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I. H. AALBORG 
TILBYDER

Tilpasset motions-, og 
konkurrenceidræt for alle! 

Vores tilbud er IKKE genop-
træning og vores personale 
er ikke nødvendigvis special 
uddannede, men vi garan- 
terer, at de er velkvalifice-
rede (og passionerede) og 
vil gøre deres til at give alle 
vore medlemmer en god 
oplevelse.

Al idræt i foreningen foregår 
under betryggende ledelse 
og tilsyn!
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I. H. AALBORG 
TILBYDER

Tilpasset motions-, og 
konkurrenceidræt for alle! 

Vores tilbud er IKKE genop-
træning og vores personale 
er ikke nødvendigvis special 
uddannede, men vi garan- 
terer, at de er velkvalifice-
rede (og passionerede) og 
vil gøre deres til at give alle 
vore medlemmer en god 
oplevelse.

Al idræt i foreningen foregår 
under betryggende ledelse 
og tilsyn!

Efter en rigtig dejlig sommer, er idrætten 
kommet godt i gang igen. Igen i år var 
sommer sportsskolen en stor succés. Det 
var denne gang i nye omgivelser i Tornhøj 
Idrætscenter, Aalborg Øst. Vi har været 
glade for at være på Løvvangskolen i 
Nørresundby, men da skolen lukker, skulle 
der findes et nyt sted at være. Det blev en 
succés at flytte til Tornhøj Idrætscenter, 
hvor vi blev godt modtaget. Rammerne 
var også perfekte. Næste år vender vi 
tilbage i uge 27.

I flere idrætsgrene har vi manglet trænere. 
Flere af vores dygtige trænere har valgt at 
stoppe af forskellige grunde. Værst var det 
til svømning om onsdagen på Gl. Lind-
holm. Svømmeklubben Nord opsagde 
vores samarbejdsaftale. De har stået for 
rekruttering af trænere og livreddere. Vi 
skulle ud og finde et helt nyt trænerteam. 
Med kæmpe indsats fra Gerd, er det lyk-
kedes at få sammensat et godt hold af 
nye trænere. Efter oplæring var det nye 
team klar til at starte træningen den 5. 
september. En stor tak for indsatsen, til 
de trænere og medspillere, som har valgt 
at stoppe i klubben. Har man lyst til at 
være medspiller (træner og/eller anden 
funktion) i I.H. Aalborg, skal der sendes 
en mail med CV til klubben. Det hænder 
at der er forskellige jobs ledige.  

Det er så kedeligt at blive kontaktet om 
tyveri af vores udstyr. I slutningen af 

august havde vi indbrud i racerunner 
skuret i Skovdalen, samt i lokalet hvor 
vores nye kajakker står hos Kajakklub-
ben Limfjorden. Det er ikke første gang, 
at der er indbrud i vores skur og depoter. 
Vi gør alt for at sikre os for indbrud, men 
desværre lykkes det ikke altid. Vi har nu 
valgt at male vores navn på en del af vores 
udstyr. Selv om vi er godt forsikret, så er 
det ØV hver gang det sker. 

”Bevæg dig for livet” kommer I til at høre 
meget mere til. Vi er med i et samarbejde 
med DGI, Aalborg Kommune og Parasport 
Danmark, om at vi skal have flere men-
nesker med handicap til at bevæge sig. 
Undersøgelser viser, at mange af denne 
gruppe, ikke dyrker nogen form for 
motion. Et meget spændende projekt, 
som vi er glade for at være en del af. Vi 
håber, det kan være med til at få flere 
mennesker med handicap til at være en 
del af foreningslivet. Idræt er en god 
medicin. Min påstand er, at jo flere der er 
idrætsaktive – jo mere sparer samfundet 
penge. 

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen
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En fantastisk dag. Solen skinnede; ele-
verne var helt oppe på mærkerne, og de 
medbragte pædagoger var bare med på 
den. Alle deltog med stor iver og glæde 
i dagen, hvilket også var med til at gøre 
det til en helt fantastisk dag.

Generelt vil jeg sige, at det var en dag 
med vokseværk. Det er 2 år siden, vi 
sidst afholdte en lignende dag – dog 
har vi i mellemtiden afholdt sportsskole 
hvert år. Og her har der også været atle-
tik. Men i disse fantastiske omgivelser, 
var det en hel dag med atletik – selv 

"Atletik dag" i Skovdalen
om næsten halvdelen af eleverne bar 
en Kidz håndbold t-shirt. – Men vokse-
værket – det var jo en fornøjelse at se, 
hvor meget eleverne var vokset – både 
fysisk og mentalt. 

Nu står den næste udfordring for døren: 
en dag med alle de herlige elever inde i 
Nordkraft her i efteråret.

Vi glæder os allerede.

Gerd Skantorp
Arrangør
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Lørdag den 5. maj 2018 blev årets danske 
para-mesterskaber afholdt i Odense. 
I.H. Aalborg var repræsenteret med tre 
svømmere og to officials.

Laura Christensen vandt guld i 100 m 
fly i 1.21.86, sølv i 200 m medley i 
2.55.71 og 100 m ryg i 1.21.75 og bronze 
i 100 m bryst i 1.34.99.

Camilla Aagaard vandt guld i 50 m 
fly i 33.92, sølv i 50 m fri i 31.98, bronze 

Para-DM 2018

i 100 m fri i 1.09.38, som samtidig er 
dansk rekord. Camilla Aagaard vandt 
bedste juniorpræstation (årgang 2000 
og yngre).

Jan Johansen var i vandet 5 gange og 
svømmede nogle fine tider.

Jeanette Christensen
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I.H. Aalborg har ansøgt Tryg Fonden 
og Spar Nord om økonomisk støtte til 
indkøb af forskellige nye kajakker. 

Den 31. maj blev de 11 nyindkøbte kajak-
ker døbt i Lindholm Å. Klubbens for-
mand Jan Sørensen underskrev officiel 
samarbejdsaftale med Kano og Kajak-
klubben Limfjorden.

Kajakklubben har nogle særdeles fine 
faciliteter med kørestolsrampe, fine 
omklædningsrum, styrketræningsom-
råde med forskellige redskaber samt et 
ergometer rum med kajak romaskiner. 
De bruges når vejret ikke tillader sejlads 
på åen og fjorden. Her trænes teknik, 
balance, koordination, styrke og måske 
lidt konkurrencetræning med sig selv 
eller sidemanden.

På rette kurs
Ja hvem er på rette kurs??? Det er spørgsmålet, men jeg tør godt 
gætte - DET ER I.H. AALBORG! 

Søndag den 3. juni afholdt klubberne i 
samarbejde et ”Kom og Prøv” arrange-
ment. På denne dag var der mulighed 
for at ro kajak på Lindholm Å. Kajakklub-
ben havde stillet 3 erfarne instruktører 
til rådighed, som underviste os.
Vi var 5 fra klubben, både børn og 
voksne med forskellige handicaps, som 
gerne ville prøve kræfter med kajakken. 
Vi var 3 med synshandicap.

Vi fik først lidt pagaj træning på land-
jorden og herefter fik vi mulighed for 
at prøve både almindelige kajakker og 
2’er kajakker. 

Jeg startede først ud med at sidde i en 
2’er kajak. Jeg sad forrest og padlede. 
Min instruktør sad bagest og styrede 
med fødderne på pedalerne. Han fulgte    >>
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mine padle tag. Dvs. at jeg bestemte, 
hvor hurtigt vi skulle ro, og min makker 
holdt den rette kurs i vandet. Jeg lærte 
lidt teknik og fik verbal instruktion 
i forhold til mine håndled, arme og 
kropsholdning. Der var også lidt orien-
tering om, hvad vi roede forbi, f.eks. 
lystbåde, kajakker, dyr og mennesker 
på bredden. 

Det var en dejlig ro og stilhed som 
sænkede sig, da vi roede ud mod fjor-
den. Det var kun lyden af pagajen, som 
roligt blev trukket gennem vandet, som 
kunne høres. Vandsprøjt regnede ned 
over os, når min pagaj blev løftet op af 
vandet og inden den nåede vandover-
fladen igen med modsatte pagaj blad. 
Vi blev våde begge to.

Herefter fik jeg mulighed for at prøve en 
ener kajak med en følge kajak. Instruk-
tøren gav mig verbal instruktion om 
jeg skulle til højre, venstre, ligeud, sejle 

baglæns eller stoppe. Jeg var meget 
koncentreret om at følge instruktionen, 
da jeg både skulle styre med fødderne, 
padle med pagajen og holde balancen 
i kajakken. Jeg skulle jo nødig lave en 
grønlænder vending på min første tur.

Alle mine basale sanser kom i spil kom-
bineret med dufte fra havet, lyde fra 
fugle og andre i kajak, solens varme 
stråler mod huden og genskinnet i 
vandoverfladen.

Det har været en kæmpe oplevelse. Jeg 
er på rette kurs, for jeg har fundet endnu 
en idrætsgren som er sjov, udfordrende 
og god for både krop og sjæl. 

Vi mødes hver søndag kl. 10-12, hvis du 
har lyst til vand, naturoplevelser, en træt 
krop og fællesskab.

Connie Thodberg Jensen
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Efter 3 års samarbejde fik vi endelig sat 
pen til papir. Nu er der underskrevet en 
samarbejdsaftale mellem Kano og Kajak-
klubben Limfjorden og I.H. Aalborg.

Det foregik ganske uformelt, som det 
kan ses af billedet. Træner Chris’ kom-
mentar til det var: ”Ja, det er utroligt, 
hvad man skal lægge ryg til”

Samarbejdsaftale 
med Kano og Kajakklubben Limfjorden
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Jeg, Mira og Kasper deltog i II OPEN 
INTERNATIONAL MARATON IN 
BOCCIA, som blev afholdt fra den 
1.-4. juni. 

Vi startede med at spille om lørdagen, 
hvor vi alle spillede 3 kampe. Mira 
og jeg klarede at komme til 1/4 fina-
lerne, som skulle spilles om søndagen, 
men vi tabte desværre vores kampe. 
Mira og jeg spillede også i par og der 

II OPEN INTERNATIONAL 
MARATON IN BOCCIA

nåede vi at komme på en 2. plads. Det 
var vi rigtig tilfredse med, da det var 
første gang, at vi stillede op som et 
hold. 

Desværre nåede Kasper ikke komme 
så langt. Det var hans første stævne, 
men han lærte  meget, og han glæder 
sig til at deltage i flere fremover. 

Áki Joensen
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ELSALGAALBORG.DK

Når samarbejde 
betyder noget

www.jorton.dk

Løkkegade 25 • 9000 Aalborg

98 12 19 46

Cykler - El Cykler - Scooter

Raleigh  
Avenue  
Nishiki

Vi ski�er 
din slange 
for 100 kr
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Støt din forening,
når du betaler med
Dankort i OK’s app

Nu kan du støtte din forening med Dankortet. Hent 
OK’s app, tilføj dit Dankort og støt foreningen, hver 
gang du tanker hos OK. 

Hent appen gratis i App Store og Google Play nu. 

NYHED!
Støt klubkassen 

med Dankort

Dine fordele med OK’s app 

Tilføj Dankortet og støt din klub 

Betal fra forsædet

Få automatisk Coop-bonus

Bliv siddende bag rattet, når du 
vasker bilen

58
06
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Norway Cup er verdens største fodboldturnering for børn og unge. 
Det er en turnering med mange internationale hold fra alle dele af 
verden. Turneringen er opdelt i aldersklasser og har dertil også en 
unified-inspireret turnering, som de danske hold deltog i. 

I.H. Aalborg var repræsenteret med fem 
fodboldspillere på landsholdet, der var 
i Norge. Camilla var med pigelands-
holdet, Tobias med på C-holdet mens 
Edwin, Sean og Lynge var repræsenteret 

Norway Cup

på A-holdet. Derudover var tidligere I.H. 
Aalborg træner Niclas Jagd og nuvæ-
rende træner Martin Langballe med 
som trænere på hvert sit hold.
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Mandag den 30. juli samledes 5 danske 
fodboldlandshold fra Special Olympics 
i Jerslev. Her havde de ca. 60 spillere en 
fælles overnatning inden turen tirsdag 
morgen gik mod Oslo, hvor Norway Cup 
var i vente.

Efter en lang rejse blev spillerne tirsdag 
aften indlogeret på Bjølsen skole lidt 
udenfor Oslo C. Onsdag stod i turismens 
tegn, hvor de forskellige hold var af sted 
med deres trænere til bl.a. Operahuset, 
det kongelige slot, Skibakken Holmen-   >>
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kollen og nogle fik sig også en dukkert 
i havnebadet. 

Torsdag og fredag var tæt pakket med 
kampe, hvor det blev til både sejre og 
nederlag. Der var mange tætte kampe, 
men desværre gik de ikke ud til Dan-
marks fordel. Efter skæbnekampene 
blev resultatet således, at ét herrehold 
gik i finalen efter en 2-1 sejr i semifi-
nalen. Mens et andet herrehold, hvor 
Edwin, Lynge og Sean var med, røg ud 
i forlænget spilletid. De øvrige hold 
måtte tage sig til takke med en place-
ring lige udenfor knock-out kampene. 

Finalekampen blev en tæt affære uden 
de helt store chancer. Danmark spillede 
sig dog frem til et par stykker, men det 

blev et flot langskudsmål fra det norske 
hold, der afgjorde kampen til 1-0. 

Efter en hård turnering var der lørdag 
igen planlagt tur med trænerne. Der 
blev præsenteret forskellige ture, som 
spillerne kunne booke sig på. Her gik 
turen bl.a. til rundvisning på det norske 
nationalstadion, hvor spillerne fik lov 
til at sidde på konge-tribunen. Andre 
tog på shopping tur og så nærmere på 
bylivet i Oslo.

Dermed fik vi blot ét sæt medaljer med 
hjem i bussen. Til gengæld var alle 
spillere og trænere mange oplevelser 
rigere. Både drengene og pigerne fik sig 
en mindeværdig tur, og vi vender med 
garanti tilbage til næste års Norway Cup.
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Fredag den 10. august var den dag, 
hvor stormen ”Johanne” lagde vejen 
forbi, og fik rusket godt og grundigt op 
i hele landet. 
Således kom hun også en tur forbi Aal-
borg Sejlklub, hvor hun fik pustet lidt 

Stormen ”Johanne”  
hilste på sejlads

for godt til vores to konkurrence både 
”Gitta” og ”Grethe” (der stod på land), 
så de væltede og ”Grethe” fik bøjet 
masten. Heldigvis var det den eneste 
skade, de to ”damer” fik, så det var bil-
ligt sluppet. 
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Den 5. august begyndte så rejsen til Sant 
Cugat. Vi tog til Cabin på Amager, hvor 
vi overnattede. Vi fik kun sovet lidt, for 
der var meget varmt og larm udefra. 
Rejsefeberen spillede nok også en rolle. 

Næste dag skulle vi tidligt op og gøre os 
klar til rejsens start fra Kastrup lufthavn. 
Vi skulle mødes kl 9 med de 6 andre atle-
ter og deres hjælpere og trænerne. Det 
tog sin tid med check in af racerunnere, 
kufferter kørestole med mere. 

Kl 11.50 lettede flyet til Barcelona, og da 
vi nåede frem, tjekkede vi ind på hotel-
let ”Holiday inn Express”. Vi fik værelser 
med gode senge at sove i, og der var 
heldigvis aircondition.

Senere på dagen fik vi informationer og 
var ude at se på omgivelserne. Vi boede 
lidt uden for lands lov og ret, men havde 
kun 1,5 km til stadion, så vi gik frem og 
tilbage og fik cyklen samlet og afprøvet. 

Tirsdag var første træning lagt. Med 
temperaturer på 30-34 grader, var der 

CPISRA WORLD GAMES,  
SANT CUGAT, SPANIEN – 6.-12. AUGUST
I juni måned deltog jeg i Eurotrack 2018 på Frederiksberg. Her blev 
jeg på min 800 m udtaget til CPISRA World games i Spanien august 
2018.

rimelig hedt, men træningen gik godt 
alligevel.

Om aftenen blev vi kørt til åbningscere-
monien i busser. Vi var rigtig mange men-
nesker fra 24 nationer, og indmarchen 
blev arrangeret efter landene i alfabetisk 
rækkefølge. Forrest gik man med flag og 
lande skilt. Herefter kom vi ind i en stor 
hal med en masse mennesker. 

Landet blev præsenteret; nationalmelo-
dien blev spillet, og der blev klappet til. 
Meget højtideligt. 
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Der var lidt forskellig underholdning. 
Blandt andet 4-5 taler på spansk, som 
var meget langtrukne, og til sidst, da 
det var blevet mørkt, skulle vi ud og se 
et show, hvor man hejste 42 mennesker 
op i luften i en byggekran. De var i hvide 
dragter, og der var lysshow og glimmer. 
Meget flot at se på.

Onsdag skulle vi komme klokken 8 til 
møde og senere på stadion til træning. 

Min racerunner var punkteret, da jeg 
skulle træne, så det var med at være 
hurtig, så vi kunne møde til trænings-
tiden.

Torsdag var første stævnedag, og der 
var en del forberedelser før løbet. Men 
langt om længe kom løbeskoene på og 
jeg fik opvarmet i hallen. Derefter var 
det ud på stadion, hvor jeg skulle skifte 
til pigsko, have start nr. og trøje på. Og til 
sidst før start, skulle jeg vente 20 minut-
ter i callroom, hvor min racerunner og 
sko blev tjekket. 

Jeg fik mit banenummer og blev fulgt 
til start. Jeg løb mit 800 m løb, hvor jeg 
fik en 3. plads. Efter løbet blev vi kaldt 
til medalje ceremoni, hvor jeg fik en min 
bronze medalje. Meget højtidligt.

Fredag så vi flere løb med racerunning 
og jeg fik trænet lidt i hallen.

Lørdag skulle jeg løbe mit andet løb, 
som var 400 m. Vi var fire løbere til start. 
Vi ventede alle med fødderne i start-
blokkene på at en medalje ceremoni 
blev afviklet. Lyden var gevaldig høj, og 
selvom jeg havde ørepropper i, spjæt-
tede jeg så meget pga. spasmer, at min 
venstre fod hoppede af startblokken 
flere gange. 

Men endelig var det tid for løbet. Kom-
mandoen lød: ”on your marks, set, og 
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(pistolskud)”. Jeg kom godt fra start. 
Løb forrest de første 300 m, men midt 
på opløbssiden blev jeg overhalet af en 
svensk atlet. Så jeg vandt sølv og samti-
dig var det en personlig rekord. Jeg var 
meget tilfreds, for min tidligere rekord 
var fra 2010. Det var fantastisk at komme 
til medalje ceremoni igen.

Lørdag aften var der festmiddag og 
afslutningsceremoni. Der var festligt 
dækket op på gaden, med mange runde 
borde, med fine duge på. Der blev ser-
veret en fantastisk masse mad. 

Vi var flere hundrede mennesker. Folk 
gik og hyggede sig. Der var stille vejr 
med 25-28 graders varme. Der blev 
spillet musik og danset. En rigtig hyg-
gelig aften.

Søndag var der evaluering for os dan-
skere. Herefter hjemrejse.

Jacob Birkbak
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Fra den 13.-19. august, deltog vi i EM 
i parasvømning, som blev afholdt 
i Dublin, Irland, hvor de var utroligt 
imødekommende. Vi var et hold på 
fem svømmere af sted – heriblandt tre 
debutanter. 

Vi ankom til Dublin et par dage før 
mesterskabets start, så vi havde mulig-
hed for at vænne os til bassinet.
Mesterskabet varede fra mandag til 
søndag, hvor Camilla deltog i distan-
cerne 100 ryg, 100 fly, 100 bryst, 200 im 
samt 50, 100 og 400 fri. Hun slog dansk 
rekord i klasse S13 i de fem sidstnævnte 
distancer og deltog i en del finaler. 

EM i parasvømning
Laura deltog i distancerne 100 fly, 200 
im, 400 fri og 100 bryst, hvor det blev til 
en personlig rekord i det førstnævnte, 
og finalepladser i samtlige løb. En 5. 
plads og en 4. plads i henholdsvis 200 
im og 100 bryst.

Det blev for det danske paralandshold 
til en del personlige rekorder, danske 
rekorder og to medaljer hvor Laura var 
med til at vinde den ene – bronze i 
4x100 medley holdkap. 

Stemningen var fantastisk, så alt i alt var 
det et succesfuldt mesterskab.

Laura Martens Christensen og 
Camilla Aagaard
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Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg • Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg
Tlf. 98 16 72 82 • e-mail: kontakt@ihaalborg.dk • www.ihaalborg.dk •        I.H. Aalborg

Vi håber, at rigtig mange kunne have lyst til at være med!

Vi glæder os til at løbe sammen med dig!
Du er velkommen til at komme og prøve tre gange, inden du bestemmer dig 
for, om løb er noget for dig. Hvis du gerne vil fortsætte, skal du være med-
lem af I.H. Aalborg. Hvis du allerede er medlem, koster det ikke ekstra at 
deltage i løb. Se mere om dette på: www.ihaalborg.dk

Nu kan du komme og løbe sammen med andre i I.H. Aalborg.
 
Onsdage kl. 15.30 - 17.00 (opstart onsdag den 5. september)

Sted: Skovdalen, Søndre Skovvej 2, 9000 Aalborg

Målgruppe: Unge og voksne med udviklingshandicap

Kontakt: Alice Birkbak. 21803773/alicebirkbak@gmail.com

sammen med I.H. Aalborg
Løb

Kom og
nYT!



Vestergade 12 • 9400 Nørresundby
www.aalborgguldogsolvhus.dk

Tlf. 98 16 57 11

Igennem 30 år har vi opbygget et imponerende udvalg blandt:
Glas • Pletbestik • Ægte sølvbestik • Dansk porcelæn

Guld og Brillantsmykker

37 års erfaring

Følfodvej 30 • 9310 Voldskov
Tlf. 98 29 35 05

adm@vme-as.dk • www.vme-as.dk

Tømrer-, Snedker- og Glasarbejde
Søndermarken 9 • 9430 Vadum

Mobil 20 21 57 46 • Fax 98 27 15 02
www.vadumvillaservice.dk

vadumvillaservice@mail.dk
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KIDZ Hop og Spring er trampoliner, airtrack, hoppepuder, forhindringsbaner og 
meget mere. DGI’s dygtige instruktøer er klar til at hjælpe, og der kommer helt 
sikkert sved på panden. Der er oprettet en FB gruppe der hedder KIDZ Hop og 
Spring, så tjek den ud samt I.H. Aalborgs FB side. 

De planlagte datoer for efteråret 2018 er: 
29/9 - 13/10 - 27/10 - 17/11 - 1/12
Tjek facebook - KIDZ Hop og Spring

Så kom og vær’ med til at hoppe og springe, tumle og lege sammen med andre 
børn og unge.

Målgruppe: Børn og unge med udviklings handicap.

Sted: Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg - Multisalen niveau 3.
Tidspunkt: kl. 13.30 -15.00.

Gratis for medlemmer og 40,- pr. pers. for ikke medlemmer med funktions- 
nedsættelse. Ingen tilmelding - bare mød op!

Vi glæder os til at se jer!

KID
Z Hop og Spring

Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg • Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg
Tlf. 98 16 72 82 • e-mail: kontakt@ihaalborg.dk • www.ihaalborg.dk •        IH Aalborg
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Det er muligt at betale via MobilePay*: 32929 

Husk at oplyse dit medlemsnummer. 

*MobilePay kan IKKE bruges til at betale klublotto med.

Betal hos I.H. Aalborg 
med MobilePay
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Eniig
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. Aal-
borg. Dette gælder også hvis du er eksi-
sterende kunde hos Energi Nord. Er du ny 
kunde hos Energi Nord, og skifter til For-
eningsEl,  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.

BNicer.com
Kan du lide at handle på nettet?
BNicer.com er et firma, som kan betrag-
tes som en formidler af sponsorater.
De firmaer, som man kan handle hos, 
donerer 3-6% af det købte beløb til for-
skellige organisationer. Man kan vælge 
op til 3 formål – eller bare IHA.
Så gå ind på www.Bnicer.com > aktiver 
Kom i gang > tryk på + og vælg herefter 
I.H. Aalborg > Hvis du synes, at IHA skal 
have 100% af det donerede beløb så 
aktiver videre > her skriver du dit navn, 
mailadresse og selvvalgt kodeord. 

Støt klubben

Så er du registreret og kan foretage 
dine handler hos de mange firmaer 
f.eks. Coolshop, Trivago, Wupti, Boozt + 
500 andre firmaer, der er med i denne 
ordning.
 
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 
trækninger, og koster kun 100 kr.

Læs mere om hvordan du gør på 
www.ihaalborg.dk under medlems-
service.

Støt SIFA 

- de støtter os!
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*Bowling:  Egenbetalingen fastsættes for hver sæson

**Kommunegebyr:  Gebyret er for medlemmer bosat udenfor Aalborg Kommune

•  På www.ihaalborg.dk kan du under "Medlems-service" se hvad du får for dit kontingent m.m. 
•  Logger du ind med dit medlemsnummer, som står bag på dette blad og 9999 (hvis ikke du har 
 ændret dit kodeord, hvilket vi anbefaler dig at gøre) kan du se hvilke oplysninger, vi har registreret 
 om dig, og rette dem, hvis der er ændringer.

Takster
ART: Beløb Opkræves til betaling
Aktiv Kontingent   350  kr. pr. kvartal  Feb.      April      Sept.       Nov.
Passiv kontingent  100 kr. årligt Marts
Indmeldelsesgebyr 50 kr. Opkræves ved indmeldelse
Bowling 800 kr. halvårligt * Feb.     Sep.
Fodbold 700 kr. pr. sæson Forår: Marts - efterår: September
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 Parasport 
Danmark 100 kr. Opkræves for hver konkurrence-  
  idrætsgren man deltager i
Stævnegebyr 100 kr. Opkræves for hver konkurrence-  
  idrætsgren man deltager i 

•  HUSK - at give kontoret besked ved flytning, ændring af e-mail og mobilnummer
•  HUSK - evt. udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret - gerne på e-mail: 
 kontakt@ihaalborg.dk
• TJEK at mails fra os ikke gemmer sig i din spam-mappe - tilføj os evt. som kontaktperson  
 for at undgå dette. 
•  Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke!

HUSK !
Er du aktivt medlem, bedes du venligst oplyse os et mobilnr. på en kontaktperson, vi kan 
ringe til, hvis du bliver ramt af akut sygdom eller ulykke i forbindelse med din aktivitet her i 
foreningen. Du kan oplyse os om mobil nummeret på www.ihaalborg.dk, hvor du kan logge ind 
via ”Medlems login” (øverst højre hjørne) med dit medlemsnummer, som står bag på dette 
blad og 9999 (hvis ikke du har ændret dit kodeord, bør du også gøre det ved samme lejlighed). 
Mobil nummeret skriver du i ”ICE-data” feltet. 
Alternativt kan du sende en mail med mobil nummeret til: anja@ihaalborg.dk. TAK!

Ønsker du ikke at modtage dette medlemsblad eller Parasport Danmarks medlemsblad 
”Parasport”, må du gerne give os besked på: kontakt@ihaalborg.dk. 
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Næste blad udkommer ultimo november - deadline den 21. oktober

IDRÆTTERNES KONTAKTPERSONER:

Aerobic for udviklingshæmmede:
Rikke Klokker, tlf. 2061 5366
E-mail: klokkerline@hotmail.com

Goalball:
Connie Thodberg Jensen, tlf. 3031 0911
E-mail: conniethodberg@gmail.com

Powerchair floorball:
Nicolai Graversen, tlf. 5363 5703
E-mail: nicolai_graversen@hotmail.com

Badminton:
Gitte Paulsen, tlf. 4028 4147 
E-mail: gitte0412@gmail.com

Håndbold:
Mikkel Vejnø Risager, tlf. 4273 5060
E-mail: m.v.risager@gmail.com

RaceRunning:
Alice Birkbak, tlf. 2180 3773
E-mail: alicebirkbak@gmail.com

Boccia:
Áki Joensen, tlf. 22 42 51 98
E-mail: balbal_60@hotmail.com

Kajak:
Jonas Østergaard Juhl, tlf. 2227 8980
E-mail: jonas@nejsumjuhl.dk

Sejlads:
Ole Jacobsen, tlf. 2425 1440
E-mail: oc.jacobsen@live.dk

Bordtennis:
Christian Broen, tlf. 2043 1158
E-mail: bagerbroen@hotmail.com

KIDZ hop og spring:
Jan K. Sørensen, tlf. 4033 2477
E-mail: jan@ihaalborg.dk

Skydning:
Inger Marie Rasmussen, tlf. 2046 3701
E-mail: disk@stofanet.dk

Bowling:
Jan Krogh Sørensen, tlf. 40 81 56 45
E-mail: pjank@stofanet.dk

KIDZ håndbold:
Rikke Nielsen,
E-mail: rikkenelli@hotmail.com

Svømning, vandgym & Aqua-Bike 
i Vadum: Kontoret, tlf. 9816 7282
E-mail: kontakt@ihaalborg.dk

El-hockey:
Simon D. Christensen, tlf. 2834 6103  
(kun sms) E-mail: s-d-c@live.dk

Kørestolsbasket:
Per Wulff, tlf. 2077 5811
E-mail: pwulff42@yahoo.com

Svømning og vandgymnastik 
i Gl. Lindholm: Per Kristensen, 
tlf. 40 41 11 53 E-mail: per2241@gmail.com

Fodbold:
Maria Rosager-Hansen, tlf. 2088 8037
E-mail: maria_gandrup@hotmail.com

Kørestolsfodbold:
Rasmus Storgaard, tlf. 2683 5096
E-mail: superspasser@gmail.com

”Vild med dans”:
Rikke Klokker, tlf. 2061 5366
E-mail: klokkerline@hotmail.com

FERIEPLANEN 2018/2019

Efterårsferie uge 42 fra mandag den 15.10.18 - søndag den 21.10.18

Juleferie uge 51 - 1 fra mandag den 17.12.18 - søndag den 06.01.19

Vinterferie uge 8 fra mandag den 18.02.19 - søndag den 24.02.19

uge 16 fra mandag den 15.04.19 - mandag den 22.04.19

Ferieplanen gælder generelt alle aktiviteter med mindre, du hører andet fra din træner. Alle aktiviteter holder lukket på helligdage. Ret til ændringer forbeholdes.
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4Påskeferie
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Som medlem og medspiller er du meget velkommen til at skrive lidt til vores medlemsblad. Det behøver ikke være 
en afhandling på flere sider - ”kort og godt” er et begreb, som redaktøren rigtig godt kan lide, for 
så får vi alle et mere varieret og spændende blad at læse i. Det du skriver, skal være idræts- 
relateret, f.eks. hvis du har haft en særlig oplevelse med din idræt, som du gerne vil dele med 
andre. Vedhæft gerne et par billeder. Du kan sende dit materiale til: anja@ihaalborg.dk. TAK!  

Skriv til DIT medlemsblad!



Aalborg
...vild med sport



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

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Anker Engelunds Vej 11 
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98 18 63 44 
bilens-vaerksted@pc.dk

Vi tager ordentlig hånd om din bil

www.bilensværksted.dk


