28.10.2020: Viborg HK - Herning-Ikast Håndbold

MATCH MAGASIN
Side 1

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!
Det er ikke mange dage siden, vi sidst mødte
HIH i VIBOCOLD Arena, og trods det, at der
ved hver kamp ligger et pres på os for at
præstere, så er dagens kamp en af dem, hvor
presset lige er lidt større. Det er heldigvis
noget, vi som hold befinder os godt med, da
forventningspres er tegn på flere ting. For
det første betyder det, at vi har potentialet til
at præstere og skabe de resultater, der er virkelig sjove. For det andet betyder det også,
at der er noget på spil for os allerede nu i turneringskalenderen. For med dagens kamp
mod HIH kan vi potentielt spille os i Final4
ved Santander Cup.
Netop Final4 har været et mål for os de
seneste sæsoner, men skæbnen har været
hård ved os de seneste to sæsoner, hvor vi
er røget ud til henholdsvis Odense og Team
Esbjerg i forlænget spilletid. Vel nok den hårdeste skæbne for et håndboldhold, der har
givet alt for sejren i 60+ minutter.

vi være klar på alle parametre for at avancere i Santander Cup’en. Vi skal defensivt
have styr på profiler som Fauske, Friis og
Skogrand, samtidig med, at vi offensivt skal
minimere de tekniske fejl. Dertil skal vi være
omhyggelige i vores afslutninger, for får vi
først skudt Englert varm, så kan hun afgøre
en hel kamp.
Trods et nederlag i seneste ligakamp, kommer vi dog til kampen med selvtillid i bagagen. Vi har trods alt fået en flot start på
sæsonen og blandt andet taget to point
mod HIH. Vi har vist stor effektivitet i angrebsspillet ligesom de tekniske fejl er holdt
på et minimum over en lang periode. Det er
det spil, vi skal hive frem onsdag aften, hvis
vi skal avancere til Final4.
Vi ved vi kan, så nu skal semifinalepladsen i
hus.
Jakob Vestergaard, cheftræner

Dagens kvartfinale bliver mindst lige så hård
en kamp, for med HIH som modstander skal

www.blomsterbixen-viborg.dk
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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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Sammen i
kampen mod cancer
Når vi i Viborg HK siger, at vi har en fantastisk opbakning i ryggen, så mener vi
det!
Gennem hele Corona-pandemien har vi
Side 6

oplevet, hvordan der heppes på os fra
sofaen, på de sociale medier og, i det
omfang det er muligt, også i hallen. I
oktober har vi oplevet endnu en måde,

hvorpå I alle har bakket op om Viborg
HK. For sammen med de øvrige hold i
Bambusa Kvindeligaen har vi samlet ind
til Støt Brysterne. Det har vi gjort via salg
af Bambusa sokker, og for hver pakke
solgt, har Viborg HK givet kr. 50,- til Støt
Brysterne. Målet for Bambusa Kvindeligaen var at samle kr. 250.000,- i alt, og
med lidt hjælp fra Bambusa lykkedes
det at samle ind, så vi nu kan levere kr.
250.000,- til en god sag.
I Viborg HK har vi solgt sokker via vores
webshop, på kontoret og ved hjemmekampen mod HIH. Samtidig har pigerne
i ligatruppen solgt sokker til alle de
kendte, så vi kunne samle et flot beløb til
Støt Brysterne.
Og vi må bare konstatere, at vi er utroligt
taknemmelige for den opbakning, der
har været til kampagnen,
- Det er simpelthen fantastisk at se, hvordan virksomheder og privatpersoner
har bakket op om vores salg af Bambusa
sokker i oktober. Interessen har langt
overgået, hvad vi havde forestillet os muligt, og vi takker bare for, at så mange har
valgt at støtte Støt Brysterne gennem Viborg HK. Det viser virkelig, at vi er byens
hold og Viborg er holdets by, fortæller
Jørgen Hansen, direktør i Viborg HK.
Da indsamlingen startede, lavede Divisionsforeningen Håndbold en venligsindet
konkurrence blandt de kvindelige ligahold om, hvilken klub, der kunne samle
flest penge ind. Nok er vi mest konkurrencemennesker på håndboldbanen,
men der skal ikke meget til at sætte fut
i fødderne på en ligaklub. Så da oktober
blev skudt i gang, blev ambitionerne
hurtigt høje for, at vi kunne blive den
klub, der samlede flest penge ind til Støt

Brysterne, og nu da indsamlingen er slut
er vi utroligt stolte af at være den klub,
der har samlet klart flest penge ind til
Støt Brysterne. Kr. 42.400,- nåede vi at
samle ind i den periode, Divisionsforeningen havde indsamlingen kørende,
og det er hele kr. 20.150,- mere end den
næstmest indsamlende ligaklub, Team
Esbjerg. Det er vi naturligvis utroligt
stolte af, og det er noget, vi kan takke
alle jer der har købt sokker for. For uden
jeres opbakning havde vi ikke haft en
nær så succesfuld indsamling til støtte
for et rigtig godt formål.
Det er ikke længe, vi har solgt Bambusa
sokker i Viborg HK, men skal vi gå ud fra
tilbagemeldingerne fra de folk, der har
købt sokkerne hos Viborg HK, er det sokker, der er værd at købe.
Jørgen Hansen slår da også fast, at vi ikke
stopper med at sælge sokkerne i Viborg
HK i fremtiden.
- Vi har et tæt samarbejde med Bambusa,
der henvendte sig til Viborg HK, da de
ville ind på det danske marked. Siden er
et stærkt samarbejde kommet på plads,
og vi vil også i fremtiden sælge Bambusa
sokker i Viborg HK via vores webshop og
til hjemmekampe, fortæller direktøren i
Viborg HK.
Ved køb af Bambusa sokker hos Viborg
HK støtter man samtidig klubben og er
dermed med til at sikre, at vi også fremadrettet har et stærkt håndboldhold i
Viborg.

Side 7

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
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Lejeboliger til alle
Nybyg . Attraktive områder
Lejligheder og rækkehuse

88 44 50 44 . birchejendomme.dk
Side 10

Stillingen i Bambusa Ligaen

BAMBUSA LIGAEN DAMER - SÆSONEN 2020/2021
HOLD

K

V

U

T

SCORE

P

1

Team Esbjerg

9

8

1

0

290-223

17

2

Viborg HK

9

8

0

1

279-231

16

3

Odense Håndbold

9

8

0

1

225-203

16

4

København Håndbold

9

7

0

2

272-240

14

5

KHerning-Ikast Håndbold

9

5

1

3

245-199

11

6

Nykøbing F. Håndbold

9

4

1

4

268-262

9

7

Aarhus United

9

4

1

4

219-215

9

8

Silkeborg Voel KFUM

9

3

2

4

217-245

8

9

Ajax København

9

3

1

5

206-218

7

10

Randers HK

9

2

0

6

204-234

6

11

Holstebro Håndbold

9

2

2

5

207-230

6

12

Horsens Håndbold Elite

9

2

0

7

200-236

4

13

Skanderborg Håndbold

9

1

0

8

213-252

2

14

Vendsyssel Håndbold

7

0

1

8

200-247

1
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Kampens profil
Når pigerne spiller kamp, er der garanti for
fight fra samtlige i truppen. Være det sig
i defensiven, angrebsspillet eller som opbakning fra tilskuerpladserne, så giver de
sig altid 100%. Det var også tilfældet ved
seneste hjemmekamp i VIBOCOLD Arena,
hvor pigerne spillede mod Bo Rudgaard og

Aarhus United. Her løb vi fortjent med sejren
ovenpå en flot kamp, hvor flere spillere viste
flot højt niveau. Blandt andet Line Haugsted
der trak et ordentligt læs i både forsvaret og
angrebsspillet. Hun blev efter kampen fortjent kåret til kampens profil og overrakt en
gave fra Jørgen Hansen, direktør i Viborg HK.

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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EHF Cups
første opgør

Det er altid med stor spænding, vi sætter os
til computeren og følger lodtrækningen til
EHF European League. Med mulige modstandere fra Europas fjerneste kroge, er det
aldrig til at vide, hvilket hold, man skal op
imod. Både spilmæssigt og økonomisk kan
lodtrækningens udkom nemlig have stor
indflydelse på vores videre færd.
Tirsdag formiddag i sidste uge blev der så
endelig trukket lod til tredje runde i European League, hvor vi indtræder. Med 12
Side 18

mulige modstanderhold var der rig mulighed for at komme vidt omkring, da vi kunne
trække hold fra Norge, Sverige, Ungarn,
Rusland, Tyskland mm. Skæbnen ville dog
sådan, at vi trækker HC Dunãrea Brãila fra
Rumænien.
- Med de modstandere, vi kunne trække, så
havde jeg håbet på, at vi ville trække et hold,
der var sportsligt, økonomisk og rejsemæs-

sigt attraktivt. Dagens lodtrækning er vel
ikke attraktiv på nogle af parametrene, men
det er sådan, det er. Skal vi i hovedrunden,
skal vi vinde over Brãila, og det går vi efter,
når vi kommer til de kampe, fortæller Jakob
Vestergaard efter dagens lodtrækning.
Brãila ligger til blandt toppen af den Rumænske liga, hvor AG Nørgaards hold lige
nu ligger på førstepladsen, stærkt forfulgt
af Bucuresti. Dermed er der også meget der
tyder på, at det er en svær modstander, vi
møder allerede i første opgør i European
League.
- Brãila er en traditionsrig Rumænsk klub.
Jeg har spillet mod dem et par gange, da jeg
var træner i Rumænien, og det er et fint hold
med en god hal. Nu må der ikke være tilskuere i hallen, men måtte der det, er det en hal
med en fed, men hård stemning. Fansene er
mega entusiastiske og det er et svært sted
at spille. Nu ved vi ikke, hvor mange der må
komme i hallen - hvis nogen overhovedet,
men det bliver nok en lidt mere almindelig
håndboldkamp, som vi kender hjemmefra.
De spillere, der har prøvet at spille kampe
mod rumænske hold kender alt til det pres,
der lægges fra tribunen. Det sker, at der
kastes med ting eller spyttes mod spillerne,
og det kræver derfor, at man er godt rustet
forud for udekampe i Rumænien. Kommer
der ingen tilskuere, vil det dog ikke være helt
det samme tryk, der skal forberedes imod,
men det tager Jakob med ro.

- Vores spilkoncept er bygget op på, at der er
tilskuere og larm på tribunerne. Så det er vi
indstillet på. Den store forskel ville være, at
der ikke er helt så stort tryk på dommerne,
og vi har lettere ved at kommunikere, hvis
der ikke er tilskuere. Det kunne være fint
nok for os, men vi må se, hvordan det ser ud,
når vi når til kampdagen. Forberedelsen er
jo ikke anderledes end ved enhver anden
kamp. Vi ser video og finder deres svagheder, og kigger samtidig på, hvordan vi gerne
vil spille.
Svagheder er ikke det, Jakob anser for at
være i overflod i Brãila, der ligesom Viborg
HK er godt besat med landsholdsspillere.
- De har en lille håndfuld rumænske landsholdsspillere, hvor Madalina Zamfirescu og
Morena Tamires er dem, der stikker mest i
øjnene på playmaker og venstre back. Elena
Dache på højre back er også rumænsk landsholdsspiller, og jeg tænker, det er en tilpas
fin stor mundfuld til, at vi synes, det bliver
spændende.
Da Brãila kom først op af bowlen ved dagens
lodtrækning har de hjemmebane i første
opgør. Denne kamp skal spilles i weekenden d. 14/15. november, hvorefter vi spiller
hjemme i Viborg ugen efter.
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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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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

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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VIBORG HK
MERCHANDISE
SE DET HELE PÅ
SHOP.VHK.DK
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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
Side 26

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

Vores Bager

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
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Hovedsponsorer

Guldpartnere

Bag scenen
i det danske
kongehus
Christian Eugen-Olsen: Tidl. ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant,
jazzmusiker og orkesterleder kommer til
Viborg. Christian Eugen-Olsen kommer
ind på Regentens virke og Hoffets organisation, og hvordan det hele spiller sammen. Han kommer også ind på, hvor man
bor og de historier der knytter sig hertil.
Foredraget afholdes d. 12. november
kl. 19.00 i VIBOCOLD Arena.
Billetter kan købes hos Viborg HK
på shop.vhk.dk
Christian Eugen-Olsen (født 22. marts
1941) er en dansk officer og hofembedsmand. Chr. Eugen-Olsen er søn af landsretssagfører Eugen Olsen og Ida Marie
født Knipschildt og dermed barnebarn
af filmkongen Ole Olsen. Fra 1990-2012
har han været HM Dronning Margrethe
2.s ceremonimester. Han er desuden
kammerherre og oberstløjtnant i Den
Kongelige Livgarde. Ceremonimesteren
er ansvarlig for modtagelser af ambassadører og fremmede statsoverhoveder
og som arrangør af officielle festligheder.
Ceremonimesteren er hofmarskallens
stedfortræder og hjælper. Han planlægger regentparrets rejser til udlandet og
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sommertogter rundt i Danmark med
Kongeskibet Dannebrog.
Eugen-Olsen har arrangeret regentparrets statsbesøg i USA og Canada i 1991,
Tyskland i 1994, Sydafrika i 1996, England og Skotland i 2000 og Thailand i
2001. Og for de officielle besøg af Norges
kongepar i 1991, det japanske kejserpar i
1998, Sydafrikas præsident Nelson Mandela i 1999 og den tyske forbundspræsident Johannes Rau i 2002.
Han har desuden stået for Prins Joachim
og prinsesse Alexandras bryllup i 1995,
Dronning Margrethes regeringsjubilæum
i 1997, Dronningens 60 års fødselsdag
i 2000 og dronning Ingrids begravelse
samme år. Dertil kommer Kronprins Frederiks bryllup i 2004 med Mary Donaldson.
Han er også formand for flere fonde, bl.a.
Garderhøjfonden og Rytmisk Musikkonservatoriums Venner og har forskellige
bestyrelsesposter, bl.a. for plejehjemmet
Holmegårdsparken, Radio Uptown og
Fredningsrådet. I fritiden er han bl.a. jazzmusiker.

Sølvpartnere

Bronzepartnere

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.
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