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Tophåndbold for herrer er væk i København, Aarhus og Odense:

Storbyernes udfordringer
Hvorfor er der tophåndbold for herrer i en lille by som Skjern 
med 8.000 indbyggere og ikke i København med flere end én 
million indbyggere? Eller i storbyer som Aarhus og Odense??

Eksperterne er enige om forklaringen: Det handler om penge, 
mangel på opbakning, hård konkurrence og mangel på ildsjæle, 
der VIL håndbolden. 

30-40-50 år tilbage i håndboldhistorien var landets bedste 
herrerække domineret af de klubber i de tre byer: Gladsaxe/HG, 
FIF, Efterslægten, SAGA, HIK, Stadion med flere i København, 
Århus KFUM, AGF, Skobakken, VRI og Viby IF i Aarhus, Ta-
rup-Pårup, Stjernen, Bolbro og Odense KFUM i Odense. Og på 
kvindesiden var billedet næsten det samme. 

Dengang KB-Hallen i København og Århus Stadionhal var fyldt 
til bristepunktet med tilskuere til dobbelt-arrangementer. 

Mange bøtter harpiks er brugt, og mange håndboldsko er slidt 
op siden, men fakta er, at tophåndbolden for herrer er ikke ek-
sisterende i de tre byer. I denne kontekst regnes 1. division ikke 
som tophåndbold hverken på det kommercielle eller tilskuer-
mæssige plan. 

Aalborg Håndbold med seks DM-titler inden for de seneste 12 
år er undtagelsen i storbyernes mangel på herrehåndbold. 

Aarhus Håndbold gik konkurs i 2021, fordi sponsorindtægterne 
efterhånden var blevet for små, og byen har i dag et ”halvt” 
hold, Skanderborg Aarhus Håndbold, som spiller ca. halvdelen 
af kampene i Aarhus. 

På kvinde-siden er Odense Håndbold lykkedes i de senere år 
med to gange DM-guld, mens København Håndbold og Aarhus 
United i dag er den bløde mellemvare i den bedste kvinde- 
række. Hverken økonomisk eller tilskuer-mæssigt er disse 
klubber i nærheden af at være et top-underholdningsprodukt, 
der fylder hallerne. 

Anders Dahl-Nielsen, tidligere landsholdsspiller og landstræner,  
er en af de få, der var med dengang og nu. Dengang som spil-
ler – og nu som medlem af sportsligt udvalg i Skjern Håndbold, 
hvor han har været en del af udviklingen i 25 år.  

-Dengang søgte de største talenter til storbyerne for at studere 
og spille tophåndbold i samme by. Da var det ikke pengene, der 

bestemte. Det er det i dag. Der skal være nogle ildsjæle, der går 
forrest, og der skal være loyale hjerte-sponsorer, der bakker op. 
I storbyerne er der åbenbart hverken ildsjæle eller opbakning til 
håndbold. Der er ingen prestige i det. Engang imellem dukker 
der nogle fantaster op og forsøger sig, men det holder ikke. Der 
skal mere til, siger Anders Dahl-Nielsen. 

Tidligere håndboldtræner og nu ekspert på TV 2, Bent Nye-
gaard, var selv en del af det stærke håndboldmiljø i Odense, da 
der var fire stærke herrehold og flere stærke kvindehold i byen. 

- Det var jo i de pengeløse tider i håndbold, hvor de unge 
samledes i storbyerne for at tage en uddannelse, og det var 
hyggeligt og socialt at spille håndbold. 

- I de store byer – med undtagelse af Aalborg – er der sket det, 
at fodbolden har taget over, og så er der enkelte gange dukket 
nogle op, som troede de kunne drive en håndboldklub, men 
som ikke kunne alligevel. Der er ikke det fællesskab omkring 
håndbolden i storbyerne, som vi ser i byerne med 30.000-
60.000 indbyggere i dag. Det kræver vedholdenhed, som vi ser 
i Odense Håndbold, hvor de forhåbentligt er ved at skabe noget 
større, siger Bent Nyegaard. 

En anden tv-ekspert, Peter Bruun Jørgensen, sad selv som ung 
på tilskuerpladserne til dobbelt-arrangementerne i KB-Hallen 
og fulgte heltene. I dag er der ikke noget tophåndbold for herrer 
at følge i byen. 

-Det handler om økonomi. Fodbolden og de mange kulturelle til-
bud dominerer i København, og man har ikke den lokale forank-
ring, som du ser i de mindre byer. København var tidligere en 
magtfaktor i håndbold. Både på grund af de studerende, som 
flyttede til byen, men også på grund af godt ungdomsarbejde. 
Da f.eks. Virum-Sorgenfri blev dansk mester i KB-Hallen i 1997 
ved at besejre Ajax, København, over to kampe, var der syv 
spillere på holdet, der alle havde fået deres opvækst i klubben, 
og som alle var på landsholdet eller kom det senere, siger Peter 
Bruun Jørgensen. 

-Det er synd, for der er et stort håndboldpublikum i København. 
Det så vi, da Kasi Jesper satte fut i den med AG København, 
men det holdt desværre ikke. Hvis vi skal med igen i Køben-
havn og de andre storbyer kræver det, at der kommer nogen 
med penge, der kan styre det og bygge det solidt op.

Søren Herskind, indfødt Virum-dreng, jubler, efter at traditionsklubben Virum-Sorgenfri i 1997 vandt sit første og hidtil eneste danske mesterskab for herrer 
ved at besejre Ajax i KB-Hallen. Foto: Vibeke Toft/NF/Ritzau Scanpix.

Nej tak til mål-orgier
og til nyt tv-produkt
Det Internationale Håndbold (IHF)  ønsker hurtigt hånd-
bold:  Først kom syv mod seks-reglen, og i denne sæson 
ny regel for hurtigt opgiverkast og færre afleveringer ved 
passivt spil. 

Konsekvensen er tydelig - specielt i topkampene hos 
herrer  i Champions League, i Bundesligaen og i HTH 
Herreligaen herhjemme: Mange mål – alt for mange mål. 
Flere end 40 mål er ikke længere unormalt. Tag runden 
i Champions League i uge 40: Kielce – Kiel 40-37, Elve-
rum – Barcelona 30-46, Paris – Zagreb 40-31 og Pick 
Szeged – Aalborg Håndbold 29-41. 

Store, muskuløse, veltrimmede mænd buldrer frem og 
tilbage i hæsblæsende tempo, flere mål i minuttet, intet 
forsvarsspil og ingen redninger, fordi spillerne er helt frie 
foran mål. 

Er det den slags håndbold, vi ønsker? 

NEJ!!! 

Det etablerede angrebsspil er næsten væk, et godt for-
svar når ikke på plads, og forsvarsspillerne er så ”kloge”, 
at de lader modstanderne gå på mål uden at forsøge at 
tackle, fordi de ved, at det koster to minutters udvisning, 
hvis de rører en modstander.  Resultatet er, at målmæn-
dene er chanceløse, så vi i stedet for redningsprocenter 
mellem 30 og 40 nu er nede på 15-25, selv blandt de 
bedste. 

Det er IHF, der dikterer spillereglerne. Vi må håbe, at der 
er så meget fornuft i IHF-toppen, at man efter de erfarin-
ger, der kommer i denne sæson, sætter sig sammen og 
evaluerer – til håndboldens bedste. Indtil videre er udvik-
lingen mest synlig i herrernes topkampe, men man aner 
det også forude hos de bedste kvindehold. Det holder 
ikke i længden og kan vise sig at være ødelæggende for 
vores elskede spil. 

Det nye produkt fra TV 2 Play
Vi har de seneste mange år fået serveret hundredvis af 
håndboldkampe på TV 2 og TV 2 Sport. Flotte produkti-
oner og top-journalistik. I denne sæson viser TV 2 færre 
kampe på TV 2 og TV 2 Sport, men til gengæld mange 
kampe på TV 2 Play med det klare formål at få flere til at 
købe TV 2 Play. Samlet set er det TV 2s plan at vise flere 
håndboldkampe end tidligere. TV 2 sender fortsat flere 
kampe, end de er forpligtet til i aftalen mellem Dansk 
Håndbold Forbund, Divisionsforeningen Håndbold og 
dem selv. En aftale, der løber til 2025, og som parterne 
er ved at tage tilløb til at genforhandle. 

Tiltaget med kampene på TV 2 Play viser sig samtidig 
at være en spare-øvelse for stationen i Odense med et 
stærkt forringet set up for kampene på TV 2 Play. Kun 
ét kamera i hallen – og ingen journalist eller reporter i 
hallen. Kampene kommenteres hjemme fra lille karle-
kammer på Kvægtorvet i Odense, hvor kommentatoren 
samtidig styrer teknikken. 

Det ligner skole-tv, som vi kender det fra vores barndom. 
Paradoksalt, at man benytter et så dårligt produkt til at 
sælge TV 2 Play til os seere. 

Det er en kendsgerning, at streaming er både nutid 
og især fremtid på tv-fronten, men det skal være med 
kvalitet. Så hellere lidt færre kampe – og gerne på TV2 
Play, en platform, vi enten allerede er på eller vil være 
det i fremtiden. 

HARPIKS 
MENER



Vores udgangspunkt er en kombination af gode, danske, 
håndværksmæssige traditioner med fokus på kvalitet, 
holdbarhed og en moderne højteknologisk produktion.

Virksomheden med produktion, udvikling, kundesupport og 
ledelse ligger i Nykøbing Mors, hvor vi beskæftiger ca. 250 
medarbejdere. Vores medarbejdere er dedikerede fagfolk,
der i samarbejde med håndværkeren sørger for, at du som 
kunde får god kvalitet hver gang.

KPK Døre og Vinduer producerer nogle af 
Danmarks bedste dør- og vinduesløsninger.

Se mere på kpk-vinduer.dk

DØRE OG VINDUER.
MED RESPEKT.



Stjernen er landet
Mikkel Hansen har taget fat på sidste kapitel i karrieren med stor glæde

Pandebåndet er på plads igen, og fingrene fedtet godt ind i 
harpiks. Håndboldstjernen Mikkel Hansen, 35 år, har lagt en 
udfordrende periode i livet bag sig. En knæ-operation og en 
blodprop i lungerne, der i marts stoppede karrieren i Paris  
før tid. Hændelser, der gav stof til eftertanke om livet i familien 
Hansen – alt sammen på tærsklen til et nyt ståsted i livet,  
både håndboldmæssigt og privat. Hjem til Danmark efter  
10 år i Paris. Til Aalborg Håndbold og den danske liga – til  
et pendlerliv med København som familiens primære base.

3. september skete det: Mikkel Hansen fik comeback på 
håndboldbanen og i den danske liga – selvfølgelig til stor 
medieopmærksomhed. Senere har han også spillet sine første 
landskampe siden pausen. Endnu mangler han at få bolig-situa-
tionen på plads i Nordens Paris, så familien også kan være der, 
når kampe og træninger gør det vanskeligt at finde tid til ophold 
i hovedstaden. 

-Det var mentalt hårdt efter 10 år at skulle forlade et sted,  
som ligger ens hjerte så nær. Det var ikke den måde, jeg havde 
ønsket at det skulle stoppe på. Omvendt gav det tid til at være 
sammen med familien, mere tid sammen med børnene og foku-
sere på andre ting, men mentalt var det en hård periode. 

Den nye hverdag
Mikkel Hansen føler sig godt tilpas på sit nye hold i Aalborg  
og den nye tilværelse: 

-Vi har et godt hold med nogle dygtige spillere, og det er nogle 
gode mennesker at være sammen med. Og ikke mindst betyder 
det meget, at min familie har det godt. Min kone er kommet 
hjem og har en hverdag i sin virksomhed, og begge børn er 
kommet  i en integreret institution, som de er rigtig glade for. 
Det er vigtigt, at alle parter i familien har en god hverdag, så 
det ikke påvirker, hvad der sker både på og uden for banen. 

Mikkel Hansen er gift med Stephanie Gundelach, der er stifter 
af og kreativ direktør i mode-firmaet OpéraSport, som hun ejer 
50 pct. af. Parret mødte hinanden i 2017, blev gift i 2020 og har 
børnene Eddie Max på tre år og Vince på et år. 

-Hvordan hænger hverdagen sammen?

-Jeg leder fortsat efter det ”rigtige” hus i Aalborg, så familien 
f.eks. kan komme her på forlængede weekender, så længe bør-
nene ikke går i skole. Ellers afhænger det hele meget af vores 
kampprogram. Når vi spiller på udebane i Champions League, 
er der ikke meget tid i København, men sådan er det. Jeg flyver 
frem og tilbage, og det fungerer fint.  Jeg prøver at få ordnet så 
meget som muligt, når jeg er i Aalborg, så jeg er 100 pct. far og 
mand, når jeg er sammen med familien i København.

-Hvordan har du det fysisk?

-Det ser fint ud. Naturligvis har jeg manglet noget timing, både 
i forhold til de nye holdkammerater og til spillet generelt efter at 
have været ude i et halvt år. Hver træning giver større forståelse 
for holdkammeraternes løbe-baner, og de får også en større 
forståelse for, hvor det er bedst for mig at få bolden. Vi har man-
ge gode spillere, og der er en god stemning på holdet, som gør, 
at man bliver glad for sin beslutning, siger Mikkel Hansen. 

-Fremtiden på landsholdet?

-Det er ikke noget jeg har fokus på i øjeblikket. Jeg er i nuet og 
har simpelt hen ikke tid nok i min hverdag til at tænke på, hvad 
der sker om to-tre år. Det gider jeg ikke tænke på. Det seneste 
halve år har vist, at der er utroligt meget, der kan ske på kort tid. 
Det gælder om at sætte pris på, hvad man har til hverdag  
og være så meget som muligt i nuet. 

FAKTA

MIKKEL HANSEN

35 ÅR

Gift med Stephanie Gundelach
Har sønnerne Eddie Max på 3 år og Vince på 1 år. 

Bor i København og Aalborg.

Klubkarriere: 
• Til og med 1. års U 14: Helsingør IF
• Derefter to år i Virum-Sorgenfri
• Andet års U 16 som efterskoleelev på Oure. 
•  U 18 plus 1. års senior som elev på  

Svendborg Handelsskole
• I GOG frem til sommeren 2008. 
2008-2010: Barcelona
2010-2012:  AG København
2012-2022:  Paris Saint-Germain.
2022 -        :  Aalborg Håndbold – kontrakt indtil 2025. 

Titler på klubplan: 
Dansk mester med GOG i 2007. 
Spansk mester med FC Barcelona 2009 og 2010.
Dansk mester med AG København 2011 og 2012. 
Ni franske mesterskaber med Paris Saint-Germain. 

Landsholdskarriere: 
241 A-landskampe. 
1254 mål – nr. 2 på listen efter Lars Christiansen  
med 1.503 mål. 

Titler med landsholdet: 
OL-guld i 2016
VM-guld i 2019 og 2021. 
EM-guld i 2012. 

Kåret til verdens bedste håndboldspiller i: 
2011, 2015 og 2018. 

VM-topscorer i 2011 og 2019. 

På All Star holdet: 2011, 2021, 2014 og 2021.  
Most valuable player (MVP): 2013, 2019 og 2021. 

Mikkel Hansen har indtil videre deltaget ved fire OL, 2008, 
2012, 2016 og 2020 med en x guld og en x sølv som resultat. 

-OL i Paris i 2024 – lokker det? 

-Det er så langt ude i fremtiden, at det tænker jeg slet ikke på. 

-Livet efter karrieren?

-Det ved jeg ikke endnu, men jeg vil bruge de kommende par  
år til at få snakket mulighederne igennem med nogle af de men-
nesker, man er så heldig at kunne snakke med, bl.a. diverse 
coaches, som eliteidrætsudøvere kan gøre brug af i forhold til 
at få snakket en masse ideer igennem, så man finder ud af, om 
det kun er ideer eller det er noget, man skal gøre noget ud af. 
Det er fint nogle gange at få tingene sagt højt for at finde ud af, 
om det er noget, der giver mening, eller det er ideer, som ikke 
kan føres ud i livet. 

-Noget inden for sportens verden?

-Man skal jo aldrig udelukke noget eller brænde nogle broer, 
men det kunne være rart med weekenderne fri, når man nu i 
snart 20 år har kørt på hver weekend. Jeg er også meget inte-
resseret i kunst og kreative ting, og det kunne også være noget 
for mig, men jeg er slet ikke et sted lige nu, hvor jeg tænker på 

fortsættes side 6

-Vi har et godt hold, og der er en god kemi på holdet, siger Mikkel Hansen. Foto: Henrik Hansen. 



DESIGN
NYHED

/ NORDIC ATMOSPHERE
Oplev Nordic Atmosphere i din lokale HTH-butik, hvor du altid 
kan vende din køkkendrøm med vores køkkeneksperter. 
Du kan også se mere på hth.dk

Intet bygger selvtillid som en stærk hjemmebane. Der, hvor du bliver mødt med åbne arme 
og kærlige krav. Hvor du både lader op og slår dig løs. Med vores designnyhed Nordic 
Atmosphere har vi skabt de perfekte rammer for familielivet. Et køkken i et enkelt 
nordisk design, der inviterer til både nærvær og samvær. 

De riflede fronter i mørk egetræsfinér flyder sammen i rene linjer – en smuk detalje der 
går igen i de eksklusive vitrineskabe. Sammen med de glatte skuffefronter i Mørk Sand 
skaber de en elegant og fortrolig atmosfære. Der er meget, du skal stå på mål for i livet. 
Nogen står ligefrem på mål for Danmark. Men her skal du bare være dig selv. 
Se, det er køkkenkærlighed, der holder.

LIVETS VIGTIGSTE 
HJEMMEBANE



DE VENDER OGSÅ HJEM

Efter hver hjemmekamp skriver Mikkel Hansen autografer i mindst en halv time. Foto: Henrik Hansen

I de seneste år er flere nuværende eller tidligere herrelands-
holdsspiller vendt hjem til den danske liga. Blandt andre 
er Rene Toft Hansen, Nikolaj Markussen og Morten Olsen 
fortsat aktive i henholdsvis Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, 
TTH Holstebro  og i GOG. 

I denne sæson er Mikkel Hansen vendt hjem til Aalborg 
Håndbold, og næste sæson følger flere markante profiler 
efter. Flere af dem efter 10 år i udlandet, som giver dem 
en skattefordel, når de vender hjem. Eneste undtagelse er 
Simon Hald, der vender hjem efter fem år i udlandet. 

Profiler, som både sportsligt og mediemæssigt vil løfte HTH 
Herreligaen. 

De kommer 1. juli 2023: 

Niklas Landin, 34 år,  til Aalborg Håndbold  
– på en fire-årig kontrakt. 

Skiftede i 2012 fra Bjerringbro-Silkeborg til Rhein-Neckar 
Löwen og i 2015 videre til THW Kiel, hvor han har spillet siden. 

Rasmus Lauge, 31 år, til Bjerringbro-Silkeborg Håndbold  
– på en fem-årig kontrakt. 

Skiftede i 2013 fra Bjerringbro-Silkeborg til THW Kiel, hvor han 
spillede i to år. Derefter fire sæsoner i SG Flensburg-Handewitt, 
inden han i 2019 skiftede til Veszprem i Ungarn. 

Henrik Toft Hansen, 35 år, til Mors-Thy Håndbold  
– på en tre-årig kontrakt. 

Skiftede i 2013 til HSV Hamburg efter at have spillet liga i 
HF Mors, AaB Håndbold/Aalborg Håndbold, AG København 
og Bjerringbro-Silkeborg. Efter to år i Hamburg spillede han 
i tre år i SG Flensburg-Handewitt, inden turen i 2018 gik til 
Paris Saint-Germain. 

Simon Hald, 28 år, til Aalborg Håndbold  
– på en fem-årig kontrakt. 

Skiftede i 2018 til SG Flensburg-Handewitt fra Aalborg 
Håndbold. 

det. Jeg har det simpelt hen for sjovt og godt lige nu, og det 
vigtigste for mig er, at jeg er glad for at gå på arbejde hver dag. 
Når både hovedet og kroppen er med, så tror jeg også, at jeg 
kan holde niveauet nogle år endnu. Hvis ikke det er tilfældet, 
så håber jeg også, at jeg har modet til at stoppe, mens legen er 
god. Jeg synes, der har været lidt for mange tilfælde, hvor nogle 
skulle have stoppet i tide. 

Hej Fondens arbejde
- Håber, du at dine børn vil spille håndbold?

- Jeg håber, at mine børn laver lige, hvad de har lyst til, men 
jeg håber, at de vil dyrke en eller anden form for holdsport, så 
de oplever sammenholdet og får forståelsen af at indgå på et 
hold. At lære at indordne sig og respektere forskelligheden. Om 
det så bliver ved fodbold, håndbold eller noget helt andet. Det 
styrer de selv. Jeg spillede også selv både håndbold, fodbold 
og tennis, da jeg var dreng. 

Netop børns trivsel og udfordringer med mobning gjorde, at 
Mikkel Hansen i 2015 stiftede MH24 – Foreningen Mikkel Han-
sen Mod Mobning, der siden da har arbejdet for at øge trivslen 
og styrke fællesskabet i håndboldmiljøet. 

Foreningen skiftede fornyligt navn til Hej Fonden og fik lands-
holdsspillerne Mie Højlund og Mathias Gidsel med på hold-

kortet som ambassadører. Hej Fonden arrangerer håndbold 
camps, besøger klubber og er med ved stævner, når det er 
muligt. Målet er at skabe trygge frirum, give flere succesople-
velser og et stærkere sammenhold for alle. 

- Jeg håber, at jeg får mere tid til arbejdet i Hej Fonden, når 
jeg stopper karrieren, men det at Mie og Mathias er kommet 
med giver flere mennesker, du kan spejle dig i og gøre mere 
opmærksom på, hvordan man opfører sig over for andre men-
nesker – i dette tilfælde børn, men også for at kunne give en 
masse oplevelser, som jeg har fået via håndbold og nogle af  
de minder, man har fra stævner, hvor man f.eks. har ligget på  
en halvdårlig luftmadras. Nogle minder og oplevelser, man 
aldrig glemmer. 

Autograf-skrivning
Med idol-status og popularitet følger mange opgaver – ikke 
mindst at skrive autografer i lang tid og stille op til selfies efter 
hver hjemmekamp i Sparekassen Danmark Arena i Aalborg. 

- Jeg har selv stået som barn og fået autografer af de lokale 
helte i Helsingør og ved, hvad fem sekunder af min tid giver til 
især de yngre. Jo mere opmærksomhed, der kommer på vores 
sport, jo mere bliver f.eks. autografer en del af vores arbejde. 
For 10-15 år siden havde man væsentligt færre pligter som 
håndboldspiller, end man har i dag. Det hænger jo bl.a. sam-
men med, at der i dag er en større  økonomi i håndbold. 

-Straffekast som speciale?

- Jeg tror, det handler meget om erfaring og rutine. Når man har 
stået i situationen mange gange, kommer det ofte af sig selv, 
men selvfølgelig forbereder man sig på de målmænd, man skal 
spille imod, især hvis det er nogle, man har mødt tidligere, og 
de sandsynligvis har set video på mine kast. 

Lidt om Henrik Møllgaard
I månederne op til Mikkel Hansens ankomst til Aalborg Hånd-
bold havde Henrik Møllgaard, tidligere holdkammerat fra Paris 
og fra landsholdet, mange kommentarer om Mikkel Hansen 
som spiller og som person. 

-Nu får du chancen, hvad vil du sige om Henrik Møllgaard som 
ven og holdkammerat?

-Vi snakker meget begge to… Jeg synes, Henrik udviklede sig 
meget som spiller i Paris. Han var dygtig, inden han kom, men 
han fik en international hårdhed i sit spil, han ikke havde haft 
i den danske liga. Han har altid været dygtig til at læse spillet. 
En meget social fyr, som altid er meget opmærksom på alle i 
truppen og prøver at hjælpe alle steder. Jeg kunne godt forestil-
le mig ham som en kommende håndboldtræner, fordi han har 
meget at bidrage med. Han har også nogle fine værdier som 
menneske.

Klar til sidste kapitel
Et stjernespiller er vendt hjem. 10 år mere moden, en voksen 
mand og far. Klar til sidste kapitel i en glorværdig håndbold-
karriere på klubplan og på landsholdet. Med stor motivation 
til at vinde titler, være den bedste udgave af sig selv som 
familie-menneske, bevidst om rollen som forbillede for mange 
unge og med stor lyst til at rette fokus på børns sociale trivsel i 
håndboldmiljøet. 

“Det vigtigste for 
mig, er at jeg er 
glad for at gå på  
arbejde hver dag

MIKKEL HANSEN



AutoMester støtter dansk 
håndbold - og alle med biler

AutoMester er stolt Business Partner i Dansk Håndbold Forbund og vi hjælper 
hver dag rigtig mange tusind danskere med at servicere og reparere deres biler.  
Som Danmarks største værkstedskæde er der altid et AutoMester værksted i 
nærheden af dig - her kan du få repareret og serviceret din bil uanset mærke, 
model og alder og du bevarer naturligvis bilens fabriksgaranti.

Som en ekstra bonus kan du optjene hele 5% af din 
værkstedsregning i AutoMester FordelsKlub - beløbet 
fratrækkes din næste regning. Du får også op til 70% 
på forlystelser, overnatning, streaming og meget mere. 
Se flere tilbud på automester.dk/fordelsklub og tilmeld 
dig allerede i dag helt gratis og uforpligtende.

AutoMester støtter de danske håndboldherrer og -damer

Få op til 70% rabat



Håndbold er mit liv
Nora Mørk er bevidst om, at den næste kamp kan blive den sidste  
efter 10 knæ-operationer

Den norske stjernespiller, 31-årige Nora Mørk, er for anden 
gang i sin karriere i dansk håndbold. En stor profil, der har 
trukket Team Esbjergs trøje over hovedet i denne sæson på en 
to-årig kontrakt, og som allerede i sin første officielle kamp for 
klubben, Super Cup, viste sine store kvaliteter med ni mål. 

Det er 15 år siden, den dengang kun 16-årige Nora Mørk skrev 
kontrakt med Aalborg DH, sammen med sin tvillingesøster, 
Thea. Der var bare det men ved det, at hun da var for ung til 
at spille i den danske liga sammen med de øvrige stjerner i 
Aalborg-klubben. Hun måtte godt spille Champions League og 
nåede tre kampe der, inden hun og søsteren, der blev kors-
båndsskadet, rejste hjem til Oslo – til Bækkelagets Sportsklub, 
hvor de havde fået deres håndboldopvækst og fulgt klubbens 
stjerner som Anja Andersen, Camilla Andersen og Cecilie 
Leganger på nærmeste hold. 

-Var det for tidligt at rejse til Danmark som kun 16-årig? 

-Ja, måske, og det blev ikke bedre af, at min søster blev alvor-
ligt skadet. Så to 16-årige alene i Aalborg. Det var den rigtige 
beslutning at rejse hjem til Bækkelaget igen og spille videre i 
den norske liga, siger Nora Mørk.

Denne gang er Team Esbjerg og  opholdet i Danmark det rette 
sted i karrieren og i livet for Nora Mørk. Efter tre sæsoner i Györ 
i Ungarn, en enkelt sæson i CSM Bucuresti i Rumænien og 
to sæsoner hjemme i Norge hos Vipers Kristiansand trak den 
danske liga, de mange andre norske spillere i Team Esbjerg og 
kæresten Jerry Tollbring (svensk spiller i GOG) i hende. Et valg, 
hun bestemt ikke har fortrudt – med base i en lejlighed i Esbjerg 
og mange køreture til Odense, hvor Tollbring bor. 

Nora Mørk har en stærk udstråling på banen og er ofte i 
mediernes søgelys på grund af sit spil, sin personlighed – og 
en nærmest utrolig skadeshistorik med 10 knæ-operationer: 
To korsbåndsskader (et i hvert knæ), to menisk-operationer og 
seks operationer for springer-knæ.

-Når du går på banen, tænker du så på, at næste kamp kan 
være din sidste, hvis du får en ny alvorlig skade? 

-Da jeg kom tilbage efter min seneste korsbåndsskade i 2020, 
var jeg bange og tænkte på det til både træning og kamp. Nu 
tænker jeg ikke så meget på det, men er helt afklaret med, at 
det kan være sidste gang. Jeg nyder virkelig at spille håndbold, 
og så længe kroppen og ikke mindst mine knæ holder, så håber 
jeg at kunne spille i mange år endnu, men man ved aldrig. Sker 
det, så sker det, siger Nora Mørk, der, hvis det er muligt, gerne 
ser sig selv spille syv-otte år endnu.  

Danmark kontra Norge
- Jeg er vældig glad for at være i Esbjerg. Jeg er en person, der 
altid ønsker at udfordre mig selv. Alting skal ikke være nemt, 
men jeg er det rigtige sted nu. I forhold til at være hjemme i 
Norge er der mindre opmærksomhed på mig, og så er den dan-
ske liga stærk. Der er mere fokus på håndbolden i Danmark, 
bl.a. på tv, og det er imponerende, at vi har 2.000 tilskuere til en 
kamp mod Ringkøbing. 

- Hvordan er forskellen på den danske og den norske  
mentalitet? 

- Danskerne går mere op i, hvordan man har det. Jeg synes, 
vi nordmænd er mere ”kolde” og snakker ikke så meget om, 

FAKTA

NORA MØRK

31 år – fra Oslo, Norge. 

Bor i Esbjerg

Kæreste med Jerry Tollbring, der spiller i GOG. 

Klubkarriere: 
Ungdom – frem til 2007:  
Bækkelagets Sportsklub i Oslo
2007-2008:  Aalborg DH
2008-2009:  Njård
2009-2016:  Larvik HK
2016-2019:  Györ (Ungarn)
2019-2020:  CSM Bucuresti  (Rumænien)
2020-2022:  Vipers, Kristianssand
2022 -  Team Esbjerg – kontrakt til sommeren 
2024 

Landshold:
•  158 kampe og 769 mål for det norske A-landshold.  

(pr. 1. november 2022)
• VM-guld i 2015 og 2021
• EM-guld: 2020, 2014, 2016 og 2020. 
• Fem x vinder af Champions League. 

hvordan man har det, og hvad man føler. Og så er der mere 
snak i Danmark, og man får mere ros. Det er ikke så almindeligt 
i Norge, hvor vi er opvokset med, at du ikke skal tro, at du er 
bedre end andre og husk nu, hvor du kommer fra…

- Når karrieren er slut, vender du så hjem til Norge?  

- Det tænker jeg ikke på lige nu, for jeg håber, at jeg skal spille 
mange år endnu. Min kæreste spiller jo også håndbold, så 
det er ikke godt at vide, hvor vi skal bo. Hvis jeg allerede nu 
begyndte at planlægge noget efter karrieren, så vil jeg have 
forkert fokus. Jeg er og vil være 100 pct. koncentreret om hånd-
bold, og sådan er det, siger Nora Mørk. 

Egen smykkekollektion
Nora Mørk har ikke en uddannelse at falde tilbage på, når 
karrieren slutter. 

- Jeg begyndte i sin tid på lærerstudiet, men fandt hurtigt ud 
af, at det var svært at kombinere med at være håndboldspiller. 
Jeg er i dag selvstændig erhvervsdrivende med eget firma med 
egne sponsorer, f.eks. Red Bull og Adidas, og har min egen 
smykkekollektion hos Gulldia. Jeg er en af de få håndbold-pi-
ger, der ikke har haft studier ved siden af, og jeg er ikke bange 
for at sige, at jeg kun spiller håndbold. Jeg studerer håndbold, 
og håndbold er mit liv, siger Nora Mørk. 

Nora Mørk fik i 2018 sin egen smykkekollektion hos Gulldia, 
og den kan i dag købes i butikker i Norge og på www.gulldia.
no. Hun har selv været med til at designe smykkerne, som alle 
laves i guldforgyldt sølv. 

fortsættes side 10

Nora Mørk: Jeg studerer håndbold og ser alt det håndbold, jeg kan komme til. Foto: Henrik Hansen. 



MERE END BILER

Danmarks ”Mr. Honda”  
følger håndbolden tæt
KIF Koldings succes fik Mikael Larsen med på holdet

Når man er ægte koldingenser, er det vanskeligt ikke i 
årenes løb at have fået håndboldsporten og Danmarks 
mest vindende herrehåndboldklub, KIF Kolding, med bl.a. 14 
danske mesterskaber, ind under huden.

Det er også tilfældet for Mikael Larsen, 61 år, kendt som 
Danmarks Mr. Honda, og som spillede fodbold , indtil han 
var 48 år. Et liv med Honda-biler, fart og tempo med Hondas 
involvering i motorsport, med ved masser af Formel 1 løb og 
DTC-løb på de danske baner.

Trods interessen for motorsport og for fodbold har hånd-
bolden fået Mikael Larsens opmærksomhed. Han er i dag 
country manager for Honda-forhandlerne i Danmark og 
Norge, og med i alt 36 år i firmaets tjeneste, siden han 
begyndte at arbejde med det japanske bil-mærke hos Nic. 
Christiansen, Honda Autoimport i Kolding. Efter et halvt års 
ansættelse fik han ansvaret for Honda-forhandlere i Dan-

mark. Siden 2002 har Honda i Danmark været fabriksejet, 
og Mikael Larsen fulgte med.

- Håndbold kan noget specielt. Der er intensitet, og der sker 
noget hele tiden. En publikumsvenlig sport, ikke mindst i en 
af landets bedste og flotteste arenaer, som vi har i Kolding. 
Spørger du folk, hvad Kolding er mest kendt for, svarer
mange håndbold, siger Mikael Larsen.

- Personligt er jeg ikke kommet så ofte i hallen, men har 
altid fulgt KIF på tv. Helt tilbage fra tiden med spillere som 
Bjarne Jeppesen, Kim G. Jakobsen, Otto Mertz og Karsten 
Holm. Desuden er jeg ”lidt” i familie med tidligere KIF-anfø-
rer John Winther, så håndboldinteressen har altid været der.

- Når jeg engang imellem kom i hallen, oplevede jeg en fan-
tastisk stemning, som ikke findes ret mange andre steder.
Du er tæt på spillerne, de mange kampe i kampene, og det 

var en fornøjelse hele tiden at mærke spillernes og klubbens 
vilje til at ville vinde.

- Jeg har altid været meget aktiv, arbejdet meget med bl.a. 
mange rejser, har selv dyrket sport, så der var ikke tidsmæs-
sig overskud til at komme ret meget i håndboldhallen, men 
jeg fulgte dem tæt, da de begyndte at vinde og dominerede 
dansk herrehåndbold sammen med GOG. Jeg kendte den 
tidligere KIF Kolding-direktør Jens Boesen frahans fortid i 
bil-branchen, og helt naturligt var vi sponsor i KIF i en del år, 
siger Mikael Larsen, der også altid følger de danske hånd-
boldlandshold tæt ved slutrunderne – foran tv-skærmen.

Autocentralen i Kolding har været Honda-forhandler siden 
1993. En familie-virksomhed, som i alle årene har været en
stor del af KIF Kolding. Derigennem er Mikael Larsen også 
kommet tæt på livet i klubben – både med op- og nedture.

- Jeg har altid fulgt Formel 1 tæt. Da jeg blev ansat i 1986, 
var Honda gået ind i Formel 1 med deres motorer året før og 
vandt fem gange i træk, 1987-1991, med kørere som Ayrton 
Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell og Alain Prost. Jeg var 
til en del Formel 1 løb og fik større og større passion for det. I 
dag følger jeg alle Formel 1 løb på tv, ligesom jeg ser anden 
sport som håndbold, fodbold, når jeg har mulighed for det, 
siger Mikael Larsen, der i mange år også fulgte de danske 
DTC-løb tæt og bakkede bl.a. op om det Tom Kristensen 
baserede K-Motorsport og HARTMANN RACING.

Selv om dåbsattesten har rundet de 61 år, har Mikael Larsen 
ingen planer om at gå på pension i en tid, hvor der er udfor-
dringer i bil-branchen.

- Uanset bil-mærke har vi alle i branchen de samme udfor-
dringer med leveringsituationen i kølvandet på covid og 
mangel på mikrochips, og vi står i et marked med stor fokus 
på brændstof til bilerne. Det er spændende at arbejde med 
og have fokus på nye bil-modeller, siger Mikael Larsen, der 
har 5 medarbejdere på kontoret i Kolding.

Hondas nye Civic-model, en hybrid-bil. Mikael Larsen: Håndbold kan noget specielt.

Advertorial
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Nora Mørk ved, at næste kamp kan blive den sidste – efter 10 knæ-operationer. Foto: Henrik Hansen

Henrik Dudek, er stoppet som formand i TMS Ringsted  
efter 13 år - de første 10 år som formand for foreningen, 
mens de seneste tre år har været som formand for aktie-
selskabet bag herreholdet. Dudek, der er 59 år, har samtidig 
meddelt, at han forlader klubben helt for udelukkende  
at hellige sig familien og jobbet som administrerende  
direktør i Dansk Kabel TV. Dudek var tidligere engageret  
i Slagelse FHs projekt med Anja Andersen, hvor han bl.a.  
var assistenttræner. Han er desuden stoppet som medlem 
af bestyrelsen i Divisionsforeningen Håndbold, hvor han  
var næstformand indtil slut september i år. Jens Stuhr er  
ny formand i TMS Ringsted, mens Ian Marko Fog fortsætter 
som direktør i klubben, der pt. spiller i 1. division herrer. 

Peter Bredsdorff-Larsen, tidligere assistenttræner på  
det danske herrelandshold og mangeårig cheftræner i  
Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, er en af initiativtagerne  
til det nye håndbold-projekt i Aarhus, Aarhus HC. 
Holdet spiller i denne sæson i 1. division på licensen  
fra HEI-Håndbold og har hjemmebane i Skæring Hallen.   

Peter Bredsdorff-Larsen er sportslig ansvarlig og bestyrelses-
medlem i klubben, der bl.a. har tidligere liga-profiler som  
Jens Fredsgaard og Chris Jørgensen på holdkortet. 
Peter Bredsdorff-Larsen er desuden landstræner for  
det færøske herrelandshold og en af landstrænerne for  
de danske elitedommere i håndbold. 

Karen Brødsgaard, tidligere dobbelt OL-guldvinder  
i håndbold, har skiftet jobbet som assistenttræner i  
Odense Håndbold ud med jobbet som sportschef i  
LykkeLiga Ungdom, som hendes tidligere landsholds-
kollega, Rikke Nielsen, stiftede i 2017. 

Karen Brødsgaard skal være spillende indpisker i en  
ungdomssatsning og sikre, at unge med udviklings -
handicap bevarer og udbygger deres håndboldfællesskab. 

LykkeLiga Ungdom er sikret via en donation fra TrygFonden 
i tre år. 

Det er smykker, som ikke kun er til fest, men også til hverdag. 
9-tallet, som hun spiller med både på landsholdet og i Team 
Esbjerg, er gennemgående sammen med en håndbold. Hun 
benytter også et kompas og små kugler i smykkerne. Kompas-
set hentyder til, at hun er meget på rejse, og kuglerne er hende 
selv og hendes to søstre, Thea og storesøster Kaja. 

Måske tv-ekspert
Nora Mørk ser helst sig selv fortsætte i håndbold-verdenen: 

- Håndbold vil altid være en del af mit liv. Det kan være som 
træner, men det nemmeste er jo at blive ekspert på tv. Det 
bliver sikkert også muligt at udbygge samarbejdet med Red Bull 
og Adidas, men jeg ser på det, når den tid kommer. 

Nora Mørk er en person, som mange gerne vil have fat i: 

- Jeg er en ganske stille pige. Jeg vil ikke sige, at jeg er 
introvert, men heller ikke ekstrovert, nærmere midt imellem. 
Jeg trives bedst med mennesker, jeg kender godt. Jeg er med 

alderen blevet bedre til at snakke med folk, men det er ikke 
noget, jeg opsøger. Jeg siger tit nej i dag, men det var jeg ikke 
så god til tidligere. Jeg er klar over, at det hører med til jobbet at 
stille op til forskellige opgaver, og det gør jeg rent professionelt. 
Jeg er meget pligtopfyldende, men jeg kan også være hård, 
hvis der f.eks. er noget, der tager for lang tid eller går over mine 
grænser. 

Det var ingen tilfældighed, Nora Mørk blev håndboldspiller. 

- Vi er en rigtig håndboldfamilie. Min far og mor har spillet hånd-
bold, og min mor arbejdede i Bækkelagets Sportsklub, så vi tre 
piger spillede, fra vi var helt små.

Håndbold har derfor altid fyldt meget i hendes liv. Når hun i dag 
ikke selv træner eller spiller: 

- Så ser jeg håndbold – på tv eller på computeren. Jeg ser alle 
kampe i Champions League for kvinder og også en del herre-
kampe. Jeg følger alt håndbold. 

“Jeg trives bedst 
med mennesker,
 jeg kender godt

NORA MØRK
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Kom godt fra
start

Byggeriet
gennemgås.
Nøglerne
overdrages

Aftale 
underskrevet.
Byggeprocessen
starter

Udtrykket.
Inventar, 
belysning og
sanitet

Materialevalg.
Ude og inde

Tilretning af
tegninger. Inde
og ude

Kom godt fra start. Vælg 
den rigtige boligtype.
Sammen taler vi om, 
hvordan vi kan finde frem 
til den boligtype, der 
matcher dig og din famili-
es ønsker, både hvad 
angår størrelse, økonomi 
og energi- og miljømæs-
sige krav.

Dit hus står nu færdigt. Vi 
sørger for den bedst 
mulige aflevering, hvor vi 
gennemgår eventuelle 
fejl og mangler. Det er 
også først her, at du skal 
betale.

Det er nu alle dine idéer 
og valg vækkes til live. Vi 
begynder nemlig at 
bygge dit drømmehus.

Køkken og bad, valg af 
hårde hvidevarer og 
sanitet og hvilke lyskilder, 
der skal være i boligen. 
Det er bl.a. nogle af de 
valg, der nu skal træffes.

Materialerne skal nu 
vælges. Hvilke mursten, 
vinduer og tagsten skal 
f.eks. præge husets 
udvendige fremtoning, og 
hvilke gulv, lofter og døre 
skal danne rammerne 
indvendigt?

Tiden er kommet til at 
foretage valg om, hvor-
dan dit hus skal udformes 
både indvendigt og 
udvendigt. Hvor mange 
rum skal der være, skal 
der laves en carport osv.

Vi har skabt en model, der leder dig og dit Klimahus sikkert 
igennem alle byggefaser – fra idé til virkelighed. Modellen bygger 
på vores viden og erfaring og sikrer, at alle detaljer bliver husket.

SAMMEN SKABER
VI DIT KLIMAHUS

VI BYGGER ALTID
FREMTIDEN 
FRA STARTEN

NÅR DU BYGGER MED KLIMAHUSE,
FÅR DU DET HELE MED I PRISEN.
DET KALDER VI ”ALL INHUSIVE”

Hos Klimahuse forener vi fremtidens krav til energi og 
miljø med de klare økonomiske fordele, der er for bolig-
ejere. Det mener vi giver mening. Vi har rødder tilbage til 
1973 og var det første byggeselskab, som gik over til 
udelukkende at bygge lavenergihuse. Det har gjort os til 
markedsledere, og vi ved derfor, hvad vi snakker om, 
når det kommer til lavenergibyggerier.

Når du vælger at bygge med os, kan du regne med, at kvaliteten er i 
top. Vi bygger udelukkende med kvalitetsmaterialer og vores 
standarder starter ved høj. Det betyder bl.a., at vi stiller de skrappeste 
krav til energiforbrug og indeklima, og vi bruger kvalitetsmaterialer, når 
det kommer til mur, tag, vinduer, gulve og lofter. Og det er alt sammen 
inkluderet i prisen. Du får nemlig kvalitetsløsninger for mere end 
300.000 kr. med i købet, når du bygger med os. 

13 m²
Værelse

13 m²
Værelse

12 m²
Værelse

6 m²
Bad

7 m²
Bryggers

Køl OvnFrys

3 m²
Depot

5 m²
Bad

13 m²
Entre / Gang

13 m²
Soveværelse

24 m²
Stue

Te
kn

ik
sk

ab

37 m²
Køkken alrum

18 m²
Overdækket terrasse

-

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Kampagnen gælder i Jylland og på Fyn og Sjælland t.o.m. 31/10-2022.
Priserne kan ikke kombineres med andre rabatter, og de gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri.

Klimapakke
inkluderet i prisen 

• 5 kW solcelleanlæg med
inverter

• 5 kW batteri

• Luft til luft varmepumpe 
med komfortvarme under 
klinkerne eller luft til vand 
varmepumpe med 
gulvvarme i hele huset

• Varmegenvinding

• Kølekomfort i ventilationen

• Energimærkning A2020

Overtagelse
uden risiko

• Prisgaranti i 
byggeperioden

• Fugtighedsrapport

• Individuel trykprøvning

• Funktionsafprøvning

• Energimærkning A2020

• Byggeskadeforsikring i 10 år

• Betal ved overdragelse

Tilvalg uden
ekstraregning

• Vælg mellem ensidig taghæld-
ning og funkis

• 3-lags lavenergiruder træ/alu

• Valgfri loft – troldtekt eller gips

• Laminat gulve i alle rum

• HTH (1.000 kr./m2 bolig)

• Armaturer fra Cassøe

• Bruseløsning fra Unidrain, 
Glasline

• Væghængte toiletter

• Filt på væggene

• Massive indvendige døre

• 10 spots med udskiftelige 
pærer

Længehus 180 m2 
• Stort køkken-alrum og stue • Tre børneværelser • Soveværelse med eget badeværelse

Pris Jylland Pris Fyn Pris Sjælland 
3.195.000 kr. 2.995.000 kr. 2.845.000 kr. 

Salgsplan
KLIMA-L 180

KLIMAHUSE A/S · LENE HAUS VEJ 15 · 7430 IKAST · TLF. 42 12 33 22 · KLIMAHUSE.COM

Du få
r det hele med i prisen!

Gælder t.o.m.1/12-2022

Spar penge påenergiregningen 

_

_

ALL INHUSIVESe det hele på klimahuse.com

Bliv selvforsynende*
med nyt hus og spar penge

på energiregningen

Lige nu kører vi kampagne på 4 udvalgte huse.
Det betyder, at du får et 5 kW solcelleanlæg 
inkluderet i prisen, når du bygger et af kampag-
nehusene med os. Konkret får du:

* Bygningsdriften over et på varme, varmt  vand og ventilation. ** Solceller bliver placeret på carporten, og inverter/batteri i depot. Gælder t.o.m. 1/12-2022

5 kW solcelleanlæg med inverter
5 kW batteri**
Effektiv varmepumpe
Vælg mellem ensidig taghældning og funkis

Længehus 180 m²
• Stort køkken-alrum og stue • Tre børneværelser • Soveværelse med eget badeværelse   

Pris Jylland
2.845.000 kr.

Pris Fyn
3.125.000 kr.

Pris Sjælland
3.375.000 kr.



Et værdifuldt partnerskab 
Norlys er den stolte hovedsponsor af Hånd-
boldherrerne – et partnerskab, der langt fra er 
tilfældigt. Det er drevet af fælles værdier og am-
bitioner, så det giver genklang helt ind i DNA’et 
hos både Norlys og Dansk Håndbold Forbund. 

Øverst på listen står fællesskabet og ønsket om 

at bringe Danmark sammen. Håndboldherrerne 
gør det på banen. Norlys gør det ved at levere 
energi, internet og tv til alle husstande fra den 
indre by til den yderste markvej – og ved at op-
stille ladestandere over hele landet, så vi får fart 
på den grønne omstilling i vores allesammens 
Danmark. 

Hvis dét ikke er et perfekt match … 

FAKTA

MADS MENSAH

Født 12. august 1991 i Holbæk – 31 år. 
Hans mor er dansk, faderen fra Ghana. 

Bor i Handewitt i Tyskland

Gift med Line – har tre børn: 
Asta på 3 år, Edith på 2 år og Aksel på tre måneder. 

Klubkarriere: 
Ungdom: Holbæk, Himmelev og FIF

2008-2010:  AG Håndbold
2010 – 2011:  Nordsjælland Håndbold
2011-2012:  AG København
2012-2014:  Aalborg Håndbold
2014-2020:  Rhein-Neckar Löwen
2020 -        :  SG Flensburg-Handewitt – kontrakt 
til 2026. 

172 A-landskampe – 307 mål. 

VM-guld i 2019 og 2021
OL-guld i 2016. 

Dansk mester i 2013 og tysk mester i 2016 og 2017. Mensah: Blandt favoritterne
Mads Mensah er VM-klar – ser frem til sin 13. slutrunde 

Mads Mensah er efterhånden blevet 31 år og er en af de mange 
meget rutinerede spillere på det danske herrelandshold. Selv 
er han faktisk i tvivl om, hvorvidt han er på ungt eller gammelt 
hold, når landsholdet er samlet og spiller fodbold til opvarm-
ning, men i SG Flensburg-Handewitt, hvor han spiller på tredje 
sæson, er han på gammelt hold. Nu ser han frem mod VM i 
Sverige og Polen i januar – hans 13. slutrunde, incl. to OL-del-
tagelser. 

Bookmakerne har Danmark som storfavorit til at vinde VM for 
tredje gang i træk. 

-Som forsvarende verdensmestre og med det stærke hold, vi 
har, vil jeg gå så langt og sige, at vi er blandt favoritterne, men 
ikke storfavorit. Frankrig, Sverige og Spanien bliver formentlig 
vores værste konkurrenter. Jeg tror, at hold som Egypten og 
Island godt kan overraske og nå langt i turneringen, siger Mads 
Mensah, der debuterede på landsholdet i 2011. 

Mads Mensah er kendt som landstræner Nikolaj Jacobsens 
altmuligmand på landsholdet. Han kan dække op på begge 
back-positioner, ligesom han kan spille alle tre pladser i bagkæ-
den. Han er ikke den store målsluger, men en spiller, der laver 
få fejl og kender holdets spillestil ud og ind. 

Det sidste skyldes ikke mindst, at han i syv sæsoner havde 
Nikolaj Jacobsen som klubtræner. Først to sæsoner i Aalborg 
Håndbold og senere fem sæsoner sammen i Rhein-Neckar 
Löwen. Nu er Nikolaj Jacobsen i gang med sin sjette sæson 

Mads Mensah klar til VM i Sverige til januar. Foto: DHF/Ernst van Norde. 

som landstræner. Mads Mensah kaldes populært for Nikolaj 
Jacobsens søn på grund af deres mange år sammen. 

Mads Mensah går ind til den kommende slutrunde i god form. 

- Jeg har heldigvis aldrig været alvorligt skadet, og kroppen har 
det fint. Jeg fik i sommer foretaget en operation i mit ene knæ 
og fjernet noget forkalkning, der generede mig. Det er gået godt 
efterfølgende.  Jeg er ved at være oppe i fulde omdrejninger 
igen og føler mig godt tilpas med den rolle, jeg har på holdet i 
Flensburg. 

Mads Mensah og familien synes så godt om at være i Flens-
burg, at han for snart et år siden forlængede kontrakten til 
2026. Til den til er han knap 35 år og har spillet 14 sæsoner i 
Bundesligaen. Derefter går turen mod Aalborg, hvor fru Line 
kommer fra. Parret blev gift i 2018, efter at Mads havde friet til 
hende inde på banen i forbindelse med en kamp i Mannheim, 
hvor Rhein-Neckar Löwen spiller. 

-Vi har aldrig været i tvivl om, at vi vil bo i Aalborg, når tiden i 
Flensburg er forbi. Det er stedet for os. Vi har allerede købt hus 
i Aalborg og sommerhus i Blokhus, så vi glæder os, selv om det 
er nogle år ude i fremtiden. 

Familien Mensah bor i Handewitt – lige syd fra grænsen. Her 
bor i alt fem spillere fra holdet med deres familier, tre danske og 
to svenske. 
- Vi rejser meget, og vores bedre halvdele er gode til at hjælpe 

VM FOR HERRER

Mesterskabet finder sted i Sverige og Polen i perioden  
12.-29. januar 2023. 

Danmark spiller sin indledende pulje i Malmö Arena efter 
følgende plan: 

12. januar kl. 20.30: Danmark – Belgien
15. januar kl. 18.00: Danmark – Bahrain
17. januar kl. 18.00: Danmark – Tunesien. 

De tre bedst placerede hold fra puljen går videre til  
mellemrunden. 

Her krydser danskernes pulje med puljen med Egypten,  
Kroatien, Marokko og USA. 

Fra denne pulje med seks hold går de to bedst placerede hold 
videre til kvartfinalerne, hvorefter det er knock out-kampe. 

Finale og bronze-kamp spilles 29. januar i Tele2 Arena  
i Stockholm. 

hinanden og være sociale sammen, når vi er væk, siger Mads 
Mensah.

Der er travlhed på hjemmefronten i det lille hjem. Parrets tre 
børn er født inden for tre år og fire måneder. Asta i marts 2019, 
Edith i august 2020 og Aksel i juli 2022. 

-Vi får heldigvis stor hjælp i hverdagen af min mor, der er gået 
på pension, ligesom Lines far og mor også er flinke til at komme 
og hjælpe. Desuden har vi verdens bedste barnepige-familie 
lige i nærheden, så vi er dækket godt ind, selv om der er nok at 
se til med tre ble-børn, indtil Asta smed bleen for nogle måne-
der siden, siger Mads Mensah. 

Selv om der er næsten fire år til kontrakten med SG Flens-
burg-Handewitt udløber, lægger Mads Mensah ikke skjul på, 
at han gerne vil slutte karrieren i Aalborg Håndbold, hvor han 
spillede 2012-2014 med bl.a. et dansk mesterskab i 2013. 

-Der kan ske meget i løbet af de kommende år, men hvis jeg 
har niveauet, og Jan Larsen kan bruge mig, så må vi se. Jeg 
ved, at han har mit nummer, siger Mads Mensah, der fortsat  
har gode relationer i det nordjyske. Blandt dem er Aalborg 
Håndbolds Martin Larsen, der pt. er ude med sin tredje kors-
båndsskade. Også han har fået tre børn på få år. 

-Vi må konstatere, at den konkurrence er sluttet uafgjort. Ingen 
af os skal have flere børn. Mig bekendt, griner Mensah med sin 
sædvanlige lune.



Et værdifuldt partnerskab 
Norlys er den stolte hovedsponsor af Hånd-
boldherrerne – et partnerskab, der langt fra er 
tilfældigt. Det er drevet af fælles værdier og am-
bitioner, så det giver genklang helt ind i DNA’et 
hos både Norlys og Dansk Håndbold Forbund. 

Øverst på listen står fællesskabet og ønsket om 

at bringe Danmark sammen. Håndboldherrerne 
gør det på banen. Norlys gør det ved at levere 
energi, internet og tv til alle husstande fra den 
indre by til den yderste markvej – og ved at op-
stille ladestandere over hele landet, så vi får fart 
på den grønne omstilling i vores allesammens 
Danmark. 

Hvis dét ikke er et perfekt match … 



FAKTA

RIKKE IVERSEN

29 år – fra København

Uddannelse: Lærer

Single

Bor i Odense. 

Klubkarriere: 

Ungdom:  
Virum-Sorgenfri

2011-2012:  Lyngby HK
2012-2015:  Nykøbing Falster Håndbold
2015-2020:  Silkeborg-Voel KFUM
2020 -        :  Odense Håndbold – kontrakt til 2023. 

Landsholdskarriere: 
46 A-landskampe - 67 mål. (inden EM). Stor tro på EM-succes

Rikke Iversen klar til at kæmpe i midterforsvaret
29-årige Rikke Iversen vil knokle alt det bedste, hun har lært i 
midterforsvaret ved EM i disse dage. Som hun selv udtrykker 
det, har hun altid måttet knokle for at blive en bedre håndbold-
spiller og opnå det, hun er i dag: En vigtig brik på det danske 
kvindelandshold – både i forsvar og angreb – og være det sam-
me på klubholdet i Odense Håndbold. Sådan bliver det også til 
EM – og helt specielt med sin storesøster Sarah ved sin side 
noget af tiden i forsvaret. 

Når disse linjer læses, har landsholdet spillet de tre indledende 
kampe ved EM i Slovenien, og vi tror på, at holdet er blandt de 
tre hold, der har kvalificeret sig til mellemrunden. 

-Jeg har en kæmpe tro på, at vi når langt i turneringen og slutter 
med at spille om medaljer, siger Rikke Iversen. Den udvikling, 
vi har været igennem de seneste to år, skal gerne fortsætte. Vi 
har et stærkt og homogent hold, der har det godt sammen, og 
vi forbedrer os hver gang, vi er samlet, så det er fedt at være en 
del af landsholdet i øjeblikket. Et hold, hvor der også er plads til 
at være forskellige.

Rikke Iversen har været en del af landsholdet siden 2015. I 
begyndelsen i en mindre rolle, men i dag med en stor rolle som 
fighter og indpisker, der går forrest. Til denne slutrunde er det 
sammen med hendes tre år ældre storesøster Sarah, der til 
dagligt spiller i Ikast Håndbold. 

-Vi var også til slutrunde sammen i 2017, men da sad jeg bag 
bænken som 17. mand det meste af tiden. Dette er første slut-

Rikke Iversen har kæmpet sig fri på stregen på kvindelandsholdet. Foto: DHF/Lars Møller. 

runde, hvor vi begge kommer til at være en bærende del af hol-
det. Det er fantastisk at spille på landsholdet og til en slutrunde 
sammen med sin søster, siger Rikke Iversen. 

Hårdt arbejde
Der var ingen tegn på en landsholdskarriere, da Rikke Iversen 
begyndte som håndboldspiller hjemme i Virum-Sorgenfri, hvor 
hun spillede alle sine ungdomsår.  

-Absolut ikke et kæmpetalent. Jeg var knokleren, der måtte 
arbejde hårdt for det, men det er lykkedes. Jeg er blevet bedre, 
efterhånden som jeg har fået mere rutine og erfaring fra ikke 
mindst Champions League-kampe på klubholdet. 

Rikke Iversen, der bor i et rækkehus i Odense sammen med sin 
hund, har ikke kun brugt tid på håndboldbanen. Hun uddan-
nede sig til lærer, mens hun spillede i Silkeborg-Voel KFUM, 
underviste allerede i to år inden studierne og var lærer i to år 
efter uddannelsen. Inden hun flyttede til Silkeborg, læste hun 
erhvervsøkonomi på CBS i København, og hun er slet ikke 
færdig med at videreuddanne sig. 

- Jeg elsker at være skolelærer, men har også bestemt, at 
jeg vil bruge tiden, mens jeg er håndboldspiller til at gøre mig 
klogere. Derfor har jeg søgt ind på studiet i økonomi og ledelse 
for at tage en master i det. Når jeg har klaret det, så må det 
vise sig efter håndboldkarrieren, hvilken vej jeg vælger. Jeg har 
mange drømme om fremtiden, men nyder foreløbigt at spille 
håndbold og læse for at blive klogere, siger Rikke Iversen, der 

flittigt bruger tiden på at være sammen med sin familie, selv om 
den er spredt med forældrene i København, søster, svoger og 
nevø i Ikast og hende selv i Odense. 

- Vi besøger hinanden så ofte som muligt og er rigtig gode til 
at udnytte de muligheder, der er med træningsfri dage. Så er vi 
sammen to-tre dage ad gangen. Sådan har vi altid haft det, og 
det er skønt med et stærkt sammenhold. 

Ordblind
Rikke Iversen har ikke blot måttet knokle på håndboldbanen for 
at opnå sine mål. Hun har heller aldrig lagt skjul på, at hun også 
havde det svært i skolen, fordi hun havde svært ved at læse. 
Først i gymnasiet blev hun diagnosticeret som ordblind – til gen-
gæld med stor flair for tal. 

- Jeg fortæller om mine oplevelser med ordblindhed så ofte, jeg 
har mulighed for det, og når der er tid til det, tager jeg gerne ud 
på skoler for at fortælle min historie, så det kan hjælpe andre 
i samme situation. Det er også med til, at der kommer større 
fokus på det.

Viljen er varemærket for den stærke stregspiller, både på og 
uden for banen. I disse dage gælder det viljen til at sikre metal 
til det danske kvindelandshold ved EM i Slovenien. 

EM FOR KVINDER

4.- 20. november i Slovenien, Nordmakedonien og  
Montenegro.  Der deltager 16 hold, fordelt på fire puljer. 

Turneringen spilles en måned tidligere end normalt  
på grund fodbold-VM i Qatar i december. 

Danmark er i indledende pulje med Sverige, Slovenien  
og Serbien. Kampene spilles i Celje i Slovenien. 

Når disse linjer læses, er kampene i den indledende pulje spil-
let, men vi er optimister og tror på, at kvindelandsholdsholdet 
har klaret sig blandt de tre bedste og møder de tre bedste hold 
fra puljen med Norge, Ungarn, Kroatien og Schweiz. 

Kampene i hovedrunden spilles i den slovenske hovedstad 
Ljubljana, og der er kampdage 10., 12., 14. og 16. november,  
alt efter placeringerne i den indledende pulje. 

De to bedste hold fra hver af puljerne i hovedrunden går 
videre til semifinalerne, der spilles 18. november i Ljubljana. 
Samme dag spilles kampen om 5.-6. pladsen mellem de to 
3’ere i puljerne. 

Der er finale og bronze-kamp søndag 20. november.

De afsluttende kampe spilles også i Stozice Arena  
i Ljubljana. 



Sparekassen Kronjylland er hovedsponsor for Danmarks bedste kvindelige 
håndboldspillere. De har investeret ekstremt mange timer for at blive de 
bedste. Vi investerer hver dag vores tid i at give vores kunder økonomisk 
tryghed med bedst mulige rådgivning og service. 

sparkron.dk/tid | tlf. 89 12 24 00



FAKTA

KRISTINA MULLE 
KRISTIANSEN

33 år – født i Taastrup

Bor i Jyllinge

Kæreste med Louise Vejsager.  
Sammen har de sønnen Viggo på 2 ½ år. 

Uddannelse:
Uddannet i butik i Sport24 i Holstebro. 

Klubkarriere: 
- 2007: Ungdom i Roar Roskilde
2007-2015: Team Tvis Holstebro 
2015 -       :    Nykøbing Falster Håndbold.  

Kontrakt til 2025.

• DM-guld med Nykøbing Falster Håndbold
• 2 x EHF Cup-guld med Team Tvis Holstebro
• Pokal-guld og Super Cup vinder med NFH. 

Landsholdskarriere: 
155 A-landskampe 2007 -2017. 
32 U-landskampe.
45 Y-landskampe. Ring igen, når jeg fylder 40, 

så spiller jeg nok stadig
Kristina Mulle Kristiansen er i gang med sin 15. sæson i træk i kvindeligaen  
– og elsker sit arbejde

I 15 sæsoner i træk har 33-årige Kristina Mulle Kristiansen  
sat sit præg på den danske kvindeliga. Læg dertil, at hun  
som yngling spillede barndomsklubben Roar Roskilde op i  
1. division, og at hun i sin første sæson i Team Tvis Holstebro 
(som klubben hed dengang) var med til at vinde 1. division og 
rykke op i ligaen. 17 sæsoner i alt – tæt på 600 kampe plus  
232 landskampe på forskellige landshold. 

Mulle stopper ikke her. Hun har kontrakt med Nykøbing Falster 
Håndbold frem til 2025, og som sædvanlig skarp i replikken 
siger Mulle. 

-Du må gerne ringe igen, når jeg fylder 40 år. Så spiller jeg nok 
stadig…

-Jeg er fortsat glad for mit arbejde som håndboldspiller. Jeg 
tager glad og motiveret til træning hver dag og til kampe og har 
ingen planer om at stoppe, så længe det er sjovt, og jeg holder 
niveau. Jeg er 36 år, når den nuværende kontrakt udløber.

-Udlandet?

-Det har aldrig været et tema for mig. Jeg er et tryghedsmenne-
ske og spiller med hjertet i de få klubber, jeg har været i.  
Jeg ønsker at være i nærheden af familie og venner, og derfor 
har jeg også kun været i tre klubber i min karriere. Først mange 
år - fra fire til 17 år - i barndomsklubben Roar i Roskilde, så otte 
år i Team Tvis Holstebro og nu er jeg i gang med min ottende 
sæson i NFH, der sandsynligvis også bliver min sidste klub på 
topplan.  

I 2007 tog Mulle ellers det store spring. Væk fra mor og far i det 
sjællandske til Holstebro, hvor klubben var ved at bygge et nyt 
dameprojekt med unge lokale talenter – suppleret af kommende 
stjerner som Mulle, Sandra Toft og Nycke Groot. Mulle kom hur-
tigt i trygge rammer hos gode mennesker omkring klubben og 

Efter 15 år i kvindeligaen elsker Kristina Mulle Kristiansen fortsat hver eneste træning og hver kamp. En stor profil for Nykøbing Falster Håndbold  
– på og uden for banen. Foto:  Peter Larsen

tog vestjyderne med storm med sit gode humør og ikke mindst 
forrygende håndbold. 

Mulle drønede rundt i Holstebro i sin lille Fiat 500 og talte med 
alle, hun mødte på sin vej, fans, sponsorer og andet godtfolk. 
Hun blev symbolet på dameholdets succes i byen og udviklede 
sit talent til en af Danmarks bedste playmakere. 287 kampe for 
Team Tvis Holstebro på otte sæsoner. Samtidig uddannede hun 
sig i Sport24 i Holstebro, fik sine første tatoveringer og viste 
sine første pige-kærester frem. 

Med Mulle på holdkortet ramte holdet toppen af dansk kvin-
dehåndbold i de kommende år, to x vinder af EHF Cuppen og 
DM-sølv. Samtidig fik Mulle sit gennembrud på A-landsholdet 
og nåede 155 kampe på 10 år fra 2007 til 2017. Mulle hamre-
de målene ind – ikke mindst på kontraer.  I dag er hun mere 
assist-dronning end målscorer. 

-Sådan er min rolle på NFHs hold i dag, og det passer mig fint. 
Det er  lige så vigtigt for mig at have sidste eller næstsidste afle-
vering før et mål end at score målet. Folk siger godt nok, at jeg 
skal skyde noget mere, men nu passer det bedst, at jeg spiller, 
som jeg gør, så bare vi vinder… 

-Landsholdet?

-Det var en skøn tid, men slet ikke noget, jeg skænker en tanke 
i dag. Et afsluttet kapitel. Jeg er et andet sted i min håndbold-
karriere og i livet i dag og ser tilbage på tiden på landsholdet 
med stor glæde. Sikke en masse oplevelser – på både U- og 
A-landsholdene. 

Mulle har undgået alvorlige skader i karrieren. 

-En brækket tommelfinger og andre småting, så jeg har været 
heldig. 

Lille Viggo
Privat lever Mulle sammen med kæresten Louise Vejsager, der 
arbejder i Danske Bank. Sammen har de sønnen Viggo på 2 ½ 
år. 

-Der er andet i livet end håndbold. Viggo får al vores kærlighed, 
og på et tidspunkt skal vi nok også have et barn mere, men 
det er ikke lige nu. Vi er flyttet til Jyllinge, hvor vi først købte en 
grund, så tegnede vi et hus, byggede det - og nu bor vi her med 
en kæmpehave. Det er skønt. Det tager 36 minutter at køre til 
træning, når vi træner i Valby og halvanden time, når vi træner 
i Nykøbing, hvor vi har en enkelt overnatning om ugen for at 
træne der to dage, siger Mulle. 

Masser af tv
Mulles popularitet har betydet, at hun har deltaget i mange 
tv-programmer de seneste år. ”Til middag hos”, ”Fangerne på 
Fortet” og Zulu HK sammen med vennen Lars Rasmussen, 
som hun var i Team Tvis Holstebro samtidig med. 

-Lige nu er vi i gang med optagelserne til programmer, hvor 
Lars og jeg forsøger at lære forskellige kendisser at spille hånd-
bold. De vises på Discovery+ i det nye år. 

Blandt deltagerne er Mads Vad, Umut, Micki Cheng, Kasper 
Fisker, Faustix, Philip Devantier, Emil Thorup, Cheif1, Bubber 
og Cyron Melville. 

-Efter karrieren?

-Det tænker jeg slet ikke på nu. Der er mange år til, og til den 
tid kommer der sikkert én og siger: Mulle, jeg tror lige, jeg har 
noget for dig….
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FAKTA

SKJERN HÅNDBOLD

En sammenlægning af Skjern Gymnastikforening 
af 1916 og Skjern KFUM & Ks Idrætsforening i 
1992 med det formål at fremme håndboldsporten i 
Skjern og Vestjylland. Holdet spillede i 1992 i  
2. division. Skjern Håndbold har således netop 
fejret 30 års jubilæum. 

Direktør: Carsten Thygesen

SKJERN BANK

Stiftet 7. februar 1906. 
Hovedsæde i Skjern plus ni afdelinger:  
Esbjerg, Bramming, Ribe, Varde, Ølgod, 
Hellerup, Virum, Hørsholm og Valby.  
200 ansatte. 

Direktør: Per Munck. 

Er der to, der står sammen…
Så er det Skjern Håndbold og Skjern Bank: 30 år som hovedsponsor. Helt unikt.

Hovedsponsorer kommer og går i håndboldklubberne. Blot ikke 
i Skjern Håndbold. Her har Skjern Bank været hovedsponsor i 
30 år. Siden Skjern Håndbold blev en realitet i 1992, da de to 
lokale klubber, Skjern GF og Skjern KFUM & K, slog pjalterne 
sammen.  De ville mere end at spille i 2, division. DM-titler, po-
kal-titler, Champions League-deltagelse, ny arena, selvfølgelig 
Skjern Bank Arena, og meget mere har de to parter oplevet og 
opnået sammen i de 30 år.  I dag er Skjern Håndbold en top-
klub med en omsætning på 20-25 mio. kr. pr. sæson. Verdens 
mindste storklub, som de kalder sig selv. 

-Partnerskabet med Skjern Håndbold er en stor del af vores 
DNA, og det er ikke noget, man vælger fra, siger Per Munck, 
direktør i Skjern Bank gennem mere end 20 år. Vi kan tydeligt 
mærke, at vores kunder og vores netværk har stor sympati for 
de værdier, vi deler med Skjern Håndbold. Der er en masse 
synergi i samarbejdet, når ansatte og kunder ofte snakker om 
Skjern Håndbold. 

-Samarbejdet med Skjern Håndbold er værdiskabende for 
banken. Vi har kunder i hele landet, og vi har ofte fået nye 
kunder, fordi de har set Skjern Håndbold og vores eksponering i 
tv. Noget, der giver Skjern Bank stor opmærksomhed og værdi, 
siger it- og marketingchef i Skjern Bank, Jørgen Dalgaard, der 
har været med i samarbejdet med Skjern Bank fra dag et. Han 
har nemlig været i banken i 44 år. Banken har i dag over 200 
samarbejdsaftaler med klubber og foreninger over hele landet – 
fra elite til bredde og fra Skjern til Hørsholm. 

-I Skjern Bank spejler vi os i de lokale samfund, vi og vores 
medarbejdere er en del af. Det giver værdi og fællesskabsfølel-
se for alle parter, siger Jørgen Dalgaard. 

-Vi tænker ens i banken og i håndboldklubben, er i dialog med 
hinanden flere gange om ugen og sparrer med hinanden. Vi er 
meget tæt på klubbens daglige ledelse, trænere og spillertrup-
pen, men vi har altid holdt tingene adskilt: Vi blander os aldrig 
i det sportslige. Vi er en kommerciel partner og skal holde os 
langt væk fra det sportslige, siger Jørgen Dalgaard. 

Klubbens fundament
Skjern Håndbolds direktør, Carsten Thygesen, har også været 
med fra den første hovedsponsorkontrakt mellem de to parter 
blev underskrevet. 

De står sammen i Skjern: Fra venstre direktør Per Munck, Skjern Bank, direktør Carsten Thygesen, Skjern Håndbold,  
og it- og marketingchef Jørgen Dalgaard, Skjern Bank. 

-Skjern Bank er fundamentet under vores produkt i Skjern 
Håndbold. Sammen med mange andre loyale sponsorer giver 
bankens opbakning bestyrelsen og den daglige ledelse i klub-
ben tryghed omkring økonomien, så vi kan tænke og arbejde 
strategisk mere end et år frem i stedet for brandslukning. Vi har 
f.eks. allerede nu underskrifter på mere end halvdelen af spon-
soraftalerne til sæsonen 2023-2024, siger Carsten Thygesen. 

-Det gør det også nemmere at tiltrække nye sponsorer, når 
kontinuiteten hos de eksisterende sponsorer er så stor som den 
er i Skjern Håndbold. Samarbejdet med Skjern Bank signalerer 
stabilitet, og det er et vigtigt parameter for os – også i forhold 
til nye spillere. De ved altid, at de får deres løn til tiden i Skjern 
Håndbold, siger Carsten Thygesen. 

-Det er vigtigt for os i klubben hele tiden at sørge for, at Skjern 
Bank får den eksponering og den opmærksomhed, som de 
fortjener og har krav på. At vi ikke bare tror, at de – og andre 

loyale sponsorer – kan spises af med mindre, fordi de er med 
år efter år. De skal have det, de betaler for – til hver kamp i hele 
sæsonen. Vi skal huske at værne om de sponsorer, vi har og 
udvikle os sammen med dem, fastslår Carsten Thygesen, der til 
en kamp fornylig hørte speakeren sige: 

-Så har Skjern Bank reduceret til 3-4 !!!

-Et navne-sammenfald, der meget godt illustrerer partnerskabet 
mellem banken og klubben og giver et billede af værdien for 
begge parter, siger Carsten Thygesen. 

Så om 10 år, når Skjern Håndbold fejrer 40 års jubilæum, er det 
formentligt fortsat med Skjern Bank som hovedsponsor. 40 års 
partnerskab. Helt unikt. 

Et symbol på det gode samarbejde: Én gang hvert år er alle spillere, trænere og administration i Skjern Håndbold på besøg i Skjern Bank. 



STOLT hovedsponsor i 30 år
I Skjern Bank har vi været hovedsponsor i Skjern Håndbold siden begyndelsen i 
1992. Vi er stolte over at have været med på rejsen, og vi glædes over det gode 
partnerskab.

Har du brug for en stærk økonomisk medspiller, der er med hele vejen, så 
kontakt Skjern Bank. 

Vi ser frem til at høre fra dig.

Banktorvet 3 • Skjern • 9682 1333 • skjernbank.dk



FAKTA

HEINE ERIKSEN

58 år. (59 år 22. november 2022)

Fra Thisted

Bor i Aarhus. Bonusdatter fra tidligere forhold. 
Kæreste i Norge. 

Uddannelse: 
Studentereksamen fra Thisted Gymnasium
Bachelor i samfundsfag fra Aalborg Universitet. 

Trænerkarriere: 
Landstræner i Dansk Håndbold Forbund  
2001-2022 med 246 Y-landskampe,  
210 U-landskampe og 16 A-landskampe. 

Klubtrænerkarriere for kvindehold: 
1992-2006:  Ikast fS, VRI, Horsens H., Fox Team 

Nord og Randers. 
2017 -        :  Aarhus United. 

Et håndbold-liv fyldt med
kvindelige talenter
Heine Eriksen har takket af efter imponerende 21 år som 
U-landstræner, men er klar til 10 år mere i klub-regi

Det emmer af håndbold i den gamle stadionhal i Aarhus. Hvis 
træværket i hallen kunne tale... De fysiske rammer virker som 
uberørt af menneskehænder siden byens håndbold-storheds-
tid i 60erne og 70erne med tusindvis af tilskuere og mange 
topklubber. I dag en umoderne hal, men en hal med sjæl. En 
institution i dansk håndbold.

Inde på banen - en ganske almindelig grå mandag formiddag 
- går en anden institution i dansk håndbold og snakker med en 
af de frivillige i Aarhus United, en pensioneret skrædder, der er 
ved at klippe et reklamebanner til. 

Heine Eriksen, 59 år om få dage, er en institution i dansk 
kvinde-håndbold. Netop stoppet som landstræner i Dansk 
Håndbold Forbunds system efter 21 år og knap 500 landskam-
pe, primært med U- og Y-landshold, og klubtræner på højeste 
niveau 1992-2006 og igen fra 2017.

Hans lod blev pige- og kvindehåndbold. Lige siden han begynd-
te som pige-træner i hjembyen Thisted i 70erne og 80erne, hvor 
der var dygtige pige-hold, der markerede sig ved mesterskaber. 

- Det har været en fantastisk tid i håndboldens verden, og jeg 
har ikke tænkt mig at stoppe, før jeg bliver 69 om 10 år. Jeg vil 
simpelthen ikke være træner som 70-årig. Tiden må så vise, om 
jeg arbejder som træner eller noget andet i håndboldverdenen 
de næste 10 år, ligesom jeg heller ikke vil afvise et træner-job 
i udlandet, siger Heine Eriksen, thyboen, der blev inkarneret 
aarhusianer. Han har boet i byen siden 1996 og nyder livet og 
byen i fulde drag. 

- Jeg stoppede op, da jeg blev 50 år og besluttede, at jeg ville 
fortsætte i håndboldverdenen indtil pensionen. I år besluttede 

Heine Eriksen i aktion som landstræner: Jeg har altid været DHFs mand og været klar, når de kaldte. Foto: IHF. 

jeg så, at det efter 21 år er slut i DHFs regi. Jeg har nydt mit 
arbejde hver eneste dag både i klubberne og i DHF og ville ikke 
ændre noget, hvis jeg fik muligheden. Nu er jeg på fuld tid i Aar-
hus United og så involveret i arbejdet i klubben på alle områder, 
at jeg vil koncentrere mig om det projekt, der begyndte for fem 
år siden. 

I 21 år har Heine Eriksen været ansvarlig for arbejdet med de 
største talenter på kvindesiden, set et utal af klubkampe og del-
taget i så mange slutrunder rundt om i verden, at han ikke selv 
har tal på det. Hans job er overtaget af Ole Bitsch, der desuden 
er liga-træner i Randers HK. 

-Mens jeg var træner i Horsens, blev jeg kontaktet af daværen-
de A-landstræner Jan Pytlick, der spurgte, om vi kunne mødes 
til en snak i Aarhus. Jeg troede, at han ville snakke om spillere 
og havde  ingen anelse om, at han ville snakke om landstræ-
ner-job. Det mundede ud i en fire-årig aftale, og det første kuld, 
jeg havde, var årgang 85-86 med blandt andre Trine Troelsen. 
Jeg havde aldrig drømt om, at det skulle blive til 21 år…

-Selv om det er svært at udpege det bedste hold, jeg har haft, 
er det nok årgang 88-89 med blandt andre Lærke Møller, Ca-
milla Dalby, Sandra Toft, Kristina Mulle Kristiansen, Mia Boesen 
og Susan Thorsgaard. De tabte ikke i 49 landskampe i træk, 
men sluttede desværre deres U-landsholdstid med at tabe 
VM-finalen på et mål i sidste sekund, husker Heine Eriksen. 

-Desværre endte mange af disse dygtige spillere på bæn-
ken i deres klubber, fordi ligaen dengang var tæt pakket med 
udenlandske stjerner. Derfor fik vort A-landshold ikke det fulde 
udbytte af talentmassen, og flere af spillerne stoppede karri-
eren i en tidlig alder. Det kunne vi måske have undgået ved at 

have haft et B-landshold/rekrutterings-landshold, men det har 
enten ikke været en del af strategien i DHF, eller også har der 
ikke været penge til det. Desværre, siger Heine Eriksen, der har 
glædet sig over et godt samarbejde med landstrænerne Jan 
Pytlick, Brian Lyngholm, Klavs Bruun Jørgensen og Jesper Jen-
sen foruden de mange assistenttrænere, der har været tilknyttet 
u-landsholdene. 

Altid skadet
Ligesom de fleste andre drenge i Thisted spillede Heine Eriksen 
både fodbold og håndbold. Gymnastiksalen på Borgerskolen 
lagde gulv til håndbolden, indtil Thy Hallen blev bygget på 
Lerpyttervej. Den unge Eriksen var bagspiller, men stoppede i 
en ung alder. 

- Jeg var altid skadet, så jeg kunne lige så godt stoppe. Side-
løbende var jeg af de mange dygtige ledere i Thisted IK hentet 
ind som ungdomstræner. Jeg blev grebet af trænerjobbet og 
blev i 1992 kontaktet af Lars Friis Hansen, der var cheftræner i 
Ikast fS. Han tilbød mig jobbet som assistenttræner, og allerede 
året efter blev jeg cheftræner for holdet med blandt andre Tonje 
Kjærgaard og  Kristine Andersen. Vi sikrede os bronze i en 
meget stærk liga, klubbens første medalje.

Fra Ikast gik det slag i slag på klubplan med cheftræner-job 
i VRI, Horsens, Frederikshavn og Randers, inden landstræ-
ner-gerningen blev på fuld tid. Det var det i 11 år – i et halvt år 
endda suppleret som jobbet som A-landstræner, da DHF havde 
brug for hjælp. 

Aarhus United blev stiftet i 2017, og Heine Eriksen gik med 
ombord som cheftræner. En klub, et miljø og projekt, som han 
nyder at være en del af som en af tre fuldtidsansatte. 

-Jeg har fået Aarhus United fuldstændig ind under huden. Sam-
tidig med, at vi udvikler spillere, udvikler vi klubben sæson efter 
sæson, og ambitionen er, at vi altid vil med i slutspillet, altså top 
otte. Vi er nu i gang med sjette sæson, og vi tager store skridt 
som klub hver sæson – sammen med meget engagerede folk 
rundt om klubben, siger Heine Eriksen.

Det er ikke kun et job for ham. Det er en livsstil. Så ingen over-
raskelse, hvis han om 10 år slutter et langt håndbold-liv i netop 
Aarhus United – og derefter giver et nap med som frivillig i klub-
ben sammen med den pensionerede skrædder i Stadionhallen. 



Vestjysk Bank har en ambition om at blive Danmarks 
stærkeste lokalbank. Det betyder blandt andet, at vi 
bakker op om de lokalsamfund, vi er en del af.  Derfor er vi 
også stolt sponsor af mere end 1.000 lokale foreninger og 
sportsklubber, både inden for elite- og breddeidrætten. 
På den måde bidrager vi til et aktivt fællesskab.

vestjyskbank.dk

Vi støtter
elitesporten. 
Og et aktivt 
fællesskab.



RASMUS BECH

Har siden 1977 som journalist og kommentator  
på ugemagasinet ’Alt om Sport’ og dagbladet  
Politiken – hvor han var ansat i 37 år  
– dækket hele 44 slutrunder ved EM, VM  
og OL med kvindelige og mandlige A- og  
U-landshold i håndbold. 

Rasmus Bech var i 16 år chef på Politikens  
sportsredaktion og med i bladets ledelse. 
 
I 2018 modtog han Dansk Sprognævns sprogpris.

Da ilden 
tog fat i 
1967
Skolelærer Mikkelsen fik gløderne til  
at blusse op igen

Af Rasmus Bech

Indtil den eventyrlige VM-slutrunde i Sverige i januar 1967 hav-
de det mandlige danske håndboldlandshold bare ’været med’, 
når der blev spillet om verdensmesterskabet i den forholdsvis 
lille sport. Javist havde vi opfundet spillet her i landet, men 
nogen stormagt var vi ikke.

Men i ’67 fængede det, da et afbudsramt dansk mandskab fik 
VM-sølv ved den bare sjette slutrunde i spillets historie. Siden 
er der afviklet 21 VM-stævner.

Succesen i ’67 kom lige i kølvandet på landsholdets såkaldte 
spritvåde skandaletur til Georgien i Sovjetunionen – en noget 
festlig turné, der udløste karantæner til nærmest alle spillere. 
Karantænen blev dog ophævet i god tid inden VM-slutrunden i 
Sverige, men markante spillere som Gert Andersen og Jørgen 
Petersen, kaldet ’verdens bedste’, valgte at blive hjemme i 
protest mod forbundet.

Ikke desto mindre betød resultatet i Sverige, at det lille Dansk 
Håndbold Forbund, som nærmest var et ’sidegadekontor’ i 
Vester Voldgade i København med et par ansatte – drevet af 
navnkundige Erik Larsen, der var en sand mester i turnerings-
planer og europæiske togafgange – fik drømme om en fremtidig 
hovedrolle på spillets store scene.

Jeg selv, som teenagedreng, så VM-kampene i Sverige på et 
grynet sort/hvidt tv – og det samme gjorde den 18-årige Leif 
Mikkelsen, der slog sine folder i Frederiksbergklubben SAGA, 
og som 10 år senere skulle få gløderne fra Sverige til at flamme 
op igen.

Stortalentet Mikkelsen
Skolelærer Mikkelsen – håndboldspillet var i amatørdagene jo 
et sandt skolelærerspil – var den første alvorlige trænersatsning 
i DHFs historie. 28-årige Leif Mikkelsen var et trænertalent me-
get inspireret af den jugoslaviske håndboldskole, som var do-
minerende i en periode i 70erne og 80erne, hvor spillet havde 
udviklet sig fysisk hårdt, hvilket ikke mindst skyldtes Rumænien.

Leif Mikkelsen var en vældig succes i begyndelsen af sin 10 
år lange landstrænerperiode. Han skabte store forventninger 
til landsholdets præstationer ved VM på hjemmebane i 1978 
gennem en succesrig test i den klassiske 4-nationersturnering 
i Ljubljana i Jugoslavien, hvor modstanderne var Vesttyskland, 
Tjekkoslovakiet og Jugoslavien. Ja, det var længe før Murens 
fald, som betød nye grænser og nye navne.

I smukke Ljubljana kunne Mikkelsen præsentere landsholdets 
bedste skytter: Den etablerede Anders Dahl-Nielsen, der også 
blev kaldt ’håndboldens Franz Beckenbauer’, og den nye Mi-
chael Berg, kanonkongen fra Holte.

Jeg var i Ljubljana som udsendt reporter for Politiken – og 
jeg var kun to timer fra at få debut på landsholdet. Fredericia 
KFUM-spilleren Heine Sørensen og endnu et par spillere turde 
ikke flyve, så de var rejst ned gennem Europa med tog, og det 
var en lang tur. Mikkelsen var bekymret for, om de ville nå frem 
i tide til den første kamp, og han spurgte derfor mig, der havde 
en beskeden håndboldfortid i Hvidovre og Roskilde, om jeg var 
parat til at klæde om og tage plads på bænken. For at være 
med til at fylde den ud. Det ville jo se pænt ud, ikke sandt.

En jublende landstræner Leif Mikkelsen ved VM på hjemmebane i 1978. Foto: Mogens Ladegaard/Ritzau Scanpix. 

Jeg sagde straks ja. Og jeg havde da en lumsk idé om, at 
jeg kunne få et sidste minut på banen i åbningskampen mod 
Jugoslavien, hvis spændingen om resultatet var udløst. Men det 
hele blev desværre ikke til noget, fordi Heine Sørensen og co. 
dukkede op to timer inden kampen. Øv. Nåh, Danmark vandt i 
øvrigt 29-27, Michael Berg scorede 10 mål, Anders Dahl 7.

Det sluttede med en fiasko
VM på hjemmebane i ’78, som var kommet i stand i kraft af 
hårdt og årelangt internationalt benarbejde af den daværende 
DHF-formand Helge Paulsen, endte med en 4.-plads til det
danske hold.

Leif Mikkelsen blev en sand mediestjerne gennem det engage-
ment, han viste på udskiftningsbænken. Og da han og over-
skægget drønede op og ned langs den ene sidelinje i Danmarks 
25-23-sejr over Polen i Randers-Hallen – hvor Michael Berg 
blev topscorer med 8 mål – tog han hele TV-Danmark med 
storm. Her var en mand, der gav alt.

4.-pladser blev imidlertid Leif Mikkelsens lod. Efter noget af 
en fiasko ved OL-turneringen i Moskva 1980 – sommer-OL 
passede rigtig skidt med amatørernes vinter-håndbold, så det 
var ikke andet end ventet – blev det til endnu en VM-4.-plads i 
Vesttyskland i ’82.

Det var en hæsblæsende og sindsoprivende spændende tur-
nering med tre danske et-måls-sejre over Jugoslavien, Spanien 
og Sverige – og et et-måls-nederlag til Polen i bronzekampen. 
TV-billeder afslørede, at Danmark blev direkte snydt af de 
rumænske dommere: Polens to sidste scoringer var overtrådt. 
Det var forbryderisk, men ingen sensation; dommere var ’påvir-
kelige’ i de år.

Leif Mikkelsen tog holdet til OL i Los Angeles i ’84 – og endnu 
en 4.-plads. Bevares, det var olympisk fremgang, men det skete 
også med en trup, der var i ubalance. Flere af spillerne var en-
gageret i bevægelsen ’Idræt for fred’, andre på holdet fandt det 
helvedes forstyrrende, blandt dem Anders Dahl-Nielsen, der 
senere i en bog revsede Per Skaarup gevaldigt.

Tre 4.-pladser, Danmark var etableret i verdenseliten, det var 
målet med ansættelsen af Leif Mikkelsen i ’77 – men så kom 
nedturen for Mikkelsen og holdet. Anders Dahl-Nielsen var
stoppet, det samme var målmandslegenden Mogens ’Muggi’ 
Jeppesen, og ved VM i Schweiz endte det med en fiasko og et 
farvel til det gode selskab – Danmark røg ned i B-gruppen, der
i ’87 skulle spille sit ’2. divisions-VM’ i Merano i Italien.

Optakten var en frygtelig testturnering i Spanien, hvor Danmark 
tabte sine tre kampe. Værst var det mod Sovjet, hvor et vold-
somt landskamp-rekordnederlag truede, men hvor Erik Veje

Rasmussen, der nu er kunstmaler og Venstre-politiker, udnytte-
de riposten fra sit eget brændte straffekast på overliggeren og 
begrænsede øretæven til 17-34.

Leif Mikkelsen var rasende, og spillerne fik en kæmpe skide-
balle i omklædningsrummet efter kampen. Vi journalister kunne 
høre hele møgfaldet fra den hæse landstræner, idet væggene til 
omklædningsrummet ikke var muret helt ned til gulvet. Spiller-
ne blev sendt ud i bussen, der kørte over hals og hoved – og 
berømte Knud Lundberg, der var seniorreporter på Aktuelt, 
nåede ikke med og blev efterladt på P-pladsen. Næste dag stod 
der på Ekstra Bladets forside denne hilsen til Mikkelsen: FYR 
DEN MAND.

Anders Dahl kom til
Men det skete ikke. Leif Mikkelsen stod også i spidsen for 
holdet under B-VM i Italien, hvor de to bedste hold kvalificerede 
sig til OL i Seoul ’88. Det var det danske hold ikke i nærheden 
af – Danmark sluttede på 7.-pladsen, Leif Mikkelsen bad om at 
blive løst fra sin kontrakt, og ny mand i chefstolen blev Anders 
Dahl-Nielsen, seminarielektoren fra Ribe.

Han holdt gang i gløderne i fem vanskelige år, og i en slags 
bizart ’samarbejde’ med borgerkrigen i Jugoslavien – en ulyk-
kelig krig, som også det danske fodboldlandshold som bekendt 
nød godt af – fik Anders Dahl-Nielsen landsholdet tilbage i det 
bedste VM-selskab i 1993. På bekostning af jugoslaverne.

Og ni år senere vandt Danmark bronze ved EM i Sverige – det 
første medaljesæt siden ’67.

En ny æra var begyndt.



Støt Julehjælp 2022 på 
MobilePay 13 221  

Alle børn fortjener en god juleaften. 

*alle donationer går ubeskåret til Julehjælp.

Vi støtter også Julehjælp 2022

- eller læs mere på folkehjaelp.dk

Skellet mellem rig og fattig i Danmark er blevet større, og tusindvis af børn lider 
afsavn i deres hverdag. De rekordhøje prisstigninger presser udsatte børnefamilier 
ekstra hårdt. Derfor er det vigtigt, at børnene én dag om året kan føle sig som deres 

jævnaldrende og nyde en dejlig juleaften.

I år samler Dansk Folkehjælp ind i partnerskab med EKSTRA BLADET, 
ELGIGANTEN, SENDENTANKE.DK, SPORTSMASTER og REMA 1000, så vi kan give fattige 

børnefamilier i Danmark en god jul med julemad og gaver til børnene.



FAKTA

SIMON DAHL

31 år.

Bor på Islands Brygge, Nørrebro, København
sammen med kæresten Julie. 

Fra Hvide Sande.

Uddannelse: 
Studentereksamen fra Ringkøbing Gymnasium
Snart færdig med EHF Master Coach

Cheftræner i Nordsjælland Håndbold siden 2019. 

Assistenttræner på U20 landsholdet (herrer). 

Ung vestjysk 
træner udfolder talentet 
i Nordsjælland
31-årige Simon Dahl elsker sit job med at udvikle talenter i klubben 
og på U 20 landsholdet – og livet på Nørrebro i København

Dengang 25-årige Simon Dahl trodsede sin mors gode råd 
hjemme fra Hvide Sande, da han fortalte hende, at han ville 
leve af at være håndboldtræner. Hun mente, at han skulle få 
en uddannelse og et rigtigt arbejde. Dengang i 2016  blev han 
assistenttræner for herrerne i Nordsjælland Håndbold samtidig 
med et job som leder af drengehåndbold på KIES (Københavns 
Idrætsefterskole).

To år forinden havde han rykket teltpælene op i det vestjyske 
for at blive talenttræner i Helsingør IF samtidig med, at han var 
lærervikar på en skole. 

-Håndbold og København var drømmen for mig, og så kunne 
jeg tre gange om ugen træne talenter i Helsingør med Henrik 
Kronborg som læremester. Da jeg fik tilbuddet, havde jeg sagt 
ja til at fortsætte som U 18 træner i Skjern Håndbold. Jeg sagde 
først nej tak, men efter lidt betænkningstid bankede jeg på Thy-
gesens (Skjern-bossen, red.) dør og fortalte om job-tilbuddet. 
Jeg fik lov at køre til Helsingør til en snak og to dage til at tænke 
over det. Det blev et ja til et nyt liv og begyndelsen til det, der i 
dag er et drømmejob for mig, siger Simon Dahl.

I dag er Simon Dahl 31 år, cheftræner for Nordsjælland 
Håndbold i ligaen på fjerde sæson og assistenttræner på U20 
landsholdet for herrer. 

-Jeg er så glad og glæder mig til hver eneste træning. Projektet 
med Nordsjælland Håndbold er i fremdrift. Vi har intensiveret 
og investeret kraftigt i talentarbejdet, og vi føler, at vi er ved at 

Simon Dahl i aktion på bænken for Nordsjælland Håndbold.  Foto: Jan F. Stephan. 

være konkurrencedygtige med flere hold i HTH Herreligaen. Vi 
drømmer også om at vinde noget en dag, deltage i Final4 og 
slutspillet i ligaen. Vi ser i dag os selv som et top 18-hold. Det 
betyder, at vi kan rykke ned i 1. division ind imellem. Der er hold 
i 1. division, der har et større spillerbudget, end vi har. Vores 
ambition er at blive et top 12-hold, så vi ikke altid skal frygte 
nedrykningsspøgelset, siger Simon Dahl, der i denne sæson 
råder over et hold med en gennemsnitsalder på 20-21 år.

Simon Dahl var 27 år, da han blev cheftræner i klubben efter 
nogle sæsoner som assistenttræner for Ian Marko Fog. Med 
i bagagen havde han lærdom fra trænere som Claus Dal-
gaard-Hansen og Ole Nørgaard i Skjern Håndbold og Henrik 
Kronborg i Helsingør. I efteråret 2017 blev han assistenttræner 
for U 21-landsholdet med Stefan Madsen, Aalborg Håndbold, 
som landstræner. Simon Dahl er fortsat i jobbet – i dag med 
Arnor Atlason, Aalborg Håndbold, som landstræner. 

Stoppet af skulderskade
Simon Dahl fik sin håndbold-opvækst hjemme i Hvide Sande  
– bl.a. sammen med sin lillebror, Jesper Dahl, der i denne 
sæson er skiftet til den franske liga-klub, US Ivry i Paris. 

Efter folkeskolen fulgte et ophold på Dejbjerglund Efterskole 
ved Skjern, og skiftet til Skjern Håndbold var naturligt, men som 
første års U 18-spiller fik playmakeren Simon Dahl problemer 
med skulderen, og det blev begyndelsen til enden på den aktive 
karriere, hvor han bl.a. spillede sammen med Rasmus Boy-
sen, Bjarke Christensen og Morten Vium. Det var helt slut med 

håndbold som 20-årig. De første træner-kurser var taget i JHFs 
kreds 3, arbejdet i Skjern Håndbolds ungdomsafdeling var 
begyndt og kontakten til daværende liga-træner i Skjern, Ole 
Nørgaard, var indledt med hjælp med video-klip til liga-holdet. 

- Efter studentereksamen begyndte jeg på læreruddannelsen 
på Ribe Seminarium. Jeg tog orlov efter et år for at hellige mig 
håndbolden, og min mor tror vist nok fortsat, at jeg har orlov…, 
griner Simon Dahl. 

Elsker storbyen 
Det før omtalte opkald fra Helsingør IF ændrede hverdagen. 
Selv om arbejdet foregår i de tre byer, Helsingør, Helsinge og 
Hillerød, var Simon Dahl og kæresten Julie Tilsted, der er fra 
Vestervig i Thy,  ikke i tvivl om, at bopælen skulle være Køben-
havn. Islands Brygge, Nørrebro.

- Vi har altid været tiltrukket af storbyen. Vi nyder at vandre 
rundt i byen, følge det pulveriserende liv, drikke god (og dyr!!!) 
kaffe og spise en god bolle dertil. Se på mennesker, der 
vandrer forbi. I weekenderne står vi ofte tidligt op og tager ud 
og ser København vågne op. Går en tur, nyder stilheden og får 
endnu en kop kaffe, siger Simon Dahl. 

Når Simon Dahl mødes med svigerfamilien, er der basis for en 
god håndboldsnak. Julies brødre er nemlig Henrik Tilsted, ven-
stre fløj i Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, og Frederik Tilsted, 
playmaker hos TTH Holstebro. 

Går tiden ikke med håndbold, følger Simon Dahl al sport i tv. 

- Jeg er total bidt af badminton. Jeg er typen, der står op midt 
om natten for at se badminton i tv, når der vises kampe fra 
turneringer i Asien. 

Næste skridt i karrieren
Selv om Simon Dahl elsker arbejdet med talenterne i Nordsjæl-
land Håndbold og på U-landsholdene, ved han godt, at han skal 
videre på et tidspunkt, selv om det slet ikke er aktuelt lige nu. 
Mulighederne i Københavns-området er ikke store.

- Vi håber at blive boende her så længe som muligt, men er 
også realistiske og ved godt, at det kan betyde, at kursen igen 
sættes mod det jyske. Eller måske udlandet. Det kunne da være 
spændende at prøve noget helt andet, både som menneske og 
som træner. En anden kultur, så hvem ved, siger Simon Dahl. 

Et træner-talent og en håndbold-nørd, der på sin egen stille 
og rolige facon er med til at udvikle fremtidens stjerner i dansk 
herrehåndbold. 

Og samtidig har han bevist over for sin mor hjemme i Hvide 
Sande, at man godt kan leve af sin hobby. 



SKAL DU OPLEVE 
TOPHÅNDBOLD, NÅR 
D  ER BED� ?

Håndboldfesten foregår
18. OG 19. FEBRUAR 
i Jyske Bank Boxen i Herning

Så bestil billet allerede nu til Santander Final4, når de 4 bedste 
herrehold kæmper om at blive årets pokalvinder.

Billetter kan allerede købes nu på tophaandbold.dk hvor du også 
kan se det foreløbige program.



FAKTA

CLAUS FLENSBORG

46 ÅR

Bor i Aarhus – Single

To børn: Philip 11 år og Naomi 8 år. 

Uddannelse: 
Bachelor of science in business economics  
and language og master i EU business and law  
fra Handelshøjskolen I Aarhus. 

Civil karriere: 
2007:  HR partner hos A. P. Møller Mærsk
2007 -      :   Adm. direktør og partner i agentfirmaet 

TimeOut Management 
2010- 2013:   Chief Commercial Manager i Business 

Kolding Insitute
2013-2015:   Adm. direktør Scandinavian Executive 

Institute Kolding
2015 -       :   Senior Director Global People Develop-

ment hos Arla Foods, Viby, Aarhus. 

Frivillige tillidshverv: 
2001 - 2005:  Bestyrelsesmedlem i HåndboldSpiller 

Foreningen
2005 - 2007:  Bestyrelsesmedlem i Team Danmarks 

Aktiv Komite
2009 – 2011: Bestyrelsesmedlem i Børnehjælpsdagene.
2015 -          :  Medstifter af og næstformand i MH 24 – 

Foreningen Mikkel mod mobning,  
som nu har skiftet navn til Hej Fonden.  
www.hejfonden.dk

Håndboldkarriere: 
Ungdom: Randers Freja, Hornbæk, Bjerringbro KFUM. 
Senior: 
1996-1997:  Zürich, Schweiz
1997 – 1999:  Bjerringbro FH
1999 – 2005: KIF Kolding
2005 – 2007:GOG

4 x dansk mester og 4 x pokalvinder. 

86 A-landskampe.
Fire slutrunder.
Bronze ved EM i 2002. 

Et miljø, som kun 
findes i sport
Claus Flensborg  - i dag med 
toppost i erhvervslivet 
og agent for store stjerner
Passion, dedikation og hårdt arbejde. 

Tre kerneværdier, som 46-årige Claus Flensborg hæfter på sig 
selv og sin karriere, enten det har været på håndboldbanen 
eller i erhvervslivet. 

Sådan husker vi også den venstrehåndede højre back – på 
landsholdet og på klubholdene i Bjerringbro, Kolding og GOG 
fra midt 90erne til 2007. Frygtløs, flyvende i lavt leje mellem 
venner og fjender – og med et frygtet underhåndsskud.  En 
leder/anfører på banen, der altid gik forrest og gerne ville være 
med til at præge tingene omkring sig. 

Sådan har han det også i dag i erhvervslivet. Siden 2015 som 
Senior Director Global People Development hos Arla Foods i 
Viby ved Aarhus – på dansk ansvarlig for læring og udvikling af 
alle ledere og bestyrelsesmedlemmer i Arla og få mennesker til 
at fungere sammen. 

Sådan som det også er på et håndboldhold. Efter 15 år på top-
poster i erhvervslivet, slår Claus Flensborg fast: 

- Et miljø som det, der findes i sport, kan ikke skabes andre 
steder. Det er unikt, og det skal vi huske, at vi får med os som 
ballast fra den aktive karriere og kan tage med videre i livet. 

”Flens” stoppede karrieren i 2007. 

- Jeg døjede med en alvorlig skulderskade og havde ikke mod 
på at skulle igennem måske et års genoptræning for at komme 
tilbage. Samtidig var jeg kommet til det punkt, at jeg gerne ville 
ud i erhvervslivet og bruge den viden, jeg havde fåeet ved at 
studere samtidig med karrieren, siger Claus Flensborg. 

- Jeg blev ansat som HR partner hos A. P. Møller Mærsk, og 
hvad højere kunne man opnå, tænkte jeg dengang. Men måske 
skete skiftet fra harpiks til jakkesæt for hurtigt, så det blev et 
kort ophold i den store koncern. 

I stedet blev det til et comeback i håndboldbranchen. Ikke på 
banen, men som agent og rådgiver i firmaet TimeOut Manage-
ment, som han i slutningen af 2007 stiftede sammen med stu-
diekammeraten, vennen og landsholdskollegaen Søren Stryger. 
Et firma, der i de første år var stifternes fuldtids beskæftigelse, 
som nu kun rådgiver fire spillere, men hvilke fire: Mikkel Han-
sen, Niklas og Magnus Landin og Henrik Møllgaard. 

- Vi ønsker ikke at tage flere spillere ind og må også erkende, at 
firmaet sandsynligvis lukker ned, når de fire stopper karrieren, 

siger Claus Flensborg, der i 2015 var med til at stifte MH24 – 
Foreningen Mikkel Mod Mobning, hvor han fortsat er næstfor-
mand i bestyrelsen. Mikkel Hansen er formand. En forening,  
der fornyligt er blevet udvidet med landsholdsspillerne Mie 
Højlund og Mathias Gidsel og har skiftet navn til Hej Fonden. 
Det handler om at sige farvel til mobning, for ingen skal leve et 
liv med mobning og mistrivsel. Læs mere på www.hejfonden.dk 

Claus Flensborg følger derfor fortsat håndbolden tæt – primært 
fra bopælen i Aarhus, hvor mange af døgnets 24 timer tages i 
brug for at klare et topjob i erhvervslivet, agent-virksomhed  
– og være far for børnene Philip og Naomi, som han har  
sammen med sin tidligere kone. 

- Philip spiller håndbold i HEI og er klar til at føre håndboldtradi-
tionen videre, mens Naomi synes, at gymnastik er det bedste i 
verden, fortæller Claus Flensborg. 

HØJRE BACK PÅ 
HERRELANDSHOLDET 
1973-2017

•  Landsholdet 1973 – 1980:  
Thomas Pazyj, Saga, Olympia Helsingborg og 
Skovbakken.  
Født 8. april 1955 – død 27. november 2016 – 61 år.  
87 A-landskampe – 193 mål.

•  Landsholdet 1973 – 1980:  
Heine Sørensen, Viby IF, Fredericia KFUM og  
Århus KFUM.  
Født 28. oktober 1952 – død 29. april 2004 – 51 år.  
61 A-landskampe - 128 mål. 

•  Landsholdet 1983 – 1989:  
Klaus Sletting Jensen, Rødovre HK, HIK,  
Randers Freja og Holte.  
Født 11. oktober 1963 – 59 år.  
125 A-landskampe – 357 mål. 

•  Landsholdet 1985 – 1993:  
Otto Mertz, Virum-Sorgenfri, TEKA Santander  
(Spanien) , TNT Uniexpres (Spanien) og Kolding IF.  
Født 8. juni 1963 – 59 år.  
108 A-landskampe – 249 mål. 

•  Landsholdet 1989 – 1995:  
Jan Eiberg Jørgensen, Virum-Sorgenfri og  
SG Flensburg-Handewitt.  
Født 12. marts 1970 - 52 år.  
101 A-landskampe – 314 mål. 

•  Landsholdet 1992 – 2005:  
Morten Bjerre, Ajax, BHW Hameln,  
SG Flensburg-Handewitt, THW Kiel,  
HSV Hamburg og Viborg HK.  
Født: 22. maj 1972 – 50 år. 

185 A-landskampe – 432 mål. 

•  Landsholdet 1994 – 2009:  
Klavs Bruun Jørgensen, Virum-Sorgenfri,  
Wallau Massenheim, GOG, FCK Håndbold.  
Født: 3. april 1974 – 48 år.  
185 A-landskampe – 440 mål. 

•  Landsholdet 1997 – 2006: Claus Flensborg, Zürich, 
Bjerringbro KFUM, Kolding IF og GOG.  
Født: 2. oktober 1976 – 46 år.  
81 A-landskampe- 122 mål. 

•  Landsholdet 2004 – 2017: Kasper Søndergaard, 
Århus GF, Kolding IF og Skjern Håndbold.  
Født 9. juni 1981 – 41 år.  
184 A-landskampe  - 395 mål. 

Skruer vi tiden tilbage til 60erne, er der tre  
landsholdsprofiler på højre back, der fortjener  
at blive nævnt: Jørgen Petersen, Helsingør IF,  
datidens verdens bedste håndboldspiller, og kendt  
for sin flyvende kringle. 68 A-landskampe – 268 mål  
i perioden 1963-1971. 
Jørgen Petersen døde i 2011 – 67 år. 

Desuden Carsten Lund, HG, 88 A-landskampe og 171 
mål i perioden 1965-1975. Han døde i 2017 – 71 år. 

Endnu en HG’er, Palle Nielsen, hippie mv.,  
33 landskampe og 69 mål i perioden 1968-1971.  
Er 78 år. 

Husk historien og heltene!
HARPIKS fortsætter i dette nummer med at genopfriske 
vores erindring om historien og heltene i dansk landsholds-
håndbold. Dem, vi har tiljublet og dyrket som helte de sene-
ste 40-50 år, og dem, der har været forbilleder for mange 
unge håndboldspillere. 

Vi gør det ved et kig tilbage på en bestemt position på banen 
på både herre- og kvindelandsholdet. På denne side sætter 
vi fokus på højre back på herrelandsholdet, og på side 28 er 
blikket rettet mod højre fløj på kvindelandsholdet. Vi lister en 
række profiler op på positionerne og sætter ekstra fokus på 
en enkelt af dem. 

Claus Flensborg med datteren Naomi – på vej til at købe en Mikkel Hansen 
spillertrøje.                  Foto: Henrik Hansen. 
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To børn: Philip 11 år og Naomi 8 år. 

Uddannelse: 
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Tre kerneværdier, som 46-årige Claus Flensborg hæfter på sig 
selv og sin karriere, enten det har været på håndboldbanen 
eller i erhvervslivet. 

Sådan husker vi også den venstrehåndede højre back – på 
landsholdet og på klubholdene i Bjerringbro, Kolding og GOG 
fra midt 90erne til 2007. Frygtløs, flyvende i lavt leje mellem 
venner og fjender – og med et frygtet underhåndsskud.  En 
leder/anfører på banen, der altid gik forrest og gerne ville være 
med til at præge tingene omkring sig. 

Sådan har han det også i dag i erhvervslivet. Siden 2015 som 
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at fungere sammen. 

Sådan som det også er på et håndboldhold. Efter 15 år på top-
poster i erhvervslivet, slår Claus Flensborg fast: 

- Et miljø som det, der findes i sport, kan ikke skabes andre 
steder. Det er unikt, og det skal vi huske, at vi får med os som 
ballast fra den aktive karriere og kan tage med videre i livet. 
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håndbold. Dem, vi har tiljublet og dyrket som helte de sene-
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FAKTA

JANNE KOLLING

54 år – født i Aarhus. 

Bor i Hjortekær ved Lyngby

Gift med Henrik Jørgensen

Børn: Frieda, 20 år, og Bertram, 15 år, fra tidligere 
ægteskab plus bonussøn Mads på 34 år. 

Uddannelse: 
HH + kontoruddannelse ved Nordjyllands Statsamt  
i Aalborg. 

Civil karriere: 
Jobs ved siden af håndbold fra rengøring på sygehus i 
Torshavn (Færøerne) til salg af it.

1989-1996:  Nordjyllands Statsamt i Aalborg
1999-2000:	TV	2	Norge	–	grafisk	afd.	
2002-2008:  Ansat i salgsafd. i FCK Håndbold + sport-

skoordinator i klubben i en periode. 
2008 -        :  Hospitality manager i Dansk Håndbold 

Forbund. 

Klubkarriere: 
Ungdom indtil 1987: Hornbæk
1987-1988:  Viby IF
1988-1989:  UM Kyndil (Færøerne)
1989-1991:  Lyngså BK
1991-1997:   Viborg HK   

(4 x DM-guld + vinder af EHF Cup i 1997)
1997-199:  Corte Blanco (Spanien)
1999-2000:  Tertnes (Norge). 
2000-2001: Slagelse FH
2007-2008: FCK Håndbold

Landsholdskarriere: 
250 A-landskampe (landskamprekord) – 756 mål.

OL-guld i 1996 og 2000. 
VM-guld i 1997.
EM-guld i 1994 og 1996. 

Landskamprekord 
og nu 14 år på  
DHFs kontor
Janne Kolling, 54 år, sørger nu for at 
give DHFs sponsorer gode oplevelser 
ved landskampene

Janne Kolling og Dansk Håndbold Forbund har noget sammen 
– og kan noget sammen. Først spillede den østjyske pige 250 
A-landskampe, heraf en stor del som anfører og var en markant 
profil både på og uden for banen  på kvindelandsholdets fanta-
stiske rejse i 90erne med bl.a. to gange OL-guld. Siden 2008 
har hun været ansat på Dansk Håndbold Forbunds kontor i 
Brøndby, som hospitality manager. Det betyder, at hun sammen 
med sin tidligere landsholdskollega, Kristine Frøsig-Andersen,  
er ansvarlig for sponsorernes oplevelser ved landskampe og 
ved slutrunder. 

- Jeg havde nogle fantastiske år både på landsholdet og på 
de forskellige klubhold. Det var en gylden tid for dansk kvin-
dehåndbold. Vi havde hele nationen med os og fik så mange 
oplevelser. Det største er OL – ikke bare at vinde, men bare 
være der som udøver. Være en del af noget større, siger Janne 
Kolling, der fortsat er indehaver af landskamprekorden med 250 
A-landskampe og glemmer ikke håneretten i hjemmet i Hjorte-
kær ved Lyngby, hvor ægtefællen, Henrik Jørgensen, tidligere 
Holte-spiller, ”kun” er noteret for én A-landskamp.

Janne Kolling kan se tilbage på en aktiv karriere, hvor man  
ikke kunne leve af håndbold-jobbet som landsholdsspillerne 
kan i dag. 

- Jeg havde altid arbejde ved siden af, fik tidligt en uddannelse 
og tog først til træning, når arbejdsdagen var slut. Det gav en 
ballast, som jeg er glad for i dag, siger Janne Kolling. 

- Kort tid efter at jeg blev født, flyttede vi fra Aarhus til Randers, 
og jeg havde hele min håndboldungdom i Hornbæk.  

Efter HH-eksamen tog jeg et år på Idrætshøjskolen i Aarhus. 
Her forelskede jeg mig i manden, hvis uddannelse og erhverv 
blev afgørende for de kommende år i min karriere. Først til 
Færøerne, dernæst til Aalborg, via Viborg og Spanien til Bergen 
i Norge på grund af hans job som fiskeri-ingeniør. Opholdet i 
Corte Blanco i Spanien (sammen med Anette Hoffmann) var  
de eneste år i min karriere, hvor jeg var fuldtidsprofessionel 
håndboldspiller, fortæller Janne Kolling, der i 2007 blev skilt  
fra sin daværende mand og far til parrets to børn.

Janne Koldings karriere som aktiv sluttede i første omgang i 
2001, da hun fik en korsbåndsskade, mens hun spillede for Anja 
Andersens dream-team i Slagelse fH. Skaden betød, at hun 
blev assistenttræner for Anja Andersen i en periode og arbejde-
de desuden på kontoret i Slagelse-klubben. 

- Senere bankede jeg på Flemming Østergaards dør i Parken 
og blev ansat i på kontoret FCK Håndbold. Først i salgsafdelin-
gen og senere som sportskoordinator. Det resulterede også i et 
comeback på håndboldbanen, da klubben i sæsonen 2007-
2008 fik to skader på højre fløj midt i sæsonen, siger Janne 
Kolling, der på klubplan sætter årene i Viborg HK meget højt 
med flotte resultater og stærke venskabsbånd, der blev knyttet.

HØJRE FLØJ PÅ
KVINDELANDSHOLDET
1986-2017

Højre fløj på kvindelandsholdet markerer sig i 
landsholdstatistikken ved at have spilleren med 
landskamprekorden, nemlig Janne Kolding med 
250 A-landskampe og 756 mål – næstflest af alle, 
kun overgået af Camilla Andersen med 846 mål. 
HARPIKS har herunder udvalgt en række af de 
øvrige profiler på positionen igennem de seneste 
40 år. 

•  Landsholdet 1986 – 1991:  
Ingelise Mortensen, Stjernen (Odense), Ribe HK 
og Buxtehuder SV (Tyskland).  
Født: 22. april 1966 – 56 år.  
85 A-landskampe – 175 mål. 

•  Landsholdet 1988 – 2001:  
Janne Kolling, UM Kyndil (Færøerne),  
Lyngså BK, Viborg HK, Corte Blanco (Spanien), 
Tertnes IL (Norge) og  Slagelse FH 
Født: 12. juli 1968 – 54 år.  
250 A-landskampe – 756 mål. 

•  Landsholdet 1996 -1998:  
Helle Simonsen, Lyngså BK og Viborg HK.  
Født: 27. juni 1976 – 46 år.  
39 A-landskampe – 95 mål. 

•  Landsholdet 1999 – 2010:  
Louise Pedersen, Horsens HK, Viborg HK,  
Aalborg DH, Odense GOG og  
Vipers Kristiansand (Norge)  
Født: 19. januar 1979 – 43 år.  
59 A-landskampe – 119 mål. 

•  Landsholdet 2001 – 2008:  
Josephine Touray, Kolding IF, Ikast-Bording,  
FCK Håndbold og SK Aarhus.  
Født: 6. oktober 1979 – 43 år.  
123 A-landskampe og 383 mål. 

•  Landsholdet 2005 – 2013:  
Kristina Bille, Viborg HK, Aalborg DH,  
Krim (Slovenien) og Larvik HK (Norge). 
Født: 3. april 1986 – 36 år.  
100 A-landskampe – 155 mål. 

•  Landsholdet 2006 – 2015:  
Majbritt Kviesgaard, GOG, SK Aarhus,  
FC Midtjylland og Team Esbjerg.  
Født: 15. maj 1986 – 36 år.  
114 A-landskampe og 225 mål. 

•  Landsholdet 2011 – nu:  
Trine Østergaard,  
FC Midtjylland, Odense Håndbold og  
SG Bietigheim (Tyskland).  
Født: 17. oktober 1991 – 31 år.  
151 A-landskampe – 278 mål. (inden EM).

Janne Kolling (til højre) og Kristine Frøsig-Andersen,  
to tidligere landsholdskolleger, der i dag arbejder tæt sammen på Dansk 

Håndbold Forbunds kontor i Brøndby. 



Vi støtter de 
 frivillige kræfter  

i klubberne! 

AutoPartner – dit værksted for fremtiden

BUSINESS PARTNER

HÅNDBOLDENS HELTE 
ER FRIVILLIGE!

Hver dag bruger tusindvis af frivillige timer i og omkring de danske håndboldhaller på alt 
lige fra træning, tøjvask, kørsel og madlavning, administration og alt det imellem. Den store 
indsats, som de frivillige lægger i håndboldens navn, har AutoPartner sammen med Dansk 
Håndbold Forbund besluttet sig for at hylde med prisen Håndboldens Hverdagshelt.

Vi hos AutoPartner er stolte over, sammen med DHF, at kunne være med til at hylde og støtte 
Forenings Danmark, hvor frivilligt engagement stadig udgør en grundpille i det danske sam-
fund.

Den glæde, prisen som Håndboldens Hverdagshelt, udløser bekræfter os i, at dette tiltag er 
det absolut mest meningsfulde tiltag, som rører flest mennesker og hvor præmierne samtidig 
kommer til gavn både i klubberne og til de frivillige kræfter.

Find dit lokale værksted på AutoPartner.dk

Sammen med Dansk Håndbold Forbund hylder vi en frivillig, der gør 
en stor forskel i og for håndboldklubber, foreninger og medlemmer.

autopartner.dk/haandboldens-hverdagshelt

Scan QR-koden

og læs mere...



FAKTA

JESPER MADSEN

Fra Snejbjerg ved Herning, hvor han fortsat bor. 

37 år.

Samlever: Marsha Kortchagina 

To børn plus to bonus-børn. 

Uddannelse:  HF og pædagog

Job: Sales support manager. 

Liga-dommer siden 2013.

45 kilo forsvandt med dommerkortet
37-årige Jesper Madsen er i dag blandt Europas bedste håndbolddommere

Som 20-årig lignede Jesper Madsen ikke én, der nogensinde 
ville blive en af Danmarks og Europas bedste håndbolddomme-
re. Han havde taget dommerkort et år forinden og vejede 130 
kilo, trods sin forholdsvis ringe højde. 

-Jeg responderer ret godt på kalorier og vejede alt for meget 
som ung. Hvis jeg spiser igennem, tager jeg ret meget på, så 
jeg skal hele tiden tænke på, hvad jeg spiser og få den fornød-
ne motion. Dommergerningen har helt sikkert flyttet mig til et 
godt sted i livet med en sund livsstil. Jeg skal være i form for 
at kunne dømme på topplan, bestå de løbetest, der er, og så 
er mine børn også en motivation for mig, for jeg vil have det 
sådan, at jeg kan lege med dem, siger Jesper Madsen, hvis 
daglige motion ofte består af den 10 km lange cykeltur fra hjem-
met i Snejbjerg til arbejdet i Herning – og tilbage igen. 

Jesper Madsen, 37 år, er i dag rangeret højt i det europæiske 
dommer-hierarki sammen med makkeren Mads Hansen – med 
deltagelse ved VM, OL og EM, Final4 i Köln og Super Globe i 
Saudi Arabien inden for de seneste to år. 

Selv om dommerparret er på toppen, er det deres mål hele 
tiden at blive bedre.

- Det er en motivation i sig selv, at vi hver sæson skal blive bed-
re. Der er altid ting, der kan forbedres, og det er en fortsat pro-
ces. Det at have nogle mål giver lysten til at fortsætte. Vi bruger 
meget tid på dommergerningen, og hvis ikke det er lysten, der 
driver det, så skal vi stoppe. Selv om vi har målsætning om at 
nå det og det i fremtiden, skal vi ikke fortsætte, hvis det er røv-
sygt, siger Jesper Madsen, der blev makker med Mads Hansen 
ved indgangen til sæsonen 2020-2021. 

Jesper Madsens makker gennem seks år i ligaen, Mads Dahl 
Hermann, meldte fra af personlige årsager, og da samarbejdet 
mellem Mads Hansen og Martin Gjeding samtidig stoppede 
efter 24 år, blev Jesper Madsen og Mads Hansen, 45 år,  det 
nye makkerpar med IHF-logoet på brystet. 

Der måtte flere og grundige snakke mellem de to til, før makker-
skabet var en kendsgerning. 

- Vi var ekstreme i hver sin grøft med f.eks. kommunikation. 
Mads snakkede for meget, når han dømte, og det kunne gå ud 
over detaljerne. Jeg var og er lige modsat, for det har jeg lært 
gennem årene i min dommerkarriere.  Nu har vi nærmet os 
hinanden. For megen snak kan let påvirke meget negativt under 
en kamp. Der er stadig en kløft imellem os på det punkt, men 
det ser vi som en styrke, vi bruger i løbet af kampene, og vi ved 
nu, hvor vi har hinanden i de forskellige situationer og kender 
hinandens adfærd. Hvis vi begge to snakkede lige så meget i 
kampene, som Mads gjorde engang, ville vi aldrig komme i mål 
i kampene, siger Jesper Madsen. 

- Fra begyndelsen sagde jeg til Mads, at jeg syntes, han var 
irriterende som dommer.  Et billede, jeg havde af at se ham på 

Jesper Madsen: Så er det ud…. Foto: Henrik Hansen. 

tv. Det ændrede sig gennem de snakke, vi havde, og derigen-
nem fandt vi ud af, at vi kunne blive et godt dommerpar og give 
hinanden ny motivation.  Det at dømme godt kræver selvfølgelig 
noget fysisk, men det vigtigste er, at vi to er i synk, kender hin-
anden, supplerer hinanden, har de samme ambitioner og lyst til 
at blive bedre, opnå vores fælles mål, siger Jesper Madsen. 

På de to år som makkere har de lært hinanden så godt at 
kende, at de er enige om, at det venskab, der er opstået, også 
vil fortsætte, efter at dommerkarrieren er slut. Som makkerpar 
tilbringer dommere meget tid sammen – ikke mindst til slutrun-
der, og de snakker ikke håndbold hele tiden. Ofte går snakken 
på familielivet og hverdagen derhjemme, værdier, holdninger og 
oplevelser. 

Dommerne var dårlige
Jesper Madsen spillede selv håndbold i drengeårene i Snej-
bjerg, men stoppede i første omgang som juniorspiller. Senere 
kom han til at træne et drengehold i naboklubben Kollund-Lind 
og spillede selv lidt i serie 1. 

- Jeg syntes, at de dommere, vi havde, var dårlige, så som 
19-årig besluttede jeg at tage dommerkortet. Blot til brug i 
foreningsøjemed. Jeg  fandt hurtigt ud af, at vejen frem som 
dommer ikke var så svær, så jeg rykkede forholdsvist hurtigt 
op i rækkerne. Efter et år i 2. division og to år i 1. division, blev 
jeg liga-dommer i 2013 og fik Mads Dahl Hermann fra Fyn som 
makker, fortæller Jesper Madsen. 

Det blev et dommerpar, der gjorde det godt og blev forholdsvist 
hurtigt rangeret blandt de bedste par i ligaen, dømte bl.a. flere 
DM-finaler. Mads Dahl Hermann stoppede i 2019. 

- Den efterfølgende sæson dømte jeg med forskellige makkere, 
når der var behov for det, og det var meget givende både for 
mig og nok også for de andre. Det gav nye impulser hver gang, 
man gik på banen, og man er måske også nogle procent ekstra 
koncentreret, når det er en ny makker, man dømmer med. Jeg 
har siden opfordret DHF til at arbejde mere med såkaldte split-
par, for jeg synes, det er udviklende for alle parter. 

Skiftede karriere
Jesper Madsen er uddannet pædagog og arbejdede i flere år 
på et bosted – med skiftende arbejdstider. 

- Det var et ønskejob for mig, men desværre ikke foreneligt med 
et familieliv med små børn og dommer-jobbet. Så for seks år si-
den skiftede jeg til et job som sælger i en virksomhed i Herning. 
Et job, som jeg er glad for, og hvor jeg også får lov at arbejde 
med mennesker.

Arbejdsgiveren skal ikke regne med at se Jesper Madsen på 
kontoret 12. – 29. januar 2023, for da er han og Mads Hansen 
udtaget til at dømme ved VM for herrer, der spilles i Sverige og 
Polen. 

Jesper Madsen og Mads Hansen blev årets dommerpar 2022. Fra venstre 
Jens Henriksen, DHFs elitedommer-udvalg, Jesper Madsen, salgsdirektør 

Peter Sørensen, Danske Fragtmænd, og Mads Hansen.  
Foto: Henrik Hansen. 

DOMMER-STRUKTUR
OG AFLØNNING
Dansk Håndbold Forbunds elitedommerudvalg er  
ansvarlig for elitedommerne, der dømmer i ligaerne 
og 1. divisionerne. Udvalget består af Bjarne Munk 
Jensen, der er formand, Jens Henriksen, Jørn Møller 
Nielsen og Martin Gjeding. 

Udvalget (i praksis formand Bjarne Munk Jensen)  
er ansvarlig for påsætning af dommerne til kampene  
i samarbejde med Morten Cornelius Nielsen fra DHFs 
administration. 

Fra sæsonen 2021-2022 blev der i samarbejde mellem 
DHF, Divisionsforeningen Håndbold og klubberne  
ansat tre dommerlandstrænere med hver deres an-
svarsområde. Det er Jørn Møller Nielsen  
(regelfortolkning), Martin Gjeding (evaluering og ud-
vikling) og Peter Bredsdorff-Larsen (kommunikation). 

Aftalen mellem de tre parter løber til udgangen  
af indeværende sæson. 

Liga-dommerne aflønnes i denne sæson  
efter følgende takster: 

0-4 års anciennitet i ligaen:    
3.530 kr. pr. kamp pr. dommer.
Mere end 4 års anciennitet:  
4.359 kr. pr. kamp pr. dommer.
Medaljespil, semifinaler og finaler i Final4:  
4.774 kr. pr. kamp. 

Observatører: 1.250 kr. pr. kamp. 

Kørsel afregnes efter statens takster. 

Løn og kørsel til dommerne og observatørerne betales 
100 pct. af klubberne. 
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FAKTA

SUSAN ANDERSEN

47 år. Fra Varde – bor i Kolding.

Uddannelse: 
HHX – efterfølgende uddannet hos Bestseller  
i Brande. 

Eget agentfirma, Pro Athletes,  
med primært kvindelige håndboldspillere. 

Kæreste med Morten Strøh i 23 år – ingen børn. 

Karriere: 
Ungdom: Varde HK og Ikast.
Ikast-Bording
Randers HK
Santander (Spanien)
KIF Vejen
SønderjyskE 
Elche (Spanien)
Bera Bera (Spanien)
GOG/Odense Håndbold. 

Stoppede karrieren 2014. 

Derefter ansat i KIF Kolding København  
– stoppede i 2010. 

Derefter agent i Håndbold Spiller Foreningens regi 
– sammen med Simon Friis. 

Selvstændig siden 2021. 

Et ønskejob
Susan Andersen fortsatte som agent,  
da spændende karriere stoppede

Susan Andersen, til højre, er agent for både den spanske 
landsholdsspiller Lara Gonzalez, til venstre, tidligere 

Team Esbjerg, nu Paris 92, og Estavana Polman i midten. 

- Jeg har verdens fedeste arbejde og nyder hver dag at kunne 
fortsætte med håndbold og være tæt på spillerne og klubberne. 

Efter knap 20 år som spiller på topplan har Susan Andersen nu 
i otte år arbejdet som agent. 

- eg sætter stor pris på at komme i hallerne, se kampene, 
snakke med pigerne om, hvordan de har det i deres liv, ikke 
bare som håndboldspiller, men også som menneske, fortæller 
Susan Andersen, der kom ind i agentbranchen ved lidt af en 
tilfældighed. 

- Da jeg stoppede karrieren, fik jeg job hos Jens Boesen i 
håndboldklubben i Kolding, og han tog mig med, da vi skulle 
forhandle kontrakt med Lasse Andersson i 2013. Lasse havde 
Simon Friis som agent, og Simon og jeg havde en god dialog 
og en god kemi i forløbet. Da jeg stoppede i klubben året efter, 
snakkede jeg videre med Simon, og det blev begyndelsen til 
vores samarbejde som agenter i Håndbold Spiller Foreningen, 
fortæller Susan Andersen, der i dag er agent for ca. 20 spillere. 
Blandt dem er topspillere som Estavana Polman, Mie Højlund, 
Althea Reinhardt, Rikke Iversen og Anne Mette Hansen. 

Simon Friis´ og Susan Andersens agentarbejde foregik i de før-
ste mange år i regi af Håndbold Spiller Foreningen. Det stoppe-
de i 2021. Derefter stiftede de firmaet Pro Athletes. Et navn, de 
fortsat begge bruger, selv om de er selvstændige hver for sig. 

- Estavana Polman var den første spiller, jeg blev agent for. 
Det skete kort efter, at hun var skiftet fra SønderjyskE til Team 
Esbjerg. Det har været en spændende rejse med hende – og 
noget, der har givet lidt ekstra arbejde det seneste halve år, 
erkender Susan Andersen med hentydning til Polmans og Team 
Esbjergs uenigheder og skiftet til Nykøbing Falster Håndbold. 

- Når jeg bliver agent for en spiller, siger jeg til vedkommende,  
at de ikke skal vælge mig, hvis ikke jeg kan komme helt ind på 
livet af dem. Det giver mig de bedste muligheder for at hjælpe 
og rådgive dem. Jeg er selv meget ærlig og åben, og det ønsker 
jeg også af spillerne, så vi får det bedst mulige samarbejde. Jeg 
gør meget ud af at møde spillerne så ofte som muligt, se deres 
kampe, snakke med trænerne og klubberne, de er i, siger Su-
san Andersen, der bor i et by-hus midt i Kolding sammen med 
kæresten, Morten Strøh, der har ikke færre end fem restauran-
ter i Kolding: The Mokka Café, Vinbaren, Marinaen, Kål & Co og 
Restaurant Johansens. 

Morten Strøh er tidligere fodboldspiller og uddannet lærer. 

- Morten var med, da jeg spillede i Spanien, og det var der, han 
fik næring til sin drengedrøm om egen café og restaurant. Og 
sådan blev det, da vi kom hjem, og nu har han lige åbnet num-
mer fire og fem af slagsen. Vi har desværre aldrig fået børn, 
selv om vi gerne ville, men nu er det, som det er, og vi arbejder 
begge med lige det, vi ønsker allermest, siger Susan Andersen. 



Hvor der 
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vej
ALPI tilbyder full-service transport og 
logistik over hele verden og er en erfaren 
samarbejdspartner for virksomheder, 
der ønsker sikkerhed og fl eksibilitet i 
deres transport- og logistikløsninger.
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Vi får dig i 
mål med din 
bolighandel
Efterspørgslen efter boliger er stor, og fl ere er ude efter 
at score en god bolighandel. Måske er det din bolig, 
de ønsker at købe?

Går du med salgstanker?
Skal vi også hjælpe med at realisere dine boligdrømme?
Ring allerede i dag og book en gratis salgsvurdering hos os.
Så sørger vi for, at du kommer godt hjem.
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- Vores akademi er en forudsætning for, at Mors-
Thy Håndbold er et ligahold og blandt de 10 bedste 
herrehold. Hvis ikke vi fik unge spillere med et højt 
niveau fra akademiet til holdet, så havde vi ikke 
økonomi til at klare os. 

Så klar er meldingen fra cheftræner Niels Agesen, 
Mors-Thy Håndbold. 

Håndbold-akademier har de seneste 10 år fået en 
større og større rolle i udviklingen af de danske 
talenter. Det har samtidig betydet en centrering af 
talenterne i de klubber, der enten selv driver eller 
er i tæt samarbejde med akademierne. Godt eller 
dårligt for udviklingen i dansk håndbold? Godt for 
de bedste spillere, men hvad sker der med dem, 
der ikke bliver liga-spillere? De risikerer at stoppe 
med at spille håndbold. Det er ikke akademiernes 
skyld, men et generelt problem, at de tilbud, klub-
berne giver den gruppe, ikke matcher øvrige tilbud 
i de unges liv.  

- Jeg er modstander af centralisering af spillerne i 
for tidligt en alder. Det ødelægger meget i de små 
klubber, og som sport mister vi medlemmer på 
den konto. Men set fra et elitesynspunkt – og som 
Mors-Thy Håndbold-træner – er akademierne et 
plus, siger Niels Agesen. 

Nogle steder er der deciderede akademier, mens 
andre har en mellemting mellem akademier og 
kostskoler/efterskoler. SHEA (Skanderborg Hånd-
bold Elite Akademi) Mors-Thy Håndbold Akademi, 
Skjern Håndbold Talentakademi, ISI (Ikast) er de 
jyske metropoler, mens Oure er samlingsstedet 
på Fyn for talenter fra hele landet. På Sjælland 
har Ajax, FIF og TMS Ringsted akademi-lignende 
forhold. Andre top-klubber byder på talenttræning 
for U 17 og U 19-spillere fra lokal-området. 

Simon Dahl er cheftræner i Nordsjælland Hånd-
bold og assistenttræner på U-20 landsholdet: 

- Vi har ikke et akademi i klubben, fordi vi har ikke 
ressourcerne til det, men vi har et tilbud til de 
spillere, fra Helsingør, Hillerød og Helsinge,  der 
har den rette indstilling og vil det. Det er en nød-
vendighed for vores klub med den økonomi, vi har, 
at vi selv kan udvikle spillere til liga-holdet. Vi har 
i øjeblikket seks spillere på holdet, der har spillet 
ungdom hos os. 

Simon Dahl er ikke i tvivl om, at akademierne bety-
der meget positivt for talentudviklingen. 

- Da jeg begyndte i DHFs regi for nogle år siden, 
skulle vi ofte hjælpe spillerne med den rigtige styr-
ketræning, livsstil, kost med mere. Det skal vi ikke 
i dag. Træningsmiljøerne i de forskellige klubber 
har fået et gevaldigt løft. Det har løftet niveauet for 
spillernes hverdag, deres træning og dermed deres 
udvikling, siger Simon Dahl. 

- Den romantiske tilgang med at holde de spillere, 
der vil noget og kan noget,  i de mindre klubber, 
holder ikke. De vil være der, hvor de bedste træ-
ningsmiljøer er. Ellers stopper de, fastslår han. 

Tag bare på 
efterskole…
Klubbernes tilbud bagefter er afgørende: De unge gider ikke middelmådighed
Der er mange af dem, og de har stor succes. De danske 
efterskoler, der også er meget populære hos de unge håndbold-
spillere. Ofte til stor irritation for klubber, der mister grundlaget 
for typisk deres U 16-hold, når måske tre-fire spillere fra holdet 
tager på efterskole og efterlader klubben og de tilbageværen-
de spillere i et dilemma, ofte med den konsekvens, at der ikke 
bliver et hold, og mange derfor stopper med at spille håndbold. 

Simon Dahl, cheftræner i Nordsjælland, og assistenttræner for 
U 20-landsholdet, har arbejdet med disse årgange i mange år 
og har en klar melding til klubberne: 

- Det er godt for de unge at tage på efterskole. Fortsæt endelig 
med det, og mens de er væk fra klubberne, må klubberne finde 
løsninger med f.eks. samarbejde med nabo-klubber for at holde 
på spillerne, indtil dem fra efterskolen kommer tilbage. Her er 
det allervigtigste, at klubberne står klar med tilbud og et set up, 
som er attraktivt for de unge, for de gider nemlig ikke middelmå-
dighed. Klubberne skal gøre op med sig selv, hvad de vil. Hvis 
de har det rigtige træningsmiljø, er spillerne også motiverede, 
og så er der en større chance for, at de fortsætter med at spille 
håndbold, fastslår Simon Dahl. 

En af dem, der i mange år, har arbejdet mest med problematik-
ken med efterskolerne og betydningen for klubberne, er Claus 
Dalgaard-Hansen, tidligere mange-årig talentchef og U-lands-
træner i Dansk Håndbold Forbund, og fra 1. juli i år ansat som 
topspillerudvikler i det norske håndboldforbund – på en fire-årig 
kontrakt. 

- Tag endelig på efterskole, siger Claus Dalgaard-Hansen. 
Det er godt for teenagerens menneskelige udvikling, så tøv 
ikke. Vælg en skole med et alsidigt idrætstilbud. Det er sundt 

Claus Dalgaard-Hansen i sit rette element – på halgulvet til træning med unge spillere. Foto: Skjern Håndbold. 

at bruge og udvikle hele kroppen, hvis den skal kunne holde til 
håndbold i mange år. Klubberne og forbundet må i fællesskab 
finde de redskaber, der skal til for at fastholde spillerne, når de 
vender tilbage fra efterskolen. 

- Det er som regel mere afklarede og selvstændige unge men-
nesker, der kommer hjem fra efterskole, så indhenter vedkom-
mende hurtigt det, der skulle være mistet på håndboldbanen og 
har gode forudsætninger for at forløse potentialet senere. Selv 
om man ikke vælger den efterskole med det bedste hånd-
bold-tilbud, kan man sagtens nå at blive liga- eller landsholds-
spiller. 

- Når de kommer tilbage fra efterskole, skal de fleste i gang 
med en ungdomsuddannelse og går ind i en stresset periode. 
Et forslag er derfor, at vi skubber turneringsstarten for disse 
årgange, så de kan få tid til deres nye tilværelse. Træn måske 
lidt mindre i starten, for der er så meget andet, de skal have styr 
på i hverdagen. Lyt til spillerne, involvér dem, tag dem alvorligt 
og accepter deres prioriteringer. Håndbolden bør – som alle 
andre idrætter - være et fristed for udøverne uanset niveau og 
ambitioner – også selv om vi har med en ”generation præsta-
tion” at gøre, siger Claus Dalgaard-Hansen, der har en bøn til 
talentudviklerne i klubberne: Spot ikke et talent, lær et menne-
ske at kende. 

Manglen på spillere og dermed også hold i disse årgange 
betyder også, at holdene skal køre længere for at spille kampe 
– ofte meget langt. 

- Det er et stort problem, for det ønsker de unge ikke. Forbundet 
og kredsene må derfor finde en struktur, der betyder kortere 
ture til udekampene, siger Claus Dalgaard-Hansen.

Akademierne 
gavner talent
udviklingen
 og er nødvendige for klubber
med begrænset økonomi
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FAKTA

MATHILDE NEESGAARD

29 år – fra Herning. 

Bor i Aarhus sammen med sin kæreste. 

Uddannelse: 
Fysioterapeut og kandidat i konkurrence og  
eliteidræt fra SDU. (Specialisering inden for  
talentudvikling og sports-psykologi). 

Klubkarriere: 
Ungdom:  
Tjørring IF, Herning FH, Ikast fS og  
Tarm-Foersum GF.

2011-2013: FCM Håndbold
2013-2016: Ringkøbing Håndbold
2016-2019: TTH Holstebro
2019 -       : Aarhus United – på kontrakt til 2025. 

Landskampe: 
2 B-landskampe
15 U-landskampe
48 Y-landskampe

Liga-profil med fokus
på sportspsykologien
Mathilde Neesgaard håber, at området får en større plads i talentudviklingen

29-årige Mathilde Neesgaard er en af profilerne i Kvindeligaen. 
Ikke bare på sit hold, Aarhus United, men generelt: Nr. 4 på 
både topscorerlisten og MEP-listen sidste sæson. Med hånd-
boldmæssige kvaliteter, stor udstråling og temperament, og 
uden for banen med holdninger til sporten og ikke mindst til  

”Nees”, som hun kaldes, har ikke nok i håndbolden. Enten har 
hun haft arbejde i et bogholderi eller på en kaffe-bar ved siden 
af håndbolden, eller også har hun fordybet sig i studierne med 
ønsket om en fremtid i sportens verden. 

Med næsten 10 års erfaring som liga-spiller og to uddannelser 
bag sig føler hun sig nu klædt på til at byde ind på de forskel-
lige roller i talentudvikling – ikke bare i håndbold, men i andre 
idrætsgrene. Først uddannede hun sig til fysioterapeut, og i 
sommer blev hun færdig med sin kandidat i konkurrence og 
eliteidræt – med speciale i talentudvikling og sports-psykologi. 
Derfor Neesgaard – sport-psykologisk konsulent. 

-Samtidig med håndboldkarrieren har jeg ønsket at finde en 
måde at bidrage til talentudviklingen. Jeg har selv fået så meget 
gennem Dansk Håndbold Forbund, foreningslivet og senior-
karrieren, at det er en uddannelse i sig selv. Jeg vil gerne give 
tilbage til alle, der har hjulpet mig og til dem, der skal igennem 
den samme udvikling og vej, som jeg har været. Jeg vil tage 
den erfaring og viden,  forskningsmæssigt og erfaringsmæs-
sigt, med ind i det arbejde, siger Mathilde Neesgaard, der kom-
mer fra en rigtig håndbold-familie i Tjørring ved Herning. Hun er 
den midterste af en søskendeflok bestående af tre piger. 

-Jeg synes, det handler meget om at forberede talenterne på 
overgangen fra at være ungdomsspiller og talent til  seniorver-

Mathilde Neesgaard i aktion for Aarhus United. Foto: Erik Laursen. 

denen. Det er et enormt stort skifte, hvor de ofte går fra at være 
en meget stor fisk i et meget lille bassin til at være en meget 
lille fisk i et meget stort bassin. Det er ærgerligt, at der i dansk 
håndbold ikke er mere fokus på spillernes mentale udvikling 

og således flere af denne slags jobs. Det vil jeg gerne ind og 
bidrage til. Hjælpe et hold, en klub som en tredjepart, der ikke 
er træner eller forældre for at udvikle mennesket bag spilleren. 
En, der 100 pct. har spillerens ryg. 

Ud over egne erfaringer og læringen i de to års studier satte 
Mathilde Neesgaard fokus på emnet i sit speciale som afslut-
ning på studierne i konkurrence og eliteidræt på Syddansk 
Universitet. Her så hun nærmere på træner-forældre relationen 
på det kvindelige U 17-landshold og dens betydning i talentud-
vikling.  

-Konklusionen er, at en god træner-forældre relation har enorm 
stor betydning for den enkelte spillers trivsel og glæde ved 
sporten og deres udvikling. Træner og forældre skal finde den 
gode relation, så træner-spiller relationen har ro til at udvikle 
spilleren både sportsligt og personligt. Den gode relation fore-
bygger stress-faktorer hos spillerne, så de trives både inden 
for og uden for sporten og bevarer fokus på den sportslige 
udvikling. 

-Træner-forældre relationen bemærkes i særdeleshed af del-
tagerne, når den er negativ. Så påvirker den spillernes trivsel, 
udvikling, tanker om sig selv og svækker spillernes tillid til 
træneren. Det er derfor vigtigt, at træner-forældre relationen 
er sekundær i forhold til relationen mellem træner og spiller. 
Forældres overinvolvering eller en træners ekskludering af 
forældrene kan føre til uhensigtsmæssige relationer i talentud-
viklingen, konkluderer Mathilde Neesgaard i sit speciale. 

-Forældrene er jo i dag meget mere til stede ved deres børns 
sport og talentudvikling end tidligere. Det er vigtigt, at man er 
opmærksom på, at man ikke kan trække forældrene ud af lig-
ningen, for de er en kæmpe ressource for spillerne og klubber-
ne, siger Mathilde Neesgaard, der håber, at hun kan medvirke 
til, at relationen mellem træner og forældre bliver mere og 
bedre italesat i talentudviklingen – ikke bare i dansk håndbold, 
men i sporten generelt. . 

Mathilde Neesgaard har kontrakt med Aarhus United frem til  
og med 2025 og ønsker nu at udbrede kendskabet til og 
vigtigheden af arbejdet med sportspsykologi både for klubber, 
trænere og enkelte udøvere. Og ikke mindst selv at finde en 
plads i et elitemiljø med fokus på området og bruge den viden 
og erfaring, hun har fået gennem sine uddannelser og egne 
erfaringer. 

“Jeg vil gerne give 
tibage til alle, der 
har hjulpet mig  
og til dem, der skal 
igennem den  
samme udvikling

MATHILDE NEESGAARD
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Skive fH er for første
gang i kvartfinalen
Holdet er eneste ikke liga-hold blandt de 16 sidste hold i Santander Cup
For første gang i klubbens historie er Skive fHs herrer i en 
kvartfinale i Santander Cup. Holdet er det eneste af de 16 hold 
i kvartfinalerne for kvinder og herrer i 1. division, der ikke spiller 
i ligaen.  Skibonitterne rykkede ud af HTH Herreligaen sidste 
sæson. 

Den overraskende adgang til kvartfinalerne blev en kendsger-
ning med en sejr på 30-29 over Gudmundur Gudmundssons 
favoritter fra Fredericia HK. Matias Damgaards sejrsmål på 
straffekast efter tid fik jubelen til at bryde løs i Interfjord Arena i 
Skive. 
Nu venter en ny hjemmekamp i kvartfinalen i Santander Cup, 
hvor Bjerringbro-Silkeborg Håndbold er modstanderen. 
-Vi går all in på at vinde over BSH, men ved godt, at det bliver 

svært, og de er klare favoritter, siger Jesper Sørensen, direktør 
i Skive fH. Både sportsligt og økonomisk havde vi foretrukket et 
lokalopgør mod Mors-Thy Håndbold, men vi skal nok få hallen 
fyldt og give BSH kamp til stregen for at komme til Final4. 

Holdets ambition i denne sæson er at slutte i top tre og være 
en del af de sjove kampe, når det bliver maj-juni 2023. Ud over 
veteranen Søren Tau på snart 37 år, Nicolej Jensen og Daniel 
Guldsmed på godt 30 år består holdet af en række unge talen-
ter, fortsat med Arne Damgaard som cheftræner. 

-Vi er oppe mod hold som TMS Ringsted, HØJ og Sydhavsøer-
ne, der alle har en større økonomi end os, men vi kæmper for 
chancen til det sidste, siger Jesper Sørensen. 

Sponsor-samarbejde 
fejrer 10 års jubilæum

Santander  
Consumer Bank  
fortsætter som  
pokalsponsor i to år

Parløbet mellem dansk pokalhåndbold og Santander 
Consumer Bank fortsætter i de næste to år, og dermed 
kan samarbejdet mellem de to parter fejre 10 års jubilæ-
um i 2024. 

Et perfekt match, kalder de to parter samarbejdet. 
Divisionsforeningen Håndbold er den ene part, og her 
siger direktør Thomas Christensen: 

- Vi er meget glade for fortsat at have Santander Consu-
mer Bank som hovedsponsor, og selv om turneringen 
- med kulminationen Santander Final4 - havde det hårdt 
under Covid-19 perioden, viste vi i foråret, hvor stærkt 
et koncept vi har sammen, da det var to fantastiske fina-
leweekender. Helt fra starten i 2015 har vores samarbejde 
med Santander Consumer Bank været præget af respekt, 
entusiasme og et gensidigt ønske om at skabe de bedste 
rammer for holdene og for publikum, og det samarbejde 
ser vi frem til at fortsætte de kommende år. 

Også Bo Jakobsen, kommerciel direktør i Santander  
Consumer Bank, glæder sig over, at parløbet fortsætter.

- Vi blev hovedsponsor for herrernes Santander Final4 
i 2015, og med forlængelsen kan vi i 2024 fejre 10 års 
jubilæum. I 2016 blev vi også navnesponsor på Santander 
Cup, og det har været en fantastisk rejse at være med på. 

Vi har hele vejen igennem haft et ønske om at være med 
til at udvikle sporten og oplevelsen rundt omkring de 
store kampe, og det synes vi i al beskedenhed er lykkedes 
rigtig godt. Samtidig er håndbolden beviseligt en god 
kommunikationsplatform i kontakten med såvel vores ek-
sisterende som nye kunder. Vi glæder os til fortsættelsen, 
hvor vi i samarbejde med Divisionsforeningen vil fortsæt-
te udviklingen og bygge endnu mere på rammerne, så den 
totale håndboldoplevelse bliver unik for primært dem, 
der kommer til kampene og Santander Final4 og også for 
dem, der vælger at sidde og blive underholdt derhjemme. 
Potentialet er stort. 

Kvartfinalerne i Santander Cup
Kvinder
29. december kl. 18.30:  
Team Esbjerg – København Håndbold

29. december kl. 20.30:  
Nykøbing Falster Håndbold – Viborg HK

30. december kl. 18.30:  
Silkeborg-Voel KFUM – Aarhus United

30.december kl. 20.30:  
Ikast Håndbold – Odense Håndbold

Kampene spilles mellem jul og nytår.

Santander Final4 spilles 1.-2. april 2023.  
Spillestedet fastlægges, når de fire finalehold er fundet. 

Herrer
20. december kl. 18.30:  
Skive fH – Bjerringbro-Silkeborg Håndbold

20. december kl. 20.30:  
Skjern Håndbold – Mors-Thy Håndbold

21. december kl. 18.30:  
Ribe-Esbjerg HH – Skanderborg-Aarhus Håndbold

21. december kl. 20.30:  
GOG – Aalborg Håndbold. 

Santander Final4 spilles 18.-19. februar 2023  
i Jyske Bank Boxen i Herning. 

Jubel i Skive, da sejrsmålet mod Fredericia HK var en realitet. I midten cheftræner Arne Damgaard  
og til venstre for ham sønnen Matias Damgaard, der scorede sejrsmålet efter tid. Foto: Skive fH. 

Billetsalget til herrernes final4  
i BOXEN er begyndt på  
www.tophaandbold.dk 

Kvartfinalerne i årets Santander Cup for kvinder og herrer spilles efter følgende plan: 



Tak 
for fan!
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I mere end 50 år har Moccamaster fremstillet kaffemaskiner 
med et enkelt formål - at brygge den absolut bedste kop kaffe.

Med Moccamaster Optio fører vi den tradition videre.
Nu er det bedste blevet endnu bedre.

Oplev den nye Moccamaster Optio.
Halv kande. Fuld smag.

NYHED!
 Eksklusivt på 

moccamaster.com


