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18. december 2008
Foredrag med Jan Paulsen
Til akademiets elev-/forældremøde den 19. januar indledes aftenen med et
foredrag af Jan Paulsen, som er tidligere landsholdsspiller og
udlandsprofessionel.
Foredraget handler om en ung håndboldspillers færden i Europa – om de
omgivelser man kan støde på, og om de udfordringer man kan møde!
Jan Paulsen vil endvidere fortælle, hvad det kræver at være professionel
håndboldspiller, landsholdsspiller og ass. træner i én af verdens bedste klubber.
Foredraget sker i samarbejde med HC Sport / Intersport, Haderslev.
21. november 2008
Flot finale af Skolen ved Kløften
Skolen ved Kløften deltog i årets finale i Ekstrabladets skolefodboldturnering.
På holdet, som løb ind på banen i Parken var 3 af vores fodbolddrenge,
Jesper Solberg-Nielsen, Ahmed Nouf og Ussaima Darraji.
Holdet gjorde det fremragende, og fik foruden en oplevelse for livet, en flot
sølvmedalje.
Der var utrolig meget medie bevågenhed op til kampen se bla. Ussaima Darraji
(Ussi) til Go´morgen Danmark: http://sputnik.tv2.dk/index.php/channel_id-2069264.html?menu
Finalen blev ligeledes transmitteret direkte i tv
Tillykke til Skolen ved Kløften og ikke mindst Jesper, Ahmed, Ussaima samt de
øvrige spillere på holdet - med trænerne Hanne-Lene og Annette i spidsen.
17. november 2008
pressemeddelse
HFK og SønderjyskE styrker talentudviklingen
Der er en rivende udvikling i gang omkring talentudviklingen i Dansk fodbold, og
her ønsker HFK og SønderjyskE et elitemiljø for unge talenter i Sønderjylland,
der kan måle sig med de allerbedste i hele landet.
Den 1. juli 2008 indførte DBU licenssystemet og 23 klubber i Danmark fik tildelt
licens ud fra deres elitemiljøer og det sportslige niveau. Blandt disse 23 klubber
altså HFK/SønderjyskE, der blev udtaget til at deltage i den landsdækkende 1.
division for U17 og U19 hold.

Ny måde at organisere talentudviklingen på

Nicolai Wael sportslig ansvarlig for talentudviklingen fra U13 og opefter
Tidligere var det sportslige ansvar for holdene opdelt, så HFK havde det
sportslige ansvar for U13, U15 og U17 medens ansvaret for U19 og U21 lå i
SønderjyskE. Den 1. juli 2008 blev det ændret, så Nicolai Wael er sportslig
ansvarlig for alle elitehold fra U13 og opefter med Boye Habekost som
administrativ koordinator.
Nyt organisationsudvalg tager sig af økonomi, aftaler og lignende
Claus Dall, ungdomsformand for HFK, Hans Jørgen Beck, sportslig leder i HFK
og medlem af fodboldbestyrelsen i SønderjyskE samt administrationschef Niels
Esbensen fra SønderjyskE tager sig af alt omkring talentudviklingen, som ikke
har med det sportslige at gøre.
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Styregruppen har således følgende sammensætning
Nicolai Wael, Boye Habekost, Claus Dall, Hans Jørgen Beck og Niels Esbensen
Store fordele med den nye struktur
Vi har med den nye struktur sikret os, at der er en entydig beslutningsproces for
alle elitehold fra U13 og opefter. Nicolai Wael og Boye Habekost har fodbolden
som deres hovederhverv, så ressourcemæssigt har vi fået tilført
talentudviklingen flere ressourcer på det ledelsesmæssige plan

Også på trænerfronten tilføres talentorganisationen mange nye navne

For at fremme den individuelle træning af talenterne øges antallet af trænere
hele vejen igennem talentstrukturen.
Thomas Dabelsteen, Henrik Matthiesen og Torben Pedersen er således ansat
som ”talenttrænere”, der primært skal have fokus på den individuelle træning af
talenterne. Udover disse ”talenttrænere” , der træner på tværs af årgangene
øges antallet af trænere omkring de enkelte hold også. Alt sammen med det
formål at der skal kunne arbejdes meget mere på det individuelle plan, når
fodboldtalenterne træner.
Cheftrænerne er på plads
For U13 ansættes udover de nuværende trænere for holdet/årgangen Lars
Orthmann som cheftræner. Lars har en fortid som U12 cheftræner i Lyngby og
er netop startet op i sit nye job.
U15 er Søren Peter Hansen ansat som ny cheftræner. Søren Peter har været
omkring U17 og U19 i HFK/SønderjyskE, og har her vist sit store potentiale. Der
arbejdes fremadrettet i en udvidet trup omfattet af cirka 30 spillere i denne
årgang. De fleste af de nuværende trænere er fortsat en del af trænerstaben.
U17 har hidtil haft Thomas Dabelsteen som cheftræner, men han vil
fremadrettet være ”talenttræner”. I hans sted er succestræneren for FC
Sønderborgs stærke U15 hold Rene Hakala blevet ansat som cheftræner for U17
fra 1. december 2008.
U19 har stadig Boye Habekost som cheftræner medens Nicolai Wael fortsat er
cheftræner for U21/DS sideløbende med assistenttrænerjobbet for SAS liga
holdet.
Talentudviklingen har fået sin første fysiske træner ansat
Med virkning fra 1. januar 2009 er Lene Terp ansat som fysisk træner for alle
talenthold.
Team Danmark Eliteidrætsklasser og Haderslev Idræts Akademi
uundværlige samarbejdspartnere
Centrale elementer i talentstrukturen er samarbejdet med Team Danmark
eliteidrætsklasserne på Hjortebro skolen, der omfatter folkeskolens 7. til 9.
klasser og samarbejdet med Haderslev Idræts Akademi, der omfatter 10
klasser, Handelsskole, Gymnasiet og Teknisk Skole.
Der er således specielle skoletilbud til alle vore talenter, der giver optimale
muligheder for at sikre et godt samspil mellem skole, bolig og fodbolden.
Samtidig sikres at alle vore talenter får optimale træningsmuligheder tilpasset
det individuelle talent.
Nicolai Wael: Vores sportslige organisation er på plads
Den sportslig ansvarlige for hele talentudviklingen Nicolai Wael mener, at vi nu
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er gearet til at måle os med de allerbedste, når det gælder træningsmiljø for
fodboldtalenter i aldersgruppen fra 13 år og opefter. Vi har gode fysiske
rammer. Trænerstaben har det høje faglige niveau der kræves for at skabe det
rigtige udviklingsmiljø for vore talenter. Samarbejdet med Eliteidrætsklasserne
og Haderslev Idræts Akademi fuldender en stærk talent organisation i
HFK/SønderjyskE. Samtidig er et godt og loyalt samarbejde med de øvrige
fodboldklubber i Sønderjylland meget afgørende for vores udvikling

3. november 2008
Sport og Fitness
Så er der etableret et nyt fitness-center, Sport & Fitness, i Haderslev
Idrætscenter.
Haderslev Idrætsakademi har indgået en samarbejdsaftale med Sport & Fitness
således at, elever og trænere har adgang til de nye træningsfaciliteter.
Sport & Fitness giver vores elever optimal mulighed for, at optimere og fremme
den fysiske træning.
Sport & Fitness er et offentligt moderne fitness-center, som alle har mulighed
for, at blive medlem af.
Så kig forbi lokalerne næste gang du besøger Haderslev Idrætscenter.
Se mere på www.sportogfitness.dk
27. oktober 2008
Flot puljesejr til pigerne.
SønderjyskEs U18 piger med akademi-eleverne Sofie Bertelsen, Rikke Thomsen
og Anna C. Lindegaard har på fornem vis vundet puljen i mesterrækken.
SønderjyskEs U18 pigehold er meget talentfuld med flere spændende
individualister.
De glæder sig allerede til forårets kampe, hvor målet igen er at vinde rækken spændende!
Stort tillykke til spillerne og trænerteamet Lars-Ole Lindegaard og Claus Ranck.

22. oktober 2008
Nu ingen højdeskræk
Med en sejr på 78-65 over Koldings 2. divisionshold, er Haderslev Basketball
klubs unge mandskab i 1/8 i pokalen.
I 1/8-finalen møder "Corpias" et spændende hold fra Team FOG Næstved,
som til daglig befinder sig i ligaen.
Næstved er selvfølgelig storfavorit og har desuden fire spillere med, som alle er
over to meter!
Rigtig god kamp.
Kampen spilles fredag den 24. oktober kl. 20.15 i HIC.
15. oktober 2008
Welcome to Haderslev
Haderslev Basketballklubs spændende fremtidsvisioner får nu ekstra næring.
Den 24 årige amerikaner Erick Vigansky er hentet til klubben, hvor han skal
fungere som spillende træner.
På akademiet vil han ligeledes assistere vore kompetente træner-duo Thomas

Nyheder HIA – 2008 – Arkiv

Haaning og Peter Hofmann.
Erick har spillet i Spanien og på Clarkson university i USA.
29. september 2008
Videre i EM-kvalifikationen
Det danske U-19-kvindelandshold med akademieleverne Mia Andreasen og
Cecilie Sandvej er kommet et godt skridt videre mod EM.
De spiller i disse dage 1. EM-kvalifikationsrunde i Serbien, hvor Serbien og
Kasakhstan er blevet besejret og landsholdet er dermed sikker på, at gå videre
til 2. EM-kvalifikationsrunde som finder sted i foråret.
Tillykke til Mia og Cecilie
23. september 2008
Debut til Jacob Petersen
Så er badminton turneringen for alvor startet op. Det gav i weekenden debut
til 18-årige Jacob Petersen på HBK´s 3. divisionshold.
Jacob er i gang med sit tredje år på HIA og har med sin seriøse og positive
tilgang til sporten virkelig udviklet sig meget.
I sportens verden er Jacob et multitalent og udfordre gerne alt og alle i
alverdens
idrætsgrene - i bordtennis dog med begrænset succes (en helt anden historie :)
HBK vandt i øvrigt kampen 10-3 over Middelfart og fik dermed en rigtig god
start på den nye sæson..
Tillykke til Jacob.
22. september 2008
På bænken i smilets by
Mads Petersen fik en ekstra gave på sin 17 års fødselsdag, han blev nemlig
udtaget som reservekeeper for Henrik Ipsen på SønderjyskEs SAS liga hold.
Mads kom ikke på banen i Aarhus mod AGF, men syntes det var en kanon
oplevelse at snuse til atmosfæren i superligaen.
Den knap 2 meter høje keeper, som har fået sin fodboldopvækst i Tønder, er nu
på andet år en del af akademi-truppen, hvor han sammen med André
Christiansen udgør en talentfuld målmandsduo på SønderjyskEs U-19 hold .
9. september 2008
Havkajaktur
Haderslev Idrætsakademi havde et tilbud om en havkajaktur ude på Haderslev
fjord. Jeg er i praktik hos Haderslev Idrætsakademi, og skulle derfor med ud og
prøve, at ro havkajak, sammen med elever fra badminton, golf og ishockeylinjerne. Peter Rykjær stod klar til, at tage imod os og forklare hvad vi skulle
gøre, da vi kom ned til kajakklubben.
Alle skulle have en kajak, og ud på fjorden med den. Det var svært, at holde
balancen, men det gik. Det skete for nogle, at balancen ikke var helt i orden, og
derfor væltede de i vandet – det var koldt!
Vi skulle alle prøve, at skifte kajak, da vi havde roet et stykke. Dvs. at den ene
skulle holde bådene sammen, mens den anden skulle op og over i den anden
båd. Det så rigtig sjovt ud.
Da vi havde roet et stykke tid, og fået balancen, var det tid til lidt konkurrence.
Fire hold blev der delt op, med pigerne som holdkaptajner. Hvert hold skulle
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have en kajak,
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ro rundt om
o et stykke på land, sku
ulle de næste
e gøre sig kla
ar, til det varr deres tur
til at ro. Det
D hold der fik alle fem, hurtigst rund
dt, havde så vundet.
Efter konkkurrence fik alle deres bååde ud på fjo
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Da gruppe
ebilledet skulle tages, og
g alle havde fået
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Så alle må
åtte vende om,
o og ro tilb
bage til kajak
kklubben.
Ved kajakkklubben var grillen tænd
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Mens der blev grillet mad,
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fik alle tørt tøj på og efter vente
ede der en b id mad.
Tak til Kristina for artiklen samt in dsatsen i pra
aktikperioden
n.
er
Se billede
1. septem
mber 2008
2008
Mathias Manford kllubmester 2
ar netop afho
oldt deres årlige
Haderslevv Golfklub ha
klubmeste
erskaber.
På juniorssiden blev de
er spillet om mesterskabe
et over
36 huller og her vandtt Mathias Maanford med 4 slag
ned til Rasmus R. Marrtensen.
k
oprin
ndelig fra Ebeeltoft, og er i gang med sit andet år ppå
Mathias kommer
Haderslevv Idrætsakad
demi, hvor Raasmus ligeled
des, på tredjje år, slår sinne folder.
Tillykke.
19. augusst 2008
Dagens succes!
s
Haderslevv Idrætsakad
demi er af Jysske Vestkystten udnævnt til
"dagens succes"
s
- læss hele artikle n her
29. juli 20
008
Vinder af Football Festival
F
p har i den fo
organgne uge deltaget i Aarhus
A
Footbball
Sønderjysskes u19 trup
Festival.
Træner Boye Habekosst kunne bere
rette følgende
e: De indlede
ende kampe i
gruppespiillet var en blandet
b
kop t he.
Det rakte dog til at ko
omme i semiffinalen, hvorr Randers Fre
eja med flot sspil blev
besejret med
m 4-2, - vi var bagud 2
2-0 efter 20 min.!
m
Lørdag sto
od det så på Vejle Boldkllubs ligahold i finalen. Ka
ampen mod V
Vejle i
indledend
de runde endte 0-0 så deet var med en
n vis spænding vi så frem
m til
finalen.
s
forsigtigt og takttisk med få chancer
c
til hv
vert mandskaab.
Kampen startede
Pausecifre
ene var 0-0 men
m herefterr overtog aka
ademidrenge
ene spillet.
Efter flot gennembrud
d af Masi, braagte Simon Nissen
N
holdett på 1-0. Herrefter stod
erjyskE på re
esten af kam pen og 4-0 til
t slut.
der Sønde
Efter kam
mpen blev vorres nye spilleer på akadem
miet Jacob Og
ggesen samttidig valgt
til finalenss bedste spiller og fik et par nye hum
mmelstøvler - flot!
Så en god
d afslutning på
p en super uge i Aarhuss. 5 kampe spillet og 3
træningsp
pas udført og
g 1 fridag til besøg i Frihe
eden, god mad og super hygge og
samvær.
g optakt til sæsonstartten.
En rigtig god
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18. juni 2008
Mary og Frederik kom forbi….
Haderslev Idrætscenter tirsdag den 17. juni 2008. Og de var længe ventet.
Mange mennesker havde gennem lang tid arbejdet i kulisserne for, at finde det
helt rigtige setup.
Da dét var fundet, blev de kommende aktører informeret, og spurgt om de ville
deltage i det kongelige show.
En stor glædelig overraskelse for mange af de unge mennesker. Ikke kun for
akademi-eleverne, men for rigtig mange af Haderslev Kommunes aktive unge
mennesker.
Endelig sker det store øjeblik – 1500 stille, forventningsfulde tilskuere er på
plads i opvisningshallen samt de 60 aktører er klar på gulvet –
kronprinsen og kronprinsessen med følge træder ind, og jublen bryder løs.
En fantastisk velkomst, nærmest surprise-agtigt.
Så går showet i gang. En bred vifte af ”Haderslev i Bevægelse” blev
præsenteret såvel på film som aktivt af vores mange lokale udøvere.
Her var Haderslev Idrætsakademi selvfølgelig også på plads. Vores unge
mennesker, som repræsenterede golf, basketball, badminton og fodbold
gjorde en utrolig flot indsats, live.
Det blev en eftermiddag, som vi med stor glæde vil tænke tilbage på. En
eftermiddag, som vi efterfølgende, har fået stor ros for – kronprinsen og
kronprinsessen var meget imponerede over showet og de unge menneskers
indsats.
Tak til alle, som gjorde det muligt.
Se videoklip her: http://elitesport.haderslev.dk/index.asp?id=4641
21. maj 2008
Presse meddelelse - SINE og HIA indgår samarbejde
Sportsefterskolen SINE og Haderslev Idrætsakademi samt deres interessenter er
indgået i et formelt samarbejde.
Samarbejdet er opstået på baggrund af et ny opstartet projekt på
Sportsefterskolen SINE.
Projektet går ud på at lave et test- og forskningscenter til undersøgelse af
effekten hos de unge med sunde kostvaner, høj fysisk aktivitet,
foreningsbaggrund og sportslige ambitioner.
På SINE´s test- og forskningscenter, vil vi undersøge elever tilmeldt
Sportsefterskolen SINE i 7 klasse og følge dem til de afslutter den gymnasiale
ungdomsuddannelse.
Undersøgelserne vil afdække deres fysiske tilstand, deres kognitive/bogligt
faglige udvikling, og deres sociale kompetencer og evner til at oprette og agere i
sociale netværk. I den forbindelse vil samarbejdet med Haderslev
Idrætsakademi, der bl.a. inddrager Haderslev Kommunes Team Danmark
klasser samt ungdomsuddannelserne i Haderslev, fungere som medspiller i
projektet, lige som
der er skabt samarbejdsrelationer til såvel danske som syd slesvigske
universiteter.
Haderslev Idrætsakademi og Sportsefterskolen SINE vil bl.a. komme til at
samarbejde om udviklingen af den enkelte elev, udveksling af sportslige
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erfaringerr, udveksling af trænere-- og lærere, afvikling
a
af camps,
c
og opprettelse
samt orga
anisering af clinics
c
til udvvikling af såve
el skolemæssige, sociale som
sportslige
e erfaringer med
m unge spo
ortsudøvere..
ormål at skab
be en viden om
o de unges læringsudviikling
Samarbejdet har til fo
samt effekten af en fy
ysisk aktiv un
ngdom med fokus
f
på sun
nd kost og id ræt.
erskolen vil bruge
b
det næ
æste år til at få skabt såvel lokalemæsssigeSportsefte
som det økonomiske
ø
grundlag
g
for centeret.
demi og Sporrtsefterskolen
n SINE vil de
et kommendee år skabe
Haderslevv Idrætsakad
fundamen
ntet for det samarbejdsm
s
mæssige grun
ndlag.
v Idrætsakad
demi leder Ca
alle Stenger. Og Sportseffterskolen
På vegne af Haderslev
SINE forsttander René Jacobsen
7. april 20
008
smester i U
U19
Thomas Beck Lands
e års træning
g og rigtig gåå-på-mod har
Efter flere
Thomas Beck
B
opnået et par superr flotte resultater ved
landsmestterskaberne i Badminton .
Thomas blev
b
to gange
e Landsmesteer i U 19, førrst vandt
han single
en og herefte
er vandt han
n også mix-do
oublen
sammen med
m Anne-So
ofie Kjer, som
m ligeledes kommer
k
fra Haderslev Badminttonklub.
Stort tillykkke Thomas.
6. marts 2008
2
La Manga
Mia, Cecilie, og Patriciia fortsætterr de gode tak
kter på U/19--landsholdet i fodbold.
De tre SønderjyskE piger og akadeemi-elever drager
s
mod varmere himm elstrøg. Denne gang
(igen) af sted
til La Man
nga i Spanien
n, hvor landssholdet deltag
ger i en
træningstturnering og samtidig forrbereder sig til
t
kvalifikatio
onskampene
e til EM, som spilles i slutningen af
april.
m
gode modstandere
m
e i La Manga,, således mandag den 100. marts
Pigerne møder
Holland, onsdag
o
den 12.
1 marts Itaalien og slutter af med en
n kamp mod naboerne
fra Sverig
ge fredag den
n 14. marts.
Rigtig god
d tur.
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5. marts 2008
2
Vandt to
o flotte med
daljer til DM
M
Henriette Honoré og Jane
J
Hansen , akademi-ellever og
fra Haderslev Badmintton Klub, harr begge på
nde vis funde
et bronzemeedaljer til DM for
fremragen
elitespillerre.
Jane vand
dt sin medalje i U19damedouble sammen med sin
akker Anna frra Erritsø.
ma
den gang Jane
vin
nder medalje til DM,
Det er and
som U17 spiller i fjor,
van
ndt hun ogsåå en
edalje.
Henriette vandtt sin
bronzeme
medalje i U17-damedo
ouble,
sam
mmen med SSara som
e fra Erritsø
ø.
ligeledes er
Super flott – og stort tillykke til jer begge.

18. februa
ar 2008
nde træning
gslejr på Cllub La Santta.
Forrygen
En helt igennem fanta
astisk uge er veloverståett
Club La Santa er et prragtfuldt sted
d med masse
er af udfoldelsesmulighedder og
eplads” er sim
mpelthen kræ
æs for en flo
ok sportsgladde elever,
”verdens sjoveste lege
o vores fysio
oterapeut.
trænere og
Der blev konkurreret
k
i alle mulige (og umulige) discipliner:
5-kamp, triatlon,
t
beacchvolley, tenn
nis, boksning
g, bordtenniss, squash, m inigolf,
surfing, halvmaraton!,, og meget m
meget mere…
….
gget og slapp
pet af ved po
oolen, og sole
en tilsmiledee os stort
Der blev ligeledes hyg
u
– dejligtt!
set hele ugen
I det prag
gtfulde wellnees-center b
benyttede ma
ange sig af muligheden
m
foor, at
blive ”født på ny”.
eligt samværr til trænernee:
Stor TAK for en fremragende indsaats og hygge
p, Mark Gates, Thomas H
Haaning, Pete
er Hoffman, Dennis Thyggesen,
Lene Terp
Henrik Lassen, Nicolaii Wael, Torbeen Petersen, Boye Habek
kost og Torbeen
n (fys).
Danielsen
Til jer elevver!
Fra de øvrige gæster på La Santa har jeg mod
dtaget mange
e rosende orrd, bl.a.
”hvor er det
d dog nogle
e herlige ung
ge menneske
er I har på ak
kademiet!” oog
”jeres ung
ge menneske
er har godt n
nok fuld fart på, men hvo
or er de godee til at
udvise he
ensyn og resp
pekt!”
Det er me
eget glædelig
gt at modtag
ge sådanne positive
p
tilken
ndegivelser oog alle
trænere og
o undertegn
nede kan i deen grad bekrræfte ovenstå
ående.
I har alle ydet en kano
on indsats, o
også til de ob
bligatoriske træningspas.
æret en forn
nøjelse at væ
ære sammen med jer og samtidig
s
har I været
Det har væ
nogle fanttastiske amb
bassadører fo
or Haderslev Idrætsakade
emi.
Tusind tak skal I have
e…!
nger
Calle Sten

