
U12 drenge (2001/2002) 
Mandag i AIKC kl. 18.00-19.15 & torsdag 15.45-17.00 
Første træningsdag: mandag den 2. september 2013 
 
Trænerteam: Mette Bomholt, Birgit Mikkelsen, Steffen Vester,  
Ernst Hentze (billede mangler) & Mark Thorsø (billede mangler) 

 
 
 
 
 
 

 
U14 piger (1999/2000)  
Holdsamarbejde med Rødkærsbro.  
Mandag i AIKC kl. 19.00-20.30 & torsdag i Rødkærsbrohallen kl. 18.15-
19.15 
Første træningsdag: torsdag den 29. august 2013 
 
Trænerteam: Heidi Juhl Hansen (Ans) & Daniel Blak (Rødkærsbro) 

 

 

 

 

 
 
 
Kære forældre, 
Et medlemskab i klubben er ikke kun forbundet med at betale kontingent. Klubben drives også i høj 
grad af frivilligt arbejde, og vi vil gerne opfordre jer forældre til at deltage aktivt med fx tøjvask, kørsel 
til kampe, dommerbord, kantinevagter og ikke mindst som frivillig til nogle af de mange events, som 
Ans IF er involveret i, og hvis overskud gør det muligt at holde kontingentet nede på et fornuftigt 
niveau.    
Vi glæder os til et godt samarbejde og håber jeres barn får en god oplevelse ud af at spille håndbold i 
klubben.  

 
VELKOMMEN TIL 

HÅNDBOLD I ANS IF 
 

 
 

 
Håndboldafdelingen i Ans IF er klar til at skyde sæsonen 
2013/14 i gang. Vi glæder os til endnu en sæson, hvor det 
skal være udfordrende og sjovt at spille håndbold 
– og hvor der er plads til alle!  
 
Følg med om på de næste sider, hvor du kan se en kort 
oversigt over de ungdomshold og trænere, som vil stå klar 
til at møde dig i hallen. Se også mere på www.ansif.dk.  

VI SES I HALLEN  ☺



U6 piger og drenge (2007/2008) 
Tirsdag i AIKC kl. 16.45-17.45 
Første træningsdag: tirsdag den 17. september 2013 
 
Trænerteam: Trine Lejsgaard & Mette Vester 

 

 

 

 

U8 piger (2005/2006) 
Mandag i AIKC kl. 17.00-18.00 
Første træningsdag: mandag den 9. september 2013 
 
Trænerteam: Sofie Nielsen & Line Pedersen 

 

 

 

 
 
 

U8 drenge (2005/2006) 
Tirsdag i AIKC kl. 16.30-17.45 
Første træningsdag: tirsdag den 10. september 2013 
 
Trænerteam: Peter Blichfeldt & Karin Nyhus 

 

 

 

U10 piger (2003/2004) 
Tirsdag i AIKC kl. 15.45-16.45 & onsd. i skolehallen kl. 16.15-17.30 
Første træningsdag: tirsdag den 10. september 2013 
 
Trænerteam: Poul Rasmussen & Henrik Petersen 

 

 

 

 
U10 drenge (2003/2004) 
Mandag i AIKC kl. 16.45-18.00 &  torsdag i AIKC kl. 16.45-18.00 
Første træningsdag: mandag den 2. september 2013 
 
Trænerteam: René Hermansen, Kent Sørensen & Vivi Lau Jensen 

 

 

   
   

             
U12 piger (2001/2002) 
Tirsdag i AIKC kl. 17.30-19.00 & torsdag i AIKC kl. 17.45-19.00 
Første træningsdag: torsdag den 29. august 2013 

Trænerteam: Gitte Jacobsen & Mikkel Graversen 

 

 


