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18.10.2022: 
Viborg HK
Randers HK

MATCH MAGASIN
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Brød fra doktor
frit valg
2 stk. 

55,-
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www.blomsterbixen-viborg.dk

Vi har evalueret kampen mod Ringkø-
bing meget detaljeret. Der var rigtig 
meget, vi skulle samle op efter den 
kamp. Der er brugt ekstra lang tid på 
at kigge ind i, hvad vi kan og skal gøre 
bedre, og det forventer jeg vil smitte af 
på kampen i morgen. 

Randers er et rigtig fint hold, der kæm-
per hårdt. De har fået sat et godt spilkon-
cept sammen, som vi skal være i stand til 
at håndtere. Playmaker Cristina Pedersen 
har været virkelig dygtig og også Aia Ra-
adshøj - deres venstre back har vist virke-
lig gode evner i år. 

Det er et hold, der på mange måder spil-
ler klassisk skandinavisk håndbold med 
et solidt 6- 0 forsvar. De har et par offen-
sive backs, der gerne vil løbe kontra og 
som er kollektivt stærk spillede, og det er 
jo nogle af de dyder, vi også selv ynder at 
anvende. 

Det vigtigste er, at vi får to point med fra 
kampen i aften. Om de kommer fra fight, 
teknisk overlegenhed, taktisk overlegen-
hed eller mental overlegenhed – det be-

tyder ikke noget – det absolut vigtigste 
er, at vi får en sejr. 

Vores egen trup har set dedikeret ud. De 
er gået godt til den, og de har arbejdet 
hårdt med tingen. 

Jeg håber, at vi kan sætte Charité i spil, 
så hun fortsætter de gode takter, vi så fra 
sidste kamp. Desuden er det godt, at vi 
har Sara Hald med igen, for det giver helt 
klart noget ballast til forsvaret, som skal 
være med til at sikre, at vi ikke lukker så 
mange mål ind.  

Jakob Vestergaard
har ordet!
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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.

Kig ind!  
Du er altid velkommen  
i vores afdeling i Viborg,  
uanset om du er privat-  
eller erhvervskunde.

Sparekassen Danmark, Viborg 
Vestergade 5 
8800 Viborg 
T  8222 9480

Christian

chf@spard.dk
T 8222 9289
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Viborg HK bliver en streg rigere fra 
sæson 2023/24, hvor Ringkøbings Al-
berte Simonsen trækker i den grønne 
trøje. 

22-årige Alberte Simonsen erobrede 
stregpositionen på Årets Hold i kvinde-
ligaen i sæson 2021/22, hvor hun satte 
104 mål ind for Ringkøbing, og hun føler 
nu, at det er tid til at rykke videre, og 
glæder sig over at skiftet bliver til Viborg.
´Jeg har spillet hele min ungdom i Herning 
og de sidste to U18 år i Silkeborg, før jeg 
kom jeg til Ringkøbing. 
Inden jeg kom til Ringkøbing, var jeg fak-

tisk bagspiller, men takket være den måde 
Ringkøbing fungere på – hvor der også 
er tid til lidt sjov ind imellem, kom jeg ved 
et tilfælde på stregen, og her fandt jeg så 
virkelig min position, og jeg kunne mærke, 
at jeg rykkede mig. Håndbold gik herefter 
fra at være en stor interesse til at blive min 
store passion, og den har vokset sig større 
og større – og mere omfattende, tidskræ-
vende og seriøs. 

Det har altså ikke ligget i kortene, at jeg 
skulle blive ligaspiller, ligesom det fx gør 
for mange andre, der har bevæget sig 
rundt på ungdomslandsholdene, inden 

Ligaprofil skifter til Viborg HK
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eller samtidig med at de kommer på et 
ligahold. Da jeg kom på stregen, udvik-
lede jeg mig meget, og selvom jeg elsker 
at spille i Ringkøbing og kunne blive i den 
klub altid, så glæder jeg mig også til at 
rykke videre. Jeg er vildt glad for, at det er 
Viborg HK, jeg skal spille i fra næste sæson, 
for det er jo en legendarisk klub i dansk 
håndbold. 

Viborg HK står i en situation, hvor de skal 
bygge et hold op igen – ligesom de gjorde 
da både Jørgensen og Haugsted kom til 
klubben, og klubben har flere gange vist, 
at den kan skabe rammerne for talentud-
vikling. Derfor er det også en meget attrak-
tiv klub at komme til, når man som mig er 
en ung spiller, der gerne vil udvikle sig. 

Jeg glæder mig over, at jeg skal til Viborg, 
fordi det virker til at være en klub, der også 
har fokus på, at tingene fungerer godt 
udenfor banen. Der er et professionelt set 
up omkring truppen, og jeg har hørt fra 
flere, at sammenholdet udenfor banen er 
godt, og det har også en stor betydning for 
mig´. 

Cheftræner Jakon Vestergaard glæder 
sig over klubbens nyerhvervelse, og 
han ser, at hun vil passe rigtig godt ind i 
næste sæsons trup: 

´I Alberte Simonsen får vi en rigtig dygtig 
stregspiller, der har leveret på et højt 
niveau igennem lang tid. Hun har gjort det 
fremragende for Ringkøbing, og vi mær-
kede selv i sidste uge, at hun er en spiller af 
høj kvalitet. Hun er en spiller, der indehol-
der mange ting. Hun formår både at scorer 
mange mål, rykke hurtigt og sætte gode 
screeninger. Hun er fysik stærk, hvilket især 
kommer hende til gode i forsvaret, hvor 

hun både kan dække midten og ude på 
back positionerne. 

Hun er ung og fremadstormende. Hun er 
allerede en stor profil i ligaen, hvilket hun 
også viser ved at være på Rundens Hold 
gentagne gange, og hun passer perfekt til 
vores strategi, og vi tror på, at vi kan være 
med til at gøre hende endnu bedre, end 
hun allerede er i dag´. 
 
Direktør Jens Steffensen har tidligere 
forklaret, at Viborg HK ikke er på udkig 
efter håndboldens helt store stjerner, 
men derimod fokusere på at spotte ta-
lenterne … dem klubben kan udvikle, 
og som kan være med til at skabe et nyt, 
stærkt hold og her passer Alberte Si-
monsen godt ind: 

´Alberte Simonsen er en stregspiller, vi har 
holdt øje med i et godt stykke tid, og jeg 
er stolt over, at det er lykkes os at trække 
hende til Viborg HK. Hun markerer sig som 
en alsidig håndboldspiller, der er dygtig i 
begge ender af banen, så jeg glæder mig til 
at se hende i grønt fra næste sæson´. 

Alberte Simonsen har tegnet en 2-årig 
kontrakt med Viborg HK fra sæson 
2022/23. 
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Stillingen i Kvinde Ligaen

1 Ikast Håndbold 7 6 0 1 208-152 12

2 Odense Håndbold 7 6 0 1 232-176 12

3 Team Esbjerg 7 6 0 1 207-153 12

4 Nykøbing F. Håndbold 7 6 0 1 216-179 12

5 København Håndbold 8 6 0 2 234-217 12

6 Aarhus United 7 4 0 3 168-172 8

7 Silkeborg-Voel KFUM 7 3 1 3 188-195 7

8 Viborg HK 7 3 0 4 188-200 6

9 Horsens Håndbold Elite 7 2 1 4 176-186 5

10 Ajax København 7 2 1 4 160-176 5

11 Randers HK 7 2 0 5 174-209 4

12 Ringkøbing Håndbold 8 2 0 6 204-247 4

13 Skanderborg Håndbold 7 0 1 6 174-227 1

14 SønderjyskE 7 0 0 7 158-198 0

KVINDE LIGAEN DAMER - SÆSONEN 2022/2023  - STILLING

HOLD K V U T SCORE P
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Kampens spiller Ida-Marie Dahl 
Det blev til næsten 60 minutters spilletid 
med Skanderborg, da vores anden streg, 
Sara Hald, er ude med blåt kort. Den megen 
spilletid brugte Dahl særdeles fornuftigt 
og leverede en flot kamp i både forsvar og 
angreb. Hun sled og kæmpede sig bl.a. til 4 
straffekast og scorede også på sine tre for-
søg. 

Kampens profil
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Kampens profil 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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det er plantehak’

til En

kødfri

dag

BE THE CHANGEDu får stadig kødsmagen – bare plantebaseret.
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LÆS MERE PÅ - WWW.CITO-AS.DK
STILLADS
MATERIEL
LIFTE
SKURVOGNE
MASKINER

UDLEJNING, SALG & MONTERING

STILLADSER & MATERIEL
BESTIL PÅ 
8662 9800
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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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Grøn fornuft

VIP CLUB - sæsonen 2022 / 2023

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

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 2022 / 2023

Gudrun og Ivan
Bjerregaard

Sats
Tegn

1990-
2020

Birte Pind
udlejning

NIELS JENSEN
NONBO A/S

VIBORG
Marsk Stigs Vej 3

86 62 42 88

SKIVE
Viborgvej 46

97 52 33 22

Thanrisgaard
LandbrugEjnar Dalberg

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

Tlf. 7211 6700 | Ålandsvej 5, 8800 Viborg

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 sikker-
heds- og komfortudstyr, som man ellers kun finder i de helt store stjerner. 

Alt det får du for bare 1.695 kr. om måneden*

Få den nye Mercedes Citan  
til omgående levering 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.
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Vi ønsker VHK en god sæson
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VIBORG
Marsk Stigs Vej 3

86 62 42 88

SKIVE
Viborgvej 46

97 52 33 22

Viborg HK Randers HK
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
   
 

Cheftræner: Jakob Vestergaard  
Ass. træner: Susanne Wilbek  
Holdleder: Liss Kristensen  
Fysioterapeut: Morten Vanggaard 
 

Holdopstillinger

3 Signe Schaar
4 Anne Berggreen
7 Laura Grosen
8 Aia Raadshøj
9 Ida Hoberg
10 Nicoline Olsen
12 Anne Christine Bossen
14 Camilla Degn
15 Karen Klokker
18 Pernille Brandenborg
19 Mette Brandt
20 Stephanie Andersen
22 Mathilde Orkild
23 Tania Knudsen
24 Frida Møller
26 Christina Pedersen

Cheftræner: Ole Bitsch
Ass. træner: Jonas Dehn
Holdleder: Inge Christensen
  John Jørgensen  
Fysioterapeut: Lars Dyrvig
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VIBORG

D I N  B O L I G D R Ø M
Ærlig 

rådgivning
og hurtige 

svar

Tá os med på



Side 22 Side 22

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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Scan QR koden  
og aftal et møde

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.
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Viborg HK Kvindeligaen 2022/23

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

M E L I S S A  P E T R É N
V E N S T R E  B AC K

L AU R A  H O L M
V E N S T R E  F LØ J

S I G N E  V E T T E R
V E N S T R E  B AC K

T O N J E  E N K E R U D
V E N S T R E  B AC K

K E R S T I N  K Ü N D I G
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

M AT I L D E  R I V A S  T O F T
H Ø J R E  B AC K

VIBORG
Marsk Stigs Vej 3

86 62 42 88

SKIVE
Viborgvej 46

97 52 33 22

LARS OLSEN A/S
Revisionsfirmaet

Thanrisgaard
Landbrug

M AT H I L D E  J U N C K E R
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

VIN MED OMTANKE
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Viborg HK Kvindeligaen 2022/23

Sats
Tegn

1990-
2020

S A R A  H A L D
S T R E G S P I L L E R

J A C 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

L Æ R K E  N O L S Ø E
F LØ J S P I L L E R

E M I L I E  H O V D 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

C H A R I T É  M U M B O N G O
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

MOTEL
& KURSUSCENTER

  Ålandsvej 2 | Viborg | Tlf. 86 61 2 9 55 | info@motelspar10.dk   

ONLINE
BOOKING
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Årets Talent i sæson 2021/22 er netop 
blevet kåret og valget faldt på U17 spille-
ren Sofie Stokkendal Poulsen 

Hun går under kælenavnet ´mini´ men 
det er også det eneste, der beskrives 
småt – Sofie Stokkendal Poulsen har 
nemlig et stort fighterhjerte og en 
enorm viljestyrke. Når hendes træner 
skal sætte ord på Sofie Stokkendal står 
superlativerne i kø, og om hende siges 
der, at hun er hjælpsom overfor alle og 
meget værdsat af holdkammeraterne. 

Hun er arbejdsom og seriøs med sin 
sport og ikke mindst et spirende talent. 
Sofie Stokkendal er eksplosiv hurtig på 

fødderne .. og i opfattelsen. Boldsikker 
og dygtig til at sætte både sig selv og 
sinemedspillere i scene. 

Som en del af elev på eliteidrætslinjen 
mestre hun endvidere at få skole og 
håndbold til at spille sammen, og vi 
glæder os til at følge hende i den grønne 
trøje.  

Tillykke Sofie Stokkendal Poulsen 

Årets talent
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Traditionen fortsætter: Kvindeligaen går til 
kamp mod cancer og vil indsamle en kvart 
million kroner

Når oktober-kampene fløjtes i gang, vil alle hol-
dene i Kvindeligaen trække i rosa-spillestrømper 
som et symbol på kampen mod cancer. Det er 
tredje år i træk, at Kvindeligaen står sammen om 
den månedlange opmærksomheds-og indsam-
lingskampagne, der har til formål at øge fokus 
på emnet og at skaffe 250.000 kroner til Støt 
Brysterne.
Initiativet, der går under betegnelsen ”Mærk 
Støtten”, betyder blandt andet, at spillerne i tre 
spillerrunder i oktober (21 kampe) vil spille i 
rosa Bambusa-strømper, mens den økonomiske 
donation sker på baggrund af, at klubberne og 
spillerne afhænder strømper, hvor overskuddet 
går til Støt Brysterne.
I Viborg HK ser spillerne frem til endnu en måned 
i pink, fortæller Ida-Marie Dahl: 
´Jeg synes, at initiativet er godt, og det er som spil-
ler, klub og liga dejligt at være med til at samle ind 
og sætte fokus på brystkræft, som jo desværre ram-
mer mange. Jeg håber og tror også, at vi når målet 
om at indsamle kr. 250.000,- og når vi nu gentager 

kampagnen, bygger vi jo videre på kendskabsgra-
den´.  
 
Hos Divisionsforeningen (Tophåndbold), der 
hjælper til omkring initiativet, fortæller direktør 
Thomas Christensen:
´Vi er utrolige glade for, at Kvindeligaen som hel-
hed står sammen om så vigtigt et emne som kam-
pen mod cancer. Klubberne og spillerne er meget 
eksponerede, og er dermed en perfekt platform 
at tage afsæt i. Det er en fornøjelse at se, hvordan 
fællesskabet klubberne i mellem udfolder sig og er 
med til at indsamle en god portion penge og skabe 
noget opmærksomhed på kampen mod cancer´, 
siger Thomas Christensen. 

Barometer
Klubberne er til dagligt konkurrenter inde på 
banen, og konkurrence-elementet ligger også 
i DNA’et hos spillerne. Derfor vil indsamlingen 
også kunne følges via et barometer på Tophånd-
bolds SoMe flader. Stillingen vil blive opdateret 
i løbet af oktober, hvor klubbernes respektive 
indsamling vil blive synlig, mens det også vil 
fremgå, hvordan det går mod målet at indsamle 
250.000 kr.



HovedsponsorerHovedsponsorer



Guldpartnere
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Når første halvleg fløjtes af, og Viborg HK´s 
VIP-klub medlemmer går til pause, er det 
med udsigten til ekstra forkælelse til kaffen. 
Vores Bager og Viborg HK har nemlig ind-
gået en sponsoraftale, der bl.a. betyder, at 
der fremover bliver serveret kager fra Vores 
Bager i Heidi Astrup Loungen, hvor VIP-klub 
medlemmerne søger ned for at få forfrisk-
ninger mellem første og anden halvleg.

Caroline Lyhne, kommerciel chef i Viborg HK 
glæder sig over, at så mange får glæde af 
samarbejdet: 

´Når vi nu kan servere lækre kager til kaffen, er 
det jo med til at højde den samlede oplevelse 
af at komme til håndbold. Desuden er det altid 
positivt, når vi som her kan lægge lag på et 
sponsorat og bruge vores samarbejdspartners 
ydelser eller produkter til at aktivere sponsora-
tet´.

Velgørende projekt 
Vores Bager er også en del af det projekt, 
som Viborg HK tog initiativ til før sommer, 
hvor der blev solgt genbrugsmøbler i butik-
ken Grøn Fornuft – et projekt der i weeken-
den resulterer i, at 100 herboende ukrainske 
børn og familier var inviteret til fælles mor-

genbrød fra Vores Bager og efterfølgende 
leg og bevægelse i hallen i efterårsferien. 

Høj kvalitet og ingen prisstigninger 
Vores Bager ligger på Vestergade i Viborg. 
De bager alt fra bunden og laver stort set 
alle andre produkter i bagerbutikken selv 
– fx er marmeladen også hjemmelavet. Det 
koncept er med til at holde omkostningerne 
nede i et marked, der ellers er præget af 
prisstigninger, og indehaver og bagermester 
Jeppe Frederiksen har netop meldt ud, at 
han ikke kommer til at sætte priserne op i 
2022:

´Vi bruger ikke mixprodukter, da vi laver alt 
fra bunden. Derfor har vi ikke fået de helt store 
prisstigninger på vores indkøb. Når vi laver alt 
selv, går der meget tid med det, så timelønnen 
er da mindre, men vi holder skindet på næsten, 
og samarbejdet med Viborg HK ser jeg som en 
investering. Jeg synes, at Viborg HK står bag 
mange gode sociale projekter, som jeg gerne 
støtter op om, og når jeg serverer kager i loun-
gen til kampen, ser jeg det som et udstillings-
vindue, som jeg håber betaler sig på den lange 
bane med øget kendskab til vores gode kvali-
tet og selvfølgelig et øget kundegrundlag´. 

Ekstra sødt sponsorat til Viborg HK





“Når noget 
er kundeejet, 
bliver pengene 
i samfundet og 
hjælper til at 
hjulene kører 
rundt...”

Pernille, Thisted

Vi er et lokalt og 100 procent kundeejet forsikringsselskab. 
Med os som dit forsikringsselskab kan du være sikker på  
at pengene bliver på lokale hænder.  
Vi arbejder hverken for kapitalfonde eller storaktionærer. 
Vores lokale rødder går helt tilbage til 1853. 
I dag forsikrer vi i hele Nord-, Midt- og Vestjylland. 
Dengang som nu handler det om vores kunder  
og deres liv her i lokalområdet.  

Mød os og oplev hvad forsikring  
også kan være på thistedforsikring.dk/fordig

Vælg et forsikringsselskab som er ejet af  dig 



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

FÅ MERE UD AF DIN EL-AFTALE 
- SKIFT TIL FLEX-EL HOS ENERGI VIBORG STRØM

Energi Viborg Strøm · Industrivej 15 · 8800 Viborg · Tlf. 8929 2923 · energiviborg.dk


