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VIBORG HK  MOD  

SILKEBORG-VOEL KFUM
LØRDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 16.10
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VIBORG
Gravene 20 B, 8800 Viborg
viborg@home.dk
Tlf. 86 61 19 99
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

BJERRINGBRO
Nørregade 16, 8850 Bjerringbro
bjerringbro@home.dk
Tlf. 86 68 48 44

Sæt din bolig til salg hos home 
– Vi dækker hele Viborg Kommune!

Flemming 
Jensen

Peter Stouby 
Mortensen

Lars Birkebæk 
Lauridsen

Lars Flyvbjerg 
Mosborg

Michelle Bach 
Christensen

Morten Bech 
Vestergaard

Jonas Steendahl 
Birkelund

Trine Wirenfeldt 
Laursen

Christina W. D. 
Christensen

Kig ind og hør mere eller ring på tlf. 86 61 19 99 / 86 68 48 44 og bestil en gratis 
og uforpligtende salgsvurdering.

44
72
5

STOR NYHED 
FRA RYNKEBY
TIL FAST 
LAVPRIS
0,5 liter. Vælg mellem 
Orange Morning, 
Økologisk æble, 
mandarin og gulerod, 
økologisk æble- og 
hyldeblomst eller 
økologisk appelsin.

vilde priser til jubilæum

FROST
Sct. Mathias Centret

8800 Viborg · Telefon 8725 1822JUBILÆUM

ÅRS

1977

2017

FRIT VALG

20,-
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www.blomsterbixen-viborg.dk

Det er ikke til at forstå, men der er kun to 
hjemmekampe tilbage inden julepausen og 
landsholdssamling for flere af vores spillere. Vi 
er kommet ind i en rigtig god rytme, og jeg be-
gynder at have et rigtig godt billede af, hvilken 
trup v står med, og hvor vores kvaliteter ligger. 
Fra sæsonens start havde vi svært ved at finde 
momentum i angrebsspillet og vores kontrafase 
var nærmest ikke-eksisterende. Med et hav af 
kampe på programmet og prøvelser i ligaen såvel 
som i EHF Cup’en, har vi lige så stille fået stillet os 
skarpt på, hvilke elementer i spillet der manglede 
ekstra fokus. Resultater er flere flotte sejre og 
spil, som lige så stille minimerer de dumme fejl. 
Forsvaret har altid været vores styrke, og defen-
sivt er der kamp efter kamp blevet spillet rigtig 
godt. Det er vi ligeså stille begyndt at få udnyttet, 
så kontrafasen kommer med, og de lette mål 
komme i hus. Jeg er glad for at se, at vi oven på 
de seneste sejre har fået styrket selvtilliden, så de 
uundgåelige nedture i kampene bliver mindsket 
og samtidig ikke påvirker spillet negativt, så vi 

lader modstanderen få unødvendigt let spil. Det 
så vi senest i Ringkøbing, hvor hjemmeholdet 
hentede en femmåls føring, men hvor vi tidligere 
er gået ned på disse situationer, blev pigerne ved 
med at kæmpe og arbejdede sig tilbage til det 
spil, der gav føringen til at begynde med. 

Den selvtillid og tro på egne evner skal vi have 
med i dag mod Silkeborg-Voel KFUM, der kom-
mer til kamp med et knebent nederlag til Her-
ning-Ikast i bagagen. Silkeborg-Voel er et hold, 
der kan lide at spille hurtigt og er farlige i finte-
spillet såvel som på skuddene. Derfor skal vi være 
vågne fra start defensivt, så vi får lukket ned for 
deres rytme og samtidig får sat gang i vores kon-
trafase og presspil. 

Det er sidste hjemmekamp i HTH Ligaen i 2018 
og vi skal i hus med de gode resultater vi har 
skabt den seneste tid. Jeg tror på to point i dag.
God kamp! - Jakob Vestergaard, cheftræner

Vi skal i hus nu
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Nye samarbejdspartnere i 
Klub 2500, Klub 6000 og Klub 10.000

Vil du også være med? 
Bliv en del af holdet og bliv samtidig eksponeret på vhk.dk.

Vil du være med? Kontakt: anette@vhk.dk / 86 62 91 06

Knold Og Tot 
v/ Jane S J Gundersen

Oasen Viborg I/S

Miljø & Pejsecenter 
v/ Bo Blomstrand

Iglsø Blikkenslagerforretning 
A/S

Go 4 Nordic ApS

Trend Mould ApS

Overlund Tømrer- & 
Snedkerforretning ApS

Amstrup Vvs ApS

Pcb4you/Bellusbellus 
v/ Gert Pedersen

Skov Markservice

Hammershøj Blik 
v/ Gert Mouritsen

Woodtoy ApS

Byggefirmaet 
Michael Hansens Eftf

Ilbjerg Fyrværkerifabrik

Kroma A/S

Viborg Ost

Primdal Byg ApS

John Arnsholt
Filbyg ApS

Exolak Autolakering A/S

Nyt Syn Viborg ApS

Kjeldbjergvejens Auto

TemaBar & BarMix. 

Tandlægerne 
Sveistrup Og Cederbek

Skovhuggeren 
v/ Johnny Jensen

Da Tagdækning 
og Montage ApS

Mh Fuger Ivs

Mayneed

Holzmann Lædervarer 
v/ Lene Holzmann

Per Dyrby Knudsen

Mobilcenter Midt ApS

Restaurant Kehlet

REMA 1000 Overlund

Pj Byg 

Murermester 
Haarup Lassen

Lille Hus 

Margarita Wines I/S

Peters 
Bygningsservice ApS

Legeland Viborg ApS

Sparkær Købmand ApS

Carsten Stenrøjl

Landberg.dk ApS
Bitsch Automatservice A/S

Sportspub Målet ApS

Lyhne 3d Print ApS

Mølbjergs Eftf 
v/ Peter Skovgård Andersen

Carlsberg Danmark A/S

AB Office v/Ann Birgit Hjelm

HM-Anlæg

Viborg Biler
v/Thomas Kristensen

Murer og autoriseret 
kloakmester Kurt Sørensen I/S

Samson Agrolize A/S

Free Style ApS

R2 El ApS

Viborg Køle- og Fryseservice
v/Thorkild Olesen
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MOTEL
& KURSUSCENTER

Kursuslo
kale

med fuld forplejning

pr. person275,-

Overnatning
Fra475,-

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

ONLINE
BOOKING

 

Montage tekniker
Kroma A/S søger en ansvarsbevidst tekniker til montage af 
procesudstyr til fiskeindustrien. Der vil være tale om montage på 
værkstedet, men også installation og service besøg hos kunder.

Vi forventer at
·  Du har en baggrund som smed/mekaniker med en stor 
forståelse for strøm og styring.

·  Eller du er uddannet indenfor strøm/automation med en stor 
forståelse for mekanik.

·  Du gerne vil lære mere om pneumatik, hydraulik  
og el-diagrammer. 

·   Du er klar til at rejse mellem 40-60 dage om året for at 
installere/servicere maskiner.

·  Du er troværdig og kan administrere din egen tid.

Rustfast klejnsmed
Til vores smedeafdeling søger vi rustfaste klejnsmede  
til opbygning af konstruktioner designet i rustfast stål.  
Vi arbejder primært i plade, men også enkelte stangståls 
konstruktioner.

Vi forventer at
·  Du har erfaring med pladebearbejdning af rustfast  
stål i tynd plade.

·  Du har et godt håndelag for tig svejsning.
·  Du vil gerne lære af andres erfaringer ved  
opsvejsning af emner.

·  Du kan levere en høj finish af emnerne.
·  Du forstår at tilrettelægge dit eget arbejde. 

Husk at angive hvilket job du søger.

Rævevej 22 · DK-7800 Skive

Tel. +45 9752 2099 · www.kroma.dk · kroma@kroma.dk

2 SPÆNDENDE JOB MED HØJT FAGLIGT INDHOLD
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Ved Audi Twin Cup, en landsdækkende konkurrence 
mellem alle Audiforhandlere og Audi Service Partnere, 
fi k vores dygtige teknikere en suveræn 1. plads, og
det samlede serviceteam løb med en fl ot 3. plads.
Så du og din Audi er i de bedste hænder hos os.

Danmarks bedste Auditeam

Audi Servicepartner Viborg
Sølvsten Biler
Lundborgvej 12, 8800 Viborg,  tlf. 87 25 51 40
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Vi er stolte af at være 
en del af Byens Hold !

Løgstrup Auto

Axel Brøndum Boliger

Mogens Christensen A/S

Vil du også være med? 
Bliv en del af holdet og bliv samtidig eksponeret på vhk.dk.

Vil du være med? Kontakt: anette@vhk.dk / 86 62 91 06

ER Cykler

Viborg VVS

Hancock Bryggerierne

Carlsberg Danmark A/S

TSS Byg
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Vil du også være med? 
Bliv en del af holdet og bliv samtidig eksponeret på vhk.dk.

Vil du være med? Kontakt: anette@vhk.dk / 86 62 91 06

SørenS rejSer

Stort udbud af rejser og udflugter - se vores hjemmeside

Sørens Rejser A/S · www.SorensRejser.dk · Tlf: 86 88 18 17

Erhvervsrejser

Alt indenfor firmarejser, 
events & workshops

Personalerejser, messer 
& konferencer

Inspiration til underholdning, 
udflugter og virksomhedsbesøg

VIP transport

  
Grupperejser

Tager udgangspunkt 
i netop jeres ønsker

Specialister i grupperejser 
i hele Europa

Fra ½ dags tur til 14 dage

Bus & Fly

Buskørsel

Kørsel fra A til B

Udflugter

Hjælp til planlægning

Kontakt os for  
tilbud og inspiration
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Henrik Signell, landstræner for det svenske lands-
hold, har i denne uge sat navn på de 16 spillere, 
der skal repræsentere de blå-gule til EM i de-
cember måned. Her er der endnu en gang blevet 
plads til Carin, der sæsonen igennem har spillet 
flot i den grønne trøje. Så flot, at det fortjent bli-
ver belønnet med en EM-billet. 

- Det er altid fedt at være med på landsholdet. 
Ud over at spille om medaljer med Viborg, så er 
det et fast mål for mig, også at være en del af 
landsholdet. Nu har jeg været med i fem år i træk, 
og det er ikke fordi jeg føler, at jeg vil være mere 
eller mindre med. Det er bare fedt, og ud over 
håndbolden, som jeg holder af, så er der også alle 
mine tætte veninder omkring holdet, som jeg får 
mulighed for at tilbringe en masse tid med også, 
fortæller Carin. 
Carin kan risikere at rende ind i flere af sine hold-
kammerater allerede i gruppespillet under EM, 
da Sverige er i pulje med Danmark, Polen og 

Serbien. Faktisk åbner Danmark og Sverige ballet 
med kamp mod hinanden. I Danmarks brutto-
trup er der blevet plads til fire Viborg HK spillere: 
Stine Bodholt, Kristina Jørgensen, Line Haugsted 
og Rikke Poulsen. Den danske trup er endnu ikke 
udtaget, så hvor mange Viborg HK spillere der 
skal afsted vides endnu ikke, men Carin er sikret 
billet til slutrunden. 

- Jeg synes det er ekstra spændende at spille 
mod sine holdkammerater fra Viborg HK. Man vil 
jo virkelig gerne vinde over dem og det er lidt en 
kamp i kampen. Vi kender jo hinanden godt og 
ved, hvad vi hver især er gode til, så der er en eks-
tra kamp. Det er sjovt. 
Den svenske bagspiller har været fast kvinde på 
det svenske landshold i en længere årrække og 
har allerede spillet en del slutrunder, inkl. OL, VM 
og EM. Hun har spillet 58 landskampe og scoret 
45 mål. Med de mange kampe i blåt og gult, er 
Carin Strømberg et velkendt navn i Sverige, hvor 

Carin Strömberg udtaget til EM
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hun særligt i sin hjemegn skaber stor interesse 
for håndbolden. Det så vi i Viborg HK så sent som 
i denne uge, hvor VHK Forenings U16 piger spil-
lede træningskamp mod et svensk hold. De unge 
svenske spillere benyttede muligheden for at 
høre mere om livet som professionel håndbold-
spiller i Viborg HK og hvordan en hverdag ser ud 
for en spiller på Carins niveau.

- Jeg synes det er virkelig sjovt at tale med de 
unge spillere. Det føles ikke som om det er længe 
siden, jeg selv var 14-16 år, og jeg tænker det 
er spændende for dem at se, at man godt kan 
spille i udlandet når man kommer fra Sverige. 
Jeg kan forestille mig, at det er en inspiration 
for spillerne, at se de af os, der er i udlandet og 
spiller i de større klubber. Nu kom disse piger fra 
min hjemby, og vi havde meget tilfælles, så det 
skabte en god ’connection’. De var meget interes-
serede i at høre mere om min baggrund og hvor-
dan jeg bar mig ad med at komme udenlands 
og spille på landsholdet. Det er jo ting, som man 
ikke ved, når man er den alder. De havde mange 
gode spørgsmål, og de spurgte blandt andet ind 
til, hvordan man holder motivationen oppe når 
det kører så godt. Det gjorde også, at jeg selv 
reflekterede lidt mere over det, så det var rigtig 
gode spørgsmål, synes jeg.

Carins arbejde med unge håndboldspillere 
strækker sig langt tilbage, og i hendes barndoms-

klub, Skuru IK, er der oprettet en håndboldcamp 
kaldet C8 Camp, der er oprettet af Carin i sam-
arbejde med barndomsklubben. C8 Camp er for 
unge håndboldspillere, der ønsker en god ople-
velse med træning, socialt samvær med ligesin-
dede og masser af hygge. 

- Da jeg spillede i Skuru fandtes der ikke rigtig 
nogle camps i Stockholm og jeg havde arbejdet 
lidt som leder på camps, da jeg var yngre. Derfor 
tænkte jeg, at en camp kunne være en god måde 
at få de unge spillere til Skuru. Samtidig var de 
fleste camps på det tidspunkt rettet mod drenge, 
så det var vigtigt for mig, at der også var tilbud 
rettet mod pigerne. Derfor startede jeg C8 Camp 
i 2013, og har afholdt den i skoleferierne. Det 
første år havde vi omkring 100 spillere og sidste 
år var der 250 spillere i sommerferien. Det er stort 
og rettet til både drenge og piger. Da jeg spillede 
i Skuru fungerede jeg både som organisator i 
samarbejde med Skuru IK og som træner. Siden 
jeg er flyttet til Viborg, er min rolle blevet lidt 
anderledes og jeg prøver at være der som træ-
ner så ofte jeg kan. Det er sjovt at være træner, 
men samtidig også sjovt at være med til at skabe 
drømme hos unge mennesker. Særligt pigerne, 
der nogle gange mangler nogen at se op til, slut-
ter Carin Strømberg med et stort smil, der bedre 
end noget andet fortæller, at hun brænder for 
håndbolden og gerne deler glæden med alle hun 
kan. 
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Suveræn faglighed og klare holdninger

Faglighed er vores fundament 
Personlighed gør forskellen  

Tilgængelighed er en del af vores DNA

Erhvervslivets 
foretrukne 

sparringspartner 
i Viborg

Kontorer i 
Viborg, Esbjerg, 

Herning, Aarhus,  
 og København

Mere end 200  
specialiserede  

og erfarne  
medarbejdere

Lokal forankring  
og internationalt  

format

Se mere på dahllaw.dk
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ANBEFALER B  17,5 km/l. CO2 151 g/km. Prisen er ekskl. metallak. Bilen er vist med ekstraudstyr. Apple CarPlay® kræver iPhone 5 eller nyere med dataadgang. Leasing via Peugeot 
Finans v/Jyske Finans. Leasingperiode 60 mdr. og 20.000 km årlig kørsel. Ekstraordinær førstegangsydelse 20.000 kr. Priserne er er variable og er inkl. finansierings- og leveringsomkostninger men ekskl. service, dæk, 
forsikring, brændstof og ejerafgift. Kaskoforsikring, positiv kreditgodkendelse og betaling via NETS forudsættes. Ved leasingperiodens udløb skal leasingtager anvise en køber til følgende pris: Peugeot Expert L2 Ultimate  
2.0 BlueHDi 180 hk EAT6 55.300 kr. ekskl. moms og forholdsmæssig registreringsafgift. Tilbuddet er enkeltstående og kan ikke kombineres med øvrige tilbud. Leasingkampagnen gælder udvalgte modeller, og så længe lager  
haves. Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl.

Peugeot Expert Ultimate er den kompromisløse varebil, som giver dig en arbejdsdag på første klasse. Sammen med 
det enorme varerum og den rummelige førerkabine, får du både luksusudstyr, komfort og sikkerhedssystemer på et 
overlegent højt niveau. Prikken over i’et er de uovertrufne køreegenskaber drevet af den kraftige BlueHDi-motor med 
180 powerfulde hk og en smidig 6-trins automatgearkasse. Oplev den hos os eller på peugeot.dk

PEUGEOT EXPERT ULTIMATE 
ULTIMATIV LUKSUS, 180 HK OG AUTOMATGEAR

PEUGEOT SKIVE
Auto-Huset A/S
Viborgvej 46 • 7800 Skive
Telefon 97 52 33 22 • www.peugeot.dk/skive

PEUGEOT VIBORG
Mogens Christensen Viborg A/S
Marsk Stigs Vej 3 • 8800 Viborg
Telefon 86 62 42 88 • www.peugeot.dk/viborg

INKL. ULTIMATE UDSTYR

• 6-trins automatgear
• 2.0 BlueHDi 180 hk
• Aktiv fartpilot og nødbremse
• Webasto oliefyr med timer og fjernbetjening
• Elektrisk nøglebetjent åbning af højre skydedør
• 17’’ Phoenix diamantslebne aluminiumsfælge

• Head-up display 
• Automatisk klimaanlæg
• 7” touchskærm m. Apple CarPlay@

• Bakkamera m. P-sensorer for og bag
• Vognbane- og blindvinkelassistent
• Og meget mere...

MÅNEDLIG LEASINGYDELSE: 

2.495 KR.

FØRSTEGANGSYDELSE 20.000 KR.
60 MDR. 20.000 KM ÅRLIGT
PRISER EKSKL. MOMS
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Energimærkning er vores speciale
Er der problemer med skimmel i tagrum, fugt
problemer i bygningen, forkert udført håndværk 
eller er dit energiforbrug for stort, så kontakt os.

Indeklima i skoler og institutioner med fokus på 
bl.a. luftkvalitet (CO2), radon, ventilation, fugt/
skimmel, akustik, dagslys/belysning.

Rådgivning ved køb og salg af store og små 
ejendomme. Forstå rapporterne rigtigt.

Mobil: 6014 9227  .  E-mail: info@xpertraad.dk  .  www.xpertraad.dk

Tilstandsrapport, el-rapport 
samt energimærkning af bolig. 

kr. 8.899,- inkl. moms

Ingeniør - Energi - Indeklima - Bygningsfysik

Per Broe-Andersen

Lene Brun

Anne Grete Kampmann Maria Koust PedersenMathias Knage

Christian Asmussen Cecilie Lund Sørensen

Tina Bach Christopher Bering Stina Borup

Joan Colding

Nazanin Hosseini

Bent Miltersen Nikolaj Tromborg

Lars Kaasgaard Per Steffensen Ole Thiel Lars Thousig

Emil Nørhave

www.leoniadvokater.dk
Sct. Mathias Gade 96B, 8800 Viborg, tlf. 86 62 06 00

Full-service advokatkontor
- vi hjælper både virksomheder, det offentlige og private
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Hvis du er nysgerrig på, hvordan holdet 
evaluerer på en kamp, og hvilke reak-
tioner der er efter kampe i VIBOCOLD 
Arena, så skal du læse med her. Vores 
fantastiske fanklub har startet et nyt ini-
tiativ op, hvor de afholder After Match i 
enden af cafeteriet efter hver hjemme-
kamp. Her vil der typisk være besøg af 
Jakob Vestergaard eller en spiller, som 
evaluerer på kampen og fortæller om 
deres syn på forskellige elementer i kam-
pen. 

Viborg HK Fanklub er en aktiv spiller for 
vores piger, og skaber kamp efter kamp 
god stemning i VIBOCOLD Arena såvel 
som på udebane. Nu bringer de deres 
kærlighed til håndbold skridtet videre, 
så alle kan få indblik i det, som de holder 
allermest af. 

Vi håber I alle vil bakke op om Fanklub-
bens initiativ og samtidig få bygget lag 
på de indblik I ønsker at få fra trænere og 
spillere. 

After match i 

Fanzonen!
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Dit regionale erhvervsrejsebureau

Gartnerivej 11  7500 Holstebro  Tlf. 9610 1050  holstebrorejsecenter.dk

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

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

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

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

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

Holstebro RejseCenter er Viborg HK´s officielle rejsepartner.
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Vi går ikke og regner 
med, at du bare  

lige skifter revisor
- men vi er klar, når du bliver fristet.

Ullits & Winther er en dynamisk virksomhed med et stærkt team af revisorer 
og 5 forskellige partnere. Vores mission er at give vores kunder overblik, 

overskud og solidt håndværk. Uanset hvem de er og hvor store de er. Har du 
brug for ærlig sparring, statsautoriseret rådgivning eller konkret økonomi- 

arbejde, så ring og lav en aftale. Vi giver gerne et godt tilbud på opgaven.

Se mere på www.uw.dk

Ullits & Winther

VHK_150x215_APR.indd   1 22/03/2018   13.01



VIP CLUB - sæsonen 2018 / 2019

Styrk dine relationer i et  
stærkt netværk

For de virksomheder, der prioriterer de fælles arrangementer i Viborg Lounge og selvfølgelig de 
mange spændende kampe og store sportslige oplevelser.

Vi får løbende tilbagemeldinger, der bekræfter os i, at du som samarbejdspartner med Viborg HK, er 
en del af et stort netværk med gode relationer – både personligt og ikke mindst forretningsmæssigt. 
… og det er jo hele formålet med vores VIP Club, at Viborg HK og netværket bliver stærkere, fordi vi 

står sammen. Vil du være en del af netværket, så kontakt anette@vhk.dk
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VIP CLUB - sæsonen 2018 / 2019

Brøndum Boliger

 
 

- Speciale Jeep & Landrover

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



Kirsten og Ove Glerup
Lynderupgaard Gods

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

Sct. Mathias Centret

Frisør 1

Fuld faglig tryghed i Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle
www.detfagligehus.dk | tlf. 7020 2064 | sms BILLIGST til 1231*

‘‘"I min arbejdsskadesag har Det Faglige Hus 
støttet og hjulpet mig meget professionelt 
- også med opgaver som jeg ikke vidste var 
muligt. Det Faglige Hus er med hele vejen."

- Tanja Nymann Andersen

gratis fagforening
Det Faglige Hus er Danmarks bil-
ligste fagforening med a-kasse for 
alle. Prisen er kun 541 kr. pr. måned. 
Bliver du  medlem i både fagforening 
og a-kasse, er fagforeningen gratis
de første 3 måneder.

Vi fører din sag fra A-Z
Du får hjælp til alle de problemer, 
der relaterer til dit job inkl. arbejds-
skadesager og sager om sygedag-
penge o.lign. ved kommunen. Skal 
din sag i retten, klarer vi selvfølgelig 
også det, uden at det koster dig noget.

Gratis lønsikring
Kan du heller ikke klare dig for 18.000 kr. 
om måneden, som du får i dagpenge, 
hvis du bliver ledig, så kan det være 
en god idé at tegne en lønsikring i Det 
Faglige Hus. Lige nu får du de 3 første  
måneders præmie gratis.

 Når du er medlem i Det Faglige Hus lover vi dig at: 

Vi udbetaler altid
dine dagpenge til tiden.

Vi svarer på din 
mail samme dag.

Vi er venlige og 
forstår din situation.

Vi har forstand
på det, vi arbejder med.

375 venlige og kompetente medarbejdere er klar til at hjælpe dig

Vi tager telefonen
inden for 2 minutter.

*sms info: Pris 0 kr. + trafi ktakst. Udbyder: Det Faglige Hus, John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø
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VIP CLUB - sæsonen 2018 / 2019

Industriparken 
Skals

Thanrisgaard
Landbrug

Hald Ege
Efterskole

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

W W W. L O X A M . D K

Birte Pind
udlejning

NIELS JENSEN
NONBO A/S

BGA ApS

 

 

ole olesen
biludlejning

Ejnar Dalberg

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

kontakt@larsenviborg.dk

LARSEN
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Mogens Christensen Viborg A/s
Auto-huset skiVe A/s

Viborg HK Silkeborg-Voel KFUM
1 Hanna Daglund
12 Rikke Poulsen
24 Josephine Nordstrøm 
6 Moa Högdahl
7 Stine Andersen
8 Carin Strömberg
9 Stine Bodholt Nielsen
10 Kristina Jørgensen
11 Line Haugsted
14 Amalie Grøn Hansen
22 Pauline Bøgelund 
23 Ann Grete Nørgaard
31 Ida-Marie Dahl
43 Anne Kjelstrup Hykkelbjerg
62 Anne Sofie Filtenborg
93 Line Uno Jensen
  
Cheftræner: Jakob Vestergaard
Ass. træner: Susanne Wilbek
 Pernille Østergaard Kjær
Fys. træner: Line Hovgaard Hansen 
Holdleder: Liss Kristensen 
Fysioterapi: Rasmus Jøker Bargisen
 Line Kjær Offersen

Holdopstillinger

2 Helene Kindberg   
3 Mathilde Sørensen   
4 Naja Frøkjær  
5 Natasja Andreasen   
6 Lea Hansen   
7 Hege Bakken Wahlquist  
8 Emma Laursen  
9 Sofie Bæk Andersen  
10 Jane Schumacher   
11 Rikke Iversen  
14 Louise Ellebæk   
15 Camilla Faartoft   
16 Stephanie Andersen  
17 Emilie Ytting Pedersen  
18 Othilia Christensen  
19 Louise Lyksborg  
20 Andrea Bendtsen  
21 Susann Müller  
22 Stinde Bonde  
29 Camilla Fangel  

Træner: Jacob Andreasen
Ass. træner: Ole Jensen
Holdleder: Else Thygesen
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Sortenborgvej 2  /  8600 Silkeborg  /  Tel: 88 44 50 44  /  www.BirchEjendomme.dk  /  birchgm@birchgm.

BEDST TIL NYBYGGERI OG UDLEJNING

Hos Birch Ejendomme yder vi vores bedste for, 
at finde drømmeboligen til dig og din familie.

RANDERS / HASLUND HORSENS / EGEBJERG AARHUS / SLET

RÆKKEHUSE I ÉT PLAN
Alt i hårde hvidevarer, gode 
værelser og velfungerende 
køkken/alrum. 

Som en ekstra lækker detalje er 
der loft til kip i køkken/alrum.

Der bliver i området etableret 
legeplads, beplantning, 
græsarealer og regnvandsbassin.

UNGDOMSBOLIGER 47-56 M2
3 forskellige typer lejligheder 
beliggende i stuen, på 1. eller 2. 
sal. 

Enkelt indrettede boliger med 
enten 1 eller 2 soveværelser. Hver 
bolig har eget skur.

216 boliger er pt. under opførelse. 
De første er klar til indflytning fra 
d. 1. december 2018.

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

Vi påbegynder et nyt spændende byggeri 
af 170 boliger i Banebyen i Viborg i 2019.

I Silkeborg kommune har vi mere end 
400 lejemål, samt kommende projekter i 
Buskelund og Gødvad på i alt 155 boliger.

Alle vores nybyggede boliger er energi-
venlige og har ventilationsanlæg, som 

giver et godt indeklima. 
Der er desuden hvide HTH elementer i 
køkken, bad og værelser. 

Lige nu bygger vi også i Slet ved Aarhus, 
Egebjerg ved Horsens, Haslund ved 
Randers, i Langå og i Børkop ved Vejle. 

Udlejningen er begyndt

Ring på:  88 44 50 44

www.BirchEjendomme.dk

RÆKKEHUSE OG LEJLIGHEDER
Nye ét-plans boliger i meget 
attraktivt område.

Rækkehuse med carport og skur.
Lejligheder i stuen har egen 
terrasse og en lille have.

Alt i hårde hvidevarer, gode 
værelser og velfungerende
køkken/alrum. 
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FØLG OS PÅ

FACEBOOK

facebook.com/viborghk

Viborg HK fanklub 

Viborg HK fanklub har sin egen sektion i Viborg Stadionhal, med både sidde og ståpladser.
Vi arrangerer busture til de fleste udekampe i damernes liga. 
Når Viborg HK spiller ude i Europa, er Fanklubben også med.

Viborg HK Fanklub er vokset støt siden starten,
 og er en af Danmarks største med ca. 400 medlemmer.

Medlemmerne kommer fra nær og fjern, både indenlands og udenlands.

Det koster kun 150 kr. om året at være medlem af Viborg HK Fanklub. Indmeldelsesgebyr 50 kr.
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Vores samarbejde med målaktier.dk giver dig 
muligheden for at støtte holdet og samtidig 
vinde fede præmier!
Tegn en Viborg HK-mål- eller pointaktie og 
støt klubben med et støttebeløb, når holdet 
scorer mål eller får point.
Samtidig har du mulighed for at vinde 
unikke præmier. 
Mål- og pointaktier er et simpelt koncept, 
hvor man støtter klubben med et støttebe-
løb pr. mål scoret og pr. vundne point. 
 
Du bestemmer selv, hvordan du vil skræd-
dersy dit støttebeløb, og om det skal være et 
støttebeløb pr. mål eller pr. vunde point.  
Du har mulighed for at støtte med ned til 
50 øre pr. mål scoret og 5 kroner pr. vundet 
point. Ellers har du også mulighed for at 
støtte med mere end det, ved oprettelse af 
målaktier. 
 
Der trækkes et støttebeløb 
pr. vundet point til følgende kampe: 
• Ligakampe

Der trækkes et støttebeløb pr. mål 
til følgende kampe: 
• Ligakampe 
• Pokalkampe 
• Europæiske kampe 
 

Når du tegner en målaktie, 
åbner sig 3 muligheder for dig: 
• Du støtter din klub når de spiller 
• Du deltager i konkurrencer om unikke 
  præmier, hver 14. dag i sæsonperioden 
• Du får personlige tilbud fra klubbens 
  sponsorer 
 
”Mange bække små, gør en stor å.” 
Når man er flere om at støtte med et bety-
deligt lille beløb, bliver det i sidste ende en 
kæmpe fordel for Viborg HK, som skaber nye 
muligheder for holdet at forbedre sig på. Vær 
med til at støtte Viborg HK med en fordel til 
at blive endnu bedre gennem tid, så vores 
hold har mulighed for at nå nye højder med 
vores resultater.  
 
Finn D. Andersen, målaktievinder 
og trofast Viborg HK-fan har udtalt 
sig med følgende:
”Tænk hvis 500 fans tegner målaktier: 
56 kampe x 25 mål i snit x 2 kr. pr. mål 
x 500 fans = 1.400.000 gode kroner til VHK. 
Man kan også vinde! 
Sidste år vandt jeg 10 billetter til valgfri 
kamp. I år har jeg vundet 2 VIP-billetter. 
Kom nu VHK-støtter.” 
 
Opret dig i dag og støt din klub på 
www.maalaktier.dk/vhk 

Mange bække små, gør en stor å
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Festligt tilbud
Lyst til at holde fest, så lad os forkæle dig og dine 
gæster i perfekte omgivelser med udsigt over Viborg 
søerne. Tilbuddet indeholder velkomstdrink, 3-retters 
middag, vin ad libitum og kaffe med småkager. Ønsker 
du derudover fri bar med fadøl, vand og middagens 
vine til dansen samt natmad, så ingen går sultne hjem, 
er prisen: Kr. 130,- ekstra pr. couvert.

Se mere på www.golfhotelviborg.dk

Hold da helt fest
LÆKKER MAD I
SKØNNE OMGIVELSER
VED SØERNE

735,-
pr. couvert
(min. 15 couv.)

Hans Tausens Alle 3  .  DK-8800 Viborg  .  Tel +45 86 61 02 22  .  reception@golfhotelviborg.dk  .  www.golfhotelviborg.dk

Hold da helt fest 170x114_735kr.indd   1 18/04/2018   12.19

Hurtig levering og  
konkurrence-
dygtige priser

Høj kvalitet, god service og korte 
leveringstider er nøgleord for den 

måde, hvorpå vi driver Sats & Tegn. 

Samtidig fastholdes et prisniveau, 
der er absolut konkurrencedygtigt i 
forhold til priserne hos kollegerne  

i branchen. Solbærvej 18 · 8800 Viborg 
86 60 16 20 

kontakt@satstegn.dk
www.satstegn.dk
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HÅNDBOLD ER IKKE DET SAMME UDEN DIG!
Vi elsker håndbold – og dig! For det er ligeså meget tilskuerne som  
spillerne,  der skaber sejrene og de store oplevelser i håndboldligaerne.  
Så bliv klar til kamp og bak op om din lokale håndboldklub.  

Det giver oplevelser, der hænger ved. For både dig og os.

Køb billetter, se kampprogrammer  
og tjek livescore på KLARTILKAMP.NU

#KLARTILKAMP
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Viborg HK Dameliga 2018/19

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

A N N  G R E T E  N Ø R G A A R D
V E N S T R E  F LØ J

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

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

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

L I N E  U N O
P L AY M A K E R

J O S E P H I N E  N O R D S T R Ø M
M Å LV O G T E R

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

S P I L L E R S P O N S O R  G R U P P E  1

A N N E  H Y K K E L B J E R G
S T R E G S P I L L E R

MALERFIRMA

H A N N A  DAG L U N D
M Å LV O G T E R

I DA - M A R I E  DA H L
S T R E G S P I L L E R

Kirsten og Ove Glerup
Lynderupgaard Gods

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

M OA  H Ö G DA H L
H Ø J R E  B AC K
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S T I N E  A N D E R S E N
H Ø J R E  F LØ J

L I N E  O F F E R S E N
F Y S I S K  T R Æ N E R

R A S M U S  J Ø K E R
F Y S I OT E R A P E U T

S T I N E  B O D H O LT
S T R E G S P I L L E R

L I N E  H AU G S T E D
V E N S T R E  B AC K

L I S S  K R I S T E N S E N
H O L D L E D E R

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

J AC O B  V E S T E R G A A R D
C H E F T R Æ N E R

S U S A N N E  W I L B E K
A S S I S T E N T  T R Æ N E R
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Book dit møde på 
sparnord.dk/vhk

Støt VHK med et 
møde i banken
Vi støtter Viborg HK og de lokale initiativer, der gør Viborg 
og omegn til et godt sted at bo.

Når du afholder et møde med Spar Nord, kvitterer vi med 
2 VIP billetter* til næste hjemmekamp med Viborg HK og 
vi støtter klubben med 500 kroner.

*Tilbuddet gælder kun personer over 18 år, der endnu ikke er kunde i Spar Nord. Gaven udle-
veres uanset om mødet resulterer i kundeforhold eller ej. Mødet afholdes i din lokale Spar Nord. 
Tilbuddet kan kun benyttes én gang pr. husstand og kan ikke ombyttes til kontanter.

Spar Nord Viborg   |   Toldboden 3   |   96 16 11 30   |   viborg@sparnord.dk
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POKALER VUNDET GENNEM TIDERNE!

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

DM vinder:
1993/94 · 1994/95 · 1995/96 · 1996/97 · 1998/99 
1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2003/04 · 2005/06  
2007/08 · 2008/09 · 2009/10 . 2013/14

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

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

Cup Winners Cup vinder
2013/14

VI HAR GENNEM ÅRENE BYGGET RIGTIGT MANGE BOLIGER TIL DEN 

MODERNE FAMILIE OG KENDER TIDENS KRAV TIL NYBYGGERI. DERFOR 

KAN VI OGSÅ RÅDGIVE JER, SÅ JERES NYE HJEM KOMMER TIL AT LEVE 

OP TIL JERES FORVENTNINGER OG BOLIGDRØMME.

ARKITEKTTEGNEDE HUSE

VI GØR DRØMME TIL VIRKELIGHED
Læs mere på mkhuse.dk - Tlf. 20 92 50 26
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Stillingen i HTH Ligaen

1 Odense HC 12 12 0 0 333-256 24

2 København Håndbold 12 9 0 3 344-289 18

3 Team Esbjerg 12 9 0 3 354-273 18

4 Nykøbing F. Håndbold 12 8 1 3 340-282 17

5 Herning-Ikast Håndbold 11 7 2 2 282-247 16

6 Aarhus United 11 6 3 2 260-256 15

7 Viborg HK 11 5 1 5 285-271 11

8 TTH Holstebro 11 4 2 5 274-286 10

9 Silkeborg-Voel KFUM 11 4 1 6 272-279 9

10 Randers HK 11 4 0 7 250-280 8

11 Skanderborg Håndbold 11 2 2 7 237-294 6

12 Ringkøbing Håndbold 11 1 1 9 204-293 3

13 EH Aalborg 11 1 0 10 244-308 2

14 Ajax København 11 0 1 10 230-295 1

HTH LIGAEN DAMER - SÆSONEN 2018/2019 

HOLD K V U T SCORE P
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vi har købt 
målaktier
i viborg hk

viborg hk
er vores hold

Viborg HK 
er mit hold

maalaktier.dk/vhk

se mere på www.vhk.dk

Viborg HK 
er byens hold
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*Tilbuddet gælder kun personer over 18 år, der endnu ikke er kunde i Spar Nord. 
Gaven udleveres uanset om mødet resulterer i kundeforhold eller ej. Mødet 
afholdes i din lokale Spar Nord. Tilbuddet kan kun benyttes én gang pr. husstand 
og kan ikke ombyttes til kontanter.

Book dit møde 
på 96 16 11 30

Få et gavekort 
til Hjarbæk Kro
værdi 500 kr.*
Når du afholder et møde med Spar Nord, kvitterer 
vi sammen med Viborg HK med et gavekort til 
Hjarbæk Kro til en værdi af 500 kr.

Spar Nord Viborg   |   Toldboden 3   |   viborg@sparnord.dk

12270 SP1195_Viborg_Ann_150x218mm_matchmagasinet.indd   2 10/01/2018   14.09
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EHF Cup kamp i sigte
Der er ikke mange hjemmekamp på 
programmet resten af 2018. Faktisk er 
vi så tæt på julepausen, at der blot er 
en enkelt ligakamp og en enkelt EHF 
Cup kamp tilbage i VIBOCOLD Arena 
inden vi i kan gå på julepause. 

Med sejrene over Buxtehude SV i 
anden kvalifikationsrunde i EHF Cup’en 
kvalificerede pigerne sig til tredje og 
sidste kvalifikationsrunde inden grup-
pespillet. Dermed har vi endnu en 
knald eller fald runde på programmet 
inden gruppespillet, som vi meget 
gerne vil kvalificere os til. Det kræver 
dog, at vi over to kampe får en sam-
let sejr mod serbiske ZORK Jagodina. 
Vi starter opgørene på hjemmebane, 

hvilket betyder, at vi skal have oparbej-
det et stærkt udgangspunkt til retur-
kampen i Serbien. I de østeuropæiske 
lande kan udebaner være rigtig svære 
at spille på, da presset fra publikum 
kan være stort. Derfor er hjemmekam-
pen d. 10/11 utroligt vigtig for mulig-
hederne for avancement. 

Derfor håber vi også, at rigtig mange 
af jer vil komme til kampen og bakke 
pigerne op, så de får maksimal opbak-
ning i kampen om at spille sig videre 
i turneringen. Samtidig er det sidste 
chance for at se pigerne spille på hjem-
mebane inden julepausen, så kom en-
delig i VIBOCOLD Arena og bak op om 
byens hold. 

EHF Cup kamp i sigte
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På EHF Cup ture er der som regel et 
ret fast program for, hvad pigerne skal. 
Der skal være plads til at hvile, træne, 
spise og spille kamp. Men når det så er 
gjort, er det med at finde på sociale ar-
rangementer, som alle kan være med 
i. Der bliver gået ture, drukket kaffe og 
set lidt af området omkring hotellet, 
hvor holdet bor. I Buxtehuder havde 
Jakob forberedt lidt underholdning til 
pigerne, der både skulle få gang i deres 
konkurrencegen, men samtidig skabe 
lidt bedre kendskab til træneren, der 
indtrådte i truppen for blot halvanden 
måned siden. Ved hjælp af program-
met Kahoot havde Jakob skabt en quiz 
med skæve spørgsmål om sig selv og 
hans interesser, trænerbaggrund osv. 
Resultatet var som forventet. Pigerne 

levede sig ind i det med alt de har, og 
frustrationerne over internetforbin-
delse til besvarelse af spørgsmål kunne 
høres ned af gangen, da det handlede 
om at svare rigtigt og hurtigst. I løbet 
af quizzen fortalte Jakob samtidig om 
sig selv og svarene på quizspørgsmå-
lene, så pigerne kunne lære ham lidt 
bedre at kende. Så nu ved vi alle, at Ja-
kobs to hunde er opkaldt efter Lewis 
Hamilton og Carlos Sainz efter de be-
rømte F1-kørere. 

Da quizzen var afsluttet stod Stine 
Bodholt tilbage som vinder, og hun 
kunne indkassere en pose bolsjer som 
præmie. 

Bodholt tager sejren i quiz
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- VI  DÆKKER KUNDERNES BEHOV



Redoffi  ce Konpap A/S Thisted - Viborg
Gl. Skivevej 73D
8800 Viborg
Stedet, hvor alle kan handle!

Tlf.: 72 17 01 12
info@redoffi  ceviborg.dk

www.konpap.dk
(Alle priser ex. moms)

KONPAP A/S  THISTED - VIBORG

Kopipapir

17,50
v/5 pk

Finish 
opvasketabs

59,95
Før 99,95

Toiletpapir

79,-
1 sæk med 
64 ruller

Brevordner

7,99
v. 10 stk.



�Sct. Mathias Gade 74 · 8800 Viborg 
info@rodviborg.dk · www.rodviborg.dk

8888 8270
MAD MED SJÆL, ÆRLIGHED 

OG OVERRASKELSER

Pris pr. kuvertPris pr. kuvertPris pr. kuvert

300,-300,-300,-
Min. 10 kuverterMin. 10 kuverterMin. 10 kuverter

Julefrokost 
ud af huset fra ROD:
 
• 2 slags sild, hjemmelavet karrysalat og 
 friskbagt rugbrød og smør.

• Fiskefi let (pandestegt) med rejer, remoulade 
 og citron.

• Varmrøget laks med purløg, dressing og 
 lakserogn.

• Fyldte tarteletter med høns og asparges.

• Ribbensteg med rødkål, brunede kartofl er 
 og sauce.

• Udvalg af oste med de søde, 
 bløde og de sprøde.

• Ris a la mande 
 med kirsebærsauce.

• Hjemmebagt brød på surdej.

Over 50 kuverter - 250,-
Over 100 kuverter 200,-



Rise XT FUSE 1

RASMUS LAUGE



Vi er stolte af at være 
en del af Club 6000 !

Vil du også være med? 
Bliv en del af holdet og bliv samtidig eksponeret på vhk.dk.

Vil du være med? Kontakt: anette@vhk.dk / 86 62 91 06

Mobilcenter Midt ApS
Nybolig Viborg

Bendt Østergaard ApS
Jyske Bank

Børge Hansen AS
Hårtoppen

Midtjysk Cylinder Service A/S
Cito Materieludlejning

Daugbjerg Maskiner ApS
Top Æg ApS

Søgaard Stålbyg ApS
Colas Danmark A/S

Murer og aut. kloakmester 
Kurt Sørensen I/S

Nyt Syn Viborg
Arminox

EDC Poul Erik Bech, Viborg
Reservedele.nu
Lyhne 3d Print

MLI Huse
Egelund Maskin Service ApS
Bitsch Automatservice A/S

Viborg Hudpleje - Karin Klinge ApS

Legeland Viborg ApS
Troelstrup Byg

Café Børsen
Exolak Autolakering A/S

Blomster Bixen
Renes Tømrer- og Snedkerforretning

Viabella
Fællestegnestuen

Harritslev & Frandsen
Landinspektørfirmaet Søren Kieldsen

Colors Skive ApS
Bundgaard Begravelse

Overlund VVS
Danlaser AS

Tandlægerne Sveistrup og Cederbek
Viborg Biler v/Thomas Kristensen

Thomas Nørgård ApS
Midtjysk Cylinderservice A/S

Toyota Lihn & Boi
MJ Malerfirma
Thiele Viborg

Carlsberg Danmark A/S



   

Både maden og musikken er i top til Årets Store Julefrokost

Hardinger Band, ét af landets mest populære live-bands, 

leverer musikken til Årets Store Julefrokost lørdag den 

8. december i Vibocold Arena, hvor Tinghallen byder på 

den helt store, lækre og traditionelle julemenu. 

Med den gamle ”shubber” Michael Hardinger i front vil

 bandet bl.a. servere forrygende og dansevenlige udgaver 

af alle de kendte og elskede Shu-bi-dua-hits, suppleret af 

en fremragende DJ med fi ngeren på pulsen.

 

PROGRAM:

Kl. 17.30 Dørene til salen åbnes

Kl. 18.00  Spisning – DJ musik under spisning

Kl. 20.15 Hardinger Band  

Kl. 21.00  DJ spiller op til mere dans i pausen

Kl. 21.30 Hardinger Band  

Kl. 22.15 DJ spiller op til endnu mere dans

Kl. 00.00  Natmad

Kl. 00.30  Tak for i aften 

JULEFROKOSTÅRETS SHU-BI-STE 

MED HARDINGER BAND 

LØRDAG 8. DECEMBER 

I VIBOCOLD ARENA

Priser:

Musik, dans & stor julebuffet 

kr. 495,-

Musik, dans, stor julebuffet & natmad

kr. 545,-

Musik, stor julebuffet 

& fri bar hele aftenen

kr. 825,-

(julebryg, alm. øl, vand & vin)

Musik, stor julebuffet, natmad 

& fri bar hele aftenen

kr. 875,-

(julebryg, alm. øl, vand & vin)

Reserver/køb på 86 626 100 eller 

TINGHALLEN.DK



Energi Viborg A/S • Industrivej 15 • 8800 Viborg • Tlf 8929 2923

Kundeservice@energiviborg.dk • energiviborg.dk 

Symptomer på SU-økonomi:

• Manglende fedt til gummerne

• Anstrengt forhold til licensmanden

• Lommesmerter, ofte sidst på måneden

Få råd til mere af det gode. 
Skift til Intro-El og få:
- Gratis abonnement i 6 måneder 
- God markedspris på din strøm
- Adgang til knap 3.000 rabataftaler gennem dit abonnement  
	 på	alt	fra	fitness	til	elektronik.

FÅ INTRO-EL NEMT OG HURTIGT PÅ 
ENERGIVIBORG.DK


