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Håndbold med hånden på hjertet 

 



Velkommen!  

Velkommen til dig som forældre og ikke mindst til dit eller dine børn, som 

har valgt netop Aalborg HK, som jeres forening. Og netop foreningslivet 

forsøger vi som klub og klubbens trænere at give videre til vores ungdoms- 

som seniorspillere. Foreningslivet er en helt speciel størrelse, hvor 

fællesskabet står højt samtidig med, at der skal være plads til det enkelte 

barns udvikling, spillemæssigt som personligt.  

 

I Aalborg HK har vi en målsætning om, at det først og fremmest skal være 

sjovt og socialt at spille håndbold, men samtidig er vi meget bevidste om, 

at både børn som voksne ønsker resultater af den ene eller anden form, for 

at håndbold skal forblive sjovt.  

 

Som forening er Aalborg HK én af Aalborgs ældste håndboldklubber, som 

har eksisteret siden 1972 hvilket betyder, at vi anser os selv for at være en 

traditionsklub med nogle gode og sunde værdier.  

I Aalborg HK har vi en tradition for at have en stor seniorafdeling samt en 

stadig voksende ungdomsafdeling, som klubben stadig ønsker større. 

Klubben stræber derfor hver sæson efter at kunne stille hold i alle 

ungdomsrækkerne, hvilket vi gør et stort stykke arbejde for at opnå.  

Dette gør vi blandt andet ved at rekruttere nogle af vores dygtige 

seniorspillere som ungdomstrænere, så vi samtidig kan få et bedre 

bindeled mellem ungdoms- og seniorafdelingen.  

 

 

 

 



Nyhed 

Igen i år har klubben en ungdomskonsulent tilknyttet, som skal hjælpe 

klubbens ungdomstrænere med at blive endnu bedre, og vedkommende 

skal derfor hjælpe ungdomstrænerne med at få nye ideer til 

træningsøvelser osv.  

I den kommende sæson vil den fungerende ungdomskonsulent yderligere 

bidrage til, at klubbens ungdomstrænere vil blive sendt på relevante 

trænerkurser, så vi kan øge niveauet for de enkelte hold og spillere. I 

sæsonen 2018/2019 vil klubbens ungdomskonsulent være: Nicki Larsen.  

Han vil derfor være tilstede under visse træninger og kampe i løbet af 

sæsonen, hvor han netop vil observere og komme med input til den 

enkelte træner.  

 

Fællesskab 

Udover det spillemæssige er Aalborg HK en klub, hvor fællesskabet har en 

stor betydning og er en del af klubbens DNA. For at øge fællesskabet for 

vores ungdomsspillere forsøger klubben ungdomsudvalg hvert år med nye 

tiltag til, hvordan vi netop fremmer fællesskabet blandt de unge samt med 

vores seniorspillere, så de unge får nogle i klubben, som de kan se op til, 

samtidig med at de forhåbentlig kan identificere sig med de ældre og se sig 

selv i deres sted senere i livet.  

Ungdomsudvalget arrangerer bland andet hvert år en hyttetur for alle 

ungdomsspillere, hvor man kan være sammen om andre ting end lige 

håndbolden. Derudover har hvert hold en kontaktperson fra 

ungdomsudvalget, som I som forældre kan kontakte, hvis I har spørgsmål 

eller, hvis der opstår problemer på de enkelte hold, som enten ikke kan 



løses med hjælp fra træneren, eller problemer som skal drøftes uden 

trænerens tilstedeværelse.  

 

Yderligere står klubbens 1.-2. Hold damer og herrer hvert år for nogle 

specialtræninger, hvor de kommer ned og lærer ungdomsspillerne nogle 

nye fif, samtidig med at klubben har et team bestående af tre 

seniormålmænd, som træner vores dygtige målmænd fra 

ungdomsafdelingen. Som afslutning på sæsonen tager vi i samlet flok til 

Holstebro Cup i påsken, hvor ungdomsspillerne får muligheden for at 

komme lidt væk fra hjemmet sammen med deres håndboldkammerater.  

 

Forældrerollen 

Som forening afhænger Aalborg HK eksistensgrundlag af de frivilliges 

hjælp, herunder spillere, trænere og forældre. Vi vil derfor gerne 

informere jer som forældre om, hvor vigtigt det er, at I er med til at yde en 

indsats omkring holdene, og dermed er med til at styrke den klubånd, der 

er så vigtig for, at vores klub kan overleve. Det er nemlig også blevet 

sværere at skaffe kvalificerede trænere, når vi som klub ikke har mange 

penge at tilbyde, og vi bliver derfor nødt til at aflaste dem mest muligt, så 

de kun skal koncentrere sig om det håndboldfaglige. Vi vil derfor opfordre 

forældrene til at tage en tjans omkring holdet, det kan eventuelt sørge for 

kørsel, vask etc.  

 

I den forbindelse får hvert hold et par opgaver, jævnfør klubbens årsplan,  

i løbet af sæsonen, som de skal udfylde, da det ellers ikke kan hænge 

sammen i klubben. Det kan eksempelvis være:  

 



• Skolevagter til Svane Cup  

• Hjælp til fællesspisning i cafeteriaet  

• Vagter til Nibefestival  

• Lave kørselssedler til det enkelte hold  

• Hjælp til oktoberfest 

 

Vi vil gerne appellere kraftigt til, at I som forældre er et godt eksempel for 

jeres barn, som derigennem lærer, hvad det vil sige, ikke bare være på et 

hold, men at være en del af en forening.  

 

Klubben bruger mange økonomiske ressourcer på vores ungdomshold, 

hvilket vi gerne gør, men det betyder også, at vi i løbet af sæsonen derfor 

har behov for forældrenes hjælp, så vi netop kan tjene nogen penge til 

klubben eller får vores sociale arrangementer til at køre rundt. I sidste 

sæson anvendte klubben cirka 140.000 kr. på vores ungdomsafdeling 

fordelt på; Holstebro cup, ungdomskonsulenten, jule- og fællesafslutning, 

materialer, hyttetur og uddannelse af vores ungdomstrænere. Det er 

penge, som vi gerne bruger, men derfor; kære forældre, ønsker vi jer mere 

på banen med en hjælpende hånd til de forskellige arrangementer, vi 

afholder i klubben.  

 

 

 

 

 

 



Klubben har dermed opstillet nogle vigtige punkter, som vi forventer, at I 

som forældre vil bakke op om  

• Prioritere at jeres barn kommer i god tid til træning og kamp hver 

gang 

• Sørge for at jeres barn har passende tøj, sko, drikkedunk samt at 

langhårede drenge og piger har sat det op, samt at smykker enten er 

taget ud eller tapet til 

• Respektere trænerens anvisninger under træning og kamp  

• Komme med opmuntrende kommentarer til både dit eget men også 

holdets resterende spillere  

• Kom ikke med negative kommentarer eller tilråb til spillere samt 

trænere  

• Lad være med at kritisere dommerne under en kamp. Det er vigtigt, 

at både trænere og forældre er gode eksempler for jeres børn og ikke 

råber af dommerne 

• Deltag aktivt i foreningen, når der er behov for en hjælpende hånd. 

Det vil ikke kun gavne klubben men også det enkelte barn, da de får 

en forståelse af, hvad det vil sige, at være en del af en forening og et 

fællesskab 

• Deltag i forældrearrangementer, generalforsamling osv.  

• Der er nultolerance i forhold til alkohol for alle ungdomsspillere  

• Der indhentes børneattest på alle ungdomstrænere  

 

 

 

 

 



Har du som forældre nogle spørgsmål til denne folder og de informationer, 

som du har fået adgang til, så er du mere end velkommen at henvende dig 

til dit barns træner eller én af nedenstående fra klubbens ungdomsudvalg.  

 

Ungdomskonsulent:  

 

Nicki Larsen 

Mail: Nicki_larsen@stofanet.dk  

Tlf: 40996011

Medlemmer af Ungdomsudvalget:  

 

Krista Gregersen  

Mail: krista.gregersen@gmail.com  

Tlf: 22618290 

 

Cathrine Hansen  

Mail: Cathrineh20@gmail.com  

Tlf.: 29241737  

Kontaktperson for U10 piger og drenge 

 

Benny Thorsen 

Mail: bthorsen13@hotmail.com  

Tlf: 61667492 
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Mia Nielsen  

Mail: Nielsen0405@live.dk  

Tlf: 28119758 

Kontaktperson for U14 piger og drenge 

 

Andreas Sørensen  

Mail: Andreas.559@live.dk  

Tlf: 60577224 

Kontaktperson for U4, U6 og U8 

 

Henrik Neckelmnn  

Mail: henrikneckelmann@gmail.com  

Tlf: 51908020 

Kontaktperson for U12 piger og drenge  
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