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AGF ophæver samarbejdet med Glen Riddersholm – David Nielsen bliver ny
cheftræner
AGF har med virkning fra dags dato ophævet samarbejdet med Glen Riddersholm og i stedet
ansat David Nielsen som ny cheftræner på en tre-årig aftale.
Administrerende direktør Jacob Nielsen udtaler:
”Som en konsekvens af de utilfredsstillende sportslige resultater og præstationer over en
længere periode har vi desværre efter grundige overvejelser set os nødsaget til at stoppe
samarbejdet med cheftræner Glen Riddersholm. Ledelsen og bestyrelsen har ikke den
fornødne tillid til, at Glen Riddersholm er den rette til at føre holdet videre, og vi har på den
baggrund besluttet, at der skal nye kræfter til.
Vi er glade for, at det er lykkedes at indgå en aftale med David Nielsen, som overtager
cheftrænerposten med omgående virkning. David har en stærk fodboldfaglig ballast og er
meget tydelig og klar i sin ledelsesstil. Hans tilgang til arbejdet i en professionel fodboldklub
stemmer overens med de værdier, vi har, og vi har stor tiltro til, at han besidder de
kompetencer, der skal til for at indfri vores sportslige ambitioner.”
David Nielsen, 40 år, har siden 2015 været cheftræner i Lyngby Boldklub, som han med det
samme førte til oprykning til Alka Superligaen og en flot tredjeplads i den forgangne sæson.
Før det var han cheftræner i norske Strømsgodset, og hans cv tæller også en aktiv
spillerkarriere på højeste niveau i både ind- og udland. Han har sin første træningsdag med
Superliga-truppen mandag d. 2. oktober.
De økonomiske konsekvenser af skiftet på cheftrænerposten ændrer ikke på selskabets
forventninger til årets resultat.
For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700 eller
administrerende direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274-8685.
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