 
3-retters middag, vin ad libitum og kaffe med  
småkager. Ønsker du derudover fri bar med fadøl, 
vand og middagens vine til dansen ( indtil kl. 01.00 )
samt natmad, så ingen går sultne hjem, er prisen:  
Kr. 143,- ekstra pr. couvert.

Se mere på www.golfhotelviborg.dk

Hans Tausens Alle 3  .  DK-8800 Viborg  .  Tel +45 86 61 02 22
reception@golfhotelviborg.dk  .  www.golfhotelviborg.dk

Hold da helt fest
LÆKKER MAD I
SKØNNE OMGIVELSER
VED SØERNE

755,-
pr. couvert
(min. 15 couv.)
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VIBORG HK 
MERCHANDISE
SE DET HELE PÅSE DET HELE PÅ  
SHOP.VHK.DKSHOP.VHK.DK
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   *  Værdikupon på kr. 6.687,50 omfatter én flyttevogn, to flyttemænd i seks timer og op til 100 flyttekasser til låns fra Viborg Varetransport ApS samt 20 home flyttekasser. 
Værdikupon er personlig og kan ikke ombyttes til kontanter eller bruges til andet flyttefirma. Værdikuponen kan kun opnås ved indgåelse af 6 måneders formidlingsaftale  
med home Viborg eller home Bjerringbro, som kan forlænges med 3 måneder, og boligen skal være solgt af home Viborg eller home Bjerringbro indenfor 9 måneder fra 
aftaledato. Kampagnen løber fra 24. august til og med den 31. oktober 2020.

 **  Gavekort på kr. 500 til lokal valgfri butik gælder 6 lokale valgmuligheder. Betinget af gennemførelse af salgsvurderingsmøde samt et efterfølgende  
præsentationsmøde. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter.

FÅ EN GRATIS 
FLYTNING*

Støt lokalt

61
35
8

Start med en gratis salgsvurdering  
og få et gavekort på 500 kr. til et udvalg  
af lokale forretninger**

Få solgt hos home – så flytter vi for dig.  
Ring til home Viborg på tlf. 86 61 19 99  
eller home Bjerringbro tlf. 86 68 48 44. 



Side 26

Følg os på Facebook

”Kan du selv 
se at finde ud, 

ellers tag ned til 
THIELE i Viborg”

Briller og 
kontaktlinser
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Din vision 

vores mission

Rådgivning  ved  køb  og  salg  af

virksomheder  samt

generationsskifte .

Invester ing  i  startup-

virksomheder .

GL. KLARISGAARD

KLARISGAARDSVEJ 6, 8830 TJELE

TELEFON: +45 8667 2650

MOBIL: +45 4085 6865

FINN@FKMANAGEMENT.DK
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Viborg HK Dameliga 2020/21

A N N A
K R I S T E N S E N

M Å LV O G T E R

M A R I A  F I S K E R
V E N S T R E  F LØ J

K R I S T I N A  J Ø R G E N S E N
V E N S T R E  B AC K

PAU L I N E  B Ø G E LU N D
H Ø J R E  B AC K

M A R I A N N E  H AU G S T E D
C E N T E R S P I L L E R

L AU R A  DA M G A A R D
P L AY M A K E R

T H I L D E 
F R A N D S E N
F LØ J S P I L L E R

C A R I N  S T R Ö M B E R G
V E N S T R E  B AC K

M A D E L E I N E  Ö S T LU N D
S T R E G S P I L L E R

LARS OLSEN A/S
Revisionsfirmaet

E M M A  F R I B E R G
M Å LV O G T E R

I DA - M A R I E  DA H L
S T R E G S P I L L E R

M OA  H Ö G DA H L
H Ø J R E  B AC K
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Viborg HK Dameliga 2020/21

Sats
Tegn

1990-
2020

A M A L I E  G R Ø N
V E N S T R E  F LØ J

J AC O B  V E S T E R G A A R D
C H E F T R Æ N E R

M O R T E N  V A N G G A A R D
F Y S I OT E R A P E U T

M A I B R I T T  T O F T - H A N S E N
S T R E G S P I L L E R

S T I N E  A N D E R S E N
F LØ J S P I L L E R

S U S A N N E  W I L B E K
A S S I S T E N T  T R Æ N E R

S O F I E  N I E L S E N
F Y S I OT E R A P E U T

J E P P E  B AC H  K N U D S E N
A S S I S T E N T  T R Æ N E R

L I N E  H AU G S T E D
V E N S T R E  B AC K

L I S S  K R I S T E N S E N
H O L D L E D E R

WWW.UPFRONTSHOP.DK

S A N N E  B E C K - H A N S E N
F LØ J S P I L L E R
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Hurtig levering og  
konkurrence-
dygtige priser

Høj kvalitet, god service og korte 
leveringstider er nøgleord for den 

måde, hvorpå vi driver Sats & Tegn. 

Samtidig fastholdes et prisniveau, 
der er absolut konkurrencedygtigt i 
forhold til priserne hos kollegerne  

i branchen. Solbærvej 18 · 8800 Viborg 
86 60 16 20 

kontakt@satstegn.dk
www.satstegn.dk

POKALER VUNDET GENNEM TIDERNE!

Pokalvinder:
1992/93 · 1993/94 · 1995/96 · 2002/03 · 2005/06 
2006/07 · 2007/08 · 2009/10 · 2010/11 · 2012/13

DM vinder:
1993/94 · 1994/95 · 1995/96 · 1996/97 · 1998/99 
1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2003/04 · 2005/06  
2007/08 · 2008/09 · 2009/10 . 2013/14

CL vinder 
2005/06 · 2008/09 · 2009/10

EHF Cup vinder
1993/94 · 1998/99 · 2003/04

Cup Winners Cup vinder
2013/14
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Klub 6.000 - Klub 10.000

Vil du også være med? 
Bliv en del af holdet og bliv samtidig eksponeret på vhk.dk.

Vil du være med? Kontakt: anette@vhk.dk / 86 62 91 06

Erik Arkitekter A/S

Jyske Bank

Børge Hansen A/S

Midtjysk Cylinder Service A/S

FDAN Foreningsservice

Cito Materieludlejning

Handelsbanken Viborg

Leth Steel A/S

Fysio-shop.dk ApS

Carlsberg Danmark A/S

Viborg VVS

Overlund VVS

Skousen

Thomas Nørgaard ApS

Thiele - Skovs Optik

Home Viborg/Bjerringbro

Nyt Syn Viborg

Hancock Bryggerierne A/S

Bitsch Automatservice A/S

Løgstrup Auto ApS

Vores Bager

Ravendo Randersbørsen

Egelund Maskin Service ApS

Finderup Murerforretning ApS

Gammeltorv Udlejning ApS

Larsens Malerfirma

MJ Malerfirma

Mobilcenter Midt ApS

Murerfirmaet Keld Bay ApS

Møldrup Tømrer og Snedker

PhotoCare Viborg

Plus Malergrossisten Viborg ApS

Top Æg ApS

Toyota Viborg

Vejrumbro Autolakering 
og Undervognscenter





Hovedsponsorer



Guldpartnere
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Ny kommunikationschef
med lokale rødder
- og fokus på både klub og samarbejdspartnere



´Verdens grønneste klub, en trup der 
udstråler vilje, begejstring og fællesskab, 
visionære partnerskaber – og flotte resul-
tater. Der er SÅ mange gode og stærke 
historier at fortæller om klubben og spil-
lerne. 

Det er et drømmejob, hvis man som jeg 
brænder for kommunikation og mar-
kedsføring, og jeg ser det som et privi-
legie at være med til at videreudvikle 
Viborg HK´, 

Sådan siger Malene Yding om stillingen 
som kommunikationschef for Viborg HK, 
hun tiltræder pr. 1. januar 2021. 
Malene Yding har igennem de sidste 
20 år beskæftiget sig med stort set alle 
aspekter indenfor PR, kommunikation, 
marketing og events - senest som under-
viser i markedsføring hos VIBORGegnens  
Erhvervsråd og Erhvervsakademiet Dania 
og som selvstændig marktingkonsulent 
for lokale virksomheder, kultur- og fritid-
sinstitutioner. 

Malene glæder sig til at arbejde med 
og for klubben, og til at udvikle kom-
munikationen med særlig vægt på 
samarbejdspartnerne og på de digitale 
muligheder, som hun ser et stort poten-
tiale i:

´Kommunikation og markedsføring har 
ændret sig markant igennem de seneste 
år. Hvor vi tidligere udelukkende arbej-
dede med traditionelle markedsførings-
kanaler som fx TV, radio og printmedier, 
er der med digitaliseringen åbnet en ver-
den af nye markedsføringsmuligheder, 
og det betyder, at selv de virksomheder, 
der måske ikke ligger inde med store 
marketingbudgetter, kan opnå meget 
synlighed ved at inkludere et digitalt 

fokus, hvis man bare lige ved hvordan´. 
Netop det potentiale vil Malene Yding 
gerne hjælpe samarbejdspartnerne med 
at udnytte og sætte fokus på, så de kan 
bruge deres sponsorat til at skabe øget 
opmærksomhed omkring deres egen 
forretning. Det kan de bl.a. gøre ved ak-
tivt at bruge brandet, Viborg HK, - Dan-
marks mest vindende klub - der emmer 
af gode historie, store triumfer, stærke 
værdier og en trup langt ud over det 
sædvanlige, og som Malene Yding run-
der af med at sige:  

´På den måde kan de samarbejdspart-
nere og sponsorere, som er en livsvigtig 
del af hele Viborg HK, få mere værdi af 
deres sponsorat og bruge det til meget 
mere, end de måske gør i dag, og sam-
men kan vi fortælle endnu flere gode 
historier om klub og spillere´. 

Fakta: 
Malene Yding Sørensen er 41 år 
og bor i Viborg sammen med sine 
børn og kæreste John Buksti. 

For yderligere oplysninger 
kontakt Malene Yding, 
21573767,
malene@vhk.dk 



Bronzepartnere



Sølvpartnere



INTRO-EL TIL NYE STRØMKUNDER

PRIS & ABONNEMENT

Som ny strømkunde kan du starte ud med 6 måne-
ders Intro-El, det billigste strømprodukt med varia-
bel pris på El-pris.dk. Efter de 6 måneder flyttes du 
til et valgfrit strømprodukt.

Intro-El:  11 øre/kWh
Abonnement:  Gratis
Klima-El:   Gratis

Energi Viborg Strøm • Indutrivej 15 • 8800 Viborg • Tlf. 8929 2923 • energiviborg.dk

BESTIL NU?
På energiviborg.dk kan du 
hurtigt og let skifte strøm-
leveradør til Energi Viborg 
Strøm. Du udfylder blot den 
brugervenlige formular, og 
så sørger vi for resten. Det 
er der ingen ben i.

KØB BILLIG STRØM LOKALT
- og støt foreningslivet i Viborg & omegn

Energi Viborg støtter en lang 
række lokale foreninger og 
klubber, der bidrager til at 
gøre vores Viborg og omegn 
til et dejligt og levende sted 
at slå sig ned og bo.

Når du køber Vores-El, så gi-
ver Energi Viborg Strøm en 
årlig økonomisk håndsræk-
ning til din forening. 

Alle priser er inkl. moms.

Alle priser er inkl. moms.

Strøm:      
Abonnement: 

STØT LOKALT

VORES-EL

PRIS & ABONNEMENT
35,95 øre/kWh
12,50 kr./md.


