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Træningslejr 2018
Den top-tunede håndboldhal og det grønne græstæppe på
Gloria Sports Arena i Antalya, Tyrkiet venter med stor forventning på, at elever fra Haderslev Idrætsakademi for 4.
år i træk indtager de fantastiske faciliteter på årets
træningslejr. I dagene 19.-25. februar 2018 vil der blive
trænet, spillet, badet, dystet, grinet, spist og trænet
endnu mere, når linjerne håndbold og fodbold tager en
uge i brug til sportsligt fokus og talentudvikling på fuld tid.
Linjetrænerne står for det sportslige indhold som bliver
sikkert rammet ind af fysisk træner Michael Christiansen
og fysioterapeut Morten Krægpøth, som supplerer med
den rette dosis fysisk træning og nødvendig behandling.
VI GLÆDER OS!!! Se evt. billederne fra sidste års
træningslejr til samme fantastiske destination her:
http://hia.dk/billeder.html

HIA´s informationsdag 7. januar 2018 nærmer sig…
… og vi ser frem til, at fortælle interesserede og kommende talenter og forældre meget
mere om, hvad talentudviklingen i Haderslev kan byde på, når man som ungt sportstalent
overvejer at søge ind på Haderslev Idrætsakademi til skoleåret 2018-2019. Vi tilbyder
linjerne fodbold drenge, fodbold piger, håndbold, ishockey, multisport og svømning.
På dagen vil besøgende møde os fra sekretariatet, de ansvarlige trænere på de respektive
sportslinjer samt fysisk træner og ernæringsvejleder. Ikke mindst vil det være muligt, at
hente information om ungdomsuddannelserne, som også vil være repræsenteret på dagen.
Sidst, men ikke mindst vil der også være en praktisk træning på linjen samt mulighed for, at
se vores
besøge vores akademiboliger på Louisevej.
Program for dagen:
13.00-13.45 Info
13.45.14.00 Forfriskning
14.00-14.45 Sportsspecifik info
14.45-16.00 Træning på linjerne (ishockey og
Svømning har fysisk træning)
Efter programmet vil der være mulighed for at se
akademiboligerne. Ungdomsuddannelserne vil
være repræsenteret fra 13-15, og der vil blive
fundet tid i programmet til, at opsøge en snak
med dem om uddannelsesvalg.

• Glædelig jul

Sponsorer

Etablering af Talentcenter Haderslev
Talentcenter Haderslev

Som følge af omorganiseringen på talentområdet i Haderslev Kommune,
etableres pr. 1/1-2018 en ny kommunal institution/afdeling - ind til videre kaldet
”Talentcenter Haderslev”. Vi kan informere om, at Morten Nørby Poulsen, tidl.
Elitekoordinator, bliver ny leder for Talentcenteret. Talentcenter Haderslev skal i
første omgang omfatte arbejdet med Talentklasserne, Sønderjysk Motorsportsakademi, supportfunktioner samt det talentudviklingsarbejde der i dag ligger hos
Haderslev Idrætsakademi. Morten Nørby Poulsen får ligeledes personaleansvaret
for alle ovennævnte personalegrupper, herunder de tre ansatte på Haderslev
Idrætsakademi, som alle bliver en del af det fælles sekretariat.
De kendte arbejdsopgaver som i dag kendetegner Haderslev Idrætsakademi
bringes med over i det kommende ”Talentcenter Haderslev” – herunder
kontakten og det tætte samarbejde med klubber, samarbejdsskoler, sponsorer og
øvrige samarbejdspartnere. Og sidst, men ikke mindst den kontakt til elever og
forældre som grundig talentudvikling kræver. Kerneopgaven vil fortsat være
sikring af det gode parløb mellem skole og sport for alle talenter.
Er der spørgsmål til etableringen af Talentcenter Haderslev, kan der rettes
henvendelse direkte til Morten Nørby Poulsen på monp@haderslev.dk

THV keeper i rivende udvikling
Simon Vogensen Egtved er elev på Håndboldlinjen på Haderslev Idrætsakademi.
Han er også håndboldspiller i samarbejdsklubben Team Haderslev Vojens, hvor
han står fast på U18 holdet. Så er han elev på Haderslev Handelsskole hvor han
er i gang med sin ungdomsuddannelse HHX på 2. årgang. Han er med i gruppen
af unge ”boblere”, som træner i SønderjyskE håndbold talent-regi. Han træner
af og til med SønderjyskE håndbold for at snuse til niveauet. Han har været til
tre U18 talent samlinger i efteråret, og har gjort sig SÅ positivt bemærket, at
han nu er i bruttotruppen til det U18 landshold, som arbejder frem mod EM i
Kroatien i august 2018. Lyder det vildt? DET er det også, og mon ikke at Simon
af og til kunne ønske sig et par ekstra timer i døgnet eller 8 dage i ugen…
For Simon har arbejdet benhårdt og målrettet i al sin tid på Haderslev
Idrætsakademi, og har hele vejen været dedikeret, seriøs og ærgerrig efter at
nå næste udviklingstrin. Simon blev kåret til Årets HIA talent i 2016-2017 netop
på baggrund af ovennævnte indstilling og arbejdsindsats, og vi ønsker ham,
endnu en gang, et KÆMPE STORT TILLYKKE med udtagelsen og god fornøjelse
med næste opgave som ligger lige rundt om hjørnet, nemlig i dagene
2.-5. januar 2018. Her er der kaldt til U18 samling med to indlagte testkampe
mod Holland. PØJ PØJ Simon og også et stort tillykke til Team Haderslev Vojens
med det gode talentudviklingsarbejde!

Januar betyder også forældremøde
Og Haderslev Idrætsakademi byder alle forældre og elever indenfor på
hjemmebanen i HIC, mandag den 22. januar 2018 kl. 18.30-21.00.

Simon Egtved i aktion i målet under en af de
mange træninger på sidste års træningslejr.
Simon kan opleves i den røde trøje når U18
landsholdet spiller to testkampe mod Holland
d. 4. og 5. januar i Løgumkloster.

Tillykke til Simon og Team
Haderslev Vojens med den
flotte udvikling og udtagelse til
landshold!

Vi skal evaluere 2. halvdel af 2017, og kigge frem mod aktiviteter og
målsætninger for 1. halvdel af 2018.
Ud over den generelle information og evaluering, byder de respektive
linjetrænere også ind med en sportslig evaluering på linjen.
Vel mødt til elever og forældre!
Mandag den 22/1-2018 kl. 18.30 i Fuglsangloungen
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JM sølv blev vekslet til DM GULD og…
Serviceinfo:
Sport & Fitness åbningstider jul:
23. & 24. december kl. 8-12
27. & 28. december kl. 8-21
29. december kl. 8-19
30. – 31. december kl. 8-12
(lukket den 25. & 26. samt
1. januar 2018)

… efterfølgende udtagelse til de Nordiske Junior
Mesterskaber i kunstskøjteløb i Finland 1.-4. februar
2018! Fantastisk flot præstation af Jane Iskov som er
elev på multisportlinjen og skøjteløber i Vojens
Skøjteklub. Klubben fik dermed historiens første
danmarksmesterskab i hus. Tillykke til både Jane,
træner Dmitriy Zyzak (billedet sammen med en stolt
Jane) samt Vojens Skøjteklub med resultatet!

Husk at benytte bagindgangen når
Haderslev Idrætscenter holder lukket

Og isen er under ingen omstændigheder usikker under
Jane for tiden, som er inde i en rigtig flot udvikling.

Haderslev Idrætscenter holder
julelukket fra den 23. december 2017
til den 1. januar 2018 – begge dage
inkl.

Haderslev Idrætsakademi
Stadionvej 5
6100 Haderslev
Telefon:
73 52 14 10 / 51 23 73 84
Websted:
www.hia.dk

Hun har fokus på både skøjteløb, fysisk kapacitet og det mentale aspekt, som
kan spille en stor rolle i individuelle discipliner som kunstskøjteløb.
Klø på Jane - vi glæder os til at følge dig til Nordiske Mesterskaber. Pøj pøj!

Glædelig jul og godt nytår…
Til alle elever, trænere, forældre, skoler, klubber,
sponsorer og samarbejdspartnere, som har været
med til, at 2017 også blev året, hvor
talentudviklingen var i fokus. De mange flotte
resultater rundt om i haller, arenaer og på
græstæpper vidner om et stærkt arbejde i miljøet!
Vi glæder os til, at tage hul på 2018, hvor
omstrukturering og etablering af Talentcenter
Haderslev bliver et nøglepunkt, men også en
grundsten i den kommende talentudvikling.
Vi starter op med morgentræning for håndbold,
multisport og fodbold piger torsdag 4/1i HIC og for
ishockey i SE Arena. Fodbold drenge starter
morgentræning tirsdag d. 9/1.
Rigtig glædelig jul og godt nytår!!!

Lad drømmen og fornuften gå hånd i hånd
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Glade HIA elever
samlet til julemiddag
i Cafe HIC.
Her uddeles
mandelgaverne til de
heldige, som kunne
fremvise en HEL
mandel ;-)

