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18.december 2009
Basketspillerne fra akademiet spiller pokalsemifinale i aften i Århus!
I aften den. 16.december drager de forsvarende pokalmestre fra Corpia mod
Århus, for at forsøge at spille sig i pokalfinalen for andet år i træk. Sidste år tog
drengene titlen hjem efter en flot finalekamp mod SISU, og i år er holdet fra
ESAA sidste forhindring inden finalen, hvor modstanderen bliver enten Virum
eller Falcon fra det københavnske! Vi håber på en god præstation fra drengene
i aften, og ønsker dem held og lykke!

17.december 2009
Program for Åbent hus på Haderslev Idrætsakademi 10.januar 2010
klokken 13.00-16.00

Kl.13.00-13.50

Velkomst og informationer om Akademiet ved daglig leder
Calle Stenger.

kl. 13.50-15.00

Omklædning og prøvetræning.
Svømmere og Ishockeyspillere træner

fysisk.
kl. 15.00-16.00

1. Information på linierne for både elever og forældre om:
Træningsforløb, sportsligt indhold m.m.
2. Mulighed for en personlig snak med repræsentanter
fra HIA's samarbejdsskoler.

Kl. 16.00

Besigtigelse af vores boligforhold i form af kollegium og lejligheder.

16.december 2009
Vi inviterer hermed til elev / forældremøde
torsdag den 14. januar 2010 kl. 18.30-21.00

Arrangementet foregår på Haderslev Katedralskole, som ligger på
Christiansfeldvej, 50 meter fra Haderslev Idrætscenter.

Programmet for aftenen kommer til at se således ud
Kl. 18.30

Velkomst i festsalen, samt informationer og evaluering af akademiåret indtil
nu. Orientering om træningslejrene.

Kl. 19.15

Informationer på linierne ved trænerne.
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kl. 19.45

Foredrag ved Lise Kissmeyer:

Lise Kissmeyer er selv tidligere elitesportsudøver og har arbejdet med unge og
elitesport i flere forskellige sammenhænge. Hun har senest udgivet bogen

”Jagten på glæden – og det bedste talentliv”

Klik evt. ind omkring hjemmesiden www.lisekissmeyer.dk

11.december 2009
Søren Frederiksen fortsætter derudaf…
Suceen fortsætter for tidligere akademielev Søren Frederiksen! Han er netop
blevet udtaget til det U-21 landshold, som til januar rejser til Californien på
træningslejr. Her venter blandt andet to træningskampe, og akademiet ønsker
Søren hjertelig tillykke med den tidlige julegave.
Held og lykke på solkysten, in the land of opportunities!

19.november 2009
Haderslev Handelsskole vinder af DM i skolefodbold!
Akademiet var yderst stærkt repræsenteret da Haderslev Handelsskole tog DM
titlen hjem ved finalestævnet i Odense. Finalen blev vundet med 3-0 over Køge i
en velspillet kamp som haderslevdrengene dominerede. Vi ønsker skolen og
drengene stort tillykke med den flotte sejr, og glæder os til 2010 hvor
Handelsskolen er værter for stævnet!

12. november 2009
Tidligere Akademielev Søren Frederiksen udtaget til U 21-landsholdet
Når U-21 landsholdet fredag aften møder Polen i Viborg, er det med tidligere
akademielev Søren Frederiksen i truppen. Han har tidligere på sæsonen optrådt
i landstrænerens boblertrup, og gjort så god en figur, at han nu er hasteindkaldt
til de kommende to kampe fredag og onsdag.
Søren Frederiksen kom til SønderjyskE i 2006 fra Sønderborg, og var i et
akademiforløb i tre år, hvor han gennemførte sin ungdomsuddannelse på
Haderslev Katedralskole og boede i en af akademiets boliger på Varbergvej.
Sørens fodboldudvikling har i tiden på akademiet rigtig taget fart, og det har
udmøntet sig i flere kampe på SAS-liga holdet for SønderjyskE, og nu altså sin
første optræden i den rød-hvide trøje!
Stort tillykke og held og lykke skal lyde her fra akademiet!

30.oktober 2009
Flotte minutter til Bjørn i pokalsejren på 5-0 over FCK
Tillykke til Bjørn med indskiftningen i pokalbraget torsdag aften mod FCK, hvor
Sønderjyske helt suverænt spillede sig videre til kvartfinalen med en storsejr
over FCK. Også de tre tidligere akademielever mads Jessen, Søren Frederiksen
og Sedin Alic gjorde god figur i kampen. Flot!
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28. oktober 2009
Martin, Jeppe og Line sejrede for akademiet i cross-løb!
Badminton og Basketball linierne var repræsenteret, da vinderne af den interne
konkurrence blandt akademieleverne blev kåret. Line og Martin fra badminton
tog billetterne til sport 2009 i Herning, mens Jeppe fra basket gør dem selskab.
Flot løbet og god fornøjelse i Herning til Januar!
Af andre flotte resultater fra dagen skal nævnes, at daglig leder Calle Stenger
blev en flot nummer to i 100 meter konkurrencen ”Haderslevs hurtigste”. Vi
ønsker tillykkke!

29. oktober 2009
Bjørn udtaget til pokalkampen mod FCK i aften på Haderslev stadion.
I aftenens pokalkamp på Haderslev stadion mellem mandskaberne fra
Sønderjyske og FCK, er akademiet endnu engang flot repræsenteret! Bjørn er
udtaget til mandskabet der skal forsøge at sparke Sønderjyske videre i
pokalturneringen. Bjørn har i gennem længere tid været inde i varmen omkring
truppen, og vi ønsker rigtig god kamp og håber det giver minutter til Bjørn!

13. oktober 2009
Debut til Morten og Marc i AL-ligaen
Da der blev fløjtet op til kamp i AL-ligaen fredag aften i Vojens, var det med
både Marc og Morten i SønderjyskE-trøjen! De to debutanter var med på
bænken i kampen mod Rødovre, men det gav i denne omgang ikke spilletid til
drengene i det tætte opgør. Kampen endte dog med en hjemmesejr til
SønderjyskE på 4-2. Tillykke med det drenge!

10. oktober 2009
Nadja med U/17 landsholdet til Slovenien
Jagten er sat ind på EM-point for U/17 pigerne som torsdag drog af sted til
Slovenien. De skal i den kommende uge forsøge at kvalificere sig til 2. runde i
EM-kvalifikationen, og tre svære kampe venter mod hhv. Tyrkiet, hjemmeholdet
fra Slovenien samt det Irske mandskab. Vi ønsker Nadja og resten af holdet alt
mulig held og lykke!

9.oktober 2009
Hæderlig indsats trods nederlag
Det blev torsdag aften til et nederlag i 1/16-finalen i pokalturneringen mod
gæsterne fra ligaklubben Åbyhøj på 85-62. Akademidrengene fra
Basketballlinien fik i kampen rig mulighed for at måle sig med toppen af dansk
basket, og gjorde en fin figur mod de mere erfarne ligaspillere fra Åbyhøj.
Drengene som danner stammen om det 2. divisionshold der løb på banen til
pokalkampen var velforberedte og klar til en kamp der bød på høj intensitet og i
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perioder godt
g
spil fra begge hold. Drengene viiste i lange perioder
p
af kaampen at
de virkelig
g er på vej i den rigtige rretning og att de mange træningstimeer i hallen
giver afka
ast. Det var tydeligt
t
at see at det lokale
e mandskab var opsat påå at levere
en god indsats og at de
d gik på ban
nen med en tro på at en sejr var mullig. Derfor
gså en flok skuffede dren
nge der efterr kampen må
åtte konstateere, at
var det og
pokaleven
ntyret for den
nne sæson eer slut og at der
d stadig err et stykke veej til den
absolutte top. Men drø
ømmen leve r og resultatet til aften viser med al øønskelig
d at drengen
ne er på rettee vej men at der stadig skal lægges kkræfter i
tydelighed
til træning
g.

5. oktober 2009
ut i AL-Bank ligaen af ishockeydrrenge
Flot debu
Daniel og Kenneth fik fredag aften
n officiel debut for Sønde
erjyskE på
ane mod Hviidovre. Begg
ge drenge kom på isen og
g gjorde en rrigtig god
hjemmeba
figur i kam
mpen som ga
av Sønderjysske en hjemm
mebanesejr på
p 8-3.
Stort tilly
ykke! med den
d flotte deebut skal lyde
e her fra akademiet, og ddet er i
øvrigt kom
mmet redaktionen for øree at også Mo
orten Skov ha
ar mulighedeen for
debut inden for række
evidde på freedag på hjem
mmebane mo
od Rødovre…
… God
vind!

2. oktober 2009
ator på Had
derslev Idræ
ætsakadem
mi
Koordina
Pr. 1. okto
ober 2009 sttartede Astrid
d Pedersen som
s
koordina
ator på Hadeerslev
Idrætsaka
ademi. Astrid
d kommer fraa en stilling, som lærer og basketball-træner på
å Sportsefterrskolen SINE .
Astrid harr tidligere sellv spillet baskketball på hø
øjt niveau, men
m efter derr er
kommet 2 små børn til, har Astrid valgt, at forrtsætte ”karrieren” på mootionsplan
i Hadersle
ev Basketballl Klub.
De primæ
ære arbejdsop
pgaver, for A
Astrid, vil være koordinering af elev-aaktiviteter,
både de id
drætsrelaterede samt dee sociale.
Derudove
er skal Astrid fungere som
m kontaktperrson på vore 2 bosteder,
Varbergve
ej 1 og Christen Kold-kolllegiet.
Astrid vil også
o
skulle sørge
s
for, at vores hjemm
meside bliverr ajourført, bå
både med
billeder og
g information
ner. Der vil p
på sigt vente
er et nyt layout her på sidden.
Vi glæderr os meget til samarbejdeet med Astrid
d, og håber alle
a på og om
mkring
Haderslevv Idrætsakad
demi tager go
odt imod hen
nde.

15. septem
mber 2009
Ny talentchef.
alentchef.
SønderjysskE har ansatt Frank Andeersen som ta
Den nye talentchef,
t
so
om afløser N
Nicolai Wael, skal fremove
er være overrordnet
ansvarlig for alle områ
åder i HFK/Sø
ønderjyskEs talentsektor.
dersen er et kendt ansigtt i Haderslev,, hvor han va
ar cheftræneer i
Frank And
SønderjysskE (HFK Søn
nderjylland) ffra 1997-200
03. Frank hav
vde i år 20000 en stor
aktie i holldets oprykniing til landetts bedste ræk
kke, hvilket var
v første gaang i
klubbens historie.
mon
Frank harr altid haft ett godt øje forr talentudvikling, noget som bl.a. Sim
Poulsen og
o Martin Lau
ursen har nyd
dt godt af.
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Vi byder Frank
F
velkom
mmen og ser frem til et godt og udbyttterigt samarrbejde.

10. septem
mber 2009
k-tur 2009
Havkajak
Jeg har væ
æret i praktik ved Hadersslev Idrætsakademi, hvor jeg blev tilbbudt at
komme med
m på havka
ajak-tur med andre fra fo
odbold- & golflinien. I staarten
tænkte je
eg, at det aldrig ville gå g
godt, da jeg aldrig
a
har prø
øvet det før.
Men jeg sagde
s
ja tak til tilbuddet, og jeg fik ett hurtigt kurssus i hvordann man gør.
Lige da je
eg kom i kaja
akken, var jeeg ved at fald
de i vandet, men
m fik dog hurtigt
balancen igen og blev
v i kajakken. Vi kom ikke langt ud fra broen da deen første
ndet – vande
et var iskoldt,, så det var med
m at blive i kajakken. M
faldt i van
Midt ude
på fjorden
n fik vi at vid
de, at vi skullle bytte kajak, med en aff de andre, ddet var
med at ho
olde balancen og gøre deet forsigtigt. Men det lykk
kedes, jeg fikk en
anden kajjak og padled
de videre.
På et tidspunkt skulle alle op på laand, hvor vi lavede
l
4 hold
d a´4 personner. Vi
d forbi en rø
ød bøje og tilbage igen. Vi
V aftalte, at vvinderen
skulle skifftevis sejle ud
måtte tag
ge mad først,, når vi kom hjem, og sid
dstepladsen skulle
s
rydde oop efter
de andre. Jeg kom de
esværre på e n sidste plad
ds, efter at have ligget påå en første
r
plads en runde.
Længere nede ad fjorrden, skulle vvi holde ved hinandens ka
ajakker, og hhver
ulle rejse sig op, og der b
blev taget et billede af alle sammen. På vej
anden sku
hjem måttte vi bare se
ejle så hurtigtt vi kunne og
g ville. Da vi kom hen til
kajakklubben, fik vi alle kajakkernee op og gjort rene. Inden
n vi fik nogett at spise,
a til tørt tøjj, eller dem d
der nu havde
e husket det.. Vi fik dejlig grillmad
skiftede alle
og pastassalat at spise.
Jeg syness det var en rigtig
r
sjov daag, fordi jeg næsten lærtte at ro kajakk, og lærte
nogle nye
e mennesker at kende.
Tak til Jon
nas for artiklen samt indssatsen i prak
ktikperioden.

Se billedeer

7. septem
mber 2009
Flotte go
olfresultate
er
Golfsæson
nen går på hæld
h
og det b
betyder at affviklingen af dette års
klubmeste
erskaber find
der sted.
Flere af vo
ore akademielever har i d
den forbinde
else
opnået flo
otte resultate
er.
I Hadersle
ev Golfklub vandt
v
Mikkel Jessen såled
des en
2. plads i junior række
en.
mesterskabet i
Søren Møller (billedet)) vandt klubm
A
Golfklub
hulspil i Aabenraa
I Birkemo
ose Golfklub blev
b
der ligelledes afholdtt
klubmeste
erskaber og her sejrede W
William ManffordChristianssen.
Stort tillykkke til jer alle
e 3.
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2.september 2009
Ester og Nadja til Skotland
Ester D. Simonsen og Nadja Bryld er udtaget til henholdsvis U19 og U17
landsholdet i fodbold.
Inden 1. runde af EM-kvalifikationen i oktober, spiller begge landshold to
testkampe i Edinburgh/Glasgow mod Skotland.
Ester har tidligere været med på U17 landsholdet, hvorimod Nadja vil opleve
den helt specielle følelse, når hun trækker i den rød-hvid trøje for første gang.
Stort tillykke med udtagelsen til jer begge to og held og lykke i landet hvor
mænd går i kjoler, spiller sækkepibe og først drikker deres ”vand” når det har
været lagret i store tønder i mindst 12 år :-)

27. august 2009
En hyggelig grillaften på Kollegiet.
På HIAs tilhørende kollegie på Chr. Koldvej holder vi traditionen tro grillaften,
hvor nye elever samtidig bydes velkommen.
Igen i år gik det ikke lang tid før mor-Helle var klar med de verdensberømte
grillmedister og lækre spareribs med tilhørende pastasalat. Samtidig kom der
besøg fra tidligere elever - herlig! Der blev rigtig hygget og samtidig afviklet de
Nordiske Mesterskaber i Kongespil - og kongerne blev selvfølgelig Boye og
Calle!Tak for en hyggelig aften - I har en god appetit!
Se billeder

6. juni 2009
SønderjyskE´s U21 hold i finalen
Onsdag aften spillede SønderjyskEs U21 hold sig i finalen i DBU’s Stimorol Cup,
med en overbevisende 5-1 sejr ude over Skive.
En rigtig flot præstation af det sammensatte hold, hvor spillerne kommer fra
U17, U19 og U-truppen.
Det er meget positivt og bemærkelsesværdigt at samtlige spillere er nuværende
eller tidligere elever fra Haderslev Idrætsakademi.
Nu venter der to finale kampe mod HIK. Den første finalekamp spilles den 8.
juni kl. 19.00 på udebane mod HIK.
Der er returopgør på Haderslev Fodboldstadion mandag den 15. juni kl. 19.00.
Mød op og støt det forhåbentlige bedste danske U-21 hold i Danmark.
20. maj 2009
Zorro for en enkelt dag
Tirsdag d. 19/05-09 var U17 fodbolddrenge, ishockey og badminton inviteret til
fægtearrangement med Vojens Fægteklub.
Arrangementet foregik på Haderslev Kaserne, hvor inspirerende instruktører fra
Vojens Fægteklub tog godt imod os.
Efter lidt øvelse af stød og holdning kunne vi gå i gang med denne yderst
teknisk krævende og udfordrende sport.
Vi blev inddelt i grupper af 5 personer og så var vi klar til at dyste.
Vi piger var lidt tilbageholdne, hvorimod drengene kæmpede til det sidste.
Efter vi havde dystet mod hinanden, blev det tid til finalen som stod mellem
”de tre musketerer” Jacob, Line og Nikolai – alle fra badminton-linien.
Det endte med Jacob løb af med sejren.
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Dagen slu
uttede med aftensmad
a
i ccenteret, for dem som ha
avde lyst og eenergi.
Maja Jenssen
elev på ba
adminton-linien.

Se bbilleder

4. marts 2009
2
DEREN ER …..
…
OG VIND
Tirsdag de
en 3. marts 2009
2
var Had
derslev Idræ
ætsakademi in
nviteret medd til det
lokale ban
nkmøde i Nordea, som bllev afholdt på Hotel Harm
monien.
En invitation vi selvfølgelig sagde jja tak til, forruden aftenens overraskeelse fulgte
g en skøn middag med.
der nemlig
Aftenens højdepunkt var
v uddelingeen af Nordea
a-fondens Initiativpris 20009.
ærdig måde hhar vist
Initiativprrisen gives till en person, som på anerrkendelsesvæ
initiativ og
g dygtighed. Prismodtageeren kan væ
ære en erhverrvsleder, en ggruppe af
personer, en forening eller en orgaanisation, so
om har ydet en
e
ndsats for om
mrådet Hade
erslev, Christiansfeld ellerr Vojens.
bemærkelsesværdig in
DEREN ER Ha
aderslev Idræ
ætsakademi”” sådan lød det pludselig ud over
”OG VIND
alle de 72
25 fremmødte
e personer. D
Det var en meget
m
stolt da
aglig leder, C
Calle
Stenger, som
s
gik på scenen
s
og mo
odtog checke
en på kr. 25.000,-.
Efter takkketalen gik Jo
onas Faaborg
g, fra fodbold
dlinien, på sc
cenen. Her trryllebandt
Jonas lige
e samtlige gæ
æster med ett fantastisk show
s
- Jonass kan altså nooget med
en fodbold
d, han kan, også,
o
jonglerre på impone
erende vis.
Alle i og omkring
o
Hade
erslev Idrætssakademi er meget beærrede og stoltte over, at
prisen ble
ev tildelt os. Det
D er en sto
or anerkende
else at få, og bekræfter oos i, at vi
har det he
elt rigtige koncept, som sstyrkes af de
et gode sama
arbejde vi haar med
vore sama
arbejdsklubb
ber og –skoleer.
Se billede
er
26. februa
ar. 2009
Golfltur til
t Cambrig
ge
Mandag den
d 23. febru
uar 2009 om eftermiddag
gen rejste HIAs golflinje ttil
Cambridge i England på
p en 3 dagss tur. Formållet var, at få vores golfuddstyr
fittet, som
m er en opmå
åling og en vvejledning til det korrekte
e udstyr til deen
enkelte go
olfspiller. På turen til Cam
mbridge delto
og HIAs daglige leder Caalle
Stenger, golftræner
g
Mark
M
Gates og
g akademiets 6 golfspillere. Turen til England
forløb pro
oblemfrit.
Vi blev ind
dlogeret på et
e engelsk vaandrehjem hvor vi efter indlogeringenn tog
direkte på
å den lokale pub for at fåå noget at
spise.
flerre billeder kliik her
Tirsdag de
en 24. februar startede m
med morgenmad hvorefte
er vi pakkedee
golfudstyrret og satte kurs
k
mod Accushnet Fittin
ng Centre.
Efter en times bustur og en smulee køresyge bllev der pejlett to taxaer soom
erede alle 8 mand de sidsste kilometer til golfbane
en.
transporte
På Acushn
net Fitting Ce
entre stod to
o meget kom
mpetente herrrer klar til at lave
dagens op
pmålinger.
Jeg har alldrig set så meget
m
golfud
dstyr på en gang
g
og samm
menholdt meed det
tekniske målergrej
m
og to dygtige kkonsulenter, gik de 1½ - 2 timer en oopmåling
varede, meget
m
hurtigtt.
Det var bå
åde spændende og lære rigt at få testet sit golfud
dstyr samt øjjeblikkeligt
få en feed
dback på de justeringer ssom med ford
del kunne foretages.
Mens det første hold blev
b
fittet om
m formiddage
en kunne dett andet hold tage ud
og spille golf
g på Brampton Park Go
olf Clubs ban
ne. Efter middag blev derr byttet
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rundt.
Da alle var blevet fittet og havde spillet golf gik den hidsige bustur tilbage til
vandrehjemmet.
Om aftenen gik vi i samlet flok ned i downtown Cambridge. Vi fandt en pub hvor
der ikke kun var spisemuligheder, men også storskærm med CL-fodbold, som
de lokale fodboldtilhængere inkl. nogle af golfspillerne stod klistret til.
De sidste timer af aftenen blev brugt på udfordringer omkring poolbordet, som
blev afrundingen på en spændende, sjov og hyggelig dag.
Onsdag den 25. februar var hjemrejsedagen hvor der var nogle få timer til overs
til lidt shopping i Cambridge by og derfra gik turen direkte til lufthavnen i
Stansted og hjem til Danmark.
Til sidst er der kun at sige tak for en hyggelig tur samt en lærerig oplevelse.
Rasmus R. Martensen
elev på golflinien

16. februar 2009
HIAs træningslejr 2009
Igen i år gik turen til Club La Santa, hvor Haderslev Idrætsakademi
gennemførte den årlige træningslejr.
Et veloplagt trænerteam sørgede for at det i de 2-3 daglige træningspas
virkeligt blev gået til den og trænet intenst på de enkelte linier.
Club La Santa er et pragtfuldt sted med masser af udfoldelsesmuligheder og
foruden den intensive træning blev rigtig mange af de alternative
træningsmuligheder afprøvet f.eks. Taiji Qigong, body toning, yoga, spinning,
surfing, mountainbike, styrketræning for piger mm.
Derudover blev der afholdt flere ”interne” HIA-mesterskaber i bl.a. tennis,
beachvolley, squash, 5-kamp, skak, minigolf, pool og selvfølgelig bordtennis.
Rigtig mange elever benyttede lejligheden til at cykle en tur ud i nationalparken
Timanfaya og dermed opleve dette vulkanske naturfænomen på tæt hold.
Vejret tilsmilede os ikke i samme grad som de tidligere år vi har været på La
Santa, men det tog nu ikke humøret fra vore herlige elever, som igen i år var en
fornøjelse at følge og være i selskab med.
Aftenerne blev tilbragt med hyggeligt samvær, overværelse af diverse musik og
varieté shows i Club La Santa regi.
Hertil kommer ikke mindst karaoke-aftenen, hvor flere elever havde
”kvalificeret” sig til at deltage – vi så og hørte rigtig meget X-faktor denne aften
:-)
En stor tak for indsatsen skal lyde til trænerteamet:
Mark Gates, Thomas Haaning, Peter Hoffman, Erick Vigansky, Bengt Ericsson,
Dennis Thygesen, Henrik Lassen, Torben Petersen, Boye Habekost og
Rene Hakala.
Se de mange snap-shorts: klik her
26. januar 2009
Veloverstået Åbent Hus-arrangement
Haderslev Idrætsakademi vil hermed gerne sige tak til alle, som mødte op i
søndags til vores Åbent Hus-arrangement.
Det var et fantastisk flot fremmøde, af både de unge mennesker,
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men også af forældre.
Der blev lyttet intens til den information, som blev givet, både den generelle,
men også den mere specifikke på de respektive idrætslinier.
Der var potentielle elever til både pige- og drengefodboldlinien, badminton-,
basketball-, golf-, håndbold- samt ishockey-linierne.
Spørgelysten var stor, både til de samarbejdsklubber, som var repræsenteret,
men også vore fremmødte samarbejdsskoler mærkede den positive interesse,
der blev vist.
Foruden den skrivende presse var TV Syd også på besøg.
Hvis du ikke fik set deres indslag søndag aften, så klik ind på
www.tvsyd.dk – klik på 25. januar 2009 i kalenderen til højre og videre til unge
kombinerer idræt og uddannelse.
Ansøgningsfristen til skoleåret 2009/2010 er den 1. marts 2009.
12. januar 2009
SÅDAN!
Haderslev Basketballklub har vundet det danske pokalmesterskab for ynglinge.
Pokalen kom i hus med en sejr på 79-68 over SISU.
”Det var helt vildt – en rigtig flot holdindsats, hvor der blev fightet om hver bold
og det taktiske oplæg blev fuldt til punkt og prikke” siger en stolt formand og
træner Thomas J. Haaning.
Thomas glædede sig også over den flotte opbakning fra de mange medrejsende
fans heriblandt familier og venner.
Tredje gang blev så lykkens gang, - efter finalenederlag i de to prestigefyldte
stævner Carlsberg Cup og Limfjords-Cup, vandt Haderslev Basketballklub
pokalfinalen fuldt fortjent - det største resultat i klubbens historie...!
Stort tillykke til alle akademielever på og omkring holdet samt trænerteamet
Erick Vigansky, Peter Hoffmann og Thomas J. Haaning
Det er helt igennem et flot stykke arbejde – SÅDAN!
7. januar 2009
Så gælder det finalen
Haderslev Basketballklub sender lørdag den 10. januar en flok talentfulde
ynglingespillere på banen til årets pokalfinale i basketball.
Haderslev Basketballklub har aldrig tidligere været repræsenteret i en
pokalfinale
og derfor ser både spillere, trænere samt leder med glæde og stor
spænding frem til finalen, hvor modstanderen er SISU.
Corpia har arrangeret fanbus til finalen, som spilles kl. 20.00 i Herlevhallen
Rigtig god kamp samt pøj-pøj til alle på og omkring holdet.
Hey Guys - You Can Do It...!
6. januar 2009
Line i Mesterrækken
Efter adskillige flotte resultater i både single og double er badmintonspilleren
Line Schønberg Pedersen rykket op i U17 M-rækken.
Line er 1. års elev på akademiet og er, på trods af skadesperioder, nu kommet
rigtig godt i gang. Talentet udfordres - et super tidspunkt at rykke et niveau op.
Stort tillykke til Line

Nyheder HIA – 2009 – Arkiv

5. januar 2009
Åbent hus på Haderslev Idrætsakademi
Interesserede talenter inden for sportsgrenene håndbold, badminton, golf,
basketball, svømning, ishockey samt pige og drenge fodbold, inviteres til:
Åbent Hus på Haderslev Idrætsakademi,
søndag den 25. januar 2009 i Haderslev Idrætscenter
Programmet er følgende:
kl. 13.00-14.00: Velkomst og fælles information om:
-dagligdagen på Haderslev Idrætsakademi
-skole- og klubsamarbejdet
-hvad kræver det...
-optagelsesprocedure
-boligforhold, bespisning mm.
kl. 14.00-14.45 Information på de respektive idrætslinier
-træningsforløb og sportsligt indhold i et akademi-år
-Repræsentanter fra HIAs samarbejdsskoler er klar til en dialog
omkring valg af ungdomsuddannelse.
kl. 14.45-15.45 Prøvetræning på din idrætslinie (husk sportstøj)
NB: svømmere og ishockeyspillere er velkommen til at træne i
Sport og Fitness.
kl. 16.00

Besigtigelse af boligforhold

