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BOLDKLUB

AB – EN KLUB FOR LIVET
Fodbold - Cricket - Tennis - Håndbold

AB Julecup
2018 blev afsluttet med den årlige AB Julecup, som for 17. gang løb af stablen. 31
klubber, 99 hold (85 fra Danmark, 7 fra Holland, 4 fra Frankrig og 3 fra Polen), 335
kampe, 1200 spillere, 300 overnattende deltagere, 160 frivillige og en masse meget
trætte mennesker, herunder Belinda fra sportscaféen, forlod hallen med store smil på
læberne, da dommeren fløjtede sidste kamp af.
Til finalekampene på finaledagen blev kampene gennemført med 2 kampdommere,
speaker under kampene med navneopråb ved indløb af spillere og 200-300 tilskuere til
hver kamp - en ren fest. Det var en fornøjelse at være vidne til.
Håndboldafdelingens støtteforening SAVE har stor betydning for hele koordineringen,
og sørger også for solid opbakning til hele turneringen. Dette store logistikarbejde og
denne støtte kunne vi ikke være foruden.
Det var fantastisk at se glæden i øjnene på alle spillere, som nød håndboldsporten til
fulde. Glæden ved det aktive, og jublen ved en redning eller en scoring kunne ses i alle
aldre, og var noget som smittede af på tilskuerpladserne. Både det sportslige og
kammeratskabet på tværs af hold, klubber og lande, var noget som blev dyrket i den
grad. Det summede af liv, og generelt kan vi være stolte af en velafviklet turnering.
Det var en velkoordineret turnering af ildsjæle som Jer i håndboldafdelingen med
support fra fantastisk mange frivillige. Uden Jeres og de mange frivilliges indsats var
der ingen Julecup. Så derfor fortjener alle deltagere, forældre, trænere, ledere og
frivillige en stor tak for at have gjort AB Julecup 2018 til en mindeværdig turnering.
Godt gået og stor respekt herfra.
Med sportslig hilsen,
Ulrik Rasch
Hovedformand
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