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14. decem
mber 2007
kadebehand
dling og forrebyggelse
Idrætssk
- mere en
nd ”at der ska
al bare is på””….
ejde med Tea
am Danmarkk og Hadersle
ev Kommune
e tilbydes oveennævnte
I samarbe
kursus til talenter/elite
esportsudøveere samt træ
ænere og form
målet med kuurset er:
ne udføre aku
ut skadesbehhandling.
-Kvalificerre træner og idrætsudøveere i at kunn
-Give indssigt i planlæg
gning af træn
ning for at fo
orebygge ove
erbelastningssskader
-At give viden
v
som kan bruges i trræning og ko
onkurrencesittuationer
-At give viden
v
om prin
ncipperne forr genoptræning
-At give viden
v
om beh
handlingsmulligheder
nderviser fyssioterapeut Connie
C
Linneb
bjerg
Fra Team Danmark un
Tid og ste
ed: 7. januarr 2008 kl. 16..00-20.00 på
å Haderslev Katedralskole
K
e
(festsalen
n)

29. novem
mber 2007
d
Zorro forr en enkel dag!
Pigefodbo
old- og golflin
nien har værret til inspirerrede træning
g hos Vojenss
Fægteklub.
dragt.
Men førstt var det kunsten at iføre sig den speccielle fægted
Fra instruktørerne mo
odtog vi hereffter en omhy
yggelig instru
uktion i dennne ædle
ggende elemeenter. Vi fandt ud af at
sportsgrens grundlæg
ævende og ud
dfordrende sport,
fægtning er en yderstt teknisk kræ
urtighed, udh
holdenhed, fokus
f
og man
nge
hvor konccentration, hu
andre evn
ner optimeres.
Så var der KAMP....!
Z" der blev ffægtet på liv
vet løs og på pige
"EN GARDE" - "ALLEZ
ndt Patricia og
o Henrik va ndt meget kneben
k
hos
holdet van
drengene (det er snyd
d at have så lange arme!)
erne fra Vojen
agende oplevvelse..
Stor tak til instruktøre
ns Fægteklub - en fremra
er:
Se billede
22. novem
mber 2007
"Det er koldt
k
på top
ppen…men der er en FABELAGTI
F
G udsigt"
HIA for be
esøg af even
ntyrer, professsionel bjergbestiger, astmatiker og ttidligere
landsholdstriathlet - Mogens
M
Jenseen
h
i sig selv, og elsker at udfordre sig selv til de
et yderste aff sit
Mogens hviler
potentiale
e. Vi mennesker kan opnåå det umulige, hvis vi er rede til at
præstere det utrolige.
005 cyklede og
o løb han frra Danmark til
t Mount Eve
erest basecam
mp i
I 2004/20
5100 metter. En smutttur på 11500
0 km som han
n tilbagelagd
de på 100 daage.
Ingen and
dre mennesk
ker i verden h
har præstere
et den bedriftt. Derefter
forsøgte han
h at bestig
ge Everest fo
or at sende det budskab at
a selv en
astmatike
er kan komme i audiens p
på verdens absolutte top. 350 meter ffra
toppen måtte han ven
nde om pga fforfrysningerr.
Året efterr vendte han tilbage, men
n blev ramt af
a akut højde
esyge i 8000 meter.
"Fall 7 tim
mes stand up
p 8" er en af Mogens grun
ndværdier.
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Med sin mentale
m
modsstandskraft o
og forbilledlig
ge evne til att se på løsninnger
og muligh
heder selv i de
d mest ekstrreme situatio
oner, vendte han derfor i år med
sin ukuelige vilje og ubøjelige tro d
determinerett tilbage, og den 22. majj stod han
n af verdens højeste bjerrg.
på toppen
Glæd dig til et særdeles spænden de foredrag.
et starter kl. 15.30 Sted: Haderslev Katedralskole
K
Foredrage
23. oktober 2007
d oplevelse
Total fed
Sådan besskrev yngling
gespilleren S
Sedin Alic sin debut på
SønderjysskEs 1. divisio
onshold.
Med sædvvanlig glimt i øjet, fortaltte 18 årige Se
edin til dagens
akademitrræning ”at få
å debut i en absolut topk
kamp foran 5000
5
tilskuere og
o på min favorit plads, d
den centrale midtbane det var sttort…rigtig sttort”
Den tekniske og elega
ante midtban
nedynamo err nu den 5.
elev, fra årgang 89, som i kalenderåre
et har fået de
ebut
akademie
på SønderjyskEs 1. ho
old.
Tillykke til Sedin.
22. oktober 2007
melandshold
det i baskettball kalderr
U18 dam
Basketballspilleren Lin
ne Bundgaard
d-Pedersen Ravn
R
er udtaget til U18
up.
landsholdets bruttotru
ne sammen m
med 30 andrre talentfulde
e basketballppiger
I efterårsfferien var Lin
samlet til fællestrænin
ng i landshold
dsregi. Til da
aglig træner Line med påå
ets basketballlinie, hvor h un med stor ildhu udford
drer drengenne i det
akademie
spektakulære spil.
æne med drenngene,
Line udtaller at det er en super udffordring til dagligt at træ
men var rigtig
r
glad for at kunne trræne med så
å mange tale
entfulde pigeer som
deltog i U-18
U
samlinge
en.
Næste samling er 16.--17. novemb
ber i Århus
1. oktober 2007
ut til Anderrs Thomsen
n
Flot debu
Badmintonsæsonen i HBK er komm
met godt i
gang.
æret debut til
t Anders Th
homsen,
Der har væ
som har sikret
s
sig 2 se
ejre på 3. divv. holdet.
Akademi-pigerne på denne
d
linie haar
gennem læ
ængere tid blandet
b
sig i ttoppen,
nu begynd
der drengene
e også, at baanke på til
en plads i førsteholds--truppen, bl.aa. har
Jacob Pettersen med to fornemme stævneresultater spillet sig op i
eliterække
en.
Tillykke til Anders og Jaacob.
d
HBKs 3. divisionshold
spiller næstee hjemmekamp lørdag d.. 6. oktober kkl. 15.00 i
Favrdalha
allen.
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25. september 2007
Talenter i rødt og hvidt
På nuværende tidspunkt har vi 3 elever på pigefodbold-linien, som er udtaget til
U19-landsholdet.
Patricia Nielsen har netop fået sin landsholdsdebut, Mia Andreasen og Cecilie
Sandvej har tidligere spillet på U17-landsholdet, men alle 3 er nu deltagende på
U-19 landsholdet, hvilket er rigtigt flot.
De spiller EM kvalifikation i Bosnien-Herzegovina.
Derudover er 15-årige Jesper Rasmussen udtaget til U-16 landsholdet, som
netop har været i Tyskland og deltaget i 2 landskampe mod de tyske værter.
Jesper var med på banen i begge kampe, som resulterede i en sejr og et
nederlag.
STORT tillykke til alle med udtagelsen.
Ovennævnte er et rigtig godt billede på det flotte talentarbejde som udføres i
vore samarbejdsklubber.
24. september 2007
Lotte og Jens for en dag
Alle akademi-eleverne havde en særdeles grænseoverskridende eftermiddag på
militærets øvelsesområde.
Der var inden arrangementet stor skepsis blandt mange af eleverne, eftersom
de ikke havde fået, at vide hvad de gik ind til - blot at deres tøj kunne tåle at
blive vådt og beskidt....
Det blev en våd og mudret eftermiddag, hvor alle tog i mod de spændende
udfordringerne med godt humør.
Det var en fornøjelse, at se eleverne dyste, udfordre og hjælpe hinanden på
tværs af linierne.
Tak til alle for et super arrangement, en speciel stor tak for indsatsen til
Haderslev Kaserne.
Se billeder:
29. august 2007
Ynglingeholdet vandt pokalfinalen
Med en finalesejr på 9-8 over liga-holdet Randers FC har SønderjyskEs
ynglingehold vundet JBUs pokalturnering.
Den ordinære kamp endte 3-3 og kampen havde alt hvad en pokalfinale bør
indeholde - fight, spænding, flotte mål og til tider rigtig god fodbold.
Finalesejren var fuldt fortjent, men med en føring på både 2-0 og 3-1 kom
Randers FC flot igen og vinderen skulle findes via straffesparkskonkurrence.
Dagens mand i skysovsen blev igen Søren "van der Sar" Lydiksen, som med
hele
3 flotte redninger sikrede de lyseblå pokalsejren.
Stort tillykke...
25. august 2007
Kvindefodbold med i ambitiøst DBU-talentprojekt
Klub Talent Udvikling " KTU" hedder det nye projekt, som SønderjyskE
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Kvindefod
dbold flot er blevet en deel af.
Dette give
er nogle helt ekstraordinæ
ære mulighe
eder for SE/H
HV04 samt Haaderslev
Idrætsaka
ademis pigeffodboldlinie n
når det gælder udviklinge
en af landetss største
kvindelige
e fodboldtale
enter i aldersg
gruppen 16-21 år.
Samtidig bliver det et glædeligt geensyn med akademiets tidligere lederr, Morten
om har indvillget i at væree tovholder på
p projektet.
Nissen, so
Tillykke til SønderjyskE Kvindefodb
bold samt et stort kado til det talentaarbejde SE
ar udført.
til dato ha
Læs DBU nyheden her: http://ww
ww.dbu.dk/ne
ews/newsSho
ow.aspx?id=2240784

22. augusst 2007
kadebehand
dling og forrebyggelse
Idrætssk
- mere en
nd ”at der ska
al bare is på””….
ejde med Tea
am Danmarkk og Hadersle
ev Kommune
e tilbydes oveennævnte
I samarbe
kursus til talenter/elite
esportsudøveere og formå
ålet med kursset er:
ne udføre aku
ut skadesbehhandling.
-Kvalificerre træner og idrætsudøveere i at kunn
-Give indssigt i planlæg
gning af træn
ning for at fo
orebygge ove
erbelastningssskader
-At give viden
v
som kan bruges i trræning og ko
onkurrencesittuationer
-At give viden
v
om prin
ncipperne forr genoptræning
-At give viden
v
om beh
handlingsmulligheder
nderviser fyssioterapeut Connie
C
Linneb
bjerg
Fra Team Danmark un
Tid og ste
ed: 3. septem
mber 2007 kl . 16.00-20.0
00 i Haderslev
v Idrætscentter
Andre planlagte kurse
er i efteråret er:
æning den 24
4. og 25. okto
Fysisk træ
ober 2007 - begge dage kl. 18.00-200.30
Inspirations-aftener fo
or træner/idrrætslærere i idrætsskolerr
er: Mats Mejd
devi
Undervise
næring den 8.
8 og 14. novvember 2007 – begge dag
ge kl. 17.30--20.00
Sportsern
For talentter/elitesporttsudøvere
Undervise
er: Christina Nielsen.
15. augusst 2007
Ynglinge
eholdet i po
okalfinalen..
Fodbolddrrengene har spillet sig i p
pokalfinalen, med en sem
mifinale-sejr oover
Ikast. Sem
mifinalen varr en ren gyseer, hvor kamp
pen først
blev afgjo
ort efter strafffesparkkonkkurrence.
Her viste målmand Sø
øren Lydiksen
n sin klasse med
m 2 flotte
ds i finalen.
redningerr og dermed banede vejeen for en plad
Pokalfinalen spilles tirssdag den 28 . august kl. 18.30 i
Tørring v.. Vejle.
Held og lyykke.
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25. juni 2007
o Chris
Debut till Fuglsang og
Det havde
e længe ligge
et i luften...
Så lykkedes det, fuld fortjent,
f
for aanføreren fra
a Sønderjysk
kE´s
hold,
ynglingeh
Søren Fug
glsang, at de
ebutere i Viassat Sport Div
visionen. Det
skete den
n 19. juni 200
07, hjemme mod Brabran
nd. Fuglsang fik
en rigtig flot
f debut og
g til sæsonen
ns sidste kam
mp mod Frem
mad
Amager, var
v det naturrligvis genva lg til den stæ
ærke og solid
de
forsvarssp
piller.
I Fremad Amager blev
v der, ligeled
des fortjent, debut
d
til
a
Chris
C
”altid påå pletten” Sø
ørensen, som
m
ynglinge angriberen
kom på ba
anen i 2. halvleg og var m
med til at slu
utte sæsonen
n flot af, medd en sejr
på tennisccifrene 6-0.
Tillykke med
m Jeres flottte debut.
18. juni 2007
ngen til 1. division
d
er e
en realitet.
Opryknin
Med en blanding af ta
alent, hårdt o
og målrettet arbejde samt en kanon inndstilling,
o i 1. divisioon.
er SønderrjyskE´s talentfulde yngli ngehold forttjent rykket op
Med en ovverbevisende
e sejr på 3-0
0 over Skovba
akken blev målet
m
for forååret
opfyldt.
ænerteamet Wael,
W
Sejerup
p, TP og Alf.
Stort tillykkke til gutterne samt træ
4. juni 2007
Opstarts
smøde elevh
holdet 2007
7/2008
Så nærme
er tiden sig med
m hastige skridt for afh
holdelse af opstartsmødeet for det
kommend
de elevhold, 2007/2008.
2
Søndag den 17. juni 2007
2
er det n
nye hold sam
mt forældre ”kaldt til samlling” på
ole, hvor plan
nerne for dett kommende akademi-år vil blive
Haderslevv Katedralsko
forelagt.
ødet vil Interssport / HC Sp
port være de
er med prøve
er af det nyee akademiInden mø
tøj, så dett kan ligge klar
k til udleveering umiddelbart efter op
pstarten i au gust.
Efter mød
det gør Sønde
erjyskE det m
muligt for de
et nye elevho
old og forælddre, at
komme in
nd på Hadersslev Stadion o
og se fodboldkampen mo
od Brabrand IF.
Vi glæderr os rigtig me
eget til, at byyde elevholde
et 2007/2008
8 samt forælldre
velkomme
en til Haderslev Idrætsakkademi.
Det bliverr dagen hvor vi også skall byde specie
elt velkomme
en til basketbball-linien
samt en ren
r pige-fodb
boldlinie.
25. maj 2007
2
en har givett bonus
Indsatse
Talentudvviklingen på fodboldlinien
f
n har på det seneste virke
elig vist sig aat bære
frugt
nsen har væ
æret fast man
nd i Sønderjy
yskE’s førsteh
holdstrup gennnem
Jesper Jen
nogen tid, og er gået fra, at få lidtt spilletid til at
a være fast mand i
startopstillingen.
ort en fantasstisk helhjerte
et indsats forr at
Jesper har hele vejen igennem gjo
å langt. Han er gået meg
get målrettet efter, at nå de mål, som
m han har
komme så
sat sig.
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Har ydet en
e særdeles flot indsats på træningsbanen, som nu
bærer frugt.
ndagens hjem
mmekamp mod
m Lyngby.
DebutmåIIet kom i søn
Indsatsen
n dér blev flot fulgt op i g
gårsdagens kamp
k
mod
Herfølge på
p Haderslev
v Stadion. Jeesper spillede
e en meget stor
kamp, og sendte endn
nu en gang b
bolden i nette
et, og sikrede
S
3 point.
dermed SønderjyskE
En stor ro
os til Jesper for
f den megeet flotte
præstatio
on.
Til somme
er og efter sttudentereksaamen
overgår Jesper
fast til A-ttruppen.
For tidenn bliver
et om ungdo
omsdage i
SønderjyyskE.
der, med rette, snakke
Til hjemm
mekampen i går
g var der d
debut til
yderligerre 2
ynglinge-sspillere fra Haderslev
H
Idrætsakkademi.
Mads Jesssen indgik i startopstilling
s
gen, og
gjorde een utrolig
flot indsatts i angrebett. Mads leverrede en flot fight,
f
og var tæt
på at kom
mme til gode afslutninger .
p banen i an
g, hvor han
nden halvleg
Peter Lauridsen kom på
e stor arbejjdsindsats.
leverede en
Vi er utrolig stolte ove
er, at se den præstation ”vores”
”
unge
e
de.
fodbolddrrenge levered
De har allle gået forresst i den dagl ige træning, og arbejdet
hårdt for at nå målet.
Alle tre øn
nskes et STO
ORT tillykke m
med udtagelssen, og den flotte indsatss.
Talentudvviklingen, som
m sker i sam
marbejde med
d SønderjyskE, viser os, aat vi er
helt på re
ette vej.
Talentmasssen har aldrrig været stø
ørre end den er nu, og vi ved, vi har fflere
akademi-e
elever på vejj mod SøndeerjyskE’s førssteholdstrup.
6. marts 2007
2
ndt bronze til
t DM i bad
dminton
Jane van
Danmarkssmesterskabe
erne for U17
7-elitespillere
ei
badminton er netop afholdt i Solrø
ød.
f bronze medalje
m
blev det til Jane Hansen
H
i
En rigtig flot
double, so
om sammen med sin dou
ublemakker Anna
A
sikrede sig
g denne flottte placering.
Stort tillykkke.

2. marts 2007
2
eresse for en
e basketba
all-linie.
Stor inte
Haderslevv Basketball Klub
K
og Hadeerslev Idrætssakademi har netop afhooldt et
informatio
onsmøde, an
ng. etablering
gen af en bassketball-linie på Hadersleev
Idrætsaka
ademi fra kommende sko
oleår.
Interessen og potentia
alet er besteemt til stede og dette blev
v bekræftet aaf de 35
a Haderslev B
Basketball Klub, som var fremmødt.
elever og forældre fra
Thomas Haaning
H
fra Haderslev
H
Baasketball Klub
b vil varetage
e akademi-trræningen,
derudover vil Pete Hoffmann blivee tilknyttet so
om konsulentt.
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Målet er at blive 10-12 elever på basketball-linien og med de positive
tilkendegivelser, samt de ansøgninger som allerede er modtaget, er dette
bestemt en realistisk mulighed.
Tilmeldingsfristen er den 15. marts 2007.
30. januar 2007
Haderslevs målsætninger som Elitekommune er på plads
Pressemeddelelse fra Team Danmark
Den første samarbejdsaftale med en ”Team Danmark Elitekommune” bliver i
dag offentliggjort.
Det sker, når Haderslev og Team Danmark underskriver en 4-årig aftale med en
række konkrete mål for elite- og talentudviklingsarbejdet i den nye
Elitekommune.
Samarbejdsaftalen indeholder en række konkrete målsætninger:
• I svømning, fodbold, golf og ishockey skal talentudviklingsmiljøerne styrkes i
samarbejde med klubberne og specialforbundene.
• Der skal fokuseres på sportslig fremgang i udvalgte idrætsgrene – i første
omgang er det BMX, sejlsport, roning, badminton og håndbold.
• Der skal etableres idrætsskoler i overensstemmelse med Team Danmarks
koncept for idrætsskoler. Målet er, at de første to idrætsskoler er etableret i
2008, hvor en lokal folkeskole og en privatskole vil tilbyde udvidede
morgentræningstilbud til eleverne i 7. – 9. klasse.
• For at skabe en bedre alsidig fysisk træning af talenterne skal de lokale
træningsmiljøer styrkes – gerne med træningsinitiativer på tværs af
idrætsgrenene.
• Et øget samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner – fleksible
uddannelsesmuligheder skal sikre, at unge talenter kan forfølge deres sportslige
mål samtidig med, at de kan tage en kompetencegivende uddannelse.
Talenterne på ungdomsuddannelserne vil kunne morgentræne i den normale
skoletid 2 – 3 gange om ugen.
• Team Danmarks idrætsmedicinske eksperter vil starte et skadesforbyggende
projekt, hvor talenter gennemgår en fysioterapeutisk screening for at styrke den
skadesforbyggende træning.
”Vi sætter nu fokus på udviklingen af elite- og talentarbejdet i svømning,
fodbold, golf og ishockey, ligesom vi har klare mål om at styrke det sportslige
niveau i BMX, sejlsport, roning, badminton og håndbold. Jeg er sikker på, at
Team Danmarks viden om elitesport og de eksperter, som vi i årene fremover vil
samarbejde med, kan være med til at styrke udviklingen af vores lokale talenter
og løfte det sportslige niveau i vores kommune”, siger borgmester H.P. Geil og
fortsætter:
”Samarbejdet med Team Danmark er for Haderslev Kommune en milepæl i
satsningen på idræt- og talentudvikling, og vores position som markant
idrætsby i landsdelen vil blive styrket gennem samarbejdet. Jeg glæder mig
også over, at elitesatsningen samler den lokale talentudvikling under Haderslev
Idrætsakademis vinger, for akademiet har allerede vist sig at være en stærk
samarbejdskonstruktion,” siger H.P. Geil.
Det er Haderslev Idrætsakademi, der vil være omdrejningspunktet for
samarbejdet med Team Danmark.
”Haderslev Kommune arbejder seriøst og langsigtet på at udvikle den lokale
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idræt – og
g der et rigtig godt udga ngspunkt i miljøet
m
omkrin
ng det flotte
idrætscen
nter og Haderslev Idrætsaakademi. De
er er ingen tv
vivl om, at Haaderslev
og de øvrrige Elitekommuner fremo
over bliver vigtige samarbejdspartnerre, når vi
udvikler dansk
d
eliteidrræt – og Eliteekommunern
ne kommer til at spille enn
afgørende
e rolle, når det drejer sig om at skabe
e de rigtige vækstbetinge
v
elser for
fremtiden
ns stjerner og
g topatleter,”” siger Carl Holst,
H
Team Danmarks
D
foormand.
ed Haderslevv er den førstte i rækken af
a fem aftaleer med
Samarbejdsaftalen me
nye Elitekkommuner. Team
T
Danmaark vil i de ko
ommende må
åneder også indgå
samarbejd
dsaftaler med Herning, H
Hillerød, Sven
ndborg og Ra
anders.
Team Dan
nmark har i forvejen
f
sam
marbejdsaftaler med Købe
enhavn, Ålboorg, Århus,
Odense og Esbjerg om
m udviklingen
n af den loka
ale eliteidrætt.
ks mål, at så mange kom
mmuner som muligt støtteer og
Det er Team Danmark
d lokale eliteidræt. Frem
m mod 2010
0 er det Team
m Danmarks konkrete
udvikler den
mål at ind
dgå samarbejjdsaftaler meed mindst 20
0 Elitekommu
uner.

Yderligere
e oplysningerr:
H.P. Geil, borgmester i Haderslev Kommune, tlf.:
t 21 69 64
4 71
or Team Dan mark, tlf.: 40
0 32 52 10
Carl Holstt, formand fo

23. januar 2007
En fantastisk oplevelse....
ornøjelse, at overvære sk
kæbneHåndboldlinien havde den store fo
orge ved hån
ndbold-VM i Kiel.
K
kampen Danmark-No
TORT… sikke
en stemning – drama – spænding
s
og happening.
Det var ST
Resultatett kender vi og
o Norge ønsskes derfor alt mulig held
d og lykke i PPresident
Cup…
er
Se billede

17. januar 2007
Så er dett op på dup
pperne pige
er….
Invitationen til vores Åbent
Å
Hus arrrangement gælder
g
selvfølgelig også for
interesserrede pigefodbold spillere..
Efter en fælles
fæ
velkom
mst er der prø
øvetræning på
p alle liniern
ne - husk spoortstøj.
På pigefod
dbold-linien vil træningen
n, i dagens anledning,
a
blive varetageet af
Lene Terp
p, som er che
eftræner for SønderjyskE
Es fodboldkviinder.
Mød op den 20. janua
ar og hør næ
ærmere om da
agligdagen på
p Haderslev
Idrætsaka
ademi, skole- og klubsam
marbejdet, de
et sportslige indhold, boliigforhold,
bespisning
g og meget mere.
m
For Haderrslev Idrætsa
akademi sam
mt SE-kvindeffodbold/HV04
4 er målet heelt klart,
med den talentmasse som forefind
des i klubben
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11. januar 2007
HIA’s håndboldlinie til VM i Tyskland.
Mandag den 22. januar 2007 tager håndboldeleverne af sted til Kiel,
hvor vi skal overvære 2 VM-kampe.
Vi starter med kampen Ungarn – Angora, og efterfølgende spiller
Danmark mod Norge.
Der forventes at være omkring 13.000 (udsolgt) tilskuere til disse kampe, så det
bliver en rigtig stor oplevelse, at være med til at sende de rød/hvide drenge
videre til mellemrunden.

9. januar 2007
Club La Santa, akademituren 2006/2007.
Fredag den 2. februar sætter 62 elever samt 7 trænere/ledere kursen mod
Lanzarote. Der venter en uge med masser af sport.
Der er, udover de 2 daglige træningspas samt løbetur på de respektive linier,
også masser af andre sportsfaciliteter, som der skal prøves kræfter med.
Foruden det, skal vi i løbet af ugen på en mountainbiketur, vi skal besøge
Nationalparken, hvor bl.a. ildbjergene besigtiges, og traditionen tro vil der være
akademi-events og sport på tværs.
5. januar 2007
Sonja træner med landsholdet.
Fra vores finske målmandstalent på håndboldlinien og TEAM
Haderslev DY, Sonja Koskinen, har vi netop modtaget en fornem nytårshilsen.
Sonja er inviteret til træningssamling med det finske kvindelandshold.
Til træning og kamp går Sonja forrest - hun er ambitiøs og har den helt rigtige
indstilling. Derudover træner hun jævnligt med senior-damerne - også i denne
sammenhæng gør Sonja en rigtig god figur.
Tillykke Sonja - et velfortjent skulderklap og rigtig flot som 1. års ynglinge
spiller!

