
Formandens beretning 2015-2016

For første gang i nogle år, måtte vi slutte året uden at have spillet semifinaler. En lidt 
underlig afslutning på sæsonen, måske fordi de to sidste kampe vi spillede, var på 
udebane. Samtidig blev det en sæson med mange skader og trænerfyring, men vi skal op 
på hesten igen…

Den lidt svingende sæson på banen havde ikke den store betydning for fanklubben, 
bortset fra en tidlig sommerferie :-) Vi havde super tilslutning til vores busture. Selv til 
sæsonens sidste kamp mod GOG, som reelt var uden betydning, havde vi en bus afsted. 
Endda på en onsdag aften. Det er noget vi som fanklub er meget stolte af. Som der har 
været skrevet de tidligere år, så er der (som regel) stadig plads i bussen, har du endnu 
ikke været med på en bustur, så prøv det i den nye sæson. Jo flere vi får med, jo billigere 
kan vi lave busturene. 
Desværre oplever vi stadig, til trods for, vi har oplyst det mange gange, at folk selv 
medbringer mad/drikkevarer, som de spiser/drikker i bussen, dette er ikke tilladt!! Alt 
overskuddet fra salget går til billigere busture, så det kommer alle tilgode. Det samlede 
salg i bussen svarer ca. til en gratis bustur pr sæson, så helt ubetydeligt er det ikke. Så 
istedet for at støtte den lokale købmand/bager så støt alle fans af Aalborg Håndbold. Vi 
håber at folk i den nye sæson vil respektere, at der ikke må spises/drikkes medbragt mad/
drikke i bussen. 

EHF Cuppen blev ikke den helt store sportslige succes, måske lige bortset fra sejren over 
Magdeburg på hjemmebane. Men netop Magdeburg blev nok også højdepunktet på dette 
års busture. Vi havde en fantastisk tur til Magdeburg med over 50 deltagere. Det var skønt 
for fanklubben, at konstatere vi også kan klare at sende supportere afsted på ture med 
overnatning. Vi har ikke hørt nogen klager fra deltagerne over turen, så vi regner med alle 
havde en god tur. 

Til hjemmekampen mod Magdeburg var Aalborg Håndbold Support repræsenteret i det 
årlige Spinning Grand Prix. Tak til Zita for at tage udfordringen, godt kæmpet. Skønt at 
vores medlemmer på den måde fik muligheden for at støtte klubben. Vinderne af vores 
konkurrence havde en hyggelig aften efter kampen ved det efterfølgende VIP 
arrangement. Tak til alle dem, som hjalp os med at støtte klubben. 

Også i år har vi afholdt ungearrangement, og deltager antallet var ca fordoblet i forhold til 
første år. De unge mennesker havde en skøn eftermiddag med udvalgte spillere og 
efterfølgende pizza og hygge. Tak til spillerne for at være med til at gøre eftermiddagen 
speciel for de unge mennesker. 

Vi har stadig vagter i cafe og VIP og tusind tak til alle dem som stiller op og hjælper os 
med at tjene penge til fanklubben. Også en stor tak til dem som hjælper med at pakke og 
tømme busser, dem som maler TIFO´s med os, dem som hjælper med at tromme, dem 
som bærer fanerne før kampene og meget meget andet. Jeres hjælp er uundværlig. Vi er 



glade for vi kan give jer lidt igen ved vores årlige hjælperfest. Har du lyst til at give en hånd 
med så send en mail eller tag fat i os i hallen. Så hører du fra os når der er brug for hjælp. 

I år var det klubbens tur til at fejre fødselsdag. Vores bidrag til denne fejring var en stor 
fødselsdags TIFO som blev præsenteret til to kampe i slutningen af December. Af TIFO´s 
blev det også i år til et par “velkommen tilbage” TIFO´s, en “vi står bag jer” TIFO inden 
slutspillet, en “god bedring” TIFO til Daniel Svensson, som desværre aldrig kom op i en 
håndbold hal, da KIF Kolding København fik medhold i en anke, så vi alligevel ikke skulle 
møde Skjern i slutspillet. Desværre blev det ikke til en ordentlig “farvel” TIFO da der ikke 
var noget endeligt om afgange fra holdet inden vi spillede sidste hjemmekamp. Men alle fik 
en afskedshilsen på Instagram. 

På grund af den lidt bratte afslutning på sæsonen valgte vi i år at invitere til afslutningsfest. 
Sikke et fremmøde, tusind tusind tak til alle jer som bakkede op om arrangementet. 

Vi er glade og stolte over at vi stadig er den største (og bedste:-)) fanklubben blandt 
herrehåndboldklubberne i Danmark, vi har plads til endnu flere. Så håber i alle vil hjælpe, 
så vi kan blive større og bedre fremover. Som klubben skriver; #Sammen er vi stærkest. 

Sidst skal der lyde en kæmpe tak til vores frivillige, vores medlemmer, samarbejdsparterne 
og ikke mindst Aalborg Håndbold. I er alle med til at gøre det en fornøjelse at være en del 
af Aalborg Håndbold Support

På bestyrelsens vegne

Tina Østergaard


