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 AaB og Peter Rudbæk enige i at stoppe samarbejdet. 

 
I forbindelse med evalueringen af sæsonen 2001/2002 er vi blevet enige med Peter 
Rudbæk om, at vi pr. d.d. stopper samarbejdet. Peter Rudbæks kontrakt med AaB har 
løbet i 2 år og skulle oprindelig udløbe pr. 30. juni 3003. 
 
Fra AaB’s side er det usikkerheden til, at Peter Rudbæk kan udvikle holdet i den retning 
som vi gerne vil - og opnå den sportslige målsætning. 
 
Peter Rudbæks begrundelse for at samarbejdet bør ophøre nu, er at han ikke har følt, at 
have ledelsens opbakning gennem den seneste tid. 
 
Begge parter beklager, at det er kommet så vidt, men ønsker at understrege, at 
samtalerne er foregået på såvel et professionelt som et ordentligt niveau.  
 
For at understrege dette er parterne enige i, på et senere tidspunkt, at drøfte 
mulighederne for et samarbejde under andre former. 
 
Fra AaB’s side er det væsentligt at understrege, at der på ingen måde ligger en generel 
vurdering af Peter Rudbæks evner som træner, i den beslutning som vi er en del af. 
 
 
Poul Erik Andreasen ansættes som ny træner i AaB 

 
I forbindelse med at samarbejdet med Peter Rudbæk er ophørt, har Poul Erik 
Andreasen – som pt. er udviklingschef i klubben – indvilget i, at overtage 
cheftrænerposten i op til et år. I denne periode vil vi så undersøge markedet for at finde 
den træner, der skal ansættes på længere sigt. Når det er aktuelt, hænger det sammen 
med Poul Erik Andreasens beslutning om, at han pt. kun ønsker at binde sig for et år. 
 
Det er med fuld tillid og store forventninger, vi ansætter Poul Erik Andreasen, og vi er 
meget glade for, at vi har kunnet overtale ham i den opståede situation. Poul Erik 
Andreasen behøver ikke en nærmere præstation. Det kan kort oplyses, at han var 
cheftræner i AaB da vi blev danske mestre i 1995, og senere trænede Viking Stavanger 
i Norge i 4 år. Poul Erik Andreasen er 52 år og har bopæl i Aalborg. 
 
Det er endnu ikke afgjort, hvem der bliver assisterende træner for Poul Erik Andreasen. 
 
Undertegnede kan træffes på tlf.  2067 8349 
Peter Rudbæk på tlf.  2249 7240 
Poul Erik Andreasen på tlf.  2249 7232 
 
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 
Lynge Jacobsen 
 


