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Når du er så dedikeret, som 
Todd er, vil du naturligt stille 
krav til dine omgivelser.  
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Blue Fox-direktør Torben Skovsgaard:
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En legende vender tilbage
For 28 år siden foretog Frits Nielsen det måske vigtigste telefonopkald i Herning 
Ishockey Klubs historie. Fra en lille købmandsbutik i landsbyen Flade på Mors.
Den daværende HIK-træner drønede ind til købmanden på Torvegade sammen med 
sin anfører Benny Skou og fik lov at låne telefonen til et hasteopkald til udlandet. 
Han ringede til USA. Til Todd Bjorkstrand.
En måned senere var Bjorkstrand installeret i en lejlighed i Herning, og skøjterne 
slebet til den største importsucces i dansk ishockeys historie.
Todd Bjorkstrand støvsugede ligaen for titler og rekorder. Han vandt 13 danske 
mesterskaber over de næste 26 år. Han satte dansk rekord for flest mål (627), flest 
assists (572) og flest point (1199) gennem sine 550 kampe!
Men i de seneste to sæsoner har Herning været uden Todd Bjorkstrand - og  han 
har været uden Herning. Den ærgerrige, hårdtarbejdende amerikaner søgte lykken 
i den lidt større østrigske liga. Uden held. Nu er han tilbage.
I dette optaktsmagasin går vi tæt på Todd Bjorkstrand. Denne gang ikke ved at 
skildre hans mange titler og rekorder, men ved at lade folkene rundt om ham tale. 
Vi har spurgt en materialemand, klubbens direktør og to spillere, hvilket indtryk 
Todd Bjorkstrand gør på dem. Hvad kræver han? Hvordan er han at arbejde med? 
Det er der kommet interessante svar ud af. Mere om det på side 10-12.
En ny sæson betyder også altid nye udlændinge. Herning Blue Fox går i år ind til 
sæsonen med syv importspillere. Ales Sova får »genvalg« i backlinjen, og Bra-
nislav Rehus er vendt tilbage i angrebet. Dertil kommer fem nye angribere, som 
til sammen ligner en stærk og spændende gruppe. 
Største profil er på papiret Jamie Johnson. Den 34-årige canadier - der har spillet 
to sæsoner i KHL, én sæson i den tyske DEL-liga og over 450 AHL-kampe -  ligner 
centeren i førstekæden. Som direkte arvtager for Jerred Smithson. Vi tegner et 
portræt af  Jamie Johnson på side 16-17.
Hockeytime byder også på en ekspertvurdering af  ligaen, en hjertevarm historie 
om en inkarneret fan, en beretning om den kraftige renovering af  Kvik Hockey 
Arena og en historie om, hvordan de mange unge spillere får job, uddannelse og 
top-ishockey til at gå op i en højere enhed.
 Rigtig go’ læselyst

Af Jørn Just Kristensen Sportsredaktør, Herning Folkeblad
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Af Allan Kjeldsen sporten@herningfolkeblad.dk

TALENT Herning Ishockey Klubs talentfabrik er igen 
tvunget på hårdt arbejde. Væk er velkendte profiler som 
Steffen Frank og Kasper Degn, stortalentet Kristoffer 
Lauridsen samt Joachim Linnet. En samlet rutine på godt 
1000 kampe i den danske liga, og de danske erstatninger 
skal igen primært findes i egne rækker.
20-årige Markus Jensen står nu pludselig tilbage som en 
af  de erfarne danske angribere på holdet, og han er klar 
til at gå forrest for det nye kuld »ræveunger«. 
- Jeg føler ikke noget større pres af  den grund. Jeg vil 
nærmere vende den om og sige, at jeg er faktisk glad 
for det. Det giver mig en større rolle på holdet, og jeg 
føler selv, at jeg bliver bedre i år. Så jeg håber at kunne 
bidrage med nogle flere mål og point, siger den teknisk 
stærke forward.

Blåt blod i årerne

Som søn af  legendariske Dan Jensen og bror til NHL-
aktuelle Nicklas Jensen hviler der måske i manges øjne 
et ekstra pres på Markus Jensen. 
Sidste sæson gav løfter om et snarligt gennembrud, og 
han tror på, at han kan tage næste skridt i Blue Fox. 
- Jeg valgte at skrive to år med Herning, fordi jeg er glad 
for at være her. Sidst skrev jeg en treårig kontrakt, som 
bød på op- og nedture, men jeg synes, jeg spillede godt 
i sidste sæson. Jeg kan godt lide måden, vi gør tingene 

på her i klubben, og jeg har jo et indgående kendskab til 
trænerstaben, påpeger han. 
Det var netop Todd Bjorkstrand, som i sin tid gav den 
blot 16-årige Markus Jensen debut på førsteholdet - præ-
cis som det var tilfældet med storebror, Nicklas Jensen. 
- Vi har haft nogle indledende samtaler om, hvordan jeg 
kan blive bedre. Det er meget de små ting, vi har snak-
ket om, men det er ikke, fordi vi har sat konkrete mål 
for sæsonen. Jeg skal først og fremmest hjælpe holdet 
på den måde, jeg nu kan, fortæller den unge forward.

Gennembrudet kommer i år

Særligt i sidste sæsons slutspil viste Markus Jensen, at 
han har evnerne til at blive en profil for Blue Fox. 
Stærkt offensivt spil med 20 point over hele sæsonen og 
karakteristisk hårdt arbejde kulminerede med en bæ-
rende rolle på det danske U20-landshold. 
Sidste sæsons smertelige finalenederlag til rivalerne fra 
Esbjerg sidder stadig i midtjyden. Nummer 25 spår en 
ny topplacering i den kommende sæson.
 - Jeg synes faktisk, at vi har et rigtigt godt hold i år. Vi 
har fået en rigtigt spændende offensiv, og Todd plejer at 
have styr på vores defensiv. Jeg bliver i hvert fald skuffet, 
hvis ikke vi når langt igen i år, siger han. 
Også på det personlige plan er Markus Jensen ikke bleg 
for at have store ambitioner. 
- Jeg håber og tror, at jeg i år leverer min bedste sæson 
nogensinde, siger Markus Jensen.

Talentet føler sig klar  
til sin bedste sæson

MARKUS 
JENSEN
Født 22. maj1996 (20 år) i Herning
Højde: 180 cm
Vægt: 89 kg
Position: Venstre wing eller center

Klubkarriere:
2011-13  Herning IK U17 
  - 38 kampe, 50 mål, 90 point
2012-13  Herning IK U20 
  - 18 kampe, 17 mål, 28 point
2012-15  Herning IK 1. division 
  - 51 kampe,16 mål, 42 point
2012-16  Herning Blue Fox 
  -168 kampe, 15 mål, 41 point

Landskampe:
2012-14  Danmark U18 
  - 36 kampe, 8 mål, 28 point)
2016-16  Danmark U20 

Markus Jensen har store forventninger til både holdet og sig selv i den forestående sæson

Markus Jensen forventer igen, at Blue Fox 

kommer til at spille med om guldet, og 

den 20-årige angriber føler sig klar til at 

bidrage mere end nogensinde.   

Foto: Tom Laursen 
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Af Kenneth Kristiansen kgk@herningfolkeblad.dk

EKSPERT - Herning-holdet ser lidt styrket ud i forhold til 
sidste sæson. Jeg har faktisk fidus til dem.
Ordene kommer fra Jimmy Bøjgaard, der kommente-
rer kampene fra Metal Ligaen på TV2 Sport. Gammel 
Herning-dreng er han også, kommentatoren, og han spår 
Herning Blue Fox til som minimum at nå DM-semifina-
lerne i den nye sæson.
- Dels fordi Todd Bjorkstrand er tilbage, og dels på grund 
af  de spillere, de har hentet. Desuden ser de bedre forbe-
redte ud i år og har skrevet med de nye spillere tidligere. 
Så jeg har dem ret højt oppe på listen blandt de vel seks 
hold i ligaen, der kan komme i semifinalerne, siger Jimmy 
Bøjgaard.

Bjorkstrand begejstrer

Det begejstrer ham, at Todd Bjorkstrand nu igen er chef-
træner for Blue Fox.
- Det er fedt, at Todd er tilbage. Det er godt for ligaen at 
få så stor en profil tilbage, og han er bare en af  de største 
nogensinde i dansk ishockey - både som spiller og træner. 
Det er godt for Herning, vurderer Jimmy Bøjgaard.
- Nøgternt vurderet og lidt groft sagt er de i klubben vel 
ikke kommet så meget videre, siden han var der sidst. 
Men det har nok også været sundt for dem at prøve noget 
andet, lyder det fra tv-eksperten.
Han er sikker på, at Todd Bjorkstrand igen op til denne 
sæson har formået at sammensætte et stærkt hold.

- Nu skal vi først lige se de nye udlændinge i aktion, men 
det vil overraske mig meget, hvis de ikke slår til. Todds 
historik og grundighed fortæller, at det bliver en flok spil-
lere, der leverer over gennemsnittet i i ligaen, siger han.
- Todds evne til at scoute spillere har gennem tiden været 
unik i den danske liga, roser Jimmy Bøjgaard.
Derfor regner han altså med, at Herning Blue Fox når 
langt i denne sæson. Måske endda hele vejen til finale-
kampe om mesterskabet.
- Det kan godt lade sig gøre, hvis de finder den der nøgle 
og kommer til at spille, som Todd gerne vil spille, vur-
derer tv-kommentatoren.

Afgørende defensiv

Han peger især på defensiven som en afgørende faktor, 
hvis Blue Fox skal gå hele vejen.
- Man ved bare, at Todd Bjorkstrand ikke kommer til at 

lave et hold med en dårlig defensiv. Jeg vil faktisk vædde 
på, at Herning bliver et af  de hold, der kommer til at 
indkassere færrest scoringer, lyder det.
Men Herning Blue Fox er langt fra den eneste bejler til 
en topplacering. Jimmy Bøjgaard nævner SønderjyskE, 
Esbjerg, Frederikshavn, Rungsted og Odense som de 
øvrige kandidater til semifinalepladserne.
- Der er 10 hold i ligaen, der gerne vil i semifinalerne, og 
der er seks hold, der kan, vurderer han.
I sidste sæson var det Esbjerg, der snuppede DM-guldet 
efter seks finalekampe mod netop Blue Fox. Men det er 
ikke esbjergenserne, der snupper mesterskabet denne 
gang, spår Jimmy Bøjgaard.
- Jeg er nødt til at nævne SønderjyskE som favoritter. 
Økonomisk har de bare bedre forudsætninger end de 
andre hold, men jeg tror nu alligevel ikke, at de bare 
sådan lige kommer til at nappe guldet, siger han.

Tv-kommentatoren  
har fidus til Blue Fox

Det er fedt, at Todd er tilbage. Det er 
godt for ligaen at få så stor en profil 
tilbage, og han er bare en af de største 
nogensinde i dansk ishockey - både som 
spiller og træner

Jimmy Bøjgaard regner med, at Todd Bjorkstrand har samlet et hold, der mindst kommer til DM-semifinalerne

Jimmy Bøjgaard ser SønderjyskE som 

DM-favoritter, men også Herning Blue 

Fox kan nå langt - og måske kæmpe 

med om mesterskabet.   

Foto: PR-foto
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Af Jørn Just Kristensen jjk@herningfolkeblad.dk

ARBEJDE Alle hverdage byder både på ishockey og kon-
torarbejde for Sebastian Ruders. 
Den 19-årige angriber er på kontrakt hos de danske 
vicemestre, Herning Blue Fox. Han har seks ugentlige 
træningspas på is med resten af  holdet. Dertil kommer 
styrketræning. Men Sebastian Ruders har også et andet 
job. Han er kontorelev hos Krifa og sidder ved skrive-
bordet i Poulsgade fem dage om ugen.
- Jeg er glad for, at det kan lade sig gøre. Man bliver jo 
ikke rig af  ishockey, og elevuddannelsen giver mig jo 
et stykke papir, jeg kan bruge efter hockeykarrieren, 
påpeger Sebastian Ruders.
Arbejdsgiveren har været yderst fleksibel. På de dage, 
hvor den unge angriber har morgentræning, møder han 
først klokken 11.45 og bliver til langt hen på eftermid-
dagen. Modsat møder han tidligt og går klokken 15 på 
de dage, hvor istræningen er klokken 16. 
- De har hjulpet med at finde en løsning, der fungerer for 
mig, fortæller Sebastian Ruders, som begyndte hos Krifa 
for et par uger siden.

Ishockey er ingen guldgrube

Størstedelen af  hans holdkammerater står i samme si-
tuation. 13 ud af  17 danske spillere i Herning Blue Fox 
har job eller studie ved siden af  ishockeykarrieren (se 
faktaboks).
Det giver lange arbejdsuger for spillerne, men det er nød-
vendigt, fastslår klubbens direktør, Torben Skovsgaard.
- Ishockeyspillere bruger ligeså meget tid på deres sport, 
som fodboldspillere gør. Men der er bare ikke samme 
indtjeningsmuligheder i vores sport. Det gør, at langt 

de fleste er nødt til at have noget ved siden af. Det kan i 
mange tilfælde også være godt for dem. Men der er også 
nogle, der har nogle meget lange dage, der ikke altid er 
misundelsesværdige, siger Torben Skovsgaard.
Klubben hjælper gerne kontraktspillerne med at finde 
job. Ofte sker det via sponsorer og samarbejdspartnere.
- Det kræver stor fleksibilitet af  en arbejdsgiver, og der 
er også brancher, hvor det næsten ikke kan lade sig gøre. 
Speditionsbranchen er for eksempel meget svær at få 
til at gå op med de krav, en ishockeyspiller har med af-
tenkampe og morgentræninger og så videre, forklarer 
Torben Skovsgaard.

Blue Fox mærker velvilje

Han vil dog godt rose det lokale erhvervsliv.
- Vi mærker velvilje over for at tage vores spillere ind. 
I år havde vi mange unge spillere, der skulle ud, men 
det lykkedes faktisk fint, fortæller Blue Fox-direktøren.  
I uddannelsessystemet går det endnu smidigere. Der er 
udviklet modeller, som giver plads til sporten helt fra 9. 
klasse under Herning Elite og op gennem gymnasiet til 
seniorkarrieren i Metal Ligaen i Blue Fox.
- Det kører rigtigt godt, pointerer Torben Skovsgaard. 
For Sebastian Ruders venter der nogle hårde år med job 
og ishockey, men ambitionerne går han ikke på kom-
promis med nogen af  stederne. Han vil igennem uddan-
nelsen, og han vil frem over isen med hockeykarrieren.
Han brød ind på holdet i sidste sæson, hvor det blev til 
17 kampe i grundspillet og otte i slutspillet.
- Mit mål er at blive mere etableret på holdet i år. Det er 
mit første rigtige år hos Blue Fox, og nu skal jeg vise, 
at jeg kan bidrage med det, jeg står for: Fart og hårdt 
arbejde, siger den 19-årige angriber og kontorelev.

»Rævene« dobbeltjobber
JOB OG  
ISHOCKEY
13 af kontraktspillerne i Herning Blue Fox har job 
eller uddannelse ved siden af ishockeykarrieren:

 � Mathias Mølgaard - Handelselev hos Uggerhøj 
Herning

 � Mathias Andersen - Pædagogmedhjælper i en 
børnehave i Hammerum

 � Thomas Andersen - Læser HA Erhvervsøko-
nomi på HIH, arbejder deltid hos IBF

 � Patrick Madsen - Sælger, indkøber og marke-
ting hos Dantell A/S

 � Kristoffer Søgaard Jensen - IT-supporter hos 
spildansknu.dk

 � Sonny Hertzberg - Lagerarbejder hos One-
vision

 � Kristian Kragh - Går på HF i Herning
 � Sebastian Ruders - Kontorelev hos Krifa
 � Daniel Nielsen - Lagermedarbejder for Hübsch
 � Lasse Duga Laugesen - Læser HF-enkeltfag
 � Rasmus Knudsen - Er støtte/kontaktperson for 
unge drenge og vikar i en børnehave

 � Lasse Lassen - læser på Aalborg Universitet
 � Mathias Pedersen - IT-support på spildansknu.
dk, tjener på Café Poulsen og freelance web-
designer

Alle truppens udenlandske spillere er fuldtidspro-
fessionelle. Det samme er landsholdsspillerne 
Daniel K. Nielsen og Simon Nielsen samt de unge 
spillere Oliver Gatz Nielsen og Markus Jensen.

19-årige Sebastian 

Ruders har vist 

lovende takter på 

isen og har store 

ambitioner med sin 

sport. Men han ved 

også, at der er behov 

for uddannelse til 

tiden efter karrieren.    

Foto: Tom Laursen

13 ud af 17 danske spillere i Herning Blue Fox har job eller studie ved 
siden af en krævende karriere som ishockeyspiller



Ford C-MAX Titanium 1,6 Ecoboost 150 hk.  
2011 , 6 gear, 1.6 SCTI Ecoboost, Panther black metal-
farve, 16” alufælge, 2 zone klima, sædevarme, regnsen-
sor, auto. nedbl. bakspejl, fartpilot, fjernb. c.lås, varme i 
forrude, startspærre, kørecomputer, infocenter, bluetooth, 
fartpilot, højdejust. forsæde, 4x el-ruder.

km. 96.000  ............................... 169.900

Ford C-MAX 1,6 Titanium TDCI 115 hk
2012, 6 gear, 16” alufælge, 2 zone klima, sædevarme, 
regnsensor, auto. nedbl. bakspejl, fartpilot, fjernb. c.lås, 
varme i forrude, startspærre, kørecomputer, infocenter, 
bluetooth, fartpilot, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, start/
stop, el-spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat.

km. 39.000  ............................... 189.900

Ford C-MAX 1,6 Titanium TDCI 115 hk  
2012, 6 gear, 16” alufælge, 2 zone klima, sædevarme, 
regnsensor, auto. nedbl. bakspejl, fartpilot, fjernb. c.lås, varme 
i forrude, startspærre, kørecomputer, infocenter, bluetooth, 
fartpilot, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, start/stop, el-spejle 
m/varme, cd/radio, multifunktionsrat, armlæn, isofi x.

km. 31.000  ............................... 194.900

Ford C-MAX 2,0 Titanium TDCI 140hk
2012, 6 gear, 16” alufælge, 2 zone klima, sædevarme, 
regnsensor, auto. nedbl. bakspejl, fartpilot, fjernb. c.lås, varme 
i forrude, startspærre, kørecomputer, infocenter, bluetooth, 
stemmestyring til bl.a. radio og klimaanlæg, fartpilot, højde-
just. forsæde, 4x el-ruder.

km. 76.000 ................................ 184.900

Motorpoint / Cypresvej 19-21 / 7400 Herning / Tlf. 70 70 11 07 / motorpoint.dk / en del af Leasing.dk A/S

NYERE BILER OG SKARPE PRISER

SØNDAGSÅBENT

KL. 11-16

20” alufælge, mørktonede ruder i 
bag, sænket, læderindtræk, (sort Milano), 4 zone klima (klima for 
bagsædepassagerer, Navigation, MMI med bakkamera, blueto-
oth, armlæn, isofi x, parkeringssensor, sædevarme, regnsensor, 
udv. temp. måler, auto. nedbl. bakspejl, fartpilot, LED lygter for og 
bag, audi musiv interface, fralægningspakke, fi s, splitbagsæde, 
læderrat, lygtevasker, tågelygter, Xenonlys, (Bi-xenon),  business 
pakke, lyspakke, Radio med cd-boks, 4x el-ruder, 7 airbags, abs, 
antispin, esp, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, 1 ejer, ikke 
ryger, lev. nysynet, service ok, diesel partikel fi lter, nyserviceret, 
FANTASTISK VOGN, velegnet til fl exleasing! Attraktiv beskatning! 

FULDT UDSTYR, Head Up display, bakka-
mera, ratgearskifte, HiFi professionel, Lyspakke, læder på in-
strumentbord (sort), el-soltag, navigation, (professionel), 2 
zone klima, (4 zoner), xenonlys, (bi-xenon med adaptivt kurvelys, 
varme i rat, læderindtræk, (beige), el indst. forsæder, (komfort-
sæder med memory), aftag. træk, (750/3500 kg u/m bremser),  
mørktonede ruder i bag, tagræling, hvide blink, servo, komfort 
adgang, lygtevasker, tågelygter, auto. nedbl. bakspejl, multifunk-
tionsrat, håndfrit til mobil, armlæn, 4x el-ruder, el-spejle m/var-
me, udv. temp. måler, regnsensor, kørecomputer, fartpilot, fjernb. 
c.lås, parkeringssensor, (for og bag + bakkamera), cd changer, 
stemmestyring, privacy ruder ab fabrik, bmw online, bmw assist, 
service ok, ikke ryger, esp, antispin, abs, indfarvede kofangere, 
startspærre, radio med cd-boks KM 153.000..... 674.900

Ford Galaxy 2.0 TDCI 140 Aut. 7/2011 7 sæder, powershift, 2 
zone klima, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spej-
le m/varme, cd/radio, multifunktionsrat, isofi x, stofi ndtræk, lyg-
tevasker, tågelygter, læderrat, varme i forrude, udv. temp. måler, 
infocenter, kørecomputer, fjernb. c.lås, aut., 6 airbags, abs, an-
tispin, esp, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, tagræling, 
ikke ryger, service ok, diesel partikel fi lter, FANTASTISK familiebil, 
leveres inklusive aut. FORD servicecheck, husk at vi gerne tager 
din bil i bytte og fi nansierer din handel på gunstige vilkår KM 

Aston Martin DB9 2/2010 Touchtronic, sort læder med me-
mory for begge forsæder, nyserviceret hos Aston Martin Cph. i 
2015, Aston Maritin Extended Warranty kan tegnes i 24 måneder, 
komplet nye bremser for og bag, 400W soundsystem, aut., 19” 
alufælge, sort himmel, fuldaut. klima, multifunktionsrat, sæde-
varme, parkeringssensor, ratgearskifte, fartpilot, kørecomputer, 
udv. temp. måler, xenonlys, tågelygter, lygtevasker, læderrat, 
læderindtræk, 4 airbags, abs, antispin, esp, servo, hvide blink, 
indfarvede kofangere, el indst. forsæder, el-spejle m/varme, cd/
radio, nysynet, service ok, en eksklusiv klassiker med 6.0 V12 i 
sort/sort/sort, velegnet til fl exleasingKM 60.000..... 1.695.000

Ford C-Max 2.0 TDCI 140 Titanium 7/2012 6 gear, 16” alufælge, 
2 zone klima, Frozen White, sædevarme, regnsensor, auto. nedbl. 
bakspejl, fartpilot, fjernb. c.lås, varme i forrude, startspærre, kø-
recomputer, infocenter, bluetooth, stemmestyring til bl.a. radio 
og klimaanlæg, fartpilot,  højdejust. forsæde, 4x el-ruder, start/
stop, el-spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat, armlæn, 
isofi x, bagagerumsdækken, kopholder, stofi ndtræk, splitbagsæ-
de, læderrat, lygtevasker, tågelygter, 6 airbags, abs, antispin, esp, 
servo, hvide blink, indfarvede kofangere, mørktonede ruder i bag, 
ikke ryger, service ok, udv. temp. måler, må trække 1.500 kg ved 
montering af træk, aut. Ford service inkluderet i prisen!!, husk at 
vi gerne tager din bil i bytte og fi nansierer din handel på gunstige 
vilkår KM 58.000..... 229.000

Ford Focus 1.6 TDCI 109 Trend Coll. std.  7/2011 Collection ud-
gave med masser af udstyr bl.a., bluetooth, (BURY bluetooth), 
2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter, 
startspærre, varme i forrude, udv. temp. måler, sædevarme, 
højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, 
multifunktionsrat, bagagerumsdækken, kopholder, stofi ndtræk, 
splitbagsæde, læderrat, lygtevasker, tågelygter, 6 airbags, diesel 
partikel fi lter, service ok, ikke ryger, tagræling, indfarvede kofan-
gere, hvide blink, servo, esp, antispin, abs, isofi x, bemærk 22, 7 
km/l, vi tager gerne din bil i bytte og fi nansierer dit bilkøb på gun-
stige vilkår KM 157.000..... 99.000

Audi Q5 3.0 TDI S-tronic 5/2011 S-Line + Sportspakke,  pano-
rama tag, sorte S Line exclusiv sportslædersæder, sportspakke, 
sædevarme, (både for og bag), 2 zone klima, parkeringssensor, 
(for og bag), 4x el-ruder, el-spejle m/varme, isofi x, el indst. fø-
rersæde, glastag, navigation, bluetooth, læderindtræk, splitbag-
sæde, lygtevasker, tågelygter, xenonlys, 8 airbags, abs, antispin, 
esp, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, 1 ejer, ikke ryger, 
service ok, diesel partikel fi lter, aut.gear/tiptronic, (s-tronic), 
mørktonede ruder i bag, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, 
regnsensor, fartpilot, kørecomputer, infocenter, 19” alufælge, 
SUPER FRÆK Q5 - Hvid S Line med SUPER UDSTYR! Velegnet til 
fl exleasing KM 89.000..... 669.900

Ford Focus 1.6 TDCI 115 Trend 5/2012 6 gear, airc., fjernb. c.lås, 
bluetooth, isofi x, armlæn, multifunktionsrat, cd/radio, el-spejle 
m/varme, 4x el-ruder, sædevarme, splitbagsæde, læderrat, tå-
gelygter, lygtevasker, 6 airbags, abs, antispin, esp, servo, hvide 
blink, indfarvede kofangere, ikke ryger, service ok, diesel partikel 
fi lter, startspærre, infocenter, kørecomputer, udv. temp. måler, 
pris inkl. aut. FORD service før levering, Hill start, stemmestyring 
til telefon, USB/Aux/BT, husk at vi gerne tager din bil i bytte og 
fi nansierer dit bilkøb på gunstige vilkår KM 73.000..... 164.900

Ford Mondeo 2.0 203 Aut. Titanium 3/2011 Xenonlys, LED køre-
lys,  aut., (Powershift med dobbeltkobling), parkeringssensor, (for 
og bag), 17” alufælge, 2 zone klima, fartpilot, regnsensor, varme 
i forrude, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, kørecomputer, 
infocenter, startspærre, fjernb. c.lås, sædevarme, højdejust. for-
sæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, multifunktions-
rat, bluetooth, armlæn, isofi x, bagagerumsdækken, kopholder, 
stofi ndtræk, (sort), splitbagsæde, læderrat, lygtevasker, tåge-
lygter, 7 airbags, abs, antispin, esp, servo, hvide blink, indfarvede 
kofangere, ikke ryger, nysynet, service ok, husk at vi gerne tager 
din bil i bytte og fi nansierer din bil på gunstige vilkår, frisk aut. 
Ford service inkluderet i prisen KM 103.000..... 259.900
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Motorpoint / Cypresvej 19-21 / 7400 Herning / Tlf. 30 89 10 66 / motorpoint.dk / en del af Leasing.dk A/S

HERNINGS NYE BILHUS
Motorpoint er beliggende på Cypresvej 19-21 i Herning i de ”gamle” Ford-bygninger. Vi er en del af Leasing.dk og beskæftiger os med køb, salg, fi nansiering og leasing af person- og 
varebiler fortrinsvis fra vort eget leasingselskab, Leasing.dk A/S. Det betyder, at den typiske bil i vores store indendørs udstilling er mellem 36 og 72 måneder gamle, med gode km-tal, 
og som udgangspunkt med fuld og dokumenterbar servicebog. Vi sælger til både private og erhverv – og gennem vort leasingselskab kan vi tilbyde attraktive løsninger, bl.a. fl ex-lea-
sing og split/dele-leasing. Vi har altid et stort lager af spændende biler, men fremskaff er også gerne biler med specifi kke data hos vore europæiske samarbejdspartnere.

45 spændende 
biler på vej

Tjek vores hjemmeside
og kig ind på Cypresvej

(Det gamle Ford)

Ford Mondeo 1.6 TDCI 115 Econetic Stc.
 Flere modeller og farver på lager.

174.900

Ford Mondeo 2.0 TDCI 140 Trend Stc.
6/2011. Flere modeller og farver på lager.
KM mellem 130.000-140.000

Priser fra ...................... 159.900

Ford Mondeo 2.0 TDCI 140 Trend Stc.
5/2012. Flere modeller og farver på lager.
KM mellem 69-80.000

Priser fra ...................... 189.900

Ford Focus 1.6 TDCI 115 Titanium Stc. 
5/2012. Flere modeller og farver på lager.
KM mellem 60-90.000

Priser fra ...................... 174.900

Ford Focus 1.6 SCTI 150 hk Ecoboost 
7/2012. Flere modeller 
og farver på lager. KM mellem 55-68.000

189.900

Ford Focus 1.6 SCTI 150 hk Ecoboost 
Titanium Stc. 7/2012. Flere modeller og 
farver på lager. KM mellem 42-65.000

Priser fra ...................... 209.900 

Ford Focus 109 TDCI Trend Collection
5/2011. 
KM 58.000

Pris ................................ 124.900

Ford C-max 1.6 TDCI 115 hk Titanium
7/2012. Flere modeller og farver på lager.
KM 31-43.000

Priser fra ...................... 219.900 

Flere modeller og farver på lager.

94.900

Ford KUGA 2.0 TDCI 140 Trend
8/2011. Flere modeller og farver på lager.
KM 48-53.000

Priser fra ...................... 239.900

Ford Mondeo 2.0 TDCI 140 Powershift 
aut. Trend stc. 7/2011. Flere modeller 
og farver på lager. KM 64-79.000

Priser fra ...................... 204.900

Ford Transit 280 S 85 hk
Ambiente Van 3/2011. Ekskl. moms.
Flere modeller på lager. KM 33-63.000

Priser fra ........................... 84.900

OVER 130 
BILER 

PÅ LAGER

POINT

NYERE BILER OG SKARPE PRISER

SØNDAGSÅBENT

KL. 11-16
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MOTORPOINT

HERNINGS NYE BILHUS
Motorpoint er beliggende på Cypresvej 19-21 i Herning i de ”gamle” Ford-bygninger. Vi er en del af Leasing.dk og beskæftiger os med køb, salg, fi nansiering og leasing af person- og 
varebiler fortrinsvis fra vort eget leasingselskab, Leasing.dk A/S. Det betyder, at den typiske bil i vores store indendørs udstilling er mellem 36 og 72 måneder gamle, med gode km-tal, 
og som udgangspunkt med fuld og dokumenterbar servicebog. Vi sælger til både private og erhverv – og gennem vort leasingselskab kan vi tilbyde attraktive løsninger, bl.a. fl ex-lea-
sing og split/dele-leasing. Vi har altid et stort lager af spændende biler, men fremskaff er også gerne biler med specifi kke data hos vore europæiske samarbejdspartnere.

45 spændende 
biler på vej

Tjek vores hjemmeside
og kig ind på Cypresvej

(Det gamle Ford)

STORT 1 ÅRS FØDSELSDAGSSALG
MED ENDNU SKARPERE PRISER PÅ NYERE BILER

SOLFILM
1.500

FAST
ANHÆNGER-

TRÆK
3.500

UNDER-
VOGNS-

BEHANDLING
2.500

FAST
RENTE
2.99%

Kan også leases 
fra 995,- + moms 

pr. måned

Alle biler er 
ekskl. levering

* Tilbuddene er 
gældende v/ køb af bil 
indtil 15. november

*
* * *

Tlf. 70 70 11 07

SLUTSPURT

Motorpoint har Danmarks største udvalg i lettere brugte Ford personbiler. 3–6 år gamle og primært biler som kommer retur 
fra vort eget leasingselskab, Leasing.dk, og alle leveret med Ford autoriseret service og 6 mdr. garanti. Altid ultra-skarpe 
priser. Evt. fi nansiering klarer vi til en attraktiv fast rente uden risiko. Vi er eksperter i alle typer leasing - også privatleasing. 
Du fi nder os i de gamle Ford lokaler på Cypresvej.

Ford Mondeo 1,6 TDCI 115 hk St. Car
2011, 6 gear, fartpilot, 23, 3 km/l !!!, 2 zone klima, fjernb. c.lås, 
kørecomputer, infocenter, udv. temp. måler, startspærre, 
varme i forrude, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, 
el-spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat, bagagerums-
dækken, isofi x, stofi ndtræk, splitbagsæde, læderrat.

km. 90.000  ............................... 152.900

Ford Mondeo 2,0 TDCI 140 hk AUT. 
Trend St. Car 
2011, Powershift automatgear, 2 zone klima, fjernb. c.lås, 
kørecomputer, infocenter, udv. temp. måler, startspærre, 
varme i forrude, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, 
el-spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat, bagagerums-
dækken, isofi x.

km.77.000  ................................. 174.900

Ford Galaxy 2,0 TDCI 140 hk. Trend  
2011, 7 sæder vel og mærke til 7 fuldvoksne , 2 zone klima, 
sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/
varme, cd/radio, multifunktionsrat, isofi x, stofi ndtræk, 
lygtevasker, tågelygter, læderrat, varme i forrude, udv. temp. 
måler, infocenter, kørecomputer, fjernb. c.lås.

km. 62.000 ................................ 244.900

Ford Galaxy 2,0 Ecoboost 203 hk. AUT  
2010, 7 sæder, fantastisk familevogn med 7 sæder, masser af 
udstyr og 203hk Ecoboost motor med Powershift, 17” alufælge, 
3 dvdér i nakkestøtter, 2 zone klima, fjernb. c.lås, parkeringssen-
sor for og bag, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, 
varme i forrude.

km. 168.000  ............................. 239.900

Ford Mondeo 2,0 TDCI 140 hk. 
Trend St. Car
2011, nye 18” alu og nye dæk, 2 zone klima, fjernb. c.lås, 
kørecomputer, infocenter, udv. temp. måler, startspærre, varme i 
forrude, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/
varme, cd/radio, multifunktionsrat, bagagerumsdækken, isofi x.

km.81.000 ................................. 169.900

Ford Galaxy 2,0 TDCI 140 hk. Trend AUT   
2011, 7 sæder, 2 zone klima, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x 
el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat, isofi x, 
stofi ndtræk, lygtevasker, tågelygter, læderrat, varme i forrude, udv. 
temp. måler, infocenter, kørecomputer, fjernb. c.lås, 6 airbags, abs, 
antispin, esp, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, tagræling.

km. 87.000   ............................... 234.900

Ford Mondeo 1,6 TDCI 115 hk. St. Car  
2011, 6 gear, fartpilot, 23, 3 km/l !!!, 2 zone klima, fjernb. c.lås, 
kørecomputer, infocenter, udv. temp. måler, startspærre, varme 
i forrude, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle 
m/varme, cd/radio, multifunktionsrat, bagagerumsdækken, 
isofi x, stofi ndtræk, splitbagsæde, læderrat.

km. 68.000 ................................ 169.900

Ford Galaxy 2,0 TDCI 140 hk. Trend  
2011, 7 sæder,2 zone klima, sædevarme, højdejust. forsæde, 
4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat, 
isofi x, stofi ndtræk, lygtevasker, tågelygter, læderrat, varme i 
forrude, udv. temp. måler, infocenter, kørecomputer, fjernb. 
c.lås, 6 airbags, abs, antispin, esp, servo, hvide blink, indfar-
vede kofangere, tagræling.
km. 73.000 ................................ 239.900

Alle Ford leveres nysynet + serviceret med Ford service + 1 års Ford Europa assistance
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MINDST 150 
FEDE BILER 

PÅ LAGER

ALTID

HELE SEPTEMBER:  
GRATIS 

UNDERVOGNS 
BEHANDLING 

VED KØB AF 
FINANSIERING

UNDERVOGNS 

SUPER 
BETJENING 

ER EN SELVFØLGE! 
- OG SÅ VED VI ALT 

OM LEASING OG 
FINANSIERING

BEHANDLING ALLE DE 
VISTE BILER 

+ MANGE FLERE 
LEVERES 

MED 
TRÆK

Lasse N.Nielsen Alexander Pedersen Ejler Nielsen

Flere på 
lager

MOTORPOINT

MINDST 150 
KNIVSKARPE PRISER FRA MOTORPOINT
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Todd Bjorkstrand er tilbage i boksen  
hos Herning Blue Fox efter to års fravær. 
Legendens aura kan igen mærkes i kælderen, 
under træninger og i hele klubben 

Af Jørn Just Kristensen jjk@herningfolkeblad.dk

ISHOCKEY Den største stjerne står igen i udskiftningsboksen, Todd Bjorkstrand. 
Amerikanerens trøje hænger under loftet til evigt minde om hans uudslettelige 
aftryk på klubhistorien og dansk ishockey - og hans trøjenummer 22 er for altid 
»pensioneret« i Herning Blue Fox. 
Der er kun én 22.
Todd Bjorkstrand har vundet 13 danske mesterskaber - syv som spiller og seks 
som træner - på 26 år i Herning. Han har rekorden for flest mål, flest assists og 
flest point i dansk ishockeys historie.
Han er kendt for at være hård og krævende. Både over for spillere og klubledelse. 
Han er kendt for disciplin, hårdt arbejde og for at få sine hold til at toppe på 
rette tid. Bjorkstrand VIL vinde for enhver pris, og han arbejder indædt på sin 
vej dertil.

Bjorkstrands aftryk

Den 53-årige amerikaner har været væk fra Blue Fox i to sæsoner. Han har 
forsøgt sig i østrigsk ishockey hos Graz 99ers - uden større succes.
Nu er han tilbage i Kvik Hockey Arena.
Hockeytime har bedt klubbens direktør, en af  de flittige materialemænd og to 
spillere forklare, hvordan de mærker, at legenden er tilbage i Herning. Hvad 
adskiller Todd Bjorkstrand fra andre? Hvad kræver han? Hvordan er h an at 
samarbejde med og træne under?

Legenden er tilbage
TODD BJORKSTRAND
Født 14. oktober 1962 i Minneapolis, Minnesota, USA
Gift med Janne Bjorkstrand, som han har sønnerne Patrick og Oliver med.

Klubkarriere:
 � University of Maine (NCAA)   1980-1984

- 120 kampe, 44 mål, 90 assists, 134 point
 � Diverse hold i IHL, ACHL   1984-1988

- Fort Wayne Komets, Saginaw Gears og Indianapolis Checkers i IHL: 208 kampe, 
75 mål, 101 assists
- Pinebridge Bucks, Erie Golden Blades i ACHL: 105 kampe, 106 mål, 109 assists

 � Herning IK/Herning Blue Fox  1988-2002
- 550 kampe, 627 mål, 572 assists, 1199 point 

Trænerkarriere:
Cheftræner, Herning Blue Fox 2002-14
Cheftræner, Graz 99ers  2014-15
Cheftræner, Herning Blue Fox 2016-

Titler og udvalgte meritter:
 � Syv danske mesterskaber som aktiv spiller (1990/91, 1991/92, 1993/94, 
1994/95, 1996/97, 1997/98, 2000/01)

 � Fire danske pokaltitler som aktiv (1991, 1994, 1996, 1998)
 � Seks danske mesterskaber som træner (2002/03, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 
2010/11, 2011/12)

 � To danske pokaltitler som træner (2011/12, 2013/14)
 � Årets spiller i den danske liga 1991/92, 1993/94, 2000/01
 � Har rekorden for flest mål (627), flest assists (572) og flest point (1199) i dansk 
ishockeys historie

Todd Bjorkstrand tegner og skitserer, hvordan backerne skal placere sig i Blue Fox-spillet. Han er klar til sin 13. sæson 

som cheftræner i Herning efter to års fravær.   Foto: Tom Laursen

Guldhjelme og Bjorkstrand hører sammen. Den 53-årige amerikaner har 

vundet 13 mesterskaber i Danmark.   Foto: Tom Laursen

På isen forlanger Todd Bjorkstrand hårdt arbejde og stor disciplin. Han vil 

aldrig se sit hold blive overgået på kondition og skøjteløb.   Foto: Tom Laursen
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Af Jørn Just Kristensen jjk@herningfolkeblad.dk

DIREKTØREN To år var Todd Bjorkstrand væk fra Kvik 
Hockey Arena, men det tog ikke cheftræneren eller klub-
ledelsen ret lang tid at genfinde rollerne fra sidst.
- Todd kender jo alt i klubben. Det er en stor fordel i 
forhold til at få en ny træner udefra. Han kender kul-
turen, normer og værdier og ved, hvem der gør hvad. 
Vi har dybest set bare kørt videre, som om han aldrig 
har været væk, siger Torben Skovsgaard, direktør for 
Herning Blue Fox.
Todd Bjorkstrand er en træner, der bekymrer sig om 
meget mere end det daglige træningspas og kæderne 
til næste kamp.
- Når du er så dedikeret, som Todd er, vil du naturligt 
stille krav til dine omgivelser. Og det gør han også. Han 
er utroligt detaljeorienteret og går meget op i, at alt, hvad 
der kan optimeres omkring holdet, bliver det. Det kan 
være sundhedssiden med »fys« og læge, forplejning og 
så videre. Han er som person meget grundig, og så vil 
han jo gøre alt for at vinde, siger Torben Skovsgaard.
Høj dedikation og detaljerige krav kan slide på omgi-
velserne, men Blue Fox-direktøren oplever generelt, at 
Bjorkstrand er nem at samarbejde med.
- Han gør ikke tingene komplicerede. Det er tit sort el-
ler hvidt. Det her vil jeg, og det her vil jeg ikke. Han er 
generelt meget tydelig i sin kommunikation over for alle. 
Det gør det nemt at vide, hvor man har ham.
- Udfordringen kan selvfølgelig være, hvis der er nogle 
krav, vi ikke kan honorere. Men han er faktisk ret forstå-
ende, når det kommer til de økonomiske rammer. Man 

skal jo altid prioritere ressourcerne, pointerer Blue Fox-
direktøren.

Fantastisk hockeynetværk

På især et område profiterer ledelsen og bestyrelsen 
enormt meget af  at have Bjorkstrand tilbage i klubben. 
Indkøbene af  nye udlændinge.
- Rekrutteringen af  spillere er en af  hans absolutte styr-
ker. Han har et fantastisk netværk i ishockeyverdenen. I 
Danmark er det nok uden sidestykke. Han lægger mange, 
mange timer i at finde de rigtige folk. Der kommer hans 

grundighed igen til syne. Han siger ikke bare ja til den 
første, han finder. Det skal være helt rigtigt, før Todd 
lægger sig fast på én, forklarer direktøren. 
Cheftrænerens enorme flid omkring nye spillere er en 
stor hjælp. Under Mario Simioni og især Linus Fagemos 
ledelse blev der brugt meget tid og mange kræfter fra 
både bestyrelse og ledelse i forbindelse med rekrutterin-
gen af  nye spillere.
- Der er ingen tvivl om, at det har lettet arbejdsbyrden 
rundt i klubben, at han er så dygtig på det felt, fastslår 
direktør Torben Skovsgaard.

DIREKTØREN

Grundig og dedikeret

Af Jørn Just Kristensen jjk@herningfolkeblad.dk

MATERIALEMAND Rygtet om den hårde træner, der vil 
have tingene på sin måde, var nået til Lars Lie, inden 
hans første møde med Todd Bjorkstrand.
Lars Lie går ind til sin tredje sæson som en del af  staben 
bag Blue Fox-holdet. Han er materialemand og hjælper 
med alle de praktiske gøremål, han kan. Men han kendte 
ikke Bjorkstrand personligt, før amerikaneren denne 
sommer vendte tilbage til Kvik Hockey Arena.
- Jeg havde hørt flere skrækhistorier, men de holder ikke. 
Jeg har kun oplevet Todd som sympatisk og nem at ar-
bejde sammen med. Han ved godt, hvordan han vil have 
tingene. Men jeg snakker fint med ham, siger Lars Lie.
Materialemanden har dog også en trumf  i ærmet. Eller 
rettere i hønsegården.

- Jeg har høns derhjemme, og Todd kan godt lide friske 
æg, så vi finder ud af  det, griner Lars Lie og tilføjer:
- Nu er der garanteret nogle spillere, der bliver sure, når 
de læser det. Jeg har kun fem høns, så der er jo ikke æg 
til alle, griner han.
Også på isen har cheftræneren gjort et godt indtryk på 
materialemanden.
- Jeg har oplevet Linus Fagemo, Mario Simioni og Todd 
Bjorkstrand. Der er ligheder mellem dem, men der er 
også forskelle. Jeg synes personligt, at der var et præg 
af  blødhed over Linus. Det var lidt en slap ledelsesstil 
sammenlignet med de to andre. Todd og Mario er mere 
kontante. Jeg synes godt, man kan mærke, at Todd har 
prøvet en masse og ved præcis, hvordan han vil have tin-
gene. Det er tydeligt, at han er dygtig til sit job, vurderer 
materialemand Lars Lie.

STABEN

Skrækhistorier holder ikke

Materialemand Lars Lie har på kort tid fået et godt forhold til 

cheftræner Todd Bjorkstrand - måske i kraft af sin trumf fra 

hønsegården.  Foto: Flemming Hansen

Materialemand Lars Lie er blevet positivt overrasket over Todd Bjorkstrands 
åbne stil. Han havde hørt skræmmehistorier fra tidligere 

Det har været en let proces at få Todd Bjorkstrand genintegreret hos Herning Blue Fox, mener direktør Torben 
Skovsgaard. Han roser træneren for grundighed, unikt netværk og stor dedikation

Direktør Torben Skovsgaard oplever cheftræneren som dedikeret, grundig og detaljeorienteret.   Foto: Tom Laursen

MERE PÅ SIDE 12



Af Jørn Just Kristensen jjk@herningfolkeblad.dk

SPILLERNE De har begge fået deres liga-
debut under Todd Bjorkstrand og siden 
oplevet to andre cheftrænere, inden Bjork-
strand nu er vendt tilbage.
Patrick Madsen og Mathias Mølgaard ved 
godt, hvad Todd Bjorkstrand står for.
- Han er meget professionel og forventer 
altid 110 procent af  os, siger angriberen 
Mathias Mølgaard.
Backen Patrick Madsen supplerer:
- Todd har en lidt anden stil som leder end 
de andre trænere, jeg har haft. Han er mere 
tydelig i sine krav og forventer  mere af  os. 
Og det er jo positivt, for vi er i elitesport. 
- Hans træning er den hårdeste, jeg har 
prøvet. Det er meget intensivt og meget 
skøjteløb. Man hører jo også fra dem, der 
spiller i udlandet, at Todds træning er no-
get af  det hårdeste, de har prøvet, siger 
Patrick Madsen.
De to 23-årige spillere mener, at Bjorks-
trand på flere områder har ændret sig.
- Hans mandskabsbehandling er lidt ander-

ledes nu, siger Mathias Mølgaard og bliver 
suppleret af  Patrick Madsen:
- Todd er blevet bedre til at snakke med 
folk. Ikke sådan at han har ændret sig to-
talt, men han har fået lidt mere fornem-
melse for, hvornår der er behov for, at han 
skærer igennem, og hvornår han godt kan 
tage det lidt mere afslappet. Det, synes jeg, 
er en god ting, siger backen. 
Spillemæssigt er det nemt for de to at gen-
kende Bjorkstrands filosofi, men også på 
isen er der sket justeringer.
- Vi skal stadig spille eksplosiv, hurtig 
hockey med korte skift, men spillestilen 
er lidt mere positiv offensiv. Før var det 
lidt sådan, at vi backer »bare« skulle spille 
sikkert. Nu vil han gerne have os til at holde 
mere på pucken i flere situationer, forklarer 
Patrick Madsen.
Begge spillere har store forventninger til 
sæsonen. Mathias Mølgaard mener selv, at 
han passer godt til Bjorkstrands koncept.
- Fokus er stadig på godt defensivt arbejde 
og hurtigt, enkelt angrebsspil. Det passer 
godt til mig, vurderer Mathias Mølgaard.

SPILLERNE:

- Todd har 
udviklet sig
Patrick Madsen og Mathias Mølgaard oplever en træner, 
der har justeret på sin spillestil og mandskabsbehandling 
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3 supercykler
fra Henning Jørgensen Cykler

Tjelevej 48 . 7400 Herning . Tlf.: 97 26 72 55 . info@joergensencykler.dk

Cube Reaction GTC
Før: 13.999,-

Trek Domane SLR 6
m/Ultegra 11-gear
2017 model

Specialized Epic FSR Comp 29
2017 model

 11.199,- 11.199,-Udsalg

23.998,-

35.999,-
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    Man-torsdag: 9.00-17.30

Fredag: 9.00-19.00
Lørdag: 9.00-12.30

1. lørdag i md.: 9.00-15.00
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Af Kenneth Kristiansen kgk@herningfolkeblad.dk

ASSISTENTTRÆNEREN Han kunne være fortsat som målmand, 

Lubos Pisar. Trukket i det tunge udstyr hver dag for at spille endnu en 

sæson.

Den 35-årige slovak har ikke stoppet sin aktive karriere, 
fordi kroppen har sagt stop. Det skete, fordi han fik et 
godt tilbud.
- Jeg tænkte over, om jeg skulle fortsætte med at spille. 
Men da jeg så fik muligheden for at arbejde sammen med 
den bedste træner i dansk ishockey gennem de seneste 
mange år, kunne jeg ikke sige nej, smiler han.
Lubos Pisar tager imod i trænerrummet på Kvik Hockey 
Arena, men vi fortrækker med det samme til et bord i 
cafeteriet. På trappen op fra kælderen møder vi netop 
manden, der ifølge Lubos Pisar er den bedste træner i 
Danmark. Todd Bjorkstrand. Ham er Lubos Pisar nu 
assistenttræner for hos Herning Blue Fox.
- Det var en mulighed, jeg bare ikke ville gå glip af. Det 
er jo ikke sikkert, muligheden også ville være der om et 
år eller to, hvis jeg havde valgt at spille videre, påpeger 
Pisar.
Jobbet som assistenttræner har han allerede været i gang 
med i et par måneder, men det er først nu, hvor sæsonen 
begynder, at det for alvor bliver alvor.
- Jeg har efterhånden fået en rigtig god idé om, hvad 
jobbet er. Men det er først nu, når kampene går i gang, 
at jeg finder ud af, hvad det i virkeligheden handler om. 
Det er, som med alt andet. Man kender det først helt, når 
man oplever det, siger han.

Den største omvæltning

- Det er vigtigt at forstå, at det her er at skifte karriere for 
mig. Det ville vel svare til, at du stoppede som journalist 

og i stedet skulle skrive en bog. Det er i samme branche, 
men det er noget helt andet, pointerer Lubos Pisar.
- Det er den største omvæltning, man kommer ud for som 
sportsmand. Når den aktive karriere er slut, fortsætter 
han.
Blue Fox-assistenten understreger, at omvæltningen på 
ingen måde slår ham omkuld.
- Det har ikke været noget problem. Det er mest rent prak-
tisk, for jeg skal vænne mig til en helt ny arbejdsrytme.
Jobbeskrivelsen indeholder mange elementer, men opga-
ven er i virkeligheden også ret simpel:
- Først og fremmest skal jeg hjælpe Todd. Det er ham, 
der er chefen og ham, der styrer tingene. Men det er 
selvfølgelig også et samarbejde, siger Lubos Pisar, der 
selv havde Todd Bjorkstrand som træner i sine første år 
som Blue Fox-spiller.
- Heldigvis tænker vi meget ens omkring, hvordan is-
hockey skal spilles. Det er ikke noget, vi har de store 
diskussioner om, beretter han med et grin.
- Jeg har selv spillet under Todd og ved, hvad han kræver, 
tilføjer slovakken.
Det siges om Todd Bjorkstrand, at han er en hård træner. 
Lubos Pisar mener dog, at amerikaneren er præcis, som 
en træner skal være.
- Det der har meget at gøre med den danske mentalitet, 
siger Lubos Pisar med et skævt smil.
- Jeg har selv haft trænere, der var meget, meget hårdere 
end Todd. Han er passioneret omkring ishockey og klub-
ben, og så skal man være sådan, fortsætter han.
Lubos Pisar mener ikke selv, at han som assistenttræner 
skal være en »kopi« af  chefen.
- Jeg er også den, spillerne kan gå til, hvis der er noget. 
Det følger med jobbet. Og måske har jeg en lidt længere 
lunte en Todd, funderer han.

- Men vi har altså åben dør ind til trænerrummet. Der er 
kommunikation begge veje her, slår han fast.

Ingen langsigtede mål

Jobbet som assistenttræner er stadig helt nyt, og Lubos 
Pisar siger, at han ikke går rundt og tænker ret meget 
over fremtiden. 
- Mine mål er meget kortsigtede lige nu. De handler om at 
få en god træning i dag, og om at vinde den næste kamp. 
Jeg tror da, jeg ville elske at blive indenfor ishockey for 
altid, men nu må vi se, hvad der sker, lyder det fra den 
nye assistenttræner i Herning Blue Fox.

En velkommen omvæltning 
for den nye assistent

LUBOS PISAR
Født 4. februar 1981 (35 år) i Bojnice i Slovakiet

 � Han bor i Herning sammen med konen Petra
 � Ny assistenttræner i Herning Blue Fox og mål-
mandstræner i Herning Ishockey Klub

Professionel karriere som spiller:
 � MHC Martin, Slovakiet 1998-03
 � AaB 2003-04
 � Frederikshavn 2004-09
 � Örebro og Lindlövens IF, Sverige 2009-10
 � Herning Blue Fox 2010-16

Udvalgte meritter:
 � Dansk mester 2011 og 2012
 � Dansk pokalvinder 2012, 2014 og 2015
 � Årets målmand i Danmark 2012, 2013 og 
2014

Lubos Pisar (i.m.) har netop 

oplevet en kæmpe omvælt-

ning. Han har stoppet sin 

aktive karriere og er blevet 

assistenttræner hos Herning 

Blue Fox. Den 35-årige 

slovak kunne ikke sige nej, 

da muligheden bød sig.   

Foto: Tom Laursen

Lubos Pisar har smidt målmandsudstyret og er nu assisstenttræner for Todd Bjorkstrand hos Herning Blue Fox
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Af Thomas Damm tbd@herningfolkeblad.dk

RENOVERING Kvik Hockey Arena, der blev opført i 
1988, fremstår efterhånden ganske utidssvarende, når 
det handler om at tilbyde de bedste forhold til tilskuere, 
sponsorer og spillere. Derfor vakte det jubel i Herning 
Blue Fox, da byrådet i Herning Kommune i juni beslut-
tede at afsætte 61 millioner kroner til en gennemgribende 
renovering af  den gamle opvisningshal og faciliteterne 
rundt om.
- Når det bliver færdigt, får vi et anlæg, der sikrer os 
optimale forhold. Det bliver simpelthen fantastisk. Det 
tror jeg godt, at jeg kan love, siger Torben Skovsgaard, 
direktør for Herning Blue Fox.
Den direkte anledning til, at renoveringen sættes i gang 
nu, er, at de nye forhold så kan tages i brug, når VM i 
ishockey afvikles i Jyske Bank Boxen og i Royal Arena 
i København i maj 2018. Under VM kommer isstadion til 
at spille en vigtig rolle som træningsanlæg for alle hold 
i Danmarks pulje.
I modsætning til de fleste andre idrætsanlæg er Herning 
Isstadion et privat ejet aktieselskab, men er afhængig af  
kommunale tilskud for at hænge sammen økonomisk. 
- Jeg og Michael Mølgaard (formand i Herning Ishockey 
Klub, red.) har siddet med i et udvalg, hvor vi har snak-
ket om, hvordan isstadion kan se ud i fremtiden. Der er 
rigtigt mange detaljer at overveje, og vi føler, at vi har 

været nede i dem alle sammen. Nu er vi spændte på at se 
det hele ført ud i livet, siger Torben Skovsgaard.

Inspireret af MCH Arena

Foreløbig er de mange timers forberedelse mundet ud i 
et idékatalog, og nu bliver projektet sendt i udbud. De 
endelige tegninger skal udarbejdes, inden arbejdet kan 
sættes i gang i det øjeblik, denne sæson er slut.
Der er kommet flere nye isstadions i Danmark gennem de 
seneste år, men det er ikke dem, der har givet inspiration.
- Vi har faktisk forsøgt at tage udgangspunkt i MCH 
Arena og bruge nogle af  ideerne derfra. Det er et intimt 
stadion, hvor alle tilskuere er tæt på begivenhederne, 
og hvor man let kan skabe en god stemning. Det vil vi 
gerne overføre til den nye hal, siger Blue Fox-direktøren.
Kapaciteten i den nye hal bliver lidt lavere end i dag og 
kommer til at kunne rumme cirka 3200 tilskuere.
- Det er sjældent, at vi har udsolgt, så det ser vi ikke 
som noget praktisk problem, fastlår Torben Skovsgaard.

Ingen stemning på balkonen

I dag er en stor del af  tilskuerne til kampene i Kvik 
Hockey Arena at finde oppe på balkonen.
- Man har et godt overblik, men man skaber ikke me-
gen stemning deroppe. Vi kommer fortsat til at have 
en balkon, men en meget større del af  publikum skal 
ned derfra. Det er også derfor, at banen bliver flyttet, så 

vi fremover får plads til publikum hele vejen rundt om 
banen. Vi har fokus på, at vi skal have løftet stemningen 
i hallen, siger Torben Skovsgaard. 
Det er ikke kun stemningen, der får et løft. Alle faciliteter 
rundt om bliver også løftet. Det er lige fra de prakti-
ske ting som en udskiftning af  det gamle isanlæg, til 
omklædningsrum, toiletter for publikum, faciliteter til 
sponsorer og meget andet. 
- Det nye, moderne isanlæg betyder blandt andet, at tem-
peraturen i hallen bliver højere, så man ikke behøver 
pakke sig ind i store jakker og støvler, når man skal i 
hallen. Oplevelsen bliver på et helt andet niveau, lover 
Torben Skovsgaard.
Men inden renoveringen er gennemført, skal alle bru-
gerne af  hallen gennem en træls periode.
- Vi kommer ikke til at kunne bruge hal 1 i en længere 
periode, så der bliver nogle praktiske ting, vi er nødt til 
at tage hensyn til. Hvordan, det skal gennemføres, er 
noget af  det, der bliver arbejdet med lige nu. Vi kommer 
eksempelvis ikke til at kunne spille på hjemmebane. På 
det punkt havde det selvfølgelig været nemmere, hvis vi 
kunne bygge en helt ny hal, men sådan er det ikke. Når 
det står færdigt, får vi til gengæld en super god løsning, 
fastslår Blue Fox-direktøren.
Hal 2 kan bruges, mens opvisningshallen bliver sat i 
stand, men da der ikke er nogen publikumsfaciliter, kan 
den primært bruges til træning. 

Bumlet vej til ny hal

Kvik Hockey Arena blev opført i 1988 og er ikke længere tidssvarende for hverken spillere eller tilskuere. Derfor skal der nu investeres 61 millioner kroner i en gennemgribende renovering af hal 1 og 

omgivelserne omkring den.  Foto: Christian Sjurman

Frem mod VM 2018 bliver Hernings isstadion renoveret. Men det skal blive træls, før det bliver godt 
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Af Allan Kjeldsen sporten@herningfolkeblad.dk

FANS Han er iklædt shorts, og halstørklædet 
er bundet stramt om panden. Det er han altid. 
Blandt supporterne bliver han sjældent kaldt 
andet end »Vikingen«. 
Læg hertil det lange hår og skæg, som prydede 
Jens Offer Rasmussen i 90’erne, og brølet som 
stadig gjalder ud over arenaen, når heltene 
skøjter ind på isen. Karikaturtegningen af  en 
person fra den nordiske mytologi er komplet. 
Han fremstår dog som alt andet end en farlig 
oldnordisk viking, da Folkebladet møder ham 
til interview - måske ligefrem lidt tynget af  den 
pludselige opmærksomhed. 
Siden de første tv-kampe i de tidlige 90’ere har 
Jens Offer Rasmussen været fast inventar til 
Hernings hjemmekampe. I hvert fald langt de 
fleste. 
- Jeg kan sgu’ ikke huske, hvornår jeg kom her-
ud for første gang. Jeg havde set lidt ishockey i 
kassen, og da jeg så endelig kom herud, var det 
sådan set en helt okay oplevelse. Sagt på godt 
jysk, smiler Jens Offer Rasmussen.
Selv drikker han ikke øl til kampene, for motor-
cyklen eller bilen skal helst kunne finde hjem til 
Horsens. Alligevel har dette kærlighedsforhold 
ikke været uden omkostninger. 
- Det har kostet en del i benzin, billetter og di-
verse fanartikler, men igennem årene har jeg 
fået utroligt meget igen. Oplevelser jeg aldrig 
ville have været foruden, lyder det skråsikkert 
fra »Vikingen«.

Rejsen ad »Memory Lane«

Af  klubbens 16 mesterskaber er de seneste 11 
vundet med Jens Offer Rasmussen på lægterne. 
Fast inventar er han stadig, men han erkender, 
at ikke alt er som før. 
- Tiderne har jo ændret sig, og ishockey er ikke 
længere den eneste sport i Herning. Da klubben 
var centimeter fra at gå på røven, viste byen, at 
ishockey stadig er en stolt del af  byens image 
udadtil. Ingen i verden kan forestille sig, at Her-
ning ikke skulle have et ishockeyhold. Det, sy-
nes jeg, siger meget om klubben, påpeger han. 
Også uden for isen kan ændringerne mærkes, 
men på dette område er savnet langt større. Med 
finalepladsen fra sidste sæson in mente er fokus 
rettet på et andet område end det sportslige. 
- Der var altid en vældig intens stemning ovre 
i hjørnet. Det savner jeg sgu’, for i dag kan jeg 
til tider føle mig som den eneste aktive fan. Jeg 
ved da godt, hvem der er de vigtigste herude i 
hallen, men man er selv ansvarlig for at skabe 

den stemning, vi oplevede i 90’erne, påpeger 
han bestemt. 
Hvad står som det største? »Vikingen« tøver 
og bevæger sig langt ind under sin stramme 
bandana. Skibet er ladet med minder, og lasten 
smides over bord, indtil kun det største er til-
bage. 
- Det er slet ikke en dum oplevelse at være med 
til den første guldfest, vel? Det største for mig 
var dog guldet i Odense (i 2012, red.). Det yngste 
mesterhold nogensinde, og holdet bestod jo kun 
af  det, man lige kunne skrabe sammen. Todd 
og hans to knejter viste sgu’ vejen dengang, 
mindes Jens Offer Rasmussen om de dengang 
17-årige Oliver Bjorkstrand og 23-årige Patrick 
Bjorkstrand.

Klubbens motto består

Igennem tiderne har Herning Ishockey Klub - 
og senere Blue Fox - fostret og importeret nogle 
af  dansk ishockeys største koryfæer. 
Todd Bjorkstrand, Petri Skriko, Jacob Richter 
og Dan Jensen står for mange som nogle af  de 
største. NHL-spillerne er ikke engang nævnt 
endnu. 
Alligevel peger »Vikingen« i helt andre ret-
ninger, når man spørger til hans favoritspiller 
- nærmest som en levendegørelse af  klubbens 
mangeårige motto »Vilje slår teknik«. 
- Thomas V. Andersen. Det er en ung knægt, 
der evigt og altid går forrest med en indsats. 
Man kan have et stort eller mindre talent, men 
er man engageret og arbejder for sagen, vinder 
man min respekt. Indsatsen vægter højere end 
talentet, siger han. 
Man kan nærmest høre ham recitere »Vilje slår 
teknik«. Steve Potvin står for ham som endnu et 
eksempel. Han vægter da også de mere skæve 
eksistenser højt. 
- Timo Leinonen var man jo aldrig i tvivl om, 
hvad mente om tingene. Selv ude fra lægterne. 
Todd Simpson kunne også dele et par lussinger 
ud, hvis der var nogen, der måtte trænge til det, 
reflekterer »Vikingen«.

Spændende fremtid forude

Indgåelsen af  en langvarig tv-aftale, et forestå-
ende VM på hjemmebane og en snarlig reno-
vering af  Kvik Hockey Arena. Alt sammen er 
umiddelbart til gavn for ishockeyen i Herning. 
Eller hvad?
Jens Offer Rasmussen er delt i sin mening. 
- Det er både godt og skidt. Nogle vælger jo at 
blive hjemme, når det kommer på tv, men det 
er bare ikke det samme. Man gider sgu’ da hel-

ler ikke at se motorløb uden at mærke duften 
af  brændt gummi og benzin, vel? Omvendt får 
sporten en tiltrængt eksponering, og klubben 
har jo brug for pengene, siger han. 
På samme måde skønner han, at den nyrenove-
rede arena vil få en tvetydig betydning. 
- Et eller andet sted fejler den her arena sgu’ 
ingenting. Det er jo svært at argumentere for en 
ny hal, når vi kun kan fylde den gamle i finalen, 
pointerer han, men siger alligevel:
 - Jeg kan dog kun glæde mig over, at der er 
nogle kræfter, der arbejder for den her klub, og 
renoveringen giver forhåbentlig en masse til 
ishockeyen her i Herning.
Andre klubbers satsning på arenaforbedringer 
får alligevel alarmklokkerne til at ringe. Han 
slutter interviewet af  med sin karismatiske 
sarkasme. 
- Jeg håber bare ikke, at det går ligesom i Aal-
borg. Stemningen fra Samsøgade er jo fuldstæn-
dig forsvundet, og det er en skam. Eller ligesom 
i Frederikshavn. Dem, der før ikke kunne se en 
skid, de kan nu heller ikke høre noget længere, 
siger Jens Offer Rasmussen med et skævt smil.    

- Ishockey er 
bare federe

Jens Offer Rasmussen - 

bedre kendt som »Vikin-

gen« - har fulgt Herning 

Blue Fox i tykt og tyndt 

siden begyndelsen af 

90’erne. Hans karakteri-

stiske brøl gjalder stadig 

ud over arenaen, når 

heltene skøjter på isen.   

Foto: Allan Kjeldsen

Supporterlokalet er fyldt med klenodier og sætter  
stemningen for mange inkarnerede fans. En af dem  
er Jens Offer Rasmussen - kaldet »Vikingen«
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Af Thomas Damm  tbd@herningfolkeblad.dk

PROFIL I sidste sæson havde Herning Blue Fox den ru-
tinerede canadiske center Jerred Smithson på kontrakt. 
Han ankom med flere end 600 NHL-kampe på cv’et. 
Smithson er nu fortid i Herning, men i denne sæson er 
der en ny rutineret canadisk center. 
Det er 34-årige Jamie Johnson, der er hentet hos Vienna 
Capitals i den østrigske liga. Johnson har ikke spillet 
kampe i NHL, men det har været tæt på. I sommeren 2010 
skrev han kontrakt med NHL-klubben Florida Panthers, 
og et år senere blev det til en toårig kontrakt med Detroit 
Red Wings, som nu har Frans Nielsen i truppen. 
- Min karriere blomstrede lidt sent, og blandt andet derfor 
blev jeg aldrig draftet i det system. Selvfølgelig ville jeg 
rigtigt gerne have spillet i NHL, men jeg fortryder intet. 
Jeg føler, at jeg har givet alt, men det blev ikke, fortæller 
Jamie Johnson.
Han stammer fra byen London i den canadiske provins 
Ontario - blot 150 kilometer fra Detroit. Han spillede 
indtil 2003 i den regionale juniorliga Ontario Hockey 
League (OHL), og senere slog han sit navn fast i Ame-
rican Hockey League (AHL), der er den næstbedste liga 
i Nordamerika.
- Jeg havde en række sæsoner, hvor jeg var den mest 
producerende på mine hold, og det var det, der fik NHL-
klubberne til at bemærke mig, siger Jamie Johnson.

Det var for Rochester Americans og Grand Rapids Grif-
fins, at han fra 2009 til 2012 havde nogle stærke år. Der 
var han allerede fyldt 27 år.
- Det er en sen alder at bryde igennem, og det var nok 
også medvirkende til, at det var svært at få chancen i 
NHL, fortæller han.

Blik for spillet

Jamie Johnson er blot 180 centimeter høj og må leve på 
sin fart og blik for spillet.
- Jeg glæder mig til at prøve mig af  her i Herning. Det kan 
godt være, at den danske liga ikke er NHL, men nu har 
jeg spillet i Europa nogle sæsoner, og det er helt klart mit 
indtryk, at der er rigtigt mange stærke ligaer - også den 
danske. Der er masser af  speed, og der er mange unge 
spillere, der har masser af  talent og arbejder benhårdt på 
hele tiden at blive bedre. Det er også mit første indtryk 
her i Herning, siger Jamie Johnson.
Med et cv, der blandt andet tæller 452 kampe i AHL samt 
kampe i KHL og de bedste ligaer i Tyskland og Finland, 
er han hentet til Herning for at være en nøglespiller.
- Det er klart, at der er nogle forventninger til mig, og det 
har jeg det fint med. Jeg har haft flere gode snakke med 
Todd (træner Todd Bjorkstrand, red.), og jeg er parat til 
at gå ind og levere, lover angriberen.
Han kommer ikke til Herning med et præcist mål for, 
hvor mange point han skal levere i løbet af  sæsonen.
- Det er jo kun ét af  de parametre, man bliver målt på. 
Personligt vil jeg gerne lave mange point, men jeg ved 
også, at jeg har andre roller. Det vigtigste er, at vi får 
holdet til at fungere, understreger han.

Vælger kun topklubber

Der er mange klubber at vælge mellem, når en spiller 
og hans agent skal finde en ny klub, men Jamie Johnson 
mener selv, at han er kræsen.
- Det er afgørende for mig at vælge klubber, hvor man 
spiller med om titlerne. Derfor forsøger jeg også at gøre 
mit forarbejde og snakke med klubben inden. Det var 
blandt andet derfor, at jeg havde flere snakke med Todd, 
påpeger Jamie Johnson.
Han er kommet til Herning fra en sæson sidste år, hvor 
han først sent fik en kontrakt hos Vienna Capitals i 
Østrig. Her blev det til blot 13 kampe i Ebel-Ligaen. Ikke 
mange for en ishockeyspiller, der er vant til 80 kampe 
i sæsonen.
- Jeg sagde nej tak til nogle tilbud, og det betød, at jeg 
først for sent kom i gang. Det var nok en fejl. Derfor var 
jeg også opsat på, at jeg i år skulle have en kontrakt på 
plads langt tidligere, så jeg har kunnet være med i hele 
opstarten, smiler Jamie Johnson.
Han har også godt kunnet mærke i træningen, at der har 
manglet lidt skarphed.
- Jeg har ikke haft helt samme niveau, som jeg plejer. 
Det er bestemt ikke optimalt at have så kort en sæson, 
fastslår han.

Han er nu kommet godt efter det og føler, at træningen 
har bragt ham den rette form og timing.
- Man får lov at arbejde hårdt her i Herning, men det 
passer mig fint. Todd forlanger noget af  sine spillere, 
men vi er professionelle, og selvfølgelig skal man levere 
sit bedste, hver gang man går på isen. Det har jeg ikke 
noget problem med, siger Jamie Johnson.
Han har sin hustru Lisa og parrets treårige datter med 
til Herning.
- Vi er blevet rigtigt godt modtaget her og har fået et fint 
indtryk af  byen. Selvfølgelig er det lidt specielt at flytte 
rundt efter bare et år i et nyt land, men min kone støtter 
mig heldigvis, og så længe vores datter er så lille, bety-
der det jo ikke noget for hende. Det kunne være dejligt 
at være det samme sted i længere tid og lære flere af  de 
lokale godt at kende, men sådan er det sjældent, erkender 
Jamie Johnson.
Derfor er han indstillet på at nyde den tid, han har her.
- Jeg regner selvfølgelig med, at vi går ind til den nye 
sæson for at levere en række gode resultater og spille 
med i toppen af  ligaen. Det skal nok blive godt, vurderer 
den 34-årige canadier, Jamie Johnson.

Canadisk profil 
var tæt på NHL
Blue Fox’ nye canadiske profil, Jamie Johnson, var i tre år på kontrakt hos 
klubber i NHL, men han fik aldrig spilletid i verdens bedste liga  

JAMIE  
JOHNSON
Født i Ontario, Canada 23. januar 1982 (34 år)
Position: Center

Professionel seniorkarriere: 
 � Louisiana IceGators (ECHL)  2003-04
 � Augusta Lynx (ECHL)  2004-07
 � Iowa Stars (AHL)  2005-07
 � Bridgeport Sound Tigers (AHL)2006-07
 � Albany River Rats (AHL)  2007-08
 � TPS (Liiga, Finland)  2008-09
 � Rochester Americans (AHL)  2009-10
 � Grand Rapids Griffins (AHL) 2010-12
 � Dinamo Riga (KHL)  2012-14
 � Hershey Bears (AHL)  2013-14
 � Kölner Haie (DEL, Tyskland) 2014-15
 � Vienna Capitals (Ebel, Østrig)  2015-16

Står sammenlagt noteret for 452 kampe med 
298 point i AHL, som er den næstbedste række 
i det nordamerikanske system.
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 Jeg kan 
slet ikke 
sammenligne 
mig med ham. 
Alene hans 
skøjteløb 
er mange 
niveauer  
over mit

SEPTEMBER 2016

Gennem tre sæsoner var Blue Fox’ nye canadier Jamie 

Johnson på kontrakt i to NHL-klubber, men fik aldrig 

en kamp i verdens stærkeste liga.   Foto: Tom Laursen

Af Thomas Damm tbd@herningfolkeblad.dk

Tilbage i sæsonen 2006-07 var Blue Fox’ nye canadier, 
Jamie Johnson, klubkammerat med en ung Frans Nielsen 
i Bridgeport Sound Tigers, der er farmerklub for NHL-
holdet New York Islanders.
Det var Frans Nielsens første sæson i Nordamerika, hvor 
han fik 54 kampe i Bridgeport og sine 15 første NHL-
kampe for Islanders. Johnson husker ganske tydeligt 
Danmarks første NHL-spiller.
- Lige fra den første dag var det nemt at se, at Frans havde 
noget særligt. Langt de fleste europæiske spillere har det 
generelt svært, når de kommer over Atlanten, men for 
Frans var det intet problem at omstille sig til noget helt 
nyt. Jeg mener helt oprigtigt, at han er én af  de mest 
undervurderede spillere i hele NHL, siger Jamie Johnson.

Han bliver bedt om at sammenligne sig selv med Frans 
Nielsen og bliver næsten helt forlegen.
- Jeg kan slet ikke sammenligne mig med ham. Alene 
hans skøjteløb er mange niveauer over mit, og så er han 
typen, der også leverer et stort defensivt arbejde, hvor 
jeg mere har øje for det offensive, fastslår den erfarne 
canadiske center.
Frans Nielsen har været fast spiller i NHL siden den 
efterfølgende sæson, mens Jamie Johnson altså ikke har 
opnået kampe i NHL. I denne sommer har herningen-
seren så underskrevet en drømmekontrakt med Detroit 
Red Wings.
- Detroit er meget heldige at få ham om bord. Foruden 
at være en super dygtig spiller har Frans en fantastisk 
personlighed, så han er alt i alt en komplet spiller, siger 
Jamie Johnson.

- Frans har noget specielt
Jamie Johnson var med på isen, da Frans Nielsen indtog Nordamerika
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Af Allan Kjeldsen sporten@herningfolkeblad.dk

COMEBACK - Sidst endte vi med at stå og kigge på, at 
SønderjyskE jublede og fejrede deres guldmedaljer. Det 
gjorde ondt.
Det venlige ansigt på slovakiske Branislav Rehus ændrer 
karakter, da filmen fra sæsonen 2013-14 afspilles på den 
nu 27-åriges indre nethinde. 
Ordene bliver sagt i et næsten uhørligt toneleje, men han 
ændrer hurtigt fokus. 
- Denne gang bliver det anderledes. Jeg er blevet ældre, 
stærkere og stadig villig til at ofre alt for logoet på bry-
stet, siger han i en anderledes høj stemmeføring. 
Forinden har den ærgerrige forward vist sig fra sin bed-
ste side. Herning Folkeblads udsendte bliver pænt budt 
en plads i »loungen«, hvor spillerne kan koble af. 
Han fremstår, som ishockeyspillere er bedst. Og flest. 
Ydmyg, respektfuld og passioneret. Man forstår hurtigt, 
hvorfor Branislav Rehus er elsket af  både fans, medspil-
lere og trænerstaben.

Friede til kone på isen i Herning

Ligesom hos assistenttræneren, Lubos Pisar, har Herning 
en speciel plads i hjertet hos slovakken. Hans kone, Silvia 
Rehusova, gav ham sit ja på isen i Kvik Hockey Arena, 
og senere på sæsonen ankommer parrets første barn. 
Efter to sæsoner hos tjekkiske Orli Znojmo ringede tel-
fonen igen. 
- Jeg har holdt kontakten vedlige med Todd, og da han 

vendte tilbage til Herning, talte vi om muligheden for, at 
jeg kunne gøre det samme. Jeg talte også med min kone 
om det, og både hun og jeg var rigtigt glade for at være 
her sidst, smiler Branislav Rehus.
Også på isen er han og Blue Fox tæt på det perfekte 
match. Han er på mange måder en mand lige efter Todd 
Bjorkstrands kræsne smag og fremstod som en publi-
kumsyndling blandt det lige så kræsne publikum. 
- Jeg er utroligt glad for at være tilbage. Jeg kender holdet, 
holdet rundt om holdet, og hele måden at gøre tingene 
på i Herning. Kulturen passer godt til mig, vurderer han.

Udset som nøglespiller

Da den dengang 23-årige forward ankom til Herning før-
ste gang, var han ikke udset til at være en profil i ligaen. 
Det er han denne gang, og det passer slovakken fint. 
- Jeg har det godt med min rolle på holdet i år. Jeg kan 
forhåbentligt bidrage med en masse point, men holdet 
kommer i første række, pointerer han.
Siden Blue Fox sidst jublede over guldmedaljer er der 
gået fire sæsoner - en uvant lang tørkeperiode efter her-
ningensiske standarder. 
To gange er det endt med sølv, men truppen er ifølge 
slovakken i stand til at hjemtage guldet. 
- Vi har en virkelig potent offensiv i denne sæson, og 
de unge spilleres niveau imponerer mig endnu engang. 
Vi spiller en intens og hurtig gang ishockey, og jeg ser 
os bestemt som bejlere til guldet. Denne gang skal det 
lykkes, siger Branislav Rehus.         

Slovakisk angriber har en 
åben regning i Herning

Branislav Rehus var glad for sine to år i Herning Blue Fox, men han kan ikke glemme følelsen, da det hele sluttede med DM-sølv og lange ansigter. Nu er slovakken tilbage i Herning for at gøre job-

bet færdigt og vinde guldet.   Foto: Tom Laursen

Branislav Rehus er tilbage i Herning, og han er kommet for at tage hævn

BRANISLAV 
REHUS
Født 24. december 1988 i Malacky, Slovakiet
Højde:184 cm
Vægt: 89 kg
Position: Højre wing

Karriere:
 � Peterborough Petes (OHL)   2006-08 

- 140 kampe, 35 mål, 72 point
 � HC Poruba (Tjekkiet)    2008-09

- 52 kampe, 5 mål, 10 point
 � HC Dukla (Slovakiet)    2009-10

- 38 kampe, 10 mål, 24 point
 � SHK Hodonin (Tjekkiet, 2. liga) 2010-12

- 89 kampe, 38 mål, 91 point
 � Herning Blue Fox    2012-14 

- 114 kampe, 36 mål, 107 point
 � Orli Znojmo (Tjekkiet, EBEL)   2014-16

- 90 kampe, 20 mål, 56 point

Meritter:
 � Metal Cup-vinder med Blue Fox 2013-14
 � DM-sølv med Blue Fox 2013-14
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2008 BMW 525d 3,0 Touring Steptr. 5d Sort navigation professional - sprogstyring - bluetooth telefon - multi cd - hifi højtalere - usb audio 
opkobling - klimaautomatik high - fartpilot - lyspakke - automatisk nedblænd af spejl - el indklappelige sidespejle - xenon med adaptivt kurvelys 
- lygtevasker - tågelygter - parkeringssensor for og bag - el sportssæder med varme - tagræling - kopholder - gardiner i bagdøre - interiørlister 
i sort højglans - shadowline - alufælge style 242 - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - bordcomputer - exteriør i vognfarve - 
lædermultirat - reg 19-11-2007 men 08 model med 3,0l motor og 197hk - merpris for nye 18” alufælge...  ...................Km: 100.000 Pris: 499.900

2008 BMW 525d 3,0 Touring Steptr. 5d Gråmetal navigation business med farvekort - blutooth telefon - klimaautomatik high - original alarm 
- sædevarme - fartpilot - original mørktonede bagruder - shadow line - kopholder - xenon med kurvelys - lygtevasker - tågelygter - alufælge 
style 242 - interiørlister i grå højglans - parkeringssensor for og bag - tagræling - bordcomputer - exteriør i vognfarve - 4 el ruder - el spejle - 
centrallåse med fjernbetjening - 3,0l motor med 197hk...  ....................................................................................................Km: 100.000 Pris: 519.900

2001 BMW 530d 3,0 Touring Steptr. 5d Mørkblåmetal klimaautomatik - lædersæder med varme - xenonlys - lygtevasker - tågelygter 
- parkeringssensor for og bag - integrerede børnebagsæder - tagræling - shadowline - antrazit himmel - multi cd - M læderrat med 
multifunktioner og fartpilot - servotronic - el indklappelige sidespejle - bordcomputer - træinteriør - 17” alufælge style 48 - automatisk nedblænd 
af spejle - armlæn - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - exteriør i vognfarve - reg 27-10-2000 men 
01 model med 193hk...  ............................................................................................................................................................Km: 280.000 Pris: 169.900

2004 BMW 535d 3,0 Touring Steptr. 5d Sort
navigation business - head up display - bluetooth telefon - M sportspakke - sportsundervogn - M læderrat med multifunktioner - el sportssæder 
i individual merino platin læder med memory og varme - M aerodynamikpakke - klimaautomatik high - lyspakke - fartpilot - parkeringssensor 
for og bag - tagræling - panorama soltag - interiørlister i alu cube - gardiner i bagdøre - xenon med adaptiv kurvelys - lygtevasker - tågelygter - 
bordcomputer - hifi højtalere - automatisk nedblænd af spejl - el indklappelige sidespejle - højglans shadowline - antrazit himmel - servotronic 
- kopholder - el betjent bagklap - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - 20” Breyton alufælge med sommerdæk (ej monteret på 
foto) - 18” alufælge med vinterdæk - mørk tonede bagruder - exteriør i vognfarve - SÆLGES FOR KUNDE  ......................Km: 163.000 Pris: 449.900

2007 BMW X3 3,0 xDrive35d aut. 5d Gråmetal sportspakke - navigation professional - tv funktion - bluetooth telefon - hifi højtalere - 
klimaautomatik - panorama soltag - parkeringssensor for og bag - original alarm - regnsensor - M læderrat med multifunktioner og fartpilot 
- servotronic - xenon med kurvelys - lygtevasker - tågelygter - hvide blink - aerodynamikpakke - sportsundervogn - 19” alufælge style 191 - klima 
comfort forrude - tagræling - automatisk nedblænd af spejle - el indklappelige sidespejle - sportssæder i sort nevada læder - el sæder med 
varme og memory - armlæn - skipose - exteriør i vognfarve - bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - antrazit 
himmel - højglans shadowline - bagagerumspakke - aflæggepakke - diesel partikelfilter - reg 12/2006 - 286hk...  ......Km: 98.000 Pris: 599.900

2003 BMW X5 3,0 D Steptr. 5d Sølvmetal navigation professional - klimaautomatik - multi cd - hifi højttalere - stemmestyring - sportspakke 
- sportsundervogn - 19” alufælge - sportssæder i gråt læder - el sæder med memory og varme - el ratstamme - parkeringssensor for og 
bag - automatisk nedblænd af spejl - el indklappelige sidespejle - tagræling - M sportsrat med multifunktioner - fartpilot - interiørlister i titan 
- original alarm - exteriør i vognfarve - xenonlys - lygtevasker - hvide blink - tågelygter - regnsensor - antrazit himmel - aftagelig træk - mørke 
bagruder - bordcomputer - el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening  ................................................................Km: 165.000 Pris: 329.900

2005 BMW 325i 2,5 Touring Van 5d Sortmetal panorama soltag - aircondition - xenonlys - lygtevasker - tågelygter - læderrat med 
multifunktioner - tagræling - alufælge style 160 med run flat dæk - exteriør i vognfarve - interiørlister i titan - business radio/cd - crome line 
exteriør - bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - reg 18-11-2005 - DTC - ABS  .............Km: 97.000 Pris: 199.900

2007 BMW 118d 2,0 Advantage Van 5d Gråmetal navigation business - klimaautomatik - regnsensor - armlæn - tågelygter - sportslæderrat 
med multifunktioner - bordcomputer - interiørlister i silver - el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - diesel partikelfilter - 
radio/cd  .....................................................................................................................................................................................Km: 110.000 Pris: 169.900

2008 BMW 118d 2,0 Advantage Van 5d Sølvmetal aircondition - el glassoltag - parkeringssensor - tågelygter - aflæggepakke - aftagelig træk 
- el indklappelige sidespejle - armlæn - fartpilot - silver interiørlister - el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - diesel partikelfilter - 
brake energy regeneration - 143hk og 22,2 km/l...  ................................................................................................................Km: 106.000 Pris: 184.900

BMW BENZIN VAREBILER

BMW DIESEL VAREBILER

2008 BMW 118d 2,0 Advantage Van 5d Sølvmetal
- tågelygter - armlæn - aflæggepakke - bordcomputer - interiørlister i silver - el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbet
bagagerumspakke - diesel partikelfilter - brake energy regeneration - reg 11/07 men 08 model med 143hk og 
22,2 km/l...  ..............................................................................................................................

2008 BMW 118d 2,0 Advantage Van 5d Gråmetal
- sædevarme - el glassoltag - sportslæderrat med multifunktioner - exteriør i vognfarve - el indklappelige sidespejle - armlæn 
- tågelygter - interiørlister i silver - bordcomputer - el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - diesel partikel
regeneration - 143hk og 22,2 km/l... ...............................................................................................................................

2009 BMW 318d 2,0 Touring Van 5d Sølvmetal
sportssæder med varme og el lændestøtte - fartpilot - parkeringssensor for og bag - lyspakke - regnsensor - 17” alufælge style 
dæk - sportslæderrat med multifunktioner - tagræling - automatisk nedblænd af spejl - tågelygter - interiørlister i satinsilber
vognfarve - bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - diesel partikelfilter - brake energy regen
2008 men 09 model med facelift...  ..............................................................................................................................

2008 BMW 320d 2,0 Touring Steptr. Van 5d Sortmetal
varme - læderrat med multifunktioner - xenonlys - lygtevasker - tågelygter - regnsensor - aflæggepakke - kopholder - automatisk
spejl - tagræling - regnsensor - original mørktonede bagruder - lyspakke - interiørlister i titan matt - exteriør i vognfarve -
run flat dæk - professional radio/cd - el indklappelige sidespejle - bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fj
partikelfilter - brake energy regeneration - reg 22-10-2007 men 08 model med 177hk og 
17,9 km/l...  ..............................................................................................................................

2008 BMW 320d 2,0 Touring Van 5d Sort
multifunktioner - tagræling - aircondition - regnsensor - interiørlister i titan matt - exteriør i vognfarve - bordcomputer - 4
centrallåse med fjernbetjening - tågelygter - alufælge style 268 med run flat dæk - reg 11-12-2007 men 08 model med 177hk og 
20,4 km/l...  ..............................................................................................................................

2008 BMW 320d 2,0 Touring Van 5d Sortmetal
multifunktioner - tagræling - forskydelig armlæn - regnsensor - parkeringssensor - sportssæder med varme - xenonlys - lygtevask
- panorama soltag - alufælge style 268 med run flat dæk - automatisk nedblænd af spejl - exteriør i vognfarve - interiørlister 
ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - reg 27-12-2007 men 08 model med 177hk og 20,4 km/l... 

2009 BMW 320d 2,0 Touring Van 5d Mørkblåmetal
armlæn - tagræling - læderrat med multifunktioner - tågelygter - alufælge style 282 med run flat dæk - exteriør i vognfarve - i
satinsilber matt - bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - reg 30-09-08 med 
09 model med facelift...  ..............................................................................................................................

2007 BMW 325d 3,0 D Steptr. Van 5d Sortmetal
klimaautomatik - panorama soltag - tagræling - xenonlys - lygtevasker - tågelygter - regnsensor - fartpilot - parkeringssensor 
varme - forskydelig armlæn - sportslæderrat med multifunktioner - automatisk nedblænd af spejl - antrazit himmel - 17” alufælge
med run flat dæk - interiørlister i titan matt - exteriør i vognfarve - crome line exteriør - 4 el ruder - el spejle - centrall
bordcomputer - DTC – ABS  ..............................................................................................................................

2008 BMW 325d 3,0 D Van 5d Sort navigation business med farvekort - bluetooth telefon - klimaautomatik - fartpilot - parkeringssensor 
- regnsensor - sportssæder med varme - sportslæderrat med multifunktioner - tagræling - antrazit himmel - crome line eksteriør 
i vognfarve - interiørlister i titan matt - 17” alufælge style 158 med run flat dæk - xenonlys - lygtevasker - tågelygter - 4 e
centrallåse med fjernbetjening - bordcomputer - DTC – ABS 

2007 BMW 520d 2,0 Touring Steptr. Van 5d Sortmetal
med lændestøtte - bordcomputer - lædermultirat - klimaautomatik - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - ext
crome line exteriør - alufælge style 242 - interiørlister i grå højglans - kosmestisk faceliftet... 

2008 BMW 525d 3,0 Touring Steptr. Van 5d Sort
opkobling - klimaautomatik high - fartpilot - lyspakke - automatisk nedblænd af spejl - el indklappelige sidespejle - xenon med
- lygtevasker - tågelygter - parkeringssensor for og bag - el sportssæder med varme - tagræling - kopholder - gardiner i bagdør
i sort højglans - shadowline - alufælge style 242 - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - bordcomputer - ex
- lædermultirat - reg 19-11-2007 men 08 model med 3,0l motor og 197hk - 
merpris for nye 18” alufælge...  ..............................................................................................................................

2008 BMW 525d 3,0 Touring Steptr. Van 5d Gråmetal
alarm - sædevarme - fartpilot - original mørktonede bagruder - shadow line - kopholder - xenon med kurvelys - lygtevasker - tåg
alufælge style 242 - interiørlister i grå højglans - parkeringssensor for og bag - tagræling - bordcomputer - exteriør i vognfa
spejle - centrallåse med fjernbetjening - 3,0l motor med 197hk... 

2003 BMW X5 3,0 D Steptr. Van 5d Sølvmetal
sportspakke - sportsundervogn - 19” alufælge - sportssæder i gråt læder - el sæder med memory og varme - el ratstamme - parkeri
og bag - automatisk nedblænd af spejl - el indklappelige sidespejle - tagræling - M sportsrat med multifunktioner - fartpilot -
- original alarm - exteriør i vognfarve - xenonlys - lygtevasker - hvide blink - tågelygter - regnsensor - antrazit himmel - af
bagruder - bordcomputer - el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening 

2007 BMW X3 3,0 xDrive35d aut. Van 5d Gråmetal
klimaautomatik - panorama soltag - parkeringssensor for og bag - original alarm - regnsensor - M læderrat med multifunktioner o
- servotronic - xenon med kurvelys - lygtevasker - tågelygter - hvide blink - aerodynamikpakke - sportsundervogn - 19” alufælge
comfort forrude - tagræling - automatisk nedblænd af spejle - el indklappelige sidespejle -  sportssæder i sort nevada læder - 
varme og memory - armlæn - skipose - exteriør i vognfarve - bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjen
himmel - højglans shadowline - bagagerumspakke - aflæggepakke - diesel partikelfilter - 
reg 12/2006 - 286hk...  ..............................................................................................................................

2003 Audi A4 2,4 V6 170 4d Gråmetal
radio/cd - tågelygter - el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - mørke ruder - fremtræder usædvanlig fin og 
velholdt...  ..............................................................................................................................

2006 Mercedes C320 3,0 CDi Avantgarde st.car aut. 5d Sølvmetal
multikontursæder i dellæder med varme - fartpilot - parameterstyring - læderrat med multifunktioner - aluinteriørlister - tagræ
alufælge med sommerdæk og 17” alufælge med vinterdæk - regnsensor - tågelygter - mørke bagruder - infocomputer - multi cd - 4 e
spejle - centrallåse med fjernbetjening 

2008 Peugeot 308 1,6 HDi 109 Premium SW 5d Gråmetal
aircondition - infocomputer - glas panoramatag - læderrat - centrallåse med fjernbetjening - tagræling - el ruder - el spejle -
partikelfilter - tågelygter - exteriør i vognfarve - kan finansieres med 20% i udbetaling til 2596,- 
over 72 mdr...  ..............................................................................................................................

2009 Suzuki GSF 1250 SA Sort abs bremser - fuldkåbe - fartpilot - gearskifteindikator - Garmin navigation - toptaske - leveres nyserviceret - 
venligst ring før besigtigelse...  ..............................................................................................................................

2006 BMW 320i 2,0 4d Sølvmetal klimaautomatik - el glassoltag - nedfældelig bagsæde - parkeringssensor - regnsensor - alufælge style 
160 med run flat dæk - læderrat med multifunktioner - tågelygter - bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - 
interiørlister i titan matt - exteriør i vognfarve - radio/cd - reg 23-12-2005  ........................................................................Km: 55.000 Pris: 259.900

2005 BMW 320i 2,0 aut. 4d Sortmetal klimaautomatik - el glassoltag - regnsensor - nedfældelig bagsæde - 16” alufælge style 156 med run 
flat dæk - sportlæderrat med multifunktioner - automatisk nedblænd af spejl - exteriør i vognfarve - parkeringssensor - forskydelig armlæn 
- interiørlister i titan - tågelygter - bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - 
reg 23-11-2005 - DTC - ABS  ...................................................................................................................................................Km: 60.000 Pris: 279.900

2000 BMW 325i 2,5 4d Sølvmetal aftagelig træk - alufælge - radio/cd - el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - exterør i vognfarve - 
crome line exteriør - bordcomputer - tågelygter - interiørlister i grå højglans - kun 1 ejer...  ...............................................Km: 166.000 Pris: 129.900

2006 BMW 325i 2,5 aut. 4d Gråmetal klimaautomatik - el glas soltag - nedfældelig bagsæde -  lædersæder med varme - forskydelig armlæn 
- alufælge style 160 med run flat dæk - sportslæderrat med multifunktioner - automatisk nedblænd af spejl - parkeringssensor - exteriør i 
vognfarve - interiørlister i titan - crome line exteriør - bordcomputer - regnsensor - professional radio/cd - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med 
fjernbetjening - DTC – ABS  ......................................................................................................................................................Km: 69.000 Pris: 329.900

2006 BMW 325i 2,5 Touring 5d Sortmetal panorama soltag - aircondition - xenonlys - lygtevasker - tågelygter - læderrat med multifunktioner 
- tagræling - alufælge style 160 med run flat dæk - exteriør i vognfarve - interiørlister i titan - business radio/cd - crome line exteriør - 
bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - reg 18-11-2005 - DTC – ABS  ............................Km: 97.000 Pris: 274.900

2008 BMW 335i 3,0 4d Sølvmetal helt speciel bil med masser af Performance udstyr - sportssæder i læder/alcantare med varme - 19” alufælge 
style 313 med run flat dæk - aerodynamikpakke - hækspoiler - frontspoiler - spejlkapper i kulfiber - indstigningslister med lys - sportsrat i 
alcantare med gearskift indikator -  multifunktions display i rattet - gearstang og håndbremsegreb - stafferinger - interiørlister i kulfiber - 
udstødning - fodstøtter - navigation professional - hifi professional med dab radio og harddisk samt usb/audio interface - klimaautomatik 
- xenon med kurvelys - lygtevasker - fjernlysassistent - parkeringssensor for og bag - automatisk nedblænd af spejl - fartpilot - regnsensor 
- lyspakke - bordcomputer - bagagerumspakke - aflæggepakke - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - reg 10/08 men 09 model 
med facelift...  ...........................................................................................................................................................................Km: 82.000 Pris: 599.900

2003 BMW 520i 2,2 Steptr. 4d Sølvmetal navigation professional - sportsrat med multifunktioner - aircondition - multi cd - fartpilot - aftagelig 
træk - bordcomputer - tågelygter - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - crome line exteriør - exteriør i vognfarve - alufælge med 
nye dæk - kopholder - interiørlister i sort pianolak - DSC - ABS  ............................................................................................Km: 171.000 Pris: 169.900

2003 BMW 520i 2,2 Steptr. 4d Sortmetal klimaautomatik - el glassoltag - sportssæder i sort læder med varme - xenonlys - lygtevasker - 
hvide blink - tågelygter - nye 17” alufælge style 85 - shadowline - eksteriør i vognfarve - business radio/cd - bordcomputer - læderrat med 
multifunktioner og fartpilot - original oliefyr med fjernbetjening - aftagelig træk - automatisk nedblænd af spejle - el indklappelige sidespejle 
- regnsensor - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - træinteriør - 
reg 19-12-2002 - DSC – ABS  ..................................................................................................................................................Km: 139.000 Pris: 189.900

2006 BMW 523i 2,5 Touring aut. 5d Sortmetal navigation professional - sprogstyring - multi cd - oliefyr med fjernbetjening - M aerodynamik 
pakke - M sportsrat med multifunktioner - loftmonteret DVD skærm - klimaautomatik high - el sæder i lys læder med varme - fartpilot 
- parkeringssensor for og bag - xenonlys - lygtevasker - tågelygter - aftagelig træk - exteriør i vognfarve - crome line exteriør - bordcomputer - 
kopholder - Nokia bluetooth telefon - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - reg 23-12-2005 men 06 model - Nye 18” M alufælge 
style 135 med run flat dæk mod merpris...  .............................................................................................................................Km: 122.000 Pris: 389.900

2001 BMW 525i 2,5 Steptr. 4d Blåmetal aftagelig træk - aircondition - sportsrat med multifunktioner - fartpilot - servotronic - lygtevasker 
- tågelygter - multi cd - 17” alufælge - bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - 
reg 11/2001  ..............................................................................................................................................................................Km: 235.000 Pris: 119.900

2008 BMW 118d 2,0 143 5d Sølvmetal aircondition - el glassoltag - parkeringssensor - tågelygter - aflæggepakke - aftagelig træk - el 
indklappelige sidespejle - armlæn - fartpilot - silver interiørlister - el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - diesel partikelfilter - 
brake energy regeneration - 143hk og 22,2 km/l...  ................................................................................................................Km: 106.000 Pris: 229.900

2008 BMW 118d 2,0 143 5d Sølvmetal aircondition - sædevarme - sportslæderrat med multifunktioner - parkeringssensor - tågelygter - 
armlæn - aflæggepakke - bordcomputer - interiørlister i silver - el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - bagagerumspakke - diesel 
partikelfilter - brake energy regeneration - reg 11/07 men 08 model med 143hk og 22,2 km/l...  ......................................Km: 32.000 Pris: 259.900

2008 BMW 118d 2,0 143 5d Sølvmetal navigation business - multi cd - hifi højttalere - klimaautomatik - lyspakke - parkeringssensor - 
sædevarme - el glassoltag - sportslæderrat med multifunktioner - exteriør i vognfarve - el indklappelige sidespejle - armlæn - aflæggepakke 
- tågelygter - interiørlister i silver - bordcomputer - el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - diesel partikelfilter - brake energy 
regeneration - 143hk og 22,2 km/l... .......................................................................................................................................Km: 37.000 Pris: 299.900

2007 BMW 118d 2,0 Advantage 5d Gråmetal navigation business - klimaautomatik - regnsensor - armlæn - tågelygter - sportslæderrat med 
multifunktioner - bordcomputer - interiørlister i silver - el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - diesel partikelfilter - 
radio/cd  .....................................................................................................................................................................................Km: 110.000 Pris: 219.900

2005 BMW 318d 2,0 4d Gråmetal fartpilot - parkeringssensor - el glassoltag - aircondition - tågelygter - bordcomputer - læderrat med 
multifunktioner - automatisk nedblænd af spejl - nedfældelig bagsæde - forskydelig armlæn - business radio/cd - interiørlister i titan mat - 4 el 
ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - diesel partikelfilter - reg 25-11-05 - DTC - ABS - 
MERPRIS FOR 19” ALUFÆLGE...  ..............................................................................................................................................Km: 173.000 Pris: 229.900

2009 BMW 318d 2,0 Touring 5d Sølvmetal navigation business med farvekort - bluetooth telefon - klimaautomatik - panorama soltag - 
sportssæder med varme og el lændestøtte - fartpilot - parkeringssensor for og bag - lyspakke - regnsensor - 17” alufælge style 161 med run flat 
dæk - sportslæderrat med multifunktioner - tagræling - automatisk nedblænd af spejl - tågelygter - interiørlister i satinsilber matt - exteriør i 
vognfarve - bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - diesel partikelfilter - brake energy regeneration - reg 26-11-
2008 men 09 model med facelift...  .........................................................................................................................................Km: 93.000 Pris: 429.900

2006 BMW 320d 2,0 4d Sølvmetal navigation professional - bluetooth telefon - sprogstyring - fartpilot - klimaautomatik - læderrat med 
multifunktioner - titan interiørlister - regnsensor - xenonlys - lygtevasker - tågelygter - bordcomputer - parkeringssensor - nedfældelig bagsæde 
- exteriør i vognfarve - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - dieselpartikelfilter -
 DTC – ABS  ................................................................................................................................................................................Km: 75.000 Pris: 339.900

2008 BMW 320d 2,0 4d Sort navigation business med farvekort - bluetooth telefon - hifi højtalere - fartpilot - klimaautomatik - regnsensor 
- komfortadgang - sportslæderrat med multifunktioner - nedfældelig bagsæde - xenon med adaptivt kurvelys - lygtevasker - tågelygter - 
parkeringssensor - automatisk nedblænd af spejl - forskydelig armlæn - klima komfort forrude - exteriør i vognfarve - interiørlister i titan matt 
- bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - reg 14-12-2007 men 08 model med 177hk og 
0,8 km/l...  ..................................................................................................................................................................................Km: 102.000 Pris: 369.900

2007 BMW 320d 2,0 Steptr. 4d Sortmetal navigation business - bluetooth telefon - klimaautomatik - parkeringssensor - nedfældelig bagsæde 
- sportslæderrat med multifunktioner - el glassoltag - automatisk nedblænd af spejl - regnsensor - xenonlys - lygtevasker - tågelygter - fartpilot 
- bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med fjernbetjening - exteriør i vognfarve - interiørlister i titan matt - diesel partikelfilter - 
merpris for nye 17” alufælge...  ................................................................................................................................................Km: 85.000 Pris: 369.900

2008 BMW 320d 2,0 Touring 5d Sort fartpilot - hifi højtalere - professional radio/cd - parkeringssensor - sportslæderrat med multifunktioner 
- tagræling - aircondition - regnsensor - interiørlister i titan matt - exteriør i vognfarve - bordcomputer - 4 el ruder - el spejle - centrallåse med 
fjernbetjening - tågelygter - alufælge style 268 med run flat dæk - reg 11-12-2007 men 08 model med 177hk og 
20,4 km/l...  ................................................................................................................................................................................Km: 52.000 Pris: 374.900

BMW BENZIN

BMW DIESEL

BESTIL BMW ACCESSORIES TORSDAG 9. JUNI - SÅ GIVER VI 20% Rabat
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DE T  NYE  B EOVIS ION HORIZON TV
BeoVision Horizon er et SMART TV med Android TV™, 4K UHD billeder og exceptionel lyd, 

der med dets enkle, sofistikerede ydre og mange placeringsmuligheder 
nemt passer ind i enhver indretning. Fås i 40” og 48”.

*Vejl. udsalgspris for BeoVision Horizon 40”. Energiklasse C. Pris er inkl. fjernbetjening, ekskl. stand. Stande til placering på væg, bord eller gulv koster fra dkk 1.995. **Kreditbeløb 23.495 kr. Samlede kreditomkostninger 0 kr. Samlet beløb der 
skal betales 23.495 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%, ÅOP 0,0%. Fortrydelsesret jf. MFL § 12a. Udregning af månedlig ydelse, er vejl. udsalgspris delt med 48 måneder og rundet op til hele kr. Finansiering tilbydes i samarbejde med SparXpres.

Finansiering tilbydes: 489,- pr. md.**

Sta�eli Gulvstand Hjulstand Vægbeslag

 – torvet 20

Fra DKK 23.495,-*

Bang & Olufsen Herning A/S
Torvet 20, 7400 Herning

+45 97124344
Herning@Beostores.com

beoherning.dk

*Vejl. udsalgspris for BeoVision Horizon 40”. Energiklasse C. Pris er inkl. fjernbetjening, ekskl. stand. Stande til placering på væg, bord eller gulv koster fra dkk 
1.995. **Kreditbeløb 23.495 kr. Samlede kreditomkostninger 0 kr. Samlet beløb der skal betales 23.495 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%, ÅOP 0,0%. Fortrydelsesret 
jf. MFL § 12a. Udregning af månedlig ydelse, er vejl. udsalgspris delt med 48 måneder og rundet op til hele kr. Finansiering tilbydes i samarbejde med SparXpres


