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16. december 2005
Foredrag med Victor Feddersen
Olympisk Guld- og Bronzevinder samt 4 x Verdensmester Victor Feddersen,
besøger HIA tirsdag den 10. januar 2006. Det venter eleverne et spændende og
inspirerende foredrag.
Victor Feddersen videregiver sine erfaringer fra sin tid som roer og
topidrætsmand på "guldfireren".
I forbindelse med HIA´s nye koncept ”bliv din egne bedste coach”, vil Victor
specielt komme ind på at arbejde med målsætninger.

13. december 2005
SINE kommer på besøg
Sønderjyllands Idræts- og Naturefterskole kommer på besøg med 37 elever
fordelt på linierne badminton, håndbold og fodbold.
Formålet med dette besøg er primært at give eleverne en smagsprøve på, hvad
det vil indebærer at gå på HIA.
Elverne fra SINE træner med på de respektive linier og deltager efterfølgende til
et informationsmøde, hvor trænerne og enkelte elever deltager.derved får en
fornemmelse niveauet og intensiteten i træningen. Efterfølgende vil eleverne
informeres om træningsindhold, optagelse krav, dagligdagen på HIA,
skolesamarbejdetvil leverne også samt Prøvetræning på de enkelte linier
Orientering om dagligdagen på Haderslev Idrætsakademi

10. november 2005
Akademi-turen til Varberg
I uge 44 havde HIA en rigtig kanon tur til Varberg i Sverige
Sportslig blev det gået til den med rigtig god træning og med "landskampe" på
højt niveau.
Faciliteterne var lige i nærheden af vores bosted Apelviken, som var et dejlig
opholdssted, lige ud til Kattegat, med gode hytter og særdeles god forplejning
Turen var socialt meget udbytterig for eleverne – også på tværs af linierne og
det har ligeledes affødt en positiv respekt for hinandens idrætsgrene.
Tak til trænerne og elever for den herlige stemning og rette indstilling, som var
kendetegnede for hele akademi-turen.
En stor tak til Ove og Stefan i Varberg, som med deres gæstfrihed og
samarbejdsvillighed i den grad, var med til at gøre akademi-turen til en
særdeles positiv oplevelse.
Se billeder

8. oktober 2005
Til Champions Leaguekamp
I forbindelse med Playing together in Europe var eleverne på håndbold-linien
lørdag den 8. oktober 2005 i Campuss-Halle, til overværelse af kampen i
Champions League mellem SG Flensburg-Handewitt og Granitas Kaunas.
Dagen startede i Duborghallen i Flensborg med et fællesarrangement, hvor
håndboldspillerne fra vores tyske samarbejdspartner ”Get in Touch” ligeledes
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9. augustt 2005
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