Pressemeddelelse
Udnævnelse af æresmedlem og standerhejsning
Lørdag den 9. august afviklede Aalborg Martial Arts standerhejsning i klubbens lokaler i Nordkraft,
Aalborg.
Med standerhejsningen markerede klubben starten på den nye sæson (2014/15) samt igansætning af en
række nye tiltag.
Ved standerhejsningen fortalte formand Per Holm-Pedersen om denne kommende sæsons nye tiltag, der
er en ungdomsafdeling samt et rent kvindehold – Kickladies.
Kickladies er klubbens seneste tiltag og er et hold kun for piger.
Vi har valgt at starte holdet idet vi oplevede et ønske om et hold kun for piger således at pigerne alene
kunne træne/kæmpe uden eksempelvis at starte sparring mod en dreng/mand.
Interessen for kickladies har væres god og vi forventer en positiv udvikling for holdet.
Yderligere har vi startet en ungdomsafdeling for aldersgruppen 6 til 14 år.
Vi ønsker at være med til at styrke børn interesse for sport og for vores vedkommende kampsport.
Vi starter med fokus på leg for senere og dreje interessen mod den egentlig kampsport.
Ungdomsafdelingen er aldersopdelt 6 til 9 år og 10 til 14 år og med faste tidspunkter mandag – onsdag
for 6 til 9 og tirsdag – torsdag for 10 til 14 år.
Aalborg Martial Arts benyttede standerhejsningen til at udnævne Bjarne Roursgaard til æresmedlem af
klubben.
Formand Per Holm-Pedersen begrundede udnævnelsen med følgende
”Bjarne har gjort et stor arbejde for vores klub fra dens start og indtil sidste sæson, hvor du så valgt at
trække dig som træner.
Du har været næstformand for klubben fra 1995 til 1997, formand fra 1997 til 2010 – du har besat alle
trænerposter i klubben.
Du har været idemanden bag udviklingen Kick´n burn konceptet i 1995.
Du opbyggede Danish Open i Kickboxing og gjorde det til en bragende succes og stået for afviklingen i
mere end 10 år her i Aalborg.
Du har været aktiv i forbundsopbygningen i DK internationalt IAKSA samt medvirket ved stiftelsen af
DKTF hvor du var næstformand indtil 2014.
Du har virket som landsholdschef i DKTF.
På det grundlag vil jeg gerne udnævne Bjarne til æresmedlem af Aalborg Martial Arts” udtaler Per HolmPedersen.
Generelt:
Aalborg Martial Arts (tidligere AKBK) repræsenterer sportsgrene kickboxing, boksning og MMA ( Mixed
Martial Arts). Klubben har en ungdomsafdeling, Kickladies (piger) samt Kick´n burn. Klubben er
repræsenterer på landsholdet i kickboxing samt ved nationale og internationale stævner på højt niveau.
Klubben repræsenterer ca. 300 aktive medlemmer og arbejder målrettet på, at styrke sin position i
Aalborg gennem samarbejde med DGI, SIFA og Aalborg Kommune.

