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5.10.2019: Viborg HK - EH Aalborg

MATCH MAGASIN
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HVIS DU VIL VIDE MERE...BÆREDYGTIGT 
I ARNBJERG

bsjviborg.dk

BSJ 130x90 mm_150x108mm_skærm Match program 2019.indd   1 15-08-2019   14:05:25

FROST
Sct. Mathias Centret

8800 Viborg · Telefon 8725 1822

Brød fra doktor
frit valg
2 stk. 

50,-
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www.blomsterbixen-viborg.dk

Det føles som evigheder siden vi sidst 
har spillet kamp, og vi glæder os til igen 
at snøre skoene og klistre hænderne til 
i harpiks. Og vi har da også noget at re-
vanchere, da seneste kamp i HTH Ligaen 
bød på et bittert nederlag i Aarhus. Siden 
har der været landsholdspause og trods 
det, at flere spillere har været afsted, har 
vi brugt ugen på at bearbejde nederlaget 
og arbejde videre på de elementer i spil-
let, der ikke lykkedes mod Aarhus. Disse 
elementer bliver vigtige at få på plads til 
dagens kamp mod EH Aalborg. En kamp, 
som vi går til med stor respekt for mod-
standeren, men også med en forventning 
om, at en hjemmekamp som denne er en 
vi skal vinde, hvis vi vil ligge i den sjove 
ende af tabellen. 
EH Aalborg har haft en fin start på sæso-
nen i forhold til, hvad deres målsætning 
er. De fik et flot resultat i Holstebro, hvor 
de stjal et point mod TTH og så har de 
fået en sejr over Horsens. Så man kan 
sige de har vundet den kamp de skulle, 
og stjålet et point mod TTH. Aalborg er 
et fysisk velfunderet hold. De har fået et 

par svenskere, der fysisk er rigtig stærke. 
Det er et hold, der dækker 6-0 og rigtig 
godt kan lide at løbe kontra. De veksler 
en del mellem spillerne og har fem gode 
bagspillere, som vi har kigget lidt særligt 
på i vores forberedelser til dagens kamp. 
Line Larsen er umiddelbart den, der skin-
ner mest i øjnene. Jenny Carlson er også 
en, vi har spottet, og som tager et stort 
ansvar. Julie Aagaard har en fin venstre 
hånd, når hun bliver sat i scene, og det er 
noget af det, vi har noteret os i forhold til 
vores egen taktik. 
Det være sagt, så er der meget mere at 
fokusere på end Aalborgs hold. Vi skal 
nemlig huske at kigge på os selv. Vi har 
leveret nogle rigtig flotte kampe ind til 
nu, og vist, at vi kan bide skeer med top-
holdene. Derfor må vi også påtage os 
favoritrollen i dag. En rolle, som vi har haft 
blandet held med i tidligere sæsoner, men 
som jeg har en klar forventning om, at vi 
lever op til.
Med jeres hjælp er vi godt på vej.

God kamp!

Jakob Vestergaard
har ordet!
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DAHL støtter op om sporten i Viborg!

Juridisk rådgivning 
skræddersyet til 

SMV’er 

Kontorer i 
Viborg, Esbjerg, 

Herning, Aarhus,  
 og København

Mere end 200  
specialiserede  

og erfarne  
medarbejdere

Lokal forankring  
og internationalt  

format

Se mere på dahllaw.dk

Vi er lige så stolte over at være en del af byens 
succesfulde håndboldklub som for at være  
erhvervslivet foretrukne juridiske partner
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MOTEL
& KURSUSCENTER

Kursuslo
kale

med fuld forplejning

pr. person275,-

Overnatning
Fra475,-

  Ålandsvej 2 | 8800 Viborg | Tlf. 86 61 2 9 55 | info@motelspar10.dk   

ONLINE
BOOKING

VIBORG.DK/FODBOLDFEST

EM-KVALIFIKATIONSKAMP
DANMARK VS GEORGIEN

ENERGI VIBORG ARENA
12. NOVEMBER KL. 18

PRISER FRA 40 KRONER FOR BØRN 
OG FRA 50 KRONER FOR VOKSNE
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Den traditionsrige håndboldklub, Viborg HK kan i dag offentliggøre en to-årig aftale med 
Revisionsfirmaet Lars Olsen A/S, der fremover er bronzepartner i klubben. 

Mange års erfaring taler sit tydelige sprog, og Revisionsfirmaet Lars Olsen A/S har kunder i 
mere end 50 forskellige brancher. Opgaverne spænder vidt, og Revisionsfirmaet Lars Olsen 
A/S har specialister på alle områder inden for regnskab, skat og revision. De stiller altid med 
stærkeste hold.

- Vi er rigtig stolte af at samarbejde med Revisionsfirmaet Lars Olsen A/S, der ligesom Viborg 
HK sætter en ære i at stille med stærkeste mandskab i alt vi gør. Med deres erfaringer og 
kompetencer har Revisionsfirmaet Lars Olsen A/S trukket anførerbindet på armen, hvilket går 
fint hånd-i-hånd med deres sponsorat i Viborg HK, der inkluderer spillersponsorat af vores 
anfører, Carin Strömberg, fortæller Anette Pedersen, sponsoransvarlig i Viborg HK. 
Revisionsfirmaet Lars Olsen A/S hjælper til dagligt store såvel som små virksomhed er og er 
lokalt forankret i Viborg. Dette er også en af grundende til, de er bronzepartner i Viborg HK. 

- Vi er glade for at kunne støtte op om sporten i Viborg og i særdeleshed omkring Viborg HK, 
siger Lars Olsen, Registreret Revision hos Revisionsfirmaet Lars Olsen A/S.

Viborg HK og Revisionsfirmaet 
Lars Olsen A/S stiller i stærkeste opstilling
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15 %
RABAT

KUN HOS BURGER KING 
VIBORG, HOLSTEBROVEJ 6A
TM & © 2019 Burger King Corporation. Used under license. All rights reserved.

Ved fremvisning af Viborg HK kampbillet
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E J E N D O M M E

Ring: 88 44 50 44
Mail: birchgm@birchgm.dk

I Viborg påbegynder vi i 2019 et nyt spændende byggeri af 170 boliger i Banebyen. 
Byggeriet er planlagt til at blive op i 3 til 6 etager og med et flot arkitektonisk udtryk.

Banebyen bliver Viborgs nye hippe og banebrydende bydel, som kommer til at byde 
på både erhverv, insitutioner, indkøb og boliger. Der bliver mange muligheder for 
at gå på opdagelse i området, og nyde det gode aktive liv. Der kommer desuden 
en grøn sti som fører til Sønder Sø.

Birch Ejendomme er en familieejet virksomhed med 
hovedsæde i Silkeborg, der bygger og administrerer 
udlejningsejendomme i Midtjylland.

Vi ønsker med vores boliger, at skabe den perfekte 
ramme for dig der ønsker at bo alene, jer der er et 
par eller for hele familien.

Vi vil altid rigtig gerne høre fra dig, hvis du har 
spørgsmål til nogen af vores lejemål, eller andet i 
forhold til leje af vores boliger.

Besøg vores hjemmeside, hvor du kan se 
eller søge dig frem til alle vores lejemål, 
skrive dig op til et bestemt område eller 
tilmelde dig vores nyhedsbrev.
www.BirchEjendomme.dk

Følg os på Facebook: 
@birchejendomme
Vi deler alle vores nye lejemål, konkurrencer, 
jobannoncer og andet indhold, som vi synes 
er interessant.

BANEBYEN 2020

Vejledende visualisering
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SÆSON
KORT

KØB SÆSONKORT
TIL 2019/20 I DAG PÅ

SHOP.VHK.DK
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Stillingen i HTH Ligaen

1 Team Esbjerg 6 6 0 0 173-137 12

2 Odense Håndbold 6 4 0 2 170-141 8

3 Silkeborg-Voel KFUM 6 4 0 2 173-164 8

4 Herning-Ikast Håndbold 5 4 0 1 140-114 8

5 København Håndbold 6 4 0 2 186-159 8

6 Aarhus United 5 3 0 2 121-128 6

7 Viborg HK 5 3 0 2 126-109 6

8 Randers HK 5 3 0 2 130-125 6

9 Nykøbing F. Håndbold 5 2 0 3 119-129 4

10 EH Aalborg 5 1 1 3 112-133 3

11 Skanderborg Håndbold 5 1 0 4 107-129 2

12 Ajax København 5 1 0 4 102-135 2

13 TTH Holstebro 5 0 1 4 103-125 1

14 Horsens Håndbold Elite 5 0 0 5 115-149 0

HTH LIGAEN DAMER - SÆSONEN 2019/2020

HOLD K V U T SCORE P
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Fem spillere er kommet til Viborg HK i denne 
sæson, og som vi alle kan se, er Laura, Fisker, 
Anna, Majbritt og Madeleine faldet godt til. 
Alle fem har vist eksempler på deres styrker. 
Det har vi taget en snak med Susanne Wilbek 
om, da hun kan sætte ord på, hvad det er, de 
fem spillere er så vanvittigt gode til.

Der er kommet fem spillere til truppen i den-
ne sæson. Majbritt, Madeleine, Fisker, Laura 
og Anna. Kan du ikke starte med at sætte lidt 
ord på de to stregspillere, og hvad det er, de 
bringer til spillet i Viborg HK? 

- De nye spillere bringer alle en utrolig alsi-
dighed i spillet, fordi vi har forskellige typer 
i hele truppen. På stregen er Majbritt med til 
at gøre defensiven til en betonmur at kom-
me igennem. Hun har en rigtig god størrelse 
og spiller med meget fysik. Samtidig er hun 
god til at positionere sig og bringe sine lange 
arme i positioner, der er lette for vores bag-
spillere at finde. 

- Madeleine er en lidt anden type, og er ly-
nende hurtig i kontraspillet og samtidig god 
til at se efter assists i sit spil. Hun er en meget 
rykkende stregspiller, som får skabt plads til 
sig selv mod offensive forsvar. Så Majbritt og 
Madeleine er meget forskellige og kompli-
menterer hinanden rigtig godt i team med 
Ida-Marie. 

- Hos Maria Fisker har vi en dygtig forsvars-
spiller, der gør det meget vanskeligt for 
modstandernes højre fløje at komme til gode 
afslutninger. Det har vi set i starten af sæso-
nen, og der er stor alsidighed i vores spil, da 
Fisker og Nips begge er med til at lukke ned i 
den ene side. Fisker har også en stor rutine at 
trække på, og er en spiller, som modstander-
ne ikke kan lade stå med for meget plads, da 
hun er godt skydende.  

- Laura har et fodskifte og et tempo på fød-
derne, som ingen af vores øvrige spillere har, 
og som ikke mange i hele ligaen kan matche. 
Det betyder, at hun er hamrende dygtig i 
mand-mand situationer. Går modstanderne 

Nye kræfter - et hav af af kompetencer
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all-in på at lukke ned for Laura, er hun dygtig 
til at aflevere bolden videre og lave assists til 
sine medspillere. Hun er komplimenterende 
for de andre bagspillere, da hun tilføjer no-
get, der ikke er de andres spidskompetencer.  

Der har været meget snak om Anna på det 
seneste i medierne, da hun har fået en rigtig 
flot start på sæsonen og faktisk er den mål-
vogter, der har den bedste statistik målt på 

antal kampe. Hvad er det, Anne er så god til 
trods sine kun 18 år?

- Anna er sammensat af mange ting. Hun har 
en rigtig god vinderattitude, hvilket betyder, 
at hun er bedst når det gælder. Anna har lige 
et ekstra gear til de situationer, hvor kampe-
ne spidser til og der skal bruges en redning, 
og hun bliver ikke bange for at præstere. Det 
er en god forudsætning. Så har hun en rigtig 
god fornemmelse for spillet. Hun har ofte 
læst, hvad skytterne vil i en given situation, 
så det er sjældent, hun kommer til at stå dår-
ligt placeret eller i dårlig balance, da hun 

har forudset den situation, der kommer. Som 
en sidste del mestrer hun blandingen af at 
tage initiativ og spille spillet med skytten, 
altså lokker lidt med skytten. Det afhænger 
af skytten, og det er hun god til at vurdere, 
hvilket er usædvanligt for en på 18 år. Det er 
typisk noget man ser hos de ældre og mere 
rutinerede målmænd, der har mødt mange 
forskellige spillere. 
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VELKOMMEN PÅ NYTORV11 GASTRO & BAR 

Et familieforetagende hvor der er hjerterum og højt til loftet. 
Vi er drevet af passion for vores sted og det at give vores gæster  

en super oplevelse, uanset om du nyder vores mad,  
vin, øl, kaffe eller en sen godnatdrink.

Læn dig tilbage, nyd livet, betjeningen og den gode mad.

nytorv11.dk   ·   30 66 80 11

Bon            appetit

1/2side annonce.indd   1 23/05/2019   11.00

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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VIP CLUB - sæsonen 2019 / 2020

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 2019 / 2020

Brøndum Boliger

 
 

- Speciale Jeep & Landrover

4WD Danmark – Fanøvej 9C – DK-8800 Viborg – tlf. +45 72 45 41 11 
se mere på www.4wddanmark.dk 



Kirsten og Ove Glerup
Lynderupgaard Gods

Østervej 1-3, 8832 Skals
Tlf. 86 69 62 99 - Fax 86 69 62 10

Sct. Mathias Centret

Frisør 1
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VIP CLUB - sæsonen 2019 / 2020

Industriparken 
Skals

Gudrun
Bjerregaard

Hald Ege
Efterskole

Sats
Tegn

1990-
2020

       
 
 
 
 
 
 
      Møldrup Tømrer & Snedkerforretning 
        Erhvervsvej 6 
        9632 Møldrup 
        Tlf. 86691571 / 21726871 
         e-mail erling sorensen@mail.dk 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birte Pind
udlejning

NIELS JENSEN
NONBO A/S

BGA ApS

Tjele
Energy ApS

 

 

ole olesen
biludlejning

Ejnar Dalberg

Larsen Viborg ApS
Ærøvej 7 · 8800 Viborg · Telefon 2096 0584

kontakt@larsenviborg.dk

LARSEN

Viborg
Innovations FondSørenS rejSer

Agersbæk
Automobiler

SEAS NVE
Strømmen
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Dit regionale erhvervsrejsebureau

Gartnerivej 11  7500 Holstebro  Tlf. 9610 1050  holstebrorejsecenter.dk

Om Holstebro RejseCenter
Bureauet er pr. 1. juni 2018 fusioneret med Herning RejseCenter.

Bureauet er 100% neutral i forhold til luftfartsselskaber, hoteller,  
biludlejningsselskaber mv. 

Vores fornemste opgave er at finde den rejse, der passer til  
kundernes krav og betingelser. 

Vi vægter det personlige samarbejde, og målet er et højt  
serviceniveau og tilfredse kunder.

Holstebro RejseCenter tilbyder også en professionel løsning til  
erhvervskunder, der selv ønsker at bestille deres rejser online.

Holstebro RejseCenter er Viborg HK´s officielle rejsepartner.
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#BecomeTheBeast
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Mogens Christensen Viborg A/s
Auto-huset skiVe A/s

Viborg HK EH Aalborg
12 Anne Kristensen
24 Josephine Nordstrøm
51 Julie Stokkendal 
4 Laura Damgaard
6 Moa Högdahl
7 Stine Andersen
8 Carin Strömberg
10 Kristina Jørgensen
11 Line Haugsted
13 Madeleine Östlund
14 Amalie Grøn Hansen
21 Maibritt Toft Hansen
22 Pauline Bøgelund 
25 Maria Fisker
31 Ida-Marie Dahl
53 Julie Thinggaard
62 Anne Sofie Filtenborg

Cheftræner: Jakob Vestergaard
Ass. træner: Susanne Wilbek
Holdleder: Liss Kristensen 
Fysioterapi: Rasmus Jøker Bargisen

Holdopstillinger

1  Mie Krogh
2  Julie Aagaard
3  Ida Andersen
4  Sara Madsen
5  Natascha Wollesen
7  Jenny Carlson
8  Cecilie Mørch
9  Laura Skovhus
10  Sofie Neldeberg
11  Emma Aagaard
12  Emma Friberg
14  Emma Steffin
16  Laura Askvist
17  Line Larsen
18  Hanna Åhlén
19  Anna Lillesø
20  Mathilde Storgaard
21  Sara Kjærsgaard
22  Mirja Lyngsø
34  Anne Brinch
44  Mille Eisenhardt
76  Mathilde Bach
    
Træner:  Simon Olsen   
Assistentræner: Pernille Østergaard
      



www.brondum-boliger.dk        Tlf.: 86 61 36 66

-gode boliger til hele familien!

Gode familieboliger med god beliggenhed 
til natur og rekreative områder og alligevel 
ikke langt fra centrum!

Besøg vores hjemmeside og se det store 
udvalg af gode familieboliger.

Bemærk
Vi har nyistandsatte boliger og ledige 
erhvervslokaler i Viborg og Skive !

Bemærk
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Mens din Volkswagen er ung, kan vi tilbyde dig et abonnement, som kan blive mere og 
mere værd, efterhånden som bilen bliver ældre. Med et Service- og Reparationsabonnement 
betaler du et fast beløb med en betalingsfrekvens, du selv vælger. Abonnementet dækker 
serviceeftersyn og reparationer af din Volkswagen i den aftalte periode.
Du får glæde af abonnementet allerede fra den dag, din bil skal have sit første serviceeftersyn. 
Det bliver udført af erfarne Volkswagen teknikere, men regningen udebliver, eftersom
serviceeftersyn og reparationer allerede er betalt via dit abonnement.

Prisen afhænger af bilmodel, motorvariant, hvor lang tid og hvor mange km, du ønsker aftalen skal dække. 
Den oplyste pris er baseret på tegning af abonnement ifm. køb af fabriksny bil. Abonnementet kan opsiges 
med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Der er 14 dages fortrydelsesret. På www.volkswagen.dk/sr 
finder du vores prisberegner, hvor du kan se prisen for det abonnement, der passer dit behov.

Service- og Reparations

      Abonnement.

Model  45.000 km/3år  Samlet min. pris i  
  bindningsperioden
up! Fra kr. 199,- pr. mdr. kr. 398,-

Polo Fra kr. 199,- pr. mdr. kr. 398,-

Golf Fra kr. 199,- pr. mdr. kr. 398,-

Passat Fra kr. 219,- pr. mdr. kr. 438,-

Touran Fra kr. 219,- pr. mdr. kr. 438,-

Sharan Fra kr. 219,- pr. mdr. kr. 438,-

T-Roc Fra kr. 219,- pr. mdr. kr. 438,-

Tiguan Fra kr. 219,- pr. mdr. kr. 438,-
Arteon            Fra kr. 219,- pr. mdr.           kr. 438,- 

Volkswagen Viborg
Lundborgvej 12, 8800 Viborg Tlf. 87 255 100 www.volkswagen-viborg.dk
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 Søndag – torsdag:  

  289 kr.
MENU
• Grillbuffet
• 0,75 L øl/vand eller 
 0,5 L specialøl eller
 1 glas vin
 (spørg efter udvalg)
• Softice ad libitum med  
 lækre toppings

FLAMMEN 
SPECIAL

 Fredag, lørdag og helligdage:

309 kr.

+ 40 kr.
1 valgfri cocktail

+ 40 kr.
1 glas bobler & 

1 kop valgfri kaffe

Lindholm Biler A/S * lindholmbiler.dk * T: 86 61 02 44   /Lindholmbiler
Gl. Århusvej 241,B * 8800 Viborg * info@lindholmbiler.dk
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Hun er ligaens indtil nu tredje mest 
scorende spiller og har med sine 32 mål, 
10 assist, fantastisk forsvarsspil og sto-
re overblik været en vigtig brik i spillet. 
Kristina Jørgensen var også en fornøjelse 
at følge i seneste hjemmekamp, hvor hun 
sammen med resten af holdet tog en 
sikker sejr mod TTH Holstebro. Som altid 
fightede Jørgensen fra start til slut og 
gjorde livet overordentligt surt for TTH’s 
spillere. 
Resultatet blev foruden to point til kon-
toen også en kåring som kampens profil, 
og Kristina fik efter kampen overrakt en 
gave som bevis på kåringen. 

Kåringen som kampens Viborg HK profil 
finder sted ved alle hjemmekampe, hvor 
en spiller der udemærker sig på den 
ene eller anden måde kan blive valgt til 
kampens profil. Det kan være en spiller, 
der har trukket et kæmpe læs i forsvaret, 
en spiller, der scorer et fantastisk mål, går 
forrest når det hele bliver svært eller er 
en fantastisk holdkammerat, der bakker 
op om de andre. Der kan ligge mange 
grunde bag kåringen til kampens pro-
fil, så lyt med, når speakeren annoncer 
kampens profil, og hjælp os med at hylde 
hende lige efter kampen. 

Kampens profil
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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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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

K R I S T I N A  J Ø R G E N S E N
V E N S T R E  B AC K

PAU L I N E  B Ø G E LU N D
H Ø J R E  B AC K

A N N E - S O F I E  F I LT E N B O R G
H Ø J R E  F LØ J

L AU R A  DA M G A A R D
P L AY M A K E R

J U L I E  S T O K K E N DA L
M Å LV O G T E R

C A R I N  S T R Ö M B E R G
V E N S T R E  B AC K

M A D E L E I N E  Ö S T LU N D
S T R E G S P I L L E R

LARS OLSEN A/S
Revisionsfirmaet

J O S E P H I N E 
N O R D S T R Ø M
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
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Sats
Tegn

1990-
2020

A M A L I E  G R Ø N
V E N S T R E  F LØ J

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

M A I B R I T T  T O F T - H A N S E N
S T R E G S P I L L E R

S T I N E  A N D E R S 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

S O F I E  N I E L S E N
F Y S I OT E R A P E U T

L I N E  H AU G S T E D
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
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Ny og spændende aftensmad hver aften 
kan afhentes fra mandag - lørdag kl. 17.00 - 19.30  
Vi bringer også ud
indenfor bygrænsen
- ring og hør nærmere

Hurtig levering og  
konkurrence-
dygtige 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
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Hvis du er over 60 år, får du 25% rabat ved køb af stel fra prisgruppe 195 kr. og op. Enkeltstyrkeglas (indeks 1.5) er med i prisen. Rabatten gives også på flerstyrkeglas fra 800 kr. 
og på eventuelle tillægsydelser. Kan ikke kombineres med 2for1 eller tilbud. ©2019 Specsavers.

Bestil synstest på 
louisnielsen.dk

Gælder stel, glas  
og tillægsydelser

25%
60+ rabat 

Bestil synstest på louisnielsen.dk

  
Viborg 
Sankt Mathias Gade 17   Tlf. 9632 5065 

25%  
rabat på  
alt til alle  
over 60 år 

POKALER VUNDET GENNEM TIDERNE!

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

DM vinder:
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

CL vinder 
2005/06 · 2008/09 · 2009/10

EHF Cup vinder
1993/94 · 1998/99 · 2003/04

Cup Winners Cup vinder
2013/14
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Erhverv og Bolig Byg A/S støtter Viborg HK
Fordi vi vil sporten, og støtte op omkring det lokale sammenhold mellem sporten og 
erhvervslivet.
Viborg HK er ” STORT ” ikke kun i Viborg, men i hele Danmark og det vil vi gerne være 
en del af.

Erhverv og Bolig Byg A/S er en nystartet virksomhed i ” gamle klæder ”. Netop fordi 
det er to kendte og erfarne byggefolk Christian Paulsen og Jacob Riis Sørensen, der 
med deres store erfaring og kendskab til branchen, i fælles ejerskab ønsker at etable-
re sig i et større marked for Hoved- og Totalentrepriser med særligt fokus på erhvervs-
byggeri, detailbutikker og naturligvis dernæst de forskellige boligbyggerier der 
opføres rigtigt meget af rundt omkring.
 
Erhverv og Bolig Byg A/S fokuserer på området Øst-, Midt- og Nordjylland, hvor vi 
kan tilbyde developer-�rmaer, private bygherrer, dagligvare-, detail- og kædebutikker 
og almene boligselskaber, en tættere samarbejdspartner, der kan håndtere alle 
aspekter i en byggeopgave. Fra professionel sparring om byggeopgavens idé og 
modningsfase til tilbud og opførelse.

Erhverv og Bolig Byg A/S har den nødvendige �nansielle styrke fra dag 1, da ejerne 
har indskudt 8 MDKK til sikring af driften mm.

Erhverv og Bolig Byg A/S ønsker ikke at have egenproduktion, men vil imødekom-
me kundens ønske om laveste dagspris for byggeriet ved at være ”fri” i markedet for 
indgåelse af underentreprisekontrakter. EBB A/S vil opfattes som en seriøs samar-
bejdspartner og arbejder udelukkende med virksomheder, der opfylder kravene til 
gældende overenskomster med deres ansatte. 
Vi har særlige erfaringer og kompetencer for afgivelse af tilbud og beskrivelser i den 
tidlige idefase og evner herefter at fastholde projektet gennem et formelt samarbej-
de, en stram styring af projektets budgetter og kvalitet. 
Dette giver kunden en større tryghed i sine økonomiske beslutninger i alle byggeriets 
faser.
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Sidste uge var landsholdsuge og det betyder 
for rigtig mange hold, at de må undvære spil-
lere, der skal med deres respektive landshold 
på træningslejr. I Viborg HK måtte vi undvære 
fem spillere, da Kris, Haugsted, Pauline, Moa 
og Carin alle var udtaget til samling. Dermed 
havde Jakob færre spillere til rådighed ved 
træning. Det til trods, kunne man torsdag 
kun tælle sig til fire færre spillere. Det skyldes 
et besøg fra Rumænien, da AG havde fået en 
uges fri og benyttede sig af muligheden for 
at komme hjem og se til sin familie. Og når 
man så alligevel er i Viborg, så kan man ligeså 
godt træne med i sin tidligere klub. 

Vi tog en snak med AG om skiftet til Valcea 
og om hun er faldet godt til. Læs med her 
og få indsigt i skiftet, de største forskelle fra 
Valcea til Viborg. 

Hej AG! Det gik lidt stærkt sidst vi så dig, og 
du er nu flyttet til Valcea. Hvordan har det 
været at skifte til Valcea, og er du faldet godt 
til? 

- Det gik jo stærkt, og jeg nåede ikke rigtigt 
at få forventninger til noget, før jeg sad i 
flyet. Alt var så overvældende, så jeg tror 
ikke, jeg tænkte så meget. Jeg er blevet taget 
vildt godt i mod, og da jeg ankom i lufthav-
nen og sad i bilen på vej mod Valcea, sad 
jeg og glædede mig til at se, hvad jeg ville 
komme frem til. Selvfølgelig også at skulle 
spille Champions League og i en anden liga. 
Så selv om det på nogle måder var intimide-
rende at forlade noget af det trygge, kunne 
jeg mærke, at det var det rigtige for mig og 
at det bliver vildt spændende. 

Gæsten fra Valcea



Hvad har du gjort for at falde så hurtigt til i 
nye omgivelser? 

- Jeg kom sent tirsdag aften, og allerede tors-
dag tog vi på træningslejr, og det tror jeg, var 
en kæmpe gave, fordi man er sammen som 
hold 24/7. Vi var på træningslejr til mandag 
og lige den her gang gjorde det ikke så me-
get, at der var ventetid, for så kom jeg til at 
snakke meget mere med pigerne. Vi snakke-
de om kampe, vi har spillet mod hinanden 
på landsholdet og i Europæiske kampe, og så 
snakkede vi også om de spillere, vi har spillet 
på hold med. Der var blandt andet nogle, 
der har spillet sammen med MP (Marie Paule 
Gnabouyou, red.). Det giver jo en masse fæl-
les at snakke om. 

- Jeg er faldet godt til og er kommet hur-
tigt ind på holdet og er rigtig glad for det. 
De syv uger, jeg har været afsted har været 
rigtig gode, og jeg har ikke rigtig savnet 
noget endnu. Jo, selvfølgelig min familie og 
Morten, men han har allerede været nede 
og besøge mig, men det hjælper, at vi kan 
Facetime hver dag. På den måde hjælper 
teknologien rigtig meget, så det er overra-
skende nemt. 

Hvad er den største forskel fra Viborg HK til 
Valcea?

- Den største forskel fra Viborg HK til Valcea er 
vel det set-up, der er omkring holdet. I Valcea 
har vi to massører, en fys, en læge, en fysisk 
træner og endnu en, der er fys/fysisk træner. 
Så er der selvfølgelig en målmandstræner 
og assistenttræner. Dagen efter kamp er der 
typisk sat tid af til, at vi skal i spa og have 30 
minutters massage. Restitutionsdelen går de 
meget op i, og vi får kosttilskud efter kamp, 
ligesom der er drikkeyoghurt efter træning. 
På den del er de meget professionelle. 

- Programmet er noget strammere i Valcea, 
end herhjemme i Danmark. Vi spiser frokost 
sammen hver dag på en restaurant i byen, 

som også sponsorerer klubben. Der er også 
afsat hviletid hver dag, da vi spiller mange 
kampe og træner meget. 

- Det er nok de største forskelle. 

Hvordan er det så at være tilbage i Viborg for 
en kort stund?

- Det er som det plejer at være. Det er rigtig 
hyggeligt at se pigerne igen, og dejligt at få 
rørt en bold, så det er skønt at være tilbage 
for en kort bemærkning. Jeg har også haft 
kage med, sådan for at sige tak fordi jeg må 
være med og så også lidt en farvel kage. Det 
gik jo stærkt med at komme afsted. Ellers er 
det jo bare som at komme hjem, jeg er jo 
vokset op i den her hal, og det vil altid være 
den følelse jeg kommer tilbage med.



Stolt sponsor af Viborg HK

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

10-4 Byggecenter

Byens Bilpleje ApS

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Carlsberg Danmark A/S

Cito Materieludlejning

Dansk Caravan Teknik ApS

DS Industritek

Egelund Maskin Service ApS

Erik Arkitekter A/S

Fysio-Shop.dk ApS

Gidex aut. Køle- & Elservice ApS

Hancock Bryggerierne A/S

Handelsbanken Viborg

Jeppes Bilsyn

Jyske Bank

Leth Steel A/S

Børge Hansen

Lindholm Biler A/S

Midtjysk Cylinder Service A/S

MJ Malerfirma

Nyt Syn Viborg ApS

Nørhaven A/S

Overlund VVS

Rema 1000 Marsk Stigs Vej

Thiele - Skovs Optik

Thomas Nørgaard ApS

Toyota Viborg

Vejrumbro Autolakering og Undervognscenter

Vestjysk Bank Viborg

Vibla ApS

Viborg VVS

Kafé Kjelds ApS

Pandekagekroen

Løvbjerg

Pooltech.DK ApS

Kisam Arbejdsmiljørådgivning



Miche eChristina

Lars

Trine

MortenFlemmingPeter
Skal du også
have din bolig
solgt?

55
42

2

VIBORG
v/ Peter S. Mortensen & Flemming Jensen 
Gravene 20 B
8800 Viborg
viborg@home.dk
TLF. 86 61 19 99
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Start altid med en gratis
salgsvurdering hos os!

Kontakt os på tlf. 86 61 19 99 eller
tlf. 86 68 48 44 og hør, hvordan vi kan 
hjælpe dig med at komme godt videre.

BJERRINGBRO
v/ Peter S. Mortensen & Flemming Jensen 
Nørregade 16
8850 Bjerringbro
bjerringbro@home.dk
TLF. 86 68 48 44

SÆSON
KORT

KØB SÆSONKORT
TIL 2019/20 I DAG PÅ

SHOP.VHK.DK



TLF.  70 26 26 86

29 års erfaring med en bred vifte af 
landsdækkende serviceydelser 

FACILITY SERVICE 
for virksomheder og institutioner

Alle kan i princippet levere ren-
gøring – kvalitet til skarp pris er 
derimod en anden sag … 

Vi er for dig, som f.eks. ønsker at 
outsource virksomhedens rengø-
ring, vinduespolering, recep tion, 
indgående opkald, kantine, den 
grønne pleje og lignende opgaver.
 
Så kan du og din virksomhed 
 fokusere på jeres kerne forretning 
– der, med stor sandsynlighed, 
netop ikke er rengøring.

Alle i vores teams er voksne, 
selvtænkende, taler og forstår 
naturligvis dansk, og sætter 
 ordentlighed i højsædet. 

Få et GRATIS og uforpligtende 
tilbud … 

Skal vi mødes?

S ERVICEKOMPAGNIET.DK

Vi  udviser  respekt  

V i  handler  

V i  tager  ansvar  

V i  leverer  kval i tet  

V i  er  mi l jøbevidste 



½fvttv

Strøm får ikke mange af os op ad 
stolen – ja, det skulle da lige være, 
når den forsvinder, og du er nødsaget til at tænde 
op i grillen for at få din morgenkaffe.

SE FILMEN HER

INDRØMMET

Hos Energi Viborg Strøm har vi overskuelige strømpakker med god 
service og uden det sædvanlige salgsgas.

DIT-EL SAML-EL INTRO-EL VORES-EL

Stabilt og trygt 
til bedst mulige 

kvartalspris.

Flere boliger 
– ét abonnement.

Særligt 
velkomsttilbud til 
nye strømkunder.

Vi støtter din klub 
eller forening 
økonomisk.

Energi Viborg Strøm A/S • Industrivej 15 • 8800 Viborg •  8929 2923 • energiviborg.dk

Spørgsmål eller bestilling?
Kundeservice: 8929 2923


