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Silkeborg-Voel KFUM 2021/2022

Nr.  2:   Helene Kindberg  
Nr.  4:   Josenfine Videbæk                                        
Nr.  5:   Eira Aune                         
Nr.  6:   Lea Hansen                  
Nr.  7:   Maja Laursen 
Nr.  9:   Sofie Bæk Andersen
Nr.  11:   Julie Jensen
Nr. 12:   Filippa Idéhn 
Nr. 13:   Mathilde Kristensen
Nr. 14:   Louise Ellebæk
Nr. 17:   Annika Jakobsen
Nr. 18:   Natasja Andreasen
Nr. 19:   Anna Lillesø
Nr. 22:  Stine Bonde
Nr. 23:  Ann Grete Nørgaard
Nr. 97:  Line Skak

Cheftræner: Jakob Andreasen
Assistent: Ole Jensen
Fysioterapeut/Assistent: Klaus Thomsen
Fysisk træner: Asger Skovgaard
Akupunktør: Lise Moeslund
Kiropraktor: Micheal Christensen
Fysioterapeut: Thea Molsgaard
Massør: Rasmus Niebuhr
Team Coach: Anne Steffensen
Personlig Coach: Mik Ellegaard Bechmann
Holdeleder: Else Thygesen



 
Vi skal et godt stykke tid tilbage for at finde seneste sejr til Silkeborg-
Voel KFUM mod Viborg HK. Sæsonens første kamp endte med en
sejr til dagens modstandere på 33-27.

På banen i aften kan man se to af ligaens mest scorende spillere i
åbent spil. Udeholdets Kristina Jørgensen har lavet 127 mål, mens at
Eira Aune har scoret 114 gange i åbent spil. Det er tredje- og
femteflest af alle.

Silkeborg-Voel KFUMs slutplacering i grundspillet er endnu ikke
fastlagt. Det er dog sikkert, at det enten bliver 6. eller 7. pladsen.

En sjov detalje er, at FIlippa Idéhn er den keeper i ligaen, der har
scoret flest mål i sæsonen. Hun har scoret fire gange i sæsonen.

Rundt om kampen

vs







Mikael Bak, adm. direktør 
Silkeborg-Voel KFUM

Lad mig slå fast, at det er fantastisk
dejligt at gå ind til den sidste kamp i
grundspillet, og have sikret sig en
plads i slutspillet.

Nu drejer det sig om at få den bedst
mulige indgang til slutspillet, og det
gør vi ved at levere end god
præstation mod Viborg HK i aften. En
modstander som vi har haft det
svært med i de seneste sæsoner.

Uden for banen vil der omkring
kampen også foregå flere aktiviteter.
De har det fælles formål, at de støtter
op omkring klubben, og mange
partnere har her været en god støtte.

Jeg forudser, at der kan vente os et
spændende slutspil. Vi har i denne
sæson været i tætte kampe mod
tophold som Odense, Herning-Ikast
og Team Esbjerg. Vi har faktisk fået et
fornuftigt antal point mod de hold,
der ser ud til at gå ind i slutspillet.

 
Modsat sidste år, så står vi også med en
trup, hvor der på nuværende tidspunkt
er markant færre skader, end hvad vi
havde for et år siden.

Og så mangler jeg at nævne, at vi i år
kommer til at spille et slutspil, hvor der
vil være tilskuere tilstede i JYSK arena.
Denne betydning skal på ingen måde
undervurderes og vi vil få tre fede
kampe på vores hjemmebane.

Lad mig slutte af med fokus på
aftenens kamp. Viborg HK er et hold
med store individuelle profiler, som
sikkert sulter efter at slutte sæsonen
godt af, inden at flere af profilerne efter
sæsonen skal spille i andre klubber.

Derfor vil det også blive en hård kamp
mod et Viborg-hold, der skal have point
i en hård kamp om tredje- og
fjerdepladsen.

God kamp!

                   
                           

                                                                 

Dagens kamp:
ONSDAG 23. MARTS KL. 20.00

VIBORG HK

 
En god fornemmelse inden sidste kamp





Kontakt
Telefon: 27285753

Mail: karsten@svendo.dk



Dagens kamppartner

Spar Nord er for anden gang i sæsonen 
kamppartner til en hjemmekamp i JYSK arena. 

De vil også være kamppartner til en af 
de kommende kampe i slutspillet.

I Silkeborg-Voel KFUM har Spar Nord været en solid
samarbejdspartner gennem flere sæsoner. De er i

øjeblikket Toppartner i klubben.

Vil man mødes fysisk med folkene fra Spar Nord, 
foregår det i deres lokaler på Borgergade i Silkeborg
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SÆSONKORT

2021/2022

Fast siddeplads

1 øl/vand pr. kamp

350 kr350 kr

MobilePay: 96109
 

Vigtigt! Oplys navn og
mailadresse

 
Spørgsmål rettes til:
sb@silkeborgvoel.dk

+



Hovedpartner: GF Forsikring
Deltag i #dengrønnechance i JYSK arena, hvor du kan

vinde attraktive præmier fra følgende partnere
GF Forsikring
KaffeClausen.dk
Magical Art v/ Sara Fog
Merrild Kaffe
Christoffersen Guld & Sølv
CBD4ever.dk v/ Per Eckert
Kloster-Hede
Kvik Trafik
Wine Experience
PositiveCenter
Vangvedvængets VVS
MW HypnoTerapi
Upfront
Sportmaster
Dufke Result
DinHerbaShop.dk - Herbalife
Tange Sø Golfklub
Aqua Dor
Herbalife Silkeborg
Silkeborg IF
Regatta Silkeborg
CBD4EVER

#dengrønnechance

Priser:
1 lod 10 kr.
3 lodder 25 kr.
5 lodder 40 kr.
10 lodder 75 kr.
15 lodder 100 kr.

Der kan betales med MobilePay eller kontanter 

Delikatessehuset
Det Kolde Bord
Føtex Nørrevænget
Kysthotellet
X-Press Totalservice
Small Danish Hotels
Memphis Mansion
Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter
Bente Aarøe
PouLis Rejser
McDonalds Silkeborg
Bambusa Danmark
Steakeriet
CAP-ON
Madselskabet
Pure Shots
Iversens Multiservice
Voel Ismejeri
Riverboat Jazz Festival
Bjerringbro-Silkeborg Håndbold
Helle Thorsted











VIBORGVEJ 145
8600 SILKEBORG

TLF: 86855443



Dagens kampprofil:
STINE BONDE

Af Jens I. Rasmussen

Målvogter Stine Bonde er efterhånden
fortrykt på kamprapporten i Silkeborg-
Voel. Hun har været her siden sæsonen
2014-2015, så hun har været med alle de
gange Silkeborg-Voel har været i slutspillet
i Ligaen.
Hun husker godt sin debutkamp for
Silkeborg-Voel dengang i 2014. Den var på
udebane mod hendes tidligere klub
Randers HK, der vandt med 40-21. En vis
Jane Schumacher var med 12 mål med til
at gøre det onde ved Silkeborg-Voel og
Stine Bonde.
Alligevel landede klubben på en
femteplads i grundspillet i den sæson og
var dermed i slutspillet for første gang.
Foran Randers på sjettepladsen.
”Efter debutkampen fik vi gang i noget i
den efterfølgende kamp mod Ringkøbing,
og den kamp blev definerende for vores
sæson. Sådan er det. Der skal ikke så
meget til. Det har været en lang og sjov
rejse”, siger Stine Bonde.
Nu står hun med Silkeborg-Voel klar til
slutspil igen. Og hun kender allerede de to
af modstanderne i slutspilspuljen. Det er
Esbjerg og Horsens. 
Spørgsmålet er så, hvilken tredje
modstander, Stine Bonde kunne tænke sig.
Det kan blive enten Viborg eller Herning-
Ikast efter  grundspillets sidste kampdag
onsdag aften.
”Vi har spillet mange tætte kampe med
Herning-Ikast, men jeg har det sådan, at
jeg gider ikke tænke på, hvem vi helst vil
have. I teorien skal vi, hvis vi vil være gode
nok til at komme i semifinalen, kunne
vinde over de hold, der er”, siger Stine
Bonde.

  

Har semifinaler til gode
Silkeborg-Voel har stadigvæk til gode at
nå en semifinale .
”Det kunne være fedt. Jeg snakkede lige
med de andre på holdet om det. I teorien
skal vi nøjes med at blive det fjerdebedste
hold. Ser man på det på den måde, er der
jo ikke langt op for os i forhold til, hvor vi
ligger nu. Der mangler den forløsning at
komme i Final-4 eller et skridt videre i
slutspillet. Vi har bygget på i de sæsoner,
jeg har været her. Modstanderne har stået
der mange gange, og det er, som om de
kan tænde for noget ekstra. De ved, hvad
der skal til”, siger Stine Bonde. 
Hun ser det også sådan, at holdet er
kommet ind til slutspilskampene i år i en
bedre forfatning end tidligere, hvor flere
spillere har være slidte eller skadede. 
”Sidste år kæmpede vi for overhovedet at
få point med ud af slutspillet. Vi har vist
meget godt spil i den her sæson, som vi
kan tage med videre. Vi har haft mange
flere gode oplevelser i denne sæson, som
vi kan tage med os til slutspillet. Jeg håber,
vi kan forbedre det, vi har gjort indtil
videre. Fedt at være med til at spille med
om det sjove og prøve at tage et skridt
eller to mere”, siger målvogteren.

Tryghedsmenneske
Stine Bonde var mange år i Randers, og
dernæst kom hun til Silkeborg. I
modsætning til mange andre spillere er
hun ikke flyttet rundt i flere klubber.
”Der er man meget forskellig. Jeg har altid
været præget af, at jeg har været mor, da
jeg kom hertil. Derfor har jeg ikke været så
flytbar på samme måde som andre.
Desuden har jeg altid været
tryghedsmenneske”, siger Stine Bonde og
fortsætter:

DET VILLE VÆRE FEDT MED EN SEMIFINALE



FAKTA
Målmand

Født 2. juni 1988 

Tidligere klubber:

Hornbæk SF og Randers HK

 

Landsholdskarriere

49 ungdomslandskampe

Herunder U17 EM Guld, Ungdoms OL

bronze og U18 VM guld

 

Personlig sponsor: 

Svend O. 

Dagens kampprofil:
STINE BONDE

”Det er også godt at være i en og samme
klub, og se hvordan den udvikler sig og være
med til at byde ind med nogle ting og også
nå at se, hvad man får gjort ved det”.
”Det er ikke, fordi jeg ikke har set, om der var
andre muligheder, men der er bare ikke
noget, der har vundet over det, som jeg har
her”, siger Stine Bonde.
Hendes kontrakt udløber til sommer, og hun
røber, at hun forhandler med klubben.
”Kontrakten er ikke underskrevet, men jeg
regner ikke med, at jeg skal andre steder
hen”, siger Stine Bonde. 
Hun deler målvogterpladsen med Filippa
Idéhn, som har fået mest spilletid i løbet af
sæsonen.
”Man vil altid spille mere, end man gør, og det
er fedt at komme ind og være med til at
afgøre nogle kampe. Men jeg og Filippa har et
godt makkerskab, og vi støtter hinanden. Jeg
har mange gode træninger, og det er med til
at give gejst og humør til kampene. Når vi
står til træning og til kamp, gør vi alt for at
støtte hinanden og hive hinanden op. Alle vil
selvfølgelig spille, men det er en holdsport.
Når man gerne vil spille, er det også et tegn
på, at man stadigvæk har lysten”, siger Stine
Bonde.

Jakob som træner i otte år
Hun er også glad for alle de mennesker,
som hun kender i klubben.
”Silkeborg-Voel er en stor klub med
mange ungdomshold. Jeg kan godt lide,
at man kender fansene og sponsorer. Det
er lidt som en stor familie”, siger Stine
Bonde.
I Randers havde hun mange forskellige
trænere på kort tid. Hun nævner i flæng
Morten Arvidsson, Kjersti Grini, Martin
Albertsen, Jan Leslie og Heine Eriksen.
I Silkeborg-Voel har hun haft Jakob
Andreasen i alle otte sæsoner, og hun
peger på hans menneskelige
kvalifikationer, som giver ro og tryghed.



Dato                 Kl.                            Hjemmehold    -    Udehold                                Resultat

01. sep.            19:00                        Silkeborg-Voel   -   Odense Håndbold                  21 - 34   

04. sep.            14:00                        København Håndbold   -   Silkeborg-Voel            27 - 27   

10. sep.            19:00                        Silkeborg-Voel   -   Holstebro Håndbold               29 - 19    

18. sep.            16:30                        Ajax København   -   Silkeborg-Voel                     27 - 24  

22. sep.            18:30                        Team Esbjerg   -   Silkeborg-Voel                         34 - 31 

01. okt.             19:00                        Silkeborg-Voel   -   Skanderborg Håndbold          30 - 24

15. okt.             18:30                        Ringkøbing Håndbold   -   Silkeborg-Voel            24 - 26   

22. okt.             19:00                        Silkeborg-Voel   -   Aarhus United                        26 - 26         

27. okt.             19:00                        Horsens Håndbold   -   Silkeborg-Voel                 28 - 31

03. nov.            19:00                        Silkeborg-Voel   -   Herning-Ikast Håndbold         29 - 29         

06. nov.            15:00                        Randers HK   -   Silkeborg-Voel                           30 - 33          

12. nov.            19:00                        Silkeborg-Voel   -   Nykøbing F. Håndbold           34 - 36         

17. nov.            18:30                        Viborg HK   -   Silkeborg-Voel                              33 - 27

02. jan.             16:00                        Odense Håndbold   -   Silkeborg-Voel                  30 - 27 

07.  jan.            19:00                        Silkeborg-Voel   -   København Håndbold            31 - 31     

15. jan.             15:00                        Holstebro Håndbold   -   Silkeborg-Voel               24 - 24         

21. jan.             19:00                        Silkeborg-Voel   -   Ajax København                    31 - 19          

26. jan.             18:30                        Silkeborg-Voel   -   Team Esbjerg                        33 - 33          

29. jan.             15:00                        Skanderborg Håndbold   -   Silkeborg-Voel          22 - 34         

04. feb.             19:00                        Silkeborg-Voel   -   Ringkøbing Håndbold            32 - 28         

09. feb.             18:45                        Aarhus United   -   Silkeborg-Voel                        35 - 29      

18. feb.             19:00                        Silkeborg-Voel   -   Horsens Håndbold                 31 - 24         

23. feb.             18:30                        Herning-Ikast Håndbold   -   Silkeborg-Voel         28 - 27         

11. mar.            19:00                        Silkeborg-Voel   -   Randers HK                           30 - 26

18. mar.            19:30                        Nykøbing F. Håndbold   -   Silkeborg-Voel           30 - 22

23. mar.            20:00                        Silkeborg-Voel   -   Viborg HK

Kampkalender 2021/2022





Silkeborg-Voel KFUM 



Silkeborg-Voel KFUM 



Funder Dalgårdsvej 1
8600 Silkeborg





1: Emma Friberg
6: Moa Högdahl
7: Stine Andersen
9: Mathilde Rivas-Toft
10: Kristina Jørgensen
11: Line Haugsted
12: Anna Kristensen
13: Laura Holm Andersen
14: Tonje Enkerud

Cheftræner: Jakob Vestergaard
Assistenttræner: Susanne Munk Wilbek
 

16: Lærke Ibsen Kristensen
19: Sara Hald
21: Signe Vetter Laursen
22: Lærke Nolsøe
23: Thilde Frandsen
25: Maria Fisker  
29: Camilla Fangel
31: Ida-Mare Dahl

Viborg HK





DENT FIX

WWW.DENTFIX.DK

28952012

Tømmerbyvej 12

8653 Them



Hovedsponsor

Toppartnere



Ligapartnere



Guldpartnere



Sølvpartnere



Bronzepartnere



Erhvervsklub





Bambusa Kvindeligaen


