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Schnuchel anbefaler
Vi har talt med en af klubbens helt store profiler, Boris 
Schnuchel (32), om hvad det er, der gør Kolding så speciel 
som både klub og by. Han kom til byen i 1997, og er meget 
glad for byen.
”Jeg kom fra en lille flække i nærheden af Haderslev, så for mig 
har Kolding alt, hvad jeg behøver. Det er en by i udvikling, og 
jeg kunne på ingen måde tænke mig at flytte herfra,” fortæller 
Boris.
Han bor i Aalykkekvarteret og har generelt meget glæde af 
byen. Specielt den hyggelige midtby med gågaden og alle 
butikkerne synes han er med til at gøre Kolding interessant.
”Og så er der selvfølgelig Restaurant Ahá, som laver rigtig god 
mad og den hyggelige Café Lucca. Der er natklub fredag og 
lørdag, som altid er sjov, men det er også et godt sted at spise 
eller få en kop kaffe,” lyder hans anbefalinger. Selvom man 
dyrker elitesport, kan man altså stadig nyde godt af byens 
fremragende restaurationsmiljø, lader det til.

Lokal opbakning
Snakken vender dog hurtigt tilbage til håndbolden, som 

selvfølgelig fylder mest for Boris. Han roser Koldings sports-
faciliteter og er glad for det liv, der altid er i og omkring hal-
len, hvor de træner. Derfor påskønner han også støtten fra 
Vestfyns Bank og andre lokale sponsorer, som er med til at få 
det hele til at hænge sammen.
”Først og fremmest er det jo dem, der betaler vores løn og gør 
det hele muligt. Men også for de mindre hold er det vigtigt 
med støtten,” understreger han.
Samtidig fortæller han, at den lokale interesse for byens 
håndboldhold har været stigende de sidste sæsoner. Han er 
også imponeret over den opbakning, de altid får. Hjemme-
banen i Kolding Hallen har haft omkring 2000 tilskuere i de 
sidste par kampe, hvilket betyder meget for holdet.
”Den tilgang af tilskuere, som der har været på det seneste, 
har været helt kanon. Det giver en god støtte til kampene og 
viser samtidig, at byen er med os,” fortæller Boris. 

Mod på mere
Målet	 for	 sæsonen	 2007/08	 er	 da	 også	 helt	 klar	 for	 Boris	
Schnuchel og resten af Kolding IF: De vil generobre titlen om 
det danske mesterskab og også gøre sig gældende i Europa-

cuppen. Personligt oplever Boris at være på vej tilbage mod 
absolut storform efter skaden for et par år siden. Her sprang 
han akillessenen, og han var ude i næsten 10 måneder, hvilket 
desværre kostede ham pladsen på landsholdet. Siden er han 
dog kommet stærkt igen, og han er nu fast mand på venstre-
fløjen i Kolding.
”Jeg tænker ikke så meget på at komme på landsholdet, selv-
om det da var ærgerligt at blive skadet, lige da det gik aller-
bedst. Jeg ved, at der lige nu er hård kamp om pladserne, men 
vil selvfølgelig være klar, hvis muligheden engang byder sig 
igen,” siger han om landsholdsambitionerne.
Lige nu er det dog Kolding, der får den fulde opmærksomhed. 
Og med sine efterhånden 10 år i klubben, lader Boris da også 
til at være godt tilpas med den ordning.
”Kolding har været i toppen af dansk håndbold i mange år, og 
det vil jeg gerne gøre mit til fortsætter. Vi er blandt de aller-
bedste, og det vil vi blive ved med,” lyder det selvsikkert fra 
venstrefløjen.

Kolding
på toppen

It’s your life – hvis du er mellem 18 og 25 år
Det er i din alder, at fremtiden for alvor begynder at tegne sig. Det er samtidig en peri-
ode, hvor der hele tiden opstår nye behov, som jo altså også koster penge. Vestfyns Bank 
vil gerne hjælpe dig godt på vej og tilbyder et særligt koncept, som giver dig et hav af 
fordele i form af særlige kontoformer, gratisydelser og rabattilbud.
 
Vi tilbyder dig fem specielt fordelagtige kontoformer
– med helt specielle rentesatser.

•	 “VB	25”	–	til	hverdagsøkonomi	med	mulighed	for	tilknytning	af	kredit	
•	 “VB	25	lån”	–	til	studie-	og	etableringsudgifter	
•	 “VB	25	billån”	–	til	finansiering	af	bilkøb	
•	 “VB	25	opsparing”	–	til	din	løbende	opsparing	
•	 “VB	boligopsparing”	–	med	bonusrente	–	din	opsparing	til	boligformål	

G
eografisk ligger Kolding godt nok i den nederste del af Danmark, men taler man herrehåndbold, er situ-
ationen en helt anden. Her har Koldings ligahold i mange år opretholdt en tårnhøj standard med intet min-
dre end 11 mesterskaber siden 1987. Derfor har det også været helt naturligt for Vestfyns Bank at støtte 

Kolding IF som sponsor, for derved at være med til at bibeholde byens stolte håndboldtraditioner.

ERLING JØRGENSEN
Erling Jørgensen betegner sig 
selv som et menneske, der 
har en eller anden defekt, en 
abnormitet eller perversitet, 
der gør, at han bliver ved 
med at male. 
”Der må være noget, som 
optager mig, men jeg har ikke 
fundet ud af, hvad det er. Hvis 

der ikke var et eller andet, var jeg nok holdt op med at male. 
Jeg har flere gange forsøgt at stoppe, men jeg har sgu ikke 
kunnet finde på noget andet at lave, så jeg er vendt tilbage til 
lærredet”, fortæller Erling Jørgensen.
På et tidspunkt malede Erling Jørgensen meget store billeder, 
men han blev træt af det store format. Så bestilte han en 
masse lærreder hjem i 30 gange 30 centimeter. Men de ir-
riterede ham også, og da han så sad der i sit værksted og 
kiggede ned i gulvet, fik han øje på alle de papstykker, han 
plejede at tørre sine pensler af på.  
”Det er sgu da flot, tænkte jeg. Og så gav jeg mig til at hænge 
papstykkerne op på væggen i værkstedet. Denne øvelse blev 
et fortilfælde, der fik mig ud over problemerne med format og 
størrelse på mine billeder. Det udviklede sig så over to år og 
endte med en række udstillinger af sammenkrøllet kunst i form 
af pap og lærreder, monteret på træplader.”
Erling Jørgensen sværger til det uperfekte og mener, at kunst-
neren skal lægge penslerne på hylden den dag, hvor hans 
værker giver flere svar, end de stiller spørgsmål.

”Når et kunstnerisk udtryk når det perfekte, så forsvinder kunsten.  
Det gælder alle kunstformer; musik, lyrik, malerkunst osv. Kunst 
kan i mine øjne næsten kun være spørgsmål. Jeg koncentrerer mig 
 

om at lave malerier, der ser pæne ud, men som besidder en grad 
af tvivl. Og så er resten gudskelov op til beskueren.” 

Maleri 2006 · 210 x 300 cm
Erling Jørgensen

Tre kunstnere flytter ind i Vestfyns Bank  (fortsat)

Forsikringer
Vestfyns Bank og en række andre pengeinstitutter samarbejder med Privatsikring 
A/S.	Det	indebærer,	at	du	med	fordel	kan	tegne	alle	gængse	forsikringer	hos	os:

•	 indbo	
•	 hus	og	sommerhus	
•	 bil,	knallert,	båd	og	campingvogn	
•	 hundeansvar	
•	 ulykke	

Altså de velkendte forsikringer til den private husstand - blot med den væsentlige 
forskel, at du ved at tegne dem hos os opnår:

•	 lavere	præmier	-	spar	typisk	10-15%	
•	 ekstra	dækning	i	forhold	til	normale	forsikringer

Tag din forsikringsmappe med ind til en af vores forsikringsrådgivere og få et 
tilbud. Normalt kan vi udstede din nye forsikringspolice med det samme her 
i banken.

Investering
Vestfyns Bank tilbyder dig professionel investeringsrådgivning med ud-
gangspunkt i netop din økonomiske virkelighed. Vores likviditetsafde- 
ling er en afdeling bestående af rutinerede fagfolk. Vi kender branchen virkelig 
godt og med daglig nærkontakt til de forskellige markeder, har vi opnået en 
betydelig specialviden.

•	 Du	får	individuel,	personlig	investeringsrådgivning	
•	 Vi	vurderer	evt.	eksisterende	værdipapirbeholdning	
•	 Du	taler	altid	direkte	med	din	fondshandler	
•	 Du	kan	ringe	og	få	rådgivning	hver	dag	intil	kl.	16.15	
•	 Vi	følger	dine	investeringer	løbende	
•	 Konkurrencedygtige	kurtagesatser	og	gode	handelspriser

Bankinvest
Du investerer i forening sammen med andre. 
BankInvest holder hele tiden øje med aktie- og 
obligationsmarkederne verden over for at opnå 
det bedste afkast til foreningens investorer. Ved 
at investere gennem BankInvest opnår du en 
række væsentlige fordele:

•	 Let	og	billig	 adgang	 til	 alverdens	 værdipa- 
 pirmarkeder 
•	 BankInvest	 sørger	 for	 professionel	 pleje	 af	 
 dine aktie- og obligationsinvesteringer 
•	 Du	 slipper	 for	 besvær	 og	 omkostninger	 
 ved geninvestering af udtrækninger 
•	 Du	 opnår	 en	 stor	 risikospredning	 for	 små	 
 omkostninger

BankInvests investeringsbeviser handles på Køben-
havns Fondsbørs lige som andre værdipapirer.

Fernisering i Vestfyns Bank
Fredag den 18. januar 2008 – dagen for markering af åbningen af den nye afde-
ling – er der fernisering af kunstværker produceret af Vibeke Jerichau, Ken Denning  

og Erling Jørgensen. Værkerne kan ses i afdelingen frem til og med den 31. marts,  
2008 hvorefter der hvert kvartal vil være nye udstillere i afdelingen.


