December 2016
Flot VM udtagelse til ung ishockey keeper
Kæmpe tillykke til Kasper Lautrup Krog med
udtagelsen til U20 VM, som afvikles i ”The Home
of Hockey” – nærmere bestemt i Montreal og
Toronto.
Kasper og U20 landsholdet rejser til Canada den
14. dec. og er i træningslejr, hvor de bl.a. spiller
tre træningskampe, frem til den 23. december.

VM turneringen starter 2. juledag og Danmark er i pulje med Finland, Sverige, Tjekkiet og Schweiz finalen spilles den 5. januar Det bliver helt sikkert en fantastisk oplevelse!
Kasper er HIA-elev (og tidligere Idrætsklasseelev på Sønder Otting skolen) og går i 3.g på Det Blå
Gymnasium, hvor han glæder sig over den forståelse og støtte, han møder i forbindelse med
aktiviteterne med landsholdet og SønderjyskE.
Også tillykke til VIK og SønderjyskE.

Club Auktioner
Haderslev Idrætsakademi har indgået
samarbejde med Club Auktioner - en ny og
spændende auktionsplatform, hvor du i
princippet kan købe og sælge alt – og samtidig
støtte talentudviklingsarbejdet på Haderslev
Idrætsakademi.

Klik dig direkte videre til Haderslev
Idrætsakademis auktionsside her...

Ved at sælge dine egne ting kan du støtte
Haderslev Idrætsakademi med dine auktioner. Vi gør opmærksom på, at Haderslev Idrætsakademi
Du opretter blot en auktion, og bliver auktionen intet har med selve handelen at gøre. Dette er
budt over ”din pris”, går der penge i kassen hos udelukkende en sag mellem sælger og køber!
Haderslev Idrætsakademi, og du støtter dermed
talentudviklingsarbejdet.

6. juni 2016
Nordeas talentpriser 2016 uddelt
Ved Haderslev Idrætsakademis
afslutningsarrangement for vores 16. elevhold,
blev NORDEA HIA-TALENTPRIS 2016 uddelt til to
dedikerede elever.
Det er 2. gang, at NORDEA HIA-TALENTPRIS
uddeles på Haderslev Idrætsakademi, og prisen
blev igen i år tildelt to prismodtagere, nemlig til
Årets HIA-Talent og Årets HIA-Rookie (1. års
elev)

Til venstre: Årets HIA-Talent Rasmus Vinderslev,
fodbold
Stort tillykke til begge drenge - meget værdige
Til højre: Årets HIA-Rookie Jacob Gubi Hald,
modtagere af priserne begge to!
Multisport og Go-Cart
Læs HER om nomineringerne og baggrunden for Daglig leder Calle Stenger i midten
at valget faldt på netop de to særlige drenge...

1. juni 2016
STORT tillykke med sølvmedaljerne Til SønderjyskE!!!
Det har været fantastisk at følge vores tidligere elever Andreas Oggesen, Søren Musmann, Jeppe
Simonsen, Casper Olesen, Sebastian Sommer og Mikkel Hedegaard sæsonen igennem.
Sølvmedaljer og kampe i Europa næste sæson er vist mere end godkendt!
Endnu en gang tillykke til tidligere akademielever, øvrige spillere, trænere, ledere og stab, med de
flotte sølvmedaljer!

4. maj 2016
To tidligere HIA elever "i ilden"
Både Mikkel Hedegaard og Casper Olesen - tidligere elever på Haderslev Idrætsakademi - havde
direkte aktier i SønderjyskEs 3-1 sejr over FCN. To indskiftninger med efterfølgende gode aktioner fra
de to var medvirkende til, at holdet kunne lade sig hylde i fællesskab efter kampen. Tillykke med 2.
pladsen!

Læs mere om kampen her...

25. januar 2016
Stædigt og stærkt skadescomeback!
For lige nøjagtig et år siden, kom ishockeytalentet Casper P. Mortensen alvorligt til skade i en
turneringskamp.
Et kompliceret benbrud (se billedet) satte spørgsmålstegn ved Caspers muligheder for nogensinde, at
komme til at spille ishockey igen.
Men Casper er lykkeligvis, for længst, tilbage på isen igen – bruddet og ledbånd er vokset sammen og
de mange skruer m.m. er fjernet. Et vellykket genoptræningsforløb sammenholdt med Caspers
hårdførhed, dedikation og ærgerrighed gør, at landsholdet igen kalder på den talentfulde forward.
Casper er udtaget til U18 landsholdets tur til Minsk og foruden Hviderusland møder de Norge og
Letland.
Turneringen er også forberedelse til det kommende A-VM, som i april måned afvikles i USA.
STORT tillykke med udtagelsen til Casper!

8. januar 2016
Landsholdet kalder!
Tidligere håndboldelev Edin Deronjić er endnu engang udtaget til det Bosniske U20-landshold i
håndbold.
Landsholdssamlingerne er især med fokus på det kommende U20 EM, som spilles fra 28. juli
til 7. august 2016 i Danmark.
Edin blev kåret til årets HIA-talent i 2014-2015 og afsluttede
samtidig sit ungdomsuddannelsesforløb på Haderslev
Handelsskole med bravour.
Til dagligt spiller Edin på Team Haderslev KFUMs 3. div. hold
og har, foruden sine studier, også overskud til at være
ass. træner for THVs talentfulde U16 hold.
Stort tillykke til Edin med udtagelsen!

Januar 2016
Tidligere HIA elev kampens bedste...
Danmark var 44 sekunder fra at køre en 3-2føring hjem og skabe den største sensation
nogensinde ved et U20-VM... Et desperat russisk
hold fik udlignet med 44 sekunder igen og
scorede det afgørende mål halvvejs inde i
overtiden.
Hjerteskærende finish for de unge danskere og Flot præstation af Thomas Lillie
specielt målmand Thomas Lillie, der stod så

fremragende gennem hele kampen og fortjent
blev kåret til Danmarks bedste. Læs mere her...

