NORDEA HIA-TALENTPRIS 2016 uddelt på Haderslev Idrætsakademi
Daglig leder på Haderslev Idrætsakademi udtaler i forbindelse med prisoverrækkelsen:
”Det er en stor fornøjelse at kunne være medvirkende til, at elevers daglige og ekstraordinære indsats for, at blive
bedre og udvikle talentet, kan blive belønnet. Det er derfor med stolthed, og stor tak til NORDEA for muligheden, at vi
kan præsentere de to prismodtagere her:”
Årets HIA-talent 2015-2016:
Rasmus Vinderslev (fodbold)
Rasmus er et særdeles dedikeret talent, som tålmodigt og med stor ildhu har holdt fast, og ikke mindst arbejdet
hårdt for den udvikling han har opnået. Rasmus har gennem hele sit udviklingsforløb bevaret troen på egne evner.
Rasmus har gennemgået en fantastisk udvikling på alle parametre – især fysisk, men også spillemæssigt som fast
mand på SønderjyskE’s U19 hold og med mange kampe på reserveligaholdet. Derudover har Rasmus det sidste år
trænet jævnligt med Superliga-truppen.
Rasmus har lagt flere lag på sit talent i sin tid som HIA-elev, og har med nysgerrighed og arbejdsomhed udviklet sig
meget som menneske og atlet. Talentet blomstrer også på Det Blå Gymnasium, hvor Rasmus udviser seriøsitet og
læringsvillighed som seriøs elev og studerende på 2. år.
En fantastisk personlighed, som man bare under alt den succes han kan få. Alt i alt en meget fortjent vinder af prisen
som Årets HIA-Talent 2016
Sammen med titlen fulgte en flot check fra NORDEA på kr. 1500,-

Årets HIA-Rookie 2015-2016:
Jacob Gubi Hald (multisport / Go-cart)
Jacob leverer evindeligt en koncentreret og målrettet indsats. Han går på med krum hals og presser sig gerne til det
yderste for at have en god træning. Han springer aldrig over hvor gærdet er lavest, er altid træningsparat og arbejder
indædt og stædigt på, at blive bedre. Ved siden af sin fysiske træning på Haderslev Idrætsakademi deltager Jacob
også med stor ærgerrighed i træning og arrangementer på Sønderjysk Motorsports Akademi, foruden træningen på
egen hånd. Jacob har en stille, men yderst behagelig og målrettet facon. Skolemæssigt er Jacob i gang med 10. klasse
på Realskolen i Haderslev, hvor han ligeledes udviser stor seriøsitet.
Jacob kan, med den motivation og arbejdsvillighed han har, nå så langt han vil!
Konkurrence CV (resultater):
Resultater 2015
Samlet 3. plads i Danmarksmesterskabet!
Målsætning for atleten i kommende 1-3 år:
I 2016 sæsonen kører Jacob Go-Cart i klassen Rotax Super Senior. Hans målsætning for indeværende sæsonen 2016
er, at deltage i alle 9 RMC afdelinger for herved at samle det nødvendige antal point til at kunne vinde det samlede
Danmarksmesterskab. Mesterskabet giver samtidig en billet til VM i Rotax Senior klassen!
Målsætningen for 2017/18 er at forsætte med banesporten (racerbil) i klassen Yokohama 1600 challenge. Dette skift
vil gøre, at han kommer et skridt tættere på sit endelige mål, som er deltagelse i Le Mans år 2022!
Sammen med titlen fulgte en flot check fra NORDEA på kr. 1000,-

