PRESSEMEDDELELSE:

DAMEHÅNDBOLDEN ER PÅ BANEN IGEN I
AALBORGOMRÅDET.
Efter Aalborg DH’s deroute har damehåndbolden i Aalborgområdet befundet sig i et vacuum. Det vil de tre
klubber Visse IF, Dronninglund IF og Aabybro HK nu forsøge at råde bod på.
Allerede for et år siden så konstruktionen Aalborg Ungdomshåndbold dagens lys. Det er, som navnet
antyder et holdfællesskab, som forsøger at opsætte rammer for hvordan egnens mest talentfulde unge
håndboldspillere på pigesiden kan udvikle sig optimalt. Det var, med andre ord, et ønske om at kunne
tilbyde noget i stil med det Aalborg DH kunne tilbyde til ungdomsspillerne.
Aalborg Ungdomshåndbold har været en succes, men nu efterspørges naturligt nok muligheder for at
kunne fortsætte udviklingen af håndboldtalenter – også efter at de overgår til en seniortilværelse. Hidtil har
de allerbedste af de lokale talenter være henvist til at søge udenfor lokalområdet for at finde et hold at
spille på, mens de næstbedste er blevet integreret i de lokale 2. og 3. divisionsklubber.
Med etableringen af et nyt håndboldfællesskab, der spiller under navnet Team Aabybro forsøges der nu
skabt muligheder for at kunne holde på lidt flere af de bedste spillere. Sigtet er rettet ind mod 1. division og
afsættet tages med Aabybro HK’s 2. divisionshold som udgangspunkt. Dette hold var i den forgangne sæson
snublende nær en oprykning til landets næstbedste række, og skulle, som udgangspunkt, have rigtigt gode
muligheder for at gentage denne bedrift og måske endda lægge den lille smule på, som kræves for at en
oprykning skal blive en realitet.
Det vil være det primære og umiddelbare mål.
Det rent håndboldmæssige ansvar er lagt i hænderne på Jesper Stick, som er cheftræner og Camilla
Søndergaard, der tiltræder som assistenttræner efter at en knæskade har sat en stopper for hendes aktive
karriere.
Samtidig har det været af allerstørste vigtighed for de deltagende klubber at samarbejdet skal etableres og
opbygges med forankring i ”sunde” foreningsmæssige principper samt at kontinuitet samt økonomisk og
organisatorisk bæredygtighed skal sikres over en længere tidshorisont.
Dette sikres ved at ledelse og retning varetages af rutinerede foreningsfolk, der har stærke rødder i
nordjysk håndbold.
Økonomi er også en vigtig – måske den vigtigste – enkeltparameter. Der er lagt et forsigtigt budget, som
sikrer at ”bukserne holder” og det er overordentligt glædeligt, at så snart sløret var løftet for planerne, stod
Sparekassen Vendsyssel parat som medspilleder med et sponsorat, der sikrer projektet en solid start. Det er
vi naturligvis helt vildt glade for siger Bjarne Christiansen fra håndboldsamarbejdet, og det viser, at der
stadig er interesse for at bringe damehåndbolden i området på fode igen.

Jan Skov, direktør for Sparekassen Vendsyssel udtaler, at det nye håndboldsamarbejde mellem de tre
klubber lyder så spændende, at vi har valgt at blive en af hovedaktørerne bag det med et sponsorat.
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