18. december 2015
Måske på vej mod VM?
SønderjyskE-angriber og elev på Haderslev Idrætsakademi Martin Eskildsen er med i bruttotruppen til
U20-VM i Ishockey, som er samlet i Sverige på træningslejr. Der skal dog yderligere skæres et par
spillere i løbet af træningslejren før truppen er endelig på plads juleaften.
Tidligere HIA elev og SønderjyskE-keeper Thomas Lillie, der nu spiller i Växjö,
er også udtaget.
VM afvikles i Finland, hvor Danmark spiller den første
kamp den 27. december mod Schweiz.
Danmark er også i pulje med stormagterne
Canada, Sverige og USA.
Pøj pøj til Martin!!!

Martin Eskildsen er med i kapløbet om en plads ved A-VM i Finland

17. december 2015
HIA motortsport talent i super sæson
Når et motorsport talent sætter sig nogle mål og stiler målrettet efter dem, kan talentet ”risikere”, at
skulle knibe sig selv i armen…..det har vores elev på Multisportlinjen, Patrik Matthiesen, måttet
sande.
Hans mål for den netop afsluttede sæson i den engelske Ginetta Junior Serie var, at slutte i den
bedste tredjedel af feltet, være at finde i top 3 af Rookie mesterskabet samt, at vinde mindst et heat.
Men Patrik blev 6’er sammenlagt ud af 28 deltagere, vandt Rookie serien, var øverst på podiet 5
gange og på podiet i alt 10 gange. Så vi kan vist roligt sige, at Patrik fik sine mål indfriet.
Sæsonen sluttede, med noget af det vildeste en 17. årig sportsmand kan opleve. På Spaniens Formel
1 bane, Circuit de Barcelona-Catalunya, fik Patrik muligheden for, at køre i en LMP 3 med en V8 motor
på 420 HK - det smagte lidt af Le MansJ.

DET ER FREMRAGENDE, Patrik – vi ønsker dig et STORT TILLYKKE med et fantastisk sæson-resultat.

16. december 2015
To gange superligadebut
De sidste to runder af Alka superliga inden jul gav
debut til to tidligere akademielever. I næstsidste
spillerunde gjorde Mikkel Hedegaard et super
første indhop i hjemmekampen mod Hobro, og
weekenden efter blev det Casper Olesens tur til at
løbe på banen i SønderjyskE-trøjen for første gang,
Casper Olesen
Mikkel Hedegaard
i udekampen mod rivalerne fra Esbjerg. Begge
drenge kunne fejre en sejr i deres debutkamp, da Vi ønsker drengene stort tillykke med hver deres
debut!
Hobro blev besejret
2-0 og Esbjerg 0-1.

27. maj 2015
Nordeas Talentpriser 2015
NORDEA HIA-TALENTPRIS tildeles en eller flere akademi-elev(er), der i akademi-året har gjort sig
specielt positivt bemærket på flere parametre. Især lægges vægt på uddannelse, sportslig udvikling,
ansvarlighed, engagement, træningsparathed, læringsvillighed samt det at være en god rollemodel.
Årets HIA-talent 2014-2015
Edin Deronjic (håndbold)
Edin er et særdeles dedikeret talent, som de sidste tre år har været igennem en fantastisk udvikling
både sportsligt så vel som personligt. Edin er en meget ansvarlig elev som sætter sig høje mål og er
yderst seriøs med sin træning og skolegang. Både på akademi, i klub og i skolemæssige
sammenhænge, er han en fantastisk rollemodel, som altid går forrest og viser vejen. Han investerer
gerne tid og kræfter i at hjælpe til hvor det kræves, uanset om det er i klubben eller i skolen, hvor han
altid udviser overskud og hjælpsomhed over for sine omgivelser. Edin er yderst seriøs med sin fysiske
træning, og udfordrer gerne Yannick (fysisk træner, red.) med spørgsmål til træningen og er

interesseret i, at lære og forstå de forskellige principper og hensyn der skal tages når træningen
planlægges.
I klubben tager Edin ansvar, og er en dygtig og vellidt træner som allerede nu deler ud af sin erfaring.
Vi kan kun ønske Edin et kæmpe stort tillykke med prisen som Årets HIA-talent 2015!
Sammen med titlen fulgte en flot chek fra Nordea på kr. 1500,Årets HIA-Rookie 2014-2015
Daniels Bækhøj Nielsen (ishockey)
Daniel er en dreng, der hver dag tager sin sport seriøst, og lever fuldt ud efter målet om at nå så langt
som hans store talent rækker. Han er en aldeles positiv faktor i vores miljø, og går altid forrest uanset
om det er istræning, eller off ice træning. Desuden er han meget omhyggelig med sin hverdag – hvor
der er stor fokus på kost, restitution og hvile.
Meritter i den forgange sæson:
Topspiller på klubbens 1. Div., U20 g U17 hold.
Bedste angriber til U17 DM.
Udtaget til U18 landsholdet, hvor han sluttede som delt dansk point topscorer. Og i top 3 for hele
turneringen.
Han genvandt Ironman titlen (som gives til de bedst fysisk trænede) i Dansk Ishockey Union, for hele
hans årgang.
Alt i alt en MEGET flot sæson, hvor han har flyttet sin udvikling endnu et skridt op - så han er klar til
de fremtidige udfordringer, enten i DK eller udlandet.
Daniel Nielsen er helt sikket en fortjent vinder af årets HIA-rookie 2014-15! Stort tillykke til Daniel
Sammen med titlen fulgte en flot chek fra Nordea på kr. 1000,-

Daglig leder Calle Stenger flankeret af de to talentfulde prismodtagere Edin Derinjic (tv) som modtog
prisen som Årets HIA elev, og Daniel Bækhøj Nielsen (th), Årets Rookie.

6. maj 2015
Tak til Team Haderslev KFUM
...for en rigtig god håndboldoplevelse på
hjemmebanen i Haderslev Idrætscenter, hvor
ligaholdet fra Skjern var på besøg i 6. runde af
pokalturneringen.
Haderslev Idrætsakademi var repræsenteret med
tre nuværende elever samt fire tidligere elever, og
de gjorde alle en fin figur trods den svære
modstander.
Det hele endte med et nederlag til Team Haderslev
KFUM på 31-12, men flotte detaljer fra begge hold
gav alligevel en god håndboldoplevelse!

13. april 2015
Stort tillykke med guldet!
SønderjyskE ishockey, spillede søndag
eftermiddag
DM guldet i hus for 3. år i træk, med en sejr over
Esbjerg på 6-1, og dermed samlet sejr i finaleserien
på 4-1 i kampe.
I truppen til finalekampene var flere nuværende og
tidligere HIA elever, og vi ønsker dem alle et stort
tillykke med GULDET!

15. marts 2015
To tidligere HIA elever udtaget
Morten Beck og Jeppe Simonsen, begge tidligere elever på Haderslev Idrætsakademis fodboldlinie, er
begge udtaget til U21 landsholdene, som skal i aktion i slutningen af marts i Tyrkiet. Træningssamling
og testkampe venter, og vi ønsker de to herrer et kæmpe tillykke med den flotte udtagelse, og god
fornøjelse!

Morten Beck

Jeppe Simonsen

Læs mere på www.soenderjyske.dk

12. marts 2015
Flot debut til håndboldtalent
5. runde i pokalturneringen i håndbold gav debut til HIA elev Mathias Arvig, for Team Haderslev
KFUM. Modstanderen var Ans, og Mathias og co. spillede sig sikkert videre til 6. runde hvor Skjern
Håndbold venter!
Mathias fik en flot debut og ros for sin indsats, så mon
ikke vi får meget mere at se til ham fremover.

Stort tillykke til Mathias!

30. januar 2015
To HIA talenter får lov at snuse...
...til livet som professionel fodboldspiller. SønderjyskE's trænerduo har bedt de to HIAfodboldtalenter Mikkel Hedegaard og Casper Olesen om, at rejse med superligatruppen på
træningslejr i Tyrkiet den 3. februar og en uge frem. De to U/19 spillere har gennem længere tid
trænet med truppen i det omfang skolearbejdet har tilladt det, og det er virkelig et stort skulderklap
til de to, at de nu er inviteret med på træningslejr. Vi ønsker de to drenge en rigtig god uge i Tyrkiet!

Casper Olesen

Mikkel Hedegaard

29. januar 2015
Ishockeytalenter udtaget
Når U17 og U18 landsholdene i ishockey i dagene 3.-8. februar spiller 4-nationersturnering i hhv.
Füssen og Lillehammer, er tre akademielever repræsenteret i trupperne! Simon Wiuff og Johannes
Røgilds er blandt de 28 udtagne U17 spillere, og Simon Bækhøj Nielsen rejser med U18 landsholdet til
Norge.
Flot drenge - og rigtig god vind!

20. januar 2015
Tak for en god informationsdag
Søndag den 11. januar afholdte vi på Haderslev Idrætsakademi informationsdag for interesserede
elever og forældre. Vi siger tusind mange tak til de omkring 150 interesserede besøgende der
trodsede stormen Egons susen, og var med til at skabe en rigtig god dag med god stemning i
Haderslev Idrætscenter!
Skulle du/I have interesse i at høre yderligere om vores set-up, må I endelig kontakte os!
Husk ligeledes at ansøgningsfristen til kommende akademi år 2015-16 er den 1. februar 2015.
I kan ansøge online her...

Svømmere og multisport i fuld gang med fysisk træning til infodag på Haderslev Idrætsakademi

