
Bestyrelsens beretning 2015

Indledning  
Velkommen til I.H. Aalborgs beretning for 2015. Her er et tilbageblik på hvad der 
er sket i klubben i årets løb. Igen et rigtigt godt sports år for klubben. I beretningen 
vil vi komme ind på alle de gode ting, som sker i klubben, og de udfordringer vi har. 
God fornøjelse med læsningen.

Bestyrelses arbejde 
Vi har i årets løb haft mange rigtig gode bestyrelsesmøder. Vi har nogle rigtig gode 
debatter, hvor alle deltager aktivt. Bestyrelsen er sammensat af meget aktive menne-
sker, hvor de fleste af os, er på arbejdsmarkedet og bruger vores fritid på klubben. 
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. Dette arbejde er desværre gået lidt i stå, men helt sikkert 
noget den nye bestyrelse skal arbejde med.

Desværre stopper 3 fra bestyrelsen med forskellige grunde til generalforsamlingen. 
En stor tak for indsatsen til jer som stopper.

Økonomi   
Året 2015 endte med et overskud men langt fra sidste års super fine resultat. Mange 
vil måske rynke på næsen af det, men det er ikke foregået med bind for øjnene. 
Vor formand klagede i 2014 over manglende tid til at passe sit formands job.  På det 
tidspunkt arbejdede han fuldtids i Randers, hvilket også gav 2 timers kørsel hver 
dag. Det giver ikke mange muligheder for at deltage i møder i Aalborg området in-
den for dagtimerne. Vi valgte derfor at støtte op omkring formanden og købe ham 
fri for arbejdet i Randers hver onsdag. Det gav luft til formanden, og der var igen 
tid til møder og fremadrettet arbejde. Formandens arbejdssted ændrede sig efter 
sommerferien til Aalborg, hvorfor udgiften forsvandt igen. 

Vi valgte også at ansætte en svømmelærer mere til vore svømmere i Vadum. Træ-
nerteamet er meget glad for denne beslutning, da de føler, at de nu kan yde en 
meget mere kvalificeret træning end tidligere.

Vi har også måttet erfare, at flere af vore trænere/hjælpere er begyndt at sammen-
sætte deres arbejdsuge ved at tage flere små jobs. Det betyder, at vi nu skal betale en 
timeløn i stedet for tidligere en skattefri omkostningsgodtgørelse. Disse 3 faktorer 
har været den væsentlige forskel på regnskabet fra sidste år – ca. kr. 120.000.

I en klub som I.H. Aalborg har der været lang tradition for at have en solid base at 
arbejde ud fra. Vi har en god egenkapital og en likviditet, som gør os parate til at 
tage nye initiativer. Bestyrelsens opgave er så at analysere på, hvad vi får ud af vore 
penge. Og den proces foregår løbende. Vi vil også fremadrettet være parate til at 
støtte op omkring vor elite og starte nye idrætsgrene op. Men vi vil også se, om der 
er penge, der kan bruges bedre.

Fundraising / sponsoraftaler 
Fundraising er i I.H. Aalborg et stort arbejde. Der skal laves en god projektbeskri-
velse, et budget og en præsentation af den pågældende idræt + vor klub. Der er sti-
gende krav til vore ansøgninger – og ofte skal vi sende til 5-10 fonde, førend vi kan 
få positiv feedback. Derfor foregår det efter vurdering fra bestyrelsen. Vi vurderer 
fra år til år, hvor kræfterne skal bruges. – I år var vi meget heldige at blive tildelt kr. 
150.000 fra Vanførerfonde, som skal bruges til opgradering af materialet i el-hockey. 
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Pengene er endnu ikke brugt (og derfor ikke kommet klubben i hænde) og figurer 
derfor ikke i vort regnskab.

Når vi søger fonde, har vi et udgangspunkt, der hedder, at det ansøgte hjælpemiddel 
skal kunne bruges af flere. Derfor er det svært at søge penge hjem til f.eks. kørestols-
fodbold, der indrettes forskelligt fra bruger til bruger. Det kan også være et problem 
i andre idrætsgrene, hvor der skal være tilpasning og specielle effekter alt efter 
bruger og position på banen.

Sponsoraftaler laves for det meste i de enkelte idrætter. Det er udøverne, der via 
familie, venner og omgangskreds har kontakten til potentielle sponsorer. De penge 
som skabes her, går direkte til idrætten uden noget bidrag til hovedkassen. 
De lidt større sponsorater har vi desværre ikke været i stand til at skabe. Det kræver 
et stort arbejde og det har ikke været muligt for bestyrelsen at finde hverken perso-
nen/personerne, der har evnen, viljen og tiden til dette arbejde.

Ny hjemmeside 
Den nye hjemmeside, www.ihaalborg,dk, gik i luften, og den blev i det store hele 
godt modtaget. Det er et stort arbejde at lave ændringer på en så omfattende hjem-
meside som vores. Der er mange meninger og holdninger, som skal tages i betragt-
ning. Arbejdet er da heller ikke færdigt. Der er mange små ting, der dukker op hen 
ad vejen, som skal rettes. Vi vil være glade for henvendelser vedrørende eventuelle 
fejl og mangler, samt gode forslag til forbedringer. Endelig skal der lyde en kraftig 
opfordring til idrætterne om, at gå igennem teksterne på jeres idrætssider, så vi kan 
få al information helt opdateret.

Kontoret
Der bliver ydet en kæmpe indsats på kontoret. Kontingenter skal opkræves, regnin-
ger skal betales, materialer skal bestilles, telefoner skal besvares, bilag skal bogføres, 
kilometer penge skal udbetales og mange andre vigtige arbejdsopgaver. Vi skal 
huske på, at de fleste på kontoret er frivillige. 

Der har været en del sygdom på kontoret, trods det, er alle arbejdsopgaver blevet 
udført til alles tilfredshed. Vores nye IT-system, gør at det er muligt at arbejde hjem-
mefra. De fleste arbejdsopgaver kan udføres hjemmefra.

Kontoret har kontor og telefontid hver tirsdag og torsdag fra kl. 10 til kl. 14. Husk at 
bruge disse tidspunkter, det er der, du er sikker på at få kontakt (dog ikke i sko-
lernes ferieperioder). Kontoret er dog ikke tomt de andre dage. Der bliver for det 
meste arbejdet alle dage på nær fredag.

Har du ikke allerede været forbi kontoret, så kig forbi en tirsdag eller torsdag i kon-
tortiden. Der bydes altid på en kop kaffe. 

Nordkraft
Der er stadig udfordringer med Nordkraft, men heldigvis er det blevet meget bedre. 
Vi er glade for, at vi er blevet en del af idrætslivet i Aalborg. Kontoret fungerer godt i 
idrætsadministrationen. Det er let at komme i kontakt med vores naboer og samar-
bejdspartner DGI og SIFA. 

Det fungerer også godt for idrætten, selv om vi stadig er udsat for aflysninger. DGI 
og Skråen, har lov til at aflyse vores træning, hvis der kommer større events eller 
koncerter. I begyndelsen fik vi disse aflysninger med kort varsel, det er blevet meget 
bedre nu.

Parkering har vi også bøvlet med. Løsningen blev, at når alle handicappladser er 
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optaget, må vi bruge Teglgårds Plads. Der skal være en P-tilladelse i forruden (udle-
veres af klubben).

Det største problem er vand i vores depotrum. Når det regner, og vinden er i vest, 
kommer der vand ned i vores depotrum, hvor basketball og bordtennis har deres 
udstyr. Der er brugt rigtig mange timer på at få det løst, fra Nordkraft, klubben og 
Aalborg Kommune. Det er ikke løst endnu, men dog udbedret, og vi håber snart, 
der sker noget, da vores udstyr bliver ødelagt.

Vi har også en udfordring med brand / nødelevatoren, som skal bruges i tilfælde af 
brand på vores kontor. Elevatoren var defekt, og der skulle laves en større repara-
tion, som ingen ville tage ansvar for. Personalet på kontoret, som ikke kunne tage 
trapperne, måtte blive hjemme, indtil brandelevatoren igen var i drift. En mail til 
fritidschefen i Aalborg Kommune, satte gang i tingene. Pengene blev fundet til repa-
rationen, så der igen kunne arbejdes på kontoret. 

Resultater 
Endnu et år er gået med fine sportslige resultater for I.H. Aalborg. 

I bowling Rampe A blev det atter til en FM-guld. Det er holdet IHA1, som består af 
Claus Kragh, Flemming Terp og Jan K. Sørensen. De vandt endnu en gang og viste 
klasse. IHA2, Palle Hjermitslev, Annette Christensen og Kim Petersen blev nr. 6 i 
samme klasse. IHA3, Leah Nielsen, Per Jacobsen og Dennis Kornum vandt en flot 
sølvmedalje i Rampe B rækken.  

Hayla S. Søndergaard blev i racerunning udtaget til CPISRA World Games 2015 på 
distancerne 100m, 400m og 800m. Hayla vandt guld på sin 800m – satte her ny VM 
rekord, og fik sølv på 100m og 400m. Desuden vandt Hayla guld på 200m, 400m, og 
800m til FM.

I svømning sker der spændende nyt. I klubbens hverdag er det de mange aktive 
svømmere der er i bredde svømningen, men på DHIFs bruttoliste over svømme-
kandidater til PL i Rio har I.H. Aalborg fået to navne på. Det er Camilla Aagaard og 
Laura M. Christensen, som skal forsøge at kvalificere sig til legene. For Lauras ved-
kommende resulterede det i en udtagelse til VM i Skotland, hvor målet var at Laura 
skulle opnå deltagelse i finalen i favoritdisciplinen 100 m brystsvømning. Resultatet 
blev nået.

Endvidere lykkedes det Laura M. Christensen ved de Nordiske Mesterskaber at 
vinde bronze i junior klassen i 50 bryst og 100 bryst. Desuden kan vi ønske Laura 
Christensen stort tillykke med hendes nye danske rekord i 400m fri i tiden 5:27.78. 
Hun sænker derved den gamle rekord med lige over 3 sekunder. 

Ligeledes er der for Camilla Aagaard noteret flere danske rekorder i kalenderen for 
2015: 50+100+200m fri, 50+100m rygsvømning, 50+100+200m brystsvømning, 
20+100m butterfly og 200m individuel medley.

Til DM i Kajakergometer deltog fra I.H. Aalborg/Kano og kajakklubben Limfjorden 
Tina Andrea Møller, Thomas G. Christensen, Jacob Bjerregaard og Janne Møldrup. 
Der blev slået flere personlige rekorder og der kom medaljer med hjem. Resultatet 
blev: Thomas 2 guld, Jacob 2 sølv, Janne 2 sølv, Tina 2 guld. 

Titelforsvaret som europamester kiksede desværre for Peter Rosenmeier, da han i 
finalen ved EM i para bordtennis i Vejle, måtte se sig slået af Alvaro fra Spanien, og 
dermed måtte ”nøjes” med en sølvmedalje. 
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Til gengæld lykkedes det Peter sammen med makkeren Michal Spicker Jensen at 
tage guld i holdturneringen. Dejligt, at vi stadig har en europamester i klubben. 
Desuden kan nævnes at Peter er udtaget til PL i Rio til sommer.

Vi siger tak for den fine indsats til alle vore udøvere og ønsker tillykke med de flotte 
resultater.

Special Olympics  
Klubben havde to deltagere med til Special Olympics World Games i Los Angeles. 
Morten i fodbold og Steffen i håndbold. Vi havde også Peter (fodboldtræner i klub-
ben) med på Unified holdet i fodbold. I Unified turneringen består holdet af handi-
cappede og ikke handicappede. Holdets træner var Allan Nielsen (tidligere træner 
i klubben). Begge aktive deltagere kom hjem med sølvmedaljer. Tillykke til jer alle.  
For deltagerne har det været en kæmpe oplevelse – et minde for livet. Desværre var 
der igen ikke meget dækning af den danske presse fra stævnet. Den lokale dækning 
var ok, bl.a. fulgte TV2 Nord Morten og Peter fra fodbold i et par gode udsendelser.

I 2016 er der Para Olympics i Brasilien. Hvor Peter Rosenmeier er udtaget i Bord-
tennis. Laura og Camilla er med i bruttotruppen i svømning. Mere om PL i Rio i 
næste års beretning. 

Basketball  
Det har været et svært år for basket. Man valgte at flytte træningen fra mandag til 
torsdag, da der var flertal for dette. Det var et håb, at der var flere, der kunne møde 
op til træningen, og man kunne tilgodese spillere, der boede uden for Aalborg. Det 
har desværre ikke helt haft den forventede effekt. 

Samtidig flyttede vor gode træner, Morten, til Aarhus pga. af arbejde. Han gav 
ganske vist holdet god tid til at finde en ny, men det har været svært. Det er blevet 
til en ”blanding” af en spillende træner og så en udstrakt hånd fra basket klubben 
i Viborg. Men der er stadig behov for flere spillere. Både for at kunne få en bedre 
træning og fordi der skal være spillere nok til at stille hold – selv om der er et par 
afbud. 

Det spillemæssige er dog i fremgang. Det er nu andet år vi deltager i FM turnerin-
gen og stiller stadigvæk til en god gang tæsk, når vi møder mange af de andre hold. 
Til vort holds forsvar må det dog lige nævnes, at mange af spillerne på disse hold 
har spillet i 10-20 år. Den rutine, forståelse for spillet og diverse taktikker kan man 
ikke lige implementere på vort hold med en ekstra træning. Men spillerne tager 
disse nederlag med sindsro og lærer hver gang.

Racerunning
I 2014 sendte vi en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget – vi ville gerne have 
udvidet vort materialerum i Skovdalen. Og de kom på besøg – og gav en bevilling 
i november måned. Vi havde svært ved at få armene ned. Der var dog lige et par 
tilføjelser. Vi fik flere penge, end vi havde søgt om – men så skulle vi samtidig også 
gøre plads til triatleterne, som havde et lidet flatterende skur stående lige foran vort 
rum. Så da foråret kom, bad vi Aalborg Kommune om at stå for byggeriet, da vi ikke 
lige kunne se, hvordan sol og vind skulle deles i den sag. 

Byggemødet blev først en realitet i juni måned, og herefter regnede vi det alle som 
en formssag at få en bygetilladelse igennem. Byggetilladelsen kom – men så opstod 
næste problem. Der skulle ryddes et lille krat, ca. 10-15 m2, som desværre havde et 
prædikat: fredsskov. Og det må man ikke bare fjerne. Så medarbejderen fra Aalborg 
Kommune havde løbende kontakt til et par ministerier og først i november, hvor 
alle var bange for at de bevilgede penge ville gå ”tabt”, da de skulle bruges i kalende-

side 4-7

Fo
to

: M
or

te
n 

O
ls

en



råret 2015, fik vi endelig et ”go – go”. Byggeriet skulle stå færdig absolut senest 15/1 
2016 – men der kom jo lidt sne – og så fik vi lige en forsinkelse. – Men 10. februar 
2016 kunne racerunnerne se resultatet. Hurra. Der var officiel indvielse 19/3.

Og så blev året 2015 husket for, at 12 timers løbet blev afløst at et internt klub- 
mesterskab.

Skydning 
Vi har i klubben i mange år, haft et rigtigt godt samarbejde med Vadum Skyttefor-
ening. Vi bruger deres klublokaler og skydebaner. Der er rigtige gode forhold. Til 
juleafslutningen for svømmeafdelingen, stiller klubben også deres lokaler til vores 
rådighed. Vi har levet papirløst sammen i mange år, men nu har vi endelig fået 
papir på hinanden. Der er blevet lavet en samarbejdsaftale imellem klubberne.  I 
aftalen står der, hvad klubberne skal bidrage med, og hvem der gør hvad. Vi har 
efterhånden en del samarbejdsaftaler, og der kommer helt sikkert flere til, da det er 
vejen frem.

Ordet ”hygge” er meget godt ord og bruge om klubbens skydeafdeling. Kommer 
man ind i skydelokalet føler man sig velkommen, og der er instruktører klar til at 
hjælpe dig i gang. Kig forbi skydelokalet i Vadumhallen om mandagen. I.H. Aalborg 
betaler en prøveskydning for dig.

Taekwondo – ny idrætsgren? 
Klubben fik en henvendelse om at starte Taekwondo op. Ret hurtigt fik vi lavet en 
”kom og prøv” dag i Nordkraft. Det var lykkedes at få Para verdensmesteren Lisa 
Kjær Gjessing til at komme og give en opvisning. Det var en god dag, hvor deltager-
ne kunne prøve at slå og sparke. Det var også en god opvisning, hvor Lisa viste, hvor 
god hun er til sport. 

Efterfølgende har der været Taekwondo på som idræt til ADHD messen, idrætsdag 
for Vester Mariendal Skole og på sommersportsskolen. Det er også vores plan, at 
Taekwondo skal være linjesport på sommersportsskolen 2016. Al begyndelse er 
svær, men vi håber, at vi har Taekwondo som idrætsgren i klubben snart.

Sportsskole
Man fristes her til blot at skrive – endnu en succes. Men det er jo sandheden.
Igen 50 deltagere og en masse veloplagte trænere og hjælpere. Dette år måtte vi des-
værre afmelde gruppen for svømmere pga. for få deltagere, men til gengæld var vild 
med dans et rigtig stort hold. Og denne gang havde vi fornøjelse af deltagere fra det 
lokale døv-blinde hjem. Det gik så nogenlunde med at se, men hørelsen …. Men en 
krafttig bas, der kan give nogle gode vibrationer fik afhjulpet noget af det problem.

Vi havde gentaget taekwondo – og det blev en dundrende succes. Vi så deltagere, 
der indtil da havde været generte og tilbageholdende udfolde sig med stemmefø-
ring, spark og slag, så vi ikke kunne genkende dem. Fantastisk. Vi bestemte med det 
samme, at vi ville have det på som et fast tilbud i de kommende sportsskoler – og at 
vi ville prøve at tilbyde det i klub regi.

TAK til alle – trænere, hjælpere, sponsorer – og ikke mindst vore deltagere. Det var 
endnu en gang en fantastisk uge.

Kurser   
Vi har - som sædvanlig – haft flere af vore dygtige trænere på kurser. Det er en stor 
fornøjelse for klubben at kunne give dette løft til den enkelte træner, for det giver 
klubbens medllemmer en mere kvalificeret træning. Og det gør det forhåbentligt 
også mere attraktivt at være træner i I.H. Aalborg.

Dage fyldt med idræt og sjov!
SPORTSSKOLEN 2015 - AALBORG
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Men i 2015 har vi også selv stået som arrangør af 2 kurser. Vi startede i februar, hvor 
emnet var: Hvad er AD/HD?. Udviklingen i samfundet har vist, at der fødes færre 
med fysiske handicap – og flere med psykiske, herunder især AD/HD handicaps. Vi 
fik forklaret lidt om reaktionsmønstre og især, hvad vi som de nærmeste til idræts-
udøvere kan gøre for at forvandle nederlag til sejre.

Det andet kursus var i løfteteknik, der blev afholdt i foråret ude hos racerunnerne. 
Her løftes der ofte på de aktive uden at der er en lift til stede. Alle hjælpere gennem-
går et kursus i løfteteknik, men forældre må ”gerne løfte forkert”. Dette så vi som en 
mulighed for at hjælpe denne gruppe af forældre og søskende, der ofte er dem, der 
støtter op omkring træningen.

Begge kurser var godt besøgt, og vi vil også fremtidigt være opmærksomme på em-
ner, der kan give noget ekstra til vore mange frivillige hjælpere/trænere.

Events – idrætsdage
Vi får flere og flere henvendelser fra bl.a. skoler som vil have undervisning i handi-
capidræt. Mange tror, at vi sidder klar og med kort varsel og uden betaling, kan tage 
ud og stå for idrætstimer i handicapidræt. Sådan er virkelighed ikke, vores idræt lig-
ger om eftermiddagen / aftenen, og vore instruktører har andet at lave. Vi sender i 
de fleste tilfælde henvendelserne videre til DHIFs kontor i Viborg, som har et team, 
som kan tage af sted. Dog siger flere skoler fra, når de får prisen. 

I nogle tilfælde siger vi dog ja. Som f.eks. da vi fik en henvendelse fra Vester 
Mariendal Skole, som gerne ville have en idrætsdag i Nordkraft, for deres elever i 
special klasser. Kun få af deres elever er idrætsaktive. Der blev arrangeret en ”kom 
og prøv” dag, og her kunne eleverne så prøve forskellige idrætsgrene. Idrætsdagen 
blev en stor succes, og der er aftalt at vi laver en dag senere, hvor der vil være fokus 
på de udendørs idrætter. 

Vi vil gerne lave idrætsdage for skoler med børn og unge med handicap, samt  
fysioterapeut skolen og andre skoler, hvor vi kan få flere til at blive idræts aktive. 
Der hvor vi siger nej, er almindelige skoleklasser, hvor skolereformen giver mulig-
hed for ekstra timer i idræt. 

Messer - synlighed
Synlighed er vigtigt for at få alle vores tilbud ud. Det kan gøres ved at få noget i avi-
ser, radio eller TV. En anden mulighed er messer og andre steder, hvor mennesker 
mødes. Sammen med AD/HD foreningen var vi medarrangør af en fritidsmesse for 
børn og unge med AD/HD i solsidehallen. Her var det muligt at prøve flere af vores 
idrætsgrene. Vi havde en stand på messen. Vi kom i snak med flere forældre, som 
var overrasket over alle de muligheder, der er for deres børn.
 
Vi er også med, når DGI og SIFA afholder messer for de unge studerende, som 
kommer til byen. Her kommer vi både i kontakt med nye medlemmer og evt. nye 
trænere. Her kommer vi også i kontakt med andre idrætsforeninger i byen. Vi fik 
bl.a. en henvendelse fra Vand Polo klubben, som gerne ville samarbejde med os om 
opstart af vandpolo. 

Vi har nogle flotte roll-ups med billeder fra idrætten, samt brochure som kan bruges 
til en messe eller andre steder, hvor vi kan være synlige. Kom gerne med idéer hvor 
vores materialer kan udstilles. 

Idrætskonsulent - stadig et stort ønske
Vi har et stort ønske om af få en handicapidrætskonsulent i Aalborg Kommune, 
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som skal arbejde med tilpasset idræt og bevægelse for alle. Dette ønske har vi haft i 
mange år, uden der er sket mere. Vi oplever, at vi bliver kontaktet mere og mere om 
samarbejde. Det er f.eks. angående idræt for sindslidende, idræt for handicappe-
de med etnisk baggrund, idræt for døv / blinde, henvendelse om samarbejde med 
sundhedscentre og handicapidræt på skoler m.m. 

Vi vil være en god samarbejdspartner, men det kræver styring og resurser, som vi 
ikke har. Ved en ansættelse af en idrætskonsulent, vil vi have mulighed for at starte 
nye idrætstilbud, desuden trænger nogle af vores idrætsgrene til hjælp.

Laves der en sammenligning, hvad der bruges på handicapidræt i andre kommu-
ner, vil resultatet vise, at Aalborg Kommune slipper billigt. Det er på grund af den 
store indsats, vi yder i klubben, i andre kommuner er det kommunalt ansatte, som 
koordinerer idrætten.

Vi vil gerne blive ved med at være byen, hvor handicapidrætten har de bedste for-
hold, men vi er desværre ved at blive overhalet indenom af andre byer. Det koster, 
ja, men pengene kommer helt sikkert igen. Et aktivt idrætsliv = bedre livskvalitet = 
en besparelse for kommunerne. 

Afslutning 
Tusinde tak skal lyde til alle vores frivillige / medspillere, uden alle disse ildsjæle, 
var det ikke muligt at drive en klub som I.H. Aalborg. Tak til kontoret, for den ser-
vice I yder klubbens medlemmer.

Ligeledes en stor tak til personalet på idrætspladser og haller. Tak til Aalborg Kom-
mune for støtte til vores aktiviteter og det gode samarbejde. En tak DHIF og til Jørn 
Erik Simonsen for hjælpen og samarbejdet. Tak til vores samarbejdsklubber, SIFA, 
DGI og sponsorer. 

Tak til klubbens medlemmer og ledsagere, uden jer var der ingen forening. 

Vi er stadig Danmarks bedste og største idrætsforening for mennesker med handi-
cap – trods lidt modgang her og der.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen
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