Velkommen hjem
Torsdag d. 15 marts kom foråret til Aalestrup , nok var der udenfor på den kolde side af de 0
grader samtidig med at der blæste en Sibirisk vind der kunne få de fleste til at trække
indendøre.
Men det var heller ikke udenfor at foråret var kommet – næ, det var såmænd indenfor at det
milde lys og troen på foråret var placeret – her bød Aalestrup IF i skikkelse af Håndbold
Formand Thomas Vestergaard, Koordinator for 3 Div. Herrer Tom Sørensen og næste sæsons
trænere Jesper Olsen og Klavs Vestergaard velkommen til og velkommen hjem til 6 nye unge
spillere der i den kommende sæson tørner ud for Aalestrup IF.
Der er tale om : Henrik Haugaard Sørensen (18) Kasper Svenningsen (17) der begge er rykket
op fra egen rækker – desuden er det : Nikolaj Mortensen (19) Christoffer Sørensen (19)
Frederik Damgaard (19) og Nicolaj Sørensen (19)
For alle de unge spillere gør det sig gældende at de alle har været inde om eller en del af det
tidligere så succesfulde U-14 Div. Hold der under ledelse af en anden tidligere Aalestrupdreng
Simon Olsen formåede at spille med blandt de bedste i deres årgang i 2014/15

Simon Olsen
Ass. Træner Skive FH.

U-14 1 Div. Sæson 2014/15

Tidligere træner Simon Olsen : Jeg finder det rigtig interessant og spændende for Aalestrup
IF som klub, at de er lykkedes med at trække de gamle spillere hjem, og tørne ud for 3.
Divisions holdet. Jeg er overbevist om, at de kan tilfører klubben, miljøet og kulturen en helt
ny dimension.
Det er en hård overgang, at skulle gå fra ungdomshåndbold til senior håndbold, på 3. Divisions
niveau - Men jeg ser fordele ved, at alle spillerne kommer fra klubber og miljøer, hvor de er
blevet presset i træningslokalet, ved at træne opad mod senior spillere, og hvor de har skulle
prioritere den fysiske træning højt. Samtidig med at de har spillet, på et højt ungdomsniveau.
Og det tror jeg, de kan drage fordel af, ved overgangen til det nye senior liv.
Og lige præcis den fysiske del, bliver en af de udfordringer de, kommer til at møde. Og her
handler det om, at bevare den arbejdsomhed, som ligger udenfor banen, nemlig i
styrkelokalet. Sidst men ikke mindst, så skal de have tålmodighed i deres nye tilværelse, som
senior spillere. Det taget tid, at slå igennem som ny senior spillere, og det skal man være
indstillet på.
Jeg synes det er nogle spændende spillere, der vender hjem til Aalestrup IF. Jeg har jo selv,
haft fornøjelsen af at træne dem, og møde dem i kampe, de senere par år - Jeg ser, at de hver
især har nogle kompetencer, som de kan byde ind med, og tilfører holdet. Og det er jeg sikker
på, bliver en gevinst for Aalestrup mandskabet, de kommende år.

Fra venstre :
Tr. Clavs Vestergaard, Casper Svenningsen, Henrik Haugaard, Nicolaj Sørensen, Frederik Damgaard, Christoffer
Sørensen, Nikolaj Mortensen, Tr. Jesper Olsen.

Som Simon Olsen nævnte så er det for næsten alle de unge spillere tale om at det er deres
første seniorsæson, Men det er også rigtigt at de fleste af dem har trænet med bla. Aars HK´s
2. Div herre de sidste 2 år og har gennem dette smagt på hvad der skal til for at være med på
seniorplan – De har også alle spillet på både 1 og 2 Div. Plan på ungdomssiden, ligesom 2 af
spillerne har været en del af kredsholdet for deres årgang.
Aalestrup IF er jo selvsagt rigtig glade for at de har valgt at vende tilbage og spille for
Aalestrup igen, det kan helt sikkert i samarbejde og fællesskab med den stærke eksisterende 3
divisionstrup der bla. Rummer den rutine de unge endnu ikke har, skabe et godt træningsmiljø
samt resultater og gode sociale tiltag.

Spiller præsentation :
Frederik Damgaard

19 år

Frederik var en del af Aalestrup IF´s U-14 Div. Fra sæson
14/15.
Position : Center
Erfaring : U-14/16/18 Div.
Styrke : Frederik er gennem sit overblik manden der som
center kan opsætte og iværksætte spillet – ligesom
gennembrudsspillet også er en af forcerne.

Henrik Haugaard

18 år

Henrik var en del af Aalestrup IF´s U-14 Div. Fra sæson
14/15.
Position : Fløj
Erfaring : U-14 Div.
Styrke : Henrik er en fyr det til en hver tid stiller op for og
med holdet – Henrik kan spille flere forskelige positioner.

Casper Svenningsen

17 år

Casper var en del af Aalestrup IF´s U-14 Div. Fra sæson
14/15.
Position : Venstre Fløj og Venstre back
Erfaring : U-14/16 Div. Senior sæson 17/18
Styrke : Casper har trods sin unge alder allerede spillet
senior i 2018 – Casper kan dække flere positioner – netop
hans fleksibilitet er en af hans styrker.

Christoffer Sørensen

19 år

Christoffer var en del af Aalestrup IF´s U-14 Div. Fra sæson
14/15.og var kredsholdsspiller.
Position : Venstre back og Center
Erfaring : U-14/16/18 Div.
Styrke : Christoffer har en meget stor vilje til at ville vinde
kampene og giver sig altid 100% – han er ligeledes meget
hurtig og rigtig godt skydende fra distancen.

Nicolaj Sørensen

19 år

Nicolaj var en del af Aalestrup IF´s U-14 Div. Fra sæson
14/15. og var Kredsholdspiller.
Position : Center og Venstre Back
Erfaring : U-14/16/18 Div.
Styrke : Nicolaj kan den svære kunst ikke kun at spille stort
set alle positioner, men også at gøre det med kvalitet –
Nicolaj er desuden stærk i mand/mand situationer.

Nikolaj Mortensen

19 år

Nikolaj var en del af Aalestrup IF´s U-14 Div. Fra sæson
14/15.
Position : Venstre Fløj
Erfaring : U-14/16/18 Div.
Styrke : Nikolaj har udviklet en stærk teknik der gør hans
repertoire rigtig godt for en spiller af hans alder. Nikolaj har
helt klart udviklet sig meget i de sidste 2-3 sæsoner.

Ungdomstrænere :

Med alle disse dejlige unge menneskers tilgang, vil der ud over deres egen håndboldspil også
være tiltag der er rettet mod andre i klubben, således vil flere af spillerne i den kommende
sæson være tilknyttet klubbens ungdomshold, hvor de skal dele ud af den lære de har med
hjem , det at de unge mennesker ser det som en naturlig ting at give lidt igen, det er vi
naturligvis som klub rigtig glade for, og vi kan allerede nu love ungdomsspillerne at der venter
dem nogle særdels gode træningspas i den kommende sæson.

De unge er ikke alene :
Det bør også nævnes at der her kun er omtalt de unge spillere der vender hjem, men vi har
som klub også allerede haft de fornøjelse at der er flere spillere med lidt flere år på bagen der
enten er vendt hjem, eller er på vej til det, og dette er vi naturligvis meget glade for, det giver
en god blanding i trupperne, og vil være med til at højne det sociale og trivslen som er en af
de meget vigtige ingredienser i det at skabe en velfungerende klub.

