31.08.2022:
Viborg HK - Odense Håndbold

MATCH MAGASIN
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Brød fra doktor
frit valg
2 stk.

55,Side 2

Jakob Vestergaard
har ordet!
Vores første kamp i kvindeligaens
sæson 2022-23 bliver et møde med
en af giganterne, så vi får da for alvor
skudt sæsonen i gang på hjemmebane.
Vi står med et helt nyt hold, der tørner
sammen med de danske mestre, og
det siger sig selv, at det er en enorm
stor opgave – især så tidligt på sæsonen, men vi skal jo møde dem på et
eller andet tidspunkt.
Det er en god mulighed for os at få testet, hvor langt vi er kommet i opbygningen af et nyt hold. Vi får formentlig
lov at spille på alt, hvad vi kan, og vi er
jo helt klar over, at vi ikke er favoritter,
så opgaven bliver i høj grad at holde
fokus på det, vi aftaler.

spændende spiller, og jeg synes, at
det er fantastisk, at den danske liga
kan hente så dygtig en spiller.
Vi ved, at vi skal være gode på duelspillet mod Odense, for der er de
virkelig stærke, og så der set ud til at
Dione Housheer bliver ved med at
lægge lag på sit spil.
En fed kamp at starte med, men også
mod en rigtig dygtig og hård modstander.

Odense har fået skiftet ud på nogle
spændende positioner, og selvom ungarske Noémi Háfra nok ikke er spillet
helt ind endnu, er det en virkelig

www.blomsterbixen-viborg.dk
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Lokal rådgivning i Viborg
Vores medarbejderteam er klar til at yde dig en personlig og nærværende
rådgivning, hvor der er fokus på individuelle løsninger.
Vi bakker op om dig, og vi ønsker at styrke og sikre udviklingen i det
lokalområde, vi sammen er en stor del af.

Christian
chf@spard.dk
T 8222 9289

Sparekassen Danmark, Viborg
Vestergade 5
8800 Viborg
T 8222 9480
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Kig ind!
Du er altid velkommen
i vores afdeling i Viborg,
uanset om du er privateller erhvervskunde.

Kom og fejr vores kvalifikation til VM med

DANMARK VS MONTENEGRO
1. SEPTEMBER KL. 18.00

LÆS MERE OM FODBOLDFESTEN PÅ VIBORG.DK/KVINDELANDSHOLDET
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Maria Fisker løber på banen igen
Det er næppe gået nogens opmærksomhed forbi, at Maria Fisker er rekordhurtig
tilbage fra barsel. Der skulle ikke gå mere
end 5 uger efter fødslen af sit barn nummer 2, en lille dreng ved navn Svend,
inden hun igen var at finde i hallen - klar
til at spille træningskamp mod Storhamar i Generation Handball.
Ugen efter tog hun med resten af truppen på træningslejr i Sverige og med
sig havde hun lille Svend, og når man
tager en baby med på træningslejr, gør
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man sig selvfølgelig mange overvejelser
forud:
´Jeg var bevidst om, at jeg ville tage med
på andre præmisser. Når vi normalt tager
på lejr, har jeg 100% fokus på holdet.
Denne gang blev jeg nødt til at have
fokus på ham, dernæst mig selv og så
holdet´.
Det er nok alligevel de færreste, der vil
have mod på at tage på træningslejr i 5
dage med en baby, men det forløb overraskende godt, fortæller hun:

´Det gik simpelthen så godt, og jeg er
virkelig glad for, at jeg var afsted. Når
jeg spillede kamp, havde Malene Yding
(kommunikationschef for Viborg HK)
ham typisk i en bæresele, og vi var så
heldige, at han sov det meste af tiden, så
hun kunne sagtens varetage de opgaver,
hun normalt gør, når vi spiller kamp. Når
der var sociale aktiviteter, var det ofte
vores altid hjælpsomme Liss (holdleder),
der tog sig af ham, så det gik så fint´.
Hvordan holdkammeraterne tog det at
have en baby med, og hvorvidt Jakob
Vestergaard skal frygte et babyboom,
når Svend har charmeret sig ind på spillerne i 5 dage, siger Maria Fisker:

hun har ikke svært ved at andre kigger
efter ham, og så er der ingen tvivl om,
at Fisker betyder rigtig meget for holdet. Hendes erfaring skinner igennem
på banen, og hendes rolle er også stor
udenfor banen, og jeg er glad for, at hun
havde mod på at tage på træningslejr
med Svend på armen´.
I aften løber Maria Fisker på banen mod
Odense Håndbold og tager dermed
endnu engang hul på en ny sæson for
Viborg HK.

´Spillerne synes vist bare, at han er rigtig
sød. Alle er meget rummelige, og vi er
vant til at strække os langt for holdet, for
vi ved, at sammen er vi stærkest.
Jeg synes ikke, at Jakob skal frygte noget
som helst. Heller ikke hvis der kommer
flere babyer, for jeg er helt overbevist
om, at når man bliver mor, udvikler man
nogle kompetencer, som man også skal
bruge på banen og generelt i livet som
professionel håndboldspiller: Fx sætter
man sig ud over sig selv, man yder mere
end man nogle gange synes, at man har
kræfter til, og så er koordinering og planlægning altafgørende for at få tingene til
at ske´.
Efter træningslejren er der bestemt heller ikke tegn på fortrydelse fra cheftræner Jakob Vestergaards side:
´Det var en fornøjelse af have Fisker og
baby med, og jeg har indtrykket af, at
det gik godt, Fisker er jo supersej og
rolig omkring det at have ham med, og
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Stillingen i Kvinde Ligaen

KVINDE LIGAEN DAMER - SÆSONEN 2022/2023 - STILLING
HOLD

K

V

U

T

SCORE

P

1

Odense Håndbold

0

0

0

0

000-000

0

2

Team Esbjerg

0

0

0

0

000-000

0

3

Herning-Ikast håndbold

0

0

0

0

000-000

0

4

Viborg HK

0

0

0

6

000-000

0

5

Nykøbing F. Håndbold

0

0

0

0

000-000

0

6

Silkeborg-Voel KFUM

0

0

0

0

000-000

0

7

Horsens Håndbold Elite

0

0

0

0

000-000

0

8

København Håndbold

0

0

0

0

000-000

0

9

Aarhus United

0

0

0

0

000-000

0

10

Ajax København

0

0

0

0

000-000

0

11

Skanderborg Håndbold

0

0

0

0

000-000

0

12

Randers HK

0

0

0

0

000-000

0

13

Ringkøbing Håndbold

0

0

0

0

000-000

0

14

Sønderjyske

0

0

0

0

000-000

0
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Kampens profil
Det er efterhånden længe siden sidste ´kampens profil´ blev kåret. Vi skal tilbage til bronzekampen mod Herning-Ikast i VIBOCOLD
Arena den 28. maj, hvor vi vandt med en enkelt mål (24-23) efter en dramatisk og intens
kamp.
Kampens profil blev Stine Andersen, og på
den måde sluttede hun af på bedste vis, da
hun lavede flere vigtige scoringer i den, der
også var hendes sidste kamp i VIBOCOLD
Arena.
Hun satte denne aften ikke blot punktum for
sin tid i Viborg HK men for hele hendes mangeårige håndboldkarriere.
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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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Du får stadig kødsmagen – bare plantebaseret.
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BE THE CHANGE

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 2022 / 2023

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 2022 / 2023

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 2022 / 2023

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

VIN MED OMTANKE
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Ejnar Dalberg

Thanrisgaard
Landbrug

Få den nye Mercedes Citan
til omgående levering for
bare 1.695 kr. om måneden!

Og apropos levering, så har den plads til to EURO-paller,
og alligevel er den kompakt, smidig og komfortabel, når du
skal omkring i bytrafikken. Og så er den proppet med det samme sikkerheds- og komfortudstyr, som man ellers kun finder i de helt store stjerner.
Alt det får du for bare 1.695 kr. om måneden*

*Mercedes-Benz Citan 110 CDI A2 Lang. Serviceleasingpris fra 1.695 kr./md. over 48 måneder, 15.000 km årligt og en
engangsydelse på 25.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 1.720 kr. Alle priser er ekskl. moms.
Forbrug bl. kørsel: 19,2 km/l, CO2: 137 g/km. Priserne er vejledende og kan variere. Der tages forbehold for fejl.
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Tilbuddet gælder ved registrering inden den 31.12.2022.

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

Tlf. 7211 6700 | Ålandsvej 5, 8800 Viborg
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Holdopstillinger

Viborg HK

Odense Håndbold

1
Mathilde Juncker
6
Moa Högdahl
9
Mathilde Rivas Toft
11
Melissa Petrèn
12
Anna Kristensen
13
Laura Holm Andersen
14
Tonje Enkerud
19
Sara Hald
21
Signe Vetter
22
Lærke Nolsøe
23
Thilde Frandsen
24
Charité Mumbongo
25
Maria Fisker Stokholm
26
Emilie Hovden
27
Kerstin Kündig
31
Ida-Marie Dahl
			

1
3
5
6
7
8
9
11
16
17
21
25
31
32
45
48
64
68
90

Cheftræner:
Ass. træner:
Holdleder:
Fysioterapeut:

Cheftræner:
Ass. træner:

Jakob Vestergaard		
Susanne Wilbek		
Liss Kristensen		
Morten Vanggaard

Martina Thörn
Maren Aardahl
Trine Pedersen
Freja Cohrt
Bo Van Wetering
Lois Abbingh
Larissa Nusser
Rikke Iversen
Althea Reinhardt
Freja Hammer
Ayaka Ikehara
Tonje Løseth
Kelly Vollebregt
Mie Højlund
Nóemi Háfra
Dione Housheer
Sidsel Mejlvang
Helena Elver
Mia Rej Frahm
Ulrik Kirkely
Kristian Danielsen

VIBORG

SKIVE

86 62 42 88

97 52 33 22

Marsk Stigs Vej 3

Viborgvej 46
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Tá os med på

DIN BOLIGDRØM
Ærlig
rådgivning
og hurtige
svar

VIBORG
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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 Kvindeligaen 2022/23

ANNA KRISTENSEN
MÅLVOGTER

MATHILDE JUNCKER
MÅLVOGTER

THILDE FRANDSEN
FLØJSPILLER

IDA-MARIE DAHL
STREGSPILLER

Rev isio nsfirm aet

LARS O L S E N A / S

VIBORG

SKIVE

86 62 42 88

97 52 33 22

Marsk Stigs Vej 3

VIN MED OMTANKE

TONJE ENKERUD
VENSTRE BACK

MATILDE RIVAS TOFT
HØJRE BACK

Viborgvej 46

MOA HÖGDAHL

MARIA FISKER

L AURA HOLM

SIGNE VET TER

HØJRE BACK

VENSTRE FLØJ

Thanrisgaard
Landbrug

MELISSA PETRÉN
VENSTRE BACK
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KERSTIN KÜNDIG
PLAYMAKER

VENSTRE FLØJ

VENSTRE BACK

Viborg HK Kvindeligaen 2022/23

SARA HALD

ONLINE
MOTEL
STREGSPILLER
& KURSUSCENTER

BOOKING

CHARITÉ MUMBONGO
VENSTRE BACK

L ÆRKE NOLSØE
FLØJSPILLER

EMILIE HO VDEN
FLØJSPILLER

Sats

2020
1990-

Tegn

Ålandsvej 2 | Viborg | Tlf. 86 61 29 55 | info@motelspar10.dk

JACOB VESTERGAARD
CHEFTR ÆNER

SUSANNE WILBEK
ASSISTENT TR ÆNER

LISS KRISTENSEN
HOLDLEDER

MORTEN VANGGAARD
FYSIOTER APEUT
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På træningslejr i hjemlandet
Viborg HK har tidligere på måneden
været på en 5-dages træningslejr i
Skövde i Sverige, og for de to spillere
Charité Mumbongo og Melissa Petrén
var presmissen lidt anderledes end for
resten af holdet, da de jo begge kommer
fra Sverige, og derfor kender såvel håndboldliga og kultur betydelig bedre end
de andre.
Melissa Petrén er født og opvokset i
Stockholm, og da hun løb på banen i første træningskamp mod Skövde til Annliz
Cup var det første gang, hun spillede i sit
hjemland, siden hun forlod det i 2019 for
at spille for København Håndbold – og
det var en god oplevelse, fortæller hun:

´Jeg glædede mig til at spille i Sverige.
Det er jo altid lidt specielt, når det er ens
hjemland – ligesom det jo også bliver
specielt, når vi engang skal spille mod
København´.
Velkendte spillere
Viborg HK mødte de svenske mestre
og Champions League holdet Sävehof i
anden træningskamp, og på holdet var
der flere kendte ansigter for Petrén:
´Jeg har både spillet sammen med Johanna Bondesen og Olivia Mellegård i
København, og det var da sjovt at stå
overfor i dem i en ny sammenhæng.
Selvfølgelig var det ærgerligt, at vi tabte
Side 27

kampen, men det der ærgrede mig mest
var, at vi spillede en dårlig kamp´.
Vores nye unge spiller Charité Mumbongo kommer fra Göteborg men har
også være fordi Frankrig, inden hun kom
til Viborg HK. Selve Skövde og hallen
kender hun fra ungdomsturneringerne
og flere af spillerne fra Sävehof kender
hun fra ungdomslandsholdet, så hun
havde også håbet, at Viborg HK kunne
tage derfra med en sejr:
´Det havde været fedt at slå dem, men vi
er mange nye på holdet, der skal spilles
ind, og lige nu ramte vi ikke dagen. Det
gør vi måske næste gang´.
Besøg hjemmefra
Ligesom Melissa Petrén fik Charité besøg
af sine forælder, der kom for at overvære
kampene.
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´Mine forældre glædede sig over, at vi
var på træningslejr i Sverige og de nød
virkelig at se mig sammen med mit nye
hold. De har fået et rigtig godt indtryk
af holdet og alle omkring det, så det er
dejligt´.
På træningslejren blev der spillet tre
kampe - første hold, der tørnede sammen med de grønblusede, var Skövde,
som Viborg HK besejrede med 19 mål
(21-40).
I anden kamp stod vi overfor de svenske
mestre og Champions League holdet
Sävehof og måtte gå fra banen med et
nederlag (34-27), mens tredje og sidste
kamp blev spillet mellem Viborg HK og
Önnereds HK, hvor Viborg igen løb med
sejren (24-28).

Hovedsponsorer
Hovedsponsorer

Guldpartnere
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FÅ MERE UD AF DIN EL-AFTALE
- SKIFT TIL FLEX-EL HOS ENERGI VIBORG STRØM
Drømmer du om den laveste kWh-pris, når du vasker tøj, støvsuger eller lader
din elbil? Ta’ kontrol over din strømpris med Flex-El.
Med Flex-El afregner vi dit forbrug time for time. Det giver dig muligheden for
at bruge strømmen, når prisen er lavest.

Læs mere og skift til Flex-El på energiviborg.dk
Energi Viborg Strøm · Industrivej 15 · 8800 Viborg · Tlf. 8929 2923 · energiviborg.dk

