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Hjertelig velkommen til Sportsgalla
Stort tillykke til vore mestre og landsholds-
udøvere, der har præsteret på højeste  
niveau. I idrætten er vi bevidste om, at det 
kræver store ofre at nå til tops – gennem 
de seneste år har betingelserne været  
ekstraordinært vanskelige. 

Det har krævet en hidtil uset grad af  
omstillingsparathed, fleksibilitet og vilje- 
styrke for vore atleter at kunne levere de 
flotte resultater, som året har bragt. I den 
sammenhæng skal lyde en særlig tak 
til trænere, ledere og øvrige ressource- 
personer omkring vore atleter. I har også 
været på overarbejde, for der er ingen tvivl 
om, at fællesskabet omkring vore atleter 
har været helt afgørende for at understøtte 
motivationen og fastholde lysten, så vore 
atleter har kunnet udfolde deres evner. 

Disse års præstationer viser om noget, 
hvor stærkt fællesskabet og dynamikken 
er i idrætten i Viborg Kommune. Og perio-
derne med fravær af idrætten har tydelig-
gjort vigtigheden af idrættens fantastiske, 
sunde fællesskaber for alle borgere – både 
som tilskuere og udøvere på forskellig vis.

 

Preben Jensen 

Formand for Viborg Idrætsråd

Det er i år med særlig stor glæde, at jeg 
– på vegne af byrådet - kan byde velkom-
men til årets sportsgalla. Sidste år måtte 
vi udsætte. Derfor skruer vi i år hyldesten 
op på dobbelt styrke og fejrer vores største 
sportsstjerner fra både 2020 og 2021. 

Jeg er specielt glad for at se, at et stigende 
antal af de sportsmestre, vi fejrer, har været 
en del af Viborg Elites talentprogram. Lad 
os derfor også fejre, at vi nu er på vej til 
at forlænge samarbejdsaftalen med Team 
Danmark om Viborg Elite.

Idræts- og foreningslivet har haft svære 
vilkår under pandemien. Alligevel har  
vores viljestærke sportsmestre formået at 
præstere på højeste niveau – med hjælp 
fra dedikerede ledere, trænere og frivillige, 
der har holdt fanen, træningsmængden og 
humøret højt. 

Stor tak til alle jer i idrættens verden, som 
holder både fællesskaber og medalje- 
drømme i live på fornemste vis. 

Og stort tillykke til alle Viborg Kommunes 
fantastiske  sportsmestre.

Hjertelig velkommen til Sportsgalla 
2020/2021!

Ulrik Wilbek
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Sportsmestre
Bjerringbro BMX Klub 
• Ebbe Skamris Jeppesen • Ida L. Østergaard • Isabella Rydahl Lindberg

Bjerringbro FH 
• Line Gyldenløve • Rikke Enevoldsen

Bjerringbro-Silkeborg 
• Nikolaj Øris
• Jacob Lassen

• Patrick Boldsen
• Mikkel Løvkvist

• Matthias Birkkjær
• Livio Klausen

CPH Dans
• Sofie Linnet John • Klara Siv Doktor

Møldrup Motor klub
• Magnus Nielsen
• Mikkel Kurdahl

• Morten Justesen
• Søren Pedersen

• Søren Ebbesen
• Noah Brandborg Mosbech

SKF-KFUM
• Marie Boe Andersen • Marie Sonne Kristensen

Viborg Atletik & Motion
• Thijs Nijhuis
• Heine Kærsgaard Laursen
• Kim Hansen
• Jonathan D. Sigvardsen
• Laurids Jakobsen
• Jens Peter Jensen

• Kirstine Bach Storgaard
• Helle Blak Petersen
• Mie Gam
• Mathilde Medoom Larsen
• Ingerlise Villum
• Sonja Stigsen

• Ulla Binderup Jacobsen
• Elias Shifris
• Betina Schmidt
• Christina  Aarestrup Shifris
• Oscar Gladney Rundqvist

Viborg Svømmeklub
• Oscar Gladney Rundqvist • Nis Heide Pinnerup

• 2020 • 2021 • 2020 & 2021

Viborg FF 
• Tobias Bech Kristensen • Sofus Berger Brix • Lucas Lund

Viborg Flugtskytteklub 
• Henrik Henriksen
• Søren Rasmussen
• Ole Kristensen

• Jakob Jensen
• Jan Madsen
• Per Langvad

• Peter Aa. Hertz
• Johan Hansen

Viborg FH 
• Livio Klausen

Viborg Elite 
• Sara Aaboe Kallestrup



Viborg Gymnastik Forening 
• August Burvil
• Sara Jao
• Stephanie Jæger Kjeldsen

• Jennifer Jæger Kjeldsen
• Thea Møller Poulsen
• Marie Søbo Andreasen

• Signe Prsorki
• Julie Bundgaard
• Fiona Young

Viborg HK  
• Laura Holm Andersen 
• Signe Vetter
• Thilde Frandsen
• Julie Højberg

• Julie Westerholm
• Kristina Jørgensen
• Line Haugsted
• Anna Kristensen

• Maria Fisker Stokholm
• Marianne Haugsted
• Ida-Marie Dahl

• 2020 • 2021 • 2020 & 2021

Viborg Klatreklub   
• Anine Hjort Alstrup

Viborg Motor Klub   
• Mathias Vester Kjellerup 
• Kristian Poulsen

• Malte Ebdrup
• Ulrik Bundgaard

Viborg Orienteringsklub   
• Preben Munk Eriksen
• Grethe Anæus

• Lennart Bo Kristiansen
• Jess Rasmussen

Viborg Skytteforening   
• Jacob Grønbæk
• Henrik Strand
• Rikke Bertelsen
• Kasper Kristiansen
• Kristoffer Kvorning
• Kristian Johansen
• Sara Alexis
• Caroline Jacobi
• Christine Jacobi

• Josefine Laursen
• Helle Bertelsen
• Jette F. Andersen
• Knud Christensen
• Patrick Jepsen
• Keven Axel Sørensen
• Jan Dovolil
• Aksel Jørgensen
• Tobias Davidsen

• Anna Pedersen
• Josefine Johnsen
• Erik Skovmand
• Annabelle Borved
• Malou Brorson
• Laura Friis Kriegbaum
• Katrine Kristiansen
• Knud Erik Holm
• Liva Bang Rasmussen

Viborg Trial klub   
• Jonas B. Kristiansen
• Jakob Arentz
• Gustav Hoeck

• Marius Poulsen
• Jonas Jensen
• Daniel Thorsager Christiansen

ViborgQ   
• Julie Mathiasen
• Mathilde Vistisen
• Sofie Fly
• Thea Bønding Andreasen

• Marie Louring Dalsgaard
• Nikoline Mark
• Cecilie Povlsen
• Sidsel Kusk Mackintosh

• Therese Guldager Brink
• Marianne Ernebjerg Jensen
• Rikke Boldrup
• Maja Henriksen



De nominerede til  Årets talent i Viborg Elite

Thilde Frandsen, Viborg HK
Thilde har allerede bidt sig fast på Viborg HK ligahold i en 
meget ung alder. Hun har imponeret med at kunne præ-
stere også i store kampe og under stort pres. 

Hun er fast med på ungdomslandet og var bl.a. med til EM 
i juni/juli. Thilde er enormt arbejdsom og målrettet med 
både sin sport og skole. Hun er ambitiøs og ærgerrig. 

Hun har meget klogt valgt at tage gymnasiet over 4 år, så 
der er en bedre balance i hendes hverdag. Et valg, som 
hun virker meget glad for og har betydet mere tid og over-
skud. 

Fast deltager på U20-landsholdet og vundet DM sølv med 
Viborg HK.

Sofus Berger Brix, Viborg FF
Sofus har af flere omgange været udtaget til U19-lands-
holdet i drengefodbold og endda i en årgang, som af man-
ge eksperter nævnes som en af de stærkeste årgange i 
mange år. 

Sofus arbejder hårdt og målrettet både ift. fodbold og 
skole. Og han gør det konsekvent. Sofus har en presset 
hverdag i en fuld professionel verden, men formår allige-
vel at få hverdagen til at hænge sammen. 

Udtagelser til U19-landsholdet og debut for U19-landshol-
det samt flere superligakampe. Sofus har enormt stort 
overskud og er samtidig med enormt ydmyg, han opleves 
derfor også som en god kammerat i klassen. 



Jonathan Sigvardsen, Viborg Atletik og Motion 

Jonathan har valgt at udfolde hele sit talent for løb. På 
kort tid har han ved seriøs og målrettet træning opnået 
imponerende fremgang. 

Der er ingen grund til at tro andet end at Jonathan inden 
for en årrække vil kunne ”bide skeer” med de allerbedste. 
Han træner og følger sin træners instrukser meget dedi-
keret. Han yder altid lige den extra indsats, der skal til for 
at flytte grænser. 

Jonathan har været udtaget til landshold, har allerede 
danske mesterskaber bag sig, selv mod ældre konkurren-
ter er han klart bedre.

Jonathan har, siden han besluttede at koncentrere sig om 
løbesporten, imponeret med sit talent, sin evne til at præ-
stere, være en god kammerat og repræsentere klubben 
på bedste vis. 



De nominerede til   Årets træner i Viborg Elite

Martin Meldgaard Simonsen,  
Team Viborg / Viborg Q

Martin er en fremragende ambassadør for Team Viborg/
Viborg Q og talentudviklingen i dansk fodbold generelt. 
Han udviser et meget stort engagement som cheftræner 
for Viborg Q U18 DM pigerne. Martin bidrager i høj grad til 
skabelsen af en kultur, hvor ambitioner og udvikling for-
enes med trivsel og fællesskab. 

Martin har et godt kendskab til og en løbende dialog med 
sine spillere. Han er opmærksom på den enkelte spillers 
styrker, potentialer og udviklingsområder. 

Han lægger vægt på at bevidstgøre spillerne om - og in-
volvere dem i - deres egen udvikling. Løbende fastsæt-
telse af udviklingsmål og opfølgning herpå er i den for-
bindelse en naturlig del af Martins samarbejde med den 
enkelte spiller. Martin formår således hele tiden at hjælpe 
hver enkelt spiller med at arbejde med næste step i sin 
udvikling.

Martin brænder for konstant at bidrage til videreudviklin-
gen og styrkelsen af klubbens talentudviklingsmiljø som 
helhed, så den enkelte spiller tilbydes de bedst mulige 
betingelser for at udvikle sig som fodboldspiller og men-
neske. Således spiller Martin en central rolle i klubben - 
ikke bare som cheftræner for U18 DM - men som en vigtig 
drivkraft i udviklingen af klubbens talentudviklingsmiljø 
på tværs af årgange.



Anders Pallisgaard, Viborg FF

Anders evner at fastholde et individuelt fokus på den en-
kelte udøver. Derudover formår Anders at skabe en stærk 
relation til udøverne - og herigennem flytte deres fysiske 
kapacitet til næste niveau. Han er hårdtarbejdende og 
gennem en stærk motivation arbejder Anders målrettet 
med, at forløse den enkelte udøvers fysiske potentiale i 
Viborg FF såvel som Viborg Elite.

Anders har sat et flot aftryk på Viborg FF’s ungdomsspil-
lere, der har været udtaget til landsholdssamlinger mv. 
samt de hold, der har vundet deres respektive rækker. 

Anders udviser en særlig evne i relationsarbejdet til ud-
øverne. 

Anders er derudover også meget vellidt af sine kollegaer. 
Anders formår at skabe sammenhæng mellem de to mil-
jøer til stor glæde for udøverne i Viborg Elite og Viborg FF. 

Derudover er Anders bosat på Viborg College, hvor han 
er medvirkende til at skabe et positivt miljø. Anders har 
formået at strømline og strukturer den fysiske træning i 
Viborg FF-ungdomsafdelingen.



De nominerede til Folkebladets Årets Sportsnavn

Jens Emil Sloth Nielsen
Cross-triatlon er ikke nogen stor sport, 
men Bjerringbro har fostret et af sportens 
helt store talenter. 

Jens Emil Sloth Nielsen fra Bjerringbro har 
i 2021 banket døren ind til den internatio-
nale scene, hvilket han blandt andet viste 
med en ottendeplads ved VM og podieplad-
ser ved World Cup.

Viborg HK 
Viborg HK nåede DM-finalen og fik sølv for 
første gang i otte år. Efter en flot sæson, 
hvor et ungt og spændende Viborg-hold 
udfordrede økonomisk stærke Odense og 
Team Esbjerg. 

Siden har holdt fulgt trop med en Super 
Cup-triumf og endnu en topplacering i li-
gaen.



Viborg FF 
2021 har været et jubelår for Viborg FF. 

I foråret sikrede holdet sig på suveræn vis 
den længe ventede oprykning til Superliga-
en. Med underholdende spil, masser af mål 
og stor kvalitet vandt holdet 1. division. 

Det velspillende hold har også imponeret i 
Superligaen, hvor selv konkurrenterne an-
erkender VFF som en sjældent stærk op-
rykker.

Thijs Nijhuis 
Den dobbelte vinder af Folkebladets Årets 
Sportsnavn repræsenterede i 2021 Viborg 
ved OL, hvor han trods et lunkent resultat 
fik en stor oplevelse. 

Han har dog også løbet stærkt i årets løb, 
hvilket han blandt andet viste med en top 
20-placering ved New York City Maraton.




