
De bedste hilsener fra trænerteamet for 
U10 – U12 – U14 holdene

Jens Ole, Klaus, Thomas og Jacob. 

U10 – U12 – U14 holdene

Rookie Day i AaB 89’ers

Kom og vær med lørdag den 2.2.2019 fra klokken
12.00 til 15.00 på Hornevej 2, 9220 Aalborg.



AaB 89’ers: U10 – U12- U14

Træning

Kampe & stævner

Kig forbi

På juniorholdene i AaB 89’ers er der plads til alle, der har lyst 
til at prøve kræfter med amerikansk fodbold. På et hold er der 
brug for store som små, drenge som piger og alle får lov til at 
give den maks gas og udfordre sig selv i et spil som ikke så 
mange kender til - endnu.

På tværs af holdene er der et super godt sammenhold, 
kammeratskab og masser af sjove oplevelser.

I sæsonen er der træning 2 gange om ugen på AaB’s 
træningsanlæg på Hornevej i Aalborg Øst og om det så er 
snestorm eller næsten 30 grader varmt, så er vores spillere 
altid klar til at give den en skalle.

I løbet af en sæson deltager vores spillere i stævner rundt om i 
landet og det er blevet til mange timer på landevejen i biler 
pakket med masser af udstyr, kage og højt humør. 

Hele Jylland og Fyn er blevet besøgt og i oktober 2018 gik 
turen så til det store afsluttende juniorstævne i Slagelse, hvor 
spillere fra hele landet mødtes og fik prøvet at spille mod 
hinanden på kryds og tværs. 

Dagen sluttede med Mermaid Bowl, som er den danske 
udgave af Super Bowl. Her så vi Copenhagen Towers vinde en 
kneben sejr over Triangle Razorbacks. En super afslutning på 
en helt igennem sjov og spændende dag.

Så hvis du har mod på at prøve noget nyt og godt kunne tænke 
dig at udfordre dig selv, så er juniorholdene i AaB 89’ers det 
helt rigtige sted at være. Kig forbi lørdag den 2. februar og vær 
med til en sjov eftermiddag med vind i håret, røde kinder, 
masser af sjov (og kage).


