27.04.2022: Viborg HK - Nykøbing F. Håndbold

MATCH MAGASIN
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Brød fra doktor
frit valg
2 stk.

55,Side 2

Jakob Vestergaard
har ordet!
I aften kan vi spille os
i DM-semifinalen
Der er ALT at vinde i aften, hvor vi møder
Nykøbing Falster på hjemmebane, og
forud for kampen har cheftræner Jakob
Vestergaard en god fornemmelse.
Det er en fuldstændig afgørende kamp,
vi står overfor. Vi SKAL have point –
længere er den ikke – og vi skal meget
meget gerne have en sejr.
Vinder vi, er vi i semifinalen, og får vi blot
et enkelt point, er vi afhængige af, at vi
skal have point på udebane mod Odense
i næste uge, og det scenarie syner endnu
svære end det, vi står overfor i aften,
så jeg sætter altså barren efter en sejr i
aften over NFH.
Min forventning er, at vi har lært rigtig
meget af kampen ned på Falster, hvor vi
faktisk spiller rigtig godt de første 40 minutter og har god kontrol over kampen,
mens kampens sidste 20 minutter bliver
meget kaotiske og bliver spillet på deres
præmisser.

Det må ikke ske i aften, for så får vi det
svært.
Vi er to meget forskellige hold med
meget forskellige spilstile. Vi er et hold,
hvor fysik og skudkraft er ret tydelig, og
NFH er et hold, hvor dygtige boldspillere,
der spiller på mellemdistance og rigtig
tæt på forsvaret kan lide det kaosspil,
som nogle gange har voldt os store problemer. Derforuden har vi selvfølgelig
forberedt os godt på deres 7 mod 6 spil.
NFH har haft rigtig god tid til forberedelse, da der har været landsholdspause,
som de ikke er så påvirket af. Omvendt
har vi haft 4 spillere afsted på landsholdet og dermed ikke så mange træninger
inden aftenens kamp, men de 4 har til
gengæld været ude og er blevet matchet
på højeste niveau.
Det bliver en kamp, hvor vi vil se begge
mandskaber gå hele planken ud, for
begge hold har ALT at vinde.

www.blomsterbixen-viborg.dk
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SPORT 24 ØNSKER VIBORG HK

EN GOD SÆSON

Foto: Kasper Glintborg
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Mød
bl.a.
Kris
Jørg tina
en
Gene sen til
ra
Hand tion
ball

1 - 6 AUGUST 2022

www.generation-handball.com // info@generation-handball.com

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

Lars Kaasgaard

Per Steffensen

Ole Thiel

Lars Thousig

Tina Bach

Christopher Bering

Stina Borup

Joan Colding

Christian Asmussen

Flemming Schiøler

Bent Miltersen

Nikolaj Tromborg

Lene Brun

Anne Grete Kampmann

Nazanin Hosseini

Maria Koust Pedersen

Kathrine Ebsen Stoltz

Peter Nisgaard Brink

Tiltræder 1.9.

Tiltræder 1.10.

Morten Bundgaard

www.leoniadvokater.dk
Sct. Mathias Gade 96B, 8800 Viborg, tlf. 86 62 06 00
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Skader er elitespillerens
værste fjende
Hvis du tænker, at det er længe siden, du har
set vores højre back og svenske verdensmester Moa Högdahl, har du desværre helt ret.
Hun har en skadet tå, der bliver ved med at
drille hende og trods flere forskellige behandlinger, er udsigterne til at vende tilbage
i den grønne bluse desværre lange.
Ude resten af sæsonen
Det gør ond - især fordi vi jo lige nu går ind i
den mest spændende del af sæsonen, hvor
det hele spidser til, og der begynder at være
udsigt til medaljekampe. Viborg HK kan onsdag aften spille sig i DM-semifinalen med
en sejr over Nykøbing Falster Håndbold og i
maj gælder det Energi Viborg EHF Finals, der
spilles i VIBOCOLS Arena.
Det er netop de kampe, man som håndboldspiller træner for, siger Moa Högdahl og
tilføjer:
Side 6

´Det er virkelig hårdt. Jeg lever og ånder for
håndbold, og jeg har det ærlig talt rigtig
svært med at sidde ude. Jeg vil så gerne
bidrage på banen og være med, hvor det
virkelig gælder. Desuden oplevede jeg lige
op til skaden, at min formkurve var opadgående, og jeg fik flere gode detaljer på plads
– det er tabt lige nu´.
Moa Högdahl lægger ikke skjul på, at det har
påvirket hende meget og fortæller også, at
hendes omgivelser bestemt også har kunnet
mærke det:
´Jeg har været sindssygt irriteret og ked af
det, og det er gået lidt hårdt ud over min
kæreste. Jeg må indrømme, at jeg ikke har
formået at være nogen god version af mig
selv´.

Den problematiske tå holdt hendes ude
første gang i marts måned, hvor hun dagen
efter kampen mod København den 9. marts
fik en blokade. Derefter spillede hun den
første af de to kvartfinaler mod Storhamar i
European League, hvor hun leverede en formidabel indsats og 8 mål – blot fire dage senere blev hun meldt ude resten af sæsonen.

Jeg vil gerne tage et endnu større ansvar
på og udenfor banen, og jeg vil gerne gå
forrest med god energi og engagement.
Jeg har lyst til at være en god holdspiller og
sætte holdet foran mig selv, og ikke mindst
… sætte handling på. Det er så let at sige,
men strakt mere kompliceret at flytte det fra
tanke til handling, men det er mit mål´.

Mentaltræner hjælper hende videre
Efter en periode, hvor hun har været rigtig
ked af det, har den ufrivillige pause nu fået
en anden og lysere nuance - Moa Högdahl
bruger nemlig bl.a. tiden sammen med en
mentaltræner, og hvad det har givet hende,
fortæller hun her:
´Jeg kom til et tidspunkt, hvor jeg fik lyst
til at fokusere på noget andet end at være
ærgerlig over situationen og i stedet finde
ud af, hvordan jeg kan blive en bedre håndboldspiller.
Han (mentaltræneren) fik mig til at sætte ord
på, hvad det er ved håndbolden, som jeg har
lyst til at komme tilbage til, og hvilken type
spiller jeg har lyst til at være. Det motiverer
mig og gør, at jeg kan flytte fokus og pludselig også finde noget konstruktivt at bruge
tiden til.
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Stillingen i Bambusa Ligaen

BAMBUSA LIGAEN DAMER - SÆSONEN 2021/2022 - SLUTSTILLING
HOLD

K

V

U

T

SCORE

P

1

Odense Håndbold

26

25

0

1

749-555

50

2

Team Esbjerg

26

22

1

3

799-651

45

3

Herning-Ikast håndbold

26

19

1

6

750-644

39

4

Viborg HK

26

19

1

6

694-573

39

5

Nykøbing F. Håndbold

26

14

1

11

682-670

29

6

Silkeborg-Voel KFUM

26

10

7

9

697-671

27

7

Horsens Håndbold Elite

26

13

0

13

629-637

26

8

København Håndbold

26

11

2

13

633-674

24

9

Aarhus United

26

10

2

14

622-637

22

10

Ajax København

26

7

2

17

634-694

16

11

Skanderborg Håndbold

26

7

1

18

588-694

15

12

Randers HK

26

6

2

18

567-697

14

13

Ringkøbing Håndbold

26

6

0

20

620-715

12

14

Holstebro Håndbold

26

2

2

22

575-727

6
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Kampens profil
Lærke Nolsøe blev anerkendt som kampens spiller efter 1-måls nederlaget mod
Odense Håndbold i VIBOCOLD Arena den
12. april. Hun ramte i den grad topniveau
og kæmpede bravt i den intense kamp
mod fynboerne.
Landsholdsfløjen spillede meget overbevisende i både angreb og forsvar. Hun
satte 7 mål ind, og defensivt var hun aggressiv og vågen.
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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.

Tilstandsrapport, el-rapport
samt energimærkning af bolig.

kr. 8.899,- inkl. moms

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

Ingeniør - Energi - Indeklima - Bygningsfysik

Mobil: 6014 9227 . E-mail: info@xpertraad.dk . www.xpertraad.dk
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B Æ R E D YGT IGE
L E J E B O L IG ER

Vilhelm Ehlerts Allé

202 stilrene lejligheder

NYBYG MED OMTANKE
NÆR BYENS PULS
Birch Ejendomme er nu i fuld gang med at opføre lejeboliger i den nye bydel Banebyen i Viborg. Bæredygtighed
er indtænkt i hele byggeprocessen og i projektet, hvor der

er særligt fokus på brugen af robuste materialer med

lang levetid. Vi prioriterer at bygge boliger med et godt og
sundt indeklima samt grønne ude- og fællesarealer.
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88 4 4 50 4 4

b i rc h e j e n d omme .d k

UDLEJNING, SALG & MONTERING

STILLADSER & MATERIEL



BESTIL PÅ
8662 9800

LÆS MERE PÅ - WWW.CITO-AS.DK
 STILLADS
MATERIEL
LIFTE
SKURVOGNE
MASKINER
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VIP CLUB - sæsonen 2021 / 2022

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 caroline@vhk.dk
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VIP CLUB - sæsonen 2021 / 2022

Theill Holding

Sct. Mathias Centret

Grøn fornuft

KirstenKirsten
og OveogGlerup
Ove Glerup

Lynderupgaard
Lynderupgaard
Gods
Gods
Østervej 1-3,Østervej
88321-3,
Skals8832 Skals
Tlf. 86 69 62
Tlf.99
86-69
Fax
6286
9969
- Fax
62 10
86 69 62 10

Brøndum Boliger
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VIP CLUB - sæsonen 2021 / 2022

Sats

020
1990-2

Tegn

VIBORG

SKIVE

86 62 42 88

97 52 33 22

Marsk Stigs Vej 3

Gudrun og Ivan
Bjerregaard

Viborgvej 46

Birte Pind
udlejning
NIELS JENSEN
NONBO A/S

BGA ApS

VIN MED OMTANKE
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Ejnar Dalberg

Nyt
strømlederskab.
Nyt strømlederskab.
Rækkevidde: Op til 743 km
Ladetid: (10-80 %): 31 min.
Pris fra: 1.049.998
Rækkevidde:
Op tilkr.
743 km
Ladetid: (10-80 %): 31 min.
Pris fra: 1.049.998 kr.

Her er Mercedes EQS – S for Spitzenklasse, EQ for helt elektrisk.
S-Klassener
har Mercedes
altid været Mercedes’
topmodel,
hvad
aninstrumentbordet EQ
og indeholder
hele treelektrisk.
skærme, og meget
Her
EQS
– Sbåde
for
Spitzenklasse,
for helt
går størrelse, ydelse og ikke mindst innovation og teknologimere avanceret teknologi gør EQS til elbilernes Spitzenklasse.
ske landvindinger.
gælder
også den
ny EQS –både
S-Klassens
S-Klassen
har altid Det
været
Mercedes’
topmodel,
hvad anfuldelektriske
modstykke.
trods innovation
af størrelsen
EQS
går
størrelse, ydelse
og ikkePåmindst
ogkører
teknologiop
til
743
km
på
en
opladning.
Komforten
er
uovertruffen
ske landvindinger. Det gælder også den ny EQS – S-Klassens
med intelligentmodstykke.
luftaffjedring,
medstyrende
bagaksel
fuldelektriske
På trods
af størrelsen
kører og
EQS
aktiv
Innovationer
som head-up
display med
op
til støjreduktion.
743 km på en opladning.
Komforten
er uovertruffen
augmented
reality,
MBUX Hyperscreen*,
derbagaksel
dækker hele
med
intelligent
luftaffjedring,
medstyrende
og
aktiv støjreduktion. Innovationer som head-up display med
augmented reality, MBUX Hyperscreen*, der dækker hele

Hvis mindre plads også
kan gøre det,
vi to andre
fuldinstrumentbordet
og indeholder
hele så
trehar
skærme,
og meget
elektriske
Mercedes-EQ
modeller
imellem
– den
mere
avanceret
teknologi
gør EQSat
tilvælge
elbilernes
Spitzenklasse.
kompakte
EQA
og
den
lidt
større
EQC.
Tal
el-biler
med
Hvis mindre plads også kan gøre det, så har vi to andre fuldHessel. Vi er
strømledende.
elektriske
Mercedes-EQ
modeller at vælge imellem – den
Du kan opleve
i Vejle,
Roskilde
og Tilst.
kompakte
EQAEQS
og den
lidt Herning,
større EQC.
Tal el-biler
med
I de to sidste
byer kan du også prøvekøre den.
Hessel.
Vi er strømledende.
Du kan opleve EQS i Vejle, Herning, Roskilde og Tilst.
I de to sidste byer kan du også prøvekøre den.

Rækkevidde: Op til 426 km
Ladetid: (10-80 %): 20 min.
Pris fra: 400.000
Rækkevidde:
Op kr.
til 426 km
Ladetid: (10-80 %): 20 min.
Pris fra: 400.000 kr.

Rækkevidde: Op til 414 km
Ladetid: (10-80 %): 40 min.
Pris fra: 589.900
Rækkevidde:
Op kr.
til 414 km
Ladetid: (10-80 %): 40 min.
Pris fra: 589.900 kr.

Mercedes-Benz EQS 450+. Kontantpris fra 1.049.998 kr. Forbrug v/bl. kørsel 15,6-19,8 kWh /100 km, CO 2 0 g/km (lokalt). Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC aut. Kontantpris fra 589.900 kr. Forbrug v/bl. Kørsel 22,3-25,0 kWh /100 km, CO 2
0 g/km (lokalt) Mercedes-Benz EQA 250. Kontantpris fra 400.000 kr. Forbrug v/bl. kørsel 51,0-51,8 kWh /100 km, CO 2 0 g/km (lokalt). Ved valg af ekstraudstyr påvirkes bilens strømforbrug og dermed rækkevidde. Strømforbruget og rækkevidden
påvirkes desuden af faktorer som kørestil, terræn samt vejr- og temperaturforhold. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. *Ekstraudstyr.
Mercedes-Benz EQS 450+. Kontantpris fra 1.049.998 kr. Forbrug v/bl. kørsel 15,6-19,8 kWh /100 km, CO 2 0 g/km (lokalt). Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC aut. Kontantpris fra 589.900 kr. Forbrug v/bl. Kørsel 22,3-25,0 kWh /100 km, CO 2
0 g/km (lokalt) Mercedes-Benz EQA 250. Kontantpris fra 400.000 kr. Forbrug v/bl. kørsel 51,0-51,8 kWh /100 km, CO 2 0 g/km (lokalt). Ved valg af ekstraudstyr påvirkes bilens strømforbrug og dermed rækkevidde. Strømforbruget og rækkevidden
påvirkes desuden af faktorer som kørestil, terræn samt vejr- og temperaturforhold. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. *Ekstraudstyr.

Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz.

Holbæk • Næstved • Ringsted • Roskilde • Slagelse • Herning • Holstebro • Horsens • Randers • Silkeborg • Vejle • Viborg • Aalborg • Aarhus • hessel.dk
Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz.

Holbæk • Næstved • Ringsted • Roskilde • Slagelse • Herning • Holstebro • Horsens • Randers • Silkeborg • Vejle • Viborg • Aalborg • Aarhus • hessel.dk
Holbæk • Næstved • Ringsted • Roskilde • Slagelse • Herning • Holstebro • Horsens • Randers • Silkeborg • Vejle • Viborg • Aalborg • Aarhus • hessel.dk
Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz.

Holbæk • Næstved • Ringsted • Roskilde • Slagelse • Herning • Holstebro • Horsens • Randers • Silkeborg • Vejle • Viborg • Aalborg • Aarhus • hessel.dk
Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz.
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Tá os med på

DIN BOLIGDRØM
Ærlig
rådgivning
og hurtige
svar

VIBORG
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Holdopstillinger

Viborg HK
12.
1.
6.
7.
9.
10.
11.
13.
14.
19.
21.
22.
23.
25.
29.
31.

Nykøbing F. Håndbold
1.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
14.
15.
16.
17.
18.
2023.
24.
28.
32.
44.
49.
79.

Anne Kristensen
Emma Friberg
Moa Högdahl
Stine Andersen
Mathilde Rivas Toft
Kristina Jørgensen
Line Haugsted
Laura Holm Andersen
Tonje Enkerud
Sara Hald
Signe Vetter
Lærke Nolsøe
Thilde Frandsen
Maria Fisker Stokholm
Camilla Fangel
Ida-Marie Dahl

Cheftræner:
Ass. træner:
Holdleder:
Fysioterapi:

Jakob Vestergaard
Susanne Wilbek
Liss Kristensen
Morten Vanggaard

Mette Iversen
Sofie Alnor
Johanna Westberg
Jo Nielsen
Amalie Wulff
Johanna Forsberg
Charlotte Mikkelsen
Emilie Steffensen
Sofie Flader
Louise Egestorp
Lykke Frank Hansen
Alberte Kielstrup Madsen
Mia Svele
Elma Halilcevic
Sofie Olsen
Ida Winding
Cecilie Greve
Nikita van der Vliet
Celine Lundbye
Kristina ”Mulle” Kristiansen		

Cheftræner:		
Jakob Larsen		
Ass. Ass. træner:
Kenneth Sahlholdt
Holdleder:		
Helene Frisette-Fich
			David Langkilde
			Per Knudsen

VIBORG

SKIVE

86 62 42 88

97 52 33 22

Marsk Stigs Vej 3

Viborgvej 46

Side 19

Side 20

Side 21

Den bedste startopstilling, som
får dit boligsalg helt i mål!

Start med
en
salgsvurdering

gratis

Viborg

Bjerringbro

viborg@home.dk bjerringbro@home.dk
Tlf. 8661 1999
Tlf. 8668 4844
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Kom godt hjem

Din vision
vores mission
Rådgivning ved køb og salg af
virksomheder samt
generationsskifte.
Investering i startupvirksomheder.
GL. KLARISGAARD
KLARISGAARDSVEJ 6, 8830 TJELE
TELEFON: +45 8667 2650
MOBIL: +45 4085 6865
FINN@FKMANAGEMENT.DK
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Lad os få flere
pokaler i skabet
Viborg HK har for alvor sat byen på landkortet og skabt et
naturligt samlingspunkt for byens borgere. Vanen tro er
klubben garant for en spændende og underholdende oplevelse.
Derfor er vi en stolt hovedsponsor af Viborg HK.
Held og lykke med sæsonen fra medarbejderne
i Spar Nord, Hele Viborgs bank.
Bemærk: Du kan tjene 500 kr. til Viborg HK. ved at tage et
uforpligtende møde med Spar Nord Viborg. Det er en klar
win-win. Klubben får penge i kassen, og du får styr på økonomien.

Scan QR koden
og aftal et møde
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Viborg HK Bambusa-kvindeliga 2021/22

ANNA KRISTENSEN
MÅLVOGTER

EMMA FRIBERG
MÅLVOGTER

THILDE FRANDSEN
FLØJSPILLER

IDA-MARIE DAHL
STREGSPILLER

Rev isio nsfirm aet

LARS O L S E N A / S
VIN MED OMTANKE

VIBORG

SKIVE

86 62 42 88

97 52 33 22

Marsk Stigs Vej 3

Viborgvej 46

TONJE ENKERUD

MATILDE RIVAS TOFT

MOA HÖGDAHL

MARIA FISKER

KRISTINA JØRGENSEN

C AMILL A FANGEL

L AURA HOLM

SIGNE VET TER

VENSTRE BACK

VENSTRE BACK

HØJRE BACK

STREGSPILLER

HØJRE BACK

VENSTRE FLØJ

VENSTRE FLØJ

VENSTRE BACK

Side
Brøndum Boliger
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Viborg HK Bambusa-kvindeliga 2021/22

SARA HALD

STREGSPILLER

LINE HAUGSTED
VENSTRE BACK

L ÆRKE NOLSØE
FLØJSPILLER

STINE ANDERSEN
FLØJSPILLER

Sats

2020
1990-

Tegn

WWW.UPFRONTSHOP.DK

JACOB VESTERGAARD
CHEFTR ÆNER

SUSANNE WILBEK
ASSISTENT TR ÆNER

LISS KRISTENSEN
HOLDLEDER

MORTEN VANGGAARD
FYSIOTER APEUT
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45 års kærlighed
til brugte biler og
glade kunder

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

n
E
l
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d
kødag

pladet e
nt r
ehak
’

Du får stadig kødsmagen – bare plantebaseret.

BE THE CHANGE
Side 27

Side 28

Mad til

ENHVER

anledning...

Se mere på
Lykkebogrill.dk

Lykkebo Grill
Posthusvej 18 · 7860 Spøttrup · Tlf. 30 70 85 12

Side 29

HOS
KARUP MØBLER

– ER VI KLAR TIL AT
HJÆLPE MED KOMPETENT
VEJLEDNING FRA ÉN AF
VORES EKSPERTER

Kig ind og lad os
hjælpe dig!

Marsvej 21 · 8960 Randers SØ · Tlf.: 87 11 90 14
Livøvej 14 · 8800 Viborg · Tlf.: 86 61 13 00
www.møbler.dk/Randers · www.møbler.dk/Viborg

Zeiss
TILBUD: Få Gratis glas

i den ene brille
v. køb af 2 komplette briller med
Zeiss glas

Side 30
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Hovedsponsorer
Hovedsponsorer

Guldpartnere

Din eksklusive guldsmed
i hjertet af Viborg

SALMAN

GULDSMEDIE

St. Sct. Mikkels Gade 18B, 8800 Viborg
www.salmansguldsmedie.dk
Vi tilbyder ydelser indenfor kloakering,
jord-, beton- samt anlægsarbejde.

Book nu på www.dmmk.dk

info@morcon.dk

78 70 17 00

Jegindøvej 3, 8800 Viborg

Tagtækkervej 17, 8800 Viborg

Louise tlf. 23 48 41 76 og Johnny tlf. 28 68 67 27

www.sponsor-salg.dk

Restaurante Mexicano

Tlf: 61 76 45 12 | E-mail: info@gunnark.dk

Vi klarer de fleste opgaver
indenfor byggeri
Totalentreprise, Renovering, Tilbygning,
Ombygning, Tømrer og snedker, Murerarbejde,
Malerarbejde, Energivejledning

www.gunnark.dk
Side 34

Spis i restauranten eller bestil take away
Månedens menu
2 retter fra 189,3 retter fra 229,Find og følg os
på facebook

St. Sct. Mikkelgade Gade 2 · Tlf. 8662 7997 · tortillaflats-viborg.dk

www.sponsor-salg.dk

VI SIKRER MIDLER
TIL SPORTEN

Sponsor-salg har igennem de seneste mange år
hjulpet danske sportsklubber, store som små, med
at generere midler til udvikling, drift og gode
oplevelser for fans, medlemmer og sponsorer.

Vil du vide mere?

28 58 48 25

kontakt@sponsor-salg.dk
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Min klub - min bank
At brandet Viborg Håndbold Klub
ikke kun er et positivt element
for de indfødte ud af de 97.000
indbyggere i Viborg Kommune, er
direktør Charlotte Røhl, Spar Nord
Viborg, et godt eksempel på.
– Jeg er en tilflytter, der allerede,
inden jeg kom til byen, brændte
for Viborg. Og det skyldtes især
Viborg Håndbold Klub. Fra jeg
var ganske ung, har jeg altid fulgt
pigerne tæt og havde styr på nav-

nene på spillerne og alt omkring
holdet og det bedste, jeg vidste,
var at komme ned til Viborg og se
en god håndboldkamp, lyder det
fra Charlotte Røhl, der oprindelig
kommer nordenfjords fra.
Med den interesse og baggrund i
bagagen var det heller ikke svært
som direktør at gå særdeles aktivt
ind i et samarbejde med byens
håndboldflagskib.

Stort lokalt engagement
Spar Nord har været til stede i Viborg i mange år. Først under navnet Sparbank, inden de blev en
del af Spar Nord familien i 2013.
Men da Charlotte Røhl tiltrådte
som direktør i 2015, var banken en
mindre spiller i det viborgensiske
pengeinstitutmiljø.
– Det ville jeg selvfølgelig gerne
gøre noget ved. På dette tidspunkt
blev Spar Nord opfattet som en
udefrakommende virksomhed
med en lokalafdeling i Viborg. Men
Spar Nords overordnede struktur
er baseret på, at de enkelte afdelinger har et enormt stort råderum
og kan agere som selvstændige
banker i de bankområder, de er
placeret i. Så derfor besluttede jeg
fra starten at markedsføre Spar
Nord Viborg som en ren lokal bank.
For at synliggøre denne proces gav
det god mening at indlede at tæt
sponsorsamarbejde med Viborg
HK, hvilket vi så startede op med i
2016, siger Charlotte Røhl.
Et aktivt og synligt samarbejde
Strategien omkring samarbejdet
er, at det skal være synligt. Det
med synligheden opfyldes blandt
andet med optagelse af indtil nu
tre film, hvor drejebogen er dialog
og specifikke beslutningsaftaler
mellem en af spillerne fra Viborg
HK og spillerens bankrådgiver.
Med sloganet ”Min klub og min
bank” arbejdes der på såvel ban-

kens som håndboldklubbens bane.
Positioneringen som byens lokale
bank medfører blandt andet, at
Spar Nord Viborg i 2021 støttede
foreninger i Viborg og omegn med
over 1,5 mio. kr. En del af dette
beløb er rene sponsorater og den
øvrige del kommer fra Spar Nord
Fonden. Og her kræver Charlotte
Røhl også noget den anden vej.
– Vi har meget fokus på at gøre
noget sammen. Viborg HK kommer med noget, og vi kommer
med noget. På sitet www.minklubminbank.dk kan man eksempelvis
booke møder her i huset. Hvert
møde udløser så 500 kr. til Viborg
HK. Så her er der i høj grad tale om
”noget for noget”.
Samarbejdet mellem Spar Nord
Viborg og Viborg HK indeholder
også et årligt event, hvor alle medarbejderne fra klubben besøger
banken i lokalerne i Toldboden.
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Coaching, ledelse & organisation

Gl. Århusvej 241 A, Viborg 8800
Tlf: 28924033 • Email: ks@byensbilpleje.com

Coaching, ledelse & organisation
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Din foretrukne tømrer
i Viborg og omegn
51 34 45 55
mb@mb-byg.dk

www.mb-byg.dk
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GYLDENRISVEJ 9 • VIBORG • TLF. 2618 0423 • LASERWARVIBORG.DK

Vil du undgå buler?
Så bruger du Viborg Knoppen
www.sponsor-salg.dk

Køb den her:

VI SIKRER MIDLER
TIL SPORTEN

Viborg - Bjerringbro - Hobro - Skals
www.lihnogboi.dk

Sponsor-salg har igennem de seneste mange år
hjulpet danske sportsklubber, store som små, med
at generere midler til udvikling, drift og gode
oplevelser for fans, medlemmer og sponsorer.

Mobil: +45 29 45 72 32 / E-mail: bsvanevej@gmail.com

Vil du vide mere?

28 58 48 25

kontakt@sponsor-salg.dk

