
Team Aalborg SV forstærker konceptet! 

Skulle man som forælder eller pårørende til en nuværende Team Aalborg SV-spiller - eller SGIF-, RIF-, 
SSK- eller DFI-ditto - gå rundt og tænke på, hvad de egentlig går og laver på ledelsesgangene i TSV, så 
kommer her et indblik. 

På et møde i den nære fortid besluttede moderklubberne bag Team Aalborg SV - Svenstrup Godthåb IF, 
St. Restrup IF og Skalborg SK - i fællesskab at udvide håndboldsamarbejdet. 

Det sker helt konkret ved at inkludere U15-årgangen i fællesskabet, som hidtil kun har inkluderet U17- 
og U19-årgangene. Det gør de involverede moderklubber med det suveræne mål for øje at sikre hånd-
bolden for endnu flere af lokalområdets unge og håndboldglade teenagere. Ligesom at det er målet at 
sikre et håndboldtilbud i de år, hvor moderklubberne enkeltvis ikke kan stille hele hold. Så står vi stærk-
ere sammen i fællesskabet.  

I den sammenhæng, hvor også U15 inkluderes i konstellationen, bliver Dall/Ferslev IF også en del af 
samarbejdet. Dette giver netop god mening idet de tidligere har haft et samarbejde med Svenstrup 
Godthåb IF omkring U13 og U15 drenge årgangene. Derfor ser vi også frem til, at spillere herfra fortsat 
kan bidrage til den nye U15-årgang. 

Vi vil sikre et stærkt fællesskab, stærke sociale relationer og bånd - samt fantastiske håndboldoplevels-
er for spillerne. Vi tror nemlig på, at et bredt grundlag giver de bedste håndboldoplevelser både på og 
uden for banen. Det er lige netop dét, Team Aalborg er og vil være kendt for. 

Ved at inkludere endnu en årgang i håndboldsamarbejdet stiller vi samtidig også en række skærpede 
krav til ledelsen bag. Der skal arrangeres flere fællesspisninger, flere sociale aktiviteter, hentes flere 
sponsorer ind til fedt trænings- og kamptøj samt selvfølgelig bruges en masse kræfter på det egentlige 
hovedformål: Træning og kampe i de tre haller i postnummer 9200 og 9230. 

Helt konkret vil træningerne i fremtiden primært ligge i Frejlevhallen og Højvangshallen i Svenstrup. Her 
vil der både blive blandede og opdelte træninger. Information herom - samt øvrige vigtige oplysninger - 
tilgår trænere og ledere i de kommende par uger ved et fælles møde. 

Vi går som moderklubber ind i en ny og spændende tid med et endnu stærkere fællesprojekt i Team 
Aalborg SV. Vi går forrest for at sikre ideelle forhold for både spillere, forældre og trænere i TSV - for vi 
vil så gerne tilbyde den bedste håndboldoplevelse for alle! Og vi mener: ALLE! 

Så uanset niveau eller tidligere håndbolderfaring er Team Aalborg SV løsningen på dine håndboldo-
vervejelser. Vi er der med både inspiration, hygge, håndbold og fællesskab - for hver og ét af vores med-
lemmer! 
Ved spørgsmål kan undertegnede kontaktes på nedenstående kontaktoplysninger. 

På vegne af Team Aalborg SV og moderklubberne, 
Koordinator Morten Antonsen

Tlf: 20717738 / Mail: morten@masportevent.dk


