24.09.2020: Viborg HK - Herning-Ikast Håndbold

MATCH MAGASIN
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Brød fra doktor
frit valg
2 stk.

55,-

BÆREDYGTIGT
I ARNBJERG
HVIS DU VIL VIDE MERE...

bsjviborg.dk
BSJ 130x90 mm_150x108mm_skærm Match program 2019.indd 1
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Jakob Vestergaard
har ordet!
Der er ingen tvivl om, at dagens kamp
mod HIH er en af de kampe, vi lever og
ånder for. Det er en tidlig styrkeprøve
forud for en lang sæson, og en kamp
mellem to hold, der indtil nu har vist et
meget højt niveau. Begge ubesejrede og
begge med ambitioner om at nå helt til
top i Bambusa Kvindeligaen, det tegner
til at blive en intens fight. Det er i hvert
fald det, vi har forberedt os på forud
for dagens kamp. Skal vi kigge på HIHs
styrker, så kan vi drage mange paralleller
til vores eget hold; Kampafgørende målvogtere, fysisk stærke bagspillere, stregspillere der kan lave ravage og fløjspillere
der altid er klar på kontra.
Hvad bliver det så afgørende, hvis vi skal
løbe med de to point?
Det afgørende bliver, at vi fokuserer
100% på vores eget spil. Vi har formået
at holde vores tekniske fejl på et meget

lavt niveau. Det er vigtigt i dag, da HIH
ikke skal have chancen for at straffe os på
egne fejl, og derved score de ”lette” mål.
Vores defensiv bliver også afgørende, for
med en solid defensiv kan vi skabe gode
arbejdsbetingelser for Anna og Emma,
og samtidig skabe grobund for vores
kontrafase.
Derudover bliver det selvfølgelig også
vigtigt, at opbakningen i hallen kan
høres på banen. I kampe som denne, der
kan gå hen og blive meget tæt, kan tilskuere være det afgørende element, der
tipper det hele til vores side. Så vi håber,
at alle der kommer i hallen er klar til at
give den en ekstra tand med tryk på HIH
og dommere.
God kamp
Jakob Vestergaard, cheftræner

www.blomsterbixen-viborg.dk
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Artwork af Nikita Diakur, VAF-kunstner 2020

VIBORG ANIMATION
FESTIVAL 2020
21. – 27. SEPTEMBER

Danmarks største internationale
animationsfestival fyldt med spændende
film, udstillinger, konferencer, foredrag,
masterclasses og events for alle.
OPLEV
Gratis film i biografen for hele familien
VR og animeret kunst i international topklasse
Viborg Game Expo

www.animationsfestival.dk
FØLG OS PÅ:

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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Idas espace room
Som regel kan vi skrive den ene historie efter
den anden om team building under opstarten til en ny sæson. I denne sæson har det
hele været lidt anderledes grundet Corona
pandemien og de begrænsninger, der er
medfulgt. Dog har pigerne haft mulighed
for at lave flere spændende ting sammen i
opstarten, så de kunne få en optimal start på
sæsonen. Og det må vi sige er lykkedes, for
efter fem spillerunder i Bambusa Kvindeligaen er vi fortsat ubesejret, og holdet synes
godt sammenspillet allerede nu. Team building er dog ikke eksklusivt for opstarten til
en ny sæson. Tværtimod ser vi ofte, at der løbende igennem sæsonen laves små tiltag til
at bygge videre på holdets samarbejde, sociale sammenhold mm. Et eksempel på dette
så vi, da Ida-Marie Dahl i sidste uge arrangerede ’Escape room’ for hele holdet. Hvis man
ikke kender konceptet, så er ’Escape Room’
en udfordrende opgave, som man sammen
skal løse for at blive lukket ud af et rum. Det
kræver ofte, at man løser forskellige gåder,
for derved at få en ledetråd til næste gåde. Er
man succesfuld vil man til sidst komme ud af
rummet og dermed færdiggøre spillet.
Dette havde Ida arrangeret for pigerne, så
de fordelt på tre hold, skulle løse forskellige
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gåder for til sidst at komme i mål. Rummene
som pigerne skulle ud af var henholdsvis
Heidi Astrup Lounge, Wilbek Lounge og
Baren i VIBOCOLD Arena. Blandt andet skulle
pigerne finde årstallet for flere af deres
gamle instagram opslag, hvilket skulle give
et hint til næste ledetråd. Når alle gåder var
løst, skulle holdene komme ud af deres rum
på en helt særlig måde.
De skulle fordele sig på en række efter højde.
De skulle holde hinanden i hænderne og
være barfodet. Derudover skulle de hoppe
hen til Ida mens de fløjtede. Vinderholdet
blev Moa, Sanne, Madeleine, Laura, Thilde og
Jakob.

Vi jagter guld med JAFI
Carin og Emma var for en uges tid siden på
en lidt anderledes opgave, da de repræsenterede Viborg HK ved JAFIs fødselsdag. JAFI
er samarbejdspartner i Viborg HK og sælger
alt hvad hjertet kan begære af produkter til
jagt, fiskeri og friluftsliv. Et felt, som man ikke
umiddelbart vil forbinde med håndbold- og
så alligevel. For vi jagter guld!
Som et led i vores samarbejde med JAFI
havde vi fragtet et mål til deres flotte store
butik i Viborg, så de mange gæster kunne få
lov at skyde mod Emma. En oplevelse der for
flere var meget speciel, da de aldrig havde
spillet med eller mod en ligaspiller. Børn
og voksne udnyttede chancen til at tage et

skud, og samtidig være med i konkurrencen
om et gavekort til JAFI på kr. 500,-.
Under besøget hos JAFI blev der også tid til,
at Emma og Carin kunne kigge rundt i butikken, og prøve kræfter med at skyde mod
mål, teste tøj og camouflere sig og blende
ind i omgivelserne. Her viste Emma sig at
være en champion til at blende ind i camouflage-tøj og vi er sikre på, at hun også på jagt
ville kunne ramme plet, ligesom hun går på
håndboldbanen.
Tak til JAFI fordi vi måtte være en del af deres
fødselsdag, og til alle der kiggede forbi og
hilste på Emma og Carin.
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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!

www.lindholmbiler.dk
Gl. Århusvej 241,B · 8800 Viborg · 86 61 02 44 · info@lindholmbiler.dk
Side 8

Side 9

Lejeboliger til alle
Nybyg . Attraktive områder
Lejligheder og rækkehuse

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

BAMBUSA LIGAEN DAMER - SÆSONEN 2020/2021
HOLD

K

V

U

T

SCORE

P

1

Team Esbjerg

6

6

0

0

190-141

12

2

Herning-Ikast Håndbold

5

5

0

0

145-92

10

3

Viborg HK

5

5

0

0

162-125

10

4

København Håndbold

6

5

0

1

178-157

10

5

Odense Håndbold

6

5

0

1

152-142

10

6

Aarhus United

6

3

1

2

144-138

7

7

Silkeborg-Voel KFUM

6

3

1

2

130-152

7

8

Ajax København

6

1

1

4

104-97

3

9

Randers HK

6

1

0

5

126-152

2

10

Nykøbing F. Håndbold

5

1

0

4

156-163

2

11

Holstebro Håndbold

5

1

0

4

113-129

2

12

Horsens Håndbold Elite

6

1

0

5

137-168

2

13

Skanderborg Håndbold

6

1

0

5

143-178

2

14

Vendsyssel Håndbold

6

0

1

5

128-159

1
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Kampens profil
Det kan være rigtig svært at vælge, hvem
der skal være kampens profil, når pigerne
spiller hjemme i VIBOCOLD Arena. Ofte er
der flere der bejler til prisen af den ene eller
anden grund. Nogle scorer flotte mål, nogle
dækker fantastisk op, men nogle er med
til at skabe den helt perfekte intensitet og
stemning i kampen. I seneste hjemmekamp

var det Anna Kristensen der fortjent løb med
titlen, da hun pillede pynten af Horsens og
skabte et solidt fundament til hurtige kontramål. Kampens match partner, Holstebro
Rejsecenter stod efter kampen klar til at
overrække en flot gave som bevis på en flot
kamp.

Ingen opgave er for lille !!
Ingen opgave er for stor !!
www.midtbusjylland.dk
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Ring 21312131
og få et tilbud
på jeres næste tur
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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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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

Theill Holding

Sct. Mathias Centret

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 2020 / 2021
Agersbæk
Automobiler
Viborg
Innovations Fond

Sats

020
1990-2

Tegn

Gudrun og Ivan
Bjerregaard

LARSEN
Larsen Viborg ApS
Ærøvej 7 · 8800 Viborg · Telefon 2096 0584
kontakt@larsenviborg.dk

Industriparken
Skals

Birte Pind
udlejning

NIELS JENSEN
NONBO A/S

BGA ApS

Ejnar Dalberg

VIN MED OMTANKE
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Viborg HK
er en
hjerteklub

Venstre fløj forlænger med Viborg HK
De danske ligakvinder fra Viborg HK kan se
frem til yderligere to sæsoner med Maria
Fisker Stokholm på holdkortet. Maria Fisker
Stokholm har dermed kontrakt frem til sommeren 2023. Til stor glæde for begge parter.
- Det er altid sjovt at vinde, og Viborg HK er
en hjerteklub for mig. Hvis jeg kan få lov at
vinde mere med Viborg HK, så vil jeg vildt
Side 18

gerne det. Da jeg fik tilbuddet om at komme
tilbage sidste år, var jeg ikke i tvivl. Jeg tror
på det her hold, og at det så er lige så fedt
at være på holdet, som det var at se dem
udefra, det er bare virkelig dejligt, fortæller
Maria Fisker.
Maria Fisker Stokholm kom til Viborg HK i opstarten til sæsonen 2019/20, men har også
tidligere trukket den grønne trøje over hovedet og repræsenteret Viborg HK i ind- og

udland. Med DM-guld og en Champions League titel i pokalskabet bringer Fisker et hav
af erfaring med sig til Viborg HKs unge trup,
hvor gennemsnitsalderen er 23 år. Erfaringer,
som alderspræsidenten gerne deler ud af.
- Det er specielt at være den ældste på holdet, for jeg føler mig ikke gammel. Jeg kan
dog godt huske, da jeg selv var 20, og synes
dem der var 30 var forfærdeligt gamle, men
sådan har jeg det bare ikke nu, hvor jeg selv
er 30. Jeg kan godt mærke, at folk gerne vil
høre, hvad jeg har at sige, qua det jeg har
oplevet på en håndboldbane. Jeg brugte
selv de ældre spillere meget, da jeg var ung,
og jeg sætter stor pris på, at jeg nu selv står
og kan dele mine erfaringer, fortæller Fisker.
I Viborg HK er der også stor glæde over at
forlænge aftalen med Maria Fisker i yderligere to sæsoner
- Det er jo ingen hemmelighed, at Fisker er
en hamrende dygtig venstre fløj, og i mine
øjne Danmarks bedste på positionen. Hun
har et internationalt højt niveau, og jeg betragter hende også blandt verdens bedste,
så selvfølgelig skal hun blive i Viborg HK, fortæller cheftræner, Jakob Vestergaard og slår
samtidig fast, at Maria Fisker også udenfor
banen giver holdet stor værdi qua sin vindermentalitet og attitude.
- Hun har en meget stærk mentalitet både på
og udenfor banen, og man er ikke i tvivl om,
hvad der skal til for at skabe resultater, når
man er på hold med Fisker. På en god måde
kan hun trække holdet i retning mod en god
præstation. Samtidig er hun et behageligt
menneske udenfor banen. Hun er ærgerrig
på banen og vil gøre alt for at vinde.
Maria Fisker Stokholm er også blandt Jesper
Jensens udvalgte, når landsholdet i starten
af oktober spiller Golden League i Danmark.
Dermed kan venstre fløjen få comeback på
det danske landshold, som hun tidligere har
repræsenteret ved 96 kampe.
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Holdopstillinger

Viborg HK
12.
1.
4.
6.
7.
8.
10.
11.
13.
14.
18.
21.
22.
23.
25.
31.
54.

Herning-Ikast Håndbold
1.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
15.
16.
17.
21.
22.
23.
28.
29.
77.

Anne Kristensen
Emma Friberg
Laura Damgaard
Moa Högdahl
Stine Andersen
Carin Strömberg
Kristina Jørgensen
Line Haugsted
Madeleine Östlund
Amalie Grøn Hansen
Sanne Beck-Hansen
Maibritt Toft Hansen
Pauline Bøgelund
Thilde Frandsen
Maria Fisker
Ida-Marie Dahl
Marianne Haugsted

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

Jessica Ryde
Michala Møller
Vilde Ingeborg Johansen
Cecilie Brandt
Stine Skogrand
Helene Fauske
Naja Nissen Kristensen
Sarah Iversen
Emma Friis
Sabina Englert
Simone Petersen
Ingvild Bakkerud
Olivia Simonsen
Frida Svingholm
Mie Sophie Sando
Camilla Fangel
Line Mai Hougaard

Træner
Kasper Christensen
Ass. træner Anders Friis
Holdleder
Annelie Mortensen
		Pernille Mosegaard

Mogens Christensen Viborg A/s
Auto-huset skiVe A/s
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Det
grønne
valg

KAFFEKOP MED
INTEGRERET LÅG

Bionedbrydeligt træbestik
Ubehandlet træ.
Pk. med 100 stk.

Kniv L165 mm - varenr. 1480185

pr.pk. 79.95
pr.pk. v/10 44.95
pr.pk. v/50 34.95

Gaffel L160 mm - varenr. 1480184

pr.pk. 84.95
pr.pk. v/10 64.95
pr.pk. v/50 54.95

Spiseske L155 mm - varenr. 1480186

pr.pk. 79.95
pr.pk. v/10 59.95
pr.pk. v/50 49.95

Bionedbrydelige paptallerkener
Tallerkner fremstillet af pap. Velegnet
til tørre, fugtige og fede fødevarer.
Pk. med 100 stk.
Ø15 cm - varenr. 1150037

pr.pk. 49.95
pr.pk. v/10 44.95
pr.pk. v/20 34.95

Ø18 cm - varenr. 1480120

pr.pk. 69.95
pr.pk. v/10 54.95

Ø23 cm - varenr. 1150038

pr.pk. 119.95
pr.pk. v/10 99.95

Bionedbrydeligt kaffebæger
Kaffebæger fremstillet af pap og belagt
med PLA på indersiden. Kaffebægeret
har en grøn tekst i bunden: ”Respekt for
naturen”, ”bionedbrydeligt bæger” og
”fremstillet af 100% biologisk materiale”.
Pose med 50 stk.
Bionedbrydeligt kaffebæger
25 cl - Ø80 mm - varenr. 1150000
m/låg
pr.ps. 59.95
Pose med 40 stk.
pr.ps. v/10 54.95
25 cl - varenr. 3021525
pr.ps. v/20 49.95
pr.ps. 79.95
pr.ps. v/10 74.95
30 cl - Ø90 mm - varenr. 1150001
pr.ps. v/20 64.95
pr.ps. 84.95
pr.ps. v/10 79.95
pr.ps. v/20 64.95

40 cl - Ø90 mm - varenr. 1150002

pr.ps. 99.95
pr.ps. v/10 94.95
pr.ps. v/20 79.95

Alle priser er ekskl. moms

30 cl - varenr. 3021526

pr.ps. 99.95
pr.ps. v/10 94.95
pr.ps. v/20 79.95

40 cl - varenr. 3021527

pr.ps. 109.95
pr.ps. v/10 99.95
pr.ps. v/20 79.95

Hold da helt fest

LÆKKER MAD I
SKØNNE OMGIVELSER
VED SØERNE

755,-

pr. couvert
(min. 15 couv.)

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
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Indlevering af ting til
butikken skal gøres i
åbningstiden eller
efter aftale med Rikke
(20 70 57 12)
Åbningstider:
Torsdag - Fredag: 14 -18

Gravene 28a, 8800 Viborg
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61358

Støt lokalt

FÅ EN GRATIS
FLYTNING
*

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.

* 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.
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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.
Investering i startupvirksomheder.
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

ANNA
KRISTENSEN
MÅLVOGTER

MARIANNE HAUGSTED
CENTERSPILLER

EMMA FRIBERG

MÅLVOGTER

C ARIN STRÖMBERG
VENSTRE BACK

THILDE
FRANDSEN

IDA-MARIE DAHL
STREGSPILLER

FLØJSPILLER

MOA HÖGDAHL

MARIA FISKER

PAULINE BØGELUND

MADELEINE ÖSTLUND

HØJRE BACK

VENSTRE FLØJ

R e v i si o n sf i r m a e t

LARS OLSEN A/S

KRISTINA JØRGENSEN
VENSTRE BACK
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L AURA DAMGAARD
PLAYMAKER

HØJRE BACK

STREGSPILLER

Viborg HK Dameliga 2020/21

AMALIE GRØN

LINE HAUGSTED

VENSTRE FLØJ

VENSTRE BACK

MAIBRIT T TOFT-HANSEN
STREGSPILLER
020
1990-2

Tegn

SANNE BECK-HANSEN

JACOB VESTERGAARD

SUSANNE WILBEK

MORTEN VANGGAARD

SOFIE NIELSEN

JEPPE BACH KNUDSEN

FYSIOTER APEUT

CHEFTR ÆNER

FYSIOTER APEUT

FLØJSPILLER

Sats

WWW.UPFRONTSHOP.DK

FLØJSPILLER

STINE ANDERSEN

ASSISTENT TR ÆNER

LISS KRISTENSEN
HOLDLEDER

ASSISTENT TR ÆNER
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Hurtig levering og
konkurrencedygtige 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:

CL vinder

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

2005/06 · 2008/09 · 2009/10

DM vinder:

1993/94 · 1998/99 · 2003/04

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
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EHF Cup vinder
Cup Winners Cup vinder
2013/14
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Stolt sponsor af Viborg HK
Erik Arkitekter A/S

Bitsch Automatservice A/S

Jyske Bank

Løgstrup Auto ApS

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

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
Side 32

Ugentlige
Coronatests

Vidste du, at alle ligahold i Danmark hver uge
testes for Corona? Det er et krav fra Divisionsforeningen Håndbold, at alle spillere og
ledere omkring holdet testes ugentligt for
at mindske smitterisikoen mellem holdene.
Det betyder også, at vores spillere så småt
er ved at være vant til at blive podet i halsen
efter træning eller kamp. Testene laves i samarbejde med et privat testfirma, som hurtigt
kan give svar på vores tests, så vi ikke risike-

rer at spille kampe, hvor der er Corona-positive spillere eller ledere med.
Her i Viborg HK er det vores fys, Morten
Vanggaard, der står for at lave testene. Han
er oplært i, hvordan man udfører testene og
kan derfor hurtigt og nemt tage tests på alle
omkring holdet i forbindelse med en træning
eller kamp.

Hovedsponsorer

Guldpartnere

Sølvpartnere
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Bronzepartnere

VIBORG HK
MERCHANDISE
SE DET HELE PÅ
SHOP.VHK.DK

HUSK DEN
GODE HYGIEJNE

GRATIS
v/indgåelse af
dispenseraftale

Optimer forholdene så ansatte og gæster er
trygge ved toiletbesøg – et højt hygiejneniveau forebygger smitterisiko!

369,-

GRATIS
v/indgåelse af
dispenseraftale

Tork Matic dispenser, H1
Stor kapacitet til toiletter med stor trafik. Skærer
papiret automatisk inde i dispenseren. Slidstærk
og driftsikker - kræver minimal vedligeholdelse.
--Mål H 372 x B 337 x D 203 mm
Varenr. 1537762

pr. krt. v/3

Tork Xpress® dispenser, H2
Elegant dispenser i slim-design til stort papirformat velegnet til miljøer, hvor både komfort og hygiejne er vigtig.
--Side-åbnet låge
--Giver ét udfoldet ark ad gangen – økonomisk og hygiejnisk
--Mål H 444 x B 302 x D 102 mm
Varenr. 1537756

Tork Xpress Premium soft, H2
Giv gæsterne uovertruffen håndaftørring og komfort med de
store, bløde Soft Premium Multifold Håndklædeark.
--Den specielle foldning giver plads til større ark
--Stor tørrekapacitet og optimal håndhygiejne
Krt. = 21 pk. á 110 ark. pr.krt. 399,Varenr. 1537270

399,-

Én flaske
rækker til

GRATIS

ca. 2500

v/indgåelse af
dispenseraftale

håndvaske

89,-

pr. krt. v/3

Tork Matic Premium Soft
håndklæderullerulle H1
Bløde håndklædeark, der skåner
hænderne og er behagelige ved
hyppig brug.
--100 m 2-lags
Krt. = 6 rl. pr.krt. 439,Varenr. 1540228

pr. fl. v/6

Tork S4 Dispenser

Tork S4 Premium skumsæbe, mild

--Ekstra høj kapacitet
--Forseglet, hygiejnisk system
--Hurtig og nem genopfyldning
--Mål H 286 x B 113 x D 105 mm

--Drypfri = spild undgås
--Allergitestet
--1000 ml

Varenr. 1537835

--Varenr. 1537837

pr.fl. 99,-

Alle priser er ekskl. moms

KØB BILLIG STRØM LOKALT

- og støt foreningslivet i Viborg & omegn
STØT LOKALT

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.
VORES-EL
Når du køber Vores-El, så giver Energi Viborg Strøm en
årlig økonomisk håndsrækning til din forening.
PRIS & ABONNEMENT
Strøm:
35,95 øre/kWh
Abonnement: 12,50 kr./md.

BESTIL NU?

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

Alle priser er inkl. moms.

INTRO-EL TIL NYE STRØMKUNDER

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

PRIS & ABONNEMENT

Intro-El:
11 øre/kWh
Abonnement:
Gratis
Klima-El:
Gratis
Alle priser er inkl. moms.

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

