
Kære håndboldspillere, forældre og trænere

Vi håber, at I alle har det godt. 

Til næste sæson bliver der nogle ændringer og derfor dette skriv. I to sæsoner har vi været en del af 
et samarbejde med Svenstrup under navnet Svenstrup/Ferslev på et af vore hold og seneste sæson på 
begge årgange i ungdommen U13 og U15. Vi startede dette samarbejde, da vi ikke alene som klub har 
antallet af spillere til at stille et hold. Vi har derfor nu truffet beslutning om at vi går med ind i Team 
Aalborg SV samarbejdet, som tidligere har bestået af U17 og U19 spillere fra Svenstrup, Skalborg og 
Frejlev. Team Aalborg SV skal ses som en klub i klubben – vores klub. Fra næste sæson inddrages også  
U15 spillerne i dette samarbejde og det er her vi bidrager med spillere til. 

Det betyder rent praktisk at U15, U17 og U19 har én træningstid i Svenstrup(Højvangshallen), og én 
træningstid i St. Restrup(Frejlevhallen). Derudover bliver der mulighed for booking til fællestræninger i 
Svenstrup om fredagen. Spilletrøjen bliver mørkeblå.

Beslutningen om dette er taget i fællesskab i bestyrelsen, og med det suveræne formål at sikre et hånd-
boldtilbud og skabe et trygt fællesskab til og for ungdomsholdene, som over hele landet udvandes på 
grund af efterskole populariteten. Vi vil gerne, at man allerede fra U15 årgangen kender hinanden på 
tværs af klubberne, og har et fællesskab inden dette sker. Så tror vi nemlig på at spillerne også kommer 
tilbage, og får nogle rigtig fede ungdomshåndbold år.

Vi er bevidste om, at det for nogen føles som en stor omvæltning, men fortvivl ikke. Vi vil gøre alt for at 
det bliver mega godt og at især hjemmeklub-følelsen består. Dertil skal siges at spillerne hovedsageligt 
kommer fra Svenstrup og St. Restrup, så derfor vil det også være deres haller som vil blive benyttet 
både til træning og kamp. Der vil selvfølgelig være noget transport til og fra træning og kamp, men for 
U13 og U15 drenge , har dette allerede været en realitet i en eller flere sæsoner, idet vi her har samar-
bejdet med Svenstrup i de to foregående sæsoner. Det kan godt lade sig gøre.

Vi håber på jeres opbakning, så vi fortsat kan tilbyde håndbold gennem Dall/Ferslev IF og vi vil i besty-
relsen stadig være jeres direkte talerør og opbakning i de situationer, som i måtte få brug for vores 
hjælp. Kontingenterne vil også fortsat skulle betales til Dall/Ferslev IF.

så går man som mulig U15, U17 eller U19 spiller og ikke spiller håndbold pt. men gerne vil høre mere 
omkring projektet, kan man kontakte Tanja Kirketerp, kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden.

Vi har ikke i dette skriv nævnt vores U13 hold, her afholdes der møde d. 28/4-2021 -  hvor vi gennemgår 
de muligheder vi har fundet frem til, der kommer en udmelding på baggrund af dette møde senere. 

I kan læse mere i den vedhæftede og mere officielle “pressemeddelelse”, som er vedhæftet.

Vi håber på forståelsen for denne nye strategi – alle valg er truffet fordi vi mener, at det gavner vores 
spillere og deres mulighed for at få fantastiske håndboldoplevelser. 

Mange hilsner
Bestyrelsen


