ASV - et holdbart samarbejde
I 1988 afholdt man en række møder mellem Viking Als, Skelund Idrætsforening, Veddum
Idrætsforening og Olympia Øster Hurup for om muligt at indgå et samarbejde, som skulle munde
ud i en sammenslutning af klubbernes ungdomsafdelinger.
Olympia Øster Hurup tilkendegav ret hurtigt i forløbet, at de ikke ønskede at deltage i det videre
samarbejde. Men de øvrige klubber arbejdede videre på en aftale for Herrejunior og Lilleputdrenge.
Det lykkedes i 1989 at lave en samarbejdsaftale med et års prøvetid for Drengejunior, og hvis
prøvetiden forløb tilfredsstillende, ville man koble flere hold på aftalen året efter.
I 1990 udbyggede man samarbejdet til også at omfatte Ynglinge, Drenge og Lilleputter. Man valgte
navnet ASV - Als, Skelund og Veddum - for samarbejdet og skulle derefter også have valgt nye
spilledragter. Valget faldt på røde trøjer med grønt og blåt ærme, hvide bukser og røde strømper.
Fra 1996 udvidede man samarbejdet til også at omfatte pigerne, således var der hold i Miniput,
Lilleput, Piger og Damejunior, i alt 8 forskellige aldersgrupper i ASV-regi. Året efter var
spilledragtens farve oppe til revision, og efter store diskussioner enedes man om, at ASV-dragten
fremover skulle være hvid trøje med sorte aftegninger, sorte bukser med hvidt og sorte strømper.
I 1999 omfattede samarbejdet Ynglingedrenge, Drenge, Miniputdrenge og Miniputpiger, der
trænede i Als, Juniordrenge og Lilleputpiger, der trænede i Skelund samt Lilleputdrenge og Piger,
der trænede i Veddum.
I 2006 besluttede Olympia Øster Hurup at de ville deltage i ASV-samarbejdet. Dog beholdt man
ASV navnet, da det var godt kendt og ”indgroet” i lokalsamfundet og fodboldkredse.
I 2009 udvidedes samarbejdet til også at omfatte de alleryngste, således ASV nu har spillere fra 3 år
og op til 18 år. Fordelingen af træningssteder var nu sådan: U5-U6-U7-U8-U9 trænede i Øster
Hurup, U10-U11-U17-U18 trænede i Als, U12 og U13 trænede i Skelund og U14 og U15 trænede i
Veddum.
I 2010 blev ASV kåret til ”Årets Pigefodboldklub” i Nordjylland.
Samarbejdets historie har vist, ar der ikke kan rejses tvivl om, at etableringen af ASV-samarbejdet
var det rigtige for ungdommen i de tre byer. Der er plads til alle spillere i deres aldersgruppe, der er
blevet flere strenge at spille på, både for de bedste spillere, men også for de næstbedste. De har fået
en god fodboldopdragelse af kompetente trænere og holdledere, hvilket har kunnet ses ved, at en del
unge spillere gjorde sig gældende på seniorholdene.

