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Silkeborg-Voel KFUM 2020/2021

1: Stine Bonde
2: Helene Kindberg                                            
4: Naja Frøkjær
5: Eira Aune                         
6: Lea Hansen                  
7: Hege Bakken Wahlquist 
9: Sofie Bæk Andersen
11: Julie Jensen
13: Mathilde Kristensen
14: Louise Ellebæk
16: Eli Marie Raasok
17: Annika Jakobsen
18: Natasja Andreasen
19: Anna Lillesø
24: Jane Schumacher
97: Line Skak

Cheftræner: Jakob Andreasen
Assistent: Ole Jensen
Fysisk træner: Asger Skovgaard
Akupunktør: Lise Moeslund Bender
Fysioterapeut: Thomas Hjort, Nicoline
Wacker og Thea Molsgaard
Massør: Rasmus Niebuhr
Team Coach: Anne Steffensen
Personlig Coach: Mik Ellegaard Bechmann
Holdeleder: Else Thygesen



I det første indbyrdes opgør i denne sæson mellem de to klubber,
endte kampen 20-20. Jane Schumacher blev topscorer for
Silkeborg.Voel med seks scoringer.

Aarhus United er inden kampen placeret som nr. 6 i tabellen, og er
tre point foran Silkeborg-Voel på rækkes ottendeplads.

På den defensive side er gæsterne rigtig fornuftigt kørende, når
man ser det ud fra et statistisk udgangspunkt. Aarhus United har
indkasseret 385 mål i 16 kampe, hvilket kun tre klubber har gjort
bedre efter samme antal kampe.

Julie Jensen er den spiller fra de to hold, der har scoret flest mål i
indeværende sæson. Hun har i 15 kampe scoret 90 mål.

Da de to hold i sidste sæson spillede i JYSK arena i februar måned,
vandt Silkeborg-Voel kampen med 29-25, og kvalificerede sig
samtidigt endegyldigt til slutspillet.  

   

Rundt om kampen

vs





Mikael Bak, adm. direktør Silkeborg-Voel

Efter aftenens kamp vil vi forhåbentlig
kunne sige, at vi er ubesejrede på
hjemmebane i indeværende år! 

Betydningen af kampen mod Aarhus
United er som sædvanligt stor. Det er
efterhånden en selvfølge, at når vi spiller
mod dem, så er der meget vigtige point på
spil ift. at opnå en slutspilsplads. Sådan
forholder det sig også i aften.

Desværre er det heller ikke i aften muligt at
byde tilskuere inden for i JYSK arena. Vi
forsøger imidlertid på bedste vis at give alle
med interesse for klub et så godt produkt
som muligt i denne tid.

Udover at det nu er muligt at læse vores
kampprogram online, har man også
muligheden for at følge vores kamp live.
Dette kan foregå via vores Silkeborg-Voel
App, hvor der er livescore. Faktisk har man
også muligheden for at se kampen live via
vores Facebookside, hvor vi livestreamer
kampen. 

Vores seneste hjemmekamp blev også
livestreamet og tilbagemeldingerne på
dette har været gode.

Aftenens kamp livestreames bl.a. i
samarbejde med Spar Nord, der er
kamppartner og har været en god støtte for
vores klub i efterhånden en del sæsoner.

Hos os kan vi også mærke, at det er en svær
og anderledes tid at navigere rundt i. Vi er
markant udfordrede af de gældende
restriktioner, og er naturligvis rigtig trætte af,
at vi ikke kan byde tilskuere inden for til vores
kampe.

Dialogen med både nuværende partnere og
potentielt kommende partnere er heller ikke
det letteste for øjeblikket, hvor al aktivitet skal
begrænses mest muligt. Heldigvis har jeg dog
en oplevelse af, at alle er indstillede på at se
mulighederne frem for begrænsningerne.

Et eksempel på dette er vores
netværksgrupper, der nu for en periode er
gået over til at afvikle online møder.

Forhåbentlig vil vi inden for en overskuelig
fremtid kunne skue tilbage på alt dette, fordi
at vi der befinder os i en mere normal
hverdag.

I første omgang ønskes alle en god kamp i
aften.

                   
                           

                                                                 

Dagens kamp:
ONSDAG 20. JANUAR 2021 KL.18.30

AARHUS UNITED

Afgørende kamp for tomme tribuner











Vores koncept er seriøst, top-professionelt
arbejde til absolutte bundpriser – vores priser

kan med garanti konkurere med enhver
anden dansk virksomheds.

 
Vores arbejde fordeler sig pt. på tre

overordnede arbejdsområder: Tryk/design,
web og teknisk/rådgivning.





Dagens kampprofil:
JULIE JENSEN

Af Jens I. Rasmussen

24-årige Julie Jensen har allerede prøvet
en del som spiller, og hun er ikke i tvivl om
sin seneste udfordring.

”Mit skifte til Silkeborg-Voel taler for sig
selv. Det har været perfekt personligt for
mig, og det var den rigtige mulighed for
mig. Det er den gamle sandhed om, at
man bliver bedre af at få masser af
spilletid”, siger Julie Jensen.

Hun roser Herning-Ikast og Silkeborg-Voel
for at have været i en god dialog om
hendes klubskifte, og at hun selv kunne
vælge. Hun var kun en sæson i Herning-
Ikast, og selv om det ikke blev til så meget
spilletid, når man er højre back i samme
klub som Stine Skogrand, lærte hun
meget af sit ophold i klubben.

”Det giver noget, når man er omgivet af så
gode spillere som Stine Skogrand, Helene
Frauske og Sabine Englert. Jeg fik et
indblik i, hvad der skal til for at komme helt
til tops, og jeg var med til at spille Europa-
Cup-kampe. Jeg tager altid det bedste
med mig”, siger Julie Jensen.

Fra dag 1 har hun meldt sig ind på holdet i
Silkeborg-Voel, og belønningen kom med
en udtagelse til landsholdets EM-
bruttotrup. ”Det var igen den gamle
sandhed og, at man blive bedre af at
spille”, siger Julie Jensen.

  

Ikke flere frikort

Kampen mod Aarhus United på onsdag
finder hun uhyre vigtig. ”Det er ingen
grund til at pakke det ind. Vi skal vinde,
ellers er vi hårdt presset. Efter vores
nederlag til Randers er der ikke så mange
frikort. Vi skal have point mod de hold,
som ligger under os og omkring os. Jeg
håber der kommer en trodsreaktion efter
Randers-kampen”, siger Julie Jensen.

Kampen bliver igen uden tilskuere, men
det har hun vænnet sig til. ”Når først
fløjten ligger, er man inde i kampen. Jeg
håber selvfølgelig at vi snart må være 500 i
hallen igen, for det er da rart at nogen at
juble ud til”, siger hun.

Det havde hun i sin tid i EH Aalborg, da
hun var med til at rykke klubben op i
Ligaen. ”Det er en af mine bedste
oplevelser som håndboldspiller”, siger Julie
Jensen. Hun startede legen med håndbold
allerede som 3-4-årig i Nibe, og hun havde
en årrække sin mor som træner.

JEG TAGER ALTID DET BEDSTE MED MIG



FAKTA

Lærerstudie i Aalborg

Julie Jensen har bevaret kontakten til det
nordjyske, for hun bor fortsat i Aalborg,
hvor hun læser til lærer. Hun skulle gerne
blive færdig til sommer.

”Det giver så mere ro på at kunne lægge
lærebøgerne væk”, siger Julie Jensen, der
prioriterer sin håndboldkarriere særdeles
højt.

Hun tager altid det bedste med sig. Det
har Silkeborg-Voel nydt godt af. ”Jeg
drømmer om at blive en etableret profil på
et ligahold, hvor jeg har en masse ansvar”,
sagde hun kort efter sin tiltræden i
Silkeborg-Voel.

Det er hun godt på vej til med 82 mål i 14
kampe fra hendes venstrehånd i denne
sæson.

Julie Jensen

Højre back

24. februar 1996

 

Trøjenummer: 11

 

Tidligere klubber:

Nibe 

Vendsyssel Håndbold

EH Aalborg

Herning-Ikast Håndbold 

 

 

Personlig sponsor:

Areo A/S 

 



   Dato                Kl.                              Hjemmehold    -    Udehold                                   Resultat
   

 25. aug.            20.00                         Silkeborg-Voel   -   Herning-Ikast Håndbold                20-36          

 1. sep.              18.30                         Silkeborg-Voel   -   Randers HK                                  26-21          

 05. sep.            19.00                         Skanderborg Håndbold   -   Silkeborg-Voel                 25-27          

 07. sep.            20.00                         Aarhus United   -   Silkeborg-Voel                               20-20  

 16. sep.            18.30                        Silkeborg-Voel - København Håndbold                        26-28

 22. sep.            19.30                        Vendsyssel Håndbold   -   Silkeborg-Voel                    26-29    

 08. okt.             20.00                        Silkeborg-Voel   -   Viborg HK                                      22-32         

 14. okt.             18.30                        Team Esbjerg   -   Silkeborg-Voel                                29-29          

21. okt.              18.30                        Silkeborg-Voel   -   Odense Håndbold                         18-28           

01. nov.             16.00                        Holstebro Håndbold   -   Silkeborg-Voel                      21-27           

06. nov.             18.30                        Silkeborg-Voel   -   Ajax København                           29-19           

11. nov.            19.30                         Nykøbing F. Håndbold -   Silkeborg-Voel                    28-27           

18. nov.            20.00                         Silkeborg-Voel   -   Horsens Håndbold                        23-24           

30. dec.            19.00                         Silkeborg-Voel  - Skanderborg Håndbold                   30-24

06.  jan.             18.30                        Herning-Ikast Håndbold -  Silkeborg-Voel                  29-28

13. jan.              18.30                        Randers HK   -   Silkeborg-Voel                                 26-23      

20. jan.              18.30                        Silkeborg-Voel -  Aarhus United                        

27. jan.             18.30                         København Håndbold   -   Horsens Håndbold                   

31. jan.             13.00                         Silkeborg-Voel    -   Vendsyssel Håndbold                                      

03. feb.             19.00                         Viborg HK - Silkeborg-Voel                            

10. feb.             18.30                         Silkeborg-Voel - Team Esbjerg                 

18. feb.             18.30                         Odense Håndbold - Silkeborg-Voel                                                 

23. feb.             18.30                         Silkeborg-Voel - Holstebro Håndbold                           

27. feb.            14.00                          Ajax København - Silkeborg-Voel

03. mar.            18.30                         Silkeborg-Voel - Nykøbing F. Håndbold

10. mar.             18.30                        Horsens Håndbold - Silkeborg-Voel

Kampkalender 2020/2021





Funder Dalgårdsvej 1
8600 Silkeborg



Silkeborg-Voel 



Silkeborg-Voel 



VI STØTTER 
SILKEBORG-VOEL



HENT VORES APP
"SILKEBORG-VOEL"

 
Læs nyheder, stem på kampens spiller 

og følg livescore 
 

ANDROID IOS



3: Trine Knudsen
4: Maria Berger Wierzba
6: Annika Meyer
7: Emma Mogensen
8: Line Ellertsen
9: Frederikke Glavind Hedegaard
10: Mie Guldager
11: Sophia Snogdal

Cheftræner: Heine Eriksen
Assistenttræner: Bo Rudgaard

Aarhus United

17: June Bøttger
18: Lisa Maria Hammer Pedersen
19: Marie Sørensen
21: Thea Sturludóttir
22: Cecilie Mørch Hansen
23: Charlotte Lund Mikkelsen
27: Line Berggren Larsen
88: Mathilde Neesgaard



DENT FIX

WWW.DENTFIX.DK

28952012

Tømmerbyvej 12

8653 Them



Hovedsponsorer

Toppartnere



Ligapartnere



Guldpartnere



Sølvpartnere



Bronzepartnere

Erhvervsklub



Bambusa Kvindeligaen


