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Din lokale bank
Kunne du tænke dig en bank, som har tid, når du har 
tid? Så kontakt Skjern Bank. Vi skaber personlige og 
stærke relationer på den lange bane. 

Hos os ringer du direkte til din rådgiver, og vi garanterer 
et altid hurtigt svar. 

Henny Houmark Bank
Tlf. 9682 1311

Mathias Skræddergaard
Tlf. 9682 1303



Klik på billedet og se Skjern Håndbold galleri

Hovedsponsor:

https://www.skjernhaandbold.dk/galleri
https://www.skjernhaandbold.dk/galleri/season-2019-2020/kamp-2


VELKOMMEN I SKJERN BANK ARENA

Tak for en fantastisk opbakning i Skjern Bank Arena og ikke mindst til udekampen i 
Fredericia i fredags. Jeres opbakning betyder ekstra energi og begejstring, og vi glæ-
der os meget til at gøre det hele en gang til tirsdag aften, hvor vi får besøg af Sønder-
jyskE Herrer.

Gæsterne fra SønderjyskE lagde fremragende ud i indeværende sæson med en sejr 
over de forsvarende mestre fra Aalborg Håndbold. Siden da er det blevet to nederlag, 
så det er uden tvivl et mandskab med masser af vildskab, der kommer på besøg i 
Skjern Bank Arena. Vi glæder os til at få besøg af to tidligere Skjern-spillere, Thomas 
Mogensen og Morten Bjørnshauge samt resten af mandskabet. fra SønderjyskE.

I Skjern lejren knokler vi benhårdt til hver eneste træning. Desværre er vi ramt på ska-
desfronten, men vi lader os ikke slå ud. Vi fokuserer i stedet på de muligheder, vi har, 
og ikke mindst at finde løsninger, der kan hjælpe os i jagten på flere point.

Vores sæsonstart viser at det hårde arbejde har givet pote. De tre sejre giver blod 
på tanden, og vi vil mere! Derfor vil publikum tirsdag aften fortsat opleve et fokuseret 
Skjern mandskab, der vil arbejde benhårdt for at de to point bliver i Skjern. Ikke alt 
lykkes, men vi kæmper hårdt, og det skal alle gerne kunne se, når vi går på banen. 

Men vi skal stadig have hjælp! Opbakningen og stemningen i Skjern Bank Arena er 
vigtig. Så glem alt om at læne dig tilbage i stolen og sidde afslappet med armene over 
kors. Giv den gas, råb, klap - bare slå dig løs! Vi er klar - og det håber vi, også alle i 
Skjern Bank Arena er!

Velkommen til alle på lægterne, SønderjyskE Herrer og dommerparret, Jeooe Theis 
Vestergaard og Daniel Møller samt DHF observatør Jens Henriksen.

Skjern Håndbold

Hovedsponsor:





HTH-LIGAEN: HJEMMEKAMPE OG RESULTATER 

DAG DATO KAMP    RESULTAT       

Tirsdag  07.09.21 Skjern Håndbold Nordsjælland    25-22

Tirsdag 14.09.21 Skjern Håndbold SønderjyskE 

Torsdag  30.09.21  Skjern Håndbold  Skanderborg-Århus 

Lørdag  16.10.21  Skjern Håndbold  Aalborg Håndbold 

Lørdag  13.11.21  Skjern Håndbold  BSH  

Torsdag  25.11.21  Skjern Håndbold  Ribe-Esbjerg HH  

Torsdag  09.12.21  Skjern Håndbold  Mors-Thy Håndbold   

Søndag  19.12.21  Skjern Håndbold  Skive FH   

Mandag  27.12.21  Skjern Håndbold  TTH Holstebro  

Lørdag  05.02.22  Skjern Håndbold  GOG Håndbold    

Mandag  14.02.22  Skjern Håndbold Fredericia HK 

Fredag  25.02.22  Skjern Håndbold TMS Ringsted

Lørdag  12.03.22  Skjern Håndbold KIF Kolding

Fredag  01.04.22 Skjern Håndbold Lemvig-Thyborøn

Hovedsponsor:



Med sit lange lyse, krøllede hår og en tøjstil, der får tankerne til at falde tilbage på Andreas
Toudahls ophold i Skjern-trøjen med kælenavnet som “et omvandrende modeshow”, har
svenske Alfred Jönsson fundet sig til rette i Vestjylland

Hovedsponsor:

Buksebredden er en smule længere end, hvad Mr. 
Thomsen har indkøbt til sommersortimentet og 
t-shirts-længden, falder ikke i holdleder Jørgen Jør-
gensens smag. Men de beklædningsgenstande er 
nøje udvalgte af Skjern Håndbolds nye svensker, som 
er på plads i den grønne håndboldby.

Men inde bag den knapt så vestjyske og “normale” 
tøjstil gemmer sig en muskuløs og ambitiøs lands-
holdsspiller med en fedtprocent, der kan tælles på blot 
en enkelt håndfuld.

Alfred Jönsson, den svenske landsholdsspiller, hentet 
fra Bundesliga-klubben TGV Hannover, indkøbt til kon-
gepositionen på venstreback, har lige så store forvent-
ninger til sit ophold i den grønne trøje, som sportschef 
Thomas Klitgaard, der forhandlede kontrakten på plads 
med den ombejlede VM-sølvvinder. – Jeg har kæmpe 
ambitioner for mig selv, for holdet og hele klubben. Vi 
skal tilbage i Champions League, og duellere helt i top-
pen af den danske liga, indleder svenskeren, der har 
fået smilet tilbage på læberne.

Tysk kynisme
En undersøgelse i 2019 fremviste, at 89% af alle ind-
byggere i Hannover enten er glade eller ligefrem elsker 
at bo i byen. Den begejstring har Jönsson umiddelbart 

svær ved at dele efter sin sidste halve sæson i den 
tyske Bundesligaklub. En fast stamplads blev trukket 
væk under ham. De afgørende sekvenser på hånd-
boldbanen med adrenalinen pumpende i kroppen, blev 
afløst af en bænkplads med lange udsigter til kampaf-
gørende Jönsson-indhop. Årsagen til den pludselige 
og markante degradering i Hannover-lejren skyldtes 
nemlig, at underskriften var på plads med de grønne 
fra Vestjylland. – Det blev meget hurtigt deprimerende, 
og svært at holde fanen højt hele alene i en lille lejlig-
hed i Hannover. Jeg havde glædet mig enormt meget 
til at få offentliggjort mit skifte til Skjern Håndbold, men 
det fik konsekvenser. Min rolle blev hurtigt markant 
mindre, og klubben satsede i stedet på egne talenter. 
Der hersker en helt anden kynisme over Bundesligaen, 
som ramte mig hårdt, hvorfor det sidste halve års tid 
har stået på mere træning end kamp. Til sidst blev jeg 
nærmest frosset ud, siger Alfred Jönsson. 

Skridtet fra svenske Lugi til Hannover var stort for mig, 
og jeg fortryder det absolut ikke. Men jeg må også ær-
ligt erkende, at livet i Tyskland tiltalte mig meget lidt. 
Det var hårdt til tider, specielt med sprogbarrieren, som 
gjorde det sociale liv vanskeligt. Derfor var min ind-
gangsvinkel på holdet, at jeg skulle vinde min respekt 
i truppen ved at præstere på et højt niveau på banen,
siger Alfred Jönsson.

Gennembrud i 30 graders varme
Den svenske landsholdsspiller slog for alvor sit navn 
fast ved VM-slutrunden i Egypten, hvor pragtpræsta-
tionen med seks scoringer mod Hviderusland fik den 
anerkendte svenske journalist, Johan Flick, til at bruge 
superlativerne “komet” og “supertalent” om bagspille-
ren. Derfor var der formentlig velbegrundet vestjysk 
begejstring og en stor portion lettelse i Skjern-lejren 
over, at underskriften allerede inden slutrundens start 
var på plads med Jönsson. 

JÖNSSON VALGTE BUNDESLIGAN FRA OG SKJERN TIL

Læs hele artiklen i magasinet KAMPEN, 
som du kan få gratis i Skjern Bank Arena

Online version klik her

Uddrag fra magasinet Kampen:

https://issuu.com/strandbygaardgrafisk/docs/kampen_2021-22


ÅDUM TØMRER 
v/Ole Rahbek
Tlf: 22 59 53 36

Din tømrer i Ådum, Tarm, 
Ølgod, Varde og omegn.
• Renoveret dit hus inde eller ude 
• Køkkenrenovering eller nyt køkken  
• Tagrenovering eller nyt tag 
• Montering af vinduer eller udskiftning  
• Tilbygning eller lignende 

Ådum Tømrer v/Ole Rahbek
Puglundvej 2, 6880 Tarm
olerahbek@hotmail.dk

www.olerahbek.dk

www.sponsor-salg.dk

Vil du vide mere? 28 58 48 25 kontakt@sponsor-salg.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. 

VI SIKRER MIDLER 
TIL SPORTEN

KVA Wind Int. A/S

KVA Vind 15 kW
> Højeffektiv vindmølle uden gearkasse
> Hydraulisk pitch reguleret vinger
> Dansk bygget

www.kva-vind.dk

TEL. (+45) 9736 4111 - INFO@KVA-VIND.DK
BORRISVEJ 10, ASTRUP

DK-6900 SKJERN

✔ Stort udvalg af serviceydelser
✔ Reparation og service
✔ Eftersyn, hjulskife m.m
✔ Online booking hele døgnet

God og personlig service til en  billig pris - DET KAN VI LIDE!

Tøv ikke med at 
ringe eller sende 
en besked. Jeg 
står altid klar til at 
hjælpe.

Tarmvej 29, 6880 Tarm 
Tlf. 61 68 80 12 • Lonborgauto@hotmail.com



Hovedsponsor:

HOLDOPSTILLING SKJERN HÅNDBOLD 2021/22

NR. NAVN   PERSONLIG SPONSOR    
1 Christoffer Bonde  Velux
5 Oliver Norlyk   Strandbygaard
7 Senjamin Buric   Hansen & Larsen
9 Alfred Jönsson   Freja
10 Jesper Konradsson  JKS
12 Robin Haug   Velux
14 Emil Bergholt   Hansen & Larsen
15 Lasse Mikkelsen  Restaurant Pakhuset
17 Mikkel Lang   Vestjysk Marketing
19 Lasse Uth   Ringkøbing-Skjern Installationsforretning
21 René Rasmussen  Local Energy
23 Jørgen Rasmussen  Super Dæk Service
25 Eivind Tangen   Det Faglige Hus
26 Jonathan Würtz   Det Faglige Hus
30 Lasse Vuust   Velux
58 Malthe Green   Super Dæk Service
59 Oliver Barslund   Super Dæk Service
60 Jakob Rasmussen  Vestjysk Marketing
76 Tobias Mygind   Vestjysk Marketing 

Lederteam - sponseret af Skjern Bank:
 Claus Dalgaard-Hansen  Cheftræner
 Kasper Søndergaard  Ass. træner
 Rasmus Hauge   Ass. træner
 John Bruun   Sundhedschef
 Hans Jensen   Fysioterapeut
 Jørgen Jørgensen  Holdleder
 



Klik på billedet og læs mere om den 
enkelte Skjern Håndbold spiller

Hovedsponsor:

https://www.skjernhaandbold.dk/galleri/truppen-2021-22
https://www.skjernhaandbold.dk/galleri/truppen-2021-22


Polske 

vikarer til alt 

inden for håndværk 

og produktions-

virksomheder!

Find os på

Vandpolering er en skånsom 
måde at regøre:

 Alu
 Kobber
 Messing
 Gummi
 Plastik

Og mange andre matrialer hvor 
man ønsker at få et resultat, som 
var det nyt.

Lindealle 21, 6900 Skjern
Tlf. 40 81 61 21

Tlf: +45 22 93 97 91
E-mail: mail@andersmattrup.dk

Ørbækvej 6, 6880 Tarm
www.andersmattrup.dk

Tømrerfirma med mere 
end 10 års erfaring

Vi udfører:
• Vinduer & døre 
• Tilbygninger
• Tagarbejde
• Tagrender

Aut. VS- og El-installatørV

Kongsholmvej 7, Hanning | 6900 Skjern | www.hanningvvs.dk
hanningvvs@hanningvvs.dk | Tlf: 97 36 20 98



Hovedsponsor:

HOLDOPSTILLING SØNDERJYSKE HERRER

NR. NAVN       

Nr. 1 Kristian Pedersen
Nr. 2 Thomas Mogensen
Nr. 4 Andreas Lang
Nr. 5 Sveinn Johannson
Nr. 6 Nikolaj Svalastog
Nr. 7 Oliver Eggert
Nr. 10 Nikolai Vinther
Nr. 12 Kasper Larsen 
Nr. 14 Frederik Ladefoged 
Nr. 16 Malthe Ebsen Kronborg 
Nr. 18 Morten Bjørnshauge 
Nr. 19 Malthe Damgaard
Nr. 20 August Wiger
Nr. 24 Marcus Glenn Dahlin
Nr. 25 Kristian Stranden
Nr. 27 Alec Smit
Nr. 29 Viktor Nevers
Nr. 66 Noah Gaudin
Nr. 67 Tobias Møller

Lederteam:     
Jan Pytlick   Cheftræner
Rasmus Glad Vandbæk  Assistent træner



ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIT BESØG I SKJERN BANK ARENA

Først og fremmest: Velkommen i Skjern Bank Arena. Nedenfor har vi listet en række 
gode informationer til dig, så du er godt klædt på til din oplevelse med Skjern Hånd-
bold:

• Boder finder du i Foyeren og i Skjern Bank Arena

• Vi benytter ikke kontanter men tager gerne mod betalingskort og mobilepay

• Du finder vores klappere i Skjern Bank Arena samt ved indgangene

• Verdens bedste Banden er vores frivillige til afvikling af Skjern Håndbolds hjem - 

 mekampe. Stik dem et smil - og du får mindst et smil retur

• Det er en STOR hjælp for Banden, hvis du tager dit affald med til containerne,   

 som du finder opstillet i Skjern Bank Arena

• Hent gerne vores Skjern Håndbold app med masser af info og resultater. Læs mere

• Er du kortholder, kan du finde dit sæsonkort i vores app - og dermed scanner vi dit  

 adgangskort direkte på din mobiltelefon

• Besøg online fanshoppen og bliv klædt godt på. Online Fanshop

• Vi passer altid godt på hinanden og følger de gængse retningslinjer ifm. Corona -  

 orientér dig gerne via vores skiltning og information

• After-Match - vi vender stærkt tilbage i løbet af efteråret

• Spørg os gerne - vi vil altid gerne hjælpe, hvis du har spørgsmål her i huset

Hovedsponsor:

Følg os på vore sociale 
platforme - klik på ikonerne 
og læs mere

https://www.skjernhaandbold.dk/om-skjern-haandbold/skjern-haandbold-app
https://www.skjernfanshop.dk/
https://www.facebook.com/skjernhaandbold
https://www.instagram.com/




Hovedsponsor:

 Hold K V U T Score P
1 GOG 3 3 0 0 107 - 88 6
2 Skjern Håndbold 3 3 0 0 80 - 67 6
3 Aalborg Håndbold 3 2 0 1 99 - 85 4
4 Skanderborg Aarhus Håndbold 2 2 0 0 59 - 46 4
5 Fredericia Håndboldklub  3 2 0 1 80 - 80 4
6 Bjerringbro-Silkeborg 3 1 0 2 83 - 85 2
7 TTH Holstebro 2 1 0 1 58 - 61 2
8 KIF Kolding 2 1 0 1 54 - 64 2
9 Mors-Thy Håndbold 3 1 0 2 81 - 85 2
10 Lemvig-Thyborøn  Håndbold 2 1 0 1 60 - 59 2
11 SønderjyskE Herrer 3 1 0 2 80 - 83 2
12 Skive fH 3 1 0 2 84 - 90 2
13 Ribe-Esbjerg HH 1 0 0 1 30 - 39 0
14 TMS Ringsted  2 0 0 2 55 - 66 0
15 Nordsjælland Håndbold  3 0 0 3 75 - 87 0

STILLINGEN HTH-LIGAEN 2021/22



Kvalitetsprodukter med livslang support

Varmepumper

Lagertanke og
beholdere

Biokedler

Radiatorer

Gaskedler

Hybridanlæg

Oliekedler

Større anlæg 

Se det store udvalg: www.hstarm.dk
Smedevej 6880 Tarm • 97 37 15 11 • info@hstarm.dk

Paloma sort - sort stel 
Vejl. pris: 21.690,- 

Så længe lager haves
- stol og skammel

kr. 13.999,-

Vardevej 89 · 6900 skjern · 9735 1700
skjernboligmontering@mail.dk
www.skjernboligmontering.dk

Stressless Wing 
signature M 

Udebane-events for ”Eksilvestjyderne”
Håndboldglade vestjyder har i mange år haft fantastiske oplevelser med de grønne fra Skjern Hånd-
bold. Indædt kampgejst, hep fra Skjern Ultras og taktfaste klapsalver har sendt de lokale håndbold-
helte helt til tops fl ere gange. 

Det er noget, der kan få hjertet til at banke hurtigt hos en vestjyde med grønt hjerte. Men når studi-
erne kalder i de større byer, kan der være langt mellem de store fællesskabsoplevelser på tilskuer-
rækkerne. Sådan behøver det ikke længere at være. 

Ringkøbing-Skjern Kommunes nye sekretariat for profi lering, bosætning og sammenhængskraft er 
nemlig i fuld gang med at stable udebane-events på benene målrettet eksil-vestjyder.

- Når Skjern Håndbolds ligaherrer spiller i studiebyer som f.eks. Aarhus, Aalborg, eller København, 
vil vi gerne invitere eksil-vestjyderne med til kamp, fortæller Dorthe Frydendahl, koordinator for 
bosætning.

Hjemstavns-goodie bag
Vestjyder, som er fl yttet fra Ringkøbing-Skjern Kommune de seneste fem år, vil få en invitation til 
de relevante udebane-events. Ambitionen er at kræse om frafl ytterne og tilbyde dem at deltage i et 
VIP-arrangement før kampen. Bagefter ser alle kampen sammen, og i pausen er der igen mulighed 
for at hygge sig og melde sig ind i eksil-vestjydeklubben, hvor medlemmerne løbende vil modtage 
jobtilbud og andre relevante informationer. Afslutningsvis får alle en goodie-bag med sig hjem.

- Goodie-bag’en kan for eksempel indeholde service om udsendelse af cv til relevante virksom-
heder, foldere fra lokale ejendomsmæglere og andre ”på gensyn-ting”, siger Dorthe Frydendahl og 
tilføjer, at der foreløbig er planer om ét udebane-event pr lokal eliteklub, det vil sige Skjern Håndbold, 
Ringkøbing Håndbold og RIF, i 2016.

På sigt er målet også at koble lokale virksomheder på arran-gementet. På den måde får de mulig-
hed for at vise, hvilke attraktive jobmuligheder, der er i Ringkøbing-Skjern Kommune,

Profi lering
De tre udebane-events i 2016 er gode eksempler på, hvordan det nye sekretariat for bosætning, 
profi lering og sammenhængskraft skal arbejde de kommende år. Ringkøbing-Skjern Kommune har 
netop i samarbejde med Epinion gennemført en undersøgelse af til- og frafl yttere i kommunen de 
seneste år. Undersøgelsen viste blandt andet, at fi re ud af ti tilfl yttere tidligere har boet i Ringkøbing-
Skjern Kommune. 

- Det er naturligt, at unge fl ytter for at studere i de større byer. Men når de bliver ældre og måske 
får børn vil nogle af demgerne være tættere på familien, Det erdém, vi gerne vil vise jobmulighederne 
og hvor meget Ringkøbing-Skjern Kommune har at byde på.

Nyt sekretariat
Dorthe Frydendahl er ikke eneste medarbejder i den nye marketing-afdeling. Anne Schwabe Bank er 
koordinator for sammenhængskraft. Hendes fokus er at etablere nye netværk og nye fællesskaber 
mellem borgere, virksomheder og det offentlige. Budskabet er, at ”sammen kan vi mere” og ”sam-
men har vi det bedre” eller sagt på en anden måde: 1 + 1 = 3.

- Det giver god mening, at vi i Ringkøbing-Skjern Kommune fokuserer på at arbejde medde bety-
delige fordele, der opstår,nåret lokalsamfund er baseretpå gensidigtillid. Derfor er det vigtigt for mig 
at prioritere og facilitere nye netværk og nyt samarbejde på tværs i Ringkøbing-Skjern Kommune, 
siger Anne Schwabe Bank.

Margrete Sørensen er den tredje medarbejder i afdelingen, og hendes opgave er marketing og 
profi lering: 

- For mig handler det om at skabe kendskab til området. Vi skal vise vores mange styrker, både for 
at fastholde de borgere, der allerede bor her, men også for at tiltrække nye, siger hun.

Det er i lyset af dé tre opgaver, de nye udebane-events skal ses. - Og så selvfølgelig for at sikre 
endnu fl ere vestjyder i hallerne, når Skjern Håndbold går på banen.

Vi skal huske, 
hvor vi
kommer fra
Når Skjern spiller udekampe i studiebyerne, får tidligere borgere fra 

Ringkøbing-Skjern Kommune en særlig invitation.

AF KARINA LODBERG

40 | 41      PROFILAVIS MARTS 2016 

Margrete Sørensen og Dorthe Frydendahl er en del af det kommunale trekløver, der arbejder mål-
rettet med bosætning, profi lering og sammenhængskraft. Her ses de på lægterne til udekampen i 
Århus sammen med viceborgmester, Kristian Andersen, og de 200 ”Eksilvestjyder”, der overvæ-
rede kampen. Foto: Skjern Håndbold.
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Suveræne sofabyggesystemergesy
SPAR 25%

• Transport
• Lagerhotel
• Express kørsel

Kontakt:
24 23 24 23

Transportvej 1 • 6900 Skjern • 9735 0588 • booking@jmjensen.dk

skjernhaandbold.dk 39



1
Christoffer Bonde
Målvogter

5
Oliver Norlyk
Højre back

7
Senjamin Buric
Stregspiller

9
Alfred Jönsson
Venstre back

Hovedsponsor:



10
Jesper Konradsson
Playmaker

Robin Haug
Målvogter

Emil Bergholt
Stregspiller

Lasse Mikkelsen
Playmaker

Hovedsponsor:
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17
Mikkel Lang
Højre fløj

Lasse Uth
Venstre fløj

René Rasmussen
Højre fløj

Jørgen Rasmussen
Venstre fløj

19

21 23

Hovedsponsor:



25
Eivind Tangen
Højre back

Jonathan Würtz
Venstre back

Jakob Rasmussen
Playmaker

Tobias Mygind
Venstre back

Hovedsponsor:
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Margits Garnsalg 
Dalbrinken 28, 6900 Skjern

Åbningstider: onsdag og torsdag 10-17.
Øvrige dage efter aftale på tlf.nr.: 20 85 25 78.
Imkamedula@gmail.com

Margits Garn Salg
på Facebook

Lingeri og modetøj
Bredgade 64, 6900 Skjern  
Tlf. 97 35 12 11

Cara-B 
– fordi vi elsker mode

Kig forbi vores hyggelige 
butik eller shop online på

www.cara-b.dk 

SKJERN AUTO
& KAROSSERI

Holstebrovej 11 á 6900 Skjern
Tlf. 9735 0056 á Fax. 9680 0056

www.skjernauto.dk

AUTO-
PARTNER

®

SKJERN AUTO
& KAROSSERI

Holstebrovej 11 á 6900 Skjern
Tlf. 9735 0056 á Fax. 9680 0056

www.skjernauto.dk

AUTO-
PARTNER

®

Skjern



PÅ GENSYN I
SKJERN BANK ARENA

Hovedsponsor:
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