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I.H. Aalborg og 
Svømmeklubben Nord 
indgår samarbejde
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Langhøj Aalborg • Jellingvej 7 • 9230 Svenstrup



Formanden har ordet

En dejlig sommer er forbi, og jeg håber, I alle 
har haft en god ferie. Der er nu kommet fuld 
gang i idrætten igen. 

Sportsskolen blev atter en stor succes. Der 
blev gået til den i fodbold, vild med dans, 
atletik og svømning,  som var linjeidræt-
terne. Som ”kom og prøv” idrætter, var der 
bl.a. bowling, håndbold og hockey. 

Som noget nyt i år, var der også en ”rigtig” 
fodboldskole, som var lavet i samarbejde 
med DBU. Denne skole blev holdt samtidig 
med Aalborg Chang´s fodboldskole. En stor 
tak til alle jer, som deltog som trænere, 
madhold, kontor, det praktiske m.m. 

Der arbejdes på at starte goalball op i Aal-
borg. En idrætsgren som vi har haft for flere 
år siden. Goalball henvender sig til menne-
sker med synshandicap. Der er planlagt et 
opstartsmøde sidst i august, så måske er vi 
allerede i gang, når du læser dette. Det er en 
henvendelse fra DHIF’s goalball udvalg, som 
gerne vil have flere klubber i gang. Social- 
og Integrationsministeriet har afsat en pulje 
på kr. 835.000, som kan søges til idræt for 
børn og unge med synshandicap. Vi håber, 
at vi derfra kan få lidt tilskud til opstarten.

Samarbejdsaftaler har jeg tidligere skrevet 
om. Nu har vi lavet en ny, denne gang 
med Svømmeklubben Nord. Vi har arbejdet 

sammen i flere år, men vi har aldrig rigtigt 
haft papir på hinanden. Det er specielt 
svømningen på Gl. Lindholm og konkur-
rencesvømningen, vi samarbejder om, og 
I kan læse mere om dette andet steds i 
dette blad.

Kondipostens fremtid, har vi snakket en del 
om i bestyrelsen og i infoudvalget. Flere og 
flere foreninger dropper deres klubblade, 
da det er dyrt at sende ud og nyhederne 
tit er gamle. Via mail, internet og facebook, 
kan man hurtigt få sendt friske nyheder ud. 
Der er blevet arbejdet på at lave en form 
for nyhedsbrev, som sendes ud via mail, 
eller alternativt kan hentes på klubbens 
hjemmeside, og dem der ikke har adgang 
til internet, kan selvfølgelig hente nyheds-
brevet på kontoret eller få det tilsendt. Vi 
har en kontrakt der gælder resten af året, 
og hvad der herefter kommer til at ske med 
Kondiposten, kan du helt sikkert læse om 
i næste nummer. Efter næsten 40 år med 
vores kære medlemsblad, er det svært at 
sige farvel, men vi skal også huske at kigge 
fremad og følge med udviklingen. 

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen, 
formand
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SKÆNK LIVET SMAG...
SIGURD MÜLLER VINHANDEL A/S

OTTO MØNSTED VEJ 2 • 9200 AALBORG SV • 98 18 50 99 • VIN@SMV.DK



Flot Check fra ForeningsEl

Så fik vi penge for en flot indsats, 50.101,36 

kr. var det helt nøjagtige beløb på den check 

vores formand Jan Karkov Sørensen fik over-

rakt fra Energi Nord. 

Det er derfor vort håb, at alle kan se, at det 

er en god ting at melde sig som sponsor 

via ForeningsEl. Hvis du ikke allerede har 

tilmeldt dig – husk det koster dig ikke noget 

– så gå ind på vor hjemmeside og meld dig 

– eller ret henvendelse til vort kontor, der 

kan guide dig.

Vores formand havde udskrevet en konkur-

rence på facebook om at gætte beløbet på 

checken. Vinderen blev Dan Løvstrøm, der 

fik 4 DHIF lodder i gevinst.
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Vi har ind i mellem været nødt til 
at aflyse svømningen i Vadum. Det 
skyldes forurening i vandet – såsom 
opkast eller afføring – og det er 
selvsagt ikke noget vi kan forudse.

Når vi bliver nødt til at aflyse, forsø-
ger vi at få fat i alle der skal komme 
og svømme. Det gør vi hovedsa-
geligt ved at sende en sms med 
budskabet og de der ikke har oplyst 
deres mobilnummer forsøger vi at 
ringe til. Det er ikke altid vi får fat i 
alle, og det beklager vi – men vi gør 
vores bedste!

I kan hjælpe os ved at oplyse os 
jeres mobilnummer og så ellers 
sørge for at mobilen er tændt.

Husk også at meddele os hvis I får 
nyt mobilnummer, sletter fastnet-
nummeret eller lignende. 

I er velkommen til at maile disse 
oplysninger til os på: kontakt@ihaal-
borg.dk eller ringe på 98 16 72 82 
tirsdage og torsdage kl. 10 – 14. 

Du kan også selv rette disse oplys-
ninger via vores hjemmeside. Klik 
på ”Din side” og log ind med dit 
medlemsnummer som du finder på 
bagsiden af dette blad. Kodeordet 
er 9999 (dette kan du ændre). Når 
du er logget ind skal du på med-
lemssiden igen trykke på ”din side” 
og her finder du de oplysninger vi 
her om dig. Tjek om de er rigtige 
og ret evt. fejl og udfyld gerne de 
felter, hvor der ikke står noget. Er 
der ingen rettelser så tryk alligevel 
på ”gem ændringer” - så deltager 
du i nedenstående konkurrence.

Konkurrence
ALLE der er inde og tjekke deres 
medlemsoplysninger inden den 1. 
oktober er med i lodtrækningen 
om 2 biografbilletter eller 1 klub-
lottonummer. Vinderne får direkte 
besked og offentliggøres på hjem-
mesiden i uge 41.

Venlig hilsen
Kontoret

Medlemsoplysninger
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I februar startede sundhedscenter Aal-
borg  et tilbud til overvægtige borgere 
med psykisk funktionsnedsættelse, hvor 
der bl.a. skulle snakkes om mad, vægt-
tab og motivation. Holdet henvendte 
sig især til borgere, der bor alene eller er 
hjemmeboende og derfor ikke i det dag-
lige har kontakt til en institution eller et 
botilbud. Derfor bestod tilbuddet også af 
coaching om sund kost og livsstil i hver-
dagen, hvilket har været en stor succes. 

Projektet skulle også bestå af en mo-
tionsdel, og sundhedscenteret havde 
rettet henvendelse til I.H. Aalborg om et 
samarbejde om dette. Da kriblede det i 
fingrene på os for at være med, men af 
forskellige årsager kunne vi ikke finde 
ressourcerne til at arrangere det.

Men heldigvis trådte Aalborg Kommunes 
playmaker Søren Ørgaard til og tog sig af 
de administrative opgaver og planlæg-

ningen sammen med Sundhedscente-
rets Charlotte Lund. Så det lykkedes at få 
arrangeret en række træningsaktiviteter, 
med bla. nogle af vores instruktører, hvor 
deltagerne blev introduceret til forskel-
lige af vore idrætstilbud.

Der blev gået til den med energi og 
glæde i både hockey og aerobic samt i 
boccia. Mange af deltagerne blev meget 
begejstrede og der har vist sig en stor 
interesse for at fortsætte aktiviteterne 
og være med på I.H. Aalborgs hold. Så på 
den måde blev projektet også en succes 
set med I.H. Aalborg brillerne på. 

Udover aktiviteterne omkring vore 
idrætstilbud, har der bl.a. også været 
spinning i DGI-husets motionscenter i 
Nordkraft.

Projektet afsluttes til december, men 
eftersom det har været så stor en succes 

for alle parter, kan 
man kun håbe, at det 
bliver et tilbageven-
dende tilbud.

Sundhedsprojekt en stor succes



Når samarbejde 
betyder noget

www.jorton.dk
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Dronninglund Sparekasse har valgt at 
hædre Johnny Sort for hans mangeårige 
engagement i formandskab for Aså Bil-
lardklub. Johnny hædres også for hans 
mange initiativer af såvel kulturel og 
social karakter. Johnny fik ud over æren 
også en check på 10.000 skattefri kroner 
og en erindringsgave.

Her i I.H. Aalborg har vi også nydt godt 
af hans engagement i ”Frikvarteret” og 

har ladet os inspirere af nogle af hans 
foredrag. Han har også været med til 
at inspirere klubben til at være med i 
ForeningsEL, hvilket i høj grad har givet 
klubben et godt afkast.

TILLYKKE til Johnny. Vi glæder os alle-
rede til at høre om dit næste initiativ 
– for det kommer helt sikkert.

Fornem pris til Johnny Sort
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4 fantastiske dage for 48 deltagere, 9 
trænere, 22 ledsagere og 9 hjælpere. 
Ingen uheld, ingen sol forbrændinger 
men masser af godt humør, energi og 
gode oplevelser. Og grænserne for, hvad 
man kan, når man vil, blev endnu en 
gang rykket. Fantastisk også at se udvik-
lingen for deltagerne. Hvis man kun ser 
dem 1 gang årligt til sportsskolen, er det 
tydeligt, at idræt styrker motorikken og 
giver glæde hos deltagerne.

Traditionerne blev holdt: om formid-
dagen var der var fire linjeidrætter 
– fodbold, atletik, vild med dans og 
svømning, og om eftermiddagen var 
der mulighed for at prøve sig af i andre 
idrætter: hockey, håndbold, bowling og 
stjerneløb.

I år var der ekstra interesse omkring 
håndbolden. For det første har I.H. 
Aalborg taget denne sportsgren på 
programmet, og der er allerede fejret 

triumfer på banen. Der har været en 
overvældende tilslutning til idrætten 
fra dag 1. 

Dernæst var der 4 trænere – rigtige træ-
nere denne gang (altså dem, der også 
træner håndboldspillerne til hverdag) 
og der blevet øvet mange detaljer. Alle 
kunne f.eks. kaste straffe og flere kunne 
lave studsskud, da træningen var ovre. 
Det var bare rigtig godt. 
Fodbolden var i år delt op på 2 fod-
boldskoler. En på Chang i samarbejde 
med DBU og en i I.H. Aalborg regi. 
Begge skoler fik en rigtig fin uge, og 
der blev indøvet mange fine detaljer. 
Deltagerne havde igen i år held til at 
gøre de 2 trænere godt møre, når de 
deltog i træningen.

Vild med dans havde i år 2 udfordringer: 
træner Signe havde det ene ben i gips 
og der var 2 piger i kørestol. Alle klarede 
det med bravur. Det er inspirerende at 

Sportsskole 2013 
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se, at hvor der er vilje – der er der vej 
at finde. Gymnastiksalens stereoanlæg 
blev blæst igennem med bl.a. Justin 
Bieber og OMD. Jo, der blev sunget og 
danset til den store guldmedalje.

Svømmerne havde det let i år, for der 
var ikke så mange deltagere her. Til gen-
gæld var der næsten 1 træner til hver, så 
der blev prøvet rigtig mange ting – og 
man fik lært en masse. Forhåbentlig fik 
”vandhundene” endnu mere lyst til at 
gå til svømning i I.H. Aalborg. 

Trænerne i atletik havde let ved at moti-
vere deltagerne, for mange af delta-
gerne er også med, når det går for sig i 
Skovdalen. At det så forgår på en skole 
med andre baner er ikke nogen hin-
dring for at lege, løbe og kaste. Og der 
var mange hjælpere som også fik rørt 
sig – med store smil på læben.

Bowling er en sikker vinder. Her kastes 
der med kugler, så det er et under, at 
gulvet ikke splintres. Vild med dans 
kunne såmænd også være en del af 
dette her, for der blev taget mange 
sjove danse hop, når der blev taget 
kegler.

Trods stor succes for deltagerne kan 
det undre, at ikke flere DUS’er vælger at 
prioritere disse 4 dage.  Den glæde man 
oplever, når deltagerne kan fordybe 
sig i deres yndlingsidræt sammen med 
de andre i gruppen, er det hele værd. 
Her spiller man f.eks. ikke fodbold med 
nogen, der bare deltager, fordi det står 
på dagens skema. Alle er vilde med fod-
bold – og den glæde smitter. Det gamle 
ordsprog ”lige børn leger bedst” er ikke 
gået af mode i uge 27. – Vi håber, at se 
mange flere næste år.
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Julie har denne sommer deltaget  i Den 
Nordiske Idrætslejr for handicappede 
nordiske børn og unge i alderen 12-16 år. 

Den Nordiske Idrætslejr finder sted 
hvert andet år og de nordiske handicap 
idrætsforbund skiftes til at være værter. I 
år var Danmark værtsland, og Blåvands-
huk Kursus og Idrætscenter I Oksbøl 
dannede rammen om en uge fyldt med 
idræt og sjov for ca. 150 handicappede 
børn og unge.

Lejren er for både nye 
og erfarne idrætsud-
øvere, og giver delta-
gerne mulighed for at 
møde andre børn og 
unge fra de nordiske 
lande samt blive præ-
senteret for idrætter, 
de måske ikke kender 
i forvejen. 

Deltagerne træner, 
leger og konkurrerer 
ugen igennem, og på 
selve konkurrence-
dagen inddeles alle 
udøvere efter klassi-
ficering og handicap, 
så konkurrencerne 
bliver så retfærdige 
som muligt.

I løbet af lejren arrangeres der også 
forskellige sociale aktiviteter, som for 
eksempel kan være udflugter, ’kom-og-
prøv’-aktiviteter og mange andre sjove 
oplevelser.

Julie var så dygtig at vinde guld i el-
hockey, sølv i racerunning og bronze i 
svømning og vi er selvfølgelig glade på 
hendes vegne og ønsker hende stort 
tillykke!!!!

En glad og stolt vinder!



Sagavej 5 • 9260 Gistrup
Tlf. 44 88 71 10 • www.icopal.dk 

Kastetvej 21 A
9000 Aalborg

Tlf. 70 27 11 31
www.kaai.dk

Niels Frederiksen
Registreret revisor FRR

Direkte tlf. 9631 0771
nf@3h.dk

REVISIONSPARTNERSELSKAB

Hobrovej 317
9200 Aalborg SV

Tlf. 9811 3333
Fax 9811 3434

Mail: 3h@3h.dk
www.3h.dk
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Jeg kender nogle stykker, der i flere 
år har deltaget i DHIFs kursus ”Handi-
capidræt for alle” eller blandt kendere 
bare ”Uge 27”, og de har ved flere lej-
ligheder snakket om hvor go’ og sjov 
en uge det har været, og prikket til 
mig, om ikke også jeg ville med, så i år 
tænkte jeg, at nu måtte det være tid til 
at springe på!!!

Som mange sikkert allerede ved, er 
Egmont højskolen en meget tilgænge-

lig højskole med faciliteter der gør, at 
her er der plads til alle – uanset om man 
har et handicap eller ej. 

Rundt om skolen er der for eksempel et 
fint stisystem, der blandt andet fører lige 
ned til ”kajak huset” og badebroen; en 
lille tur som jeg tog hver dag eftersom 
jeg havde valgt kajak roning som mit 
hovedfag. Foruden dette var det muligt 
at vælge i mellem cykling, sejlads, idræt 
på kryds og tværs og kørestolsfodbold 
som hovedfag. 
Vi blev undervist i det valgte hovedfag 
hver formiddag og så onsdag og fredag 
eftermiddag. Resten af tiden stod på 
fællesundervisning og andet sjov, som 
jeg skriver om lidt senere.

Jeg havde egentlig tilmeldt mig almin-
delig roning, men da det hovedfag ikke 
blev oprettet på grund af for få tilmeldte, 
blev jeg spurgt, om jeg kunne have lyst 
til at prøve kajak i stedet for. Jeg sagde 
”ja” men med det forbehold, at jeg kunne 
blive flyttet over på en af de andre idræt-
ter, hvis nu ikke det var noget for mig – og 
det var selvfølgelig helt okay!

En højskoleuge fyldt med idræt 
– ja, tak!
Hver sommer i ugerne 26-31 arrangerer Egmont højskolen i sam-
arbejde med forskellige foreninger, kurser, hvis indhold spænder så 
vidt, at der med garanti er noget for enhver smag.



Martin A. Hansens Vej 7 
Ny Skovsgård • 9460 Brovst

Tlf. 20 45 25 46

Jammerbugten 
Ventilation

v/ Ove Hansen
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Vi var kun 6 på holdet + læreren og 
hjælpelæreren, så det var en lille flok, 
men det gav jo bare bedre mulighed 
for at få alle med, for selvom de fleste 
havde prøvet det før og tilmed havde 
deres egen kajak, så var vi stadig nogle, 
der var helt ”grønne”.

De første tre dage var vejret ikke godt 
nok til at vi kunne komme ud på ”rigtigt” 
vand, så vi startede ud med at øve for-
skellige teknikker inde i svømmehallen. 
Vi skulle for eksempel øve os i at komme 
op og sidde på kajakken, hvor den 
havde bunden i vejret. Så fik vi en pagaj 
i hænderne og skulle så øve støtte tag, 
som er tag man kan få stor gavn af, hvis 
det kniber med balancen og man føler, 
at man er ved at tippe rundt. Vi skulle 
også øve at komme i kajakken fra land 
af og vælte rundt nede i vandet og selv 
komme ud og op til overfladen. Vi var 
sammen to og to og det fungerede 
meget godt.
Jeg fik dog aldrig helt lært det med at 
komme ud af kajakken, så da vi skulle ud 
på havet, kom jeg i en to’er kajak med 
hjælpelæreren Mathias bag ved mig – 
men det blev det ikke kedeligt af, for det 
krævede faktisk en del øvelse at få vores 
armtag synkroniseret. Men som dagene 
gik, blev det bare bedre og bedre, og jeg 
blev faktisk lidt bidt af det.

Onsdag eftermiddag fik vi undervisning 
af vores lærer i brug af forskelligt kajak-

udstyr og hvordan man skulle gebærde 
sig i naturen, hvis man en gang kunne 
tænke sig at ro til nogle af småøerne. 
Der er nemlig visse tider på året, hvor 
det ikke er tilladt lægge til, fordi fugle og 
sæler yngler der, og det så vil forstyrre 
dem for meget, hvis der kunne komme 
alle mulige rendende. Bagefter dette 
viste hun billeder og fortalte om en 
rotur, hun havde været på til Grønland, 
hvilket alt sammen var utroligt spæn-
dende og lærerigt.

Torsdag eftermiddag kunne vi alle 
sammen vælge mellem at tage ind til 
Aarhus havn og se Tall Ships Races, eller 
blive tilbage på højskolen og høre et 
foredrag om et kæmpe maleri (80m2), 
der hænger på en af væggene i høj-
skolens nye tilbygning. Det beskriver 
socialhistorien i Danmark og er malet 
af kunstner Jørn Bie. 

Jeg valgte at tage med de fleste andre 
ind og se på skibe. Jeg har selv to gange 
tidligere deltaget ombord på de ”han-
dicapvenlige” engelske skibe – Lord 
Nelson og Tenacious, så ville gerne gen-
opleve lidt af den særlige stemning der 
er, når over 100 smukke sejlskibe gør 
deres entré.

De andre eftermiddage og aftner, 
bestod fælles undervisningen blandt 
andet af foredrag med læge Michael 
Blomgren og Jonathan Richter, der for-
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v /  M a r t i n  A n d e r s e n

Snedronningens Vej 2 B
9230 Svenstrup
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www.total-vikarservice.dk

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

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

ForDig - din hjemmepleje
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talte om deres fantastiske tur til Afrika 
med B.S. Christiansen og ni andre fysisk 
handicappede.

Vi fik også besøg af en filminstruktør, 
der havde lavet en lille, men meget 
interessant film om tre ekstremt pas-
sionerede fodbold fans fra et meget 
fattigt brasiliansk kvarter. Vi så først 
filmen og bagefter fortalte instruktøren 
om meningen med den og om mødet 
med - og castingen af de tre personer.

Sidst på ugen fik vi besøg af en diætist, 
der lærte os en hel del om sund kost 
og ernæring og lørdag eftermiddag 
var der wellness for alle pengene, idet 
vi alle sammen frit kunne vælge, om 
vi ville have fodbad, massage, lakeret 
negle eller noget helt fjerde, imens vi 
lyttede til de blide svingende rytmer fra 
skolens calypso bar. Derefter var det tid 
til at finde det fine tøj frem og gøre sig 
klar til aftenens fest, hvor vi endnu en 

gang startede ud med en fælles sang 
inden alle kursets ledere og hjælpere 
blev hyldet. 

Og så var det tid til at tage hul på en 
virkelig lækker tre retters menu inden 
orkestret gik på scenen og spillede op 
til masser af dans. Der var VIRKELIG gang 
i den fra start til slut, og ikke på noget 
tidspunkt måtte de spille for et tomt 
dansegulv. Nej, det var stuvende fuldt 
hele tiden, og det var så dejligt at se al 
den energi og livsglæde, der bare fik frit 
løb. FEDT, FEDT, FEDT!

Søndag middag var det tid til at vende 
næsen hjemad igen med hovedet fuldt 
af ny energi og nye inputs. Slut på en 
virkelig skøn og lærerig uge, som jeg 
meget gerne vil deltage i næste år igen, 
og måske kunne det også være noget 
for dig?

/Anja 



CONTAINERE TIL ALT
salg og leje

Isoleret container • Køle-frys container • Mobilt slagteri
Mobilt midlertidig køkken • Manskabsfaciliteter til byggepladser

Containere i alle størrelser • Mobil produktionsenhed
Mobil salgsbod

Se de mange muligheder på dc-supply.dk

DC-SUPPLY A/S | T: 7023 1380

Gørtlervej 15
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www.gulvserv.dk

Nørresundby Bank
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Med venlig hilsen
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Vi har haft et godt samarbejde med 
Svømmeklubben Nord i mange år, for 
det er der, flere af vores elitesvømmere 
træner. Vi har også haft et godt sam-
arbejde med træner og livredder i Gl. 
Lindholm.  

Men da vi nu gerne vil lave et tættere 
samarbejde, har vi valgt at få papir på 
hinanden, og det vil helt sikkert gavne 

Samarbejdsaftale 
med Svømmeklubben Nord

vores konkurrenceafdeling på 
Gl. Lindholm, for det er vig-
tigt at få talentudviklet vores 
dygtige svømmere, så vi igen 
kan få nogle af dem med til 
Paralympics (PL). 
Igennem tiden, har klubben 
haft flere deltagere med til 
PL, hvor der er blevet vundet 
mange medaljer. 

Aftalen blev underskrevet 
i Svømmeklubben Nord´s 
klubhus af Stine Sørensen 
(formand) og mig. Aftalen 
er allerede startet, og der er 
kommet ny træner om ons-
dagen på Gl. Lindholm. Hun 
hedder Sarah og er uddannet 
fysioterapeut, men er også 
tidligere elitesvømmer.

Jeg er sikker på, at det ikke er den sidste 
samarbejdsaftale der bliver lavet. I det 
sidste år har vi lavet aftaler med Aalborg 
KFUM om håndbold og Aalborg Chang 
om fodbold, hvilket begge steder har 
resulteret i, at vi har fået nye medlem-
mer og rigtig gode træningsforhold.  

Jan Karkov Sørensen 
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I.H. Aalborgs racerunnere skulle for 
første gang afholde et stort stævne, 
men som altid har vi en forening, hvor 
medlemmer og hjælpere er klar til at 
give en ekstra tørn. 

Organisatorisk var Alice og Lars vores 
evige soldater, som i månederne inden, 
havde lagt et godt stykke forarbejde, for 
at dagen bare skulle klappe. Vi må sige 
at dagen var en succes, og landstræ-
neren var også  vældigt begejstret for 
forholdene og stævnet i Aalborg.

Selve stævnet blev afviklet fra middag, 
hvor skyerne truede med at give os et 
skyl, men heldigvis drev skyerne væk og 
solen skinnede solrigt ned over vores 
skønne racerunnere resten af dagen.

Stævnet blev afviklet med militær præ-
cision, med hjælp fra Finn Yde og junior 
fra Aalborg Atletikklub. Dem skylder vi 
en kæmpe tak for indsatsen. Desværre 
var krudtet blevet vådt til det sidste løb, 
så startpistolen drillede en smule.

Gennem dagen var der flere drabelige 
dueller, hvor ganske få sekunder, selv 
hundrededele skilte løberne fra hinan-
den. Det blev til fire verdensrekorder, 

bl.a. løb vores lokale landsholdsløber 
Hayla Silva Søndergaard en verdens-
rekord på 100 m, Hayla vandt guldme-
daljer på 100 m, 200 m, 400 m og 800 
m i RR1. Det var en rigtig god optakt til 
det kommende VM i Holland, som afvik-
les den 14. september, hvor vi ønsker 
alle løbere og hjælpere en rigtig god 
tur, med håbet om mange medaljer til 
Danmark.

Maria Hald var for første gang rykket 
op som senior til trods for hendes 15 år, 
men hun overraskede alt og alle ved at 
vinde tre guldmedaljer på 100 m, 200 m 
og 800 m i RR4.

Jacob Birkbak vandt sølvmedaljer på 
100 m og 200 m i RR1. 

Tove Nanny Bjerregaard vandt 100 m 
og vandt sølvmedalje på 200 m i RR2. 

Michael Thyregod vandt tre sølvmedal-
jer på 200 m., 400 m. og 800 m i RR2. 

Vi havde også to debutanter i juniorklas-
sen med; Lykke Lavdal Kjær og Daniel 
Salar Hayes, som begge gjorde en rigtig 
fin tid. Vi håber, der er mange løb for 
dem fremadrettet.
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Brutto-landsholdet benyttede stæv-
net til at have en træningssamling om 
søndagen, og her var Aalborg igen en 
succes. Der var ros fra landstræneren, 
og han gav udtryk for at Aalborg i frem-
tiden vil være en seriøs kandidat til de 
forskellige stævner og samlinger. 

Tak til alle løbere, hjælpere og tilskuer 
for at gøre FM 2013 til en rigtig god 
oplevelse!

Af Henrik Nielsen ”RaceRunning Aalborg” 
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Mandag
Kl. 16.00 -  17.00 Kørestolsfodbold hele hallen
Kl.  17.00  -  17.30 Kørestolsfodbold bane 1
Kl.  17.00  -  19.00 Bordtennis bane 2
Kl.  17.30  -  19.00 El-hockey bane 1 
Kl.  19.00  -  20.00 Storstolshockey bane 1    
Kl.  19.00  -  20.00 Basketball bane 2
Kl.  20.00  -  21.00 Basketball hele hallen 

Depotmanden er til rådighed fra 16.30 – 21.30
Bane 1  er den nærmest vinduet og bane 2  er nærmest tribunen.

Tirsdage
Kl.  16.00  -  18.00   Boccia 1/3 hal nærmest tribunen
Resten af hallen benyttes af DGI.

Torsdage
Kl.  16.00  -  17.30   Boccia 1/3 hal mod vinduerne
Kl.  16.15  -  17.45   Halhockey 1/3 hal mod tribunen
Kl.  17.30  -  20.00   Elhockey 2/3 hal mod vinduerne

Tiderne er incl. opstilling, nedtagning og oprydning.

Nye træningstider i Multihallen 
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Energi Nord
Du kan støtte I. H. Aalborg med 2 øre pr. 
kilowatttime strøm du bruger.
Alle kan støtte os via ForeningsEl, også 
selv om man ikke er medlem af I.H. 
Aalborg. Dette gælder også hvis du er 
eksisterende kunde hos Energi Nord. Er 
du ny kunde hos Energi Nord, og skifter 
til ForeningsEl,  får vi en ekstra bonus 
hvert år.

OK støtter sporten
Med et OK benzinkort kan du støtte I.H. 
Aalborg med 5 øre for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker.
Tilmeld dig aftalen ved at oplyse os dit 
navn og dit kortnummer, som du finder 
på dit OK benzinkort. Kontakt kontoret, 
så ordner vi resten. Vi kan også hjælpe 
dig med at anskaffe et OK benzinkort.

KlubBonus.dk
Med et gratis kort til KlubBonus.dk, støt-
ter klubben med et beløb, hver gang du 
bruger kortet. F.eks. giver det 5 kr. pr. 
Perfect Wash og 10 kr. pr. Perfect Shine 
bilvask, du køber hos Shell Express. 

Du kan også bestille fyringsolie hos 
iNordvativ-olie, så får klubben 100 kr. 
pr. 1000 liter. Der er mange andre mulig-

Støt klubben

heder, og det er gratis at få og bruge 
kortet. Dine varer og ydelser købt via 
KlubBonus.dk koster det samme som 
normalt. 
 
Klublotto
Støt din klub - vind præmier. Hver 
måned fra september til maj udloddes 
1x300 kr., 1x200 kr., 3x100 kr. samt et 
nyt lod.
Et lod gælder for sæsonens 9 træknin-
ger, og koster kun 100 kr.

Læs mere om hvordan du gør på 
www.ihaalborg.dk under medlems-
service.
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ART: Beløb Opkræves til betaling
Aktiv Kontingent   300  kr. pr. kvartal  Feb.      April      Sept.       Nov.
Passiv kontingent  100 kr. årligt Marts
Indmeldelsesgebyr 50 kr. Opkræves ved indmeldelse
Bowling 800 kr. 1.halvår * Feb.     Sep.
Kommunegebyr** 250 kr. pr. kvartal Feb.      April      Sept.       Nov.
Klublotto 100 kr. pr. lod årligt Juni
Opkrævningsgebyr 6,00 kr.  Opkræves hver gang
Rykkergebyr 50 kr. Opkræves ved rykkeropkrævninger
Licens til DHIF 100 kr. Opkræves for hver konkurrence-
  idrætsgren man deltager i
Stævnegebyr 100 kr. Opkræves for hver konkurrence-
  idrætsgren man deltager i 

*Bowling:   Egenbetalingen fastsættes for hver sæson
**Kommunegebyr Gebyret er for medlemmer bosat udenfor Aalborg Kommune

•	 På	vores	hjemmeside	www.ihaalborg.dk	kan	du	under	medlemsservice	se	hvad	
 du får for dit kontingent m.m.
•	 Via	vores	hjemmeside	kan	du	også	betale	dit	kontingent	mm	–		via	”din	side”
•	 For	at	logge	ind	skal	du	bruge	dit	medlemsnummer	som	du	finder	bag	på	
 Kondiposten – samt et kodeord 9999
•	 Udover	at	kunne	betale	kontingent	m.m.	–	kan	du	tjekke	om	de	oplysninger			
 vi har på dig er korrekte, og evt. rette dem.

•	 HUSK	–	evt.	udmeldelse	skal	ske	skriftligt	til	kontoret	–	gerne	på	mail	
 kontakt@ihaalborg.dk

Administrationen

TAKSTER 2013
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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

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

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

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

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

Deadline til næste blad: 10.10.13
Bladnr. 165 udkommer: 
Medio november  2013
E-mail: kondiposten@ihaalborg.dk

Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

Aerobic	for	udviklingshæmmede:	
Rikke Klokker, Tlf. 26 18 09 25
 
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. 40 33 24 77

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

Konkurrencesvømning:
Jeanette M. Christensen, Tlf. 61 79 37 90

Kørestolsfodbold:
Rasmus Storgaard, Tlf. 98 17 21 60

Kørestolstennis:
Jan Sørensen, Tlf. 40 33 24 77

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. 26 18 09 25

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

Håndbold:
Mikkel S. Holmgaard, Tlf. 28 64 54 64
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Sponsoreret

Boligforeningen 
Vanggården

Brohusgade 2 B, 9000 Aalborg  
 

Tlf. 96 33 13 31
info@bfvang.dk

Tømrer- &
Snedker�rmaet

Poul
Mortensen aps

Absalonsgade 26 • 9000 Aalborg

98 16 28 12



Afsender: I.H. Aalborg - Teglgårds Plads 1, niv. 9 -  9000 Aalborg

OK støtter også 
Dansk Handicap
Idræts-Forbund
Tlf.: 70 10 20 33 • www.ok.dk


