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DM-sæsonen 2014/15
DM-sæsonen i kørestolsbasket
2014/15 blev skudt i gang med et
brag.
Tekst: Mathias Bach
DM-sæsonen i kørestolsbasket
2014/15 blev skudt i gang med et
brag. Første runde blev afviklet
lørdag 27. september.
Sidste års sølvvindere fra Odense
var værter, da 1. spillerunde i årets
DM i kørestolsbasket blev afviklet lørdag 27. september. Med en
gæsteliste der bestod af de forsvarende mestre fra Viborg og sidste års
bronzevindere fra Århus, var der lagt
op til et drøn af en sæsonstart, hvor
vinderen ville stå tilbage som klar
favorit til årets mesterskab.
Odense – Århus
Årets første kamp stod mellem
Odense og Århus, der de sidste par
sæsoner har spillet masser af tætte
opgør. Sidste år tippede balancen til
fordel for Odense, der dermed sikrede sig sølvet, og det var tydeligt at
Odense-spillerne ikke havde tænkt
sig at slippe den fordel.
Allerede fra starten fik de lagt et

solidt pres på århusianernes gode
skytter, og da Odense efter 1. periode førte 13-6 og ved pausen var
komfortabelt oppe med 25-14, så
taktikken ud til at lykkedes.
Århusianerne gav dog ikke op, og de
kom klart bedst ud efter pausen. Et
par hurtige scoringer var nok til at få
åbnet kampen, men midt i perioden
fik Odense-spillerne efterhånden rystet chokket af sig igen og fik reddet
8-8 hjem i 3. periode.
Dermed var kampen reelt afgjort,
og med 16-8 i 4. periode sikrede
Odense sig en sejr i årets første
kamp.
Slutresultat: Odense – Århus 49-30
Århus – Viborg
I dagens anden kamp var det Århus
og Viborg, der tørnede sammen, og
spillerne fra Viborg var ikke længe
om at vise, hvorfor de har været
ubesejrede mestre de sidste par år.
Med højt tempo, aggressivt pres
over hele banen og en forrygende
træfsikkerhed trak de hurtigt fra et
ellers godt kæmpende Århus-hold.
Efter 1. periode var stillingen 20-9 i
Viborgs favør, og i 2. perioden fortsatte de ufortrødent de gode takter
og kunne gå til pausen med en sik>>

3

ker føring på 39-17.
Med kampen afgjort kunne begge
hold tillade sig at eksperimentere
med forskellige line-ups i 2. halvleg.
Dette førte til en målfattig 3.periode,
som Århus vandt 5-3, inden kampen
nærmest blev til en show-kamp i 4.
periode. Trods 3-pointere og andre
lækkerier fra århusianernes side
kunne de dog ikke true Viborg, der
i et målorgie vandt sidste periode
25-17 og dermed sikrede sig årets
første sejr.
Slutresultat: Århus – Viborg 39-67
Odense – Viborg
Dagens sidste kamp mellem Odense
og Viborg blev hurtigt til en intens og
til tider hårdt spillet affære. Odense
var i sidste sæson tæt på at tage
kampe fra Viborg i flere omgange,
og med hjemmebanefordelen på
plads øjnede de chancen for at vælte
de forsvarende mestre af pinden.
Alligevel var det Viborg, der viste
klasse fra starten af. Med deres høje

tempo fik de i sikker stil både sikret
sig et forspring på 14-7 efter 1. periode og sendt flere Odense-spillere i
fejl-problemer.
I 2. periode fik Odense bedre styr på
det høje Viborg-pres, og efter en helt
lige periode var stillingen ved pausen
28-21 til Viborg.
Efter pausen fortsatte det gode spil
fra begge hold. Odense forsøgte
ihærdigt at lukke hullet og var i
slutningen af 3. periode kun nede
med 4 point, inden Viborg med et
par lynhurtige scoringer igen trak fra
og sluttede perioden med en 8-måls
føring. I 4. periode fortsatte Odense
jagten, men i en intens afslutning var
Viborg alligevel for dygtige og formåede at holde stand. Trods en periode-sejr på 10-6 til Odense var det
Viborg-spillerne, der trak sig sejrrigt
ud af kampen og dermed skaffede
sig et solidt forspring i kampen om
årets mesterskab.
Slutresultat: Odense – Viborg 40-44.
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Hjulene ruller på ny!
Tekst: Frederik Dahl
Foto: Frederik Dahl
I det seneste år, har kørestolsbasketball i Danmark været i en
forrygende udvikling. Nye hold
er kommet til, samtidig med at
nogle af de mere etablerede
har forstærket sig. I år er ingen
undtagelse, og ligaen er større
end den længe er set, samtidig med at striden i toppen, ser
mere jævnbyrdig ud. Skal Viborg
Dunkers tippes af tronen, hvor
de har siddet i syv år i træk?
Lørdag d. 27. september kunne
Odense Hawks byde velkommen
til sæsonens første stævne i den
danske kørestolsbasketball liga, som
inden sæsonen kunne præsentere
en navnesponsor, så den i denne
sæson hedder Rehab Biler Ligaen.
Men ikke nok med at ligaen har fået
en sponsor, så er nye hold også
kommet til, da Aalborg i år stiller med
et hold, så ligaen i denne sæson er
oppe på seks hold. Det højeste antal
i mange år. Samtidig er nye hold på
spring, så forhåbentlig fortsætter
kurven opad, med endnu flere hold,
måske allerede fra næste sæson. En
ny regel før denne sæson er, at man
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som spiller kan spille på en såkaldt
dobbeltlicens. Det vil sige, at man
har mulighed for at repræsentere to
klubber, dog ikke to danske klubber. Denne regel er lavet for, at det
er muligt for klubber at hente hjælp
ind udefra, enten i form af at hente
nogle profiler hjem eller også for at
kunne sende nogle unge talenter
ud, så de kan få noget erfaringen på
højere niveau, med forhåbninger om

at kunne gøre ligaen stærkere. Det
er kun muligt for hver klub, at have to
spillere på dobbeltlicens.
Allerede i første runde blev en masse
spørgsmål besvaret, eftersom det
var top 3 fra sidste sæson som mødtes. En runde som Viborg Dunkers,
slap bedst fra, med en rigtig god
defensiv, da de helt som forventet, vil
nogen nok sige, vandt over Aarhus
Vikings og Odense Hawks. Men
det var ikke uden kamp, og der er
ikke plads til nogen slinger i valsen,
hvis man har ambitioner om at vil
spille med i toppen i denne sæson!
Odense viste at de igen, vil ligge sig
som første udfordre til Viborg da de
vandt deres kamp mod Aarhus, og
dermed er topstriden lagt! Grundet
Aalborgs tilgang i årets liga, er ligaen
nu blevet så stor, at holdene er gået
fra, at møde hinanden tre gange i
løbet af en sæson, til i denne sæson
kun at skulle mødes to gange. Derfor
kan første runde sagtens vise sig at
blive yderst afgørende, da det umiddelbart ikke forventes at topholdene
smider point til nogle af de lavere
rangerende hold.
Men Viborg Dunkers skal ikke føle
sig for sikker på guldet endnu! Aarhus og Odense er trods alt kun én
sejr væk, og vil ligge klar, hvis Viborg
Dunkers skulle smide point. Samtidig

er der en ubekendt. Copenhagen
ThunderWheels. Et hold med ganske
få sæsoner på bagen, men som i
slutningen af sidste sæson viste klare
takter på noget rigtig fornuftigt spil.
Samtidig vil ThunderWheels gøre
brug af den nye regel, om at hente
spillere i udlandet, idet det forlyder at
de har hentet forstærkning i form af
spillere fra Malmö, som spiller i den
bedste svenske liga, som ses for at
være noget stærkere end den danske. Det bliver virkelig spændende at
se hvor de står når de skal i kamp i
sæsonens anden stævne.
De vurderes til at være seriøse
outsiders til DM-titlen. I bunden af
ligaen bliver det en kamp mellem
sidste års sidsteplads, Esbjerg, og
det nye hold Aalborg. Begge hold
stiller med to unge hold, som på
sigt godt kan blive gode, etablerede
hold i ligaen. Da der kun er én liga,
er det ikke muligt at rykke ned. Alt
i alt ser det ud til at blive en rigtig
spændende sæson, med en masse
interessante dueller, både i toppen
og i bunden. En masse spørgsmål
vil blive besvaret i takt med at alle
holdene kommer i kamp, men det
endelig spørgsmål om, hvem der
slutter helt i toppen og bunden, vil
højst sandsynligt først blive besvaret
til allersidst!

7

Check på 6.000 kr.!
Fredag d. 10. oktober 2014 fik
idrætsmedarbejder John Hinrup
overrakt en check på 6.000 kr.
ved en reception. Checken kom
fra Medarbejderfonden fra Tvilum
(møbelfabrik) i Faarvang. Checken
skulle videregives til Sportsskolen (en
aktivitet for børn og unge som finder
sted en uge i sommerferien).

checken hos Medarbejderfonden.
Hendes søn var nemlig deltager på
Sportsskolen i år og havde en rigtig
god oplevelse. Medarbejderfonden
modtog 14 ansøgninger og 8 ansøgninger blev imødekommet.

Annette Overgård Andersen var
initiativtager til ansøgningen om

John Hinrup
idrætsmedarbejder

En stor tak til Medarbejderfonden på
Tvilum.
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Egmont Open 2014
Hi all team representatives

Final results:

Thank for you for making Egmont
Open 2014 a good and fun tournament.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Malmø
Hamburg SV
Team Norway
Falcons
Århus
Viborg
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Golden Cup 2014
Lørdag d 25/10-14 stod vores store
stævne Golden Cup for skud i
Bow”funn, langt de fleste spiller
mødte op kl 9.00 hvor vi kunne indtage vores morgenmad til en meget
billig pris.
På slaget kl 10.00 startede selve
stævnet, og der blev gået til den
med liv og sjæl, fra klubberne
Skive - Silkeborg - Lavia Odder V.H.I.F - Keglen Holstebro - Lavia
Viborg, i alt var der 104 spiller , der
blev spillet til kl 14.00, derefter skulle
alle resultaterne regnes ud som
Anita og Marc sørgede for uden en
eneste fejl.
Vi havde besøg af Danske Care som
var og vise sig frem og fortælle hvem
de var, de sponsererede
Fire flotte kurve, og så ville de gerne
sponserere trykket på vores nye
spille trøjer, som vi skal bruge
i turneringen, og naturligvis kommer
der til at stå Danske Care på ryggen,
sammen med eventulle andre. Der
ud over havde vi sponser gaver fra
Benne Fit - Special Købmanden Arbejdernes Lands Bank
Ringkøbing Landbobank - Nodea
- Syd Bank. Vi havde også stor del
virksomheder som havde tegnet sig

for en reklame i stævnebladet , uden
dem kunne det ikke lade sig gøre at
lave sådan et stor stævne. Sponser
gaverne blev udtrukket løbende med
præmie overrækkelsen, til allersidst
trak vi blandt alle spiller tre hemmelige gaver.
Vi takker alle sponsoer/reklametegner, samt Bow”funn for at vi havde
et godt stævne, vores næste stævne
bliver lørdag d 24/10-15 (uge 43), så
må vi bare håbe at region tre vælger
at flytte deres dato, da de valgte at
lægge deres regions stævne samme
dag/uge som vores stævne i år, det
betød sådan at vi manglede ca 40
spiller fra klubberne Horsens - De
Glade Smølfer - Rødding H.I.F. Følgende resultater fra stævnet blev:

Herre A række: 1 Steffen Løvstad Skive - 2 Peter Sørensen Keglen - 3
Henrik Vesterlund Lavia Viborg
Herre B række: 1 Kim Johansen Lavia Viborg - 2 Peter Lønstrup Lavia
Viborg - 3 Torben Nielsen
Silkeborg
Herre C række: 1 Laust Christensen Lavia Odder - 2 Bendy Hansen Skive
- 3 Simon Bjørklund Silkeborg
Herre D række: 1 Kim V.H.I.F - 2 Niklas Hvidbjerg Silkeborg - 3 Brian Nielsen Lavia Odder
Herre E række: 1 Henrik Schmidt Lavia Viborg - 2 Anders Chr Sørensen
Lavia Viborg
Dame A række: 1 Michelle Doberck Lavia Viborg - 2 Lisbeth V.H.I.F - 3
Minna Dittmer Skive
Dame B række: 1 Trine Petersen Lavia Odder - 2 Ulla Pia Ericsen Keglen 3 Bodil Poulsen V.H.I.F
Dame C række: 1 Charlotte Mikkelsen Silkeborg - 2 Lissy Klausen V.H.I.F 3 Mai-britt Andersen Keglen
Dame D række: 1 Anja V.H.I.F - 2 Louise Kovacs V.H.I.F - 3 Birgit Christensen Keglen
Dame E række: 1 Conny Pia Silkeborg - 2 Lene V.H.I.F - 3 Kirsten Hald
Silkeborg
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Idrætsaktiviteter 2014
I handicapidrætsforeningen LAVIA er det muligt, at dyrke forskellige
idrætsaktiviteter for fysisk handicappede i alle aldre.
LAVIA ønsker gennem idrætsaktiviteter at fremme den enkeltes
velvære og skabe socialt netværk.
Idræt kan være en god hjælp til at komme i bedre fysisk og psykisk
form og dermed forbedre livskvaliteten
Idrætsaktiviteterne tilpasses den enkeltes behov og ønsker.
I nogle idrætsgrene er der mulighed for at deltage i turneringer.
Hjælpere kan deltage efter aftale.
Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idrætdsforbund med ca.
130 medlemsforeninger. LAVIA Viborg har ca. 130 medlemmer.
Optagelse i idrætsaktiviteten sker ved henvendelse til kontaktpersonen for den ønskede aktivitet.

Bladudvalg:
Susanne Larsen · Solsikkevej 10 · 8800 Viborg
Mobil 26 49 43 17 · info@lavia-viborg.dk
Annonceekspedition:
Handicapidræt · Søballevej 2D, Veng · 8660 Skanderborg
Tlf. 87 93 37 86 · info@handicapinfo.dk
Layout og tryk:
FL Tryk · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · Tlf. 70 22 18 70
Deadline for LAVIA NYT:
Nr. 1. 2. februar 2015
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Rampe Damer
Rampe række A: 1 Rita Hansen Lavia Viborg
Rampe række B: 1 Lajla Andersen Lavia Viborg
Rampe række C: 1 Jette Rytter Lavia Viborg - 2 Birgitte Holm Lavia Viborg
Rampe Herre
Rampe række B: 1 Christoffer Klaris Lavia Viborg - 2 Johan Pedersen
Lavia Viborg
Rampe række C: 1 Kim Vinjegaard Lavia Viborg
Der var også vandre kegler i de forskellige rækker , som kun er til låns til
næste stævne
A række: Michelle Doberck Lavia Viborg
B række: Trine Petersen Lavia Odder
C række: Laust Christensen Lavia Odder
E række: Conny Pia Silkeborg
Rampe
A række: Rita Hansen Lavia Viborg
B række: Christoffer Klaris Lavia Viborg
C række: Jette Rytter Lavia Viborg

Bowling
Svend Aage Clemmensen

Annonce

Kørestols-basketball
Tirsdag kl. 19.00–22.00
Amtsgymnasiets sal
Skaldehøjvej • 8800 Viborg
www.viborg-dunkers.dk
Kontakt: Michael Holm
Leonora Christinasvej 68
7430 Ikast
Tlf. 2251 2392
E-mail: kaczorholm@youmail.dk
Bowling
Mandag kl. 19.00–20.00
Bowl’n’Fun • Tingvej • 8800 Viborg
Kontakt:
Svend Aage Clemmensen
Pebermyntevej 69
8800 Viborg
Tlf: 8661 2009
E-mail: svendaageoganitaclem
mensen@os.dk
Varmtvandssvømning
Voksenspecialskolen
Rosenstræde 6 • 8800 Viborg
Børnehold onsdag kl. 16.00 –
17.00
Torsdag kl. 13.45–14.45
og 14.45–15.45
Torsdag 16.45-17.45
og kl. 17.45-18.45
Torsdag 18.45-19.45
Kontakt: Birgit Holdt
Nørremøllevej 44 • 8800 Viborg
Tlf: 8662 0949
E-mail: holdt@pc.dk

Kørestolsrugby
Onsdag kl. 18.00–20.00
Hald Ege Hallen
Birgittelystvej 2 • 8800 Viborg
Kontakt: Henning Sørensen
Firehøjvej 12 • Vester Alling
8963 Auning
Tlf: 2330 2423
E-mail: henninglanng@gmail.com
El-hockey
Børne- og ungdomshold
Fredag kl. 16.30–18.00
Rødkærsbrohallen
Brandstrupvej 25
8840 Rødkærsbro
Kontakt: Frederik Berg
Overgaard,Vråvej 9, Vrå,
8830 Tjele
tlf. 2893 1113
frederik_overgaard_is@live.dk
Atletik og Go-kart
Træning og løb efter aftale
Kontakt: John Hinrup
Klitfyrren 20 • 8620 Kjellerup
Tlf: 8688 2378
E-mail: jh@hinrup.dk
Svømning
Torsdag kl. 17.00–18.30
Søndre Skole
Koldingvej • 8800 Viborg
Kontakt: Ole Berg
Tyttebærvej 16 • 8800 Viborg
Tlf: 6171 2287
E-mail: hosberg16@gmail.com
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Lavia Viborg

Foreningsoplysninger bestyrelse
Forretningsfører:
Susanne Larsen • Solsikkevej 10
8800 Viborg • mobil 2649 4317
Mail: info@lavia-viborg.dk

Per Nielsen
Linde Allé 45 • 8570 Trulstrup
tlf. 2346 8687
Mail: Per1ben@hotmail.dk

Næstformand:
Henning Sørensen • Firehøjvej 12
Vester Alling • 8963 Auning
tlf. 2330 2423
Mail: henninglanng@gmail.com

Frederik Berg Overgaard
Vråvej 9 • Vrå • 8830 Tjele
mobil 2893 1113
Mail: frederik_overgaard_is@live.dk

Sekretær:
Birgit Holdt • Nørremøllevej 44
8800 Viborg • tlf. 8662 0949
Mail: holdt@pc.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Svend Aage Clemmensen
Pebermyntevej 69 • 8800 Viborg
tlf. 8661 2009 • Mail: svendaageog
anitaclemmensen@os.dk
Ole Berg
Tyttebærvej 16 • 8800 Viborg
tlf. 6171 2287
Mail: hosberg16@gmail.com
John M. Hinrup • Klitfyrren 20
8620 Kjellerup • tlf. 8688 2378
Mail: jh@hinrup.dk

Kasserer:
Jens Holst • Møgelbjergparken 44
8500 Grenaa • tlf. 8630 0565
mobil 2043 5665
Mail: jensholst@mail.tele.dk
CVR 28175310 –
Sparekassen Djursland
Dansk Handicap Idræts-forbund
Idrætskonsulent
Grethe Shøler Pedersen
Mobil 2330 4345
Tingvej 11, 8800 Viborg
Mail: GSP@dhif.dk
Lavia Nyt:
Susanne Larsen • Solsikkevej 10
8800 Viborg • mobil 2649 4317
Mail: info@lavia-viborg.dk
Hjemmeside www.lavia-viborg.dk
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