
Bestyrelsens beretning 2016
Indledning

Det blev igen et rigtigt godt år for klubben. Det bliver nok året, hvor der er uddelt 
flest priser til medlemmer af klubben. De forskellige priser vil blive nævnt i denne 
beretning. 

Vi har ikke så mange forbundsmestre i klubben som tidligere. Det er ikke fordi, at 
resultaterne ikke er gode nok, det er mere fordi, at der ikke har været afholdt FM 
mesterskaber. Der er desværre idrætsgrene som har det svært i DHIF. 

I denne beretning vil vi selvfølgelig også komme ind på årets højdepunkt - De 
Paralympiske Lege i Rio.

Økonomien kunne være bedre. Vi kunne nok ønske flere penge fra fonde, desvær-
re har vi modtaget en del afslag på ansøgninger til kajakker, basketballstole og 
el-stole. Vi kæmper videre og håber på, det lykkes.
Som der kan læses i beretningen har det været et super godt år for klubben. Dog 
har vi også vores udfordringer.

Bestyrelsen

Vi har en rigtig god bestyrelse. Vi har nogle gode møder, med gode debatter, hvor 
alle deltager aktivt. Bestyrelsen er også sammensat af meget aktive mennesker, 
hvor de fleste af os er på arbejdsmarkedet plus vi er med i andet frivilligt arbejde. 

Vores møder foregår om aftenen med en dagsorden med mange punkter. Vi har 
valgt at flytte nogle af vores møder ud til idrætten. Med over 20 irætstilbud, er det 
vigtigt, at bestyrelsen ved, hvad der sker i klubben, og kommer ud og snakker 
med medlemmerne og trænerne.

Vi har arbejdet med at lave en struktur, hvor beslutningerne tages hurtigere. 
Formanden, kassereren og administrations lederen mødes en gang om måneden. 
Vi kalder det ”postmøde” - et møde hvor driften af klubben er på dagsordenen. 
Det har vist sig, at være den rigtige løsning, for dermed slipper bestyrelsen for de 
lange møder og kan koncentrere sig om det vigtigste. 
 
Det er dejligt, at næsten hele bestyrelsen gerne vil fortsætte. Dermed kan vi fort-
sætte det arbejde, vi er i gang med til gavn for klubben og medlemmerne.

Økonomi

Umiddelbart har klubben lavet et lille overskud. – Dog for de regnskabskyndige 
kan man se, at der sker noget med vor egen kapital. Det skyldes, at vi ikke kan 
disponere frit over vort overskud, men skal tage højde for nogle henlæggelser, 
som er forudbestemt. 
Men det betyder bare, at der er penge til at betale for nogle udgifter i 2017, f.eks. 
sportsskolen og Kidz håndbold, der grundet de mange penge de får, har store 
planer for 2017. 

Vi har ikke været tilsmilet af det store held med vore fondsansøgninger i 2016. 
Det betyder så, at nogle af vore idrætter – kajak og basket – ikke har fået tilført 
de ønskede nye idrætsredskaber. Men vi er ikke gået i baglås af den grund. Nye 
ansøgninger er allerede sendt. Vi giver ikke op.
Men da vi ligger meget tæt på en 0-løsning, betyder det, at både bestyrelsen og 
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kontoret skal være skarpe med at lave bevillinger. Vi har nok også brug for at træk-
ke vejret, inden vi søsætter nye idrætter.

Vi ønsker en kontingentforhøjelse i år. Der har været ro omkring dette emne siden 
2012, men nu melder der sig nye behov. Der er kun 1 fast medarbejder på konto-
ret. Derudover har vi nogle frivillige, der hver især laver et godt stykke arbejde. 

Men vi er meget sårbare – og vi bliver desværre ikke yngre. Det er derfor bestyrel-
sens ønske, at vi får tilknyttet en yngre medarbejder i nogle timer hver uge, så der 
både sker en oplæring men også gør os mindre sårbare ved sygdom.

Aalborg Kommunes Handicappris 2016

Bestyrelsen havde indstillet alle klubbens fantastiske ildsjæle til Aalborg Kommu-
nes Handicappris 2016. Det var stort, da Ulla Ringgren Nielsen, formand for Kom-
munens Handicapråd, meddelte, at klubbens frivillige havde vundet prisen. Prisen 
er givet for den store indsats, der gøres for mennesker med handicap i Aalborg. 
Et stort TILLYKKE til alle jer frivillige med prisen. Dejligt at der bliver lagt mærke til 
den store indsats, der laves i klubben. Bestyrelsen har stadig ikke fundet den rette 
anvendelse af pengene til gavn for de mange frivillige. 

De Paralympiske Lege

Et af årets store højdepunkter var De Paralympiske Lege i Brasilien. Vi var mange 
fra klubben, som fulgte Peter Rosenmeiers vej til guldet. Uha, der blev svedt under 
finalen. Men med kampvilje og stædighed lykkedes det Peter at vinde kampen 
over hans rival fra Spanien. Et stort tillykke til Peter, det er bare så velfortjent. 

Peter blev også årets Para-atlet 2016. Også et stort tillykke til de andre deltagere, 
flot klaret med alle de medaljer. Specielt er det flot, når vi tænker på den begræn-
sede støtte, der gives i Danmark i forhold til de lande, vi kan sammenligne os med. 

Dejligt at se at den Danske presse endelig var godt til stede. DR havde direkte 
udsendelser hver aften. Nu begyndte kollegaerne på arbejdspladsen at snakke om 
handicapidræt. Mange var meget imponeret over resultaterne. Hvem har før hørt 
om blindefodbold? en sport som der blev snakket meget om.

Men hvor var Kongehuset og sportens ministre? Det var for dårligt, at der ikke 
var repræsentanter fra Kongehuset. De skal nok være til stede til den almindelige 
Olympiade. Regeringen var repræsenteret med socialministeren, som om PL er 
sport for sociale tilfælde. Et forkert signal at sende. Vent og se, det bliver bedre 
næste gang, nu hvor pressen er tilstede, så kommer kendisserne helt automatisk.

Et andet surt opstød. Hvorfor skal medaljevinderne fra PL ikke have det samme 
i præmiesum fra Team Danmark? Igen et forkert signal at sende. Det bør og skal 
ændres til næste PL. Elsass Fonden syntes, at det var forkert, de supplerede op, 
så PL vinderne fik det samme beløb. 

Sportsambassadør

Vi havde fejring af Peter i vores Klublokale. En rigtig hyggelig dag, hvor Aalborgs  
borgmester, formanden fra SIFA, elitechefen, fritidschefen, bestyrelsen og klub-
bens bordtennisspillere kiggede forbi. 

I den forbindelse blev Peter udnævnte som I. H. Aalborgs sportsambassadør. 
Klubbens sportsambassadør pris gives til personer, som via sporten, er gode 
repræsentanter og forbilleder.  
Brian Nielsen, fik også tildelt denne hæder, for hans indsats igennem mange år. 
Han fik den overrakt i forbindelse med hans 50 års fødselsdag.
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Resultater

Året ubetingede højdespringer er (man fristes jo næsten til at sige som sædvanlig. 
Men det er jo ”kun” hvert 4. år) Peter Rosenmeiers guldmedalje ved Para OL i Rio. 
Alle med mulighed for at følge den spændende finale fik en fantastisk oplevelse. 
Men der er heldigvis også mange gode lokale præstationer. Áki Joensen repræ-
senterer det færøske landshold i boccia og har også i årets løb været på det dan-
ske landshold i kørestolsfodbold. 

Kørestolsbasket har - efter et langt tilløb - endelig begyndt at få sejre. Det er vir-
kelig godt gået, da de fleste andre hold er meget mere erfarne (har spillet i 10-15 
år), har bedre udstyr og har derfor ikke mindst haft mulighed for at forfine spillets 
finesser. 

I Electric wheelchair hockey har vi 3 landsholdsspillere: Simon Damtoft Christen-
sen, Mads Larsen og Silas Nørgaard Poulsen. Simon Damtoft Christensen repræ-
senterer os også i kørestolsfodbold – skal blandt andet til VM i USA i 2017. 

Per Mørch og Claus Pape har været på CP landsholdet i fodbold.

Goalball har også fået fat. Selv om der kun trænes hver anden fredag. Casper S. 
Gregersen er i bruttotruppen for voksne og vi er også repræsenteret i boblerne: 
Emil B. Jensen og Nicolai Rønaa.

I kajak ligger vi godt i disciplinen ergometer (indendørs roning). Jacob B. Mi-
chelsen fik guld i 500 m sprint + sølvmedalje i 200 m. Thomas G. Christensen fik 
guld i 200 m og 500 m, Tina Andrea Møller fik også guld i 200m og 500 m. Janne 
Møldrup fik sølv i både 200 m og 500 m. 

Svømning – ja der har vi 4 konkurrence svømmere, der gør det rigtig godt. De 
har alle lavet mange personlige rekorder gennem året. Laura Christensen har 
lavet tider, der giver hende en plads til EM i 100 m bryst. Camilla Aagaard blev 
dansk mester i 50 m fri og har også tider, der kan gøre hende til landsholdssvøm-
mer. Louise Aaby er i boblegruppen og er godt på vej til også at kunne kalde sig 
landsholdssvømmer. Jan Johansen er flittig og forbedrer hele tiden sine personlige 
rekorder.

I racerunning har Jacob Birkbak genfundet sin storform. Han vandt FM, satte 
verdensrekord på 1500 m. Maria Nielsen tog også virkelig for sig ved FM: guld på 
100 m, sølv på 200 m og 400m og bronze på 800 m.

Alt i alt har vi haft mange atleter til på fornem vis at repræsentere I. H. Aalborg  
gennem hele året. Vi ser med stor fornøjelse frem til at følge ovennævnte og alle 
andre, der gør det godt i idrætten.

KIDZ 

Til sidste års generalforsamling, havde vi et fantastisk foredrag med Rikke Nielsen. 
Det blev begyndelsen på et samarbejde med Rikke, Nøvling IF og os, om at starte 
KIDZ håndbold op. Håndbold for børn og unge med udviklingshandicap, eller som 
Rikke siger ”børn der døjer med noget”. 

Som mange sikkert har hørt i pressen, blev det en succes fra starten. Vi har virke-
ligt startet noget, som der er stort behov for. Der var 20 deltagere i begyndelsen, 
og nu er der over 40. Pressen har også kastet sig over holdet og Rikke. Se og Hør, 
Familie Journal, Hjemmet, DR Nyheder, TV 2 Nord, Nordjyllands Radio, God-
morgen Danmark og mange flere, har været på besøg til træningen. Desuden er 
der kommet en del penge, T-shirts, træningstøj og billetter til Disney on Ice m.m. 
Svært at få hænderne ned igen efter denne succes. 
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Heldigvis har denne omtale også givet nye deltagere til andre af klubbens børne 
tilbud.

Det nyeste er KIDZ Hop og Spring, tumleidræt som DGI laver i den store sal i 
Nordkraft. Det er idræt med trampoliner, hoppepuder, airtrack og springgrav m.m. 
Det er en opfordring, vi har fået fra forældre til børn, som ikke kan deltage i DGI´s 
tilbud. Opstart i februar 2017.
Til Sportens store gallafest i Boksen i Herning, blev Rikke Nielsen udnævnt som 
”Årets forbillede”, for hendes indsats med at starte KIDZ håndbold. Tillykke til 
Rikke med denne udnævnelse. Det er fuldt fortjent. 

Badminton og Taekwondo

I efteråret startede vi badminton og taekwondo op. Det var en svær opstart for 
begge idrætsgrene. Der kom desværre ikke mange til de første træninger, men det 
lykkedes dog at få gang i begge idrætsgrene. 

Der er efterfølgende kommet flere til badminton. Der er træning hver fredag efter-
middag, og der er plads til flere spillere. 

Vi har desværre valgt at stoppe med taekwondo pga. for få deltagere. Træningen 
var tidligt mandag eftermiddag. Nok et dårligt tidspunkt. Det spiller nok også ind, 
at træningen foregik på Løvvangskolen, som skal lukkes. Vi har mod til at prøve 
igen. Håber, at der efter sportsskolen er flere, som har lyst til taekwondo, og vi 
dermed kan starte op igen. 

Sportsskole

Der var igen sommersportsskole i den første uge af skolernes sommerferie. Igen 
var der mange deltagere, som havde nogle gode dage med sport. Sportsskolen 
plejer at koste penge, men denne gang var en udtagelse. Vi havde nemlig tjent ca. 
41.000 kr. ved at sælge hotdogs til DM i hotdog spisning på Gammel Torv. Knap 
50 frivillige fra klubben var med til at samle alle de penge sammen. Flot klaret og 
tak for den store indsats. Tak til Tulip og Event Aalborg, for at de tænkte på os. Vi 
har sagt, at vi er klar igen næste gang. 

Idræt for børn og unge med fysisk handicap

Desværre får vi ikke tilgang af børn og unge med fysisk handicap. Vi har flere 
idrætsgrene, som tidligere havde en ungdomsafdeling. Det er meget svært at få 
nye i gang. Er det skolereformens skyld? Vi hører desværre fra forældre, at deres 
børn er trætte efter den lange skoledag. Får de dyrket idræt i skoletiden? Svaret er 
desværre nej. Vi har hørt fra skoler, at de har svært ved at aktivere børnene. Hvad 
skal de sætte dem til? tit er der kun 1-2 elever på skolen med fysisk handicap. 

Vi har haft nogle rigtig gode idrætsdage i samarbejde med special klasserne fra 
Vester Mariendal Skole. De har været i Nordkraft og til en idrætsdag i Skovdalen. 
Nogle få kom i gang med idræt, men det kunne være mange flere. 

Vi har også haft nogle gode dage sammen med elever og lærerer fra Aalborg Døve 
Blinde Skolen. I første omgang havde de nogle timer med vore instruktører her i 
Nordkraft. Men vor vurdering af børnene var, at de fungerede så godt i de enkelte 
idrætter, at det ville være bedre at lade dem integrere i vore øvrige idrætter. 

Efterfølgende var der mange med på vores sportsskole og nogle er startet til Kidz 
håndbold.

Vi vil forsøge at lave Para Sportsdage i Nordkraft og andre af vores idrætsanlæg. 
Det bliver en form for ”kom og prøv” som vil foregå lørdag formiddag. Vi håber, 
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at når først forældrene ser den glæde, deres børn har med sport, så kommer de 
gerne igen.

Afslutning

Tusinde tak skal lyde til alle vores frivillige / medspillere. Uden alle disse ildsjæle, 
var det ikke muligt at drive en klub som I. H. Aalborg. Tak til kontoret for den ser-
vice I yder klubbens medlemmer.

Ligeledes en stor tak til personalet på idrætspladser og haller. Tak til Aalborg Kom-
mune for støtte til vores aktiviteter og det gode samarbejde. En tak DHIF og til 
Jørn Erik Simonsen for hjælpen og samarbejdet. Tak til vores samarbejdsklubber, 
SIFA, DGI og sponsorer. 

Tak til klubbens medlemmer og ledsagere, uden jer var der ingen forening. Vi er 
stadig Danmarks bedste og største idrætsforening for mennesker med handicap.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen
Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg
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- tilpasset idræt for alle!
I. H. Aalborg


