
Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er aktiviteter vedrørende ishockey og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.05.20 - 30.04.21 udviser et resultat på DKK 3.848 mod DKK
5.470 for tiden 01.05.19 - 30.04.20. Balancen viser en egenkapital på DKK 2.918.665.

Aalborg Pirates' 9. sæson blev en sæson i coronaens tegn. COVID-19 restriktioner og det
aflyste slutspil fra 19/20 sæsonen fortsatte ind i indeværende sæson med reduceret
tilskueradgang og senere helt lukkede tribuner.

Uhyggelige facts
5.550 tilskuere fordelt på 11 kampe
(1.800 til åbningskampen og så 10 kampe med 375 tilskuere, inden der blev lukket helt)

I forrige sæson havde vi et fremmøde på ca. 3.300 tilskuere i gennemsnit
79.200 tilskuere inden slutspillet

Vi har traditionelt en høj halomsætning, altså omsætning fra salg af billetter og salg i
boderne, og derfor har vi været hårdt ramt på indtægtsiden af, at der ikke måtte komme ret
mange eller ingen tilskuere i hallen.

Vi måtte se til fra sofaen med streaming og TV-kampe og kunne herfra se en navnestærk liga
og højt niveau fra danske og udenlandske profiler. Ligaen og holdene befandt sig i en boble
fra første til sidste kamp. For vores egne Pirater blev det heldigvis en langstrakt affære med
deltagelse helt frem til den 6. finalekamp med sølvmedaljer til følge.

Grundserien blev indledt med en sand sejrsmarch frem mod Metal Final4 deltagelse, slutspil og
ikke mindst ønske om nyt sølvtøj til klubben godt bakket op af vores administration, som
blev udfordret på forretningsmodellen af de mange restriktioner, men sæsonen igennem
virkeligt var opfindsomme med tiltag, som fastholdt taget i sæsonkortholdere og sponsorer.

Det var med til at holde ishockeyen top of mind på den ene og anden måde, hvilket blev
bakket op af vores mange loyale interessenter. En fantastisk og nødvendig opbakning hele
vejen rundt, og ikke mindst af de mange sponsorer som fastholdt deres sponsorater sæsonen
igennem. Det gav god energi til vores organisation, som med direktør Lars Laursen i spidsen
gennemførte flere kreative tiltag overfor fans og sponsorer – herunder bl.a. hjemme VIP til
flere TV-kampe.

Lars Laursen blev udnævnt som direktør i efteråret, og da det stod klart, at der skulle en sikker 
hånd med godt kendskab til hele selskabet, setup og organisationen samt ikke mindst en person 
med indsigt i, hvordan vi skulle navigere i en kombination af støtteordninger og opbakning fra
sponsorer, sæsonkortholdere etc. Lars, du har sammen med dit team taget stafetten flot og
sikret, at Danmarksmestre i administration og fortsat har et Aalborg Pirates – solidt
og godt arbejde.

Vi ville også gerne være Danmarks Mester på isen, og vi fik topunderholdning grundserien
igennem. Vi kontrollerede Metal Ligaen fra start til slut sammen med Rungsted, som vi også
stod overfor i en tæt finaleserie. Her havde vi ikke disciplinen og marginalerne til at gå hele



vejen, men der manglede ikke meget mod et profilstærkt Rungsted hold.

Den hårdt arbejdende Garth Murray, sportschef Ronny Larsen og assisterende træner Kasper
Knudsen havde godt tag på corona boblen og holdt spillertruppen i fuld harmoni sæsonen
igennem. Stemningen var generel god i og omkring omklædningsrummet sæsonen igennem
trods restriktioner og de tomme haller.

Vi kvalificerede os hurtigt til Metal Final4 finalestævnet, og senere lykkes det os også at få
værtskabet til Aalborg for tredje år i træk. En flot bedrift af administrationen, anført af Lars og
co., som viste, hvordan et coronasikkert Metal Final4 skulle afvikles, og igen udnyttede vores
fantastiske rammer i Aalborg. Værtskabet blev igen bakket op fra de øvrige klubber,
Rungsted, Esbjerg og Sønderjyske. Selvom vi er de bedste værter, bliver det nok svært at
fastholde os som værter af politiske grunde. Vi vil dog søge hver gang vi kvalificerer os.

Det blev til et par flotte Metal Final4 dage i Aalborg. Vi leverede en fantastisk kulisse for de 4 hold. 
Der var tyvstart torsdag eftermiddag med ”Meet and Greet” med presse, hold og arrangører. 
Fredag fulgte semifinaler og finale lørdag, og byen kom på hockeyens landkort igen.

Sportsligt levede holdet og trænerteamet ikke op til forventningerne. Vi leverede en fornuftig
semifinale, og det blev desværre et exit for tredje år i træk. Vores formnedgang ultimo januar
og primo februar har forfulgt os, som en mare mange år tilbage.

Vores administration og de mange frivillige levede til gengæld til fulde op til værtskabet, og
gav klubberne, tilskuere og sponsorer nogle fantastiske dage i Aalborg. Tak for indsatsen.

I Metalligaen fortsatte vi dog de gode takter og fastholdt pladsen i top 4 og endte som
nummer to i grundserien efter Rungsted.

”The Real Deal” kunne sættes i gang, og det blev et flot slutspil med sikker kvartfinalesejr over
Herlev, inden Esbjerg blev nedlagt i nogle drabelige semifinalekampe. I finalen havde vi
massivt overtag de første kampe, og kun marginaler gjorde, at serien ikke var afgjort til vores 
fordel, inden den kom i gang. 

I stedet måtte vi ud i et sandt comeback efter være nede 0-3 i serien, men tabte hovedet ved 
afgørende spillere inden vi i overtiden i den 6. finalekamp måtte se os slået i forlænget spilletid, og 
Rungsted kunne hyldes som mestre.

Det var trods alt en flot sæson, selvom man altid gerne vil helt til tops. Vi har manifisteret os
som top 4 hold over de seneste år med stor respekt for arbejdet i Aalborg Pirates.

Der blev i sæsonen trukket anderledes veksler på alle ansatte, frivillige, samt ikke mindst
vores gode alliererede, Foreningen AaB Ishockey. Tak for hjælp og opbakning under specielle
konditioner. Vi håber, I får anderledes sved på panden i den kommende sæson med fulde
tribuner.

Herudover flotte sponsorater på alle niveauer, som vidner om den opbakning, vi har til
Aalborg Pirates i en svær tid. Den største opbakning har vi dog fået fra Staten og de
forskellige kompensations- og støtteordninger. Vi har via Lars Laursen haft et fantastisk 
samarbejde med Erhvervsstyrelsen med fuld åbenhed og sparring til glæde for hele ligaen. 



Vi skal som sport og klub være taknemmelige for, at vi blev bakket så økonomisk flot op i en meget 
svær tid. Vores forretningsmodel er baseret på alt det COVID-19 ikke er, så havde vi ikke fået
Hjælp, havde ishockeyen lidt sin død.

Fra næste sæson er der umiddelbart ikke noget sikkerhedsnet og støtteordninger, så opbakningen 
til sporten fra kommune, tilskuere, sponsorer, aktionærer, frivillige bliver altafgørende for at få folk 
tilbage til lægterne fra dag et. Det bliver barsk at genaktivere hele vores setup – så vær klar 
derude til at tale sæsonen i gang.

Tak for et fremragende samarbejde med alle interessenter og ikke mindst den
administrative- og sportslige sektor, samt bestyrelsen, som også er blevet eksperter i teams
og videomøder.

Vi ser frem til en normalisering og genaktivering af vores fantastiske setup efter sommerferien.

Efterfølgende begivenheder
Selskabet har kapitalforhøjet med DKK 318.000.

Forventningerne til sæson 2021/22 er p.t., at vi må spille for 3.000 tilskuere i august (hvor vi
har en træningskamp mod Frederikshavn planlagt) og for fulde huse, altså 5.000 tilskuere fra
1. september, dog mod forevisning af coronapas.

Fra den nye sæson vises alle kampe i Metalligaen i TV, enten TV2 Sport eller TV2 Play,
hvilket kommer til at give ishockeyen en markant større eksponering.

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet yderligere betydningsfulde hændelser.

Tak for opbakning og god sommer.

På bestyrelsens vegne Morten Fals


