Nyheder HIA – 2012 – Arkiv

30. November
Ny samarbejdsskole
Haderslev Idrætsakademi har i november 2012 indgået aftale med VUC Sønderjylland, som
samarbejdsskole. Dermed føjer Haderslev Idrætsakademi endnu et stærkt kort til hånden af skoler og
uddannelsesinstitutioner, som giver elever på Haderslev Idrætsakademi mulighed for, at "lade

drømmen og fornuften gå hånd i hånd"

Vi byder VUC Sønderjylland velkommen, og vi
glæder os til samarbejdet!
Læs VUC's udsendte pressemeddelelse her

2. November
Tre flotte medaljer til svømmer
Julie Oxenvad, elev på Haderslev Idrætsakademi og svømmer i Haderslev Svømmeklub, svømmede sig
flot til tre medaljer i juniorrækken ved de vestdanske mesterskaber i Nyborg. Det blev til sølv i 400 m.
medley og to bronzemedaljer i hhv. 400 m. crawl og 50 m. rygcrawl. Derudover svømmede Julie sig
også i senior B-finalerne i tre discipliner. Bare flot og stort tillykke!
Stævnet i Nyborg var særdeles fornemt besat med flere landsholdssvømmere, så Julie og de otte
øvrige svømmere fra Haderslev svømmeklub gjorde virkelig god figur! Vi ønsker Haderslev
Svømmeklub stort tillykke med de flotte resultater!
Læs pressemeddelelsen fra Haderslev Svømmeklub her...

1. November
Restitutionsmåltidet SÅDAN!
Førsteårseleverne på Christen Kold kollegiet, var
en eftermiddagsstund samlet, for at få skærpet
opmærksomheden omkring det lille - men MEGET
vigtige restitutionsmåltid. Alle mødtes i KIWI til
fælles indkøb. Det gav anledning til en god snak
med ernæringsvejleder Renée Roldsgaard om
indholdet i de forskellige indkøbskurve... Derefter
gik turen på cyklerne tilbage til kollegiets
fælleskøkken, hvor de små måltider blev forberedt
under kyndig vejledning af Renée. Jeg er sikker
på, at drengene fik ny viden med fra
eftermiddagen, og gode tips og tricks til
sammensætningen af det vigtige måltid.
Eksemplerne på måltider var kategoriseret i
"Rigtig mad", "Den hurtige" og "den ihærdige"...
Se materialet med opskrifter her...
På billederne:
Øverst: Jonas Frederiksen og Jørgen Simon
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Nederst tv.: Casper Olesen
Nederst th.: Christian Lehmann

30. oktober
Hilsen fra Ghana...
Tidligere elev på Haderslev Idrætsakademi Asger,
sender en hilsen fra Ghana hvor han arbejder på et
projekt for gadebørn. I hilsnen kan du læse lidt om
projektet og om Asgers oplevelser i Ghana...
Hej Haderslev Idrætsakademi og SønderjyskE.
Jeg vil på vegne af Street Academy sige tusind tak fordi
I har villet sponsorere spilletøj.
Street Academy er et projekt for gadebørn i Accra. Børnene går i skole fra 8.30-14 hver dag.
Aldersgruppen er mellem 6-17 år. Skolegangen består af 3 lektioner om dagen, f.eks. engelsk,
matematik og samfundsfag.
Børnene kæmper hver dag for overlevelse, så hvis børnene ikke er i skole, så arbejder de for deres
forældre eller for andre. De sælger vand, mad, forskellige ting på gaden ellers går de rundt og
transportere tungt jern og kasser eller lign. De tjener ca. 4-6 cedi om dagen, som svarer til 16-24 kr.
om dagen.
Ghanas regering har endnu ikke accepteret gadebørn er et problem, så der kan gå mange år, før der
sker noget godt for gadebørn. Fra klokken 13-14:30 er der aktiviteter hver dag som består af fodbold,
boksning hockey eller dans. Dette er en stor succes og noget børnene ser frem til.
Street Academy er et hårdt sted at være og første hånds indtrykket kan være virkelig svært. Du skal
være klar på nye udfordringer der til tider kan være hårde og frustrerende. Men er du klar på at
hjælpe disse gadebørn på Street Academy er dette en enestående mulighed for at gøre en forskel og
komme med nye initiativer samt input til undervisning og aktiviteter.
Vi spillede mod Black Star, som er det ghanesiske oldboys landshold. Holdet bestod af gamle elever fra
Street Academy. Vi havde trænet op til kampen mandag og torsdag på stranden. Det var noget
specielt, da det er svært at finde et grønt areal.
Disse drenge er en hård kerne, hvor det kun er dem selv, det drejer sig om, så Anders og jeg var
spændte på, hvordan kampen ville gå.
Vi spillede en dag med høj solskin, og det var fantastisk at se drengene, da de fik de blå farver på. De
var stolte af at få lov til at have helt nye trøjer på!
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I første halvleg var vi spillet meget ned, da Black Star rutineret spillede bolden rundt hele tiden, og
vores drenge formåede ikke at arbejde sammen, så til halvleg var vi bagud 2-4.
I halvlegen blev der ændret på holdet og vi fik bedre fat. Vi vendte kampen og vandt 7-4. Det var
første gang Street Academy havde vundet mod Black Star i 7 år.
Der blev sunget og trommet hjem i bussen. Humøret var højt.
Nogle dage efter var der en enkelt artikel om Street Academy
og kampen mod Black Star. Der havde også været et
kamerahold til kampen, så der var også et kort uddrag fra
kampen.
Tusind tak for støtten og vi er glad for at I har hjulpet
Street Academy til en fed oplevelse.
Mange hilsner fra Ghana. Anders og Asger.

29. oktober
Flotte landsholdsudtagelser
Kristoffer Mohr og Søren Dau, begge elever på Haderslev Idrætsakademis ishockeylinie, er begge
udtaget til U18 landsholdet, som skal spille 4 nationers turnering i Bobruisk, Hviderusland i dagen 611. november.
Deltagerne i turneringen er ud over Danmark og værterne fra Hviderusland Tyskland og Slovakiet.
Vi ønsker de to drenge stort tillykke med udtagelsen og rigtig god fornøjelse med opgaven!

24. oktober
Flot indsats i landspokalen
Fire akademielever fra Haderslev Idrætsakademi´s basketballlinie var i kamp i landspokalturneringen,
da de tog imod Randers Cimbria fra den bedste række i 1/8 dels finalen. Haderslev Basketballklubs
hold i 1. division mønstrer ud over de fire akademielever også tre tidligere elever, så akademiet var
flot repræsenteret i opgøret! Og det var flotte præstationer af hjemmeholdet som tegnede det meste
af opgøret, og stillingen var ved pausen sådan, at hjemmeholdet førte med tre point! Til slut måtte
hjemmeholdet dog se sig besejret med 7 point, men mandskabet kan bestemt være deres indsats
bekendt. Flot kamp!
Læs kampreferatet her...

9. oktober
Landsholdsudtagelse
Andreas Oggesen, elev på Haderslev Idrætsakademi´s fodboldlinie, er flot udtaget til U19 landsholdet.
Holdet deltager i denne uge i en turnering i Litauen, hvor modstanderne er Litauen, Tyrkiet og Serbien.
Andreas har i denne sæson trænet fast med Superligamandskabet, samt optrådt på både U/19
Ligaholdet og på reserveligaholdet. Flotte præstationer alle steder har nu givet udslag i en
landsholdsudtagelse, og vi ønsker fra Haderslev Idrætsakademi Andreas STORT tillykke og rigtig god
tur til Litauen!

Nyheder HIA – 2012 – Arkiv

10. september
Flotte golf resultater!
Haderslev golfklub har afholdt de årlige klubmesterskaber, og akademieleverne gjorde
rigtig god figur! To flotte titler i hhv. herre- og damerækken, en
"runner up" i junior rækken
samt en flot 4. plads:
STORT tillykke til Emil Pedersen og Stine Laursen
med titlerne som klubmestre!
Tillykke til Jannik Gates - "runner up" i juniorrækken!
Tillykke til Anders Pedersen med en fornem
4. plads i herrerækken

Billedet: Stine Laursen, Emil Pedersen og Jannik Gates efter deres
flotte præstation!

1. August
Daniel K. Hansen til verdens bedste juniorlige i Canada
Akademielev Daniel K. Hansen er som første Vojens IK (VIK) spiller nogensinde blevet draftet, da han i
sommerens CHL Import Draft blev valgt som nr. 77 af Medicine Hat Tigers i WHL.
Daniel fortsætter derfor sin ishockey karriere i Canada
Tillykke til Daniel fra HIA

Læs pressemeddelelse her

2. Juli
Opstart på HIA 2012-13
Vi glæder os til at se alle elever og trænere til opstartsarrangementet
Mandag den 13. august kl. 15.30 i HIC.
På programmet vil være følgende punkter
- Velkomst og præsentation
- Orientering om akademiåret 2012-13
- introduktion til de forventninger/udfordringer som er typisk i opstarten
- Information på de enkelte idrætslinier ved de respektive trænere
- Fællesspisning og hygge
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Vi glæder os rigtig meget til at byde Jer velkommen!

2. Juli
Haderslev Idrætsakademi ønsker alle TILLYKKE med huerne

18. Juni
SønderjyskE´s U19 har vundet mesterskabet i fodbold
Fra Haderslev Idrætsakademi skal lyde et stort tillykke til spillerne og trænerteamet med DM titlen i
U19 Drenge Divisionen.
En fremragende sæson sluttede med et suverænt forspring til 2. pladsen med hele 9 point og 30 mål
mere på kontoen. Til U19 holdets sidste kamp blev bussen fyldt op med forældre, som tog turen med
til FC Vestsjælland for at se drengene vinde 5-1 samt, ikke mindst, at fejre præmie-overrækkelsen.
Det var en festlig dag, men samtidig også en lidt vemodig dag, eftersom det var årg. 93’ernes sidste
kamp som ungdomsspillere.
Det har været en fornøjelse at følge U19 holdet med de mange fremragende rollemodeller, som har
udvist nogle herlige attituder i vores talentmiljø. Et andet kendetegn har været det fantastiske
sammenhold og den gode kemi, der altid har skinnet igennem i truppen – og det gælder både på og
udenfor banen.
Vi glæder os til, at følge jer i jeres seniorkarriere, hvor flere allerede har stiftet bekendtskab med
superligaholdet.

Se flere billeder her

25. Maj
Årets Talentudviklingsklub
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Vojens Ishockey Klub blev onsdag aften, som den første klub kåret som årets Talentudviklingsklub.
Prisen blev uddelt til det første" Dansk Ishockey Award", som forgik i Cirkusbygningen i København.
Klubben vandt over så store klubber som Herning og Rødovre, der i mange år har spyttet talenter ud
på samlebånd. Det var en stolt formand Morten Rasmussen og sports- og talentchef Jan Jensen der
kunne modtage pokalen på scenen foran 900 gæster.
Med denne pris har klubben vist, at man gør noget rigtigt i klubben og alle frivillige ledere arbejder
hårdt og målrettet.
Formand Morten Rasmussen udtaler desuden, at der ud over skal man ikke glemme SønderjyskE, som
er en meget stor og vigtig brik i puslespillet, uden deres engagement og hjælp kunne dette ikke lade
sig gøre.
Haderslev kommune, Haderslev Idrætsakademi og idrætsklasserne har ligeledes en stor betydning for
at man kan have det kæmpe set up i klubben.
Her kan i læse indstillingen:
Vojens IK:

Igennem de seneste sæsoner har den sønderjyske ishockeyklub for alvor sat sit præg på
ungdomsrækkerne. Klubben har formået at få tidligere spillere involveret i trænerarbejdet, og der er
skabt et særdeles godt samarbejde med overbygningen Sønderjysk Elitesport, hvor man i denne
sæson allerede har set helt unge spillere få debut. Vojens IK har herudover et meget tæt og positivt
samarbejde med Haderslev Kommune, hvor man i fællesskab professionelt driver et meget veldrevet
kraftcenter.
Tillykke til VIK med den flotte pris og hæder.

23. Maj
Alle ungdomsuddannelserne til Superligafodbold
Stor tak til SønderjyskE, som vi sammen havde fornøjelsen af, at invitere alle ungdomsuddannelserne i
Haderslev til superligakampen SønderjyskE-AaB – en flot kamp og en rigtig god oplevelse :-)
Håber vi kan gentage succesen igen i den nye sæson :-)

22. Maj
Debut til 18-årige Andreas Oggesen
Et fantastisk forår for Andreas Oggesen kulminerede i weekenden, hvor det 18-årige fodboldtalent
velfortjent fik sin superligadebut med SønderjyskE´s
superligahold i kampen ude mod Silkeborg.
Ogge debuterede ligeledes i foråret på U18 landsholdet og har nu allerede, med succes, spillet 6
kampe i den rød-hvide trøje.
Tillykke og flot gået Ogge

12. Maj
Så er det med at kridte skoene ... DBU har tildelt A-Licens til HFK/SønderjyskE til Sæsonen
2012/2013
Niels Esbensen, SønderjyskE skriver følgende: Vi deltager med hold i såvel U17 Ligaen som U19 Ligaen

i næste sæson.

Det er naturligvis glædeligt, at det talent set up, som HFK/SønderjyskE har skabt sammen med
Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne på Hjortebroskolen og vore mange samarbejdspartnere i
Fodbold Samarbejdet, er blevet blåstemplet af DBU.
Stor ros til Jer alle sammen, der enten på eller uden for banen har bidraget til at vi har nået vort første
delmål, nemlig at blive A-licens klub. Næste mål bliver at etablere os som en fast A-licens klub i mange
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år fremover.
Der er 13 A-licens klubber i hele Danmark.

13. April
Muusmann i Montenegro
Det danske U19 landshold vandt en flot og fortjent 5-0 sejr over Montenegro.
SønderjyskE´s Søren Muusmann spillede hele kampen i det danske forsvar og gjorde en rig god figur.
Det danske U19 landshold er i Montenegro for at forberede sig til EM kvalifikationen på hjemmebane i
maj, hvor Tyrkiet, Grækenland og Cypern venter.
Godt gået ”Muus”

12. April
Nye trænere på håndboldlinien
Haderslev Ungdomselite Håndbold (HUH) har ansat talentchef Vagn Hansen og talenttræner Henrik
Iversen for den kommende sæson 2012-2013.
Vagn bor i Åbenrå. Vagn har mange års trænererfaring på divisions- og liganiveau for både
ungdomshold og senior herre og dame. Bedste resultat er DM bronze med HH Sønderjylland U-18
drenge. Vagn har DHF Diplomtræneruddannelse og en række trænerkurser fra både indland og
udland.
Vagn har også i en periode på 4 år virket som JHF-instruktør på diverse trænerkurser samt siddet i
JHF’s uddannelsesudvalg.
Henrik bor i Brørup. Henrik har trænet jyllandsserie og 3. division damer samt U-18 drenge. Henrik har
DHF Elitetræneruddannelse og er instruktør i DHF’s alders relateret træning. Vagn og Henrik skal i den
kommende sæson stå for talenttræningen på Haderslev Idrætsakademis håndboldlinje samt sikre
samspillet mellem den individuelle talentudvikling og HUH for U16 og U18 drenge og piger.

19. Marts
U17 Dansk Mester
Vi ønsker vores samarbejdsklub, Vojens Ishockey Klub og deres U17-drenge TILLYKKE med DM guldet.
I nogle fantastiske rammer på hjemmebanen i SE arenaen sikrede de talentfulde drenge sig DMguldet.
U17-holdet vandt 4 af sine 5 kampe og spillede 0-0 mod deres nærmeste konkurrent, Herning.
Kampen mod de sjællandske mestre fra Rødovre vandt drengene suverænt med 5-0.
Haderslev Idrætsakademi ønsker Vojens Ishockey Klub, spillere, trænere og ledere et STORT tillykke
med
DM-guldet.
Følgende akademi-elever kan nu kalde sig Dansk Mester:
Kristoffer Mohr, Nikolaj Damm, Søren Dau Mortensen og Daniel K. Hansen, som også blev kåret som
bedste back.
Et STORT tillykke til jer, GODT GÅET, drenge.

08. Marts
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Årets Gazelle
Mark Gates, træner på HIAs golflinie, er af PGA of Denmark blevet kåret som Årets Gazelle. Kåringen
sker på baggrund af, at Mark på eget initiativ har gjort en ihærdig indsats for, at efteruddanne sig og
har netop afsluttet sin diplomuddannelse i ledelse med topkarakter. Foruden, at være træner på både
Haderslev Idrætsakademi samt Idrætsklasserne driver Mark også Proshoppen i Haderslev Golfklub,
hvor han er ansat som Pro.
PGA of Denmark er en forening for professionelle, danske golftrænere og spillere.

02. Februar 2012
Ishockey til Schweiz
Årets første træningslejr er vel overstående - Ishockey har været på en super tur til Schweiz - Læs
Morten Skovs beretning fra turen herunder:

"HIA tur til Schweiz, ishockey-linien."
I uge 2 var ishockey-linien fra Haderslev Idrætsakademi på deres årlige træningslejr. Denne gang gik
turen til Schweiz, hvor vi også skulle ned og møde vores tidligere akademitræner Bengt Eriksson, som
nu er træner for EHC Biel U20-hold.
Tidlig mandag morgen mødte svi ude foran SE-arenaen og kunne så begynde vores tur med en lille
køretur ned til Hamburg Lufthavn. Her skulle vi flyve fra ned til den Schweiziske by Zürich. Da vi kom
der ned skulle vi mødes med Bengt, der havde planlagt buskørsel fra lufthavnen til vores hotel. Imens
vi andre nød turen i flyet skulle vores træner Jan Jensen og holdleder Hans Højrup køre Tyskland tynd
i en varevogn med alt vores udstyr og bagage. Vi ankom til vores hotel ved en klokkenhen på
middagen?? og skulle derefter slappe lidt af inden vores udstyr kom. Så vi kunne få vores første
træning på is. Om aftenen fik vi, at vide at, i løbet af hele ugen ville der foregå en konkurrence.
Værelserne skulle duellere imod hinanden Vi var 3 spillere på i alt 5 værelser, som skulle duellere i alt
fra boldspil, kortspil, musikquiz, almindelig quiz til små konkurrencer på ishockey-banen, eksempelvis
straffeslag.
Dagen efter brugte vi på, at træne, både om morgenen og om aftenen. Efter aftentræningen skulle
kroppen forkæles lidt med en gang wellness i hotellets udendørs wellnesspool. Senere på aftenen stod
den på kortspil. Efter megen diskussion om hvad det var vi skulle banke hinanden i, fandt vi ud af vi
skulle spille ”Fjols”. Hvor der var alt fra rugby-tacklinger(Benjamin Sørensen) til snyd fra trænerens
side (JAN JENSEN).
Onsdag startede vi ud med en god morgentræning og derefter var der hygge med boldspil i hallen.
Det var værelse mod værelse i henholdsvis, fodbold, floorball, basket og volleyball. Hvor der var
vigtige point at hente.
Gameday,i dag kom dagen hvor den første og eneste kamp skulle spilles. Der blev lagt ud med en let
morgentræning og derefter skulle vi på sightseeing i centrum af Biel. Efter vi havde set hallen, skulle
der ellers mentalt indstilles på, at den stod på enhalv times kamp mod deres U20-hold og derefter 2 x
en halv times kamp med deres U18. U20-kampen tabte vi 4-1 og vandt 2-1 over deres U18-hold.
Efter gårsdagens hårde kampe nåede vi til den sidste dag. Dagen hvor vinderen af ugens konkurrence
skulle findes. Efter morgentræningen blev der skrabet en masse point ind til holdene og de spillere,
der var skadet fik nogle spørgsmål, der skulle besvares. Efter at have pakket vores udstyr ned og
værelserne var blevet ryddet skulle vi af sted. Vi skulle op og se __ kan ikke huske hvad den
hedder__. Området ligger i 1000 meters højde og her har Schweizetableret et sportsområde, med alt
lige fra judo til gymnastik og fodbold. Området er beregnet til Landshold og deres OL-deltagere, hvor
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de kan træne i stille og rolige omgivelser med top faciliteter. Nu stod den på aftensmad på en lille lokal
restaurant, hvor vinderen af konkurrencen blev offentliggjort… Tillykke til værelse nr. 4, Morten
Jakobsen, Kenneth Müller og Kristoffer Mohr
Så skulle der ses kamp, Biel vs. Frieburg, som endte 2-3 til Frieburg. Da kampen var færdig skulle vi
køre tilbage til byen Zürich hvor vi skulle overnatte i lufthavnen, fordi vi først skulle flyve kl. 06.45.
Efter nogle lange seje timer med kun meget lidt søvn og nogle slet ikke noget, kunne vi så vende
næsen hjemad mod Hamburg også derfra køre hjem til Vojens igen.
Se billeder fra turen herunder:

Ishockey Schweiz 2012

02. Februar 2012
Nye billeder på hjemmesiden
Der er uploaded flere nye billede serier - se bla. billeder fra "God mad uden mor", Golfcenter &
Ishockey i Schweiz

Se flere billeder her

02. Februar 2012
Elev og forældremøde
Tirsdag den 24. januar 2012 inviterede Haderslev Idrætsakademi til Elev- & Forældremøde.
Aftens hovedtaler var direktør i Team Danmark, der holdt et inspirerende foredrag omkring
Talentudvikling & OL 2012
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Se slides fra foredraget her:
Talentudvikling
OL London 2012

