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Finn Sørensen har en solid bankuddannelse og har været 
ansat i et pengeinstitut i  20 år. Finn Sørensen er også 
uddannet assurandør og har arbejdet med forsikring i en 
årrække. Tidligere har Finn Sørensen arbejdet 7 år som 
fi nansieringsrådgiver hos en ejendomsmægler.

Ring til 70 10 21 79 alle dage mellem 9-21,
eller send en mail til kundecenter@brf.dk

Nu kan du få et lån med fast lav rente på 1%. Lånet løber i 10 år og er med afdrag.  
Realkreditlånet er for dig, som ønsker sikkerhed for, at renten ikke kan stige, og som 
ser fordelen i hurtigt at blive gældfri. 

Lånet er oplagt, hvis du fx skal købe ny bil og vil afvikle lånet i bilens levetid. Eller hvis du 
vil indfri dyre banklån, kontokort eller forbrugslån og spare renteudgifter. Der er også 
gode muligheder for omlægning, hvis du har ca. 10 år tilbage på dit nuværende lån.”

FAST RENTE PÅ 1% I 10 ÅR*

* 10-årigt lån 200.000 kr. (udbetalt). Pålydende rente 1%. Mdl. ydelse før skat ca. 2.000 kr. 
Hovedstol ca. 214.800 kr. (ved kurs 97,95) inkl. ekspeditionsgebyr, tinglysningsservice og -afgift, 
kurtage og kurstab. ÅOP 3,07%. Samlede betalinger ca. 236.000 kr. før skat.

DET SKER

SPORT I DAG
Fodbold
20.00: Landskamp, venskabskamp:  
Danmark - Tyrkiet 
Kampen spilles i Odense 

Håndbold
19.00: Håndboldligaen, kvinder:  
FC Midtjylland - Skive fH 

SPORT I MORGEN
Fodbold
18.30: Serie 2: Galten FS - Ikast KFUM 
18.30: Serie 3: FK 73 - Ikast FS 

Ishockey
20.00: U20: Silkeborg SF - Herning IK 

KORT NYT

CRICKET  Hernings Elitedivisionshold var 
lørdag og søndag i København for at møde 
Nørrebro og Ishøj. 

Søndagens kamp mod Ishøj blev aflyst 
på grund af  skybrud, men lørdagens kamp 
mod Nørrebro gav en sejr til Herning, som  
rykkede en plads op i stillingen og nu er 
nummer fem.

Nørrebro vandt lodtrækningen og valgte 
at gå til gærdet. Holdet scorede 80 point for 
alle gærder. Topscorer for Nørrebro: I. Sahl 
med 30 point.

Bedste Herning kaster: Jacob Larsen 3 
gærder for 12 point, Nikolaj D. Jørgensen 3 
gærder for 26 point.

Herning brugte kun 3 gærder og 20 overs 
for at passere med 81 point. Topscorer for 
Herning: Nikolaj D. Jørgensen med 36 point.

På lørdag spiller Herning mod Husum.

En sikker sejr og en 
aflysning i København

KLG Badminton øger 
satsningen på de unge 
talenter. Klubben har 
inden for et år ansat 
en lønnet cheftræner, 
en mentaltræner, en 
fysioterapeut og skabt  
et talentskolehold 
 
 

AF JØRN JUST KRISTENSEN
jjk@herningfolkeblad.dk

BADMINTON - Vi vil skabe Midtjyllands 
bedste træningsmiljø for unge badminton-
spillere, der vil.

Sådan lyder ambitionen i KLG Badmin-
ton. Gennem det seneste år har Lind-klub-
ben sat tryk på ungdomsarbejdet med flere 
offensive tiltag.

Det har indtil videre ført til 39 opryknin-
ger for klubbens ungdomsspillere på ét år. 
Klubben har nu tre spillere i mesterrækken, 
og en enkelt eliterække-spiller er skiftet til 
Lind.

- Vi har meldt åbent ud, at vi vil være en 
klub, hvor der stadig er god plads til bred-
den, men hvor vi nu også vil eliten, siger 
formand Klaus Bundgård og fortæller, at 
talenterne fra U11 og opefter er opdelt i 
fire hold efter niveau og ambitioner: Fjer-
deholdet, smashholdet, mini-tæskeholdet og 
tæskeholdet.

Cheftræner løftede klubben
Ambitionerne i Lind tog for alvor fart for 
et år siden. 

Klubben ansatte en  lønnet cheftræner i 
Erik Petersen. Det rykkede mere, end for-
manden havde troet muligt. 

Mange af  klubbens unge spillere har gjort 
store fremskridt. De 39 oprykninger fordeler 

sig på cirka 20 spillere, hvor enkelte er ryk-
ket tre rækker op på ét år.

Den succes har været med til at øge lysten 
til mere. 

Op til denne sæson har klubben tilknyt-
tet en fysioterapeut og en mentaltræner. 
Fysioterapeuten er Anita Monke, som skal 
hjælpe de bedste unge spillere med fysisk 
udvikling. 

Mentaltræneren er Carsten Oldengaard 
fra Herning, som også er mentaltræner for 
VM-bronzevinderen Victor Axelsen.

Samtidig har klubben etableret et talent-
skolehold i samarbejde med Lind Skole, som 
betyder, at fem elever fra 7. klasse i år har 
mulighed for tre ekstra ugentlige træninger.

Et pilotprojekt
- I første omgang er talentskoleholdet et pi-
lotprojekt. Vi skal se, hvordan det udvikler 
sig. Men bliver det en succes, kan man godt 
forestille sig, at vi har elever i 7., 8. og 9. 
klasse om nogle år, siger Klaus Bundgård.

Der findes også en badmintonlinje under 

Vil skabe talentmiljø 
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Anne Schou Lassen er uddannet fi nansøkonom og 
statsaut. ejendomsmægler. Anne Schou Lassen har 
tidligere arbejdet som fi nansieringsrådgiver med fokus 
på boligfi nansiering og vurdering af ejendomme.

Ring til 70 10 21 79 alle dage mellem 9-21,
eller send en mail til kundecenter@brf.dk

Nu kan du få et 30-årigt realkreditlån med fast lav rente på 2,5%. Det svarer til det 
historiske gennemsnit for F1-renten. Lånet er en oplagt mulighed for dig, som ønsker 
sikkerhed for, at renten ikke kan stige. 

Skal du finansiere køb af en ny bolig eller andet, kan et lån med fast rente på 2,5% være 
særdeles attraktivt. Og har du allerede et lån, er det en god ide at overveje, om det er nu, 
du skal omlægge.” 

FAST RENTE PÅ 2,5% I 30 ÅR*

* 30-årigt lån 1.000.000 kr. (udbetalt). Pålydende rente 2,5%. Mdl. ydelse før skat ca. 4.700 kr. 
Hovedstol ca.1.049.600 kr. (ved kurs 97,65) inkl. ekspeditionsgebyr, tinglysningsservice og -afgift, 
kurtage og kurstab. ÅOP 3,57%. Samlede betalinger ca. 1.612.200 kr. før skat.

Herning Elite, hvor eleverne går på Søn-
deragerskolen. 

- Men det er ikke meningen, at vi skal kon-
kurrere med Sønderagerskolen. Det her er 
et udtryk for, at vi gerne vil give et bedre 
tilbud til de ambitiøse unge spillere i vores 
klub. Vi kan hjælpe dem bedre i de unge 
år, og de behøver heller ikke tage herfra, 
når de kommer i 7. klasse, pointerer Klaus 
Bundgård.

Det ambitiøse talentmiljø må også gerne 
ende med et stærkt seniorhold i KLG. 

Klubben har i år tilmeldt et seniorhold, 
som grundet mange dygtige spillere har fået 
lov at starte i serie 2.

- Vi vil gerne op gennem rækkerne med 
vores egne spillere. Vi har for sjov snak-
ket om, at vi kan gøre i badminton, hvad 
Brøndby gjorde i fodbold og komme helt 
op en dag. Men mindre kan nok også gøre 
det, siger Klaus Bundgård.

i topklasse

 | Cheftræner Erik Pedersen sammen med 
fire af de fem spillere på talentskoleholdet. 
Fra venstre: Lukas Nordestgaard, Lasse 
Thomsen, Miki Bundgård og Simon 
Veje. Den femte spiller på holdet, Philip 
Lauritsen, er skadet og deltog ikke i denne 
træning.  PRIVATFOTO

 | Formand Klaus Bundgård (t.v.) har 
store ambitioner med KLG Badminton. 
Sidste år udgav han en bog om badminton 
målrettet badmintonforældre sammen 
med tidligere landstræner Steen Schleicher 
Pedersen.  FOTO: HENRIK OLE JENSEN

FODBOLD Den danske tennisstjerne Caroline 
Wozniacki er meget tilfreds med sit spil i sejren 
på 6-0, 6-1 over Sara Errani i nat i kvartfinalen 
af  grand slam-turneringen US Open.

- Jeg havde en plan, og den virkede. Jeg vidste, 
hvad jeg skulle ind at gøre, og hvad hun er god 
til. Jeg holdt fokus hele vejen igennem og gav 
hende ikke lov til at komme ind i kampen igen, 
siger den 10.-seedede tidligere verdensetter til 
Ekstra Bladet.

13.-seedede Errani var chanceløs mere eller 
mindre fra start mod Wozniacki, som indtil vi-
dere har vist storform i New York og blandt 

andet har slået Maria Sharapova i 1/8-finalen.
- Jeg er ikke overrasket. Jeg vidste, at jeg 

skulle ind og spille pointet op og gå efter vin-
deren, når jeg havde muligheden for det. Jeg 
servede godt og fik mange returneringer i spil, 
så det var fint, siger Wozniacki om sejren over 
Errani.

I semifinalen møder Wozniacki den useedede 
kineser Peng Shuai, der aldrig har været så 
langt i en grand slam-turnering før.

Kineseren er nummer 39 på verdensrangli-
sten, Wozniacki er nummer 11. Wozniacki fører 
med 5-1 i indbyrdes kampe. /RITZAU/

Wozniackis plan virkede

FCM er uden Line Jørgensen 
og Susan Thorsgaard  
i ligapremieren  
mod Skive aften

AF FRITS NIELSEN
fni@herningfolkeblad.dk

HÅNDBOLD Kvindernes håndboldliga blev i 
aftes skudt i gang med to kampe - med sejre til 
Viborg og SK Aarhus - og i aften spiller FCM 
Håndbold den første turneringskamp. 

Det sker på hjemmebanen i Ikast mod Skive, 
og sportschef  Hans Peter Riis vil godt påtage 
sig favoritrollen.  

- Styrkemæssigt  burde vi ligge over Skive 
og vi burde også ende over Skive i tabellen, så 
jo, vi er favorit, siger Hans Peter Riis, som dog 
forudser, at Skive er så stærke, at de kommer 
til at slås om en slutspilsplads. 

Før aftenens sæsonpremiere har FCM-kvin-
derne kun spillet fire kampe. To træningskampe 
samt Super Cuppen mod Viborg, og i fredags 
vandt de en pokalkamp mod Ringkøbing. 

De to betydende kampe blev begge vundet, 
og H.P. Riis ser frem til at fortsætte den linje. 

- Vores målsætning er, at vi vil vinde alle de 
kampe, vi er med i, siger han. 

Sidste år tabte FCM både mesterskabsfinale 
og pokalfinale til Viborg, og det blev til en fjer-

deplads i Champions Leagues Final 4. Sæsonen 
blev indledt med en sejr i Supercuppen mod 
Viborg, men lige netop den kamp er knap så 
prestigefyldt. 
Skal der en pokal i skabet til foråret?

- Det vil vi da gerne, men der er flere om bud-
det, siger sportschefen og peger på Viborg og 
Team Esbjerg. 

- Det afgørende bliver hvilke spillere, man har 
klar i forårets afgørende kampe. To skader kan 
gøre en forskel, forklarer sportschefen.  

To skader
Skader er netop, hvad FCM har i øjeblikket. 
Landsholdsanfører Line Jørgensen har fortsat 
problemer med skulderen, og i sidste uge blev 
stregspilleren Susan Thorsgaard knæskadet. 

- Hun fik et vrid i knæet og er ude tre-fire 
uger, siger Hans Peter Riis, som kan se frem til 
et tætpakket program i startfasen. 

20.-22. september gælder det Champions 
League-kvalifikationen i Serbien. En turne-
ring, hvor kun vinderen går videre, og H.P. Riis 
ser frem til kvalifikationskampene med bange 
anelser. 

- Jeg kunne godt have ønsket mig et andet sted 
end Balkan, selvom vi historisk har leveret godt 
på udebane, siger H.P. Riis 

Derudover blev der i går trukket lod til kvart-
finalen i pokalturneringen, og FCM trak Køben-
havn Håndbold. En kamp, der er programsat til 
den 1. oktober på udebane. De to hold mødes 
allerede på lørdag i København i ligaen.

Lægger ud som favorit


