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Laura til EM i svømning
       Eindhoven • Holland

K
O
N
D
IP
O
S
T
E
N

N
r. 

16
8 

• S
ep

te
m

be
r 2

01
4



Aalborg
...vild med sport



Formanden har ordet

Efter en rigtig go’ sommer, er der kommet 
godt gang i idrætten igen. Sommeren 
startede med den årlige sommersports-
skole i uge 27. Endnu engang en stor 
succés, hvor ungdommen havde nogle 
gode dage. Trænerne og de praktiske 
hjælpere hyggede sig også. Alt lignede de 
andre år, lige på nær af, at der var komme 
selvforsvar med. En succés, som helt sik-
kert bliver gentaget næste år. 

I år deltog der ca. 50 børn og unge, og 
næste år, håber jeg, at der kommer flere 
med. Det er en stor skam, at der ikke er 
flere, som får denne oplevelse. Vi håber, at 
et bedre samarbejde med Aalborg Kom-
mune, kan være med til at få flere med. 
Vi hører desværre, at det er personale 
resurserne, der er skyld i at fritidscentre, 
bosteder m.m. ikke deltager. 

Som nævnt i sidste blad, har der været 
en del af sted til EM og VM stævner i 
udlandet. Jeg tror aldrig, vi har haft så 
mange på diverse landshold som nu. Der 
er opnået mange flotte resultater – til-
lykke herfra. Nogle har været nævnt på 
hjemmesiden eller facebook. Hvis ikke 
klubben modtager resultater fra delta-
gerne, har vi desværre ikke mulighed for 
at bringe dem videre. Det er vigtigt, at vi 
kommer i pressen med de gode historier. 
Det kunne også være spændende at læse 
om turen her i bladet. Husk, jer som har 
været af sted, send resultater m.m. så 
hurtigt som muligt til klubbens kontor. 

Klubben nye idrætsgren – Kajak roning, er 
kommet rigtigt godt i gang. Der er fundet 
et rigtigt godt trænerteam med Jonas i 
spidsen. Jeg havde selv den fornøjelse, at 
prøve en tur i kajakken. Har man lyst til at 
prøve, så husk skiftetøj, man kan blive våd 
(egen erfaring). Med det sommervejr vi 
har haft, er roning i kajak en perfekt sport. 
Der er træning hver søndag fra 10.00 til ca. 
12.00. Kajakroning holder pause, når det 
begynder at blive for koldt. Til foråret er 
deltagerne og trænerteamet klar igen.

Klubben skal igen afholde FM i fodbold 
sidste weekend i september. En anden 
klub meldte fra og med kort varsel over-
tog vi stævnet. Det er et stort stævne, 
hvor der kommer hold fra hele Danmark. 
Allan og Kristoffer er i gang planlægnin-
gen af stævnet. Med hjælp fra forældre 
til et Aalborg Chang U12 hold, er det 
muligt. De står for forplejning, opsætning, 
oprydning og meget mere. Dermed kan 
de tjene penge, som de skal bruge til en 
fodboldtur til Barcelona for U12 holdet. 
Dette er et meget godt eksempel på, 
hvad vores samarbejdsaftaler også kan 
bruges til. Mere om stævnet i næste Kon-
diposten.

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen, formand   
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Fredag den 29. august blev flagene hejst på Pleje-
hjemmet Kornumgård, hvor vores æresmedlem 
Svend skulle fejre sin 85 års fødselsdag for venner 
og familie.

Svend har i rigtig mange år bl.a været fast hjælper 
i herreomklædningen ved svømning i Vadum-
hallen og flere af de ”gamle” kolleger og venner 
derfra, mødte op for at ønske tillykke, hvilket han 
blev utrolig glad for!

Svend 85 år...
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Alle syntes, at det havde været en rigtig go’ eftermiddag 
med kaffe og lagkage og historier fra de go’e gamle 
dage!

Endnu engang hjertelig tillykke med dagen!

I.H. Aalborg
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Jeg skulle svømme mit primære løb, 
som jeg havde trænet til siden sommer, 
nemlig 100 meter brystsvømning. Målet 
var klart, kravtiden til EM skulle i hus, 
og nervøsiteten var dermed også på sit 
højeste. Alligevel gjorde jeg mig klar til 
løbet, og endelig blev det min tur til at 
vise hvad jeg havde i ærmet. 

Jeg slog ind og kunne kigge på tiden 
1.34.64. Tiden som lige nøjagtig var nok 
til at deltage ved EM. 

Mit første EM i svømning!

Ca. en uge senere satte jeg mig ned 
sammen med min træner, for at snakke 
om min målsætning frem imod EM. 
Målet var endnu engang klart, en finale-
plads ved EM 2014 ville være en kæmpe 
oplevelse for mig. 

Tiden gik og jeg trænede som en gal og 
tog op til flere gange til træning med så 
ømme arme at jeg knap kunne bruge 
dem. Men som det siges: ”Smerte er 
svaghed der forlader kroppen.” 

I marts måned opnåede jeg kravet til Europamesterskaberne 
i Eindhoven, Holland. Mere præcist var det den 9. marts 2014. 



   >>
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Det blev tid til sommerferie for de fleste, 
men jeg måtte fortsætte træningen 
inden det hele for alvor skulle fyres af 
til EM, som lå i slutningen af sommer-
ferien. En del af glæden ved at træne 
i sommerferien var at to af ugerne til-
bragte jeg sammen med landsholdet 
i Tyrkiet. Træningsfaciliteterne i Belek 
fik lov til at danne rammerne om den 
hårde træning og det intensive fokus på 
det kommende mesterskab. Herligt at få 
lov til at trække sig væk fra hverdagens 
rammer og indstille kikkerten på egen 
træningsudvikling.

Det blev endelig fredag den 1. august, 
og klokken cirka 16.00 ankom vi til Eind-
hoven. Vi fik tjekket ind på hotellet, og 
kom op på værelserne, hvor vi kunne 
slappe lidt af og pakke ud inden afte-
nens træning. Et par timer senere gik 
vi over til hallen, som var ved at blive 
klargjort inden første stævnedag stod 
for døren 3 dage senere. 

Som dagene gik blev det tid til første 
stævnedag, men for mit vedkommende 
skulle der stadig finpudses detaljer, 
da jeg først skulle svømme torsdag. 
Dagene inden min debut, brugte jeg 
på at sluge al den erfaring til mig som 
var muligt, så jeg var godt rustet til at 
det var mig, der skulle i vandet. Disse 
dage var jeg fyldt af forskellige følelser. 
Følelser som var en god blanding af det 

hele - spænding, nervøsitet, fornem-
melsen af at være en del af noget så 
stort og ikke mindst glæde. Som det 
konkurrencemenneske jeg nu er, blev 
jeg hurtigt grebet af stemningen og 
begyndte efterhånden at mærke som-
merfuglene i maven, men samtidig gik 
jeg også rundt med et kæmpe smil på 
læben. 

Det blev nu torsdag og dagen hvor 
jeg skulle svømme og have min inter-
nationale debut. Der var tid til at sove 
lidt længere end normalt, da jeg først 



Kærkommen ApS
Tlf. 70 26 72 72

www.kaerkommen.dk



Scan QR-koden med mobilens scanner, indtast CPR- og 
kontonummer og godkend. Så let er det nu blevet at 
tilmelde nye regninger til Betalingsservice. 

Mobil Betalingsservice er en gratis tjeneste, der gør 
det muligt at tilmelde regningen til Betalingsservice 
på under 1 minut. Læs mere på: www.nets.dk

Værs ’go! Her er I.H. Aalborgs QR-kode, hvis I ønsker at 
tilmelde alle regninger fra os til Betalingsservice – nemt 
og enkelt!

Betal regninger fra I.H. Aalborg 
med ”Mobil Betalingsservice”
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skulle svømme om aftenen i finalen i 
100 meter bryst for damer klasse SB8. 
Dagen blev indtil da brugt på de sidste 
forberedelser og afslapning. 

Tiden for dagens, årets, svømmekar-
rierens højdepunkt nærmede sig som 
dagen skred frem og sommerfuglene 
baskede efterhånden godt rundt i krop-
pen. Efter en god opvarmning og kon-
kurrencedragten var skruet på kroppen, 
bevægede jeg mig mod ”callroom” for 
første gang.

Med følelsen af at have opnået den 
maksimale præstation slog jeg ind og 
kiggede op på resultatet. Der stod det - 
med tiden 1.33,16 fik jeg en fjerde plads 
ved min internationale debut. En følelse 
af glæde susede gennem kroppen, hvil-
ket også gav mig et ekstra boost frem 
mod den næste sæson. 

Laura M. Christensen



Svendborgvej 21 · 9220 Aalborg Ø
Tlf. 29 60 50 54 · www.ne -skjott.dk

Skjøtt Tømrer & Snedker ApS

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

Når samarbejde 
betyder noget

www.jorton.dk
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Det lykkedes desværre ikke for Peter 
Rosenmeier at genvinde verdens-
mesterskabet i para-bordtennis. 

I finalen i Beijing blev det til et 1-3 
nederlag til 1. seedede Alvaro Valera 
fra Spanien.

Det er første gang i karrieren at Peter 
tabte en finale ved et stort internationalt 
mesterskab, og det kostede ham altså 
VM-titlen. 

Rosenmeier, der er forsvarende euro-
pamester og PL-guldvinder fra 2008, 
var ellers godt på vej mod et titelfor-
svar efter første sæt, der blev vundet 
11-9. Men i andet sæt fik den spanske 
verdensetter for alvor gang i sit spil og 
kom hurtigt foran 6-1. Peter fik kæmpet 
sig tilbage på 5-6, men derfra var det 
Alvaro Valera, der havde overskuddet og 
styringen i den underholdende kamp.

Peter var skuffet over anden pladsen, og 
sagde selv efter nederlaget:

- Lige nu er det ikke specielt rart. Jeg 
ville rigtig gerne have vundet den her. 
Det betyder, at jeg er nødt til at spille 
fire år mere for at få dem alle tre (EM, 

VM og PL, red.) på samme tid. Så det er 
op ad bakke, men det må man jo tage 
med, lød det fra Rosenmeier.

I skrivende stund, er Peter Rosenmeier 
og Kenneth Bech i gang med holdtur-
neringen ved VM, og her vil de forsøge 
at spille Danmark videre til semifinalen 
fra en svær pulje med Ungarn, Polen 
og Brasilien.

Vi krydser fingrene for guld!

VM-sølv til Peter Rosenmeier i 
Para-bordtennis
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Nej, det skal man ikke nødvendigvis. Det 
er nemlig så smart, at kuglen kan sendes 
af sted fra en rampe, som er placeret 
foran banen, hvis man ikke har så mange 
kræfter eller dårlig balance.

Hver fredag eftermiddag mødes en flok 
glade spillere i bowlinghallen på Løv-
bakken i Nørresundby. Nogle er gående, 
og andre sidder i kørestol. De, der ikke 
kan håndtere kuglen selv, har deres 
personlige hjælpere med, som tager sig 
af de praktiske ting; f.eks med at stille 
rampen op og hente kuglen. 

Bowlingkuglerne bliver anbragt på ram-
perne foran spillerne i kørestol, og så 
kan spillet begynde. Der bruges selvføl-
gelig forskellig teknik for siddende og 
gående spillere, men i begge tilfælde 
kræver det øvelse at få kuglen styret 
ned af banen, for at få væltet så mange 
kegler som muligt.

Det er selvfølgelig sjovest, når alle kegler 
vælter ud til alle sider, og giver et kryds 
på skærmen. Nogen fører deres helt 
eget private regnskab med krydser og 
point i det hele taget. Der er en løbende 
konkurence gennem året, hvor man kan 
erhverve sig en vandrekegle. Den højest 

Præsentation af en idræt - Bowling

scorende gennem året, får sit navn på 
keglen, og kan beholde den til næste 
sæson.

Spillet er vigtigt, men lige så vigtigt er 
sammenholdet, kameratskabet, pau-
serne og den hyggelige snak man får 
over en kop kaffe eller en sodavand. 
Mange har kendt hinanden i årevis, 
og snakken går livligt i pausen mellem 
serierne.

Bowlinghallens personale gør også 
deres bedste for at spillerne skal føle 
sig velkomne. Der kan handles i shop-
pen, og når spillet stoppes på grund af 
en teknisk fejl, arbejdes der på sagen til 
spillet kører igen.

Når sæsonen er ved at være slut, holdes 
der en hyggelig afslutning, hvor spillere 
og hjælpere samles i hallens café og 
spiser godt. Spændingen stiger når Leah 
og Jan gør klar til at uddele pokaler. 
Hvem har scoret flest point i den sidste 
turnering? Der er en pokal til det gående 
og en til det siddende hold.

Har du spørgsmål angående bowling, 
så kontakt: Leah - 24 83 07 03 
eller Jan - 40 81 56 45

“Hva’ er bowling?” – “det er noget med at sende en tung kugle hen 
af en bane og vælte nogle kegler nede for enden”. – “Nå, det må 
være noget, man skal være stærk for at kunne”? 
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Vestre Havnepromenade 9
9000 Aalborg – Tlf. 9630 6400

ARTISTICARTISTIC
Gentlemen Only

Danmarksgade 64
9000 Aalborg

Tlf. 98 12 00 48

modefrisør for ham & hende
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Marshalls Allé 125
9220 Aalborg Ø
Tlf. 99 30 26 00
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Tour de Bornholm 2014 blev på alle 
måder en stor succes. Vejret var så frem-
ragende, at man skulle tro, det stadig 
var sommer, og så var der hele 16 Race-
Runnere, der stillede til start i årets løb, 
hvilket er ny deltagerrekord.

Tilsammen løb de 16 RaceRunnere 
hele 230 kilometer på de bornholm-
ske bakker i den stegende hede. God 
opbakning fra publikum, familie og 
hjælpere ude på ruten gjorde, at opga-
ven alligevel var til at klare.

Fra I.H. Aalborg deltog Jonas og Jacob, 
der hver især løb 15 km og 6 km.

RaceRunning: 
“Tour de Bornholm” og FM I Randers

Den 23. august var der FM i Randers, og 
der deltog Lykke og Hayla fra I.H. Aal-
borg – og begge gjorde det rigtig flot!

I det hele taget er vores racerunning 
afdeling i stor fremgang. Der har været 
så mange henvendelser fra personer, 
der ønsker at komme i gang, at det nu 
er ved at knibe med at have racerunning 
cykler nok. Men det er jo et luksuspro-
blem, og skulle du have lyst til at prøve, 
skal du ikke tøve med at ta’ kontakt til: 
Henrik: 20 73 75 85.



Vognmand 
Niels Pedersen & Sønner A/S

K. Christensens Vej 2 L
9200  Aalborg SV

Tlf. 9810 0014  
E-mail: kp@npogsonner.dk

www.npogs.dk

Savannevej 2 • 9220 Aalborg Ø • Tlf. 98 93 59 20

www.ifnedbrydning.dk

Nedbrydning • Miljøsanering • Diamantskæring og boring



I.H. Aalborg er vært for

Fodbold FM
På Aalborg Chang's baner lørdag den 27. sep.

Provstejorden 13, 9000 Aalborg

Der spilles kampe fra 

kl. 9.00 - ca. 17.00 

Kom og hep!
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Støt SIFA 

- de støtter os!



Stjernehusene
Tlf. 99 82 33 60

Døgninstitution og a�astningstilbud 
for børn/unge med ADHD

Liftup ApS
Hagensvej 21 • 9530 Støvring
96 86 3020        mail@liftup.dk

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
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Her i løbet af foråret har kontormusene 
på klubbens kontor haft mulighed for 
at ”hilse” på både statsminister Helle 
Thorning-Schmidt, da hun tilbage i 
januar for første gang valgte at afholde 
sit pressemøde uden for Christiansborg, 
og Nordkraft i stedet dannede kulissen.

I april havde vi så royalt besøg af HKH 
Kronprinsesse Mary. Hun var med til 
åbningen af ”Forskningens døgn”.

I juni lagde HKH Dronningen og Prins-
gemalen også vejen forbi Aalborg og 
Nordkraft. Og udover at se dem, havde 
vi også fornøjelsen af at se garderhusar-
regimentet øve med de mange flotte 
heste (der er en go’ udsigt fra 9. niveau!)

Vi er spændte på hvem den næste 
kendis mon bli’r.

Kontoret og kendisserne
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Toms Guld Barre sportsprisens formål 
er at fejre unge sportstalenter for deres 
ekstraordinære præstationer i årets løb. 
Danskerne indstiller talenterne, så det 
sikres, at hele landet bliver ’støvsuget’ 
for fantastiske sejre. Takket være 628 
indstillinger har juryen fundet 25 regio-
nale kandidater, og nu kan danskerne 
være med til at bestemme hvilke fem, 
der skal anerkendes og honoreres med 
10.000 kr. Der uddeles fem priser – én 
for hver region. ”Guld Barre Prisen skal 
gå til regionens bedste talent. Alle fem 
kandidater er dygtige, men kun én af 
dem kan vinde. Vi håber, at alle i Region 
Nordjylland vil deltage i afstemningen og 
dermed være med til at udpege vinderen”, 
fortæller Marianne Forsingdal, Senior 
Brand Manager hos Toms Guld Barre.

Laura er indstillet til
Guld Barre Prisen 2014
For tredje år i træk skal der findes fem regionale vindere af årets Guld 
Barre Pris. Danskerne har indstillet mere end 600 unge regionale 
sportstalenter og enestående holdindsatser. Efter første jurybehand-
ling står 25 sportspræstationer tilbage. De fortjener at blive fejret. I 
Region Nordjylland står kampen mellem fem dygtige kandidater, 
som har udmærket sig i disciplinerne roadracing, svømning, kite 
buggy, karate og roning.

Fart, præcision og udholdenhed i 
Nordjylland
Årets fem kandidater til Guld Barre 
Prisen i Region Nordjylland er præcise, 
hurtige og udholdende. De indstillede 
er:
- Christoffer Gøth fra Farsø. Han kører  
 roadracing og vandt DM i 2012 og  
 2013. Hans resultater er så flotte, at  
 han er forhåndsudtaget til EM i Spa- 
 nien i oktober. 
- Laura Martens Christensen fra Aal- 
 borg. Hun svømmer bl.a i I.H. Aalborg 
 og har kvalificeret sig til EM i svøm- 
 ning for handicappede, da hun slog  
 fem personlige rekorder ved Danish  
 Open tidligere på året.
- Nicolas Kenneth Jackson fra Brøn- 
 derslev. Han kører kite buggy, og i en 
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 alder af 14 har han vundet de danske 
 kite buggy-mesterskaber for voksne. 
- Casper Lidegaard fra Storvorde. Han  
 har for første gang i 17 år hentet en  
 udenlandsk medalje i karate hjem  
 til Danmark, da han vandt sølv ved de 
 Nordiske Mesterskaber. 
- William Wisholm fra Skørping. Han  
 har vundet DM-guld i dobbeltsculler 
 og sølv i singlesculler foruden at  
 sætte verdensrekord i maraton-
 roning. 
Med så stærke kandidater vil der med 
sikkerhed være god grund til at fejre et 
af talenterne i Region Nordjylland, når 
vinderen kåres d. 1. november.      

Svømmetalent vandt sidste år
Sidste års vinder af Guld Barre Prisen var 
svømmeren Viktor Bromer, hvis talent 
og træningsvilje imponerede juryen 
og danskerne på Facebook. Han havde 
vundet adskillige danske mesterskaber 
sølv ved EM og slået rekorden i but-
terfly – men han var og er en god klub-
kammerat, der altid møder folk med et 
smil. Guld Barre Prisen gav Viktor endnu 
mere blod på tanden, og nu træner han 
hårdere end nogensinde. ”Det, at folk 
anerkender én, er skønt, og det vil man 
jo gerne have mere af, så jeg vil helt klart 
sige, at jeg har trænet hårdere det sidste 
år, efter jeg fik prisen”, fortæller Viktor 
Bromer, der ved EM i Berlin i år vandt 
guld i 200 m butterfly. ”Guld Barre Prisens 

vigtigste opgave er at fejre de unge og 
talentfulde regionale sportstalenter, som 
vi har i Danmark. Det kan være meget dyrt 
at dyrke eliteidræt, og vi hjælper gerne 
en lille smule, så nye dragter eller ekstra 
trænertimer kan komme inden for ræk-
kevidde”, slutter Marianne Forsingdal.

Stem om hvem 
der skal have guldet! 
Fra i dag og indtil d. 15. oktober kan alle 
via www.facebook.com/TomsDanmark 
stemme på én af de nominerede fra hver 
region. Der kan stemmes en gang pr. 
dag. Den kandidat, der får flest stem-
mer på Facebook, får en stemme med, 
når juryen voterer fra d. 15. oktober og 
frem til d. 1. november. 

D. 1. november offentliggøres de fem 
regionale vindere og i alt 50.000 kr. gives 
til vinderne af Guld Barre Prisen 2014. 

For mere information kontakt venligst:
Maria Gamarra, Essencius: 
mg@essencius.dk 
eller tlf. 30 26 03 08   



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

Alt indefor buketter
begravelse & bryllupsbinderi

Gugvej 79 • 9210 Ålborg SØ
Tlf. 98 14 93 44



Herrefrisør

VAGN TOFT 
Danmarksgade 21 • 9000 Aalborg

Tlf. 98 13 09 14

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



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 2014
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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.



Sponsoreret

Gørtlervej 15
9000 Aalborg

Tlf. 30 99 05 05
www.gulvserv.dk

Kattedamsvej 30 D
9440 Aabybro

Tlf. 29 70 59 08

Østeraagade 20 - 9000 AALBORG
Telefon 98 11 57 88
www.john-bull.dk

Live musik hver weekend

John Bull Pub

So�endalsvej 93 
9200 Aalborg

Tlf. 96 31 39 50 
www.aalborg-engineering.com



Ferieplanen 2014-2015
• Efterårsferie uge 42 (fra mandag den 13.10.14 - søndag den 19.10.14 - begge dage inkl.)
• Juleferie uge 51-52 (fra mandag den 15.12.14 - søndag den 04.01.15 - begge dage inkl.)
• Vinterferie uge 8 (fra mandag den 16.02.15 - søndag den 22.02.15 - begge dage inkl.)
• Påskeferie uge 14 (fra mandag den 30.03.15 - søndag den 05.04.15 - begge dage inkl.)
• Sommerferie uge 25-32 (fra mandag den 15.06.15 - søndag den 09.08.15 - begge dage inkl.)
Ferieplanen gælder alle aktiviteter. Alle aktiviteter holder lukket på helligdage. Ret til ændringer forbeholdes.

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

Næstformand:
Jeanette M. Christensen
Ådalsvej 17
9210 Aalborg SØ
Mobil: 61 79 37 90
E-mail: aadalen@c.dk

Kasserer:
Gerd Skantorp
Heilskovsgade 11
9000 Aalborg
Mobil 29 92 27 37
E-mail: gerd@ihaalborg.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
Syrenvej 27, 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
Kontor og telefontid: 
tirsdag og torsdag kl. 10 - 14
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: 
27.10.14
Bladnr. 169 udkommer: 
Primo december
E-mail: kondiposten@ihaalborg.dk

Ferieplanen 2014 - 2015

Idrætsforeningen for handicappede i Aalborg
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Idrætter - kontakt

Aerobic	for	udviklingshæmmede:	
Rikke Klokker, Tlf. 20 61 53 66
Email: klokkerline@hotmail.com

Atletik: 
Katrine D. Mikkelsen, Tlf. 23 11 53 39
Email: katrine478@hotmail.com

Boccia:
Hans Jensen, Tlf. 98 17 62 37
Email: hansjensen65@hotmail.com

Bordtennis:
Christian Broen, Tlf. 20 43 11 58
Email: bagerbroen@hotmail.com

Bowling:
Leah Nielsen, Tlf. 24 83 07 03
Email: leahnielsen@youmail.dk

El-hockey:
Kristoffer Stormark, Tlf. 41 82 95 07
Email: kristoffer@stormark.dk

Electric	Wheelchair	Hockey	-	EWH:
Rasmus Yder, Tlf. 27 24 19 91
Email: rasmusyder@hotmail.com

Floorball: 
Helge Overgaard, Tlf. 30 20 32 43 
Email: hockeyparmer@gmail.com

Fodbold børn og unge:
Jan Sørensen, Tlf. 40 33 24 77
Email: jans@privat.dk

Fodbold voksne:
Kristoffer Stormark, Tlf. 41 82 95 07
Email: kristoffer@stormark.dk

Goalball: 
Frederik Thøgersen, Tlf. 25 11 65 51 
Email: frederik_th@hotmail.com

Hockey	for	udviklingshæmmede:
Simone Dige Larsen, Tlf.  28 51 96 45
Email: simonedigelarsen@yahoo.dk

Håndbold:
Mikkel Vejnø Risager, Tlf. 42 73 50 60
Email: m.v.risager@gmail.com

Konkurrencesvømning:
Jeanette M. Christensen, Tlf. 61 79 37 90
Email: aadalen@c.dk

Kørestolsbasket:
Jens Fruergaard, Tlf. 98 38 07 76
Email: jens.fruergaard@sport.dk

Kørestolsfodbold:
Rasmus Storgaard, Tlf. 26 83 50 96
Email: superspasser@gmail.com

Kajak:
Jonas Østergaard Juhl, Tlf. 22 27 89 80
Email: alicebirkbak@gmail.com

Racerunning:
Alice Birkbak, Tlf. 21 80 37 73
Email: alicebirkbak@gmail.com

Sejlads:
Ole Jacobsen, Tlf. 24 25 14 40
Email: oc.jacobsen@live.dk

Skydning:
Hans Ole Olesen, Tlf. 98 17 98 83 
Email: birthe-sole@mail1.stofanet.dk

Sportsskole:
Kontoret, Tlf. 98 16 72 82
Email: kontakt@ihaalborg.dk

Svømning, vandgymnastik 
og spinning i vand: 
Kontoret, Tlf. 98 16 72 82
Email: kontakt@ihaalborg.dk

"Vild med dans":
Rikke Klokker, Tlf. 20 61 53 66
Email: klokkerline@hotmail.com

"Vild med bevægelse":
Kontoret, Tlf. 98 16 72 82
Email: kontakt@ihaalborg.dk
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Langhøj Aalborg • Jellingvej 7 • 9230 Svenstrup



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

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

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

Aalborg City Syd
Hobrovej 440 • 9200 Aalborg SV Tlf. 98 38 26 44

www.babysam.dk


