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 ER DU HELT TOU’LIG FOR ET MÅL 
mål 

 
 
To sæsoners træning skulle det tage for vores faste 
offensive spiller, Frederik Tougaard Sørensen, at 
knalde sit første mål ind. Det er det, vi kalder for 
grundig træning! 
 
Skrevet af Christian H. Olsen 
 
Som den gamle skabsgymnast, han er, så må vi på 
redaktion bare konstatere, at Frederik T. Sørensen 
har sprunget sig direkte ind på forsiden af første 
udgivelse af 1337 Times! Vi tegner her et portræt 
af den nyeste mand på målscorelisten, Nr. 88, Fre-
derik Tougaard. Sørensen. 
”Jeg har altid spillet fodbold i fritiden, men har skif-
tet mellem forskellige klubber og indimellem også 
holdt nogle pauser fra fodboldbanen”, fortæller de-
butmålscoren om sin opvækst med fodbold på lan-
det. Det offensive spil har altid været Frederiks ar-
bejdsområde, og personlig foretrækker han at spille 
venstre kant*, og det er også på denne position, 
Trænerstaben har etableret Frederik på.  
Efter to sæsoner med stabilt engagement til både 
træning og kampe, så skete det i venskabskampen 
mod Vestbjerg tirsdag d. 3. april, hvor hovedperso-
nen fik sit længe ventede debutmål. Om situation 
siger han, ”Fuldkommen ekstase! Takker de højere 
magter. Dette giver mig ekstra motivation, og derfor 
kan resten af klubben og fans godt forvente, at der 
kommer flere af dén slags fra min side”. 
AFF 1337 er en social fodboldklub med lave kontin-
genter og et stærkt fællesskab. Frederik kom hurtigt 
med fra start, idet han studerede med folkene bag 
projektet, som i deres skoleperiode fik etableret 
1337-klubben her i Aalborg. Inden længe lyder  

startskuddet for klubbens 3. sæson, og om forholdet mellem klubben og ham selv, udtaler han; ”Jeg synes selv, 
jeg er blevet et aktivt medlem. Det er mere end bare en klub, og derfor tager jeg gerne del i det arbejde, som 
følger med i at drive klubben fremad.”  
Men snart er første del af Frederiks akademiske karriere ved at være slut, idet han afslutter sin 2-årig uddan-
nelse som serviceøkonom på UCN til sommer. Indtil da har Frede lovet at spille indeværende sæson færdig, 
endda med høje forventninger, men fremtiden efter sommerferien er dog stadig usikker. Selv udtaler han, at 
”.. jeg er en ambitiøs mand, og jeg er ikke færdig med bøgerne. Jeg søger derfor ny uddannelse efter sommer-
ferien, og først herefter kan jeg klargøre, om jeg kan fortsætte en 4. sæson for The Ducks”.  
 
Vi ønsker her fra redaktionen endnu engang Frederik stort tillykke med det flotte mål og den ihærdige indsats, 
han leverer både på og udenfor banen.  
 

- En god pre-season 
- Månedens profil: Rasmus Fuglsang 
- Herningvejen er klar til foråret 
- DBU Pokalen venter 
 

Mangler du et sted at spille fodbold i 
2018? 
Hvorfor så ikke starte i Aalborg Fodbold 
Forening? – måske er du den næste der 
rammer forsiden af The 1337 Times 

FÅ 25% RABAT PÅ ALT I MACRONS SORTIMENT 
 BENYTTER DU DIG AF RABATKODEN ”MACRONAFF” NÅR DU OPRETTER EN BRUGER PÅ SPORTIVI.DK 
- VIL DU FÅ 25% I RABAT PÅ ALT HVAD DU HANDLER DERINDE! SÅ HVAD VENTER DU PÅ??? 
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EN GOD PRE-SEASON 
Aalborg Fodbold Forening 
har i sæsonens opstart spillet 
to træningskampe. 
Første træningskamp var 
imod venskabsklubben, Aal-
borg Fremad. Denne kamp 
endte 2-5 til modstanderen, 
men holdet viste gode takter 
i denne kamp. Her fik Jacob 
Ulf, hul på målscoringen – 
med et debutmål, og det teg-
ner godt for den nye spiller i 
klubben! 
2. kamp i opstartssæsonen 
var imod Vestbjerg på ude-
bane. Denne kamp blev en  
 

Banen har sat sig. Efter flere må-
neder med sne og kulde, har ba-
nen på Herningvejen endelig sat 
sig. Kommunen har giver grønt lys 
for, at der fra uge 15 igen må spil-
les fodbold på banerne. 
 
Nye omgivelser. Det er ikke et til-
fældigt at Herningvejen står eks-
tra skarpt i 2018. Bestyrelsen 
samt spillere har nemlig arbejdet 
hårdt på, at omgivelserne omkring 
vores lækre bane, skal stå helt 
skarpt. 
Der er i den forbindelse, blevet 
støbt udskiftningskurer ned, fået 
dem malet.  
 

HERNINGVEJEN ER KLAR TIL FORÅRET 
 

Tirsdag d. 10/04-2018. Dette er dagen hvor Aalborg Fodbold Forening igen 
skal prøve kræfter med DBU Pokalen. Der er stor spænding omkring denne 
kamp, og det er noget hele holdet ser frem til.  
Hou Gl er klubben vi tørner ud imod. Hou er også en klub med kun et hold, 
hvilket gør det svært at regne ud hvilken modstand de kommer til at yde. Vi 
ved dog at de sluttede næstsidst i deres Serie 5-pulje i efteråret, hvilket er et 
positivt udgangspunkt. 

rodet affærer. Vestbjerg kom 
hurtigt foran med 2-0 og efter 
dette vågnede de gråklædte 
1337-spillere op. Her skulle 
lidt taktiske justeringer til at Si-
mon Holleufer fik nettet efter 
et hjørnespark. Herefter tog 
kampen en uventet drejning, 
og ænderne fra Herningvejen 
genvandt selvtilliden. Med et 
debutmål af Frederik Tou-
gaard, to af Michael Salling og 
et enkelt af Matthias Nielsen, 
blev kampens udfald 2-5. 
STÆRKT AFBEJDE AF ALLE 
MAND! 

DBU POKALEN VENTER 

 

I denne måneds udgave af 
The 1337 Times, ser vi 
nærmere på den stabile 
midtstopper, Rasmus Fugl-
sang Nørgaard 

MÅNEDENS PROFIL: RASMUS FUGLSANG NØRGAARD 
 

 

En fri transfer fra Vodskov har 
gjort hele forskellen for hol-
dets nuværende bagkæde. 
Midterforsvaren nr. 19, Ras-
mus Fuglsang Nørgaard, har 
vist sig at blive en af klubbens 
helt store aktiver, som et re-
sultat af indædt engagement, 
et smittende humør og mas-
ser af gåpåmod. Hans spiller-
mentalitet oser af integritet, 
og vi på redaktionen er 
kæmpe fan af holdets evigt 
glade forsvarsmotor, Rasmus 
F. N. 

Derudover er der på klubbens 7-
mandsmål blevet udskiftet net. 
 
Den næste opgave er at få vasket 
udskiftningsboksene ned, så de 
er klar til at få en den sidste om-
gang maling. Dette vil blive gjort 
af Malermester Vejby Olsen – Og 
der skal lyde en kæmpe tak fra 
foreningen til ham, for at hjælpe 
os med dette! 
 

Vi spurgte klubbens Cheftræ-
ner, Matthias Nielsen, som 
udtaler; ”Udover hans kvalite-
ter på fodboldbanen, så er 
han også supervigtig uden for 
banen. Han er for nyligt valgt 
ind i klubbens bestyrelse, og 
det viser, hvor meget Rasmus 
vil vores fællesskab. Det viser, 
han vil være med til at sætte 
et præg og hjælpe med at 
drive klubben fremad”. 
Vi på redaktionen vil gerne 
sige tak til Rasmus F. Nør- 

gaard for sin ihærdige ind-
sats, og vi håber at du nyder 
din tid i klubben. Det gør vi! 


