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vis	
  Fischer	
  Sørensen	
  

åt	
  ved	
  at	
  nærme	
  os	
  det	
  
t	
  på	
  VIES	
  16/17.	
  
vil	
  træde	
  ind	
  i	
  elevernes	
  
længe,	
  og	
  dagen	
  
tættere	
  og	
  tættere	
  på.	
  
ede	
  sig	
  rundt	
  som	
  
swingerklub,	
  og	
  
il	
  begynde.	
  

	
  
	
  
	
  
”Ej,	
  ham	
  vil	
  jeg	
  bare	
  ikke	
  have”	
  eller	
  
”det	
  ville	
  være	
  et	
  kongeværelse”.	
  
Men	
  i	
  sidste	
  ende	
  er	
  det	
  lærerne,	
  
der	
  har	
  magten.	
  Og	
  lærerne	
  vil	
  gå	
  
rundt	
  og	
  nyde	
  deres	
  bedrevidenhed.	
  
For	
  nogen	
  er	
  dagen	
  noget,	
  man	
  ser	
  
frem	
  til.	
  

til
Selimann

ne uge Clara Marott, som er valgt på grund af hendes
nlige og fede tøjstil.

mal inspiration fra?
am, der følger jeg f.eks. kendte og får inspiration der Jenner. Ellers bare når jeg går på gaden, og ser noget jeg
r hos mine veninder.

u normalt dit tøj?
n butik på strøget i København. Ellers bare der hvor jeg
som kan være Zara, Nike, Adidas, genbrugsbutikker og
er.

ings item og to-go item?
ok mine runde guld øreringe. Er også vild med wide leg
ede trøjer, som er nemt bare at tage på.

te køb?
cci sko og et par lyserøde wide leg bukser.
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For	
  andre	
  vil	
  dagen	
  være	
  noget,	
  man	
  
prøver	
  at	
  fortrænge.	
  Det	
  kommer	
  an	
  
på,	
  hvor	
  tilfreds	
  man	
  er	
  med	
  det	
  
nuværende	
  værelse,	
  man	
  holder	
  til	
  
på.	
  Og	
  hvorfor	
  kan	
  folk	
  egentlig	
  ikke	
  
ønske,	
  hvem	
  de	
  vil	
  på	
  værelse	
  med?	
  

	
  
	
  
	
  
Det	
  kan	
  godt	
  vær
en	
  hulens	
  masse	
  
fleste	
  ville	
  da	
  bliv
er	
  trods	
  alt	
  sidste
det	
  skal	
  vi	
  nok	
  ikk
efter.	
  For	
  lærerne
magten.	
  

Værelses Bytte: Ja tak!
  

Af  Rasmus  Mose  
  

	
  

Værelses-bytte. Et af de helt store højdepunkter på Ve
Idrætsefterskole. Noget som vi elever ser frem til med
maven og sved på panden. En dag der, for mange af e
med emotionelle rutsjeture. Ærgrelsen over et afslutte
glæden over et nyt der starter. Men hvad mener elever
sagnomspundne værelsesskifte? Jeg har derfor snakke
håndboldspiller og nuværende efterskoleelev Anne-So
Eberhardt.

“Fordelene ved den måde vi gør det på VIES, er at de
diversitet, i de vennekredse vi bliver præsenteret for. D
en ny mulighed, hvis man ikke klikker så godt med si
også ulemper ved vores model. Det ville jo være fedt,
roomie man var glad for, og som man kunne komme e
på livet af”

Anne-Sophie tilføjer, at de praktiske opgaver ved vær
ulempe, der ikke taler for, at man får skiftet sin roomi

Derudover har vi på VIES avisen spurgt seksten eleve
vælge skolens model i forhold til værelses-byt, eller e
fuldstændigt uden værelses-bytte.

Det blev et højt og rungende JA til den model som kø
Idrætsefterskole. Mange elever tilføjer dog, at det er g
de gerne vil have nye roomies. Muligvis en tendens de
parametre er meget sigende for unge i Danmark i dag.
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Portræt af Jacob Tejlmand

på den danske
e, Jacob Tejlmand,
planer
med
sin
e. Han er kun 16 år,
han har allerede
t med det danske
C Midtjylland.

Livet som stortalent
Jacob Tejlmand ved sa
der forventes meget a
holder han også stor a
festerne i sæsonen. D
gange godt være svæ
årige herningenser,
venner fester i weeken
Men Tejlmand har et m
verdens bedste håndb
det opnår man ikke v
fester. Derfor gør ha
sæsonen. Tejlmand g
gange til fester, men
sæsonen, hvor det høje
slagsen pr. år. Her går
han drikker meget ”1 e

nsen

nok ikke endnu, men
l. I hvert fald hvis du
ske håndboldscouts,
imponeret over det
ent. Jacob Tejlmand
ang i Vejle, hvor han
rætsefterskole. Men
bliver kaldt blandt
erede fremtiden på
ar skrevet en 5-årig
ed HC Midtjylland,
uel den 1/7 2017.
ns valg lige på HCM,
andre klubber var
r forklarer Tejl det
fandt det mest
tage tilbage til HC
han har tilbragt så
s hjerteklub. Han er
et beæret over, at så
har udvist interesse,
var aldrig i tvivl om
dtjylland.

mand er født og
bjerg og kom til HC
som
U14-spiller.
an havnede i HC
, at den daværende
U14-holdet, Steen
utede Jacob. Han
ng kendskab til Tejl,
og HC Midtjylland
enskabskamp, hvor
ede en pragtkamp, og
mål. 2 uger efter
n ham, og derefter

Her ser vi Tejlmand, i sit HC midtjylland tøj Foto:

Jesper Houmark er ifølge Tejlmand
god til at finde de ”små fejl” i
spillerne, og det har altså udviklet
”Tejl” utrolig meget. Grunden, til at
Tejlmand tager et år på VIES, er også
fordi, han havde hørt godt om den
nuværende
træner
for
1.
divisionsholdet Fredericia, Jesper
Houmark

Lige nu lever Ja
livet maks, og han ny
tidligere roomie, B
beskrev Tejlmand
natteravn. Da han har
over Messenger til lang
samtidig med at have s
store iPhone 6+ eller
selvom man er et sto
altså også plads til lidt
mellem.
Som Tejlmand selv
altid være plads til lid
kan det godt blive træl

	
  
	
  

Der er også allerede den dag i dag
udenlandsk interesse for stortalentet.
Sidste kamp han spillede på VIES var
der hele 6 udenlandske scouts ude for
at kigge på ”den nye Mikkel
Hansen”.

Heriblandt
Barcelona,
PSG,
Flensburg, Rhein Neckar Löwen og
Kiel. Tejlmand sigter også selv efter
. En af grundende er også fordi, at alle de nævnte klubber, på nær
”Tejl” godt ville have et afbræk fra Barcelona, da han mener niveauet er

Faktaboksen:
•

Højde: 193

	
  
Udendørs

Torsdag	
  den	
  9

VIES udearealer

Af: Alexander Jens
Vejle idrætsefterskole

fremragende udendørsfa

VIES’s kendetegn er gl

bag ved den nye a

kunstgræsbane (Wemble

kunstgræsbanen blev sid

VIES’s fodbolddrenge

Vejle Boldklubs 1. Div

med der kørte et atlet
banen.

VIES har også en sv
eleverne

kan

have

sommerperioden. Sam
VIES også et klatretårn
kan hygge sig.
	
  

	
  
Personlige fortællinger
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lka 00:32 om natten

m som et stort chok for
as, da de hørte ham
m ned drenge!”

as havde hørt, fra en af
Bossen) på skolen, at
er måned, var åbent
Bilka. Læreren havde
s hun havde en
n dag i december, ville
var sjovt, hvis der var
ilka om natten.
en den 20. kunne ingen
vn, efter at have ligget
n time uden at lykkes
uttede de sig for at tage
e begge to tænkt, at det
den bedste ide, men de
r ikke at sige det til den
sig så ud. Andreas og
meget forsigtige med,
å det ikke kunne høres,
gennem skoven, ned

Pludselig, mens de gik i skoven, kom
der en bil. Begge drenge frøs og stod
fuldkommen stille. De skulle bare
ikke opdages. Da bilen var kørt videre
gik de videre og kom ned på
Nørremarksvej.Mens drengene gik
der begyndte de at snakke. De havde
ikke gjort det, mens de gik i skoven,
pga. de var bange for, at en lærer ville
høre dem. Turen gennem skoven op
mod Bilka var rigtig hyggelig, bortset
fra al mørket. De tænkte stadig begge
to på at det ikke var smart det de
havde gang i, men på den anden side
var det hyggeligt, så der var jo ingen
grund til at sige det.
”Det kan du ikke mene!” udbrød
Anton, da de kom op til Bilka. På
skiltet med åbningstider stod der 8-22.
Klokken var 00:29 og det måtte jo
betyde at Bilka alligevel havde lukket.
De gik hen til den ene af dørene, men
den åbnede ikke, som den plejet når
man stod foran den. Andreas tog sin
telefon frem og googlet, Bilka Vejle
åbningstider. På skærmen stod der
ganske rigtigt, ”Åben 24 timer”.

”Hvorfor åbner døren ikke, hvis der
står åben 24 timer på internettet?!”,
siger Anton. ”Det ved jeg sku da
ikke.”, svarer Andreas.
Drengene lænet sig op vinduesdøren
og kunne se at der gik kunder og
personale rundt, inde i Bilka. Anton
gik over mod den anden dør og
Andreas fulgte efter. Døren åbnede og
begge drenge blev lettet over at de ikke
havde spildt deres tid på at tage op til
en lukket butik. De bevægede sig
indenfor og blev overrasket over
antallet af mennesker derinde. Der var
måske omkring 20-30. Anton gik over
mod mælkeafdeling og fandt en
yoghurt med mysli. Andreas fandt sig
en
drikkeyoghurt.

På vej tilbage mod efterskolen blev
begge drenge trætte og det var også
koldt, så de ville egentlig bare ind.
Mens de gik 100 meter fra skolen så
Anton pludselig en lærer inde i
forhallen.

Tankerne susede
hoveder. De kunne
der var en lærer, så
de bare skulle ven
gået tilbage igen.
Da klokken var 01
ikke var kommet
besluttede de sig fo
var koldt bare a
skoven. De gik op m
nord, men døren
Tænkte drengene.
om skolen og tes
eneste dør der ikk
ved siden af tv-rum
vejen op til 2. syd
gå gennem pigega
der derefter hen mo
Der var virkelig ne
bare ind og sove.
trådte ud i trappe
mandestemme. ”
drenge”, lød det. D
var kun 10 meter fr
Det var Brian som
dem ude på tra
Andreas ærgrede
helvede over at de
De vidste hvad k
for hvad de havde

ew	
  med	
  Katrine	
  Windahl	
  Kofoed	
  

Kofoed,	
   som	
   skal	
   “Er	
  der	
  noget	
  der	
  har	
  forandret	
  sig	
  på	
  
r	
   på	
   VIES	
   i	
   8	
   uger.	
   VIES	
  siden	
  du	
  gik	
  her?”	
  
idræt	
   på	
   SDU	
   i	
  
“Hele	
  konceptet	
  omkring	
  VIES	
  har	
  
llet	
  hende	
  følgende	
   ikke	
   ændret	
   sig,	
   og	
   mottoet	
   "Slip	
  
idrætstalentet	
   løs"	
   er	
   stadig	
   det	
  
samme.	
  Men	
  det	
  der	
  har	
  ændret	
  sig	
  er	
  
n	
  
indretningen	
   og	
   faciliteterne	
   på	
   VIES.	
  
Det	
  er	
  blevet	
  sindssygt	
  flot	
  og	
  lækkert,	
  
sådan	
   som	
   det	
   er	
   nu	
   og	
   I	
   har	
   alle	
   de	
  
	
  til	
  VIES	
  og	
  hvordan	
   bedste	
   muligheder	
   for	
   at	
   udøve	
   jeres	
  
IES	
  dengang?”	
  	
  
sport.	
   Da	
   jeg	
   gik	
   der	
   skulle	
   vi	
   hen	
   på	
  

Praktikopholder	
   indebærer	
   at	
   vi	
   som	
  
studerende	
   skal	
   arbejde	
   med	
   et	
  
projekt	
  -‐	
  det	
  kan	
  enten	
  være	
  et	
  projekt,	
  
som	
  praktikstedet	
  har	
  efterspurgt	
  eller	
  
et	
  projekt	
  vi	
  selv	
  kommer	
  med	
  idéen	
  til	
  
-‐	
  og	
  det	
  er	
  det	
  jeg	
  har	
  gjort.	
  
Tanken	
   med	
   at	
   starte	
   på	
   uddannelsen	
  
Idræt	
   og	
   Sundhed	
   på	
   SDU,	
   var	
   at	
   jeg	
  
ville	
  opnå	
  en	
  mulighed	
  for	
  at	
  arbejde	
  
med	
  unge	
  talenter	
  og	
  arbejde	
  med	
  det	
  
psykologiske	
  aspekt	
  i	
  elitesport.	
  Derfor	
  

	
  
Danmarks	
  Talentud
i	
  en	
  form	
  for	
  forbund
DBU,	
   og	
   derfor	
   er	
   m
mit	
  syv	
  ugers	
  prakti
Jeg	
   håber	
   at	
   jeg
det	
   arbejde	
   jeg	
   l
forløbet	
   vil	
   vær
meningsfuldt	
   –	
   ikke
men	
   ligeledes	
   for	
   j
linje	
  trænere.”	
  

Sport	
  
	
  

Forløsningens aften

r på VIES

e interview med en elev fra hver linje på VIES hvor vi vil
af hvad de har at se frem til.

per Gommesen:
være der, og hvad
n?

en 11. Marts, og
ge, hvor af jeg tror
gsdage når man
a. Jeg forventer at
vejr, og nogle fede
vom det er hårdt til

  

Atletik: Tenerif
interview med August Runge:
Ved du hvordan øen er, og hvilke
forskellige ting atletik linjen skal lave i den
uge i er der nede?
”Jeg ved at vi skal bo på all inclusive hotel,
og så har jeg hørt at vi skal ned på
stranden, og slikke noget sol, der skulle
vist være en behagelig temperatur på 25
grader, så vi kan få nogle shorts på. Jeg tror
at for mit vedkommende, skal jeg træne
nogle længere løbe intervaller.”
	
  

  

nien
liam Jager:
ted, og hvem skal i
?

Fodbold: Portugal
interview med give:
hvornår tager i af sted og hvad skal der
ske når i kommer derned?

Marts og er væk i en
æne med csm
ser rigtigt meget frem
ode, og jeg tror vi kan
. Det jeg ser mest
ningerne med de andre
et bliver fedt at
r det bare er os, så vi
us på håndbolden.”

”Vi tager af sted den 12. Marts, og jeg
ved at vi skal spille kamp mod benfica på
et tidspunkt i løbet af ugen, og at vi nok
skal træne 2-4 timer om dagen. Men jeg
glæder mig virkeligt bare til at komme
derned, hvor der forhåbentligt er lidt
varmere end det er herhjemme lige nu.”
	
  

  
  
  
  

Torsdag	
  den	
  9

VIES - Aars 33 - 29
Af Tobias Fisker Yssing

Klokken er 19.30 på denne ellers så mørke og kolde
mørket findes dog alligevel i form af håndb
Idrætsefterskole. Her er stemningen en helt
nervepirrende og dramatisk er ord, som passer perfekt
Selvom stemningen er spændt, er det gode humør int
trænere og tilskuere. Den helt rette atmosfære til en fan
er på plads, og det eneste der mangler er, at dommerne

Før jul spillede de dygtige håndbolddrenge i 1. divisio
en flot andenplads og dermed en plads i ligaen efter
stedet, hvor drengene nu huserer, og der er virke
Drengene står nemlig i en situation, der er utrolig uvan
to kampe i streg. Der er derfor brug for en sejr mere e
drengene er ekstremt sultne efter at vise, at de hører ti
dansk ungdomshåndbold.

Brænde på bålet

Piiift. Dommerne fløjter, og kampen er i gang. VIES
er bagud 4-1 efter kort tid. Efter syv minutter med
reagerer træner Jesper Houmark hurtigt, og han beslut
mod seks. Det vil sige, at målmanden løber ud, og d
markspiller ind i angrebet. Metoden skaber selvfølgeli
men det betyder også, at der er tomt mål. Hvis Aars f
derfor bare kaste den ned i tomt mål og score nemme
angreb giver syv mod seks spillet succes, da Stubbe
Ørtenblad og lægger den flot ind bag Aars målmande
at scoringen giver en stor forløsning blandt spillere, t
VIES. Hele bænken rejser sig og jubler. Nu er de vir
ikke skulle være nok, så bliver der smidt ekstra brænde
Mads Pedersen heroisk kaster sig foran målet og stopp
havde retning lige mod netmaskerne. Man kan vist ro
situation, for idet Mads redder bolden, har han så meg
faktisk vælter målet. det er sådan set underordnet, fo
bolden, og det gjorde han på spektakulær vis. Samtid
endnu mere op under drengene, som nu nærmest
halvleg ender 14-12 i VIES ́ favør.

Den store forløsning

Kampen bølger frem og tilbage i begyndelsen af and
fra VIES har overtaget, dog uden at kunne slå et
nordjyske gæster. Begge hold viser prøver på deres sto
følges de to hold pænt ad langt hen af vejen.
regelmæssigt, og det lader til, at begge hold stadig tro

Kærlighed	
   	
  

n ugens ven
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Kærlighed på VIES

t Runge Bengtson

Af August Runge Bengtson

ge var det et meget stærkt felt der kæmpede om koppen.
nominerede. Det var Rasmus Nielsen, Torben
n, Sylvester Elvis Fischer Sørensen, Jonas Sahnoun
d, Tobias Fisker Yssing og Mark Drongesen. Jeg synes,
der var trukket fra de andre. Det var Tobias Fisker
Rasmus Nielsen.

Lige nu er der masser af kærlighed i luften på VIES. De
der hænger på flirt- og kæreste-væggen. Der er mange p
været nede at kysse i Globen, og er nu rigtige VIES kær
Men bare rolig der går nemlig rygter om, at der er flere,
ned og kysse de næste par gange.

det var Tobias Fisker Yssing, der vandt koppen. Det
n, fordi han havde nogle gode aftener, hvor vi så
spille håndbold. Vi havde også en fantastisk aften, hvor
sammen. Vi havde også snakket godt sammen hele den
Rasmus Nielsen havde også gjort et godt stykke arbejde
ge. Jeg vil give koppen til en ny næste uge. Jeg glæder
give koppen til den nye i næste uge.

Kærestepar:
Maria Hollensberg og Mathias Lykke
Emma Lundby og Mads Pedersen
Alexander Young og Olivia Meier
Axel Ryberg og Julie Maack
William Schmidt og Mathilde Juhl

	
  
Underholdning
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Where to

Når aftensmaden på VIES ha
tager vi på Burger King og sp

Når vi bliver sliksultne eller g
kebab, så tager vi i Nørremark
slik, chokolade og god kebab

Når vi vågner om natten og e
adventures, så tager vi i Bilka
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meldelse af mad i uge 5

e Hougaard Jensen	
  

morgen fik vi den lækre sædvanlige morgenmadsbuffet med havregryn, cornflakes, A38, havregrød og hvis man er heldig, er
eskum. Den anden morgenmadsbuffet er der til tider frisker boller, ellers er de lidt tørre, men så er det godt, at du kan friske d
dnøddesmør og marmelade eller ost. Til at skylle det ned med er der noget lækker frisk mælk.

t fik vi rugbrød med makrel, det er en stensikker vinder hver dag her på VIES.

nsmad fik vi lækre, men lidt tørre, pulled pork burgere med coleslaw og kartofler. Det var en af de bedre måltider.

morgen fik vi sjovt nok det samme som altid.

t fik vi rugbrød med makrel, æg, en slags skinkesalat med ærter og ikke mindst en lækker skinkestang. Til at skylle det ned m
ig dejlig kold vand med isterninger.

r en dejlig dag med det samme til morgenmad, som vi får hver dag.

t var der varmt mad, lækker varm mad, som vi får hver onsdag. Der var nemlig fiskefrikadeller, kartofler, lidt salat og som n
kkenet at lave remoulade med dild. Lækkert, ikke?

tensmad fik vi rugbrød med pålæg.

morgen er der det samme, som der er alle dage på VIES.
er hjemmelavet suppe med masser af kikærter i. Ellers var
rugbrød med torskerogn og noget kød.

mad fik vi, som noget nyt, grovnudler, krydret kylling og

mmåltid har vi næsten hver dag i denne uge fået pålæg til de
ler.

været en god uge. Vi har fået lækker mad hele ugen. Jeg
den 3 ud af 5 stjerner.

, at maden har været meget god i denne uge, men det
tadigvæk lidt mere kreativitet.

