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SKJERN HÅNDBOLD vs MORS-THY HÅNDBOLD

VELKOMMEN I SKJERN BANK ARENA 
Santander Cup kvartfinalen mod Mors-Thy Håndbold

Gode resultater skal aldrig tages for givet i den danske pokalturnering, hvor 
dagsformen og små marginaler kan afgøre holdenes skæbne. Men det er en 
turnering, hvor vi i Skjern Håndbold har stolte traditioner.

Det hele begyndte i Skjern Håndbolds blot anden sæson tilbage i 1993/94, hvor vi på trods af  
en tilværelse i landets næstbedste række formåede at gå hele vejen til finalen, inden ROAR 
Roskilde blev en for stor mundfuld.

Siden da er meget vand løbet igennem Skjern Å. Det er i alt blevet til hele 17 pokalsemifinaler, 
8 pokalfinaler og 3 pokaltitler i henholdsvis 2000, 2015 og senest i 2017. 

Men på trods af  ovennævnte resultater kan fordelen af  en hjemmekamp i pokalturneringens 
kvartfinale ikke tages for givet. Siden 2010 er det blevet til 10 kvartfinaler, hvoraf  7 har været 
spillet på udebane. De tre kvartfinaler i Skjern Bank Arena er alle løbet ud til Skjern Hånd-
bolds fordel mod henholdsvis Nordsjælland Håndbold i 2010, Bjerringbro-Silkeborg i 2012 og 
Skanderborg Håndbold i 2020.

Tirsdagens modstander fra Mors-Thy Håndbold kan historisk ikke fremvise de samme resulta-
ter. Men tag ikke fejl. Holdfællesskabet fra Mors og Thy har de seneste sæsoner udviklet sig til 
et frygtet pokalhold. Det beviste de i begyndelsen af  sæsonen, hvor de på udebane slukkede 
TTH Holstebros pokaldrømme. 

Mors-Thy Håndbold har i denne sæson mulighed for et vaskeægte hattrick, da nordvestjyderne i 
de to seneste sæsoner har formået at kvalificere sig til Santander Cup Final4 begge gange.

Skjern Håndbold har pokal-revanche til gode. Det var netop Mors-Thy Håndbold, der i forrige 
sæson slukkede vores grønne gulddrømme i semifinalen i Santander Final4. Med blandt andre 
vores anfører Emil Bergholt på holdkortet slog de efterfølgende også sensationelt Aalborg 
Håndbold, og kunne lade sig krone som danske pokalvindere som det 25. hold i historien.

Vinderen af  kvartfinalen i Santander Cup kan holde jul med udsigten til Final4-stævnet i Jyske 
Bank Boxen i Herning, der spilles d. 18.-19. februar 2023. Det er naturligvis et af  sæsonens 
helt store mål for Skjern Håndbold.

Fra hele Skjern Håndbold skal der lyde et stort velkommen til udeholdet og udeholdets fans, 
dommere og observatør.

Vi vil ligeledes gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores mange loyale fans og samar-
bejdspartnere, der har støttet os i vores 30 års jubilæumssæson og trofast har mødt op til 
vores hele 14 hjemmekampe på denne side af  jul.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
VI SES TIL FLERE STORE HÅNDBOLDOPLEVELSER I 2023



Din lokale bank
Kunne du tænke dig en bank, som har tid, når du har 
tid? Så kontakt Skjern Bank. Vi skaber personlige og 
stærke relationer på den lange bane. 

Hos os ringer du direkte til din rådgiver, og vi garanterer 
et altid hurtigt svar. 

Henny Houmark Bank
Tlf. 9682 1311

Mathias Skræddergaard
Tlf. 9682 1303
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HOLDOPSTILLING SKJERN HÅNDBOLD 2022/23

NR. NAVN   PERSONLIG SPONSOR    

1	 Christoffer	Bonde	 	 Velux
4	 Tobias	Mygind	 	 	 Vestjysk	Marketing
5	 Oliver	Norlyk	 	 	 Strandbygaard
7	 Senjamin	Buric	 	 	 Hansen	&	Larsen
9	 Simen	Pettersen	 	 JKS
10	 Sveinn	Jóhannsson	 	 Det	Faglige	Hus	Forsikring
12	 Robin	Haug	 	 	 Velux
14	 Emil	Bergholt	 	 	 Hansen	&	Larsen
15	 Lasse	Mikkelsen	 	 Restaurant	Pakhuset
17	 Mikkel	Lang	 	 	 Vestjysk	Marketing
18	 Alfred	Jönsson	 	 	 Freja
19	 Lasse	Uth	 	 	 TI-Automation
21	 René	Rasmussen	 	 Local	Energy
22	 Jakob	Rasmussen	 	 Vestjysk	Marketing
23	 Jørgen	Rasmussen	 	 Super	Dæk	Service
25	 Eivind	Tangen	 	 	 Det	Faglige	Hus	Forsikring

 
Lederteam - sponseret af Skjern Bank:
	 Henrik	Kronborg	 	 	 Cheftræner
	 Kasper	Søndergaard	 	 Ass.	træner
	 John	Bruun	 	 	 Sundhedschef
	 Hans	Jensen	 	 	 Fysioterapeut
	 Jørgen	Jørgensen	 	 Holdleder
 





HOLDOPSTILLING MORS-THY HÅNDBOLD

NR. NAVN       
1	 Rasmus	Henriksen
4	 Kasper	Lindgren
6	 Mads	Thymann
7	 Johan	Nilsson
9	 Nicolaj	Spanggaard
10	 Mads	Svane	Knudsen
11	 Lasse	Pedersen
13	 Andreas	Johann	Nielsen
16	 Lasse	Vuust
18	 Kristian	Lund	Vukman
19	 Victor	Norlyk
21	 Tim	Sørensen
22	 Axel	Franzén
23	 Marcus	Midtgaard
25	 Magnus	Norlyk
27	 Oscar	von	Oettingen
29	 Marcus	Norrbrink
30	 Svend	Bro	Rughave
66	 Frederik	Bjerre

Niels	Agesen	 	 Cheftræner
Lars	Krarup	 	 Assistenttræner
Lars	Henrik	Therkildsen	 Fysioterapeut
Maja	Clausen	 	 Fysioterapeut
Magnus	Madsen	 	 Fysioterapeut
Keld	Kristensen	 	 Holdleder
Kim	Andersen	 	 Målmandstræner
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Mangler du kollegaer? 
Vi kan måske hjælpe din arbejdsplads med af få tyske medarbejdere.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi kontakt med næsten 1.200 tyskere, 
der drømmer om at flytte til vores område.

Vi formidler gerne jeres stillingsopslag til dem - direkte eller i vores tyske 
nyhedsbrev.

Kontakt vores bosætningskoordinator og hør om mulighederne:

Dorthe Frydendahl
Mobil 20 60 16 58
Mail: dorthe.frydendahl@rksk.dk

flytmodvest.dkRingkøbing-Skjern Kommune



Hovedsponsor:

ProduktPartner:LigaPartnere:

Kære alle

Hele Skjern Håndbold vil gerne sige MANGE 
tak for den store opbakning vi har fået gen-
nem hele 2022. Vi har haft jer med i Skjern 
Bank Arena, i Boxen i Herning og på udebaner 
i hele Danmark.

Det betyder MEGET for os alle, og vi værdsæt-
ter det virkeligt meget.

Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår. Vi glæder os til 2023 med nye 
opgaver og fælles oplevelser.

SKJERN HÅNDBOLDSKJERN HÅNDBOLD


