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Det er det ene storhold efter det andet, som 
i efteråret gæster det midtjyske for at møde 
Bjerringbro-Silkeborg. 

PSG Handball med Mikkel Hansen, 
THW Kiel med Niklas Landin,  Flens-
burg-Handewitt med Anders Eggert og 
en skadet Rasmus Lauge plus Veszprem 
og Barcelona kommer alle forbi, men det 
betyder ikke, at BSV’erne kommer til at 
spinde guld på Champions League.

- Vi deltager først og fremmest i Cham-
pions League, fordi vi var så dygtige at 
blive dansk mester og kvalificere os til 
turneringen, og vi er stolte over, at vi kan 
præsentere så dygtige hold i vores område, 
siger BSV-direktør Jesper Schou, der har 
valgt at flytte kampen mod Paris til Boxen 
i Herning, mens opgøret mod Flensburg-
Handewitt spilles i Ceres Park & Arena i 
Aarhus. De øvrige kampe er i Jysk Arena 
i Silkeborg.

Til gengæld kommer bankkontoen ikke 
til at bugne af  overskud på grund af  delta-
gelsen. I håndboldens verden er Champions 
League ikke en guldgrube.

- I bedste fald kommer vi til at tjene en 

halv million kroner, men det kræver, at vi 
både får fyldt Boxen og Arenaen i Aarhus, 
men ellers ender vi måske omkring et rundt 
nul.

- Når man kommer i Champions League 
er udgiftniveauet på cirka to millioner 
kroner, så i første omgang gælder det om 
at bestige det bjerg. Her har vi så nogle 
akttraktive modstandere, som gør, at vi 
måske kan tjene lidt på det alligevel, siger 
BSV-direktøren, der får en million kroner 
for selve deltagelsen. Men så mangler der 
også fra start en million kroner. 

Direktøren må skele misundeligt til 
fodboldens verden. Her tjener FC Køben-
havn omkring 150 millioner kroner på at 
komme i gruppespillet, og selv hvis BSV 
går videre fra gruppen er præmien under 
200.000 kroner.

- Fodbold er en global sport med store 
tv-aftaler, og både i Kina og resten af  Asien 
ser man også fodboldens Champions Lea-
gue. Så det er nogle helt andre kommecielle 
rettigheder, der er i spil dér. Håndbolden 
er på vej i en rigtig retning, men vi kom-
mer aldrig til at ramme fodboldens niveau. 
Det er bestemt ikke realistisk, siger BSV-
direktøren.

Han ser frem til et helt forrygende ef-

terår, og alene i oktober venter der hjem-
mekampe mod Flesburg-Handewitt (2. 
oktober i Århus), THW Kiel (9. oktober i 
Silkeborg), Wisla Plock (16. oktober i Sil-
keborg) og Paris Handball (23. oktober i 
Boxen).

- Jeg ved ikke, om vanvittigt er det rigtige 
ord, men det bliver i hvert fald vanvittigt 

spændende, og selvfølgelig også meget 
hårdt både på og uden for banen. Men 
samtidig går vi jo også og smiler enormt 
meget, for det er rigtig sjovt at arbejde med. 
Vi får nok heller ikke en så vanvittig okto-
ber igen her i Bjerringbro-Silkeborg, siger 
BSV-direktøren.

Champions League er 
storkampe frem for penge  
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Bjerringbro-Silkeborg kan se frem til et forrygende og vanvittigt efterår  
i den prestigefyldte turnering, men det bliver ingen guldgrube

Det var DM-titlen i foråret, der gav BSV adgang til kampene mod de største 
europæiske klubber. Foto: Jakob Stigsen Andersen



Silkeborg i Champions League!

De danske håndboldmestre fra BSV 

er klar til at udfordre nogle af verdens 

stærkeste klubber.  Det er med til at gøre 

Silkeborg synlig, skabe sammenhold og 

fællesskab. Det er vi stolte af!

Fællesskaber med idræt og sport
Både breddeidrætten og elitesporten gror i Silkeborg 

Kommune. Idræt og sport skaber glæder og skuffelser, 

begejstring og spænding, og forener mennesker i små 

og store fællesskaber, som er med til at skabe en god 

kommune. Derfor støtter Silkeborg Kommune både 

talentarbejdet i eliteSilkeborg og ungdomsarbejdet i 

breddeidrætten, og bygger idrætshaller, så det frivillige 

foreningsliv kan trives i lokalområderne.

Det gode liv for borgerne
Silkeborg er med fl ere end 90.000 indbyggere en af 

Danmarks store kommuner. Derfor er idræt og sport 

med til at gøre os til en attraktiv kommune at besøge, 

bo, arbejde og drive virksomhed i. Sammen med et 

sprudlende kulturliv med musik, kunst, teater, 

kulturhuse og anden kultur, som ikke blot begejstrer, 

men også engagerer tusindvis af frivillige. Silkeborg 

Kommune er et fællesskab, som vi alle bidrager til.

Silkeborg - v i  får det ti l  at ske...
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Det er langt fra alle danske håndboldspillere, 
der får chancen for at spille i Champions Lea-
gue, og det er kun ganske få beskåret at have 
vundet Champions League.

Det har stregspilleren hos Bjerringbro-Sil-
keborg Michael V. Knudsen. Det skete som af-
slutning på karrieren i Flensburg-Handewitt, 
der på søndag er BSV’s modstander i Aarhus.

Det var i 2014, og Michael V. Knudsen 
havde allerede fremtiden på plads i BSV på 
det tidspunkt.

- Jeg må ærligt indrømme, at jeg på det 
tidspunkt nok havde erkendt, at jeg med fina-
len imod Kiel havde spillet min sidste kamp i 
Champions League. Derfor er det så fedt, at 
stå her ingen og spille Champions League, 
der er den ypperste turnering for klubhold, 
siger Michael V. Knudsen.

Det er dagen derpå efter BSV’s sejr 25-24 på 
udebane over schweiziske Kadetten Schaff-
hausen, og han kæmper med at få kroppen i 
gang igen med et trykket ribben og et knæ, 
der stadigvæk kræver sin ispose efter kam-
pene.

- Med BSV er det selvfølgelig denne gang 

ganske andre sportslige forudsætninger, 
mens vi med Flensburg-Handewitt havde 
større chance for at vinde kampe, siger Mi-
chael V. Knudsen.

Hans velkendte positive indgang til tingene 
gør, at han ikke vil afskrive BSV på forhånd, 
selv om puljen udelukkende indeholder de 
bedste europæiske klubber.

- Med BSV i Champions League kæmper 
vi naturligvis for det, og vores mål er at 
snige os med videre fra puljen, siger BSV-
stregspilleren.

Møder to tyske storhold

På søndag gælder det Flensburg-Handewitt 
og ugen efter THW Kiel på hjemmebane.

- I hjemmekampene håber vi på at kunne 
overraske, men vi skal også huske på, at vi 
møder hold, som til daglig er presset rigtig 
hårdt og har spillere, som er vant til at spille 
på det her niveau, siger Michael V. Knudsen, 
der kender Bundesligaen fra ni hårde år. 

- Men når jeg tænker på, hvilket materiale 
vi har, er vi nået meget langt med en god 
base. Og med det koncept, som træner Peter 
Bredsdorff  har kørt i en længere periode, kan 
vi på vore gode dage godt være med. Det har 
vi vist imod andre europæiske hold i det se-

neste halve år, siger Michael V. Knudsen og 
peger på BSV’s forsvar.

- Der er mange hold, som bliver overraske-
de over den måde, vi dækker op på. Vi er hele 
tiden er meget aggressive. Vi har lagt mange 
lag ovenpå vores top-niveau, som giver håb 
om at gøre det godt imod de allerbedste hold, 
siger BSV-spilleren, der næsten hver sæson 
i Flensburg-Handewitt spillede med i Cham-
pions League.

-  Set-uppet var, at vi skulle være med i 
Champions League hvert år. Jeg har været 
vant til at være der, men Champions League 
har også forandret sig til to puljer, hvor man 
kommer til at møde de allerbedste.

- Så niveauet er blevet skærpet yderligere. 
Der findes kun de allerbedste hold og de aller-
bedste spillere nu i Champions League, siger 
BSV-stregspilleren.

Hård kamp i Bundesligaen

Han anser både Kiel og Flensborg som me-
sterskabsfavoritter i Tyskland, der ikke kan 
holde til at tabe en eller anden Bundesliga-
kamp. 

- Skulle man tabe en kamp - og sådan var 
det også, da jeg var der - skulle det være i 
Champions League. Det var ikke et gratis 

nederlag, men det betød ikke så meget, om 
de blev treer eller firer i puljen i Champions 
League.

- Selvfølgelig vil de altid vinde, når de 
spiller, men hvis der er en spiller, som er lidt 
skadet, kan man godt forestille sig, at det er 
i Champions League, han bliver sparet, siger 
Michael V. Knudsen.

Tidligere var Kiel dominerende i Bundesli-
gaen, men sådan er det ikke mere.

- Holdene er især pressede i år, hvor der er 
flere om buddet efter Kiel har været meget 
stærk i mange år, og hvor de næsten havde 
afgjort det lang tid i forvejen. Men der er vir-
kelig kamp om det i Bundesligaen, og Kiel 
har allerede sat point til i Wetzlar, og det kan 
blive afgørende for mesterskabet i den sidste 
ende, siger Michael V. Knudsen

Han ved om nogen, at Flensburg-Hande-
witt ikke vil tabe til et dansk hold. 

- Da de for omkring to år siden tabte med 
10 mål til KIF Kolding, efter jeg var rejst fra 
klubben, tog de straks hjem til hotellet for 
at se video midt om natten og evaluerede på 
det i flere dage. 

- Så det gælder også prestige, fordi de har 
så mange sponsorer og fans fra Danmark, 
siger Michael V. Knudsen.

Knudsen glæder sig til gensynet
Stregspilleren Michael V. Knudsen ser frem til at møde sin 
tidligere tyske klub Flensburg-Handewitt, på søndag

Michael V. Knudsen ser frem til at møde mange 
af de spillere, som han var på hold med i 
Flensburg-Handewitt. Foto: Martin Ballund
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Scenen var sat til det helt store håndbolddra-
ma i weekenden 31. maj - 1. juni 2014 i Køln.

Der gjaldt Final-4 i Champions League 
mellem THW Kiel, Barcelona, Veszprem og 
Flensburg-Handewitt.

De to nuværende BSV-spillere Michael V. 
Knudsen og Søren Rasmussen var med hos 
Flensburg-Handewitt, der mødte mægtige 
Barcelona i semifinalen.

Her var de bagud med seks mål midt i an-
den halvleg.

- Der skete så det, som kun sker en gang 
ud af  tusinde, at man kan komme tilbage i 
en kamp, hvor man næsten har opgivet, og i 
og med, at det var Final-4, havde du kun den 
ene chance. Og så finder du ekstra kræfter. 
Så finder og søger du alle muligheder, og lige 
pludselig fik vi tur i den, og kom helt tæt 
på dem og til sidst helt lige og derefter ud i 
forlænget spilletid. En meget vanvittig kamp, 
fortæller Michael V. Knudsen, der husker de-
taljerne, som var de fra i går.

- Det er noget, der stort set aldrig sker, at 
man kommer tilbage på den måde. Søren Ras-
mussen kom også ind og stod fremragende 
i den kamp.

- Barcelona skiftede lidt ud og troede, de 
havde vundet. Vi lykkedes pludselig med alt, 
men det var lidt skørt, at man kan vinde en 
kamp så utroligt, som det skete mod Barce-
lona, siger Michael V. Knudsen.

De evige rivaler fra Kiel

I finalen ventede de evige rivaler fra Kiel, og 
det blev lige så vildt.

Der var Flensburg-Handewitt også bagud 
med seks mål: 12-6 i første halvleg.

- Inden turneringen kunne vi ikke andet 
end overraske. Vi var den største outsider 
blandt de fire hold, som var med i Final-4, så 
vi gik ind til stævnet med den holdning, at 
den skulle have fuldt skrald

- At vi var helt oppe og ringe efter sejren 
over Barcelona, tog vi med i finalen, og Kiel 
var en modstander, som vi kendte rigtig 

godt. Vi vidste, at på vore gode dage havde 
en chance, siger Michael V. Knudsen.

Og det endte med, at Flensburg-Handewitt 
indhentede Kiel og vandt finalen 30-28.

- Rent taktisk havde vi spillet bedre og 
bedre i den periode, og vi havde vundet over 
Kiel op til Final-4, så vi troede selvfølgelig på, 
at vi kunne, og specielt imod Kiel.

- Men igen - til et Final-4-stævne, hvor der 
bliver spillet så hårdt to dage i streg, er det 
det hold, som har energien og overskuddet 
og alle spillere til rådighed og har tur i den, 
der vinder, siger Michael V. Knudsen, der sta-
digvæk er overrasket over, at det lykkedes at 
vinde Champions League dengang.

Den dag to BSV’ere vandt 
Champions League
Michael V. Knudsen og Søren Rasmussen var en del af det helt 
store Champions League-drama med Flensburg-Handewitt

Søren Rasmussen og Michael V. Knudsen fik den bedst tænkelige afsked med Flensburg-Handewitt med sejren i Champions League. Her 
er de ved afskeden med den nordtyske klub i Flens Arena sammen med forretningsfører Dierk Schmäschke. Privatfoto 

Der skete så det, som kun sker en gang ud af tusinde, 
at man kan komme tilbage i en kamp, hvor man næsten 
har opgivet, og i og med, at det var Final-4, havde du 
kun den ene chance. Og så finder du ekstra kræfter
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Der vrimler med stjerner i Bjerringbro-Silke-
borgs Champions League-pulje, men to dan-
skere »stikker« alligevel ud: Paris-stjernen 
Mikkel Hansen og den tidligere BSV-mål-
mand Niklas Landin.

Landin og THW Kiel kommer den 9. okto-
ber til Jysk Arena, og det bliver et sjovt gen-
syn for Landin, der fra januar 2010 og godt tre 
år frem var målmands-profil hos BSV’erne.

- Det bliver specielt at komme tilbage til 
Silkeborg, hvor jeg havde en god tid. På den 
anden side får har jeg ikke spillet i BSV’s »nye 
hal«. Jeg var med dengang, hvor sponsorerne 
stod lige bag ved målet og spildte øl ned ad 
ryggen på målmændene, så man kom til at 
stinke af  øl, griner Landin.

En succesfuld tid i BSV

Niklas Landin kom til BSV fra GOG, og det 
blev en god tid i det midtjyske med både to 
DM-finaler og deltagelse i Champions Lea-
gue.

- Jeg tror, at de vil blive skuffede i GOG, 
hvis jeg sagde, at det var i BSV, at min kar-
riere tog fart. Jeg havde stået som førstekee-
per i et halvt år i Gudme og havde været på 
landsholdet, men BSV var det sted, hvor jeg 
fik rigtig meget erfaring, især internationalt. 
Det var et vigtig step i min udvikling.

- BSV var også stedet, hvor jeg blev fuld-
tids-håndboldspiller og ikke arbejdede i en 
tøjbutik ved siden af, siger keeperen.

I de tre år i det midtjyske blev det ikke til 
en titel, men det var tæt på.

- Jeg husker BSV-tiden som meget succes-
fuld for holdet. Det var de første gange, at 
klubben spillede med om mesterskabet, men 
to gange blev vi besejret af  AG København. 
Før det dummede vi os til Nordsjælland, hvor 
vi ellers burde være blevet mester. Men jeg 
tror, at mange var glade for den tid, siger 
Landin.

I det første år efter skiftet til Rhein-Neckar 
Löwen fyldte BSV stadig meget i bevidsthe-
den, men det gør klubben ikke længere.

- Det første år fulgte jeg ekstremt meget 
med i, hvordan det gik i BSV, men sådan er 
det ikke længere, og det, tror jeg, er en nor-
mal udvikling. Det er også svært at følge med 

fra Tyskland. Vi spiller stort set hele tiden 
samtidig i hver weekend. Derudover er hele 
holdet skiftet ud på nær Øris, så det er kun jer 
journalister, nogle folk i administrationen og 
mange fans, der stadig er der, lyder det med 
et smil fra Landin.

THW Kiel er en af  favoritterne til at vinde 
årets Champions League, men hele fem af  
Europas største hold er i samme pulje - Kiel, 

Flensburg-Handewitt, Barcelona, Veszprem 
og PSG Handball.

- Puljen ligner den, som vi var med i sidste 
år - der er bare lige kommet et ekstra, sinds-
sygt stærkt hold med. Jeg ser det som om, 
at der er de fem klubber, som kommer til at 
kæmpe om førstepladsen, og så er der BSV, 
Schaffhausen og Plock, der nok kommer til 
at kæmpe om den sidste plads, siger Landin.

Kiel kommer dog næppe til at satse 100 
procent på alle kampe i Champions League-
puljen.

- Vi har stor fokus på vores egen Bundes-
liga ved siden af. Vi er også et ungt hold, der 
skal toppe på et senere tidspunkt, så det kan 
godt ske, at der bliver prioriteret lidt hen ad 
vejen i nogle af  kampene.

- Vi er nok selv en lille smule bedre end i 
sidste sæson, hvor vi var tæt på at komme i 
finalen, men tabte til Veszprem. Vores mål er 
i første omgang at gå videre fra puljen, og så 
gælder det om at ramme dagen, når de næste 
kampe kommer. Og så står man pludselig i 
Final-4, siger Landin.

Drømmer om tysk mesterskab

Den stærke keeper vendte hjem fra OL med 
en guldmedalje om halsen. Det giver stadig 
smil hos Landin.

- OL skiller sig ud som det største, som jeg 
har været med til. Men i Tyskland er Bundes-
ligaen hård, så det har været lidt »tillykke til 
jer«, og så starter hverdagen ellers igen. Så 
det er ikke sådan, at jeg føler, at det bliver 
værdsat ret meget mere i Tyskland, siger 
målmanden.

Han lægger ikke skjul på, at en tysk titel 
har meget høj prioritet. 

- Der er nogle titler, som jeg gerne vil have. 
Bundesligaen har topprioritet. Derudover er 
der Champions League og VM i det fjerne, 
men Bundesligaen står rigtig højt på ønske-
listen, siger Landin.

Kiel-målmanden bor i Kiel, men det sker, 
at han er tilbage i Danmark hos familie og 
venner. Tidligere på måneden var han også i 
Jysk Arena, hvor han overværede BSV mod 
KIF Kolding.

- Der er et rimelig tæt program, så der er 
ikke så meget tid til at komme hjem. Men jeg 
kørte lige forbi Silkeborg, så det var meget 
sjovt at se min lillebror spille for Kolding og 
så se BSV igen. Ellers bliver det ikke til så 
mange ture til Danmark. Det er mere familien, 
der kommer ned til os, men det er rart i Kiel, 
at man har muligheden for lige at tage bilen 
og køre hjem. Det var noget sværere, da jeg 
spillede i Rhein-Neckar, lyder det fra Landin, 
der altså snart kommer til Danmark igen - for 
9. oktober venter Jysk Arena og Bjerringbro-
Silkeborg.

Landin slipper for  
BSV-øl ned ad ryggen
Niklas Landin ser frem til flere stormøder i Champions League, 
og så er der også gensynet med Bjerringbro-Silkeborg

Niklas Landin er en af mange profiler hos THW Kiel, der også har René Toft Hansen i 
truppen. Polfoto
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Louise K. Jespersen
Sagsbehandler

Ejendommen består af 2 separate bygninger - �uld udlejet til bilværksted.
�en første bygning på ��0 m� er opført i gule mursten. �ndrettet med stor
opvarmet �al, �,5 meter til kip samt pænt køkken, toilet og kontor. �en an-
den bygning er på 166 m�, opført i røde mursten med værkstedslokale,
kontorer, toilet og køkken. Stort grusbelagt areal bag bygningerne.

Nybolig Erhverv
Silkeborg
Frederiksberggade 18 8600 SilkeborgEvald Lützen, Ole Gissel, Pernille Laustsen Inge Ø. Olsen

Særdeles velholdt og præsentabel ejendom. Er indrettet med flere stor-
rumslokaler samt fleksibel indretning, der gør den anvendelig til både kon-
tor, lettere produktion med lager, mulighederne er utallige. �remstår i lyse
farver. Gulvet er belagt med antistatisk gulvbelægning. �er er installeret
genve�-anlæg til udskiftning af luften. �erudover kælder.

An International
Associate of Savills

Nybolig Erhverv
Silkeborg

Frederiksberggade 18 · 8600 Silkeborg
8601@nybolig.dk · Tlf. 8680 4484
nyboligerhverv.dk/silkeborg

Mads W. Christensen
Erhvervsmægler
MDE

Pernille Laustsen Gram
Erhvervsrådgiver

Udnyt mulighed-
erne ved Silke-
borgmotorvejen!

Stor synlighed, profilering og let
tilgængelighed er nogle af de
muligheder, Silkeborgmotorve-
jen giver din virksomhed.

Vi har flere attraktive ejendom-
me og lokaler nær motorvejen.
Overvejer I at flytte, så kontakt
os.

Ring på 8680 4484 og hør
nærmere!

Evald Lützen, Indehaver

Sag 862168Forretningsejendom.

DIREKTE TIL MOTORVEJ

Silkeborg - Stagehøjvej 2B-C
Forretningsejd. med unikke muligheder - facade direkte til Silkeborgmotor-
vejen. Byggemulighed med afstand på kun 6,5 m til motorvejskant. Indret-
tet med 860 m² lager og 632 m² administration. Ejd. indgår som en del af
Erhvervskorridoren, og har mange forskellige anvendelsesmuligheder, fx
kontor- og serviceerhverv, særlig pladskrævende varegrupper og engros.

TIL SALG/LEJE

Kontantpris kr. 10.000.000
Årlig leje kr. 525.000
Etageareal m2 1.492
Grundareal m2 3.513

Sag 862547Projektejendom.

NYHED

Silkeborg - Nordre Ringvej 90
Ejendommen er beliggende direkte til Ringvejen med gode til- og frakørsels-
muligheder. Værkstedsbygning med personalefaciliterer i stueplan og værk-
sted i kælderplan med tilkørselsrampe. Alternativt til nuværende anvendel-
se kan opføres bebyggelse til butiks-/kontorformål eller andet i henhold til
lokalplan. Grunden er delvist asfalteret med gode parkeringsforhold.

TIL SALG

Kontantpris kr. 3.750.000
Etageareal m2 320
Grundareal m2 2.904

Sag 862594Produktion/Lager med administration.

NYHED

Silkeborg - Bergsøesvej 14
Produktionsejendom fra 2001 nær Ringvejen og Silkeborgmotorvejen. Pro-
duktionsdelen på ca. 2.680 m² består af 2 regulære søjlefrie haller med 2 x
2 traverskraner på hver 1.500 kg. 8 aluporte i niveau. 430 m² administrati-
on samt velfærdsfaciliteter på ca. 150 m². Udvidelsesmuligheder på den
store grund. Ejendommen står velholdt og indflytningsklar overalt.

TIL SALG/LEJE

Kontantpris kr. 16.995.000
Årlig leje kr. 1.200.000
Etageareal m2 3.257
Grundareal m2 8.232

Sag 862539Produktion/Lager med administration.

NYHED

Silkeborg - Anebjergvej 49, Laven
Ejendom med god loftshøjde og præsentable kontorfaciliteter. Renoveret
ind- og udvendigt i 2014/15, bla. nyt tag, nye stålplader, nyt træpillefyr. Op-
ført i en stålspærskonstruktion. Kiphøjde op til 8 m og adgang via læsse-
rampe, porte og alm. mandskabsdøre. Velindrettet administrationsbygning
med flotte showrooms. Alt fremstår som nyt. Gode udvidelsesmuligheder.

TIL SALG/LEJE

Kontantpris kr. 18.000.000
Årlig leje kr. 1.200.000
Etageareal m2 4.055
Grundareal m2 25.369

Nyt lokalt
erhvervsmagasin
på gaden

Se et udpluk af ejendommene
tæt på Silkeborgmotorvejen, og
læs bla. Torben Vilsgaard fra
erhvervSilkeborg udtale sig om
motorvejen.
 
Derudover er der andre spæn-
dende artikler og ejendomme.

Download magasinet på vores
hjemmeside eller send en mail:
- Nyboligerhverv.dk/Silkeborg
- 8601@nybolig.dk

Sag 862351Kontor - Erhvervspark Silkeborg.

Silkeborg - Randersvej 6, 1.-3. sal
På 1. række ved motorvejen. Flyt
din virksomhed ind i Erhvervspark
Silkeborg og få alle fordelene, let
tilgængelig, synlighed og profile-
ring. Markant ejd. i flot arkitekto-
nisk stil, smuk og skulpturel faca-
de. Top moderne faciliteter, bl.a.
køl, ventilation, elevator. Kantine
og konferencelokale i stueplan.

TIL LEJE

Etageareal m²:
491, 519, 982 og 1.502
Årlig leje pr m2 kr. 1.100

Indflytningsklar Q1 2018

Sag 861930SInvesteringsejendom.

Silkeborg - Bredhøjvej 17-19
Større erhvervsejendom med facade til Ringvejen. Ombygget og opdelt til
flere forskellige lejere, deriblandt Bojesen Bilsyn og Tidebus, der senest har
indgået en uopsigelig kontrakt til 01.12.2025. Ejendommen er indrettet
med 2.069 m² værksted, 472 m² lager samt kontor-/velfærdsfaciliteter på
743 m². Kiphøjde mellem spær ca. 6,4 m. Derudover hal på 971 m².

TIL SALG

Kontantpris kr. 19.500.000
1. års nettoafkast % 7,04
Etageareal m2 4.662
Grundareal m2 18.018



Hos Lynge Papir & Kontor finder du ALT til det moderne kontor, til 
den store virksomhed og enkeltmandsvirksomheden, eller den lille 
ting du lige står mangler. Og husk vi har også salg til private!

LYNGE PAPIR & KONTOR 
- har det du mangler!Lynge Papir & Kontor    mail. lynge@lpk.nu    www.lpk.nu    Stagehøjvej 11    8600 Silkeborg

Velkommen på Stagehøjvej 11

Hos LYNGE PAPIR & KONTOR  
finder du løsninger til hele din virksomhed

Vi kan det hele !
til hele din virksomhed

Kontor-

artikler

Kontor-

mobler

Emballage

catering
ALT I EN-

GANGSSERVICE

HYGIEJNE OG

RENGORING

Vi tilbyder  professionelle løsninger indenfor Minolta kopi/print/scan

B U S I N E S S P A R T N E R

til hele din virksomhed

- har det du mangler!

BESØG OGSÅ VORES WEBSHOP

Husk!vi har det du manglerTlf. 86 82 55 66

Husk!
også salg

til private

Kom og besøg os i 
vores nye � otte domicil 

på Stagehøjvej 11

LYNGE KONTORSTOL
*Høj kvalitet
*Robust
* Ergonomisk – � ere 

indstillingsmuligheder

*Slidstærk uldstof
*Farverne rød, blå eller sort

*2 års garanti
Normal vejl. pris 1.895,- Spar 400,-

NU KUN

1495,-
i



KOLDE 
FØDDER?

GRUNDFOS DK A/S • CVR-nr.: 19 34 27 35 • Læs mere på grundfos.dk

Du kender det sikkert: Du kommer ud på badeværelset om morgenen og 
kigger straks efter dine hjemmesko – for gulvet er lige til den kølige side.

Hvis varmen ikke fordeles optimalt i alle rum, så hedder løsningen indregulering. Og til det skal du bruge  
en ALPHA3 og en vvs-installatør.

Med et ALPHA3-system har Grundfos udviklet en løsning, der gør det let for din vvs-installatør at  
indregulere både gulvvarme- og radiatoranlæg, og som sikrer dig varme fødder i hele huset  
– samtidig med at du sparer på både el- og varmeregningen!

Kontakt din lokale vvs-installatør for at høre mere om ALPHA3.

Du kender det sikkert: Du kommer ud på badeværelset om morgenen og 
kigger straks efter dine hjemmesko – for gulvet er lige til den kølige side.

Hvis varmen ikke fordeles optimalt i alle rum, så hedder løsningen indregulering. Og til det skal du bruge 

Med et ALPHA3-system har Grundfos udviklet en løsning, der gør det let for din vvs-installatør at 
indregulere både gulvvarme- og radiatoranlæg, og som sikrer dig varme fødder i hele huset 
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AF PETER A. SØRENSEN
pas@mja.dk

 
Det blev en af  de helt store dage i Silkeborg. 
Datoen var søndag den 17. marts 2013, og 
Jysk Arena var fyldt til bristepunktet, da 
mægtige Barcelona gæstede Bjerringbro-
Silkeborg i 1/8-finalen i Champions League.

Som ventet blev det en hård kamp. Anført 
af  Siarhei Rutinka og Jesper Nøddesbo var 
Barca-mandskabet en tand for stærkt, og 
spanierne kunne tage en sejr på 26-32 med 
hjem til returopgøret ugen efter i Barcelona.

- Vi vidste godt, at det ville blive svært, 
men vi spillede en af  de bedste kampe i år, 

lød det fra den daværende cheftræner Carsten 
Albrektsen efter opgøret.

I returopgøret i Spanien blev der aldrig for 
alvor spænding, selvom BSV’erne var tæt på 
at vinde. Men det endte 26-24 efter en BSV-
føring på 12-13 ved pausen.

- Vi spiller en fin kamp. Vi bliver ramt af  
nogle dumme udvisninger, som måske afgør 
kampen, men ellers var det godkendt, lød det 
fra BSV-fløj Casper U. Mortensen, der scorede 
otte gange i opgøret i Barcelona.

Opgøret i 1/8-finalen var kronen på værket 
efter et gruppespil, hvor BSV’erne formåe-
de at presse sig ind foran St. Petersburg og 
Chambery Savoie.

BSV’erne vandt klare sejre over russerne 

både ude og hjemme. Især opgøret på ude-
bane var specielt, for det blev flyttet fra St. 
Petersborg til den sydlige del af  Moskva - en 
lille smuttur på små 750 kilometer.

Det betød nu ikke noget for BSV’erne, der 
vandt opgøret med de klare cifre 23-35.

Det var medvirkende til, at BSV’erne endte 
på otte point på puljens fjerdeplads, hvilket 
betød ottendelsfinalen mod Barcelona.

Hård medfart året før

BSV’erne debuterede i Champions League 
allerede året før, men i sæsonen 2011/12 blev 
det til en hård medfart.

BSV’erne røg i pulje med storhold som At-
letico Madrid, Vive Kielce, Veszprem, Med-

vedi og Füchse Berlin, og det endte med 10 
nederlag i 10 kampe.

Tættest på var BSV’erne på udebane mod 
Berlin, der vandt 28-27.

- Vi spillede en god kamp i Berlin, og vi 
fortjente at vinde. Men det er ikke nok at 
spille godt og glæde sig over, hvad der lykkes. 
Vi skal også vinde kampe, lød det fra BSV-
målmand Niklas Landin, der kom på rundens 
hold i Champions League efter opgøret.

Nu er BSV’erne så klar til tredje forsøg 
i Champions League, og efter BSV’erne to 
gange er kommet med på et wildcard, er det 
nu som dansk mester, at holdet gør et nyt 
forsøg på at få succes i Champions League.

BSV har haft succes i Champions League
Bjerringbro-Silkeborg nåede frem til 1/8-finalen i Champions League i sæsonen 2012/13
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PÅ VEJ MOD NYE HØJDER

VILLY HEPPER PÅ BSV

BSV’S PROGRAM
22/9: Kadetten Schaffhausen - BSV 24-25

2/10 16.50 BSV - SG Flensburg-Hanewitt (i Aarhus)

9/10 16.50 BSV - THW Kiel

16/10 16.50 BSV - Wisla Plock

23/10 16.50 BSV - Paris-Saint Germain (i Boxen)

12/11 17.00 Veszprem - BSV

20/11 16.50 BSV FC Barcelona

23-27/11 FC Barcelona- BSV

4/12 16.50: BSV - Veszprem

8-12/2 Paris-Saint Germain Handball - BSV

15-19/2 Wisla Plock - BSV

22-26/2 THW Kiel - BSV

1-5/3 Flesburg - BSV

8-12/3 BSV - Kadetten Schaffhausen

BSV’S RESULTATER  
I CL 2013
BSV’s resultater i gruppespillet  

i Champions League 2012/13

Vive Targi Kielce - BSV 35-26

BSV - Chambery Savoie 25-23

BSV - Metalurg 23-36

Gorenje - BSV 31-23

St. Petersburg - BSV 23-35

BSV - St. PEtersbirg 31-22

BSV - Vive Targi Kielce  25-34

Chambery - BSV 29-26

BSV - Gorenje 27-26

Metalurg - BSV 32-18

Rasmus Lauge var en af profilerne i opgøret mod 
Barcelona. Foto: Flemming Heiberg
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AF MICHAEL HELLIGSØ  
OG PETER A. SØRENSEN
mih@mja.dk     pas@mja.dk

Da Carsten Albrektsen første gang fik nys om 
Mikkel Hansen, var knægten fra Helsingør 
ikke mere end 15 år.

I den alder er det svært at vurdere, om 
en ung håndboldspiller har talentet til at nå 
hele vejen, men i dette tilfælde var der intet 
at være i tvivl om for den rutinerede, fynske 
håndboldtræner.

- Han var bare langt bedre end alle de an-
dre. Han kunne skyde, som han også kan i 
dag med den der Mikkel Hansen-arm, som 
kan afvikles på alle mulige måder, fortæller 
Carsten Albrektsen, der dengang var tilknyt-
tet GOG og senere kom til Bjerringbro-Silke-
borg som cheftræner.

På det tidspunkt gik Mikkel Hansen på 
Oure Idrætsefterskole, og efter et år på Syd-
fyn blev den unge sjællænder hængende på 
de kanter.

- Han tog et stort valg ved at tage på efter-
skole på Oure. Det var sådan set ikke noget 
odiøst i, men han valgte at blive dernede og 
flytte hjemmefra i en tidlig alder, fortæller 
Carsten Albrektsen.

Han var i GOG med til at give debut til 
stortalentet, der godt nok havde alle værk-
tøjerne, men også skulle slibes til. Det var 
den nuværende ungdomslandstræner Claus 
Hansen blandt andet med til.

- Claus blev hans papfar. Vi påtog os også 

et socialt ansvar i det, fordi han ikke altid 
passede skolen. Der var nogle tyske stile, der 
ikke blev afleveret. Det var Claus dygtig til 
at tage sig af, erindrer Carsten Albrektsen.

Men det var nu engang på håndboldbanen, 
at Mikkel Hansen brillerede.

I 2007 blev Mikkel Hansen dansk mester 
med GOG, og samme år fik den 20-årige bag-
spiller debut for A-landsholdet i en kamp 
mod Sverige. Her scorede Mikkel Hansen 
syv gange, heraf  den afgørende scoring til 
slutresultatet 34-33.

Det gjorde dybt indtryk på Peter Breds-
dorff, der dengang var assistenttræner på 
landsholdet.

- Det var undervejs længe, at han skulle 
have debut. Alle vidste godt, hvor stort et 
talent, han var. Men det var en bragende de-
but af  en kaliber, jeg ikke har set før. Den 
var særlig. Syv mål og det afgørende mål. 
Jeg tror, at han er den eneste debutant, jeg 
har hørt sige i omklædningsrummet: Vi ses 
næste gang, smiler Peter Bredsdorff.

Modgang i Barcelona

Året efter kom Mikkel Hansen til Barcelona, 
hvor talentet for første gang mødte modgang. 
Og i 2010 vendte han derfor hjem til Danmark 
for at blive ligaens altoverskyggende profil i 
AG København.

- Jeg tror virkelig, at det var godt til ham 
at komme til Danmark og få noget ro over 
tingene og få bygget sin fysik op. Han lærte, 

at der skulle mere fysik til. Det var det fy-
siske aspekt, han virkelig fik øjnene op for 
og smag for, og som han har arbejdet med 
siden. Det har løftet ham det sidste, siger 
Peter Bredsdorff.

Og resten er historie. Mikkel Hansen er 
forlængst blevet Danmarks bedste hånd-
boldspiller, og på verdensplan hører Paris 
SG-stjernen også til blandt de ypperste.

Hans evner får BSV-fansene at se ved selv-
syn, når de danske mestre den 23. oktober 
møder Paris SG Handball - dagen efter Mikkel 

Hansens 29-års fødselsdag i øvrigt.
- Han er blevet verdens bedste igen, og det 

blev han også i 2011. Han spillede et vanvit-
tigt 2011-EM, hvor vi vandt sølv, siger Peter 
Bredsdorff, der ikke lægger skjul på sin be-
undring over Hele Danmarks Mikkel.

- Det er en spiller, der på kompetencen »at 
skyde« overhovedet ikke har en konkurrent. 
Der er andre, der kan andre ting på samme 
niveau, men på kompetencen »at skyde« er 
det uforligneligt. Det er Galacticos-niveau, 
siger træneren.

CHAMPIONS LEAGUE

Fra unikt  
talent til  
verdens  
bedste
23. oktober skal BSV forsøge at tæmme Mikkel 
Hansen. Avisen har spurgt fire personer med 
indgående kendskab til den danske stjernespiller 
om, hvad der har gjort ham så god

Allerede da Mikkel 
Hansen var 
efterskoleelev på Fyn, 
var hans talent ikke til 
at komme uden om, 
fortæller den tidligere 
BSV-træner Carsten 
Albrektsen. Foto: Jens 
Dresling/Polfoto
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BSV-veteranen Michael V. Knudsen har 
også længe været klar over, at Mikkel Hansen 
havde noget helt unikt.

En af de allerstørste

Da stregen måtte melde fra til OL i 2008, var 
det netop Mikkel Hansen, der erstattede ham. 
Siden har storskytten været selvskrevet til 
landsholdet.

- Han har vist i rigtig mange år på landshol-
det, at han er den spiller, der er vigtig og som 
skal lægge assisten eller tage afslutninger i de 

afgørende situationer. Han har skrevet sig ind 
i historiebøgerne som en af  de allerstørste, 
siger han.

BSV-stregen ser frem til at skulle stå over 
for sin tidligere landsholdskammerat i Cham-
pions League.

- Jeg har et rigtig godt forhold til Mikkel 
og har stor respekt for ham. Mest af  alt fordi 
han er så grundig i sine ting.

- Nogle gange kan han måske virke lidt 
arrogant, men vi, der kender ham, ved, at det 
måske næsten er en facade. For han er også 

ydmyg og er virkelig én, der arbejder rigtig 
hårdt. Han har ofret rigtig meget for at nå 
så langt, som han er nået, mener Michael V. 
Knudsen.

Den tidligere BSV-målmand Niklas Landin 
har også store roser til sin landsholdskam-
merat.

- Mikkel har et fantastisk overblik, og så 
skyder han, som meget få spillere gør. Han er 
en klog spiller, der ikke bare høvler den ind 
i målmandens hjørne. Han vurderer virkelig 
på, hvor forsvaret står i forhold til målman-

den. Han tænker lige et ekstra skridt frem, 
og det gør ham unik, siger Niklas Landin til 
Midtjyllands Avis.

Han lægger ikke skjul på, at det altid er 
specielt at stå over for Mikkel Hansen.

- Der er altid en lille kamp i kampen, når jeg 
møder Mikkel, siger Landin, der prøvede det i 
søndags, da Kiel indledte Champions Leauge 
ved at vinde med et mål over netop Paris.

Den 23. oktober er det i Boxen i Herning 
BSV’s tur til at prøve kræfter med Mikkel 
Hansen.
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AF JENS RASMUSSEN
jras@mja.dk

Det har ikke været den tidligere Bjerringbro-
Silkeborg-spiller Rasmus Lauges sommer.

Hverken hos sin klub Flensburg-Handewitt 
eller med landsholdet, hvor han gik glip af  
OL i Brasilien på grund af  en skade.

- Jeg havde lige smidt krykkerne, da der 
var OL, men jeg fulgte ikke særlig meget med 
i starten. Det var helt bevidst, for jeg ville 
jo gerne have været med. Det var specielt, 
men ikke spor sjovt, siger ambitiøse Rasmus 
Lauge, der pådrog sig en alvorlig knæskade i 
starten af  maj i en Champions Leaguekamp 
imod Kielce.

Han fik en meget hård tackling, da han var 
i luften, og det medførte en hård landing, som 
kostede en revnet menisk, der efterfølgende 

krævede en operation og en skadespause på 
omkring seks måneder

- Men jeg er da glad og stolt på landshol-
dets vegne, og jeg under dem al den succes, 
det gav efter et par slutrunde uden noget, 
siger Rasmus Lauge.

Den standhaftige tinsoldat

Han regner først med at kunne træne med i 
sin klub en gang i november.

- Der skal jeg have nogle tests og undersø-
gelser, og så håber jeg, det går den rigtige vej. 
Jeg skulle gerne være klar til returkampen 
imod BSV, og jeg håber så Nikolaj Øris også 
er klar til den kamp. Han er som den stand-
haftige tinsoldat den eneste, der er tilbage 
på BSV-holdet fra den gang, jeg var der, så 
ham kunne det være sjovt nok at få lov at slås 
med, siger Rasmus Lauge, der ser frem til at 

møde fans og folkene omkring BSV allerede 
på søndag.

- Jeg vil da også opfordre alle BSV-fans til 
at komme til Flens Arena til returkampen, så 
de kan opleve stemningen der, siger Rasmus 
Lauge.

Returkampen er i starten af  marts næste 
år.

Målet for Flensburg-Handewitt er Rasmus 
Lauge ikke i tvivl om.

- Vi skal videre fra gruppen, og en udesejr 
over BSV vil være en god grundsten i det 
projekt. Flensburg-Handewitt vil bare ikke 
tabe til danske hold, og da klubben gjorde 
det til KIF Kolding med 10 mål, var jeg ikke 
med i kampen. Men det var ikke sjovt, og det 
vil ingen gentage, og slet ikke imod et dansk 
hold, siger Rasmus Lauge.

Han skiftede fra BSV til THW Kiel efter 

sæsonen 2013 og derefter til Flensburg-Han-
dewitt sommer 2015, hvor han straks fik den 
succes, som aldrig blev forløst i Kiel, hvor 
han også pådrog sig en korsbåndsskade, men 
kæmpede sig tilbage.

- Jeg havde en god tid i Kiel, men klub-
skiftet til Flensburg-Handewitt var alligevel 
godt for mig. I Flensborg trives jeg virkelig 
med spillestilen, holdet og det uden for banen. 
Kemien passer bare, siger Rasmus Lauge.

Han tænker slet ikke på landsholdet eller 
på et comeback i januar ved VM-slutrunden.

- Det er ikke et mål, som jeg tænker på over-
hovedet. Jeg tænker kun på at komme til at 
spille håndbold igen, siger Rasmus Lauge, 
der er på sidelinjen i Aarhus, men han håber 
på at kunne stå ansigt til ansigt med Nikolaj 
Øris i returkampen. 

Lauge: Jeg håber på at 
møde Øris i returkampen
Rasmus Lauge er med Flensburg-Handewitt til Champions 
League-kampen i Aarhus, men han spiller ikke 

Rasmus Lauge kæmper med genoptræningen for at komme 
tilbage hos Flensburg-Handewitt, og han spiller ikke i det første 
opgør mod BSV på søndag. Foto: Jakob Stigsen Andersen
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AF MICHAEL HELLIGSØ
mih@mja.dk

Der er fem hold på absolut verdensklasseniveau, og 
så er der to hold, som Bjerringbro-Silkeborg reali-
stisk set kan måle sig med.

Det er vurderingen fra Ribe-Esbjerg-spilleren Ras-
mus Boysen, der er bidt af  håndbold og regnes for 
landets største håndboldnørd.

Midtjyllands Avis har bedt ham om at sætte ord 
på modstanderne i BSV’s pulje.

- Det er en vanvittig hård pulje mod hold, der på 
papiret er langt stærkere end BSV. Men der er al-
ligevel seks hold, der går videre, og BSV skal måle 
sig mod hold som Kadetten og Wisla Plock. Der er 
muligheder, men jeg ser dem ikke som favoritter, 
siger Rasmus Boysen.

- Jeg ser dem som stærkere end Kadetten på papi-
ret. Wisla Plock har en rigtig stærk hjemmebane og 
har også for vane at tage point fra de største hold 
der. Men BSV har jo chancer mod alle hold, for der 
kan ske ting og sager. Der kan komme skader, og de 
tyske hold har et vanvittigt hårdt program, så man 
kan være heldig med at løbe ind i dem på et godt 
tidspunkt, siger han.

Håndboldekspert:       
En vanvittig hård pulje
Ribe-Esbjergs Rasmus Boysen, der regnes for Danmarks største 
håndboldnørd, vurderer her BSV’s Champions League-pulje

Barcelona

- De har været i gang med et generationsskifte, efter 
Nikola Karabatic forlod dem før sidste sæson. De var 
i sidste sæson ikke lige så stærke som tidligere. Men 
har de stadig nogle rigtig gode spillere og er et hold, 
man altid skal regne med. Det er en lidt en outsider til 
at komme i Final-4.

Tre profiler
Cedric Sorhaindo, 32-årig fransk stregspiller, omdrej-
ningspunkt på holdet i forsvar og angreb

Kiril Lazarov, 36 år, makedonsk højre back, meget 
målfarlig

Wael Jallouz, 25 år, tunesisk venstre back, tidligere 
Kiel, fik lidt af  et gennembrud i sidste sæsons Cham-
pions League

Kadetten Schaffhausen

- Det er Gabor Csaszar, der driver holdet. Kan man 
lukke ned for ham og sørge for ikke at skyde Nikola 
Marinovic varm, er man kommet langt. Jeg er lidt 
overrasket over, at de kom med i slutspillet i Cham-
pions League. De formåede ikke at komme videre fra 
B-spillet sidste sæson. For mig er det på papiret det 
svageste hold i puljen, men de har stadig et hav af  
landsholdsspillere.

Tre profiler
Gábor Császár, 32 år, ungarsk playmaker, fortid i 
blandt andet Paris og Viborg

Nikola Marinovic, 40 år, østrigsk målmand, har stået 
mange år i Bundesligaen

Manuel Liniger, 35-årig venstrefløj fra Schweiz, har 
også mange sæsoner i Bundesligaen på cv’et

Telekom Veszprém

- Det er en pengestærk klub. De har 27 spillere i trup-
pen og spiller med i både den ungarske liga, den øst-
europæiske SEHA Liga og Champions League. Deres 
defensiv har ført dem langt. De har måske også en 
af  de allerbedste hjemmebaner overhovedet. Der er 
6000 tilskuere, der virkelig larmer. Det var lidt over-
raskende, at de kom i finalen i Final-4 i sidste sæson, 
men jeg ser dem som et af  de fire bedste hold i Europa.

Tre profiler
László Nagy, 35 år, ungarer, en af  verdens bedste højre 
backer

Momir Ilic, 34 år. serber, tidligere topscorer i Cham-
pions League

Mirko Alilovic, 31 år, kroat, udgør sammen med Robert 
Mikler et målmandspar på verdensklasseniveau
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Flensburg-Handewitt

De har skiftet meget ud, og det handler meget om, 
hvordan de vil dække op. Det ser ud til, at de skifter 
meget mellem opstillingerne. De har fået en vanvittig 
god start i Bundesligaen og slog blandt andet Rhein-
Neckar Löwen i Mannheim. De har næsten ikke skiftet 
ud før denne sæson. Det er stadig et bredt og godt 
hold, men de har ikke top-top spillerne. De har Mathias 
Andersson, der kun lukkede 17 mål ind mod Rhein 
Neckar. Jeg tænker hvert år, at han er ved at være for 
gammel, men han holder bare niveau.

Tre profiler
Mathias Andersson, 38-årig svensk veteranmålmand, 
har været i Flensburg siden 2011

Tobias Karlsson, 35 år, svensk forsvarsspecialist, en 
af  verdens bedste på den position

Thomas Mogensen, playmaker, 33 år, tidligere dansk 
landsholdsspiller, har spillet 10 sæsoner i Flensburg

Kiel

- De har ligesom Barcelona gennemgået et generations-
skifte. De har nogle unge, rigtig spændende spillere. 
Blandt andet en østrigsk playmaker, Nikola Bilyk og 
Lukas Nilsson. De har smidt nogle dumme point i sæ-
sonen. Ellers har de hentet Andreas Wolff  til målet, og 
sammen med Niklas Landin udgør han en af  verdens 
bedste målmandsduoer. Det er typisk forsvaret, der 
skal gøre dem stærke. I bagkæden mangler de meget.

Tre profiler
Niklas Landin, 27 år, en af  verdens bedste keepere, 
spillede i BSV fra januar 2010 til sommeren 2013

Domagoj Duvnjak, 28-årig kroatisk verdensstjerne, 
28 år, playmaker

Rene Toft Hansen, 31 år, forsvarsspiller på højeste 
niveau, dansk OL-guldvinder

Paris Saint-Germain Handball

- De skuffede lidt i sidste sæson. Det er verdens dyre-
ste hold, og de har mange af  de bedste spillere, men 
det viser bare, at man ikke kan købe sig til alt. Men 
de er startet godt på den nye sæson. De har fået Uwe 
Gensheimer, der er verdens bedste venstre fløj. De har 
Nikola Karabatic og Mikkel Hansen i bagkæden, men 
har  haft problemer med at finde en rigtig god højre 
back. Det er klart er en af  favoritterne til at vinde 
Champions League.

Tre profiler
Nikola Karabatic, 32-årig franskmand, en af  verdens 
bedste spillere, har vundet det meste

Mikkel Hansen, 28 år, Danmarks største stjerne, ny-
bagt OL-gulvinder og tidligere kåret til verdens bedste

Uwe Gensheimer, 29, ny mand i Paris efter mange år i 
Rhein Neckar-Löwen, scorede 10 mål i den første kamp 
mod Kiel

Wisla Plock 

- De har Rodrigo Corrales, der er spansk landsholds-
målmænd, Det er en klassemålmand. De har et stærkt 
forsvar og dækker hårdt. I angrebet har de hentet Jose 
De Toledo, der er en dygtig mand-mod-mand spiller. 
Og så er der Gilberto Duarte, der er en tometermand 
fra Portugal. Det er et hold med mange nationaliteter. 
De står selvfølgelig bag Kielce i Polen.

Tre profiler
Rodrigo Corrales, 25 år, spansk landsholdsmålmand

Jose De Toledo, 22 år, brasiliansk højre back

Dmitry Zhitnikov, 25 år, playmaker, russisk lands-
holdsspiller



Per B
Kejlstruphøjvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf. 87 22 10 10, perb.dk

Hverdage: 9.00 - 17.30
Helligdage: 11.00 - 16.00
Lør og søn: 11.00 - 16.00

Vind et weekendophold
VÆRDI 10.000,-
Hvis du som Hyundai ejer tilmelder dig ”Min Hyundai” her i forretningen i denne 
weekend, kvitterer vi med en værdicheck på 500 kr. til brug for næste service hos Per B. 

Derudover deltager du automatisk i Per B’s oktober måneds konkurrence, om at vinde et 
weekendophold fredag til søndag for to personer på Hotel Vejlefjord med det hele. Værdi 10.000 kr.

Weekendopholdet inkluderer:
Sanseoplevelser i De Termiske Bade og motion med SpaActive inkl. frugt, vand og kaffe/te  
ad libitum fra kl. 14:00 på ankomstdagen fredag og til kl. 14:00 på afrejsedagen søndag.

Velkomstdrink fredag
2x3 retters middag med vinmenu (fre/lør)
2 x overnatninger i dobbeltværelse på Hotel Vejlefjord (fre/lør)
2 x stor dejlig morgenbuffet (lør/søn)

Betingelser for deltagelse i konkurrencen er at du ejer en Hyundai at du tilmelder dig  
”Min Hyundai” med Per B som forhandler.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter og ansatte hos Per B kan ikke deltage.
Konkurrencen løber hele oktober måned, og der trækkes lod blandt de kunder, der har tilmeldt 
sig ”Min Hyundai” med Per B. som forhandler i perioden til den 31. oktober 2016.
(Kun kunder, der er tilmeldt med Per B som forhandler deltager denne konkurrence).

Tilmeld dig

”Min Hyundai”

i forretningen

denne weekend

og deltag i

konkurrencen

Til alle HYUNDAI ejere
og alle øvrige interesserede

Kom til åbent hus hos Per B i weekenden
8. - 9. oktober kl. 11-16

Snigpremiere
Vi vil gerne fejre, at vi snart 
kan åbne vores helt nye  
afdeling med Hyundai biler, 
så kom og få en lille 
forsmag på hvad der venter.  
Vi serverer lidt godt til  
ganen og kælderen er  
pyntet med Hyundai biler  
i alle størrelser.

Velkommen til
Min Hyundai hos Per B!


