
Velkommen til Aabybro HK
Vi ønsker nye og gamle medlemmer hjerteligt velkommen i AAHK. Med denne folder ønsker vi, ganske 
kort, at videregive VIGTIGE oplysninger, du som ny i klubben kan have god gavn af. 
Derudover kan du altid rette henvendelse til formanden eller andre medlemmer af bestyrelse og udvalg. 

Aabybro HK er en af de største klubber i Nordjylland og målet er, at vi bliver endnu større. Det mål skal 
blandt andet nås ved at have stor kvalitet i alt det klubben laver. Derfor er der tilknyttet mange gode og 
kompetente trænere. Desuden er der ansat konsulenter på drenge og pigesiden, der skal være med 
til at udvikle AAHK samt implementere DEN RØDE TRÅD fra Senior ned igennem ungdomsafdeling.

Hovedsponsor

Velkomstfolder til
medlemmerne i AAHK



AAHK tilbyder
•	 Som	spiller	i	AAHK	bliver	du	en	del	af	et	stort	fællesskab.

•	 Du	får	masser	af	gode	oplevelser.

•	 Der	er	blandt	andet	overnatning	i	hallen	sammen	med	kammerater.

•	 Du	får	kompetente	trænere	der	gør	sit	yderste	for,	at	du	har	det	sjovt	og
 udvikler dig som spiller.

•	 Du	bliver	medlem	af	en	klub,	hvor	der	er	styr	på	tingene.	

•	 Du	bliver	en	del	af	en	ambitiøs	klub,	hvor	der	er	plads	til	både	bredde	og	elite.

•	 Aabybro	HK	har	en	god	og	sund	økonomi,	og	som	spiller	får	du	mulighed	for	at	deltage		
 i minimum 2 årlige stævner. Et julestævne samt AAHK’s eget påskestævne.

Medlemmers forpligtelse
AAHK har et kontingent, der gør at alle har råd til at spille håndbold. Det er dog langt fra 
nok til at drive klubben.
Dette betyder konkret, at vi forventer, at alle er klar til at yde en indsats og taget i betragt-
ning af, hvor meget man betaler i kontingent i forhold til det man får tilbage fra klubben, 
viser det, at det betaler sig at gøre en indsats.

Klubben bruger mange penge på, at sikre, at alle spillere får gode trænere, får stillet 
meget udstyr til rådighed samt gode vilkår. Klubben yder ligeledes tilskud til de stævner vi 
deltager i. Derfor er det meget vigtigt at alle giver et bidrag til klubarbejdet.
 
Hjørnestenen i klubbens økonomi er vores traditionelle Påskestævne, der hvert år afvikles 
i påsken. Igen et arrangement der kræver alles opbakning, og de ca. 300 frivillige kan se 
frem til nogle hårde – men festlige dage i påsken. 

Krav til spillere/forældre
•	 Vask	af	trøjer	sker	på	skift	på	holdet.

•	 Deltage	i	kørselturnusordning.

•	 Man	tager	minimum	en	vagt	til	påskestævnet	pr.	medlem.

•	 Man	tager	en	cafeteriavagt	i	løbet	af	sæsonen.

•	 Fra	U-14	og	op	efter	skal	man	selv	medbring	bold	der	kan	anskaffes	til
 attraktiv pris gennem klubben.



Gode råd til forældre
•	 Sæt	fokus	på	spillet	frem	for	resultater,	holdet	kan	udmærket
 have spillet godt, selvom det tabte. 

•	 Tænk	på	holdet	frem	for	kun	at	fremhæve	dit	eget	barn.	

•	 Selvfølgelig	er	det	ikke	sjovt	at	tabe,	men	lad	for	alt	i	verden	være	med	at	tildele
 dommeren skylden for nederlaget. 

•	 Kom	med	positive	tilråb	ellers	skal	du	tie	stille.	Hjælp	andre	forældre	med	at
 få samme holdning. 

•	 Glæd	dig	over,	at	dit	barn	er	med	på	holdet	i	et	forpligtende	fællesskab.	

•	 Lad	træneren	styre	holdet	-	selvom	du	har	bedre	overblik.	Hvis	du	vil	gøre	noget
 godt for dit barn, så vis det ved at være medlevende, positivt engageret medspiller. 

•	 Det	bedste	du	kan	komme	i	dit	barns	håndboldtaske	er	din	positive	interesse.

Forældre som medspillere
•	 Forældrenes	opbakning	er	af	afgørende	betydning	for	børns	interesse	for	håndbold
 og er derfor vigtig for AAHK at sætte fokus på. En positiv adfærd fra forældre til børne-  
 og ungdomsspillere er vigtig, hvis det skal være sjovt at spille håndbold. 

•	 Børnenes	motivation	for	at	spille	håndbold	er	først	og	fremmest	lysten	til	at	være
 med – fordi det skal være sjovt at spille og være sammen med gode kammerater.
 Forældre bør derfor ikke presse dem med høje resultatmæssige ambitioner. En
 fremtrædende årsag til frafald i håndbold, er ofte for store ambitioner og forvent  -
 ninger hos forældre og trænere. 

Tilmelding og kontingentbetaling
Kontingent gælder for en halv sæson. For nye medlemmer er de 3 første gange gratis. På 
http://aabybrohk.dk/topmenu/betaling, kan du tilmelde dig og betale kontingent til det 
hold, som du træner på. 



Det skal være sjovt og udviklende!

Bestyrelsesmedlemmer
Formand: Bjarne Christiansen – 53803600 – bjc@sport.dk
Næstformand: Frank Jensen – 20513692 – fjensen@privat.dk 
Ungdomsformand: Flemming Jensen – 40135656 – privat.flemming@gmail.dk
Seniorformand: Klaus Simonsen – 40406834 – klausaabybro@gmail.com
Kasser: Charlotte Olsen – 22311432– chol@bbnpost.dk 
Sekretær: Hanne Christensen
Medlem: Peter M. Hansen – 42292729 - petermaegaard@gmail.com
Øvrige udvalg mv. kan ses på www.aabybrohk.dk/Klubben

Klubbens politikker
Klubben ønsker klarhed om hvordan ”vanskelige situationer” håndteres. Samtidig skal 
vores trænere og ledere have mulighed for at vide hvordan de skal agere, hvis de stilles 
overfor problematiske forhold.
Derfor er der vedtaget nogle politikker, der behandler udvalgte emner. Vi har en politik 
om Alkohol, Vold, Pædofili og Kørsel. Der henvises til hjemmesiden:
http://www.aabybrohk.dk (menupunkt: Klubben-politikker)

Herudover har vi stærke holdninger om indtagelse af doping og stimulerende stoffer. 
Gennem DHF er vi omfattet af Danmarks Idrætsforbunds Dopingregulativ. Det forpligter 
vore spillere til – til enhver tid – at stå til rådighed for udtagelse af dopingtests, ligesom vi 
er forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, vi bliver omfattet af i tilfælde af 
overtrædelser af regulativet.

Spillere, der benytter medicinske præparater, skal sikre sig, at disse ikke figurerer på 
WADA’s liste over forbudte stoffer. Listen findes på www.antidoping.dk under medicin/
præparatfortegnelse. Det er ulovligt at benytte dopinglistede præparater uden dispensa-
tion, og overtrædelse af disse regler kan medføre udelukkelse i længere perioder.
Hvis spilleren benytter medicin, der står opført på listen, kan der søges dispensation, 
hvis der er tale om et dokumenteret medicinsk behov.

I vores klub vil spillere, der benytter præstationsfremmende midler øjeblikkelig 
blive bortvist.




