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22. December 2011
Haderslev Idrætsakademi ønsker alle
en rigtig glædelig jul samt et godt og sportsrigt nytår

(vi er tilbage på pinden den 4. januar 2012)

22. December 2011
"God Kollegiemad - uden mor" .... er overskriften på et praktisk kursus, som tilbydes alle vore
elever, men som er obligatorisk for dem, som er 1. års elever på Chr. Kold Kollegiet.
Disse elever har taget skridtet fuldt ud, sagt farvel til mors kødgryder, - er flyttet hjemmefra og ind på
kollegiet, med alt, hvad dertil hører af udfordringer!
Som baggrund for kurset har eleverne deltaget i Team Danmarks kursus ”Basal Sportsernæring”, hvor
den teoretiske del om ernæringsrigtigt kost til eliteidrætsudøvere er gennemgået - Hvorfor er det så
vigtigt og, hvad sker der, hvis jeg ikke spiser rigtigt – og nok!
Med den teoretiske viden i baghovedet inviterer vi dem til
dette praktiske kursus, som foregår Mandag den 16. januar
2012 kl.17 – 20
Her vil Renée Roldsgaard, ernæringsvejleder på HIA, komme med
vejledning, gode ideer og opskrifter som er egnede til
kollegiekøkkenet.
Der vil denne aften blive sat fokus på mellemmåltidet samt aftensmåltidet / hovedmåltidet.
Vi slutter aftenen af med, at spise vores veltilberedte mad sammen – velbekomme!

22. December 2011

Sport og Fitness - tilbud til forældrene -
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Som en del af HIAs samarbejdsaftale med Sport & Fitness Haderslev kan vi nu tilbyde vore forældre
følgende:
Bliv medlem i Sport & Fitness for kun kr. 199 pr. måned. Der er ingen indmeldelsesgebyr eller
bindingsperiode.
Tilbuddet gælder i Sport &Fitness-centrene Haderslev, Toftlund samt Rødekro og giver
også adgang til holdtræning.
Kort til Sport & Fitness bestilles på karen@hia.dk
Tak til Sport & Fitness Haderslev, som gør dette tilbud muligt.

20. December 2011
Elev og forældremøde
Tirsdag den 24. januar 2012 inviterer Haderslev Idrætsakademi til Elev- & Forældremøde.
Mødet afholdes i Festsalen på Haderslev Katedralskole (50 m fra HIC)
Programmet for mødet er:
Kl. 18.15 Foredrag med Michael Andersen, direktør i Team Danmark, ”OL
London 2012”&”Talentudvikling i Danmark”
Kl. 19.30 Generel information fra HIA, blandt andet om de kommende
træningslejre
Kl. 20.15 På de respektive idrætslinier: Evaluering, status, specifik information om
indholdet på træningslejren samt mål &fokusområder frem til juni 2012
Vi forventer mødet slutter ca. kl. 21.00.
Evt. afbud på calle@hia.dk eller 2344 0591

20. December 2011
Informationsdag på HIA
Eftersom starten på et nyt år altid byder på mange aktiviteter på HIA, valgte vi i år, at
Informationsdagen skulle afholdes i december måned. Dagen gik over al forventning. 100 fremmødte,
både sportstalenter samt forældre, lyttede interesseret til, hvad vi tilbyder vore elever samt, hvilke
forventninger vi har, sportsligt som skolemæssigt.
Informationsdagen blev krydret med et oplæg af 2 nuværende elever, som fortalte om det, at være
HIA-elev med ”alt, hvad dertil hører” (skoledag, lektier, HIA-træning, klubtræning, kampe, sociale
relationer på tværs af idrætslinierne, træningslejr, kurser, foredrag, den rigtige kost – kort sagt
vigtigheden i, at have en struktureret hverdag).
Afslutningsvis var der prøvetræning på idrætslinierne.
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Ansøgningsfristen til akademiåret 2012/2013 er den 1. februar 2012. Ansøgningsskemaet kan udfyldes
og sendes direkte fra hjemmesiden – Klik her

20. December 2011
Velkommen til Anne
Haderslev Idrætsakademi ønsker Astrid og hendes mand, Klemme, hjertelig tillykke med
familieforøgelsen. Fredag den 25. november 2011 kom lille Anne, sund og velskabt, til verden. Astrid
holder en velfortjent barselsorlov indtil august 2012.
Hjertelig tillykke!

3. November 2011
Flere landsholdsudtagelser blandt akademiets Ishockeyspillere
Ishockeysæsonen er for alvor skudt i gang, og de respektive landshold begynder at røre på sig. Det
har flere spillere omkring Haderslev Idrætsakademis ishockeylinie fået at mærke.
Søren Dau, som til daglig er fast mand på VIK´s U17 mandskab, 1. Div. og
ligeledes har fået en del spilletid på eliten på det sidste,er flot blevet udtaget til U18
landsholdet, som spiller fire-nationers turnering i Esbjerg 18-20 november.
Et flot skulderklap til Søren, som dermed springer en aldersklasse op, og vi
ønsker selvfølgelig al mulig held og lykke til turneringen i Esbjerg!
U19 landsholdet holder ligeledes samling for at udse emner til U20 landsholdet.
Her får målmand Morten Jacobsen, forward Mikkel Ottesen Nielsen og back
Marc Sørensen mulighed for at vise om de er kommende emner til U20 landsholdet, som spiller i Agruppen.
Morten Skov var også udtaget, men har måtte melde afbud pga. sin knæskade.
Held og lykke til alle fire drenge!

2. November 2011
Fantastisk foredrag!
Elever og trænere var den 2. November indbudt af Haderslev Elite til foredrag med Mogens "Everest"
Jensen, som er skolelærer, eventyrer, bjergbestiger, astmatiker og i følge ham selv: Fuldstændig
bindegal...
Mogens tog samtlige 180 tilhørere med på to timers eventyr der førte os hele vejen gennem Europa på
mountainbike, videre til Indien, Tibet og Nepal for til slut at vise os den fabelagtige udsigt fra toppen
af Mount Everest!!!
To fantastiske timer i selskab med en yderst inspirerende skolelærer!
Tak for indbydelsen til Haderslev Elite!!!

10. oktober 2011
Godt og blandet!
Rigtig mange elever på Haderslev Idrætsakademi har i denne weekend været i kamp for deres
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respektive klubber. Det er blevet til flere fine resultater!
Ishockeydrengene på VIK´s 1. divisions hold stod for en flot præstation, med 3-2
sejr over Copenhagen Hockey, og holdet har dermed tanket selvtillid før den svære
hjemmekamp mod topholdet Herning. Der er her kampstart tirsdag 11. oktober kl.
19.30 i SE Arena. Læs mere om sejren over Copenhagen Hockey her...
I fodboldafdelingen blev det til to flotte udesejre over Hvidovre, da både U19 og
U17
holdet hentede sikre sejre med hjem på hhv. 1-6 og 1-4. Begge hold kan efter denne spillerunde se sig
placeret som nr. to i deres respektive rækker efter hhv. Silkeborg og AB. Læs mere om de to kampe
her...
Pigerne i 3F ligaen måtte dog indkassere et nederlag i Århus mod Skovbakken - et af rækkens
stærkeste mandskaber.
På basketball linien blev det til et nederlag og en sejr i søndagens hjemmekampe, da 1. divisions
mandskabet, med to akademielever udtaget, måtte se sig slået af et godt spillende Køge hold på en
dag hvor ikke meget ville lykkes for de lokale drenge fra Haderslev Basketballklub Corpia. Læs
kampreferatet her...
Akademidrengene på klubbens 3. divisionshold kunne derimod hive en kneben sejr på 3 point hjem
over et rutineret hold fra Vejle. En fin præstation holdets unge alder taget i betragtning.
Til slut kan vi også glæde os over en sejr til akademipigerne på håndboldlinien, hvor U18 pigerne hev
en kneben sejr hjem på kun et enkelt mål, efter en spændende og nervepirrende afslutning på en
kamp, som ikke havde behøvet at blive SÅ spændende...!

3. oktober 2011
Haderslev Idrætsakademi kan med glæde præsentere tre stærke tiltag til setuppet!
I stærkt samarbejde med Haderslev Elite, kan Haderslev Idrætsakademi nu tilføje to nye aspekter til
setuppet omkring vores talenter, samt en udvidelse af en eksisterende ordning.
Som noget helt nyt, vil Sportspsykolog Christian Engel fremover være tilknyttet miljøet, og indgå i
individuelle forløb med atleterne, såvel som i holdmæssige og trænermæssige sammenhænge. Det er
en stor styrke for et miljø som vores, at have en kapacitet som Christian tilknyttet, og vi forventer os
meget af samarbejdet. Christian har af flere omgange, med stor succes, været underviser på kortere
kurser for vores elever og trænere, bl.a. Team Danmarks basalkursus i sportspsykologi og flere
arrangementer i Haderslev Elites Elitetrænernetværk. Velkommen til Christian!
Et andet nyt stærkt tiltag, er tilknytning af kostvejleder Renée Roldsgaard. Renée vil ligeledes blive en
fast bestanddel af miljøet omkring vores talenter, og vil være til rådighed for individuel vejledning,
såvel som hun vil være fast underviser på diverse kurser. Først for står vores nye håndboldelever, som
skal præsenteres for Team Danmarks atletkursus "Basal sportsernæring". Flere af Haderslev
Idrætsakademis elever har allerede, i andre sammenhænge, stiftet bekendtskab med Renée og
hendes ekspertise, og har opnået rigtig gode resultater med samarbejdet. Vi glæder os til at
samarbejdet. Også hjertelig velkommen til Renée!
Sidst men ikke mindst, har vi, ligeledes i samarbejde med Haderslev Elite, udvidet fysioterapiordningen for talenterne. Fysioterapeut Ninna Henneberg er frem over tilknyttet som behandler, i
samarbejde med Torben Danielsen, som har været, og fortsat er, behandler på Haderslev
Idrætsakademi. Det betyder for eleverne, at der nu er mulighed for behandling tre gange om ugen i
stedet for to. En klar forstærkning af ordningen! Ninna vil samtidig stå for behandlingen af eleverne i
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idrætsklasserne samt atleterne i projekt talent 2016. Velkommen til hende!
Vi er på Haderslev Idrætsakademi stolte over at kunne præsentere de tre kapaciteter, og ser frem til
mange gode resultater af samarbejdet.

16. september 2011
Super godt kursus for elever og forældre!
1. års elever på Haderslev Idrætsakademi og deres forældre, har de to sidste tirsdage været på Team
Danmarks kursus om basal sportsernæring. Merete Esbensen, klinisk diætist, stod for den spændende
og aktuelle undervisning.
Tak for to gode aftener på Haderslev handelsskole til alle!

26. august 2011
Akademielev på træningsophold

Søren Mussmann vender i dag hjem fra træningsophold i skotske Celtic...

21. juni 2011
TILLYKKE med huerne!
Se billeder af årets glade studenter fra Haderslev Idrætsakademi her!
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21. juni 2011
Vojens bliver kraftcenter
Vojens ishockeyklub er officielt blevet klassificeret som nationalt kraftcenter inden for ishockey. De
nationale kraftcentre bliver omdrejningspunkterne i det fremtidige arbejde med talentudvikling.
Det store arbejde der i en lang årrække har fundet sted i Vojens Ishockey Klub bærer nu frugt - fuldt
fortjent! Tillykke herfra med udnævnelsen - vi glæder os til fortsat at være en del af
talentudviklingsarbejdet!
Læs pressemeddelelsen her...

21. juni 2011
Fodboldpiger tilbage i 3F ligaen
SønderjyskE´s fodboldkvinder - her i blandt fodboldpigerne på Haderslev Idrætsakademi - er rykket op
i 3F ligaen efter blot et enkelt år i 1. division. Stort tillykke med den flotte præstation!
Afgørelsen faldt efter en flot finalekamp i oprykningsspillet mod B1913, som SønderjyskE vandt med
hele 5-1 på udebane. Endnu engang tillykke til spillere og trænere i SønderjyskE!
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We are back! SønderjyskE skiver:
Fyens.dk skriver:
B1913 skriver:

Billedet: Træner Carsten Jørgensen får "velfortjent" lufttur
af pigerne efter 5-1 sejren og dermed oprykning!

17. juni 2011
Haderslev Idrætsakademi kan til sæsonen 2011-2012 præsentere flg. trænerteam:
Fodbold drenge: Rene Hakala, Søren Peter Hansen, Henrik Matthiesen og Ole Scwennesen
Fodbold piger: Carrie Kveton
Basketball: Thomas Haaning, Erick Vigansky og Peter Hoffmann
Ishockey: Jan Jensen
Golf: Mark Gates
Håndbold: Carsten Thomsen og Dan Bugslag
Vi takker de afgående trænere Henrik Lassen, Dennis Thygesen, Erik Vikström og Thomas Dabelsteen
for den store indsats de har ydet for Haderslev Idrætsakademi. Samtidig byder vi de mange nye
trænere velkommen i teamet og håber på endnu et godt akademiår.
God sommer!

31. maj 2011
Unge golftalenter dyster i Haderslev Kr. Himmelfartsdag
Tre at Haderslev Idrætsakademi's golftalenter, Mikkel Jessen, William Manford-Christiansen og Anders
G. Pedersen skal torsdag den 2. juni spille Junior & Ynglinge Open på hjemmebanen i Haderslev
golfklub. 72 unge talenter skal dyste om ranglistepoint, og vi ønsker de tre drenge rigtig meget held
og lykke med turneringen!
Læs mere på www.haderslevgolfklub.dk

30. maj 2011
Flot superliga debut
Det blev til flot superligadebut til HIA's Søren Mussmann i søndagens hjemmekamp mod Brøndby.
Søren blev skiftet ind i halvlegen, og spillede hele anden halvleg som venstre back for det SønderjyskE
mandskab. Søren har længe trænet med truppen og har for nylig været med U18 landsholdet til
turnering i Slovenien. Man må sige at det kører for Søren og det er fuldt fortjent! Stort tillykke her fra..
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19. maj 2011
Flot deltagelse på U landshold i basket
Basketball linien på Haderslev Idrætsakademi er flot repræsenteret ved weekendens U landsholds
samlinger i basketball. Simon Rahbek, som flyttede til Haderslev fra Horsens ved årsskiftet, skal til
samling med U18 landsholdet denne weekend, og vi ønsker ham selvfølgelig rigtig meget held og
lykke.
Også tidligere elev Alexander Bennedsen træner i denne tid med U20 landsholdet, og kommende elev
Martin Qvist har også samling med U16 landsholdet denne weekend. Haderslev Idrætsakademi ønsker
drengene og Haderslev Basketball klub tillykke med de flotte udtagelser!

19. maj 2011
Golfelev præsterede HOLE IN ONE!
William Manford-Christiansen kunne den 13. maj opleve hvordan det føles at slå "det perfekte
golfslag". William kunne på hul 6 på den lokale bane i Haderslev Golfklub, se sin bold trille direkte i hul
på 1. slag fra tee stedet. HOLE IN ONE! Bare flot William - stort tillykke!

19. maj 2011
To ishockeyelever på kontrakt i SønderjyskE
To af akademiets ishockeyelever, Morten Skov og Kenneth Müller, har fra næste sæson skrevet
kontrakt med SønderjyskE. De to forwards har begge været inde omkring ligatruppen i en længere
periode, og har gjort så godt et indtryk, at sportschef Søren Stockfisch nu har tilbudt begge talenter en
kontrakt. Dermed får de begge deres helt store drøm opfyldt, med deres første kontrakt.
Både Morten og Kenneth er lokale talenter, som har fået deres ishockeyopvækst i Vojens Ishockey
Klub. De er begge "resultatet" af det store talentudviklingsarbejde som klubben laver, og som
Haderslev Idrætsakademi er meget glade for at være en del af. Begge talenter skal afslutte deres
ungdomsuddannelse næste år, samtidig med deres nye hverdag som kontraktspillere. Vi glæder os til
at følge trøjerne med nr. 8 og 61 i næste sæson. Stort tillykke til begge drenge skal lyde her fra!

4. maj 2011
To flotte DM titler til badmintonlinien
Line Schønberg Pedersen og Søren Grodt Olesen stillede sig begge to øverst på sejrsskamlerne ved
weekendens stort anlagt DM stævne i Vejen. Line som vinder af damesinglerækken og Søren som
vinder i herredouble. Bare rigtig flot og stort tillykke til jer begge skal lyde her fra!

4. maj 2011
Søren Mussmann fik debut på U18 landsholdet
U19 spiller Søren Mussmann som i denne uge er af sted til træningsturnering i Slovakiet med U18
landsholdet, fik tirsdag debut i den rød-hvide trøje. Holdet mødte i sin anden kamp i turneringen
Belgien, og Søren spillede hele kampen som en af ankermændene i det danske forsvar. Kampen endte
2-2, et fortjent resultat for danskerne mod et godt spillende belgisk hold. Vi ønsker Søren Mussmann
stort tillykke med den fine debut, og fortsat held og lykke i turneringen Slovakia Cup.
Følg U18 landsholdets kampresultater og se videoklip her...

4. maj 2011
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Mange flotte forårsresultater på akademiet
April og maj måned har budt på mange flotte resultater for akademiets elever og deres respektive
klubhold. Her lidt positiv læsning:
Pigefodbold
Eleverne på pigefodbold linien har med SønderjyskE´s 1. divisionshold kvalificeret sig til
oprykningsspillet, og de lyseblå er klar til at spille med om de to oprykningspladser til 3F ligaen. En
øjeblikkelig 4. plads i stillingen og 7 point ned til Horsens på 5. pladsen har givet adgang til det
spændende kvalspil. Vi ønsker pigerne og holdet al mulig held og lykke!
Drengefodbold
Drengene på U19 holdet har i denne halv sæson haft rigtig godt gang i spillet, og spillet sig flot op i
top 4 i rækken. Bl.a. er de tre tophold blevet besejret og drengene har vist rigtig flot spil i lange
perioder. Det er helt fortjent at de nu spiller med i toppen af tabellen. Godt gået drenge!
U17 holdet ligger solidt i midten af tabellen og fik senest 1-1 hjemme mod Vejle.
Golf
Golflinien kom også rigtig godt fra start på sæsonen med en overbevisende 12-2 sejr over Hedensted
i sæsonens første match.

28. april 2011
To ishockeyelever til U18 VM
To akademielever, målmand Morten Jacobsen og back Marc Sørensen, som til daglig spiller på VIK´s
U20 mandskab, har i april måned deltaget i VM i Slovenien for U18 landshold. Holdet skulle spille om
oprykning til A-gruppen hvor de 10 bedste nationer optræder. Og STORT tillykke!!
Holdet snuppede oprykningen for næsen af værtsnationen Slovenien. Vi ønsker drengene stort tillykke
med den fornemme præstation!

Læs om den festlige modtagelse i lufthavnen og triumfen i Slovenien HER...

18. april 2011
Akademielev på U18 landsholdet
Søren Mussmann, fodboldelev på Haderslev Idrætsakademi, er flot blevet udtaget til U18 landsholdet.
Den 20 mand stærke trup skal deltage i en landsholdsturnering i Slovenien efter påske, hvor tre
landskampe i gruppespillet og en placeringskamp venter holdet.
Vi ønsker Søren STORT tillykke herfra, og rigtig meget held og lykke i Slovenien!
Følg U18 landsholdet her...
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22. marts 2011
Ishockeyspillere fra Haderslev Idrætsakademi i VM-bruttotrup
Når forberedelserne til U18 VM slutrunden går i gang i starten af april, er det med to sønderjyder i
bruttotruppen. Morten Jakobsen er udtaget til at vogte målet, og backen Marc Sørensen er ligeledes
udtaget til samlingen. Truppen skal forberede sig til den vigtige VM-slutrunde i Slovenien senere i april
måned. Begge spillere er faste folk på VIK´s U20 mandskab som lige nøjagtig ikke klarede
kvalifikationen til weekendens DM slutspil i Vojens. Så de to spillere kan møde veludhvilede og friske
op til landsholdsforberedelserne og de to planlagte testkampe mod Norge den 6. og 7. april. De to
drenge skal forsøge at tilspille sig en plads i den endelige trup som drager til Slovenien for at forsvare
de rød-hvide farver. Vi ønsker stort tillykke med udtagelsen til Morten og Marc, og al mulig held og
lykke med træning og testkampe!
http://landshold.ishockey.dk/Nyheder.aspx?DocID=10174

17. marts 2011
Fodbold drenge og basketball i Antalya, Tyrkiet
Og endelig blev det også fodbolddrengene og basketballspillernes tur til at komme af sted. Meget
meget tidligt fredag morgen steg 56 mand om bord i bussen og drog af sted mod Hamborg lufthavn,
og ved middagstid kunne vi se regnen piske mod ruderne i flyet, da vi landede i Antalya. Ved
ankomsten til hotellet, det femstjernede ”Miracle ressort” glemte vi dog alt om regnvejr, da vi blev
modtaget og indkvarteret. Det levede absolut op til forventninger og drømme, og værelser, buffet,
service osv. var bare i top. Det var derfor to forventningsfulde linier som tog hul på træningen allerede
på ankomstdagen, og her kunne der også siges god for træningsforholdene.
Rammerne var sat for en god uge, og det blev det!
Træning to gange dagligt, hvile, spise, og enkelte dage krydret med en træningskamp, en times
videoanalyse, en spilleaften, en tur til Antalya by og basaren (var der nogen der blev snydt… ), lidt
wellnes i kælderen, en dukkert i middelhavet eller en halv time i solen på terrassen eller ved poolen.
Alt i alt en uge med masser af oplevelser, en snert af livet som professionel på træningslejr, og en uge
hvor også det sociale forhold linierne imellem blev styrket. Den indbyrdes heppedyst blev vundet af
fodbolddrengene, men de blev absolut også hjulpet godt på vej af et velforberedt og velfremført
oplæg i fanbussen af sportschef Thomas Haaning! Der var god stemning på lægterne, fan sange,
bølge, tilråb og selvfølgelig den afsluttende hyldest til holdet.
En stor tak skal selvfølgelig også lyde til trænerteamet på denne tur, for et stort stykke arbejde. Tak til
Thomas Haaning, Peter Hoffmann, Eric Vigansky, Frank Andersen, Lene Terp og fysioterapeut Oskar
Kalwasinski.
Se billeder her...
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17. marts 2011
Golf, badminton og fodbold piger på Club La Santa
Sol, sved og seriøs træning. Sådan kunne en overskrift lyde på årets træningslejr til Club La Santa,
som vi besøgte for femte år i træk. For vejret på Lanzarote tilsmilede os endnu en gang, og gav os
mulighed for at udnytte stedets muligheder og tilbud til fulde!
Badmintonlinien var i træningshallen to gange dagligt, og der blev arbejdet hårdt og seriøst i samtlige
træningspas. Derudover var linien – inkl. trænere – ikke blege for at tage en dyst i beachvolley, tennis
eller andet.
Golflinien var på farten 4 lange dage, til øens to meget forskellige golfbaner. Træner og spillere nød at
komme på banen igen efter en lang vintersæson med indendørs træning, og det var to biler fyldt med
trætte og solbrændte golfspillere der kom hjem efter et træningspas og minimum 18 huller pr. dag!
Fodboldpigerne nød også at få græs under støvlerne igen, og den ellers noget skadesramte trup gav
den gas på banen og på det udendørs styrketræningsanlæg. Derudover må man sige at pigerne var
ivrige efter at udnytte stedets tilbud om aktiviteter, og blev både observeret til tai-bo, bodycombat,
yoga, aerobics, kajak, på cykeltur, på surfbrættet og meget mere… I det hele taget var det en flok top
motiverede og positive elever vi havde med, og det var, som altid, en fornøjelse at følge dem ugen
igennem.
Og ugens absolutte højdepunkt var selvfølgelig den interne HIA-thlon, hvor der i år blev dystet i flg.
syv discipliner: Svømning, fridyk, basketball, kajak, beachvolley, bike n’run og sprint… Og der blev,
helt som ventet, kamp om andenpladsen, da det rutinerede ”Dream Team” kunne tage en sikker sejr
hjem – efterfulgt af det flot kæmpende ”Lilla hold” anført af fødselar og alderspræsident Lena! Tillykke
med ”sejren” 
Også en stor tak (og tillykke!) til hele trænerteamet bestående af Carrie Kveton, Mark Gates, Henrik
Lassen og Dennis Thygesen for indsatsen ugen igennem. Jeres seriøse arbejde har givet eleverne en
fantastisk uge!
Se billeder her...

17. marts 2011
Ishockeylinien i Mannheim
Årets træningslejr for Ishockeylinien var et fire dages besøg hos U18 mandskabet i den topgearede
ishockeyklub ”Adler Mannheim”, på deres imponerende hjemmebane, den multifunktionelle ”SAP
Arena”. Et besøg hos en inspirerende klub og organisation, hvor talentudviklingen bliver vægtet højt,
og resultaterne er derefter!
Det var derfor 16 spændte men lidt krøllede spillere der sprang af bussen i Mannheim efter en 12
timers bustur… Programmet var lagt hjemmefra: To daglige træninger på is, to kampe mod
Mannheims U18 mandskab, teori, og selvfølgelig skulle man overvære det lokale ligahold Adler
Mannheim i en hjemmekamp.
Dette blev turens første programpunkt efter ankomst, og vi kunne opleve hjemmeholdet besejre ECH
Munich med cifrene 4-3. Så var vi også introduceret for hjemmebanen som skulle være basen for de
næste tre dages træninger og kampe! Og trænet og kæmpet blev der! Der blev i samtlige træningspas
gået til stålet og spillerne viste som altid deres meget høje træningsmoral. Det var fantastisk at opleve
intensiteten og entusiasmen fra både spillere og træner/ledere både før, under og efter træning og
kamp. Og entusiasme og optimisme var der virkelig brug for, da HIA/VIK´erne løb på banen til
træningskampene. Værtsklubben har, i 9 ud af de sidste 11 år, taget det tyske mesterskab hjem i U18
rækken… Og de var gode! Det høje internationale niveau og tempo var en stor udfordring, og trods
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god moral og fight blev det til to overbevisende sejre til værterne. Men en stor oplevelse og meget
lærerigt var det for drengene, der gik optimistiske til opgaven og fra isen med oprejst pande.
Fire dage med intensitet, udfordring, ømme muskler og godt humør, og en værtsklub som virkelig
lagde sig i selen for at gøre vores ophold så udbytterigt som muligt! Til slut en stor tak til træner Erik
Vikström og til materialeteamet fra VIK Allan, Hans og Claus, for den fantastisk store indsats undervejs
og med planlægningen hjemmefra. Og tak til drengene, I var - som altid, super at være omkring!
Se billeder her...

15. marts 2011
God stemning i fanbussen på træningslejren
Se videoklippene og oplev den gode stemning i fanbussen med de tilrejsende tilskuere til
basketballliniens træningskamp mod de lokale helte fra Antalya...

26. januar 2011
Ishockeylinien på træningslejr
Ishockeylinien på Haderslev Idrætsakademi er i dagene 23. til 27. januar på træningslejr i Mannheim
sammen med VIK. Her, på turens næstsidste dag, kan gruppen på 13 spillere fra akademiet og 3
spillere fra VIK, samt flere trænere/ledere, se tilbage på - indtil videre - tre super dage i nogle top
professionelle omgivelser i Mannheim. Holdet har haft to daglige træninger i ishockeycenteret, som
huser ikke mindre end tre ishockeybaner under samme tag. Ishockeyklubben i Mannheim som gruppen
besøger, er top gearet både økonomisk, facilitetsmæssigt og ikke mindst sportsligt! Det var derfor en
svær opgave spillerne var på i gårsdagens træningskamp mod det lokale U18 hold... Et sammensat og
sygdomsramt VIK hold måtte derfor indkassere et 10-1 nederlag til værterne, som virkelig holdt et højt
internationalt niveau. 9 ud af de sidste 11 år har holdet vundet det tyske mesterskab! Vi ønsker god
vind I onsdagens kamp mod samme modstander...
Her en lille billedkavalkade fra turens første dage...
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Vi glæder os til at kunne præsentere flere billeder og stemningsrapporter fra træningslejren her på
siden...

26. januar 2011
Fodboldtalent i U17 trup
Andreas Oggesen - fodboldtalent på Haderslev Idrætsakademi er flot blevet udtaget til U17 brutto
truppen som er samlet til træning i Vildbjerg den 17-18. januar.
STORT tillykke til dig Andreas - og du kan roligt gøre dig umage - Træningslejret til Tyrkiet er ikke i
fare!

20. januar 2011
Succesfuld informationsdag
Haderslev Idrætsakademi takker alle de mange fremmødte talenter og deres forældre for fremmødet
til vores informationsdag søndag den 16. januar. Ligeledes en stor tak til elever, trænere og
repræsentanter fra vores samarbejdsskoler, som alle var med til at
gøre dagen til en succes. Vi er på Haderslev Idrætsakademi mere end godt tilfredse med den store
interesse der var for dagen, og vi synes, at dagens program blev positivt modtaget! Første del af
dagen bestod af en informationsdel, hvor daglig leder Calle Stenger fortalte og uddybede det set up
Haderslev Idrætsakademi kan tilbyde de unge talenter. Også Annette Jacobsen fra Haderslev
Handelsskole var på programmet og fortælle om, hvordan skolerne tackler samarbejdet og agerer i de
forskellige situationer som talenternes travle hverdag kan sætte dem i. Derudover var to nuværende
akademielever, Esther Dam Simonsen og Niklas Stehouwer på banen med deres oplevelser og
udfordringer som hhv. 3. års elev og 1. års elev, og om det, at flytte på kollegium og være langt
hjemmefra.
Derefter var der linieorientering ved de respektive trænere, samt prøvetræning med linien nuværende
elever. På den måde kunne de besøgende og interesserede talenter og forældre få en fornemmelse af,
hvad et træningspas med akademiet vil indebære, mærke niveauet og kammeratskabet. Vi takker for
en rigtig god dag! Se lidt billeder herunder...
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17. januar 2011
Tillykke til SønderjyskE Ishockey med første international medalje!
Det blev til en flot bronzemedalje i Continental Cup da SønderjyskE besejrede Rouen 3-2 i
kampen om 3. pladsen. Dermed tog SønderjyskE sen første internationale medalje med hjem til dansk
ishockey nogensinde! Stort tillykke til SønderjyskE og til akademieleverne Kenneth Müller og Daniel
Madsen som har været en del af truppen til turneringen. Vi glæder os til at høre mere om de mange
oplevelser fra drengene!

16. januar 2011
Talenter i international turnering
To spillere fra akademiets ishockeylinie, Daniel Madsen og Kenneth Müller, er i dagene 14-16. januar
med SønderjyskE´s ligatrup til finalestævnet i Continental cup som spilles i Minsk.
Super flot af de to drenge og vi ønsker dem al mulig held og lykke.
Læs mere på Sønderjyskes hjemmeside: www.soenderjyske.dk

Daniel Madsen i aktion for SønderjyskE

03. januar 2011
To basketballspillere i U20 brutto trup
Alexander Bennedsen og Oscar Fuglsang fra akademiets basketball linie, er med i den brutto trup som
Head coach, Mads Christensen, har udtaget frem mod den første træningssamling den
15. – 16. januar i Horsens. De 29 spillere er udtaget til at arbejde frem mod at repræsentere Danmark
til EM i juli måned i Sarajevo, Bosnien & Hercegovina. Alexander og Oscar optræder begge på
klubbens 1. divisionshold sammen med flere af vores akademielever, og alle har de stor andel i holdets
flotte resultater.
Vi ønsker begge gutter stort tillykke med udtagelsen og held og lykke!

