
Indledning
Det blev igen et rigtigt godt år for klubben. Mange af klubbens medlemmer kan kalde 
sig forbundsmestre, og aldrig har klubben haft så mange deltagere på forskellige 
landshold. Økonomien er også rigtig god. Efter flere år med meget dårlige regnska-
ber, lader det til, at der er kommet styr på pengene. Jo, vi er kommet godt i mål, men 
ikke alt er rosenrødt. I vores beretning, vil vi komme ind på alle de gode ting samt 
fortælle om vores udfordringer.

Bestyrelsen
Vi har en rigtig god bestyrelse. Vores møder er rigtigt gode, vi har nogle rigtig gode 
debatter, hvor alle deltager aktivt. Bestyrelsen er også sammensat af meget aktive 
mennesker, hvor de fleste af os er på arbejdsmarkedet, og samtidig er vi med i andet 
frivilligt arbejde. Vores møder foregår om aftenen med en dagsorden med mange 
punkter. 
Vi har arbejdet med at lave en struktur, hvor beslutningerne tages hurtigere, og hvor 
vi undgår de lange møder. Vi er ikke kommet helt i mål, men vi er på rette vej. 
Det er dejligt, at hele bestyrelsen gerne vil fortsætte. Dermed kan vi fortsætte det 
arbejde, vi er i gang med til gavn for klubben og medlemmerne.

Æresmedlemmer
Klubben har udnævnt 2 nye æresmedlemmer. På den årlige medspiller juleafslutning 
blev Birte K. Stormark og Tove Knudsen nye æresmedlemmer. Både Birte og Tove 
har været mange år i klubbens svømmeafdeling, hvor de har ydet en kæmpe indsats 
igennem henholdsvis 39 og 42 år.

Økonomi
Det er heldigvis blevet lidt lettere at arbejde med klubbens økonomi. Vi prøver at lave 
enkle regler for, hvordan vi giver tilskud. Men der er stadig mange forespørgsler, der 
fortjener at blive diskuteret. Men hvor er det dejligt, at vi igen har penge på kontoen, 
så vi ikke lader os ryste af en lille forsinkelse på indtægter eller en udgift, der blev 
større end forventet.
Som nævnt tidligere havde vi mange deltagere på landshold i de forskellige discipli-
ner. Vi støttede op om alle og er meget glade for, at vi kan gøre dette. I 2015 får vi 
igen Special Olympics. Vi tager denne gang forholdsregler, så vi ikke lader os over-
raske, som vi gjorde i 2011.

Gebyret ingen synes om
Bor du i en anden kommune end Aalborg, skal der betales et ekstra gebyr (kon-
tingent) på kr. 1000. Et gebyr vi helst ville være fri for at opkræve. Vi får et stort 
driftstilskud fra Aalborg Kommune, som skal bruges på medlemmer fra Aalborg 
Kommune. Da de andre nordjyske kommuner ikke har mange idrætstilbud for men-
nesker med handicap, melder man sig ind hos os. Der er 78 medlemmer fra andre 
kommuner end Aalborg. 
Historien startede dengang det hed Nordjyllands Amt. På det tidspunkt modtog klub-
ben et tilskud fra amtet. Da amtet blev til Region Nordjylland, blev handicapområdet 
lagt under kommunerne, og vores tilskud forsvandt. I de første år sendte vi opgørelser 
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til kommunerne med antal medlemmer, derefter modtog vi et tilskud på kr. 1000 pr. 
medlem fra kommunerne. Det stoppede, og hver enkelt skulle søge pengene via deres 
sagsbehandler. Det gik også godt og næsten alle fik bevilliget pengene. Det, vi hører 
nu, er, at kommunerne er begyndt at give afslag. Medlemmerne må selv betale både 
de kr. 1000 + vores normale kontingent, samt kørsel til og fra træning. Vi ved, at der 
er flere, som gerne vil dyrke sport i klubben, men de har ikke råd til det. Det er ikke 
holdbart, og det gavner ingen.  
Vi vil i bestyrelsen arbejde for at få løst problemet. Det allerbedste var, at alle betalte 
det samme i kontingent, og vi fik et ekstra fast tilskud fra nabokommunerne. Indtil 
løsningen er fundet, bliver vi desværre nød til at opkræve gebyret, da vores økonomi 
ikke tillader, at vi stopper med det.

Fundraising og sponsoraftaler
Sponsoraftaler er i høj grad et arbejde, som foregår i de enkelte idrætter. Det er ofte 
medlemmerne, der har forskellige kontakter, der kan trækkes på. Vi har udarbejdet 
en sponsorkontrakt, som kan tilpasses til det enkelte hold. I 2014 var kørestolsbasket 
meget aktive, så der er kommet ekstra goder til holdet i form af træningsdragter samt 
lidt penge til sociale arrangementer.
Fundraising sker ud fra en samlet vurdering foretaget i bestyrelsen. Det er vigtigt, at 
man ikke bombarderer de samme fonde flere gange om året, og fondene bliver valgt 
efter formålet.
Kørestolsfodbold og Electric Wheelchair Hockey står overfor store udfordringer. 
Mange udøvere ønsker at få en sportsstol – både for at aflaste den ”almindelige” men 
også fordi udviklingen i disse sportsgrene er ved at kræve, at man har en sportsstol. 
Men disse stole koster let mellem 80.-100.000 kr., og ikke alle kommuner er villige til 
at bevilge disse penge.  Som udgangspunkt er disse stole personlige og ligger derfor 
uden for klubbens rækkevidde. Hvis de enkelte udøvere så selv vil søge penge hjem 
hos fonde, er skattereglerne desværre ikke udformet så tydeligt, at man kan undgå en 
personlig beskatning for hjemsøgte midler over kr. 10.000 om året. Vi har arbejdet 
med sagen siden oktober måned og været vidt omkring i sagen. Vi ønsker – og ar-
bejder på - et entydigt svar fra relevante myndigheder, før vi foretager os yderligere.

Ny skolereform
Vi har desværre haft nogle udmeldelser, hvor grunden har været den nye skolereform. 
Vi hører, at de unge er trætte, når de kommer hjem, fra den længere skoledag. Vi 
hører også, at den ekstra tid i skolen, ikke bruges på sport. Trist, når formålet med 
skolereformen var, at der skulle dyrkes mere motion. Vi håber det kommer, reformen 
skal lige have tid til at komme rigtig i gang. 

INFO udvalget
I infoudvalget har vi arbejdet på forskellige projekter, som skal promovere klubben, 
og gerne give flere medlemmer og mere presseomtale. Det er b.la. blevet til nye fol-
dere for flere af klubbens afdelinger. 
Det største projekt for os har dog klart været, at give vores hjemmeside en alvorlig op-
datering. Hjemmesiden er stadig nogenlunde den samme, men bare vent, der kommer 
til at ske meget i den nærmeste fremtid. Vi er også i gang med at få lavet videoklip, 
som skal give et indblik i, hvad der sker i de forskellige afdelinger i klubben.
Medlemsbladet (Kondiposten) har også fået en opfriskning, som skulle gøre bladet 
mere brugervenligt. Husk at skrive til bladet, det er et medlemsblad, og vi vil gerne 
høre de gode historier. På Facebook kommer de sidste nyheder og informationer. 
Hvis du ikke allerede har været inde og ”synes godt om” I. H. Aalborg, så er det 
stadig en mulighed.
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Synlighed
Det er meget vigtigt, at vi er synlige rundt omkring og hermed også, at vi kommer i 
pressen med de gode historier. I årets løb har vi været en hel del i pressen. Jo mere 
folk hører om os, jo flere opdager, at selv om man har et handicap eller en diagnose, 
kan man dyrke idræt i en idrætsforening. Vi skal være der, hvor tingene sker. Vi har 
været med på flere messer, hvor vi har købt en stand. Sundhedsmessen i Nordkraft, 
Aalborg Øst dagen og messe for studerende er nogle af de steder, vi har været synlige. 
Vi har nogle rigtig flotte roll ups med billeder fra handicapidrætten, som siger meget 
om vores tilbud.

Kontoret
Godt vi har vores administration. Der bliver ydet en stor arbejdsindsats. Hverdagen 
har dog været udfordret, da kontoret har været ramt af en del sygdom. Men de vig-
tigste arbejdsopgaver, er blevet udført. Bilag er blevet bogført, regningerne er blevet 
betalt, kontingent er udsendt, medlemmerne er blevet registreret, og mange andre 
administrative jobs er blevet udført til alles tilfredshed. En stor tak for det. Vi skal 
huske på, at det meste udføres af frivillige. 

Nordkraft
Endnu engang har Nordkraft været en udfordring. Der har været en hel del aflys-
ninger. Om torsdagen har Skråen førsteretten til Royal Stage. Når koncerter i deres 
normale koncertsal sælger godt, har de lov til at flytte koncerten til Royal Stage, hvor 
der kan være flere tilskuere. Det går ud over os. Vi må aflyse eller flytte idrætten. 
Vi vil også gerne holde flere stævner i Nordkraft. Det er vores hjemmebane i flere 
idrætsgrene. Igen her, kan Skråen annullere vores bookning. For ikke at aflyse hele 
stævnet, har vi hele tiden alternative løsninger klar i andre haller i byen. 
Jo, der er udfordringer, med parkeringer, elevatorer, depotrum m.m. Heldigvis har 
Aalborg Kommune forståelse for vores problemer. Sammen arbejder vi på at løse 
problemerne på den bedste måde.
Nu må det ikke lyde som om, vi ikke er glade for at være i Nordkraft. Det var den 
helt rigtige beslutning, der blev taget, da vi valgte at flytte administrationen og en del 
idrætsgrene til Nordkraft. Nu er vi der, hvor tingene sker. Vi er blevet en del af idræt-
ten i Aalborg. Vi er ikke længere placeret for os selv og dyrker idræt i haller langt fra 
Aalborg centrum. 

Idrætten
I.H. Aalborg har inden for det sidste år gjort sig positivt bemærket både nationalt og 
internationalt. Vi har fået udtaget deltagere til landshold i fodbold, håndbold, race- 
running, kørestolsfodbold, boccia, bordtennis, svømning og electric wheelchair 
hockey. Disse landshold har deltaget i stævner rundt i hele Europa i løbet af året. 
Det er også blevet til en del mesterskaber. Der er blevet vundet FM i racerunning, 
svømning, fodbold, håndbold og bowling. I alt 24 FM titler og der er 26 medlemmer 
som kan kalde sig forbundsmestre. Desuden blev det til VM sølv til Peter Rosenmeier 
i bordtennis og VM sølv til Hayla Søndergaard i racerunning. Et stort tillykke til alle.
Laura M. Christensen deltog for første gang i EM og vandt Toms Guldbarre Pris i 
Nordjylland. Prisen gives til et stort sportstalent. Flot klaret og tillykke med prisen. 
Vi er jo en klub med mange idrætter. Vi er efterhånden oppe på 26 tilbud, så en be-
retning om alle disse vil gøre vor beretning til en maratonliste. Vi har derfor udvalgt 
nogle få idrætter, hvor der er særlige begivenheder at fortælle om. Vi håber, vi på den 
måde vil komme godt rundt i løbet af nogle år.
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Fodbold
Der er sket en hel del i fodboldafdelingen i løbet af året. Det hele startede ikke for 
godt. Vi kunne ikke bruge vores normale baner, da vinteren faldt sent. Desuden stop-
pede flere af trænerne, og vi havde ikke fået ansat nye trænere. En skæv opstart, men 
det må siges, at resten af sæsonen blev rigtig god. 
Der blev fundet nogle nye gode trænere, der kom igen struktur på træningen. Vi fik 
også den store ære, at vi blev spurgt, om vi ville afholde FM, da en klub havde meldt 
fra. En opgave fodboldafdelingen fik løst på en rigtig god måde. Her så vi et eksem-
pel på godt samarbejde imellem I. H. Aalborg og Aalborg Chang. Det var nemlig en 
forældregruppe til et ungdomshold fra Aalborg Chang, som stod for bespisningen og 
overnatningen. Dermed kunne der tjenes penge til en fodboldtur til udlandet. Stævnet 
blev en succes både for afviklingen, men også resultatmæssigt. For første gang i klub-
bens historie, vandt vi A-rækken. Det gjorde heller ikke noget, at TV2 Nord var på 
stedet og sendte et godt indslag fra stævnet.
Et andet højdepunkt i fodboldafdelingen, er den nye kunststofbane på Provstejorden. 
Nok en af de bedste baner i landet, og den er faktisk godkendt til Champions League 
kampe. Nu kan vi tilbyde fodbold træning på gode baner året rundt. 

Bowling
I bowlingafdelingen har vi haft et godt og spændende år. I. H. Aalborg 1 tog sig af 
FM guldet i Rampe A rækken, og i regionsturneringen fik alle vore tre hold medaljer.
Træningen forløber også fint. Hver fredag er der et pænt fremmøde, vi har fået et par 
nye spillere, og en enkelt ”gammel kending” er vendt tilbage efter et par års pause. 
Flere af vore spillere har også deltaget i et projekt, som gerne skal munde ud i en 
træningsmanual for rampespillere. Vi har også testet nye ben til ramperne, som vi 
nu arbejder på at få til alle vore ramper. Sidst men ikke mindst, har vi haft et godt 
klubmesterskab og en ligeså vellykket julefrokost, hvor næsten alle spillerne deltager.

Nye Idrætsgrene
Der er vigtigt, at vi har de rigtige idrætstilbud. Vi får løbende forslag til at starte nye 
tilbud op, men der skal også være basis for det. Vi skal ikke starte noget nyt op, hvis 
der ikke er medlemmer, som ønsker at dyrke idrætsgrenen. Det kræver også en del 
resurser og planlægning. 

Kajak
Vi fik en henvendelse fra Jonas, som kommer fra kajakklubben Limfjorden i Nørre-
sundby, om opstart af kajakroning for mennesker med handicap. Efter et par møder, 
med kajakklubben, DHIF konsulent Jørn Erik Simonsen og os, var vi klar til opstart 
i maj måned. Der blev afholdt et par ”kom og prøv” dage. Der var en del som mødte 
op og prøvede en tur, under god vejledning af instruktørerne. Selv om det var en våd 
omgang for flere af deltagerne, var der basis for at fortsætte. Fra juni måned, var der 
træning hver søndag formiddag. Da efteråret kom, forsatte træningen indendørs på 
kajakergometer. 

Goalball
I den sidste beretning, kunne vi fortælle, at vi var i gang med at opstarte goalball 
(boldspil for synshandicappede). Vi er nu kommet godt i gang, og der trænes hver fre-
dag i ulige uger. Vi startede i Nordkraft, men da der kom flere aflysninger, valgte vi 
at flytte til Tornhøj Idrætscenter i Aalborg Øst. Der trænes i en idrætssal ved siden af 
hallen, en perfekt sal til goalball. Der skal være totalt stille, når der trænes i goalball. 
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Nu kan forældrene sidde i caféen og via et vindue kigge ind på træningen. Mange 
unge i Aalborg Øst har også været forbi vinduet. De har dermed fået kenskab til en 
idræt, som de aldrig har set eller hørt om før.

AaB Floorball
Der havde været henvendelser fra flere unge, som gerne ville spille floorball. Vi fik 
også en henvendelse fra DHIF, som gerne ville havde gang i floorball i Nordjylland. 
Vi tog kontakt til AaB Floorball og i løbet af kort tid var vi i gang. En samarbejdsaf-
tale blev lavet, der blev fundet trænere og booket haltid. Der trænes nu hver mandag 
og fredag i AaB hallen på Hornevej i Aalborg Øst.

Sportsskole
Endnu en gang blev sommersportsskolen en succes. Der var ca. 50 deltagere, som 
brugte de første 4 dage i skolerne sommerferie på sport. Samme koncept som de 
tidligere år. Der var dog ændret et par små ting, alt skal ikke være som det plejer. Nyt 
i år, var kom og prøv selvforsvar. Succesen var hjemme, og der kommer selvforsvar 
med igen i 2015. 
En stor tak til alle de frivillige fra foreningen, som var med til at afvikle sommer-
sportsskolen. Der er meget, som skal laves, for at få det hele til at køre.

Afslutning
Det var årets beretning fra bestyrelsen. Vi slutter med en stor omgang tak for en fin 
indsats og samarbejde. Vore trænere, ledere og praktiske hjælpere, har igen gjort et 
kæmpe stykke arbejde ude blandt vore medlemmer på idrætsstederne. Der er leveret 
kvalificeret træning, hjælp til at klare strabadserne og ikke mindst godt humør. Også 
kontoret har ydet en første klasses service over for vore medlemmer og øvrige inte-
ressenter, der vil i kontakt med klubben. En tak til alle de skoler, haller – og herunder 
personalet – som vi har haft kontakt til. Tak til sponsorer og bidragsydere i øvrigt. 
Tak for godt samarbejde til vores samarbejdsklubber, SIFA, DGI og DHIF. Tak og 
tillykke til DHIF konsulent Jørn Erik Simonsen med 25 års jubilæum hos DHIF. En 
Tak til Aalborg Kommune for deres støtte og lydhørhed – vi håber, vi sammen kan 
skabe endnu bedre rammer for vore medlemmer. 
Sidst men ikke mindst en tak til klubbens medlemmer og ledsagere. Uden jer var 
der ingen forening. I er med til at skabe klubben og ånden – og den kan vi godt være 
stolte af. 

Med sportslig hilsen 

Bestyrelsen
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