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VELKOMMEN I SKJERN BANK ARENA

Endelig.... kan vi byde velkommen til Ligakamp i Skjern Bank Arena igen. Det har væ-
ret en meget lang hård periode med mange Corona hensyn, hvor vi ikke har kunnet 
byde velkommen til vores trofaste fans i Skjern Bank Arena. Men nu gælder det en ny 
sæson, og vi har virkelig glædet os til d. 7/9-2021, hvor vi atter mødes på hjemmeba-
nen. 

Forud for vores første hjemmekamp, har vi spillet i Landspokalturneringen, hvor vi 
med en sejr over Skovbakken IK, har kvalificeret os til 1/4-finalerne i Santander Cup. 
Her møder vi GOG onsdag d. 6/10 på fynboernes hjemmebane. En kamp, der vises 
direkte på TV2 Sport.

I lørdags tog vi fat på HTH-Ligaen, hvor det blev til en sejr på udebane over TMS 
Ringsted. En kamp, hvor alle bød godt ind, og vi følte, vi var i kontrol i hele kampen. 
Det var dejligt og forløsende at tage hul på Ligaopgaverne og med en sejr i bagagen 
gik søndagens træning også nemt!

Tirsdag aften gælder det så hjemmebanen, hvor vi som sagt har set frem til at byde 
velkommen til kamp MED tilskuere. Gæsterne er fra Nordsjælland Håndbold, hvor vi 
bl.a. kan byde ”Eksil-Vestjyderne” cheftræner Simon Dahl og bagspiller Jesper Dahl 
velkommen. I truppen finder vi også Magnus Kronborg, som tidligere har optrådt i 
Skjern trøjen. Velkommen til hele truppen denne tirsdag aften.

Det er første gang vores nye spillere skal opleve Skjern Bank Arena for fuld kraft. Vi 
har internt talt meget om kulissen i Skjern Håndbold, og vi håber, alle mand vil gøre alt 
for at vise, hvad vi sammen kan, når vi på lægterne spiller sammen med vores grønne 
ligatrup. Sammen kan vi skabe oplevelserne og sammen kan vi vinde. Lad os begyn-
de allerede tirsdag aften med at sætte standarden for sæsonen. Giv den fuld gas på 
lægterne, og vis I også er klar efter lang tid uden live håndbold.

Velkommen til alle på lægterne, Nordsjælland Håndbold og dommerparret, Karina 
Christiansen og Line Hesseldal Hansen samt DHF observatør Jørgen Svane Søren-
sen.

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

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

Henny Houmark Bank
Tlf. 9682 1311

Mathias Skræddergaard
Tlf. 9682 1303



HTH-LIGAEN: HJEMMEKAMPE OG RESULTATER 

DAG DATO KAMP    RESULTAT       

Tirsdag  07.09.21 Skjern Håndbold Nordsjælland 

Tirsdag 14.09.21 Skjern Håndbold SønderjyskE 

Torsdag  30.09.21  Skjern Håndbold  Skanderborg-Århus 

Lørdag  16.10.21  Skjern Håndbold  Aalborg Håndbold 

Lørdag  13.11.21  Skjern Håndbold  BSH  

Torsdag  25.11.21  Skjern Håndbold  Ribe-Esbjerg HH  

Torsdag  09.12.21  Skjern Håndbold  Mors-Thy Håndbold   

Søndag  19.12.21  Skjern Håndbold  Skive FH   

Mandag  27.12.21  Skjern Håndbold  TTH Holstebro  

Lørdag  05.02.22  Skjern Håndbold  GOG Håndbold    

Mandag  14.02.22  Skjern Håndbold Fredericia HK 

Fredag  25.02.22  Skjern Håndbold TMS Ringsted

Lørdag  12.03.22  Skjern Håndbold KIF Kolding

Fredag  01.04.22 Skjern Håndbold Lemvig-Thyborøn
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Bus til udekamp 
fredag d. 10/9

Fredericia HK
-

Skjern Håndbold

LÆS MERE HER

https://www.facebook.com/Skjern-H%C3%A5ndbold-Fanbus-1391952114255277


Bjarte Myrhol og Anders Eggert er stoppet på håndboldbanen. De to superspillere efterlader 
begge et stort tomrum – ikke blot på grund af deres håndboldspil, men også på grund af deres 
måde at agere på i forhold til fans, klubkammerater og ledelse. Begge har en fornemmelse af at 
være stoppet på det helt rette tidspunkt

Hovedsponsor:

Der findes et amerikansk udtryk kaldet legacy, som stil-
le og ro-ligt er begyndt at brede sig til resten af verden. 
Den rene danske oversættelse er “eftermæle” lidt mere 
frit fortolket er det noget i stil med, “hvilket spor, man 
efterlader sig, når man stopper”. 

Når håndboldsæsonen går i gang, bliver det uden An-
ders Eggert og Bjarte Myrhol, to af dansk og interna-
tional hånd-bolds absolutte superstjerner gennem en 
lang, lang år række. Deres legacy – det spor, de har 
sat i sporten – er det svært at finde noget negativt om-
kring. 
Naturligvis var de kamphaner med en ubændig vinder-
vilje og evnen til at gå hårdt ind i enhver nærkamp, men 
fælles for Eg-gert og Myrhol var det, at de ligeledes 
hørte til spillets gentle-men. Altid fairplay, storsind og 
respekt overfor modstandernes kunnen og resultater, 
altid med tid til fans og presse på åben og reel manér.

Samtidig har ingen været i tvivl om deres personers 
betydning for “omklædningsrummet” i de respektive 
klubber og på lands-holdene i Norge og Danmark. 
Oveni har både Eggert og Myrhol i lange perioder væ-
ret håndboldspillere i absolut verdensklasse. 
Derfor – som rubrikken antyder – er legender ikke for 

stort et ord, når vi altså nu takker af og siger stort og 
pænt farvel til Myrhol og Eggert. 
For den norske stregspillers vedkommende slutte-
de det med et nederlag til Danmark i den olympiske 
kvartfinale i Tokyo, mens Anders Eggerts sidste kamp 
på topplan var bronzekampen ved Final4-turneringen 
i Herning i juni. Det var samtidig også Bjarte Myrhols 
sidste kamp for Skjern Håndbold og heldigvis endte 
kampen mod GOG med en sejr på 31-26 over fynbo-
erne.

Strålende karrierer 
Inden vi lader de to tale om karrierestop og livet som 
nu tidligere håndboldspiller, så lad os lige ridse op, 
hvad de to spillere op-nåede i deres flotte karrierer:
Bjarte Myrhol har vundet to gange sølv ved VM i hånd-
bold med Norges landshold, som han har været med til 
at føre fra middelmådighed til absolut verdensklasse. 
Han var på VM’s All Star-hold i 2017. Han er ungarsk 
mester med Veszprem, dansk mester og pokalvinder 
med Skjern og EHF Cup-vinder med HSG Nordhorn. 
Han var kun et par mål fra et tysk mesterskab med 
Rhein-Neckar Löwen. 
Mens han var i den tyske klub, overvandt han testi-
kelkræft, og vendte rekordhurtigt tilbage, og mens han 
var i Skjern Hånd-bold, blev han ramt af en genetisk 
tarmsygdom, som kostede en operation og et hårdt 
sygdomsforløb. Bjarte Myrhol har altid været et fysisk 
pragteksemplar, der har levet og trænet fuld-stændig 
korrekt og derfor været et forbillede for både unge og 
ældre holdkammerater.
Anders Eggert spillede i alt 160 landskampe for Dan-
mark og scorede 581 mål. Han har domineret venstre 
fløj på både klub- og landshold i en lang, lang årrække. 
Han vandt EM 2012 med Danmark og var i en lang 
periode fast inventar på det danske landshold. 

NÅR LEGENDE IKKE ER FOR STORT ET ORD

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

Online version klik her

Uddrag fra magasinet Kampen:

https://issuu.com/strandbygaardgrafisk/docs/kampen_2021-22
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HOLDOPSTILLING SKJERN HÅNDBOLD 2021/22

NR. NAVN   PERSONLIG SPONSOR    

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

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

NR. NAVN       

1 Frederik Andersson
2 Tobias Jørgense
3 Carl-Emil Haunstrup
4 Andreas Magaard
7 Mikkel Palmer
9 Hakan Sahin
10 Andreas Dysseholm
14 Rasmus Madsbøll
17 Nichlas Hald
18 Magnus Kronborg
19 Thomas Kjærgaard
20 Jesper Dahl
21 Malthe Vibe
23 Kasper Kisum
25 Jeppe Cieslak
29 Jimmi Andersen
42 Matias Campbell

Lederteam:     
Simon Dahl   Cheftræner
Laurits Søgaard   Assistent træner
Hans Christian Hæsum Pedersen Holdleder
Mikkel Thorsen   Fysioterapeut
Peter Boye Christiansen  Fysioterapeut
Marlene Søby Vestergaard  Fysioterapeut





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

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

• Boder finder du i Foyeren og i Skjern Bank Arena

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

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

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

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

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

 som du finder opstillet i Skjern Bank Arena

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

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

 adgangskort direkte på din mobiltelefon

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

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

 orientér dig gerne via vores skiltning og information

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

• Spørg os gerne - vi vil altid gerne hjælpe, hvis du har spørgsmål her i huset
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Følg os på vore sociale 
platforme - klik på ikonerne 
og læs mere

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


1
Christoffer Bonde
Målvogter

5
Oliver Norlyk
Højre back

7
Senjamin Buric
Stregspiller

9
Alfred Jönsson
Venstre back
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10
Jesper Konradsson
Playmaker

Robin Haug
Målvogter

Emil Bergholt
Stregspiller

Lasse Mikkelsen
Playmaker
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14 15



17
Mikkel Lang
Højre fløj

Lasse Uth
Venstre fløj

René Rasmussen
Højre fløj

Jørgen Rasmussen
Venstre fløj

19

21 23
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25
Eivind Tangen
Højre back

Jonathan Würtz
Venstre back

Jakob Rasmussen
Playmaker

Tobias Mygind
Venstre back
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60 76
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