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Jeg kan godt lide at 
være en sød og rar fyr
Michael V. Knudsen
Håndboldstjerne i BSV
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Af Katrine Friis Pedersen kfp@mja.dk

Bilernes Hus sælger flere og flere biler med farver som 
grøn og blå til mænd.

Alligevel er salget af  farvede biler minimalt. Salgschef  
ved Bilernes Hus, Allan Rold, forudser, at der går lang 
tid, før mænd er klar til at købe den farve, de allerhelst 
vil have.

- Os fra Midtjylland er ikke helt klar til at køre i de 
dyre, farvede biler. Det handler blandt andet om, at de 
konservative farver som grå, koks, sort og hvid er de 
nemmeste biler at komme af  med, når mændene vil skifte 
bilen ud igen, fortæller Allan Rold.

Det beskedne salg af  biler med mere kulør skyldes i høj 
grad det økonomiske, men i valget spiller det også ind, 
om mændene tør køre med en speciel farve.

- Vi er meget konservative og vælger mest det, som alle 
andre også kører rundt i, fortæller Allan Rold.

Klar farvedominans

Det er tydeligt at se, at det går trægt med salget af  far-
vede biler, når man kigger ud over det store showroom 
med blandt andet Volkswagen, Audi, BMW og Ford i 
Bilernes Hus.

Bilforretningen bestiller nemlig kun de biler hjem, som 
de forventer at komme af  med inden al for lang tid.

Allan Rold ville dog gerne sælge flere biler i andre 
farver.

Derfor er der i øjeblikket blandt andet en Volkswagen 
Golf  BlueMotion. Farven er en speciel blå, som Allan Rold 
forventer vil blive solgt til en mand inden alt for længe.

- Mænd er mere villige til at købe en bil i en anden farve 

end grå, sort, koks eller hvid, hvis bilen ikke koster mere 
end omkring 150.000 kroner. Det er helt anderledes, når 
bilen koster mellem 150-300.000 kroner, siger Allan Rold.

Mænd er til leasede farver

Så snart mænd ikke skal eje bilen, men i stedet lease den, 
er de mere tilbøjelige til at vælge netop den farve, de i det 
givne øjeblik ønsker at fræse rundt i.

- Vi oplever, at mændene i sommerperioder leaser en 
lidt dyrere bil som eksempelvis Porsche og BMW, hvor 
de ikke er blege for at vælge en bil med farve, siger han.

Når mænd leaser en bil for en periode, har de ikke et 
økonomisk ansvar for bilen, når de skal af  med den igen.

- Så bekymrer de sig ikke om, om bilen er til at sælge 
videre, så de vælger i langt højere grad den farve, de vil 
have, siger Allan Rold.

Bilfarver: Sort og grå er hot

Mænd køber for det meste biler 
i konservative farver. Derfor er 
salgschef Allan Rold omgivet af 
biler i sort, grå og koks.   
Foto: Martin Ballund

Silkeborgenserne er stadig tilbageholdne 
med at købe dyre farvede biler



Vangvedvænget 1   www.vangved.dk   8685 3235

få inspiration til dit nye badeværelse i 
vores udstilling

Vi står klar til at hjælpe dig, med at finde den helt 
rigtige løsning.
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DET SIGER  
BILENS  
FARVE OM DIG
Blå: Velafbalanceret og seriøs

Rød: Eventyrlysten, målbevidst, ilter

Grøn: Konservativ, stædig

Grå/sølv: Verdensmandsagtig udi egen  
indbildning, men sjældent rigtig cool

Sort: Magtfuld, autoritær

Små sorte biler: Opblæst

Hvid: Følsom, konfliktsky

Metallic-farver: Frihedselskende  
med skjulte lidensksaber

Gul: Selvransagende

Postgul: Parat til sidespring
 

KILDE: TYSK PSYKOLOGIPROFESSOR OG FARVEFORSKER MAX LÜSCHER 

Allan Rold tror at en Volkswagen Golf som denne bliver købt af en mand, der tør sætte lidt farve på. Foto: Martin Ballund

Mænd leaser hellere en rød BMW 
som denne, frem for at købe den, så 
de ikke skal bekymre sig om at kunne 
sælge den efterfølgende. 
Foto: Martin Ballund



Bilernes Hus A/S | Bredhøjvej 5 | 8600 Silkeborg 
Tel. 72 100 200  | info@bilerneshus.dk | www.bilerneshus.dk service i verdensklasse

MIDTJYLLANDS 
FORETRUKNE BILHUS

Her ser du kundernes fem foretrukne biler!
Mangler du også en nyere brugt bil, så har vi Danmarks største 
udvalg af de mest populære bilmærker i vores indendørs udstilling. 

Find din favorit i Bilernes Hus og benyt vores moderne værksted, 
hvor vi er autoriseret servicepartner for en lang række bilmærker!

Finansiering | Forsikring | Serviceaftale | Værksted | Seriøs rådgivning

ÅBENT

ONLINE
tilbud      nyhed

er     væ
rkstedsbooking     

fin
d b

il  
   

 c
ha

t 
  

  
 

www.bilerneshus.dk



6 MEST MÆND Februar 2017

Af Jesper Rosenquist jero@mja.dk

Højst to ugers barsel og så tilbage på arbejde igen.
Sådan er situationen for de fleste mænd, når de bliver 

fædre, mens det er konen eller kæresten der bliver hjemme 
resten af  barselsperioden.

Og det er egentlig en skam, for fædrene kan få meget 
ud af  at tage mere end de to ugers obligatiorisk barsel.

Det mener 35-årige René Nørup Frisgaard Jensen fra 
Engesvang, der i januar blev far til en lille pige sammen 
med sin kone Lotte. I forvejen har de sønnen Frederik på 
snart fire år, og det var da han kom til verden, at René 
Nørup Frisgaard Jensen valgte at sige ja til yderligere syv 
ugers betalt barsel fra sin arbejdsgiver Siemens i Brande.

Han lagde de syv uger i forbindelse med sin sommer-
ferie, så han i alt havde 10 uger sammen med sin knap 
fire måneder gamle søn.

Nå ja, egentlig var tanken med de 10 ugers fri fra ar-
bejdet, at han så ville få tid til at få udført nogle af  alle 
gør-det-selv projekterne. Der blev da også lagt nyt tag 
på huset i Engesvang, men han opdagede også, hvilke 
fordele der var i at komme endnu tættere på Frederik.

- Han begyndte tidligt at få flaske, og det gav jo mig 
mulighed for at være med til at give ham mad. Det er altså 
noget helt særligt i at kunne give sit barn mad og sidde 
og kigge det i øjnene. Det er en helt anden måde, man får 
kontakt til sit barn på, siger René Nørup Frisgaard, mens 
sønnen Frederik i baggrunden har trukket et tæppe over 
hovedet og løber rundt som et spøgelse for at få lidt af  
sin fars og journalistens opmærksomhed.

En helt anden hverdag

Han er også klar på at skulle holde en længere barsel med 
datteren Mie udover de to obligatoriske uger.

- I dag tilbyder Simens otte ugers betalt barsel, som vi 
må dele op i to. Så vi planlægger, at jeg tager fire ugers 
barsel i forlængelse af  min sommerferie og fire uger se-
nere på året, når Mie skal i dagpleje. De sidste fire uger 
bliver det kun mig, der er på barsel, mens Lotte vender 
tilbage til sit arbejde.

- Det skræmmer mig ikke, for min mor har været dag-
plejemor i 25 år, så jeg har altid været vant til små børn, 
siger han.

En af  de helt store fordele ved at gå på barsel er også, 
at der ikke er så mange ting, han går glip af  på hjem-
mefronten.

- Normalt kører jeg afsted på arbejde klokken 7.15, 
og jeg er først hjemme igen cirka klokken 17.30. Så er 
der ikke ret mange timer tilbage at se sine børn i, og så 
går man i min verden simpelthen glip af  så mange ting, 
siger han.

Når far går på barsel
René Nørup Frisgaard Jensen kan varmt anbefale andre mænd at holde en 
noget længere barsel, end de fleste mænd ellers plejer at gøre i Danmark

En af de helt store fordele ved at være på barsel som mand er, at man ifølge René Nørup Frisgaard Jensen får knyttet et meget tættere bånd til sine børn.
Foto: Jakob Stigsen Andersen
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Ole Winther Christian Andersen Michael Eilert Thorkil Hansen

 0,- i udbetaling og kun 1399,- pr. måned !! *
Kom og oplev den nye Panda Easy med 60 hk, aircondition og plads til 5 personer.
Fiat Panda Easy kan desuden trække op til hele 800 kg med anhængertræk*.

indsæt forhandler navn her
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Ole Winther Auto A/S
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BARSELSORLOV
 � Som forældre kan I tilsammen holde orlov i 52 uger med dag-
penge. I har dog ret til at holde orlov i 84 uger, men i de sidste 
32 uger har I ikke ret til dagpenge.

 � Som mor kan du få dagpenge i fire uger før fødslen, hvis du tager 
orlov fra dit arbejde. Efter fødslen kan du få dagpenge i 14 uger.

 � Som far kan du holde orlov og modtage dagpenge i to uger lige 
umiddelbart efter fødslen. Du kan dog aftale med din arbejdsgiver, 
at du holder de to ugers orlov senere. Men du skal holde dem 
inden for de første 14 uger efter fødslen.

 � Foruden moderens 14 uger og faderens to uger efter fødslen kan 
I holde orlov og samtidig modtage dagpenge i samlet 32 uger.

 � Det er kun 37 procent af danske mænd, der benytter sig af den 
fælles barselsorlov.  Resten holder kun den øremærkede barsel 
på 14 dage eller slet ingen. Til sammenligning holder 99 procent 
af kvinderne noget af den fælles barselsorlov.

Det krævede dog lidt tilvænning at være på barsel 
første gang med Frederik, hvor han var væk fra Siemens 
i hele 10 uger.

- Første uge gik jeg hele tiden og tænkte over, om jeg nu 
også havde husket at få gjort det hele færdig på arbejdet, 
men det gled langsomt i baggrunden. Men det er da en 
stor omvæltning at gå fra at have mange bolde i luften 
på arbejdet, til at næste punkt på dagsordenen er at finde 
ud af, hvis tur det er til at skifte ble, siger han.

En bedre balance

Han tror på, at Simens som arbejdsplads får mere til-
fredse og afbalancerede medarbejdere, når de tilbyder 
otte ugers betalt barsel.

- Simens gør meget ud af, at der skal være balance mel-
lem privatliv og arbejdsliv. Jeg havde det også selv sådan, 
at jeg bedre kunne tage på arbejde med god samvittighed, 
efter jeg havde været 10 uger hjemme med Frederik. For 
dengang havde jeg en del udenlandsrejser for Siemens, 
hvor jeg godt kunne være væk en uge eller to af  gangen. 

- Når jeg var væk med arbejdet, havde jeg dårlig sam-
vittighed over ikke at være hjemme ved Frederik og 
Lotte, og når jeg var hjemme spekulerede jeg på, om jeg 
nu havde nået alt på arbejdet, husker han.

Fra kolleger og ledere på Siemens har han kun oplevet, 
at der er opbakning til, at man som mand tager barsel.

- De andre kolleger er jo vant til, at vi har en god bar-
selsordning. Da Mie blev født, sendte min leder dagen 
efter en sms om, at nu skulle jeg huske at nyde de første 
to ugers barsel og huske at slukke min arbejdsmobil, 
fortæller han.

Fælles barsel

Han møder af  og til en holdning om, at barsel er da kun 
noget for kvinder.

- Jeg møder også en tankegang om, at jeg nærmest 
stjæler noget af  Lottes barsel, men sådan ser jeg ikke på 
det. Det er vores fælles barsel. Jeg mener ikke, at det be-
høver være sådan, at Lotte skal være et helt år på barsel, 
efter hun har været gravid. Hun skal også have mulighed 
for at se andet end husets fire vægge og mødregruppen, 
mener René Nørup Frisgaard Jensen.

Apropos mødregrupper så kunne han godt tænke sig, 
at der var flere fædregrupper, hvor man kunne mødes 
far til far sammen med sine børn.

- Jeg tror faktisk, at man skal helt til Aarhus for at 
finde en fædregruppe, siger han.

Tilbage med fornyet energi

Selvom han var 10 uger væk fra arbejdet, da Frederik 
var helt lille, føler han ikke, at han gik glip af  noget 
vigtigt på arbejdet.

- Godt nok kunne jeg knap nok huske mit password til 
computeren, da jeg vendte tilbage til arbejdet, men jeg 
følte, at jeg vendte tilbage med fornyede kræfter.

- Så jeg kan kun anbefale andre mænd at tage en læn-
gere barselsperiode, for man knytter et meget tættere 
bånd til sine børn, når man er hjemme så lang tid af  
gangen, siger han.

René Nørup Frisgaard 
Jensen plejer at have 
mange bolde i luften 
på én gang, når han 
arbejder på Simens i 
Brande. Det er måske 
meget godt, for arbej-
det som far på barsel 
kræver også, at han 
af og til er til stede to 
steder på én gang, når 
det er bletid, spisetid 
og nu-skal-du-sove-tid 
for den nyfødte datter 
Mie samtidig med, at 
storebror Frederik på 
snart fire år har krudt i 
en vis legemsdel. Foto: 
Jakob Stigsen Andersen
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Klassens 
pæne kriger
Håndboldprofilen i BSV, Michael V. Knudsen, er 
kendt for at være benhård på banen, hvor han 
altid giver sig 100 procent. Udenfor er der ikke 
meget kriger over »Den smilende dræber«
 

Tekst: Mette Andersen mette@mja.dk 

Foto: Martin Ballund ballund@mja.dk

Michael V. Knudsen kan godt være fristet af at lave noget helt andet, når han ikke længere skal spille håndbold på topplan. Han vil gerne se, 
om han kommer til at savne sporten. På den anden side har han også en stor lyst til at arbejde med talentudvikling og går måske endda med 
en træner i maven. I hvert fald vil han i de kommende år forsøge at få tid til at tage nogle trænerkurser. - Det er en fin ballast at have, og jeg 
har en klar filosofi om, hvordan et hold skal spille og sammensættes, så ja, det kunne godt være en mulighed at blive træner engang.



Michael V. Knudsen er punktlig. Klokken 12.58 
ruller han i sin lille ibishvide sponsorbil, en 
Audi A3 fra Bilernes Hus, ind på parkerings-

pladsen ved Multihuset i Sejs-Svejbæk, hvor vi har sat 
ham stævne kl. 13. 

Han har været til træning og spist frokost i Bjerringbro 
sammen med de øvrige BSV-spillere, og selvom holdet 
har et heftigt program med vigtige kampe to gange om 
ugen, tøver den tidligere landsholdsstreg og nuværende 
profil og anfører i BSV ikke, men siger uden betænk-
ningstid ja til at medvirke i dette interview.

Allerede dér lever Michael V. Knudsen op til sit ry som 
en stjerne helt uden nykker.

»Alle elsker Knudsen«, lyder det fra mine kolleger på 
Midtjyllands Avis’ sportsredaktion. De beskriver ham 
som altid venlig og imødekommende. 

Så populær er han, at inkarnerede Knudsen-fans fra 
stregens næsten 10 år i tysk håndbold fortsat tager turen 
til Danmark for at se ham spille i BSV-trøjen. 

Og efter nederlaget i Final 4 i Aalborg for få uger si-
den, hvor BSV tabte finalen til hans gamle klub, Skjern 

11
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Håndbold, tog han sig trods skuffelsen god tid til en snak 
med en håndfuld glade Skjern-fans, som lige ville give 
Knudsen et par opmuntrende ord med på vejen og i øvrigt 
gerne ser ham tilbage i den grønne trøje.

- Man skal også være stor i nederlagets stund. Det er let 
at være sur og irriteret, men i Aalborg var Skjern bedre 
end os, og vi ramte ikke niveauet på dagen, konstaterer 
Knudsen ærligt.

Hjertet banker for Knudsen

Jeg har set frem til at møde ham. Krigeren, der på hånd-
boldbanen er en hård hund, som altid giver sig 100 
procent og aldrig skaber sig, piber eller brokker sig 
over hverken tæsk, tvivlsomme dommerkendelser eller 
brændte chancer. 

Er Knudsen mon i virkeligheden så venlig, som hans 
drengede og uskyldige ansigt giver indtryk af? 

Min svigermor på 80 har alle dage været håndboldtos-
set. KIF Kolding-Københavns Bo Spellerberg kan bringe 
hende op i det røde felt, når hun følger ligakampene foran 
tv-skærmen. Anderledes varmt banker hjertet for Knud-
sen, og det slår aldrig fejl, at hun udbryder:

»Han ser simpelthen så rar ud!«
Så er det ligemeget, om »Den smilende dræber« lige 

har slidt bolden i nettet fra stregen, har gjort sig skyldig 
i en lidt for hård tackling eller bliver ekspederet ud af  
banen til to minutter på bænken.

Tilnavnet som »Den smilende dræber« fik han i sin tid 

på landsholdet, hvor tidligere landstræner Ulrik Wilbek 
skulle have sagt om Knudsen, at han med sit venlige 
ansigt ligner et menneske uden ondt skabt i sig. 

Wilbek har ret. Michael V. Knudsen smiler med både 
mund og øjne, når han taler. Og med sine 100 kilo fordelt 
på 192 centimeter skiller han sig ikke ud som visse andre 
hårdtpumpede håndboldsstjerner i størrelse XXXL. 

Denne eftermiddag i Multihuset, hvor han dukker op 
med nyvasket hår og afslappet klædt i sorte jeans, cow-
boyskjorte og fornuftige støvler, ligner han til forveks-
ling enhver anden helt almindelig familiefar, der har fået 
tidligt fri fra arbejde.

Det vil slet ikke undre mig, hvis han i sin 20-årige 
karriere som professionel håndboldspiller har »narret« 
dygtige dommere og takket være sit engleansigt er blevet 
sparet for ellers berettigede kendelser under de drabelige 
kampe på stregen, hvor nutidens tophåndbold minder 
om brydekampe for sværvægtere.

Vinderinstinktet

Men man skal ikke tage fejl, for ingen i håndboldverde-
nen er i tvivl om, at Knudsens vinderinstinkt overgår 
venligheden, når først kampen er fløjtet i gang.

- Folk synes vel, at jeg har to forskellige personligheder. 
Jeg tror ikke på skældud og har ikke behov for at være 
hidsig. Jeg kan godt lide at være en sød og rar fyr. Men 
det vinder man ikke meget ved på banen. Dér vil jeg 
vinde. Jeg vil gerne være sympatisk og spille fair, men 

jeg kender gamet og kan slå fra mig. Når man lægger så 
meget arbejde i sin træning og føler så meget for hånd-
bold som jeg, så går man til grænsen. På banen spiller alle 
for at vinde, og den stærkeste overlever, konstaterer han.

Karrieren nærmer sig slutningen

Michael V. Knudsen har overlevet og fejret mange tri-
umfer som professionel håndboldspiller siden debuten 
for 20 år siden. 

Til september fylder han 39 år, og trods den for en 
eliteidrætsmand høje alder kunne han tidligere i denne 
måned sætte sin underskrift på en kontrakt, der forlæn-
ger hans ophold i BSV med to år indtil sommeren 2019.

Det første år - fra sommeren 2017 til ’18 - er han fort-
sat først og fremmest håndboldspiller, men med aftalen 
tager Michael V. Knudsen også første skridt ind i den 
fremtid, der venter ham efter karrieren på håndboldba-
nen. Den bankuddannede håndboldprofil får nemlig en 
endnu ikke defineret rolle på BSV’s kontor i Bjerringbro 
og håber at komme til at arbejde med både salgsarbejde 
og talentudvikling. 

- Jeg har ekstremt mange kontakter og har oplevet 
mange ting. Jeg har meget, jeg kan hive op af  skuffen. 
Jeg har oplevet gode ting, som fungerer, men også ting, 
som ikke gør. Den erfaring vil jeg gerne bruge, siger 
Michael V. Knudsen.

Omfanget af  hans opgaver udenfor håndboldbanen 
kommer fra sommeren 2018 til at afhænge af  hans fysik, 

Michael V. Knudsen med DM-pokalen, da BSV sidste år vandt det danske mesterskab. Stjernen har prøvet meget i sin lange karriere og er ikke typen, der skå-
ner sig selv. Heldigvis har han bortset fra en knæ- og en skulderskade været forskånet for alvorlige skader, men har flere gange brækket næse og fingre, fået 
et sæbeøje eller er på bænken blevet lappet sammen med nål og tråd. - Det er billigt sluppet og en del af gamet, siger han. Foto: Jakob Stigsen Andersen



Højgårdsvej 25, Thorning • 8620 Kjellerup 
Telefon 86 82 20 88 • info@bango.dk • www.bango.dkBango

VINTERTILBUD PÅ GARAGEPORTE
Super flotte ledhejseporte i antrazitgrå, inkl. automatik.

Spar kr. 1.900,-

Smartphone portåbner:
Spar 50% ved køb af ledhejseport

CE godkendt kvalitet•Inkl. 2 fjernbetjeninger•Galvaniseret

10 ÅRS 
GARANTI

Automatisk garageport
inkl. montering. Fra kr. 9.495,- 

Besøg Bango.dk og se vores fantastiske tilbud på porte. 

Begrænset antal! Priser fra kun 2.995,-

RESTSALG!

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Vejlsøhus Sport & Outdoor er placeret helt ideelt, hvor skovene og søerne omgrænser 
det smukke hotel, hvilket er med til, at skabe rammerne for gode og aktive oplevelser

Girls night out
Ta’ kollegaerne, veninden, søsteren eller en helt 3. med ud til Vejlsøhus og 
nyd en aften i godt selskab, hvor der også er mulighed for, at få forbrændt 

nogle kalorier. Så hvad enten du er til Mountainbike, løb, raw� t eller 
SUP & Kajak, så vil du hele 2017 kunne deltage i disse aktive 

aftenener på Vejlsøhus Sport & Outdoor. 

Program for 2017 - kun for piger
Læs mere om arrangementerne på www.vejlsoehus.dk

Action night for boys
Ta’ kollegaerne, vennerne, dine brødre eller en helt 3. med ud til Vejlsøhus 

og nyd en aften i godt selskab, hvor der også er mulighed for, at få 
forbrændt nogle kalorier. Så hvad enten du er til bike & burger, løb, 

raw� t eller kajakpolo, så vil du hele 2017 kunne deltage i disse 
aktive aftenener på Vejlsøhus Sport & Outdoor. 

Program for 2017 - kun for mænd
Læs mere om arrangementerne på www.vejlsoehus.dk

FEBRUAR 
Mandag d. 27. februar 
fra kl. 18.00 - 20.30 MTB 

MARTS 
Mandag d. 27. marts 
fra kl. 18.00 - 20.30 TRAILLØB 

APRIL 
Mandag d. 24. april 
fra kl. 18.00 - 21.00 MTB FOR LET 
ØVEDE 

MAJ 
Mandag d. 22. maj 
fra kl. 18.00 - 20.30 RAWFIT 

JUNI 
Mandag d. 26. juni 
fra kl. 18.00 - 20.30 INTRO TIL 
STAND-UP PADDING OG KAJAK 

AUGUST 
Mandag d. 28. august 
fra kl. 18.00 - 20.30 INTRO TIL 
STAND-UP PADDING OG KAJAK 

SEPTEMBER 
Mandag d. 25. september 
fra kl. 18.00 - 20.30 TRAILLØB 

OKTOBER 
Mandag d. 30. oktober 
fra kl. 18.00 - 20.30 RAWFIT FOR 
LET ØVEDE 

FEBRUAR 
Tirsdag d. 28. februar 
fra kl. 17.00 - 20.00 BIKE & BURGER 

MARTS 
Tirsdag d. 28. marts 
fra kl. 17.00 - 20.00 TRAILLØB

APRIL 
Tirsdag d. 25. april 
fra kl. 17.30 - 20.30 KAJAKPOLO 

MAJ 
Tirsdag d. 23. maj 
fra kl. 17.30 - 20.30 MTB 

JUNI 
Tirsdag d. 27. juni 
fra kl. 17.30 - 20.30 KAJAKPOLO 

AUGUST 
Tirsdag d. 29. august 
fra kl. 17.00 - 20.00 TRAILLØB 

SEPTEMBER 
Tirsdag d. 26. september 
fra kl. 17.30 - 20.30 KAJAKPOLO 

OKTOBER 
Tirsdag d. 31. oktober 
fra kl. 17.30 - 20.30 BIKE & BURGER

Tilmelding: info@vejlsoehus.dk eller tlf. 8921 2121
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for hvor længe kan en spiller, der nærmer sig de 40 år, 
blive ved med at præstere på topplan?

Michael V. Knudsen vil ikke selv sætte en udløbsdato 
på sin godt brugte, men stadig toptrimmede håndbold-
krop.

- Kroppen har det godt. Jeg har altid haft en okay fy-
sik og passet min træning og mærker ikke noget efter 
en kamp. Og jeg kan stadig løbe fra de yngre knejter, 
konstaterer han med et drillende smil.

Han erkender, at der selvfølgelig begynder at ske noget 
med ham fysiologisk. Til gengæld betegner Knudsen sig 
som mentalt stærkere og taktisk en hel del klogere end 
for 20 år siden.

- Det handler ikke bare om fysik. Der er meget timing 
i stregspillet, og man skal være smartere og klogere end 
de andre, forklarer Knudsen, som også har vindermenta-
liteten intakt og stadig er sulten, selvom han har prøvet 
næsten alt som håndboldspiller og sidste år nåede sit 
seneste mål, da han blev dansk mester med BSV.

- Hvad så nu? Ja, så vil vi have mere...

Familiemenneske

De sportslige ambitioner går fint i spænd med forvent-
ningerne til livet efter tilværelsen som professionel 
håndboldspiller. For som familiemenneske med stort 
»F« glæder Michael V. Knudsen sig til at leve et almin-
deligt hverdagsliv med meget mere tid til sine tre børn 
og hustruen Mia, som han har kendt siden folkeskolen. 
De to blev kærester, da de gik på handelsskolen i Hobro 
og har holdt sammen siden.

Familien rykkede ind i et lejet hus i Sejs-Svejbæk, da 
Knudsen i 2014 kom til BSV. Skiftet fra verdens hårdeste 
håndboldliga, Bundesligaen, skyldtes først og fremmest 
hensynet til børnene.

I Flensborg var Michael V. Knudsen kørt sur i de 
mange og lange rejsedage gennem næsten 10 år i SG 
Flensburg-Handewitt. Her var han mere sammen med 
holdet end sin familie og var konstant så meget på farten, 
at hans yngste søn, vildbassen Viktor, slet ikke gad sin 
far, når han endelig var hjemme.

- Det var kun Mia, der duede, husker Michael V. Knud-
sen.

Det gjorde ondt, og når farmand som en sjælden gæst 
i hjemmet samtidig var reduceret til en rolle som altid 
sjov og rar legeonkel for Filippa på nu 9 år og Noah på 
12, så måtte der ske noget.

- Jeg er for meget familiemenneske til at have det sådan. 
Jeg elsker at være sammen med mine børn, og jeg har jo 
også en forpligtelse til at være mere med i deres liv, ef-
tersom jeg har valgt at sætte dem i verden. Derfor havde 
vi brug for at finde en base og give børnene og os selv 
mere ro, fortæller Michael V. Knudsen om skiftet til BSV.

Her er programmet ganske vist også presset, men 
rejsedagene er færre og kortere, og Michael V. Knudsen 
kan for det meste spise aftensmad sammen med familien 
og næsten hver nat lægge sig til at sove i sin egen seng 
i hjemmet i Sejs-Svejbæk. Her har familien fået bygget 
hus, og Viktor går i den lokale børnehave og hans to 
ældre søskende i 3. og 6. klasse på Sejs-Svejbæk Skole.

- Jeg nyder at komme hjem til børnene og har fået 
mere tid til at deltage i deres liv, siger Knudsen, der - i 
det omfang hans professionelle håndboldliv tillader det 
- assisterer som håndboldtræner på både U12-holdet i 
Silkeborg-Voel KFUM, hvor Noah spiller, og for U10-
pigerne i Sejs-Svejbæk, hvor Filippa spiller og har sin 
mor som træner.

Også Viktor spiller håndbold, og selvom den lille purk 
først fyldte 5 år i denne uge, er den stolte far ikke i tvivl 
om, at han har talentet i generne.

- Mine børn er jo nærmest vokset op i en hal, og der 
ligger 1000 bolde i vores have og vores store garage, 

hvor vi har indrettet en lille boldbane. Her elsker vi at 
konkurrere. Det ligger dybt i både Mia og jeg og børnene. 
Viktor har gået og spillet med sig selv, siden han var 
helt lille og har glædet sig mere til at skulle til sit første 
håndboldstævne i denne weekend end til sin fødsels-
dag i torsdags. Han kan så meget ... både drible og lave 
hopskud. Det er der ikke mange på hans alder, der kan, 
konstaterer Michael V. Knudsen.

Stjernen har ingen sportslige ambitioner på sine børns 
vegne, men støtter og bakker dem op. Især Noah følger 
han tæt, og Knudsen er ikke en af  de forældre, der lader 
sig rive lidt for meget med på sidelinjen.

- Jeg er meget afdæmpet. Det er nogle gange svært at 
være min søn på en håndboldbane. Han skal have det 
sjovt, og jeg har ingen forventninger til ham eller læg-
ger noget pres på ham. Jeg kan støtte og vejlede ham, 
men han skal lære af  sine egne erfaringer. Mine forældre 
bakkede mig op og kørte mig til kamp, da jeg var dreng. 
Sådan vil jeg også gerne selv være som far, siger han.

En helt ny hverdag

I Sejs-Svejbæk håber Knudsen at slå rødder med familien. 
Mia Knudsen, der er kontoruddannet, var i mange år 
den, der helligede sig børnene og alene klarede hjem-
mefronten. I dag arbejder hun som lærervikar på Kjel-

lerup Skole, underviser i yoga for børn og er i fritiden 
engageret i Selvhjælp Silkeborgs samtalegrupper for 
skilsmisseramte børn.

- Det er lige pludselig en anden hverdag. Før stod Mia 
100 procent for det hele derhjemme, hvor hun og børnene 
havde deres egen rytme og børnene altid var søde og rare, 
når jeg lige kom hjem for at lege lidt med dem. Nu oplever 
jeg dem også, når de er stride, og vi er lige pludselig to, 
der skal have tingene koordineret - og dermed også to 
meninger, der skal forenes, konstaterer Knudsen.

Jeg tror, de finder ud af  det. Efter et par timer i selskab 
med BSV-stjernen over en kande kaffe og et par dansk-
vand i Multihusets cafeteria er jeg ikke i tvivl: Smilet er 
ægte. »Dræberen« ser jeg ikke nogen flig af. Knudsen 
er et privat, men helt igennem sympatisk og tillidsvæk-
kende menneske. 

Tålmodig er han også. Denne eftermiddag ser han frem 
til at komme hjem og få besøg af  sin søster, der er på 
vej fra Aalborg, men han skeler ikke på noget tidspunkt 
under interviewet til klokken.

Naturligvis er han også godt gammeldags galant. 
Knudsen holder døren for mig, da vi går udenfor sammen 
med min kollega for at klare fotograferingen. Og tilbyder 
at betale for kaffe og vand, inden vi går hver til sit.

Alle elsker også Knudsen. Også jeg.
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Michael V. Knudsen er ikke en sportsstjerne, som er aktiv på de sociale medier og interagerer med sine 
fans dér. Men det ligger dybt i ham, at man skal give noget igen både på banen og udenfor til de fans, 
der følger holdet i tykt og tyndt. - Det har jeg stor respekt for, og det forpligter. Det betyder meget, at 
der er en kæmpe opbakning, og mange gange spiller vi for fansene. Der skal være tid og overskud til 
at sige hej til dem, og de skal føle, at vi sætter pris på deres opbakning, siger han og finder det »totalt 
cool«, at nogle af hans tyske fans fra tiden i SG Flensburg-Handewitt stadig tager turen til Danmark for 
at se Knudsen spille i BSV-trøjen. 



FAKTA
 � Michael V. Knudsen startede sin håndboldkarriere i barndomsklub-
ben HOH 85 i Hobro. Han fik sin første kontrakt som professionel 
håndboldspiller i 1997 og har spillet i følgende klubber: Viborg 
HK (1997-2002). Skjern Håndbold (2002-2004). Viborg HK 
(2004-2005), SG Flensburg-Handewitt (2005-2014), BSV (2014-
2018/19).

 � Han har opnået store resultater i alle klubber: Med Viborg vandt han 
pokalturneringen, med Skjern Europa Cup, med Flensburg-Handewitt 
Super Cup, EHF Cup og Champions League, og med BSV indtil 
videre Super Cup og DM.

 � Michael V. Knudsen spillede på det danske landshold i 15 år fra 
1999 til 2014, hvor han selv sagde stop. Han har med landsholdet 
vundet tre EM-bronzemedaljer, EM-guld og -sølv samt VM-bronze 
og -sølv. Han har spillet 244 landskampe og har scoret 797 mål.

 � Internationalt blev han i forbindelse med VM i 2007 kåret som ver-
dens næstbedste håndboldspiller - efter Nikola Karabatic. Samme 
år kunne han smykke sig med titlerne som VM’s bedste stregspiller 
og årets landsholdsspiller. 
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Trods sit rolige gemyt og vindende væsen  kan Michael V. Knudsen faktisk godt 
blive vred. Vi har spurgt ham, hvad der kan gøre ham vred på:

Holdkammerater

- At de ikke overholder aftaler, vores gameplan eller er uærlige. Jeg vil vinde 
for enhver pris, og hvis mine holdkammerater ikke har det på samme måde, er 
det spild af  tid. Jeg gider ikke spilde min tid med folk, der ikke har ambitioner. 
Selvom det skal være sjovt at spille håndbold, så er det jo ikke kun for sjov.

Modstandere

- Når en modstander forsøger at snakke sig til en kendelse ved dommeren eller 
påvirke hans kendelse i en bestemt retning, laver skuespil eller ikke spiller fair.

Trænere

- Jeg er tilhænger af, at man siger tingene, som de er. Det kan være hårdt, men 
det er bedst at tale lige ud af  posen. En træner skal ikke sige ét og gøre noget 
andet, gå bag om ryggen på folk og så bagefter prøve at glatte ud. Træneren 
skal være klar i spyttet og sige, hvad han vil have.

Pressen

- Vi arbejder meget seriøst med vores sportsgren, og selvom sportsjournalister 
gerne vil være en slags eksperter, så oplever vi at få stillet håbløse spørgsmål, 
fordi de er dårligt forberedt. Jeg er flere gange blevet ringet op halvanden time 
før en kamp af  en journalist, der lige hurtigt vil vide, hvad der skal ske, hvem 
der spiller, og hvordan taktikken er. Kunne man ikke have forberedt sig lidt 
bedre - og lidt før? Det er langt fra min måde at gøre tingene på. Jeg vil være 
forberedt og er ærekær i mit arbejde. Det samme forventer jeg af  andre.

Som ægtemand

- Huha. Nu skal jeg være sød... Når hun ikke står klar med aftensmaden? Nej, 
jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.

Som far

- Når børnene ikke opfører sig ordentligt overfor hinanden, driller hinanden og 
skændes om totalt ligegyldige ting. 

Som silkeborgenser

- At vi ikke har bedre forhold her i Sejs-Svejbæk, hvor vi har en gammel og 
beskidt skolehal, som er ved at falde sammen. Det er simpelthen for sløjt og 
usselt. Håndbolden blomstrer herude, og det skal der hurtigst muligt gøres 
noget ved. Trafikken er også slem. Vi har intet fodgængerfelt, når børnene skal 
over Julsøvej for at komme i skole. Her er trafikken tæt - især om morgenen.

Knudsen kan  
også blive vred

JAKKER
BLAZER JAKKER
VINDJAKKER
SKINDJAKKER

SUNWILL/HATTRIC

BUKSEMARKED
Flotte lærredsbukser
Før op til 699.- 300.-

SKJORTER/SWEAT
Sweat: 
O-hals ell. m. hætte
Skjorter: 
flonel m.m.          100.-

DUNJAKKER
TENSON, Trespass m.fl.
Superlet, lækkert og varmt
Før op til 1299.- 500.-
FLEECE JAKKER
H+H - K-WEST  
TENSON m.fl.
Mange flotte 
modeller               ÷50%

TØM
BUTIKKENSTARTER

MANDAG 27/21000

Vi rydder butikken for vintervarer
Helt vilde priser!

Trehøjevej 30, Horn
Fårvang 
Tlf. 86 87 17 55

www.toftegaard-tekstil.dk

Mand.-torsd. 10 - 17.30
Fredag 10 - 18.00
Lørdag 10 - 14.00

Silkeborg Gjern

Viborg
Fårvang

Århus
Horn

Forvent lidt mere!

÷50%
TOTAL AMOK

KANON 
TILBUD

VILD
PRIS

VILD
PRIS

VILD
PRIS

800 M2 DAME- & HERRETØJ



Stagehøjvej 5, 8600 Silkeborg 
Tlf. 87 200 499

www.hoffmannbiler.dk
Der tages forbehold for endelig kreditgodkendelse. Alle priser er excl. moms og levering.

SALG AF IVECO VAREVOGNE OG LASTBILER - MED MEGET MERE!

•     3,3 – 7,2 tons totalvægt
•     3500 kg på krogen – (33S12 kampagnemodel = 3300 kg)
•     7,3 – 19,6 m3 varerum, markedets bredeste program
•     Bredt motorprogram fra 116 – 205 hk 
•     Proppet med udstyr - som standard

Stagehøjvej 5, 8600 Silkeborg 
Tlf. 87 200 499

www.hoffmannbiler.dk

500,- kr.
pr. md.

Der tages forbehold for endelig kreditgodkendelse. Alle priser er excl. moms og levering.

Vidste du at du kan få en ny Iveco Daily 
kassevogn fra kr. 218.700,-  

til 0,- kr. i udbetaling!

kassevogn. Hi-Matic 8 trins automatgearkasse – 

Kom og få en prøvetur!

Iveco kassevogn

fås lige som du 

ønsker det.

 7,3m3 til 19,6m3

Ib Lundgård
ib@hofbil.dk

Tlf. 21 31 23 01 *
Ib Lundgård
ib@hofbil.dk

Tlf. 21 31 23 01

* Pris pr. måned inkl. service og rep. aftale XL-Life/15.000 km  
pr. år/Førstegangsydelse kr. 27.500,-/Forudsætter positiv  
kreditgodkendelse Alle priser er eksklusiv 25% moms.  
Kampagnen kører til og med d. 30. juni 2017

Sammensæt din egen Iveco Daily Van 
så den bliver lige som DU vil have den!  
Vi har en udstyrsliste med alt hvad  
hjertet begærer.

Markedets mest robuste kassevogn, markedets bedste 
automatgearkasse – og hvad koster den så?

For eksempel en Iveco 35S14A8V – 10,8 eller 12 m3  
varerum – store døre i varerum – lille venderadius.

Leveret i standard hvid - 136 Hk - 350 Nm  
– oliefyr – elruder og spejle – mulighed for 
3500 kg træk
Leasing pr. måned ved en  
leasingperiode på 48 mdr. 
inkl. service og reparationsaftale:

Kr. 2.995,-*
Husk at læse det med småt 

– stærk som bare VAN!

SALG AF IVECO VAREVOGNE OG LASTBILER - MED MEGET MERE!

Hoffmann Biler 
– vi er til at snakke med!

CARSTEN
BANG

JACOB
WILSON

FBI PROUDLY PRESENTSFBI PROUDLY PRESENTS

  STAND-UP  
I KJELLERUP

LASSE 
RIMMER

JAKOB 
SVENDSEN

TORSDAG  9. MARTS 
KL. 20.00 

MIKKEL
RASK

ANDERS
GRAU

JONAS
MOGENSEN

BRIAN MØRK SHOW

CARSTEN
BANG

FREDAG  28. APRIL 
KL. 20.00 

BRIAN MØRK SHOW
ARENA MIDT 09. MAJ

CARSTEN
BANG

JACOB
WILSON
JACOB
WILSON

TIRSDAG  9. MAJ
KL. 20.00 

Billetter købes i Arena Midt  
hos Ticketmaster  
eller via arenamidt.dk 

Pr. show

KUN

150,-



Funder Bakke 53
8600 Silkeborg

86 82 58 26
www.damsgaardscaravancenter.dk

        Vi har altid 
kaffe på kanden

 

CAMPINGVOGN
Ring og få en vejledende pris

Skal vi sælge din

Vi henter gerne vognen
på din adresse,

i hele landet,
mod et

mindre beløb.

Vi gi’r også gerne en pris
i kontant handel

40%
PÅ ALLE TYPER BRILLEGLAS

FARSTAD OPTIK
– Synlig forskel

Farstad Optik v/ Optiker Johan Farstad    Søndergade 2C    8600 Silkeborg    Tlf. 86 82 15 14    www.farstadoptik.dk

BYENS BEDSTE BRILLEUDSALG

Brillestel

÷75%
Brillestel

÷75%
Brillestel

÷75%

Farstad Optik v/ Optiker Johan Farstad    Søndergade 2C    8600 Silkeborg    Tlf. 86 82 15 14    www.farstadoptik.dk

0,-
Rentefri brillekonto

Ingen renter, 
gebyrer eller udbetaling

*

*Rabatten gælder samtidig køb af stel. Tilbuddet gælder i en begrænset periode

Silkeborgs 
BEDSTE 
PRISER 

på kvalitet
med garanti!

SIDSTE DAG 28. FEBRUAR

Den nye Skoda Octavia  
RS245 ser brutal ud og  
byder på hele 245 hk 

 

Af Jens Overgaard redaktion@mja.dk

 
Den bliver en af  byens hurtige drenge, den nye 
Skoda Octavia RS245, som lanceres på forårets 
store internationale biludstilling i Geneve. Med 
245 hk og en acceleration 0-100 km/t. på 6,6- 6,7 
sekunder, alt efter om det er en hatchback eller sta-
tioncar, lægger den nye top-Octavia nemlig hurtigt 
fra land. Effekten er 15 hk højere end i den hidtil 
skrappeste RS, og momentet i efterfølgeren hedder 
370 Nm/1.600-4.300 omdrejninger.

For at understrege opgraderingen får den nye RS 
også en mere brutal front end de andre faceliftede 
Octavia-modeller, der snart lander herhjemme. Det 
gælder især en kølergrill med brede ribber i sort 
højglanslak og adaptive full LED-forlygter med 
krystalglas-look, mens der er store spoilere for og 
agter. Vejgrebet er gjort fastere med 19 tommer 
fælge, der også byder på glanslakken, mens un-
dervognen er opgraderet. Den har såkaldt VAQ 
forakselspær, som med en lamelkobling kan fordele 
trækkraften mellem højre og venstre forhjul og give 
bedre kraftoverførsel i kurver.

Køreegenskaberne skærpes også af  en under-
vogn, der er sænket 19 mm og har en sporvidde 
agter, som er 38 mm bredere. Inden døre byder 
RS245-modellen på sports-alcantara-sæder med 
integrerede nakkestøtter og sportsrat, mens lyden 
fra sportsudstødningen kan tones af  en sound ge-
nerator.

Sportsmodellen kan fås med hele viften af  nyt 
sikkerhedsudstyr, inkl. adaptiv fartpilot, bagalarm 
med advarsel for tværgående trafik og automatisk 
nødbremse, der tager højde for fodgængere. Dan-
ske priser eller tidspunkt for introduktion kendes 
endnu ikke.

Heftig Skoda 
på bedding

Den heftige Skoda Octavia RS245 kan kendes på en front med rib-
ber i højglanssort og full LED-forlygter med krystal-look. Pr-foto
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Af Camilla Abildgaard Skovmose cas@mja.dk

Søren Hossfeld Thomsen har mere hår i ansigtet end 
ovenpå hovedet, og det er helt bevidst. For selvom det 
lange, såkaldte »hipster-skæg« er på retur, har det ikke 
forhindret ham i at lade skægget gro. 

- Det er ikke trends, der skal diktere mit udseende, 
siger han. 

Manden bag skægget, 30-årige Søren Hossfeld Thom-
sen, bor i Gjessø med sin kæreste Nadja, og til daglig 
er han viceskoleleder på Specialskolen i Silkeborg, en 
skole for udsatte unge, der har diskvalificeret sig selv 
fra folkeskolen på grund af  adfærd, vold, misbrug eller 
andet. Oprindeligt kommer han fra Fyn, men flyttede 
til Silkeborg som 21-årig for at gå på lærerseminariet.

Varierer udseendet 

Men det er først for nylig, Søren Hossfeld Thomsen har 
ladet sit skæg gro. 

- Jeg har altid haft skæg, men aldrig så langt, som det 
er nu. Jeg synes, at skæg pynter på mit udseende.

Ligesom kvinder farver deres hår eller får klippet eta-
ger, så er skægget Søren Hossfeld Thomsens måde at 
variere sit udseende på. 

- Jeg er med i et band og går en del i motionscenter, 
så jeg bliver ofte tvunget til at se på mig selv. Så er det 
fedt, at det ikke altid er det samme, jeg ser. Søren med et 
fuldskæg er en hel anden person visuelt end Søren, der 
er korttrimmet. Den kontrast kan jeg godt lide.

Kæresten Nadja synes også om Sørens skæg. 
- Hun kan godt lide det maskuline udtryk. Hun har 

været så sød at give mig en masse eksklusive produkter 
til at pleje mit skæg med i julegave. Min kærestes mening 
har stor betydning. Hvis hun ikke kunne lide det, så ville 
jeg ikke gro mit skæg så langt, som det er nu, siger han.    

Et veltrimmet skæg

Søren Hossfeld Thomsen kommer hos Rene Kortegaard, 
der er indehaver af  Barberen i Silkeborg, cirka hver fjerde 
uge. Her får han både ordnet sit hår og sit skæg. 

- Førhen har jeg altid selv stået for det, og når det 
blev for svært at styre, så trimmede jeg det helt ned og 
startede forfra, siger Søren Hossfeld Thomsen.      

- Men jo længere det bliver, jo mere pleje kræver det.
For selvom hans skæg er langt, så gider han ikke gå 

rundt og ligne en hulemand. 
- Man skal kunne se, at skægget er soigneret og vel-

plejet. Så jeg reder og vasker det og sørger for at få det 

trimmet i den rigtige form hos Rene, så det ikke løber  
løbsk. 

Skal passe til hovedformen

Og netop at skægget har den rigtige form er afgørende.
- Det gælder om at opnå en oval hovedform, når man 

klipper skæg og hår. Det siger sig selv, at man ikke har 
lyst til at ligne en badebold, lyder det fra Rene Korte-
gaard.

Her går det galt for mange mænd, der selv trimmer 
hår og skæg eller går til en ufaglært.

- De glemmer simpelthen at tænke på hovedformen, 
og det kan komme til at se helt skørt ud, siger barberen.    

Søren Hossfeld Thomsens fuldskæg udløser flere 
komplimenter fra mænd end kvinder, men det gør ham 
ikke noget.

- Det er da smigrende. Et kompliment er et kompli-
ment, uanset om det er fra en fyr eller kvinde. Ofte er det 

»Jeg får flest komplimenter       fra mænd«
Søren Hossfeld Thomsen er vant 
til at få komplimenter for sit skæg. 
Han tager imod dem med kyshånd 
uanset om de kommer fra mænd 
eller kvinder. For et kompliment er 
et kompliment
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»Jeg får flest komplimenter       fra mænd«

- Rene sørger altid for, at et besøg er en god 
oplevelse fra start til slut, siger Søren Hossfeld 
Thomsen, der kommer hos Barberen i Silkeborg 
hver fjerde uge for at få ordnet sit skæg og hår.

faktisk en endnu større anerkendelse at få et kompliment 
fra en fyr, fordi vi ikke kaster dem om os, siger han.

Det er især dem, der ikke kan gro et skæg, der giver 
Søren Hossfeld Thomsen komplimenter.

Rene Kortegaard oplever ofte, at mænd har urealistiske 
forventninger til, hvor stort deres skæg kan blive.

- Der er mange mænd, der ønsker sig noget, de ikke kan 
få. Hvis man kun har lidt skæg lige på hagen, er det klart, 
at man ikke kan gro et helt taleban-skæg, siger barberen. 

I stedet forsøger han at hjælpe kunderne i den rigtige 
retning med alternative skæg-forslag. Søren Hossfeld 
Thomsen appellerer dog til selvindsigt hos sit eget køn. 

- Hvis jeg ikke kunne gro et skæg, ville jeg helt lade 
være at forsøge. Man må arbejde med det, man har. Jeg 
synes, det er noget pjat, når nogen siger, at rigtige mænd 
har skæg. Jeg er ikke en mand gennem mit skæg.  

Søren Hossfeld Thomsen har dog også selv et skæg-
forbillede. 

- Jesper Nøddesbo fra det danske herrelandshold i 
håndbold har et fantastisk skæg. Han er cool og en god 
rollemodel for folk med skæg. 

Faktisk er der et decideret fællesskab mellem skæg-
gede mænd.  

- Hvis jeg går forbi en anden fyr med langt skæg, så 
sender jeg ofte et anerkendende nik i hans retning og får 
et tilbage, siger Søren Hossfeld Thomsen. 

Der er intet, der er tilfældigt i indretningen hos 
Barberen i Silkeborg. Stilen er gennemført, og på 
hylderne står der ikke kun produkter, men også 
gamle klenodier, Rene Kortegaards kunder gen-
nem tiden har foræret ham. Foto: Martin Ballund



SMART WIFI

ANTIVIRUS OG FIREWALL

Bestil Waoo Fiber på eniig.dk/fi bernu eller 87 10 15 15 

Første måned 
kr. 0,-*

Kun 349,-PR. MD.

*  Min. pris. pris i 6 mdr. består af Waoo Fiber Extra 1.745 (1 x 0,- + 5 x 349,-) + oprettelse 750,- (engangsbeløb). 
Bindingsperioden er 6 mdr. Kan opsiges med 30 dages varsel. Forudsætter adgang til fi bernettet.

BESTIL SENEST 03.04.2017

  2 intelligente trådløse WiFi-enheder
  300/300 Mbit/s up- og downloadhastighed
   Online harddisk til billeder og dokumenter
  Antivirus og fi rewall til PC, Mac og Android

Eniig
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg
Telefon 70 15 15 60
info@eniig.dk

Det er med internet, som med alt andet: Der er forskel på kvaliteten. 
Hvordan fungerer det trådløse internet hjemme hos dig? Er det hurtigt 
og stabilt nok, når du uploader billeder, eller når I går fl ere på nettet 
samtidigt? Det er det, hvis du vælger Waoo Fiber Extra fra Eniig.  

Waoo Fiber Extra er en internetpakke med en intelligent WiFi-løsning, 
der sætter fuld fart på dit trådløse internet – uanset hvor i huset du 
befi nder dig. Pakken inkluderer:

Kort sagt: Med Waoo Fiber Extra får du internet, sikkerhed og 
WiFi, der gør hverdagen lettere og fremtidssikrer din bolig.  

SÆT TURBO PÅ DIT 
TRÅDLØSE INTERNET
Prøv Waoo Fiber Extra med Smart WiFi 

HARDDISK 
I SKYEN

Waoo leveres af dit lokale energiselskab


