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Sportsskole 
- for børn og unge med handicap

Aalborg, 1. - 4. juli 2013

K
O
N
D
IP
O
S
T
E
N

N
r. 

16
2/

39
. å

rg
an

g 
- M

ar
ts

 2
01

3

Vild med dans
                 Svømning

             Håndbol
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             Bowling

             Hockey

                 Fodbold

                 Atletik



Langhøj Aalborg • Jellingvej 7 • 9230 Svenstrup



Formanden har ordet

Siden sidste Kondiposten, er det lykkes klub-

ben at få gang i håndbold. Vi har lavet et 

samarbejde med Aalborg KFUM, hvor vi 

bruger deres trænere og hal. I november 

havde vi det første møde, og den 17. januar 

var vi klar til opstarten i KFUM Hallen. Vi 

var meget spændte på hvordan det ville 

gå, men det viste sig, at der var basis for at 

starte håndbold for mennesker med udvik-

lingshandicap i Aalborg. 

Der mødte 17 friske nye håndboldspillere 

op, hvoraf der var flere kendte fra andre 

idrætsgrene i klubben, men der kom også 

nogle nye medlemmer.

I vores forening vil der altid være idræts-

grene, som har tilgang af nye deltagere, 

mens andre har det svært. Vores hockey-

afdeling har oplevet tilbagegang af delta-

gere, og det er en skam, når man tænker på 

de gode rammer vi har. Der trænes i Nord-

kraft hver torsdag og vi har et godt træner-

team. Vi vil prøve at lave en kampagne, for at 

få nye i gang. Vi håber på at flere vil møde op 

fra væresteder og  bosteder m.m. Desværre 

kan vi  se en nedgang af medlemmer fra 

disse steder. Jeg tror, at besparelserne på 

personalet, går ud over deltagelse i fritids-

aktiviteter, og det er meget trist, da delta-

gelse i fritidsaktiviteter er meget vigtigt. 

Når jeg kigger ud af vinduet nu, kan jeg se 

at det sner, og tænker dermed på skiferie. 

Igennem næste 25 år, har der hvert år ved 

denne tid været medlemmer af sted på 

klubbens skitur. Desværre er turen aflyst i 

år, da der var for få deltagere, og der ikke 

kom penge ind fra fonde m.m. Der var ellers 

gjort et stort arbejde af skiudvalget for at få 

turen op at stå. Tidligere var der venteliste 

til turen, men i de sidste år har deltager-

antallet været faldende. Det er ærgerligt, 

for jeg tænker tilbage på rigtig mange gode 

ture. Skituren var også med til at give et godt 

sammenhold i klubben. 

Det bliver svært at få turen startet op igen, 

men måske et samarbejde med Aalborg 

Skiklub, kan være løsningen?

Et spændende forår venter. Racerunnerne, 

fodbold og atletik har trænet udendørs 

uanset vejret, men de glæder sig til, det 

bliver varmere. Tror fodboldspillene har 

det lidt ligesom køerne – de glæder sig 

til at komme på græs. Det bliver helt nyt 

græs, nemlig på Provstejorden hos Aalborg 

Chang. Så nu får de igen et klubhus - noget 

som fodboldspillerne har savnet efter flyt-

ningen til Nordkraft. Afdelingen håber også 

at flytningen, kan være med til at få nye 

fodboldspillere til klubben. Det er nok mere 

sejt at sige ”jeg spiller fodbold hos Aalborg 

Chang” end ”Jeg spiller hos handicapidræt”. 

Der kommer helt sikkert mere om flytningen 

i det næste blad. 

Med sportslig hilsen

Jan Karkov Sørensen 
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Vores mangeårige medlem, medspiller 
og æresmedlem Kirsten ”TUT” Nielsen, 
sov stille ind fredag den 16. november.
Tut var med i foreningen helt fra klub-
bens start for 40 år siden - i svømning -, 
som fast hjælper i omklædningen – en 
opgave hun bestred i mange år, indtil 
helbredet ikke kunne mere.
Tut’s daværende mand døde desværre 
tidligt, men hun fik en ny livsledsager i 
Svend, som hun opnåede at være gift 
med i over 30 år. Også Svend var hjælper 
i omklædningen og de to fulgtes ad uge 
efter uge – år efter år til Vadum eller til 
andre gøremål i foreningen.
Tut og Svend var bocciadommere i 
rigtig mange år og drog land og rige 
rundt sammen med foreningens boc-
ciaspillere. 
I foreningens festudvalg deltog Tut - 
igen sammen med Svend - i adskillige år. 
De har sammen planlagt og afviklet et 

utal af bankospil, sommer- og julefester, 
filmaftener og meget andet i tidens løb.
Tut og Svend blev æresmedlemmer i 
foreningen i 2002.
Tut var på sin rolige måde med til at give 
udøverne en god oplevelse, uanset om 
de skulle have hjælp i omklædningen – 
om der skulle dømmes i en bocciakamp 
eller hjælpes på anden måde ved for-
eningens arrangementer. Hun var ikke 
den der råbte højt, og hendes væsen 
indgød tryghed og tillid.
Tut, der blev 76 år, havde været syg 
gennem nogle år og boede de seneste 
måneder på plejehjem i Brønderslev.
Vi sender vores varmeste tanker til 
Svend og familien.
Tak for alt!

Æret være Tut’s minde, 
Jan Karkov Sørensen
Formand

Mindeord
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
3.   Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
 Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens vedtægter
6. Valg af kasserer
 På valg er Gerd Skantorp der ønsker genvalg
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 På valg er Jan Krogh Sørensen, Kristoffer Stormark  og Lars Thyregod  
 Jensen der alle ønsker genvalg
8. Valg af 2 suppleanter
 På valg er Rasmus Storgaard  og Jannie Thorup Beierholm
 Rasmus Storgaard ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Jeanette 
 Martens Christensen i stedet for Jannie Thorup Beierholm, der er indtrådt  
 i bestyrelsen for Thomas G. Christensen. 
9. Valg af 2 revisorer
 På valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen 
10. Valg af 1 revisorsuppleant
 På valg er Jimmy Andersen
11. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og eventuel 
vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen.

Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, 
at pågældende ikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun 
udøves ved personlig fremmøde.

Ordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
Onsdag den 10. april 2013 kl. 17.00 Nordkraft, niv. 6.
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Generalforsamlingen foregår på Nord-
kraft på 6. niveau. Samme niv. som DGI 
– rytmiksalen (elevatorer ved Biffen).

Bestyrelsens beretning og forslag til 
vedtægtsændringer kan I finde på vores 
hjemmeside www.ihaalborg.dk , fra den 
12. marts.
Hvis du ønsker et trykt eksemplar af 
beretningen og/eller af forslag til ved-
tægtsændringer, kan disse afhentes på 
vores kontor, fra den 12. marts.

Hvis du ønsker at få et trykt eksem-
plar af beretningen og/eller forslag til 
vedtægtsændringer tilsendt, kan du 
ringe til vores kontor på 98 167282 eller 
maile til kontakt@ihaalborg.dk – husk 
at oplyse navn og adresse samt post-
nummer.

Foreningens regnskab kan også ses 
på vores hjemmeside når revisionen 
er færdig – datoen vides endnu ikke. 
Kan også afhentes eller tilsendes ved 
henvendelse til kontoret, når det er klar.

Endeligt program for generalforsam-
lingen kan I finde på vores hjemme-
side – men det foreløbige program ser 
således ud:

Kl. 17.00 Generalforsamling
Kl. 18.30  Spisning 
Kl. 19.30 Underholdende indslag eller 
foredrag - info kommer snarest"
Kl. 21.00 Slut

Tilmelding til spisning er nødvendig. 

Er du bosat i Aalborg Kommune og har 
brug for kørsel til og fra generalforsam-
lingen, skal dette bestilles. 

Tilmelding til spisning og bestilling af 
kørsel skal ske SENEST den 2. april
på mail kontakt@ihaalborg.dk  
eller på 98 16 72 82.

Hele arrangementet er gratis – også for 
hjælpere.

På gensyn
Bestyrelsen

Praktisk info om 
generalforsamlingen den 10. april



Bastholms Jukeboks
Hjedsbækvej 317 A, St. • 9541 Suldrup • Tlf. 27 26 56 66 • www.www.bju.dk
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
3. Eventuelt
 
Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, 
at pågældende ikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun 
udøves ved personlig fremmøde.

Ekstraordinær 
generalforsamling 2013
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling 
Onsdag den 15. maj 2013 kl. 17.00
Nordkraft, Idrætsadministrationen, niv. 9.

Den ekstraordinære generalforsamling 
foregår på Nordkraft, niveau 9, i fælles-
området ved vores kontor/klublokale 
(elevator E1 ved Biffen).

Foreningen er vært ved en let forfrisk-
ning.

Kørsel for bosatte i Aalborg kommune 
skal bestilles senest den 6. maj på mail 
kontakt@ihaalborg.dk eller på 98 167282.
Forslaget til vedtægtsændringer findes 
på vores hjemmeside – ønsker du et trykt 
eksemplar kan det afhentes på konto-
ret – eller tilsendes ved henvendelse til 
kontoret.

Praktisk info om ekstraordinær 
generalforsamling den 15. maj
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Handicap Idræts Festival 2013

Dansk Handicap Idræts-Forbund invite-
rer i samarbejde med Viborg Kommune, 
Lavia Viborg og det lokale foreningsliv 
til Handicapidrætsfestival. Festivalen 
er for idrætsudøvere over 15 år, med 
et bevægelses- eller synshandicap, og 
afholdes i dagene fra fredag d. 31. maj 
til søndag d. 2. juni 2013.

Deltagerne har mulighed for at vælge 
imellem flg. idrætter: Atletik og Race-
Running, Bordtennis, Bowling, Cykling, 
El-hockey, Fodbold, Goalball, Golf, Køre-
stolsbasket, Kørestolsrugby, Præcisions-
orientering, Ridning og Sejlads.

I nogle idrætter er der FM eller en anden 
turneringsform.

Prisen for alle idrætsudøvere – uanset 
formen, hvorpå din idræt bliver afviklet 
– er 250 kr. incl. overnatning på skole.
Ønsker man anden overnatning skal 
man selv bestille og betale dette og der 
gives IKKE afslag i den førnævnte pris 
på de 250 kr.

Den enkelte deltager skal selv betale for 
sin personlige hjælper.
I.H. Aalborg giver kørselsgodtgørelse. 

Tilmelding til skal ske til
gitta@ihaalborg.dk 
senest den 20. marts.

Du kan læse nærmere om festivalen på 
vores hjemmeside www.ihaalborg.dk 
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OK støtter også 
Dansk Handicap
Idræts-Forbund
Tlf.: 70 10 20 33 • www.ok.dk

Når samarbejde 
betyder noget

www.jorton.dk

SKÆNK LIVET SMAG...
SIGURD MÜLLER VINHANDEL A/S

OTTO MØNSTED VEJ 2 • 9200 AALBORG SV • 98 18 50 99 • VIN@SMV.DK
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Der mødte 17 spillere op, 
og de tog godt imod ini-
tiativet og var glade for 
træningen.

Håndbold for personer 
med udviklingshandicap 
er et nyt initiativ, som fore-
går i et samarbejde mellem 
Aalborg KFUM og IH Aal-
borg.

Træningen foregår tors-
dage kl. 16-17 i KFUM-hal-
len som ligger Under Lien 
77, 9000 Aalborg. 

Dejligt at vi efter flere års 
ønske har fået gang i denne 
aktivitet og det er dejligt, at 
vores medlemmer nu får 
mulighed for at være med 
i et rigtigt håndboldmiljø.

Vil du vide mere, så kontakt 
træner: Mikkel S.  Holmgaard 
på mobil 28 64 54 64 eller 
email: msl@dhif.dk

Håndbold fik en successtart

Torsdag den 17. januar blev den første håndboldtræning for personer 
med udviklingshandicap i Aalborg fløjtet i gang, og det blev en stor 
succes.
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I den kolde tid hvor vejret ikke altid 
indbyder til en tur på racerunningcyk-
len, laver atleterne og deres hjælpere 
sommetider andre underholdende akti-
viteter, for at vedligeholde venskaberne 
samt det sociale sammenhold, som vi 
værdsætter så højt i vores lille afdeling.  

I december havde vi et julearrange-
ment, hvor vi spillede pakkespil og 
spiste pizza. Lars Thyregod holdt en 
”lille” tale, hvor han opsummerede årets 
præstationer fra de forskellige stævner 
og arrangementer, vi har deltaget i. 

Hygge i Racerunning
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Bl. a. var Maria Hald til Juniorlegene 
i Oslo, og Michael Thyregod, Hayla 
Søndergaard og Jacob Birkbak var i 
Portugal. Nikolai Overgaard var i Tjek-
kiet, og det kom der i alle tilfælde en 
masse medaljer ud af. Hayla formåede 
at slå to verdensrekorder, og vores nye 
stjerne Nikolaj, slog fire verdensrekor-
der.  Vi havde en hyggelig aften, som 
igen bekræftede, at vi har en rigtig fin 
racerunning afdeling i Aalborg.

Lørdag d. 9. februar stod den på en 
svømmetur i Vadum svømmehal med 
mad bagefter.
 
I vandet blev der plasket godt igennem 
og hyggesnakket med hinanden. Der 
blev også moslet på svømmehallens 
store flamingolegetøj, så da vi var fær-
dige i vandet og skulle i cafeteriet og 
have mad, var alle godt sultne. 

Til den lækre tapas tallerken blev der 
sludret og lavet sjov med hinanden, 
bl.a. gik der drillerier i den, da to af del-
tagerne (Rasmus Storgaard og Jacob 
Birkbak) så deres chance for at drille 
Michael Thyregod, der var spændt fast i 
sin stol, og ikke kunne stille noget op, da 
de ville kilde og give et par kærlige klap. 
Alt i alt en dejlig tur, hvor der var mulig-
hed for at lære hinanden at kende i et 
andet element, og se andre sider end 
dem, man normalt ser på banen. 

Selvom vinteren ikke har forhindret Aal-
borg løberne i fortsat at træne flittigt, 
glæder vi os alle til at solen og sæsonen 
snart starter op. 

Venlig hilsen
Henrik Nielsen



Ravnbjerghus
- Opholdssted for børn og unge med psykiske og fysiske handicap

Oddevej 18
9560 Hadsund
Tlf. 98 58 20 55

www.ravnbjerghus.dk

Korinthvej 5 B
9220 Aalborg Øst
Tlf. 98 28 68 64

ForDig - din hjemmepleje

Royal Arctic Logistics A/S Aalborg

Telefon +45 99 30 32 34 
Telefax +45 99 30 30 65

ralog@ral.dk
www.ralog.dk

Grønlandshavnen
Langerak 17
Postboks 8100
9220 Aalborg Ø
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Laura slog Dansk Rekord 

Ved svømmeklubben Nord's klubme-
sterskab satte Laura Christensen dansk 
rekord i 1500 m fri svømning.

Laura svømmede de 1500 m i tiden 
23.18.32, hvilket er en forbedring på 
mere end et minut af den tidligere 
rekord. 
Laura stillede op i Klasse S9.
Stort tillykke til Laura med den flotte 
præstation. Super godt gået!

Fine bordtennis resultater 
til Malmö Open

To af vores ungdoms/junior-spillere 
i bordtennis, Oliver Mogensen og 
Rasmus Rasmussen, stillede op til årets 
turnering i Malmö. 
Rasmus kom hjem med en bronzeme-
dalje i klassen juniorer stående B, og det 
er rigtig godt gået. Oliver blev nr. 5 (delt) 
i Ungdom stående.
De to unge spillere stillede også op i de 
voksnes rækker. Oliver spillede sig helt 
frem til kvartfinalen, så det var rigtig 
flot. Rasmus vandt guld i B-spillet efter 
en flot indsats, hvor han i finalen var 
nede med to sæt, men kom tilbage og 
vandt kampen.

Peter Rosenmeier deltog også i stævnet, 
i stående klasse 6, hvor han stillede op 
for Malmö FIFH, som jo er den klub han 
træner i til daglig. Han tog guldet i sin 
klasse.
Tillykke til alle med de fine resultater.
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Total
Service
v /  M a r t i n  A n d e r s e n

Snedronningens Vej 2 B
9230 Svenstrup
Tlf. 21 19 19 59

www.total-vikarservice.dk

Sagavej 5 • 9260 Gistrup
Tlf. 44 88 71 10 • www.icopal.dk 
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Kørestolsfodbold tæt på
FM-slutspil

Vores kørestolsfodbold hold ligger, efter 
februar måneds hjemmestævne, nr. 2 i 
NeedCare-ligaen.
Til stævnet der foregik i Multisalen i 
Nordkraft, deltog seks hold fra ligaen, 
og vore modstandere var de nærmeste 
konkurrenter, Århus Rolling Devils og 
Copenhagen Bad Boys.
Vi indkasserede en sejr og et nederlag.  
Desværre var nederlaget på 0-1 netop 
til Århus Rolling Devils 1, som dermed 
passerede os med et point.
Til gengæld vandt vi 1-0 over Copen-
hagen Bad Boys 1, som så blev sat godt 
tilbage - til en fjerdeplads - i kampen om 
slutspillet i juni.

Da vi samtidig har et komfortabelt hul til 
ligaens nr. tre, Tjørring Dolphins, ser det 
rigtig godt ud i kampen om deltagelse 
i FM slutspillet, hvor fire hold skal spille 
om mesterskabet.

Gørtlervej 15
9000 Aalborg

Tlf. 30 99 05 05
www.gulvserv.dk
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Vi er en gruppe bestående af friske fyre 
og trænere, som spiller halhockey en 
gang om ugen i Multisalen på Nordkraft. 
Vi spiller torsdag eftermiddag 16.15-
17.30. 
Vores træning består hovedsageligt af 
en masse kampe og spil på kryds og 
tværs af holdet. Der indgår både tek-
niske og taktiske aspekter i spillet, men 
mest af alt en masse spil, hvor intensi-
teten og gejsten er høj. Vi har et rigtig 
godt sammenhold, hvor alle hjælper 
hinanden og tager hensyn til hinanden.
Et par gange om året er vi ude og spille 
kamp mod andre hold. Hobro har været 
modstandere i de sidste par kampe. 
De har besøgt os i Aalborg og vi har, så 

sent som i januar måned, besøgt Hobro 
til et arrangement bestående af fælles 
spisning og hygge efterfulgt af kamp. 
Dette giver motivation til at komme til 
træning, deltage aktivt og udvikle sig 
som hockeyspiller.
Vi håber på at kunne vække jeres inte-
resse for hockey og håber at se en masse 
nye spillere – både drenge og piger +16 
år, som er friske på at tage udfordringen 
op på hockeybanen og medvirke til et 
fantastisk sammenhold. 

Sportslige hilsner

Hockeytrænerne IH Aalborg
Gitte, Maria og Simone

Halhockey
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Skydebanevej 100 – 9000 Aalborg

98 10 25 60
www.nordjyskstaal.dk
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Har du lyst til at få pulsen op, farve i kinderne og 
smil på læberne, så er »Vild med Bevægelse« 
måske lige noget for dig!!!

Undervisningen strækker sig fra kendte gymnastik- 
øvelser til sjove aktiviteter med bolde eller andre red- 
skaber, og alle øvelserne og aktiviteterne bliver til- 
passet den enkeltes behov.

Omklædning foregår på niveau 4, men du kan også 
være omklædt hjemmefra.

Hvem kan deltage?

Målgruppen er for dig der har en fysisk funktions-
nedsættelse, såsom halvsidig lammelse, amputation, 
spastisk lammelse eller lignende. Du er også vel- 
kommen med rollator eller manuel kørestol.
Du skal være 25 år eller derover.

Hvor og hvornår?

Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg (3. sal)
Tirsdage:  kl. 12.00 - 13.00

Du skal være aktiv medlem af foreningen for at deltage. 
Det koster 300 pr. kvartal.
Hvis du allerede er aktiv medlem af Idrætsforeningen for 
Handicappede i Aalborg, koster det IKKE ekstra at del-
tage i »Vild med bevægelse«.

Tilmelding er nødvendig - gerne på mail: 
kontakt@ihaalborg.dk eller på 
tlf. 98 167282, mandag – torsdag kl. 9 – 14

“Vild med bevægelse”

Foto: Tao Lytzen
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Bevægelse og sjov sammen med andre ligestillede!
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Strikkepinden 
                                                                  - og den lille Zebra

Kig forbi og se alt det lækre garn fra Geilsk, Onion, Lana Grossa, 
Hjelholts uldspinderi, Viking Garn, Økologisk garn, Strikkekits fra 
Rasmilla, Strikkepinden - og den lille Zebra´s eget uldgarn samt div. 
opskrifter. Der er også børnetøj af mit eget mærke Zebra 0-6 år.

Åbningstider:
Tirsdag - torsdag kl. 13.00 - 17.30

Fredag kl. 13.00 -18.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00
Søndag - mandag lukket

Strikkepinden - og den lille Zebra

Jægergårdsgade 44 • 8000 Aarhus C • Tlf. 86 28 36 03 • www.strikkepindenogdenlillezebra.dk
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Støt I.H. Aalborg 

Her finder du flere muligheder for at 
støtte klubben på en nem måde. Du 
kan finde alle nyttige oplysninger samt 
tilmelde dig via vores hjemmeside 

www.ihaalborg.dk – se under medlems-
service – Støt klubben.

På forhånd tak

Energi Nord
Du kan støtte I. H. Aalborg, hver gang du tænder for kontakten. Vi 
har nemlig indgået et samarbejde med Energi Nord, som betyder, 
at de giver os 2 øre pr. kilowatttime strøm du bruger.

Alle kan støtte os via ForeningsEl, også 
selv om du ikke er medlem af I.H. Aal-
borg. Dette gælder også hvis du er 
eksisterende kunde hos Energi Nord. 

Skifter du til ForeningsEl, og er du ny 
kunde hos Energi Nord, får vi en ekstra 
bonus for hvert år, du er kunde hos dem.
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SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT 
F O R E N I N G S B L A D

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, 
kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad 
er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan 
være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt  
annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, 
f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores 
erfaring...

FL SPORTMARKETING
Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk
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I.H. Aalborg er vært for Region 1's afsluttende

Svømmestævne
i Vadumhallen søndag den 24. marts 2013

Kom og hep på svømmerne fra 

kl. 12.00 - ca. 15.00

OK støtter sporten
Hvis du har et OK benzinkort kan du støtte I.H. Aalborg med 5 øre 
for hver liter benzin eller diesel du tanker.

Du kan tilmelde dig vores sponsoraftale 
og derved være med til at støtte os. Du 
skal blot oplyse os om dit navn og dit 
kortnummer, som du finder på dit OK 
benzinkort.
Kontakt kontoret på tlf. 98 16 72 82 eller 
mail til: kontakt@ihaalborg.dk, så ordner 
vi resten.

Hvis du IKKE har et OK benzinkort, kan 
vi hjælpe dig med at anskaffe et. 

OK støtter mere end 1200 sportsklubber 
og du kan være med til at støtte os.

27



Med venlig hilsen

GJ Mink

www.sportshojskolen.dk

Annebergvej 55     DK-9000 Aalborg 
T:  98 13 13 11

Sponsoreret
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KlubBonus.dk
Få et gratis kort til KlubBonus.dk og støt f.eks. I.H.Aalborg med 5 
kr. pr. Perfect Wash og 10 kr. pr. Perfect Shine bilvask, du køber hos 
Shell Express.

Du kan f.eks. også bestille fyringsolie 
hos iNordvativ-olie, så får klubben 100 
kr. pr. 1000 liter. Eller bestil dit private 
tryghedsnetværk på HomeMayday.dk, 
så får vi også op til 100 kr.
Det er gratis for dig at få og bruge 
kortet, og det kan blive til mange penge 
for klubben.
Dine varer og ydelser købt via Klub-
Bonus koster det samme som normalt. 
Har du f.eks. et Shell kort, er du stadig 
medlem af Shell Express vaskeklubben 
og vasker derfor bil til ekstra lave priser. 

Klublotto
Støt din klub - vind præmier. Hver måned fra september til maj træk-
kes lod om 1x300 kr., 1x200 kr., 3x100 kr. samt et nyt lod.

Sæsonens spil starter i september 
måned og maj måneds trækning er 
sæsonens sidste. Et lod gælder for sæso-
nens 9 trækninger.
Prisen pr. lod er stadig kun 100 kr. og de 
kan købes i klubben, eller ved at indbe-
tale 100 kr. pr. lod på bankoverførsel til 
Spar Nord 9245 244-00-00676.
Overskuddet går hver gang til et formål 
der ellers ikke ville være råd til at gen-
nemføre.
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REVISIONSFIRMAET

LEON SEBBELIN
Statsaut. revisor cand.merc.

• EDB-bogføring
• Regnskabsudarbejdelse
• Revision
• Budgetter
• Skattemæssig assistance

Tlf. 98 33 77 77

LS …det lokale
alternativ

Jyllandsgade 41 - 9520 SKØRPING

• Anden økonomisk rådgivning

Herrefrisør

VAGN TOFT 
Danmarksgade 21 • 9000 Aalborg

Tlf. 98 13 09 14

Fredagscafe

Husk at vi hygger os i klublokalet den 
2. fredag hver måned, hvor alle over 18 
er velkomne.
Der er kaffe på kanden, og øvrige drik-
kevarer til salg fra kl. 17 og vi lukker igen 
senest kl. 22.

Der er mulighed for en god snak, for 
forskellige spil og hvad vi nu finder på.
Vi ses!"
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Med mor og far til teenageparty?

Nej, der lyder ikke sjovt. Det ville være 
meget skønnere at kunne tage af sted 
uden. – Men hvordan gør man det, 
hvis man er afhængig af lidt hjælp til at 
komme af sted?

Der findes en ledsagerordning for 12-18-
årige. Det er ikke en erstatning for en 
personlig hjælper, da det er en form for 
hjælp uden for hjemmet. Ledsageren 
har heller ikke en speciel uddannelse, 
men er en person, der har tid og lyst til 
at give lidt frihed til såvel den unge som 
forældrene.

Man kan få op til 15 timer om måneden 
– og Kommunen betaler lønudgiften. 
– Alle andre udgifter (entreer, biograf, 
forplejning og lignende) skal betales 
af forældrene. – Her er der dog mulig-
hed for hjælp: Danske Handicaporga-
nisationers brugerservice kan udstede 
et ledsagekort, der dokumenterer, at 
indehaveren har behov for ledsager. 

Kortet giver adgang til rabat på offentlig 
transport og på forskellige kulturinsti-
tutioner, f.eks. teatre og forlystelses-
parker (se mere på www.handicap.dk/
brugerservice/ledsagerkort  ) En anden 
mulighed er at søge udgifter refunderet. 
Man kan få op til kr. 797 om året (se mere 
på www.borger.dk )

Er du over 18 år, har du også mulighed 
for at søge en ledsager til aktiviteter 
uden for hjemmet. Spørg i din lokale 
Kommune.
 
Kunne du tænke dig at blive ledsager, 
skal du også henvende dig til den lokale 
Kommune. Der er brug for mange for-
skellige  typer mennesker, for  de prøver 
at sætte folk sammen efter de behov og 
interesser, de enkelte brugere har.
Check evt. www.socialstyrelsen.dk  eller 
kontakt din lokale Kommune.

BØGSTED A/S 

Hadsundvej 113-115, 9000 Aalborg, Tlf.: 98 13 40 22 www.boegsted-as.dk 

Din forhandler af Fiat, Alfa Romeo & Mitsubishi i Aalborg 
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Tømrer- &
Snedker�rmaet

Poul
Mortensen aps

Absalonsgade 26 • 9000 Aalborg

98 16 28 12

ADVOKATFIRMAET
BØRGE NIELSEN

Preben Bang Henriksen (H)
Mikki Nielsen (H)

Hasserisvej 174 • 9000 Ålborg
Tlf. 98 12 98 00
www.abnlaw.dk

Peder Fihl (H)
Morten Jensen (H)
Thomas Schultz (L)
Jan Hellmund Jensen (L)
Stephan Muurholm (H)

Anders Tolborg (H)
Peter Tornvig Fruelund (H)
Ulla Skov (H)
Luise Christensen (L)
Hans Christian Andersen (L)

Boligforeningen 
Vanggården

Brohusgade 2 B, 9000 Aalborg  
 

Tlf. 96 33 13 31
info@bfvang.dk

Martin A. Hansens Vej 7 
Ny Skovsgård • 9460 Brovst

Tlf. 20 45 25 46

Jammerbugten 
Ventilation

v/ Ove Hansen
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Formand:
Jan Karkov Sørensen
Sindalvej 9
9220 Aalborg
Mobil: 40 33 24 77
E-mail: jans@privat.dk

Næstformand:
Knud Rune Andersen
Kayerødsgade 5
9000 Aalborg
Mobil: 30 62 67 71
E-mail: knudrune@ihaalborg.dk

Kasserer:
Gerd Skantorp
Heilskovsgade 11
9000 Aalborg
Tlf. 98 16 39 52 Mobil 29 92 27 37
E-mail: silja07@stofanet.dk

Sekretær:
Jan Krogh Sørensen
J. Berthelsensvej 15C
9400 Nørresundby
Mobil: 40 81 56 45
E-mail: pjank@stofanet.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jannie Thorup Beierholm
Ravndalen 96, 9310 Vodskov
Mobil: 26 70 51 90
E-mail: racedog@gmail.com

Idrætsudvalget: 
Kristoffer Stormark
Hvalpsundvej 19
9220 Aalborg Ø
Mobil: 41 82 95 07
E-mail: kristoffer@stormark.dk 

Lars Thyregod Jensen
Skodsborgvej 74
9270 Klarup
Tlf. 98 31 70 93
Mobil: 51 62 46 35
E-mail: lhtjdesign@live.dk

Kontor og klublokale:
Nordkraft
Teglgårds Plads 1, niv. 9
9000 Aalborg
Tlf. 98 16 72 82 
E-mail: kontakt@ihaalborg.dk
www.ihaalborg.dk

Informationsudvalget:
Anja Kristiansen
Sygehusvej 8. st. 7.
9240 Nibe
Mobil 26 62 53 48
E-mail: kondiposten@ihaalborg.dk

Deadline til næste blad: 09.04.13
Bladnr. 163 udkommer: 
Medio maj 2013
E-mail: kondiposten@ihaalborg.dk

Annonceekspedition:
Handicapidræt
Søballevej 2 D, Veng, 
8660 Skanderborg
Tlf. 87 93 37 86
E-mail: info@handicapinfo.dk
- hvortil alle spørgsmål vedrørende 
annoncering bedes rettet...

Layout & tryk:
FL Tryk
Agerbakken 21
8362 Hørning
Tlf. 70 22 18 70

Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

Aerobic for udviklingshæmmede: 
Rikke Klokker, Tlf. 98 16 53 04
 
Atletik: 
Gitte Kær Jeppesen, Tlf. 30 48 59 25

Basketball:
Jens Fruergaard, Tlf. 98 38 07 76

Boccia:
Hans Jensen, Tlf. 98 17 62 37

Bordtennis:
Christian Broen, Tlf. 20 43 11 58

Bowling:
Leah Nielsen, Tlf. 24 83 07 03

El-hockey:
Kristoffer Stormark, Tlf. 41 82 95 07

Electric Wheelchair Hockey - EWH:
Rasmus Yder, Tlf. 27 24 19 91

Fodbold børn og unge:
Jan Sørensen, Tlf. 98 15 64 13

Fodbold voksne:
Allan Nielsen, Tlf. 28 90 16 01

Vild med bevægelse
Kontoret, Tlf. 98 16 72 82

Hockey for udviklingshæmmede:
Simone Dige Larsen, Tlf.  28 51 96 45

Konkurrence-svømning:
Thomas Christensen, Tlf. 26 28 05 76

Kørestolsfodbold:
Rasmus Storgaard, Tlf. 98 17 21 60

Kørestolstennis:
Jan Sørensen, Tlf. 98 15 64 13

Racerunning:
Alice Birkbak, Tlf. 98 48 23 30

Sejlads:
Knud Rune Andersen, Tlf. 30 62 67 71
 
Skisport:
Connie Thodberg, Tlf. 98 32 32 56

Skydning:
Hans Ole Olesen, Tlf. 98 17 98 83 

Sportsskole:
Kontoret, Tlf. 98 16 72 82

Svømning, vandgymnastik og spin-
ning i vand: Kontoret, Tlf. 98 16 72 82

"Vild med dans":
Rikke Klokker, Tlf. 98 16 53 04

" Vild med bevægelse":
Kontoret, Tlf. 98 16 72 82

Håndbold:
Mikkel S. Holmgaard, Tlf. 28 64 54 64
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Afsender: I.H. Aalborg - Teglgårds Plads 1, niv. 9 -  9000 Aalborg


