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God turnering

Vi støtter små ting
med stor betydning
Vi ved, hvor stor betydning lokalsporten har. Og vi ved, at
oplevelserne i med- og modgang og de stærke sociale bånd,
vi knytter med holdkammeraterne, er noget ganske særligt.
Det vil vi gerne støtte. Derfor sponsorerer vi en række små ting
med stor betydning – bl.a. Sommerbold på Heden.

Spar Nord Herning | Dalgasgade 30 | 96 16 11 70
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VELKOMMEN TIL
SOMMERBOLD PÅ HEDEN
2019
Årets udgave af Sommerbold på heden er den femte af slagsen, og det fejrer vi med det første stævneprogram. På de
følgende sider kan du blive klogere på handicapfodbolden fra flere sider.

NYT STÆVNE VED ET TILFÆLDE

I starten af 2014 fik Hammerum IF’s Specialfodbold muligheden for et legat fra en afdeling af fødevarekoncernen Kavli.
Det krævede dog, at vi kom med en god ide til at bruge pengene. Den gode ide om at afvikle et fodboldstævne fostrede
Elsebeth Østergaard – den ene halvdel af Hammerum IF’s trænerduo.
Vores mantra er, at økonomi ikke må være en hindring for at spille fodbold. Der var derfor hurtigt enighed om, at deltagelse
i stævnet skal være fuldstændig gratis. Mange af spillerne har en svag privatøkonomi, og derudover kæmper handicapklubberne en hård kamp med at få råd til at betale turneringsgebyrer, spillertøj, transport og andre omkostninger.

DET ER DYRT AT VÆRE GRATIS

Det skal være en særlig oplevelse at tage til Sommerbold på heden, og derfor er det ikke blot gratis at deltage. Spillere
og trænere får frokost og til minde om en forhåbentlig god dag får deltagerne også en drikkedunk og en T-shirt, som kan
bruges til at træne i frem mod næste års stævne. Der skal være gode faciliteter til deltagere og tilskuere, hvorfor vi har
forplejning til rimelige priser og bl.a. spisetelt.
Selvom motionen og det hyggelige samvær er i højsædet, så er det stadigvæk en konkurrencesport, og det skal gå
fair til, når pokaler og medaljer fordeles. Derfor betaler vi for uddannede dommere. Alle de nævnte elementer koster
penge – mange penge. Heldigvis er det hidtil lykkes at få det hele til at løbe rundt via gode sponsorer, som skal have en
ubeskrivelig stor tak – I er med til at gøre en forskel, og det er vel i bund og grund det livet handler om.

DELTAGEROPBAKNING

Den gode ide og de gode rammer er ikke meget værd uden spillere, trænere og tilskuere. Heldigvis er handicap fodboldklubbernes opbakning til stævnet fantastisk. I de første fire udgaver af stævnet har vi ærgerligt nok set væsentligt mere
til regnen end til solen. Alligevel er trænere, spillere og tilskuere fra alle de deltagende klubber fra dag ét mødt op med
ja-hatten skruet godt ned over de fodbold- og livsglade hoveder. Den opbakning gør, at vi kan tillade os at sige, at Sommerbold på heden er en tradition og en fast del af en god sæson med handicap fodbold i Danmark.

VELKOMMEN TIL SOMMERBOLD PÅ HEDEN
- DANMARKS STØRSTE FODBOLDFEST FOR UNIKKE BØRN OG VOKSNE!

Hammerum IF Specialfodbold
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HAMMERUM IF SPECIALFODBOLD
HELE MIDTJYLLANDS FODBOLDHOLD FOR
BØRN OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

SPILLERNE

Siden april 2008 har Midtjyske fodboldspillere med særlige behov kunnet få fodboldtalentet udfoldet og udviklet i Hammerum IF - strategisk placeret mellem Herning og Ikast. Aktuelt er der næsten 40 aktive spillere i alderen fra knap 10 år til
+40 år. Spillernes udfordringer udenfor banen er meget forskellige men til træning og kamp er vi alle “bare” Hammerum
IF spillere – her er vi ikke ham med ADHD i 10. potens, autisten, den næsten døve eller den temperamentsfulde spastiker.
Fællesskabet spillerne imellem er enormt, og ligeså er accepten af og forståelsen for, at de enkeltes mentale og fysiske
udfordringer skaber ret store forskelle på spillernes evner med en bold. Det betyder ikke, at alt er rosenrødt og ren lykke
hele tiden - det er jo netop spillere med særlige udfordringer, så der er frustrationer og temperamenter i fuldt flor, men vi
rummer det og arbejder efter fattig evne hele tiden med spillernes udfordringer både mentalt og spillemæssigt. Når det er
sagt, så har vores grundholdning fra starten været, at vi træner spillerne, som var de helt almindelige spillere, da formålet
netop er at give dem samme oplevelser som alle andre.

ØKONOMI OG TRÆNING

Som med stævnet er grundholdningen, at økonomi ikke må være en hindring for at spille fodbold. Derfor er kontingentet
for en udendørssæson blot kr. 400. Når vi spiller kampe betales der kr. 50 for kørsel, mens spillerne helt gratis får den
medbragte frokost. Der kan til særlige stævner være en minimal egenbetaling, som slet ikke dækker udgifterne. Derudover har spillerne så sent som i sæsonen 18/19 fået en Nike træningsdragt for blot kr. 200 – bl.a. via god økonomisk
opbakning fra Spar Nord.
Det siger sig selv, at det er en kamp at få holdets økonomi til at hænge sammen, men hidtil er det stort set lykkedes
– ikke mindst qua mangeårige sponsorer som Spar Nord og NRE. I de kommende sæsoner har vi, som det ses af logoerne
nedenfor, udvidet sponsorgrundlaget, hvilket vi er helt vildt taknemmelige for. Sjovt nok er der dog stadigvæk plads til
flere sponsorer på tøj og hjemmeside.
Følgende sponsorer bakker op om Hammerum IF Specialfodbold
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Udendørssæsonen starter den første torsdag i april og slutter ultimo oktober eller primo november alt efter vejret. Vi
træner hver torsdag fra 17.30 til 19.00 og derudover træner vi jævnligt lørdag formiddag. Man kan altid træne gratis med
de første par gange for at finde ud af, om vores fodboldhold er noget for dig.
Du kan læse mere om vores midtjyske fodboldtilbud på www.specialfodbold.dk, og har du som spiller, forælder eller
potentiel sponsor lyst til at vide mere om Hammerum IF Specialfodbold er du mere end velkommen til at kontakte nedenstående.
Trænere:
Carsten Sjørvad
6155 0474
carsten.sjoervad@hotmail.com

Elsebeth Østergaard
3126 4760
elsebeth@utoft.as

5

Stævneprogram 2019
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

Herning Kommune bakker op

Herning Kommune bakker op
Er der noget, der skaber glæde og fællesskab i det midtjyske,
sånoget,
er det der
vistskaber
fodbold.
Forudsætningerne
enmidtjydejlig
Er der
glæde
og fællesskab for
i det
dag
står i fodboldens
tegn, og for
scenen
er
ske, er
såpå
er plads:
det vistAlt
fodbold.
Forudsætningerne
en dejlig
sat på
Midtjyllands
dag
er FC
på plads:
Alt stårhjemegn.
i fodboldens tegn, og scenen er

sat på FC Midtjyllands hjemegn.
Sommerbold på heden giver børn og voksne med generelle
indlæringsvanskeligheder
for at boltre
sig på
Sommerbold
på heden giver mulighed
børn og voksne
med generelfodboldbanen
og nyde en dag
med aktivitet,
bevægelse
le
indlæringsvanskeligheder
mulighed
for at boltre
sig påog
fællesskab.
Det
og trivsel
- ogbevægelse
det bakker og
vi
fodboldbanen
oggiver
nydesundhed
en dag med
aktivitet,
op
om som kommune!
fællesskab.
Det giver sundhed og trivsel - og det bakker vi
op om som kommune!
Vi håber på stor tilslutning og en fantastisk dag for alle.
Vi håber på stor tilslutning og en fantastisk dag for alle.
Herning Kommune
Herning Kommune

Skandinaviens mest erfarne
leverandør af bordpladeskrædderi

FLEKSIBILITET I METERMÅL
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SOMMERBOLD PÅ HEDEN:
MEDALJESTATISTIK 2015-2018
PLACERING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
13
13
13
16
16
16
16

KLUB
POINT
GULD (3p)
SØLV (2p)
BRONZE (1p)
Medaljer i alt
Hammerum IF
19
3
3
4
10
Enghaven
14
2
2
4
8
Lystrup IF
14
3
2
1
6
Djurs Handi
12
1
1
7
9
Vorup
12
4			
4
Seest
8		3
2
5
Randers KFUM
7
1
2		 3
Skalborg SK
5
1
1		 2
Middelfart
4		1
2
3
Måbjerg
3
1			
1
Esbjerg
3
1			
1
Team DK
3
1			
1
Aalestrup
2		1		1
IH Aalborg
2		1		1
LUI		2		1		1
Struer
1			1
1
Kerteminde
1			1
1
Lemvig
1			1
1
Viborg
1			1
1

I alt			 114

18

18

24

60

Murerfirma med erfaring
siden 1998. Dengang var
jeg ene mand i firmaet. I
dag er vi 4. Det er vigtigt
for mig at have tæt
kommunikation med dig
som kunde.
Det er dine ønsker
firmaet skal føre
ud i livet.
Firmaet arbejder på en
måde, hvor der sikres
den helt rigtige kvalitet
helt fra starten til
slutningen på et projekt
- stort som småt.

Brian Jensen

Mit speciale er KLINKEARBEJDE.
Her tæller hver en millimeter
– hver gang.
Se eksempler på www.bjbyg.dk

Skyggevej 8 . 7441 Bording . Tlf. 40791411 . bjbyg@post.tele.dk
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Designafløb
i rustfrit stål

BLÜCHER® WaterLine baderumsrender er
sikre og elegante afløbsløsninger i designs, der
passer til ethvert badeværelse.
•
•
•

Kan placeres præcis, hvor du ønsker
det - op mod én eller flere vægge eller
fritliggende i gulv 6 forskellige designriste
Helt i rustfrit stål - også vandlåsen
Rist fikseret i afløbet, så den ikke kan
skubbes op nedefra

Inspiration og flere ristedesigns

www.blucher.dk

LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM STØTTER
SOMMERBOLD PÅ HEDEN
OG ØNSKER ALLE ET GODT STÆVNE

BLEV MEDLEM PÅ WWW.DOWN.DK
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STØRST OG BEDST!

JACOB ØRSKOV ER TRÆNEREN BAG LYSTRUP
IFs SUCCESRIGE HANDICAP AFDELING
Lystrup IFs omkring 70 kontingent betalende spillere i alderen 11 år til 44 år udgør den største samling af fodboldspillere
i DHIF-regi, og til Sommerbold på heden er klubben utrolig flot repræsenteret med mere end 60 spillere fordelt på seks
hold. Og den østjyske klub har ikke bare kvantitet men også kvalitet. Således har klubbens A-hold tre år i træk vundet
både Sommerbold på heden og det danske mesterskab (kaldet forbundsmesterskaberne).

GIVENDE AT VÆRE TRÆNER

Manden bag Lystrup IFs succes med handicap fodbold er den pædagoguddannede Jacob Ørskov, som netop har taget
hul på sin 11. sæson som handicaptræner. Udenfor klubregi startede han ud med otte spillere, som kontaktede Jacob, da
de savnede et fodboldtilbud til handicappede i Aarhus. Efter et par år blev de sammen med en tilsvarende gruppe spillere
en del af den lokale klub, Lystrup IF.
43-årige Jacob har været træner on/off siden han var 13 år gammel. ”Men jeg kommer aldrig mere til at træne såkaldt
almindelige fodboldspillere, da gruppen af handicappede fodboldspillere giver mig så meget mere”, fortæller Jacob, og
uddyber: ”Det er en kæmpe fornøjelse at møde en flok spillere, der altid er glade og taknemmelige for den indsats, som
vi trænere yder. Jeg bliver ydmyg og glad, når spillere gider bruge op mod to timer – begge veje – på transport til træning.
Og det er jo ingen sag at være træner, når alle møder med et smil og et knus til træning”.

INDSATS OG UDFORDRINGER

Klubbens flotte resultater kommer ikke af sig selv. Der trænes to gange om ugen af 1,5 times varighed – og med mellem
40 og 60 spillere til en typisk træningsaften har Jacob og de blot to medtrænere hænderne fulde. De mange spillere stiller
også store krav til økonomien, men kampen om sponsorkroner, fondsmidler og kommunal støtte er hård. ”Derfor har vi
lige været 24 spillere, trænere og forældre til Grøn Koncert for at arbejde. Det er også godt for sammenholdet, og på den
måde er spillerne selv med til at skaffe midler til deres klub”, fortæller ildsjælen Jacob.
Spillernes udfordringer er også i Lystrup IF mangfoldige (bl.a. autisme, Downs syndrom, ADHD, sen hjerneskader og
forskellige psykiske lidelser). Og her er Jacobs baggrund som pædagog særdeles handy, når han med egne ord også
skal agere bostøtte, sparringspartner og socialpædagog. ”Jeg har mange spillere, der i løbet af ugen har brug for hjælp
til diverse udfordringer. Det kan være breve, der skal skrives eller læses – sociale og personlige konflikter og udfordringer,
som nogle spillere har behov for hjælp til at løse”.

Høgsberg Maler - Bøgevænget 12 - 7330 Brande - Tlf: 25 54 76 60
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DEN PERFEKTE START PÅ SÆSONEN

Sommerbold på Heden er den perfekte opstart på en ny sæson”, mener Jacob. ”Alle vores spillere prioriterer Jeres
stævne, da det i den grad er lavet for vores målgruppe. Og spillerne føler sig bare så velkomne, og de bliver i den grad
forkælet med både frokost, drikkedunk og T-shirt.”
For Lystrup IF er den tidsmæssige placering med til at give nye spillere en optimal start, og så er det en oplagt mulighed
for at få holdene spillet sammen inden DHIF’s sæson starter. Jacob vil på ingen måde undvære stævnet i Hammerum.
”Som træner er det så dejligt at komme til et velorganiseret stævne, hvor der bare er styr på tingene. Til Sommerbold kan
man koncentrere sig om at være træner. Der er ikke tusind ting, man lige skal finde ud af. Tingene spiller bare.”

Jacob Ørskov
Pædagog – 43 år

I Danmark er FCK favoritholdet, men
derudover er han glødende United fan
og er gerne på Old Trafford to gange
på en sæson.

LYSTRUP IF
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2018 I BILLEDER
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BERETNING FRA EN MOR:
SÅDAN ER DET AT SPILLE
SPECIALFODBOLD I HAMMERUM

Camilla Mølgaard, der er mor til 17-årige
Sebastian, fortæller her om sin oplevelse af
Hammerum IF Specialfodbold
”Jeg vil gerne spille fodbold – rigtig fodbold, ligesom alle andre drenge”.
Det var Sebastians ønske – og det er gået i opfyldelse. Sebastian er en velfungerende autist med indlæringsvanskeligheder. Han er meget glad for at
være aktiv sammen med jævnaldrende, og han er glad for at spille fodbold.
Sebastian er nu 17 år og har spillet specialfodbold i Hammerum i et år.
Han spiller fodbold sammen med mange andre unge, der alle har deres
individuelle udfordringer. Her er der plads til forskelligheder og individuelle
behov, mens der trænes fodbold som i alle andre klubber på de unges
præmisser. De udvikler sig i fælleskab, danner relationer både i fodboldspillet og socialt.

Plads til alle

Hos Hammerum IF Specialfodbold er der plads til alle, uanset om de unge,
har fysiske og psykiske handikap eller indlæringsmæssige udfordringer –
og de trives på tværs. De formår i høj grad at vise hensyn og er gode til at støtte og hjælpe hinanden. Ved at de får
muligheden for at spille fodbold som så mange andre, men under egne forudsætninger, føler de sig set og anerkendt på
lige fod med andre unge – og det skaber værdi og glæde, som de vokser af. Sebastian beskriver det selv med ordene:
”Jeg er glad for at gå til fodbold, fordi jeg får motion og er sammen med mine venner. Jeg kan godt li’ at komme til træning
og lære at spille fodbold, og det er sjovt at komme ud at spille kampe. Vi er også gode til fodbold, og vi har vundet mange
kampe.”
Som forælder kan jeg se, at min søn vokser socialt og personligt. Han ser ikke længere misundeligt på at andre går til
fodbold og spiller kampe. Nu kan han tale med og fortælle om sine oplevelser – ligesom alle andre unge. Det giver ham
selvtillid og livsglæde.

gode værdier og tålmodighed

Et hold som Hammerum IF Specialfodbold bygger på gode værdier og et trænerteam, der i den grad har styr på spillerne
og ser de unges særlige behov. Der er rum for de gode dage og dårlige dage og de udfordringer som det giver. Der er
ikke to træningsdage, der forløber ens, og dagene er uforudsigelige, da de unges behov varierer. Den planlagte træning
må tilpasses de behov de unge har på dagen. Det kræver, at man er omstillingsparat og besidder en god tålmodighed.
Det mestrer trænerteamet i høj grad.

17% i Herning har valgt at tegne
deres forsikringer hos os.
Vi er lokal forankret og tæt på
hver enkelt kunde.

Industrivej Nord 15 | DK-7400 Herning
Tlf. 97 12 50 22 | herning@partner-revision.dk
partner-revision.dk
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Sebastian (nr. 2 fra venstre) og holdkammeraterne til turnering i Randers
Forældrenes opbakning er vigtig – det gælder til træning, men især når de unge skal til kampe, og når vores egen turnering
afvikles. Jeg oplever en god forælder opbakning til både spillere og trænere.
For min søn er det afgørende, at han kan spille i Hammerum. Han trives i det og glæder sig hver uge til træningen. Det er
her, at han – trods sine udfordringer – føler sig som alle andre. Og det er her han vokser og skaber nye sociale relationer,
som han i lighed med andre unge har et behov for.

FLEKSIBILITET I METERMÅL
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HOVEDSPONSORERNE
BLIV KLOGERE PÅ HVORFOR
DE BAKKER OP OM STÆVNET

Stævnet vokser heldigvis år for år. Samtidig fastholdes filosofien om, at stævnet skal være helt gratis at deltage i. Dette
stiller store og støt stigende krav til sponsorstøtten. Blandt vores trofaste sponsorer finder vi dette års tre hovedsponsorer.
Sponsorer, der tegnes af ledere med både hjerne og hjerte. Vi bad dem bl.a. fortælle lidt om deres forhold til vores stævne
og fodbold i almindelighed.

HVORFOR LIGE BAKKE OP OM ET FODBOLDSTÆVNE FOR MENNESKER MED
UDVIKLINGSHANDICAP?

”Spar Nord Herning vil især gerne støtte op omkring det frivillige arbejde, hvor lokale ildsjæle går forrest – gerne med en
lidt anderledes vinkel som det gør sig gældende med specialfodbolden i Hammerum”, fortæller direktør Hans Erik Jessen.
Direktør for Hoppekids, René Stenvang, formulerer sig således: ”Vores mission med opbakningen er at lette arbejdet for
de frivillige, så de ikke drukner i det vigtige arbejde med at sikre, at mennesker med udviklingshandicap også kan være
en del at idrætten”. Og stævnets tredje hovedsponsor NRE giver udtryk for samme holdning, når direktør Jacob Eiskjær
Olesen siger, ”at vi mener alle har ret til trivsel og sundhed via idræt. Derfor støtter vi med stor glæde”.

HVAD GØR SOMMERBOLD PÅ HEDEN TIL EN SÆRLIG OPLEVELSE?

Ifølge Spar Nords Hans Erik Jessen er den glæde og det engagement, det skaber hos de medvirkende, ganske enkelt
enestående. Dette har han oplevet, når han i flere omgange har været at finde blandt tilskuerne. Hoppekids’ stifter og
indehaver, René Stenvang har en lignende oplevelse: ”Stævnet er en kæmpe oplevelse for alle deltagere – tydeligvis en
festdag, og det engagement og den glæde, som de viser, er en helt særlig oplevelse”.

HVAD GIVER DET DIN VIRKSOMHED AT SPONSERE SOMMERBOLD PÅ HEDEN?

NRE fokuserer generelt ikke på sponsorater i almindelig forstand, men virksomheden ønsker at tage et socialt ansvar
– såsom uddannelseshjælp, hjælp til vækst i fattige områder, bæredygtig energi og som i tilfældet med dette stævne
– trivsel og sundhed for alle. Hos Hoppekids giver det stor glæde at kunne bidrage til noget meningsfyldt, der gør en
forskel for både deltagere og frivillige. Spar Nord i Herning oplever, at der blandt medarbejderne er en stolthed og en
særlig god følelse knyttet til sponsoratet af Sommerbold på heden, da pengene går til en samfundsgruppe, som ikke
altid har det nemt.
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Hans Erik Jessen

der beskriver sig selv som en meget ung 57-årig, har de seneste seks år været direktør
for Spar Nord i Herning. Qua opvæksten i Sønderjylland er Hamburger SV sammen med
engelske Leicester favoritholdet uden for Danmark. I Danmark er FC Midtjylland favoritholdet, og Hans Erik er ofte at finde på lægterne.
Formen holdes primært ved lige via et par ugentlige løbeture, men fodbolden er den klare
favoritsport. Måske fordi han for ca. 30 år siden i en serie 3 topkamp med 200 tilskuere på
Guderup stadion (ligger på Als, hvis nogen skulle være i tvivl…) scorede til 2-2 i overtiden
direkte på et frispark fra egen banehalvdel. Bankdirektøren erkender dog, at målet var
noget af et målmandsdrop.

René Stenvang

der er 52 år og uddannet økonom og tilmed i besiddelse af en MBA, er stifter og indehaver
af Hoppekids, der producerer og sælger Svanemærkede børnemøbler. Fynboen har siden
barndomsårene frekventeret Odense stadion, og som han udtrykker det: ”en gang striber
i blodet altid striber i blodet”.
Den største fodboldoplevelse er dog ikke OB relateret, da han i maj 2014 på stadion i
Lissabon overværede Champion League finalen mellem Real Madrid og Atlético Madrid.
Løbeskoene snøres på tre til fire gange om ugen, men i perioder med OL og store fodbold
slutrunder er det dog mere sandsynligt at fine René foran skærmen.

Jacob Eiskjær Olesen

er allerede i en alder af 31 år en succesrig direktør i entreprenørvirksomheden NRE, der
blandt andet står bag den prisbelønnede The Silo i Københavns Nordhavn. Qua en ungdom med fodbold i den ene af FC Midtjyllands moderklubber, Ikast FS, er Ulvene naturligvis fodboldfavoritten. Jacobs far, Bo Olesen, har i øvrigt en fortid som bestyrelsesformand
i FC Midtjylland.
Jacob har ikke én særlig fodboldoplevelse, men fremhæver i stedet det fantastiske sammenhold han oplevede som ungdomsspiller i Ikast FS. Nøjagtigt som sine medsponsorer
løber den cand.merc. uddannede direktør gerne en tur, men han springer også på mountainbiken, når der skal tankes op til en travl hverdag.
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LEON JESSEN

EN MIDTJYSK STJERNE I SAMARIT TELTET
Den tidligere FC Midtjylland spiller er nu fysioterapeut studerende

Mange ulve tilhængere husker stadig Leon Jessens debut for FCM i 2004, da han som 17-årig lavede et konge langskudsmål i en hjemmekamp mod Esbjerg. Siden bød en flot karriere på yderlig 98 kampe i den midtjyske storklub, inden turen
gik til F.C. Kaiserslautern, Ingolstadt og Esbjerg. I slutningen af 2016 stoppede Leon en skadesplaget karriere i en alder
af blot 30 år, og han savner at spille fodbold hver dag, men nyder til gengæld at kunne deltage i fester og alle familiefødselsdage.

BEDSTE FODBOLDOPLEVELSE

Leon kan bl.a. se tilbage på femten kampe på diverse ungdomslandshold og fire A-landskampe. Og netop debuten på
A-landsholdet beskriver han som sin bedste fodboldoplevelse, mens den værste var nedrykningen fra Bundesligaen med
traditionsklubben F.C Kaiserslautern.
Spørger man Leon Jessen om navnene på de bedste fodboldspillere, som han har spillet med og mod tøver han ikke.
”Den bedste medspiller er Mohamed Zidan i FCM. Han var bare vildt god teknisk og kunne noget helt ekstraordinært med
sine driblinger, hvilket man også kunne se, da han spillede i udlandet”. Arjen Robben, der i øvrigt netop har indstillet sin
karriere, beskriver Leon som den bedste modspiller – ”en rigtig hurtig og klog spiller med en god timing – samtidig havde
han et godt spark og var meget målfarlig”.

SPÆNDENDE UDDANNELSE

I 2018 startede Leon på den 3,5 år lange vej til en titel som fysioterapeut. Uddannelsen byder på undervisning i Holstebro
og en del praktikophold. ”Det er spændende at lære om kroppen og hvordan den fungerer. Samtidig er jeg meget motiveret for at kunne hjælpe andre og måske være med til at gøre en forskel for dem”, fortæller Leon.
Leon, der primært holder formen ved lige i motionscentret, håber umiddelbart på, at han efter endt uddannelse skal
arbejde med sports-fysioterapi i en eller anden form. ”Under uddannelsen har jeg dog fået øjnene op for, at der også er
mange andre spændende områder”.
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SPECIALFODBOLD

Sammen med tre medstuderende havde Leon fire gange i foråret 2019 ansvaret for at træne Hammerum IF Specialfodbold. ”Det var meget lærerigt for os og dejligt med en gruppe spillere, som giver direkte respons. Hvis øvelserne var gode,
fik vi det at vide – og hvis ikke var der også klar besked”, fortæller Leon med et smil. ”Derudover var det bare fedt at se
sammenholdet og hvor meget de gik op i træningen”.
Oplevelsen som gæstetræner har heldigvis givet Leon og co. lyst til at bemande samarit teltet til årets stævne. ”Det er
bare herligt at kunne give en hånd med”, lyder den afsluttende kommentar fra den tidligere midtjyske fodboldhelt, der i
dag er bosat i Herning med fru Mette og deres 2-årige datter Lara.

Leon (til venstre) under træning med
Hammerum IF Specialfodbold

MATERIALESPONSORER
EN KÆMPE TAK FOR OPBAKNINGEN
AFFALDSCONTAINER

HJEMMESIDE OG STÆVNEPROGRAM

EMBALLAGE

FIGHTERPOKALER
OG PRÆMIEPODIE

HIFI UDSTYR

LAGEROPBEVARING

TØMRERARBEJDE

Egon Lodahl & Søn ApS
-Siden 1964
FRUGT I FROKOSTKASSER

VIBORGVEJ HERNING

KONTORFORSYNING

HERUDOVER EN STOR TAK TIL DE FRIVILLIGE OG TIL HAMMERUM HALLEN, SPORT 24 TEAM,
HAMMERUM IF OG HERNING DOMMERKLUB FOR DET GODE SAMARBEJDE
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AF FODBOLDHJERTET TAK TIL VORE UNIKKE
SPONSORER - UDEN JER INTET STÆVNE!!
Hovedsponsorer

Guldsponsorer

Sølvsponsor

Bronzesponsor

Skrabelodsponsorer

Kampboldsponsor
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