
Drinx og Aalborg Håndbold har netop indgået 
en 3-årig samarbejdsaftale, som gør Drinx til 
Eksklusivpartner. Drinx skal fremover levere 
drikkevarer til alle hjemmekampe i Jutlander 
Bank Arena –inklusiv et nyt øl-brand, som 
serveres første gang fredag den 20. august, 
når Aalborg Håndbold får besøg af de svenske 
mestre fra IK Sävehof.
 
Aalborg 18-8-2021 – Når Aalborg Håndbolds 
mandskab løber på banen fredag den 20. august, 
er det med Drinx’ logo på tøjet. Drinx og Aalborg 
Håndbold har underskrevet en aftale frem til 
2024, som bl.a. indebærer, at Drinx skal levere 
øl, sodavand, spiritus, vin og kildevand til alle 
hjemmekampene.

– Vi ser frem til samarbejdet med en kæmpe 
spiller, også i lokalsamfundet, der ligesom vi, tør 
tænke stort og er optaget af at skabe spændende 
oplevelser, som binder folk sammen. Vi mærker, 
at Drinx virkelig vil Aalborg Håndbold - og vi vil 
Drinx. Med Drinx’ høje serviceniveau og deres 
kæmpe sortiment inden for spiritus, øl og vand, er 
der lagt op til, at vi kan skabe nogle anderledes og 
nytænkende aktiviteter sammen, fortæller direktør 
i Aalborg Håndbold, Jan Larsen.

Store oplevelser i vente
Drinx, som forhandler alle ølmærker uafhængig af 
leverandør, introducerer i 2021/22-sæsonen en øl 
fra en af verdens største bryggerikoncerner, som 
skal læske fansene til hjemmekampene.

PRESSEMEDDELELSE

– Vi har valgt et ølmærke, som tænker stort, og som 
rammer en bred smag. Den harmonerer perfekt 
med vores mål om altid at skabe unikke oplevelser 
for vores fans, fortæller Jan Larsen.

Udover øllet er der masser at glæde sig til i 
den kommende sæson, både hjemme og ude 
i verden. Aalborg Håndbold skal dels forsvare 
Danmarksmesterskabet, med første hjemmekamp 
i HTH Herreligaen onsdag den 8. september og et 
klart mål om at vinde mesterskabet for fjerde år i 
træk. Dels er holdet igen at finde i EHF Champions 
League, hvor de spiller for at følge op på sidste 
sæsons finaleplads. I oktober skal holdet desuden 
repræsentere Danmarks farver som et ud af tre 
europæiske hold til VM for klubhold, IHF Super 
Globe.

Om Drinx
Drinx er en handelsvirksomhed med hovedkontor 
og lager i Frederikshavn, samt salgskontor og lager 
på Sjælland og i Oslo. Drinx blev etableret i 2015 og 
er totalleverandør til oplevelsesindustrien med flere 
end 18.000 varenumre på hylderne inkl. spiritus, 
frugt & grønt, kaffe, rengøringsprodukter samt øl 
og vand fra både de store danske og internationale 
bryggerier og udvalgte mikrobryggerier.

Yderligere information
Har du spørgsmål eller brug for yderligere 
oplysninger, er du velkommen til at kontakte direktør 
i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, på tlf. 21 77 19 14 eller 
direktør i Drinx, Tommy Toft, på tlf. 40 59 84 77.
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DRINX skal tage hånd om 
tørsten i Aalborg Håndbold


