
SUPER CUP
27. august 2019

HERRER KL. 18.30

Aalborg Håndbold - GOG Håndbold

DAMER KL. 20.30

Team Esbjerg - Nykøbing Falster Håndbold



Café Klint Vordingborg

Algade 95A
4760 Vordingborg

Tlf. 32 20 34 56

Find os på facebook

 www.affaldplus.dk

Benyt din genbrugsplads

Ring Biler ApS
Grimstrupvej 167 B • 4700 Næstved
Tlf: 55 72 20 35 • salg@ring-biler.dk

www.ring-biler.dk
Fladså Elektrikeren A/S

v/Carsten Bonde

55 76 75 00
www.fladsaa-el.dk



Super Cup, Næstved / 27. august 2019 3

Sommeren går på hæld, og det betyder, at vi endelig er 
klar til at tage hul på en ny sæson med den traditionsrige 
Super Cup. To kamplækkerbiskner venter os i dag, hvor først 
Aalborg Håndbold møder GOG Håndbold, mens Nykøbing 
Falster Håndbold i den sene kamp tørner sammen med 
Team Esbjerg.

Det er en fornøjelse, at vi denne gang befinder os i Arena 
Næstved. Det giver os en god mulighed for at promovere 
håndbolden i Næstved, og bygge videre på det samarbejde 
byen gennem længere tid har haft med Nykøbing Falster 
Håndbold. Hele forberedelsesfasen er forløbet rigtig godt, 
og vi er i den forbindelse meget glade for det samarbejde, 
vi har haft med Arena Næstved, kommunerne, NFH og de 
øvrige deltagerklubber.

Kampen om sæsonens første nationale trofæ mellem 
Aalborg Håndbold og GOG Håndbold, bliver også en gentag-
else af DM-finalen, da aalborggenserne som bekendt løb 
med ”The Double” i sidste sæson. Finaleserien strakte sig 
over tre kampe, og især huskes kamp nummer to på Sydfyn, 
hvor Aalborg med en scoring fire sekunder før tid sikrede 
sig en tredje og altafgørende kamp på hjemmebane, som 

i sidste ende blev udslagsgivende for placeringen af DM-
guldet i det nordjyske. Om det bliver lige så spændende i 
dag, må tiden vise, men en ting er sikkert: Vi får to mandska-
ber at se, der vil gøre alt for at hæve Super Cup trofæet og 
udbygge klubbens meritter og pokalskab. 

”Hjemmeholdet” i dag, Nykøbing Falster Håndbold, banede 
vejen til dagens knald-eller-fald trofækamp ved at vinde 
klubbens allerførste pokaltitel, sidste år mellem jul og 
nytår, hvor holdet på ”udebane” vandt Santander Final4 
på netop Team Esbjergs hjemmebane, Blue Water Dokken. 
Team Esbjerg var også med ved den lejlighed, men tabte 
i semifinalen, hvorimod holdet til gengæld tog grundigt 
revanche ved at vinde DM-guldet. Om NFH kan triumfere 
i vante omgivelser i dag, eller Team Esbjerg kan gøre som 
NFH i Santander Final4 og sejre ude, er ikke til at spå om, 
men fight og høj intensitet vil helt sikkert være på dagsor-
denen, og forhåbentligt vil der også være spænding lige til 
det sidste. 

Netop spænding tror jeg igen bliver et gennemgående 
nøgleord i årets turneringer. Både på herre-og damesiden 
har klubberne oprustet godt, og alt tyder på, at de forrige 
sæsoners generelle fremdrift vil fortsætte. Vi kan også se 
frem til frisk blod i ligaregi, idet to nye klubber, Fredericia HK 
i Herre Håndbold Ligaen samt Horsens Håndbold Elite i HTH 
Ligaen, skal prøve kræfter på øverste niveau. 

I dag får vi så en forsmag på det hele, og et stort velkommen 
skal lyde til sæsonens første store højdepunkt for eliteklub-
håndbolden i Danmark. 

Første trofæ 
på spil

Thomas Christensen
Direktør for Divisionsforeningen Håndbold
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I havde en fantastisk sæson der, efter I vandt Santander Final4, kulminerede med DM guldet. Hvordan ser du på perspektiv-
erne for den kommende sæson?

-Det er en sæson, jeg ser meget frem til. Vi skal forsvare ’The Double’, og det tror jeg på, at vi kan. Det bliver selvfølgelig 
svært, men vi har holdet til igen at være med helt i toppen. Derudover venter der os en masse spændende udfordringer i 
Champions League, hvor vi bliver testet på allerhøjeste niveau. Her har vi en målsætning om at gå videre fra gruppespillet, 
og det tror jeg også på, at vi har en god chance for, hvis vi kan bygge videre på niveauet fra sidste sæson.

Og for dig personligt?

-Jeg skal ud og fortsætte, hvor jeg slap. Jeg havde en fin første sæson tilbage i den røde trøje og er faldet godt ind i ’de 
gamle’ rammer i Aalborg. Jeg skal fortsat bidrage med min erfaring og være med til at gå forrest, så vi igen kan spille med, 
hvor det er rigtig sjovt.  

I møder nu GOG Håndbold i kampen om årets Super Cup titel, og det er en direkte DM-revanchekamp. Hvordan vurderer du 
jeres chancer for at vinde sæsonens første trofæ?

-Jeg tror, at det bliver en tæt kamp, og det vidner de tre finaleopgør tilbage i forsommeren også om. Så det kan blive dags-
formen, der kommer til at afgøre Super Cup finalen. Jeg mener dog, at vi har en god chance for at tage momentum med over 
fra sidste sæson, og selvfølgelig går vi efter at hæve sæsonens første trofæ. Den får i al fald fuld gas, og så må vi se, hvor 
langt det rækker.

HENRIK MØLLGAARD:

VI SKAL TAGE MOMENTUM MED OVER FRA SIDSTE SÆSON
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Aalborg Håndbold

TRUPPEN

2 Benjamin Jakobsen STREGSPILLER

3 Janus Smarason PLAYMAKER

 4 Oliver Norlyk HØJRE FLØJ/BACK

6 Sebastian Barthold VENSTRE FLØJ

7 Frederik Bech VENSTRE FLØJ

8 Mishels Liaba VENSTRE BACK

 11 Omar Ingi Magnusson HØJRE BACK

 12 Kristian Sæverås MÅLVOGTER

 14 Magnus Saugstrup STREGSPILLER

 15 Andreas Holst VENSTRE BACK

 16 Mikael Aggefors MÅLVOGTER

 17 Tobias Ellebæk VENSTRE BACK

 18 Knud Ronau Larsen STREGSPILLER

 19 Mark Strandgaard HØJRE FLØJ

 20 Mads Christiansen HØJRE BACK

 21 Henrik Møllgaard BAGSPILLER

 22 René Antonsen STREGSPILLER

 23 Buster Juul VENSTRE FLØJ

HEAD COACH: Stefan Madsen

Fakta Aalborg Håndbold
AALBORG HÅNDBOLD BLEV STIFTET D. 1. JANUAR 2011.

HJEMMEBANE:  Har til huse i Gigantium, Aalborg, hvor hjemmebanen 
Jutlander Bank Arena også findes. 
DANSK MESTER ÅRSTAL:  2010, 2013, 2017, 2019
POKALVINDERE ÅRSTAL:  2019
SPILLEDRAGT:  HJEMMEBANE:  Røde spillertrøjer/hvide shorts.   

UDEBANE:  Hvide spillertrøjer/sorte shorts
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Bestil verdens smukkeste sørejse hos en  
af vore eksperter på tlf. 96 10 10 51
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I havde en flot sidste sæson og nåede finale-serien i ligaen. 
Nu står en ny sæson for døren, hvad er dine forventninger til denne?

-Ja det var en god sæson, der selvfølgelig ville have været endnu bedre, hvis vi havde gået hele vejen. Det var tæt på. Men nu 
venter der en ny sæson, som jeg glæder mig rigtig meget til. Som hold går vi efter at spille med endnu engang, hvor det er 
rigtig sjovt, selvom det er svært at spå om, om vi kan nå finalekampene igen. Jeg tror generelt, at det bliver en meget jævn-
byrdig sæson, og slutspillet er altid en afgørende fase, hvor jeg godt kan forestille mig, at der kan ske overraskelsker i år, da 
der er mange gode hold i rækken. For vores eget vedkommende skal vi fortsætte takterne fra forrige sæson og selvfølgelig 
gerne bygge på. Så må vi se, hvor langt det rækker.

I åbner sæsonen med en DM-revanche kamp mod Aalborg Håndbold, der samtidig er en kamp om årets første trofæ.
Hvordan vurderer du jeres mulighed for at få skovlen under dem og vinde Super Cup?

-Jeg glæder mig rigtig meget til den kamp. Det er lidt specielt at starte sæsonen ud med sådan et vigtigt opgør. Men det er 
en kamp, jeg føler, at vi har ligeså stor chance for at vinde som Aalborg, og det ville være rart at få revanche mod dem efter 
DM-guldkampene. Opstartsfasen har selvfølgelig betydning for ”hvor man står”, så tidligt i sæsonen, men jeg synes, at vi har 
trænet rigtig godt efter sommerpausen, og vi er klar til kampen og går benhårdt efter at sikre os sæsonens første trofæ!     

LASSE MØLLER:

VI VIL HAVE REVANCHE
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TRUPPEN

 2 Odinn Thor Rikardsson  HØJRE FLØJ

5 Arnar Freyr Arnarsson  STREGSPILLER

6 Stig-Tore Moen Nilsen  HØJRE BACK

 7 Frederik Hansen  MIDT

9 Frederik Bo Andersen  HØJRE FLØJ 

 10 Josef Pujol  MIDT

 11 Emil Madsen  HØJRE BACK

 14 Lukas Jørgensen  STREGSPILLER

15 Emil Lærke  VENSTRE BACK

 16 Viktor Gisli Hallgrimsson  MÅLVOGTER

 17 Oscar Bergendahl  STREGSPILLER

19 Mathias Gidsel  HØJRE BACK

 20 Lasse Kronborg  MIDT

21 Simon Pytlick  MIDT

22 Marcus Stroustrup  MIDT 

 23 Henrik Tilsted  VENSTRE FLØJ

 25 Jeppe Cieslak  VENSTRE FLØJ

 30 Sven Rughave MÅLVOGTER

 31 Emil Jakobsen  VENSTRE FLØJ

 32 Steven Plucnar Jacobsen  STREGSPILLER

 64 Lasse Møller  VENSTRE BACK

 74 Søren Haagen MÅLVOGTER

 77 Frederik Clausen  VENSTRE BACK

HEAD COACH: Nicolej Krickau

Fakta GOG Håndbold
KLUBBEN BLEV STIFTET I 1973

HJEMMEBANE:  SU’VI:T Arena -  Stærkærvej 1, Gudme 
DANSK MESTER ÅRSTAL:  1992, 1995, 1996, 1998, 2000, 2004 og 2007 
POKALVINDERE ÅRSTAL:  1992, 1995, 1996, 1997, 2002, 2003, 2005
SPILLEDRAGT: HJEMMEBANE:  Gule trøjer, røde shorts. 
                 UDEBANE:  Blå trøjer, røde shorts 

GOG håndbold
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Østergade 16 • 4700 Næstved
Tlf. 55 72 25 00 • www.meny.dk

Sct. Peders Kirkeplads 4 · 4700 Næstved
Tlf. 5572 0807 · vinhuset@danske-hoteller.dk

www.hotelvinhuset.dk

BOOK
DIT NÆSTE

OPHOLD ONLINE/

TELEFONISK MED 

RABATKODEN: SC2019  

-  OG FÅ

10% RABAT

Enkeltværelsestillæg 
kr. 200,- pr. nat 
Weekendtillæg, fredag og lørdag 
kr. 100,- pr. person per nat
Der ydes kun slutrengøring.
Ophold kan benyttes til og 
med marts 2020.

Nyd nogle dejlige dage i historiske omgivelser på 
Sydsjælland, tæt på København og masser seværdigheder.

OPHOLDET
BESTÅR AF:

2 x overnatning
2 x 2 retters middag/buffet i Restaurant Bytinget
• Husets vin, øl og vand ad libitum under middagen
  fra kl. 18-21
• Gælder kun i restauranten

   2 x morgenbuffet

3 DAGEFRA KUN985,-PR. PERSON

All inclusive opholdAll inclusive opholdPÅ  HOTEL VINHUSET
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TOTALLEVERANDØR 
TIL DE DANSKE 
HÅNDBOLDKLUBBER

select-sport.com

HARPIKS, TAPE & BANDAGER SPILLERTØJ FRITIDSTØJPROFCARE SPORTSBIND
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Du oplevede både succes holdmæssigt ved at vinde DM med klubben samt personligt ved blandt andet at blive kåret til årets 
håndboldspiller af dine kollegaer. Kan du sætte lidt ord på din oplevelse af forrige sæson?

-Ja det var en fantastisk sæson, men det der fylder klart mest for mig er den holdmæssige præstation. At vinde DM sammen 
med mine holdkammerater var helt klart sæsonens højdepunkt, da man træner og kæmper en lang sæson sammen, og det 
dermed er en kæmpe forløsning, når det lykkes at vinde DM efter så mange kampe. Sammenholdet mellem os spillere er 
super godt, og jeg er glad for, at jeg kunne bidrage, som jeg gjorde i forrige sæson. Nu gælder det bare om at fortsætte de 
gode takter i den kommende sæson.

Og hvordan har sommeren/opstartsfasen været hos jer?

-Vi har som alle andre haft sommerferie, og jeg synes, at vi har haft en god opstartsfase efter nogle tiltrængte ferieuger. Vi 
har et hold, som er rimelig identisk med forrige sæson, og det kan være et stort plus for kontinuiteten, at der ikke har været 
de store udskiftninger. Vi glæder os helt vildt til at komme i gang igen, for det er jo i kampene, at det hele sættes på spidsen.

I er forsvarende mestre og går vel efter ligeså meget succes i den kommende sæson?

-Der er mange stærke modstandere i ligaen, der vil yde os hård modstand. Men vi er forsvarende danske mestre, og jeg 
håber meget på, at vi kan genvinde DM guldet. Det er klart.

I kan tage sæsonens første trofæ med en Super Cup sejr over NFH - hvordan ser du den kamp?

-Vi ved, at Nykøbing er et godt hold, og vi spillede mod dem mange gange i forrige sæson, så vi kender dem ret godt. Det er 
altid en svær størrelse den første kamp i sæsonen efter en lang sommerpause, og jeg forventer, at vi får kamp til stregen. 
Generelt tror jeg, at det bliver en hård og kontant håndboldkamp, men vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at snup-
pe årets første trofæ!

VILDE MORTENSEN INGSTAD: 

DET BLIVER KAMP TIL STREGEN
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TRUPPEN

1 Rikke Poulsen MÅLVOGTER

 6 Clara Monti Danielsson STREGSPILLER

 12 Rikke Marie Granlund MÅLVOGTER

 13 Marit Frafjord STREGSPILLER

 14 Kristine Breistøl VENSTRE BACK

 19 Line Jørgensen HØJRE BACK

 20 Marit Røsberg Jacobsen HØJRE FLØJ

 23 Elma Halilcevic VENSTRE FLØJ

 24 Sanna Solberg VENSTRE FLØJ

 25 Rut Jónsdóttir HØJRE BACK

 29 Annette Jensen  CENTERSPILLER

 33 Lene Østergaard  VENSTRE BACK

 48 Sonja Frey CENTERSPILLER

 51 Vilde Mortensen Ingstad STREGSPILLER

 79 Estavana Polman VENSTRE BACK

HEAD COACH: Jesper Haandbæk Jensen

Fakta TEAM ESBJERG
KLUBBEN BLEV STIFTET I 2005

HJEMMEBANE:  Blue Water Dokken, med plads til 3.579 tilskuere
DANSK MESTER ÅRSTAL:  Sæsonen 2015/2016 + 2018/2019
POKALVINDERE ÅRSTAL:  Sæsonen 2016/17
SPILLEDRAGT:  HJEMMEBANE:  Røde trøjer/sorte bukser
 UDEBANE:  Hvide trøjer/sorte bukser

TEAM ESBJERG
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Skal du have kørekort til bil, motorcykel og trailer, så vælg:

Et sikkert valg
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Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.net

Hos Blue Water Shipping finder du erfarne og kompetente  
specialister, som sikrer dig integrerede logistikløsninger  
tilpasset dine varer, dit marked og dine behov.

- uanset om transporten er lokal, regional eller global
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I ”tyvstarter” sæsonen med Super Cup kampen mod Team Esbjerg. Hvordan ser du på sæsonen som helhed og på dit eget 
bidrag til denne?

-Jeg ser positivt på den nye sæson. Vi har en meget spændende trup med mange forskellige kvaliteter, og det kommer vi 
også til at få brug for henover sæsonen. Det bliver ikke en nem opgave her i starten, da vi har 2-3 spillere, der er kommet 
tilbage efter lange fravær fra håndboldbanen. Så vi er nødt til at være tålmodige i begyndelsen af sæsonen, og ikke forvente 
at alt kører fra dag 1. Forhåbentlig kan vi så spille os i bedre og bedre form, som sæsonen skrider frem.

For mit eget vedkommende håber jeg, at jeg kan starte den nye sæson, som jeg sluttede den sidste. Det vil sige med god 
fart og et godt blik for spillet, samtidig med at jeg skal bidrage med rutine og stabilitet til holdet.

I har kvalificeret jer til dagens Super Cup kamp, da I triumferede i Santander Final4 i den forgangne sæson. 
Kan I tage endnu et nationalt trofæ?

-Super Cup-kampen bliver en svær opgave, da vi møder et meget stærkt Esbjerg-hold. De har mange gode spillere og meg-
et rutine især i kampe, der gælder noget. Med det sagt - så har vi også stået i situationer, hvor det er alt-eller-intet. Så det 
bliver afgørende, hvem der er kommet længst i forberedelserne med timing og spil-idéer. Derudover skal vi fighte, så hårdt 
vi kan, vise dem at vi vil det mest, og så står vi forhåbentligt med pokalen til sidst foran vores fantastiske publikum!

EMELIE NYKVIST:

VI SKAL FIGHTE, SÅ HÅRDT VI KAN!
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TRUPPEN

 2 Matilde Korndrup Nielsen VENSTRE FLØJ

 3 Emelie Cecilia Nykvist PLAYMAKER

 5 Johanna Elizabeth Westberg VENSTRE BACK

 7 Amalie Wulff Nielsen BAGSPILLER

 11 Pernille Johannsen HØJRE FLØJ

 12 Natasja Clausen MÅLVOGTER

 14 Isabella Fazekas Jacobsen VENSTRE BACK

 16 Mette Sahlholt MÅLVOGTER

 19 Anna Karin Beatrice Lagerquist STREGSPILLER

 21 Ayaka Ikehara HØJRE FLØJ

 22 Lærke Nolsøe Pedersen VENSTRE FLØJ

 24 Sofie Amalie Olsen HØJRE FLØJ

 32 Cecilie Greve MÅLVOGTER

 39 Angelica Birgitta Wallèn HØJRE BACK

 48 Dione Houser HØJRE BACK

 79 Kristina Kristiansen PLAYMAKER

HEAD COACH: Jakob Larsen

Fakta NYKØBING FALSTER håndbold
KLUBBEN BLEV STIFTET I 1943 - LIGAHOLDET SPILLER UNDER SELSKABET 

GULDBORGSUND HÅNDBOLD APS, DER BLEV STIFTET I 2007.

HJEMMEBANE:  POWER ARENA kapacitet 1.485 tilskuere
DANSK MESTER ÅRSTAL:  2016/17
POKALVINDERE ÅRSTAL:  2018/2019 
SPILLEDRAGT:  HJEMMEBANE:  Gule trøjer/blå shorts 
 UDEBANE:  Blå trøjer/blå shorts

NYKØBING FALSTER
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HTH NÆSTVED 
Messebuen 1 • 4700 Næstved
Tlf.: 55 73 64 00 • hth.dk

Vandværksvej 31 • Gelsted • 4160 Herlufmagle
Tlf.: 55 50 24 80 • Mobil: 40 44 00 70

www.wulffauto.dk

Murermester
Martin Hansen

Ankervej 5
4700 Næstved

Mobil 2463 0291
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STORE PLANER?
LÅN OP TIL 500.000 KR. 

SPONSOR
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MICHAEL SOMMER
VINKELVEJ 11 • 4700 NÆSTVED

michaelsommer@stofanet.dk

nybygning | tilbygning | renovering
sommerhuse | køkkenopstilling

CVR 29966397 Følg os på 

Norgesvej 2 • 4700 Næstved
Tlf. 5573 6701 • info@fhrevision.dk

www.funder-henriksen.dk

FUNDER & HENRIKSEN

Godkendt RevisionsanpartsselskabHedetoften 62, Appenæs • 4700 Næstved

Tlf. 51 89 91 85

Malermester Henrik Krog
Tlf. 6037 9263
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Verdenspremiere
på nyt challenge-system

Til aftenens to Super Cup kampe skrives der håndboldhistorie, da et nyt challenge-system ser dagens lys. Fremover vil hver 
træner – i Tv kampe - få én challenge per kamp, der dog kun kan bruges, hvis holdet ikke allerede har brugt alle tre timeouts. 

Det nye challenge-system er en udvidelse af det video-proff-system, der blev indført forud for den forrige sæson, hvor det 
kun var dommerne, der bestemte, om en situation skulle ses igennem igen på video eller ej.

HER ER DET VIGTIGSTE AT VIDE OM DET NYE CHALLENGE-SYSTEM:

 • Hver træner har én challenge per kamp - uanset om de får medhold eller ej

 • Hvis en træner bruger sin challenge, mister vedkommende en af sine tre normale timeouts i kampen - medmindre 
  træneren får medhold i sin challenge. Så får han/hun sin timeout tilbage - men ikke sin challenge

• En træner kan ikke tage en challenge, hvis han/hun allerede har brugt sine tre timeouts

 • En challenge skal tages umiddelbart efter den situation, som en træner vil have set igennem på video

 • Tager en træner en challenge, mens hans/hendes hold har bolden, bliver spillet efterfølgende - uanset resultatet 
  af den challenge - sat i gang med et kast, som svarer til den situation, hvor spillet blev stoppet

 • Tager en træner en challenge, mens modstanderen har bolden, er der derimod to mulige udfald. Får træneren 
  medhold, bliver spillet sat i gang igen med et kast, som svarer til den situation, hvor spillet blev stoppet. Får træ-
  neren IKKE medhold, er der straffekast til modstanderne - og hvis trænerens challenge fratog modstanderen en 
  oplagt målchance, bliver træneren diskvalificeret og indberettet til Dansk Håndbold Forbunds disciplinærudvalg til 
  en mulig karantæne

Det er ikke alle dommerkendelser, som en træner kan udfordre med en challenge. Ni mulige kendelser er omfattet af 
reglerne:

 • Fejludskiftninger eller for mange spillere på banen

 • Overtrådt i målfeltet

 • Driblefejl

 • Angrebsfejl

 • To-minutters udvisninger til eget hold i de sidste fem minutter af en kamp

 • Diskvalifikationer

 • Situationer hvor der er tvivl om, hvorvidt der var mål eller ej

 • Straffekast

 • Korrekt udførelse af et kast

SLAGTEREN
Hvedevænget 2 • 4700 Næstved

Tlf. 22 92 36 85

v/ Møbelsnedkermester
Morten Ziegenhahn Jensen
www.mobelrestaurering.dk
mzjensens@gmail.com

Elektrikervænget 2A . 4700 Næstved . Tlf. 3032 0466



Super Cup, Næstved / 27. august 2019 23

Forsøger en træner at tage en challenge for noget, som vedkommende ikke kan i følge reglerne, får modstanderen frikast. 
Medmindre det sker i en situation, hvor modstanderen havde et oplagt scoringsmulighed - så får modstanderen straffekast.

Hvis en træner tager en challenge for at udfordre en kendelse, der ikke er omfattet af reglerne for challenge, mister træne-
ren også sin challenge/timeout i resten af kampen.

Det er kun hold official A, der kan bede om en challenge, og det gøres ved at aflevere et sort kort til observatøren.

ELEKTRONISK TEAM TIME OUT
En anden nyskabelse denne sæson også byder på, er elektronisk team time out, der med succes blev testet i den forgangne 
sæson ved Santander Final4. Det betyder, at håndboldtrænere på liga- og førstedivisionsniveau i Danmark fremover skal 
benytte en grøn elektronisk knap i stedet for at placere et grønt kort på dommerbordet foran tidtageren.

ELEKTRONISK TEAM TIME OUT I KORTE TRÆK:

 • Elektronisk team time out er et system, hvor holdene ved at trykke på en knap kan anmode om en team time out, 
  i stedet for at placere et grønt kort på dommerbordet foran tidtageren.

 • Knappen er direkte forbundet til det officielle tidtagningsanlæg, og ved at trykke på knappen stoppes tiden med 
  det samme og samtidig lyder et horn, hvorved spillets parter gøres opmærksom på, at der er anmodet om en team 
  time out.

 • De almindelige regler for team time out gælder fortsat, således at holdene alene kan anmode om en team time 
  out, når de er i boldbesiddelse. 

 • Såfremt der opstår tekniske problemer med den elektroniske team time out, kan en team official anmode om en 
  team time out mundtligt.  

 • Det er tilladt at stå ved team time out knappen for at orientere sig ud mod banen for at se, om ens hold er i bold- 

  besiddelse. Det er ligeledes tilladt at vende tilbage til egen coachingzone uden at have trykket på knappen til den 
  elektroniske team time out.

hi-tech floor solutions

Kristensmindevej 2
4250 Fuglebjerg
Tlf.  87 54 50 00

www.teqton.com
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AB Lauridsen Maskiner ApS
Symbiosen 7 • 4683 Rønnede

ablauridsen.dk • Telefon: 56 72 14 88

 

                 

             SB Gas & Værktøj 
                                 Ringstedgade 150  -  4700 Næstved 

                 Info@sbbutik.dk  -  Tlf. 55739192 

                 www.sbbutik.dk 

    
     

Klik ind på www.concetto.dk
og ffind de møbelsto er du ønsker til dine møbler

CONCETTO • Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19

OMPOLSTRING AF MØBLER
Trænger dine gamle møbler til et nyt look ?

Køb møbelsto er og andre produkter direkte på nettet
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DET STORE
 JULESHOW 

FEAT. BURHAN G
14. DECEMBER 

ENTRÉ FRA 365,- 
+ GEBYR

FRA LONDONS WEST END

THRILLER 
LIVE

30. JANUAR 
ENTRÈ FRA 390,- 

+ GEBYR

TWENTY TWENTY TOUR

MADS 
LANGER
8. FEBRUAR

ENTRÈ FRA 320,- 
+ GEBYR

TYPISK
JONATHAN

SPANG
1. NOVEMBER
ENTRÉ FRA 295,- 

+ GEBYR

OPLEV ØJEBLIKKE AF LYKKE... 
I  

MERE INFOMATION OG BILLETTER 
WWW.ARENANAESTVED.DK 
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NYKØBING F PAVACENTER
v/ Allan Rasmussen

Vi rustbeskytter alle bilmærker
uden tab af fabriksgaranti

VI KAN TILBYDE
LEVETIDSGARANTI !

Bangsebrovej 2
4800 Nykøbing F.

Tlf. 5485 7380
E-mail: nykoebing_f@pava.dk

Erantisvej 49 • 4700 Næstved
www.hanslarsen.dk

Tlf: 55 72 35 86

Susan Jørgensen (L)
Erling Pedersen (L)

SYDHAVS BYG
Tømrermester  v/ Jack P. Lorentzen

Tlf: 29 26 45 93
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Kran m/u grab, containere
Salg af grus og sten m.m.

Vognmand
Claus Jeppesen ApS

mobil 40 89 91 78
clausjeppesen@webspeed.dk

 
Helgesvej 47 • 4160 Herlufmagle

Tlf. 22 44 30 50 • www.heinchristiansen.dk

Kloakmester og entreprenør

K.E.S. Køng Aps
Kloakrotte.dk
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NÆSTVED PAVA CENTER
Tekstilbuen 5  I  4700 Næstved
+45 55 73 46 12  I  pava4700.dk

Vil du sikre din bil mod vind og vejr, er  
det en god idé at give din bil en PAVA 
rustbeskyttelse. Kontakt Næstved  
PAVA Center, så hjælper vi dig med at  
finde den rette behandling til din bil.

RUST FINDER VEJ TIL 
DIN BIL, UANSET ALDER

Vangby A/S
Transportbuen 11 • DK-4700 Næstved

E-mail: info@vangby.dk • www.vangby.dk
Tlf: 55 56 15 15

• Emballage
• Pakkemaskiner 

• Service



TÆNK 
ANDERLEDES

FL SportMarketing · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret 
for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et 
foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening 
og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og 
kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og event-
uelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykop-
gaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af 
vores erfaring...




