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Generelt set blev 2016 en skuffelse på banen for AaB, hvor vi 

indledte kalenderåret på en andenplads i Alka Superligaen og 

som en seriøs mesterskabskandidat. 

 

Inden forårspremieren blev assistenttræner Allan Kuhn efter 

sammenlagt mere end ti år i AaB solgt til Malmø F.F., hvor han 

tiltrådte som cheftræner. Allan Kuhns rolle blev øjeblikkeligt 

overtaget af AaB’s U/19 Ligatræner Jacob Friis. 

 

Jacob Friis’ opgaver blev overdraget til Anders Damgaard, der 

imidlertid i efteråret 2016 blev udnævnt til ny talentchef som 

afløser for Jacob Larsen, der efter otte år i rollen ønskede at søge 

nye udfordringer. 

 

Andreas Blomqvist skiftede i januar 2016 til de svenske mestre 

IFK Norrköbing, mens Nicklas Helenius blev udlejet til tyske SC 

Paderborn, og Viktor Ahlmann tilsvarende udlejet til Jammerbugt 

FC. 

 

8. februar 2016 offentliggjorde AaB ligeledes, at Lukas Spalvis 

med virkning fra 1. juli 2016 var blevet solgt til den portugisiske 

storklub Sporting Lissabon.   

 

I Alka Superligaen havde AaB sluttet 2015 med at vinde ni af de 

ti sidste kampe, og i den første kamp i det nye år blev 

optimismen bekræftet med en stærk præstation og 1-1 på 
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udebane mod et andet af topholdene FC Midtjylland. 

 

Forholdsvis hurtigt blev AaB’s rolle i toppen dog udspillet, og med 

blot et point i sæsonens sidste fem kampe blev slutfacit en efter 

omstændighederne skuffende femteplads. 

 

I DBU Pokalen avancerede AaB med en klar 4-0 sejr på udebane 

mod FC Roskilde til semifinalerne, hvor AGF var modstanderen 

over to kampe. Drømmen om endnu en pokalfinale blev dog 

forholdsvis hurtigt slukket, da aarhusianerne sejrede 2-0 på 

Nordjyske Arena i det første møde. 

 

I returkampen formåede AaB imidlertid med en 2-0 føring at 

skabe fornyet håb, men AGF fik udlignet til 2-2 og sikrede sig 

dermed samlet avancement til slutkampen i Parken. 

 

Lars Søndergaard blev i marts 2016 sammen med tre kollegaer i 

Alka Superligaen nomineret til Årets Træner 2015, men hæderen 

tilfaldt i sidste ende Jakob Michelsen. 

 

Med 18 scoringer i sæsonen 2015/2016 sluttede Lukas Spalvis 

som den femte AaB’er nogensinde som topscorer i Alka 

Superligaen. 

 

I sommeren 2016 fik AaB tilgang af Markus Holgersson fra 

Anorthosis Famagusta FC, Marco Meilinger fra FK Austria Wien, 
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Casper Sloth fra Leeds United og Edison Flores fra Club 

Universitario de Deportes. 

 

Ud over de disse nyindkøb blev der fra den nye sæsons 

indledning rykket hele seks spillere fra AaB’s ungdomsafdeling op 

i Superligatruppen personificeret i Magnus Christensen, Rasmus 

Thellufsen, Sebastian Grønning, Joakim Mæhle, Bardhec Bytyqi 

og Morten Rokkedal.  

 

Ikke siden den såkaldte årgang 1991 med blandt andre Jakob 

Ahlmann, Nicklas Helenius, Kasper Kusk og Mathias Wichmann 

havde så mange unge spillere fundet vej til AaB’s Superligatrup 

på én gang. 

 

Pr. 20. februar 2017 består AaB’s Superligatrup af hele 17 ud af 

25 spillere med en fortid i klubbens ungdomsafdeling. 

 

Til gengæld blev der taget afsked med Lukas Spalvis, Kenneth 

Emil Petersen, Mathias Thrane, Rasmus Jönsson, Andreas Bruhn, 

Viktor Ahlmann, Asger Bust og Thomas Augustinussen. 

Sidstnævnte overgik efter sommerpausen efter 420 officielle 

kampe for AaB til rollen som anden-assistenttræner i 

Superligatruppen. 

 

Endvidere blev der 16. juni 2016 sagt farvel til Nicolaj Thomsen, 

der blev solgt til franske FC Nantes. Midtbaneprofilen skiftede til 
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AaB som juniorspiller via samarbejdsklubberne Skagen I.K. og 

Frederikshavn f.i. 

 

Desuden blev den færøske landsholdsspiller Gilli Rólantsson solgt 

til norske SK Brann i Bergen. 

 

Endelig blev Nicklas Helenius i august 2016 for den resterende 

del af sin kontraktperiode, dvs. hele sæsonen 2016/2017 udlejet 

til Silkeborg I.F. 

 

Det var med stor sorg, at vi 8. juni 2016 modtog beskeden om, 

at Børge Bach Andreasen pludseligt og alt for tidligt var gået 

bort, 71 år. 

 

Børge Bach var en af AaB’s allerstørste personligheder og blev på 

banen noteret for 348 officielle kampe, hvor det også blev til 77 

scoringer. Endvidere blev det i 1973 til en enkelt A-landskamp for 

Danmark. 

 

Ikke mindst huskes matchvinderrollen i pokalfinalen i 1970, hvor 

Børge Bachs to pletskud sikrede en 2-1 triumf i slutkampen mod 

Lyngby Boldklub. 

 

Efter spillerkarrieren havde Børge Bach siden 1977 repræsenteret 

AaB som holdleder, som formand for moderklubben, som 
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administrerende direktør og som salgsdirektør i den 

professionelle afdeling, hvor han stoppede sit virke i 2013. 

 

Børge Bach var om nogen manden, der reddede AaB fra konkurs i 

1993, ligesom han som administrerende direktør var 

medvirkende til klubbens to første danske mesterskaber i 1995 

og 1999 og første deltagelse i UEFA Champions League i 1995. 

 

På nordisk plan var Børge Bach ligeledes i en årrække direktør 

for Royal League. 

 

Børge Bach har modtaget AaB’s guldnål og var ved sin død 

formand for AaB’s Venner, ligesom han så sent som ved AaB’s 

sidste hjemmekamp i sæsonen 2015/2016, 26. maj 2016, med 

vanligt smittende humør tog imod gæsterne på Nordjyske Arena i 

sin rolle som AaB Ambassadør. 

 

Som person var Børge Bach vellidt og respekteret såvel i 

fodboldens verden som i erhvervslivet, og der var altid plads til 

et fast håndtryk, et glimt i øjet, et smil og en kæk bemærkning; 

det vil Børge Bach blive husket for, ligesom hans gang på AaB’s 

anlæg på Hornevej vil blive savnet. 

 

I forbindelse med AaB’s sæsonpremiere mod AC Horsens i midten 

af juli 2016 blev Børge Bach mindet på Nordjyske Arena, og i 

begyndelsen af november 2016 blev den nye Superligabygning 
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på AaB’s anlæg på Hornevej døbt Børge Bach Huset. 

 

Med 15 point i de første otte spillerunder fik AaB en glimrende 

begyndelse på sæsonen 2016/2017, ligesom holdet via 

pokalsejre over Nørresundby FB og VSK Aarhus kvalificerede sig 

til forårets ottendedelsfinaler i DBU Pokalen. 

 

Desværre faldt formen drastisk, og i de efterfølgende ti 

Superligakampe blev det kun til fire point.  

 

AaB afsluttede året med et 3-0 nederlag i Horsens, og 15. 

december 2016 valgte AaB at fritstille cheftræner Lars 

Søndergaard. 

 

Ved årsskiftet til 2017 stod anfører Rasmus Würtz noteret for 433 

officielle kampe for Hele Nordjyllands Hold, hvilket kun er 

overgået af klubrekordholder Torben Boye med 560 officielle 

kampe. 

 

Kalenderåret 2016 bød på kontraktforlængelser til Rasmus Würtz, 

Patrick Kristensen, Kasper Risgård, Frederik Børsting, Jakob 

Ahlmann, Jannik Pohl, Joakim Mæhle, Magnus Christensen. 

 

Endvidere blev Scott Miller med virkning fra 1. december 2016 

ansat som ansvarlig for primært den fysiske træning for 

Superligatruppen. Scott Miller tiltrådte i jobbet i stedet for 
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Morten Randers Thomsen. 

 

2. januar 2017 blev Morten Wieghorst ansat som ny cheftræner 

på en fortløbende aftale, der er uopsigelig indtil 30. juni 2019. 

 

Morten Wieghorst har tidligere som træner sikret FC 

Nordsjælland to pokaltitler i 2010 og 2011 og ført AGF til 

oprykning i Alka Superligaen i sommeren 2015, inden han et 

halvt år senere blev afskediget i Århus-klubben med oprykkerne 

placeret på en niendeplads. 

 

Herudover har Morten Wieghorst stået i spidsen for det danske 

U/21-landshold og været assistenttræner for Michael Laudrup i 

Premier League-klubben Swansea City. 

 

Som aktiv spiller fik Morten Wieghorst sin fodboldopdragelse i 

Lyngby Boldklub, hvor han også var med til at vinde både det 

danske mesterskab og en pokaltitel, inden det efterfølgende blev 

til hele ti sæsoner i skotsk fodbold hos henholdsvis Dundee FC og 

Celtic FC inklusive et mesterskab med sidstnævnte klub i 1998. 

 

I 2002 vendte Morten Wieghorst tilbage til Danmark og Brøndby 

I.F. før karrierens afslutning i 2005. Her blev det til yderligere et 

mesterskab og to pokaltitler samt en kåring som Årets Spiller i 

dansk fodbold i 2003. 
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På landsholdsplan opnåede Morten Wieghorst 30 A-landskampe 

for Danmark med blandt andet deltagelse i VM-slutrunden i 1998 

og finalesejren i Confederations Cup i 1995 mod Argentina som 

højdepunkter. 

 

19. februar 2017 kunne AaB offentliggøre, at man med 

øjeblikkelig virkning havde solgt 21-årige Christian Bassogog til 

den kinesiske klub Henan Jianye FC for en rekordtransfer for 

AaB. 

 

AaB har i 2016 været repræsenteret med udtagelser til følgende 

landshold: 

 

A-landshold: Nicolaj Thomsen, Gilli Rólantsson (Færøerne), Lukas 

Spalvis (Litauen), Edison Flores (Peru), Christian Bassogog 

(Cameroun) 

 

OL-landsholdet ved legene i Brasilien: Frederik Børsting, Jakob 

Blåbjerg  

 

U/21-landshold: Frederik Børsting, Jakob Blåbjerg   

 

U/20-landshold: Morten Rokkedal, Rasmus Thellufsen, Magnus 

Christensen, Sebastian Grønning, Jannik Pohl  

 

U/19-landshold: Morten Rokkedal, Magnus Christensen, Rasmus 
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Thellufsen, Marco Ramkilde 

 

U/18-landshold: Marco Ramkilde, Nicolaj Jørgensen, Milad 

Samim, Mads Stefansen, Wessam Abou Ali 

 

U/17-landshold: Wessam Abou Ali, Mads Stefansen, Milad 

Samim, Anders Bærtelsen, Gabriel Adriano Alves Christiansen, 

Thomas Albert Christiansen, Jeppe Pedersen 

 

U/16-landshold: Anders Bærtelsen, Nicolai Bech Laursen, Gabriel 

Adriano Alves Christiansen, Thomas Albert Christiansen, Jeppe 

Pedersen 

 

Frederikshavn Havn indgik i øvrigt i januar 2016 en treårig 

samarbejdsaftale, der omfatter alle AaB’s eliteungdomshold fra 

U/13 til U/19. 

 

(STRATEGISK UDVIKLING) 

 

På den kommercielle side har vi med udgangspunkt i AaB’s 

mission og vision arbejdet ud fra strategiplanen Fit for Fight 

siden begyndelsen af 2015. Den bestod af en række tiltag, der 

både på den sportslige og kommercielle side skal ruste AaB til ny 

udvikling. 

 

Vi har blandt andet gennemført følgende tiltag: 
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• CSR-strategi udmøntet i Hele Nordjyllands Håndsrækning 

• Ansættelse af SLO/fankoordinator på fuld tid 

• Ansættelse af digitalmedarbejder til at forberede og udnytte 

den øgede digitalisering 

• Ansættelse af medarbejder med ansvar for udvikling og drift af 

boder og merchandise 

• Allokering af fuldtidsmedarbejder til aktivering af sponsorater 

• Ansættelse af fysisk træner på fuld tid 

• Forbedring af forholdene for vores collegeelever via 

samarbejde med AaB af 1885 og Elitesport Aalborg 

• Bedre træningsbaner for superligatruppen og alle øvrige 

omkring klubben 

• AaB af 1885 har investeret i nye kunstgræsbaner 

• Opførelse af Børge Bach-bygningen, der huser spillere og 

trænere 

 

Gennemførslen af disse kommercielle og sportslige tiltag udgør 

fundamentet for den yderligere udvikling og tiltag de kommende 

år. Vi har på den kommercielle side valgt at fokusere på 

følgende: 

 

Kampoplevelse 

Vi vil for alle typer af fans og gæster skabe en bedre 

kampoplevelse. Vi vil arbejde med både stemningsskabende 

aktiviteter og faciliteter til understøttelse af de aktive fans både 
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på tribunerne og før kampen. Vi vil derudover arbejde 

struktureret med et servicekoncept for alle medarbejdere, 

således at gæsterne på Aalborg Portland Park får en god 

oplevelse uden for stregerne uagtet resultatet på dagen. 

 

Sponsorer 

Vi vil fortsat arbejde på at være førende både på værdiskabelsen, 

aktiveringen og den oplevelse man får som sponsor i AaB. 

Faciliteterne har fået et løft de sidste par år, og dette vil vi 

løbende udbygge til gavn for alle sponsorer. 

 

Digitalisering 

Vi har med ansættelsen af en digital medarbejder under Fit For 

Fight-strategien lagt grundstenen for vores yderligere arbejde 

med digitalisering. Vi har henover vinteren arbejdet med både 

nyt billetsystem, opgradering af adgangskontrolsystem, nyt 

kassesystem samt en ny mobilvenlig hjemmeseide. Hensigten 

med dette er at gøre det nemmere at være fan og kunde hos AaB 

– eksempelvis kan vi nu sende billetter på sms og scanne disse 

direkte fra mobiltelefonen. Vi vil med integration af disse 

systemer kunne kommunikere meget mere direkte og kvalificeret 

med vores fans – herunder få umiddelbar feedback fra vores fans 

på kampoplevelse og service på stadion. Vi kommer til at arbejde 

mere intenst og struktureret med digitale kampagner, og det 

muliggør også, at vi i højere grad kan belønne loyale tilhængere 

og derved fastholde og gerne udbygge antallet af disse. 
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Derudover vil også på denne baggrund udvikle flere digitale 

produkter, som skal skabe en yderligere vækst blandt vores 

sponsorer. 

 

(AKTIESTRUKTUR) 

 

Vi har i årsrapporten beskrevet nogle overordnede overvejelser i 

forhold til at arbejde med aktiestrukturen. Vi har siden 

offentliggørelsen af årsrapporten arbejdet videre med disse 

overvejelser og vil nu præsentere en konkret plan for arbejdet 

med aktiestrukturen. 

 

AaB´s aktionærsammensætning er på nuværende tidspunkt 

kendetegnet ved at ca. halvdelen af alle aktionærer har så få 

aktier, at der ved salg af disse ikke vil være penge tilbage efter 

kurtage og VP-omkostninger. Denne sammensætning er meget 

uhensigtsmæssig da disse depoter medfører en årlig udgift for 

AaB på ca. 280.000 kr. årligt til Fondsbørsen, til sammenligning 

har alle disse depoter en samlet værdi på ca. 230.000 kr.  

 

For at sikre en mere hensigtsmæssig sammensætning vil vi 

iværksætte følgende: 

 

1) Opskrivning af den nominelle værdi pr. aktie fra 0,25 kr. til 

200 kr. 

2) Nye aktionærfordele 
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3) Muligt opkøb af egne aktier 

4) Indstilling om udlodning af udbytte ved generalforsamlingen 

i 2018 

 

Opskrivning af den nominelle værdi pr. aktie fra 0,25 kr. til 

200 kr. 

 

AaB vil ultimo juni afholde en ekstraordinær generalforsamling 

men henblik på at opskrive den nominelle værdi pr. aktie fra 0,25 

kr. til 200 kr. 

 

Har man på nuværende tidspunkt færre end 800 aktier og fortsat 

ønsker at være aktionær i AaB opfordrer vi til at man inden den 

ekstraordinære generalforsamling opkøber aktier således at man 

har mere end 800 aktier. Der vil, som vi redegør for om lidt, 

være nye aktionærfordele til alle aktionærer efter gennemførslen 

af opskrivningen. 

 

Har man på nuværende tidspunkt færre end 800 aktier og ønsker 

man IKKE at være aktionær længere og måske i en årrække har 

været bundet af at kurtage overstiger kursværdi, opfordrer vi til 

at man afventer den ekstraordinære generalforsamling. Alle 

aktionærer med under 800 aktier vil her blive tvangsindløst. Der 

vil ikke blive afregnet kurtage ved en tvangsindløsning, så for 

mindre aktionærer der har ønske at sælge er dette en bedre 

løsning end at sælge i et åbent marked. AaB tilbyder to 
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fribilletter til en kamp i efteråret til alle aktionærer under 800 

aktier, der bliver tvangsindløst. Dette sker efter henvendelse til 

AaB. 

 

For aktionærer med mere end 800 aktier vil alle såkaldte 

’spidser’ dvs. aktier der er i overskud ved multipel af 800 

ligeledes blive tvangsindløst. 

 

Nye aktionærfordele 

 

Efter gennemførslen af opskrivningen vil alle aktionærer 

fremover have mulighed for at få 2 fribilletter pr. sæson. Man 

skal efter gennemførslen af opskrivningen og ud fra det 

nuværende kursniveau eje aktier for 232 kr. for at få tilbudt to 

fribilletter til en værdi på i alt 310 kr.  

Det kan man kalde udbytte ved at være aktionær i AaB.  

Tidligere skulle man eje 5.000 aktier for at kunne modtage 

fribilletter. Vi håber på denne måde at se så mange aktionærer 

som muligt på Aalborg Portland Park. 

 

Aktionærer med mere end 100.000 aktier (125 aktier efter 

opskrivningen) vil fortsat blive inviteret til et årligt 

aktionærarrangement med bespisning og kamp.  

 

Muligt opkøb af egne aktier 
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AaB´s direktion og bestyrelse vil løbende monitorere og vurdere 

forholdet mellem aktiekursen og den forventede indre værdi 

ultimo 2017. Såfremt generalforsamlingen under punkt 4a. giver 

bestyrelsen bemyndigelse til at foretage opkøb af egne aktier og 

såfremt der efter gennemførslen af opskrivelsen af aktiestørrelse 

fortsat er et større misforhold mellem aktiekursen og den 

forventede indre værdi ultimo 2017, vil bestyrelsen konkretisere 

overvejelser omkring opkøb af egne aktier. 

 

Forslag om udbytte 

Bestyrelsen vil stille forslag om at der på generalforsamlingen i 

2018 udloddes udbytte i niveauet 5-10 mio. kr. afhængig af 

selskabets økonomiske stilling på udbetalingstidspunktet, 

herunder om der er foretaget opkøb af egne aktier. 

 

(TAK) 

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Nordjyske 

koncernen for et langvarigt og godt samarbejde og et varmt 

velkommen til Aalborg Portland som fremover lægger navn til 

vores nye hjemmebane Aalborg Portland Park. 

 

Tak til alle tilhængere, fans, sponsorer, aktionærer og 

medlemmer for opbakningen i året. Der skal derudover lyde tak 

for en stor arbejdsindsats til alle medarbejdere, ledelse og 

direktion.  
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Tak for godt samarbejde til den øvrige bestyrelse – herunder en 

særlig tak til Nils Dorin for 7 års loyal indsats i bestyrelsen.  


