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AGF’er vender hjem til barndomsklubben
Nimo Gribenco, som i foråret har fået Superligadebut for AGF, vender for en kort
stund hjem til barndomsklubben Fuglebakken KFUM Århus.
I dag er det de velplejede baner på Fredensvang og landets Superliga stadioner, som lægger
græstæppe til Nimo Gribencos kunnen med en fodbold. Sådan har det dog ikke altid været. Da
den nu 20-årige Nimo gik i 0. klasse, sled han sine første fodboldstøvler tynde på Fuglebakken
KFUM Århus skæve og hullede baner.
Nu vender Nimo Gribenco for en kort stund tilbage til, hvor det hele begyndte.
Det sker torsdag den 11. maj kl. 17:00 på Fuglebakken KFUMs baner på Højlyngen
2A, 8210 Aarhus V, hvor han vil træne med et par af klubbens ungdomshold. Pressen
er velkommen.
”Det bliver sjovt at vende tilbage til de baner, hvor jeg løb rundt som dreng og håbede på, at
jeg en dag blev professionel fodboldspiller. Jeg ser frem til at lave nogle øvelser med spillerne
fra Fuglebakken og er sikker på, at det bliver sjovt,” siger Nimo Gribenco.
Besøget er kommet i stand gennem AGF Klubsamarbejde, som Fuglebakken KFUM Århus er en
del af.
Jesper Christensen, formand for Fuglebakken KFUM Århus ser frem til besøget.
”Langt de fleste af vores ungdomsspillere løber rundt med en drøm om, at de en dag kan blive
professionelle. Nimo Gribenco kan fortælle dem, hvilken vej han er gået for at komme så
langt, og måske kan det være et rygstød for nogle af vores spillere. Herudover får nogle af
vores frivillige trænere mulighed for at få råd og vejledning til deres træning, og det har stor
værdi for samarbejdet med AGF,” siger han.
Nimo Gribenco er ikke den første tidligere Fuglebakken-spiller, som er kommet langt med sine
fodboldevner. Kristen Nygaard, Lars Bastrup, Frank Pingel, Dan Thomassen og Michael Lumb
har også tidligere spillet i Fuglebakken KFUM’s trøje.

PRESSEMEDDELELSE

Det er René Frost, chef for AGF Klubsamarbejde, der skal stå i spidsen for træningen og
efterfølgende udveksle idéer til træningsøvelser med nogle af trænerne fra Fuglebakken KFUM
Århus, hovedparten er frivillige forældre.
”Fuglebakken KFUM har en spændende ungdomsafdeling og rummer mange gode frivillige
kræfter. Det er derfor oplagt, at vi bruger muligheden for både at lave nogle øvelser med
spiller og for at sparre og idéudvikle med nogle af klubbens trænere,” siger han.
Program for arrangementet 11.5:
Kl. 17.00: U11 og U12 fra Fuglebakken KFUM Århus træner med Nimo Gribenco under ledelse
af René Frost, chef for AGF Klubsamarbejde.
Kl. 18.15: Spillerne kan stille spørgsmål til Nimo Gribenco.
Kl. 18.15: Trænere fra Fuglebakken KFUM Århus idéudvikler og sparrer med René Frost, AGF.
Kl. 18.45: Tak for i dag.
Kontakt
Jesper Christensen, formand, Fuglebakken KFUM Århus, 22 73 64 72
René Frost, chef, AGF Klubsamarbejde, 51 57 32 40
Praktiske spørgsmål etc.
Anders Lai, træner U11, Fuglebakken KFUM Århus, 21 81 05 71

