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Indledning
Året vi nu skal berette om, har været et spændende, travlt og meget anderledes år end 
tidligere. Vores flytning til Nordkraft gav og giver os mange udfordringer og stor 
travlhed men også spændende samarbejder og oplevelsesmuligheder.

Vores økonomiske situation har gentagne gange været diskuteret, og vi har løbende 
justeret på udgiftssiden. Ofte har vi drøftet, hvordan vi får det hele til at hænge sam-
men, og hvad vi selv kan gøre og hvad vi mener andre bør gøre.

Vi har undret os over den medlemsnedgang vi har oplevet - især i svømning. De 
mange udmeldelser gør det nødvendigt at se på vores egne resurser og på, hvordan vi 
får mest ud af vores penge, og alle konsekvenserne kender vi endnu ikke.

Det har selvfølgelig også været et år med mange flotte sportslige resultater, gode ar-
rangementer og nye anderledes projekter.  

For bestyrelsen har de seneste måneder har også været præget af det kommende for-
mandsskifte, hvor ekstra møder har været påkrævet.

Bestyrelsen har i samarbejde lavet denne beretning, der vil omhandle yderligere fra 
ovenstående emner samt  stort og småt fra perioden, der er gået, siden vi sidst havde 
generalforsamling. Vi håber, I vil læse beretningen med interesse.

Sportslige resultater
Det forløbne år har været rigtig flot med masser af medaljer, mesterskaber og lands-
holds-udtagelser. Der er så mange, at det næsten fører for vidt at få alle navne nævnt 
på de mange dygtige udøvere. 

El-hockey skrev historie i 2011. Det blev nemlig året, hvor et hold for første gang  
nogensinde blev indehaver af tre titler i samme sæson. Det blev til såvel et Forbunds-
mesterskab, et Jysk Mesterskab og da holdet endvidere vandt Super Cup’en – el-
hockeys pokalmesterskab - var triumfen komplet. Superflot!

Til EM i bordtennis fik vores to landsholdsspillere Peter Rosenmeier og Brian Niel-
sen en flot sølvmedalje med hjem fra holdturneringen. I singlen måtte Peter Rosen-
meier desværre se sig slået i kvartfinalen – mon ikke han fokuserer på det kommende 
Paralympics til sommer, hvor han jo er forsvarende mester.

Vore svømmere har haft et superflot år, hvor medaljerne til FM/Danish Open igen 
regnede ned over deltagerne, og vi kan desværre ikke få alle enkelte præstationer 
med denne gang. Men en præstation der dog fortjener at blive bemærket, er Laura 
Christensens hårde arbejde, der førte til Danmarksrekord i 800 meter fri, og hendes 
udtagelse til landsholdstruppen. Godt gået! Keith Mortensen arbejder for tiden meget 
hårdt på at kvalificere sig til PL og Camilla Aagaard har været udtaget til landshol-
dets talenttrup.

Racerunnerne fortsætter med at slæbe medaljer hjem og sætter den ene verdensrekord 
efter den anden. I år har vi sågar fået en junior verdensrekordholder i Nicolaj Over-
gård Christensen, som har sat hele tre verdensrekorder. Det flotte arbejde i Racerun-



ning kulminerede med to deltagere i VM i Dubai og senere landsholdsudtagelse for 
tre af vore racerunnere, nemlig Hayla Søndergaard, Michael Thyregod Jensen og 
Jacob Birkbak.

Fodbold opnåede tre medaljer – guld, sølv og bronze – til forbundsmesterskaberne. 
Det var vort C-hold der spillede sig til Forbunds Mesterskabet og vore to U-15 hold 
der tog medaljer i deres række. Fodboldafdelingen havde endvidere en stor deltagelse 
i Special Olympics World Summer Games 2011 i Athen. Vi havde en deltager på 
kvindelandsholdet og fem spillere på herrelandsholdet samt seks spillere på Unified 
fodboldholdet. Alle ydede en god indsats, som vi kan være stolte af. 
Unified holdet opnåede en flot sølvmedalje, kvindelandsholdet fik bronze og herrerne 
fik en hårdt tilkæmpet 4. plads.

Det gode arbejde i kørestolsfodbold slog endelig igennem i år, og vort hold kvalifice-
rede sig til FM-slutspillet, hvor de opnåede en bronze-medalje. 

Vores bowling afdeling kunne atter en gang bryste sig af et Forbunds Mesterskab i 
Rampe A-rækken. I år var det Jan Krogh Sørensen og Palle Hjermitslev, der løb med 
titlen.

I snooker stillede Johnny Sort Jensen op for I.H. Aalborg til Forbunds Mesterska-
berne, og sandelig om ikke han kom hjem med en guldmedalje til klubben.

Sommer sportsskole 2011
I 2011 afholdte vi vores 5. sportsskole hvor 75 børn deltog. For første gang skulle vi 
være i Nørresundby, og Løvvangskolen dannede rammen om vores sportsskole.  I fire 
dage dystede deltagerne i fodbold, svømning og atletik og hver dag blev de desuden 
udfordret i andre idrætsgrene – såsom hockey, håndbold, bowling, dans og goalball. 
Et stjerneløb blev afslutningen på fire gode varme, våde, sjove og aktive dage. 
Sportsskolen er efterhånden blevet »stedet«, hvor vi henter både nye medlemmer men 
også får kontakt til nye trænere. Sportsskolen 2011 har indtil nu – direkte eller indi-
rekte - givet os nye medlemmer samt  6 nye trænere. 
Vi afholder disse sportsskoler i samarbejder med DHIF, der giver tilskud dertil. Vi 
bruger dog selv en del penge, og dem skal vi fremover prøve at finde andet sted fra – 
vi kan ikke fortsætte med at »skyde« penge i projektet. 
Vi var rigtig glade for at være på Løvvangskolen, og faciliteterne var helt i top. Vi 
vender tilbage dertil her i 2012 og er allerede begyndt at glæde os.

Idræt for børn og unge
Der er godt gang i idræt for børn og unge med handicap. 
Fodbold er der nu fire forskellige hold, der er opdelt efter handicap og spilforståelse. 
I svømmeafdelingen er der også mange børn og unge, der bliver også opnået flotte 
resultater. Der er også kommet et nyt trænerteam. 
Vild med Dans havde en lidt nedgang efter flytningen til Nordkraft, men det har æn-
dret sig nu, og der er kommet godt gang i dansen igen. 
I bordtennis er der nu speciel træningstid for børn og unge, der er ca. 3-4 deltagere, 
men der er plads til flere ved bordene. 
El-hockey er nu kommet i gang i Nordkraft, og der er brugt mange kræfter på at finde 
sig til rette, så der er ikke kommet nye til. 
Atletik og racerunning træner hver onsdag i Skovdalen, begge steder er der godt gang 
i den. Racerunnerne er rigtig seje, de trænere året rundt, og sneen holder dem ikke 
tilbage. 
Gymnastik for børn med autisme holder nu til i Nordkraft og kører stille og roligt. 



Klubbens ungdom er meget vigtigt for klubbens fremtid, derfor er det meget vigtigt, 
at vi tilbyder de »rigtige« idrætsgrene. Der er bl.a. ønske om at spille håndbold og 
hockey.

Skitur
Der var igen skitur, som denne gang gik til Beitostølen i Norge. Der er desværre 
ikke mange af klubbens medlemmer med på turen, men dem som er med, havde en  
kanon tur. Der dyrkes alpin og langrend, hvor klubbens medbragte skihjælpere gør en 
kæmpe indsats for at alle kan være med. Der skal kigges på fremtiden for skituren, 
der skal gerne flere med på turen, og økonomien skal være i orden. Der skulle meget 
gerne fortsat være en årlig skitur.

Nordkraft
Vi har nu været i Nordkraft i mere end et år, og vi er efterhånden ved at være på plads. 
Kontor- og klubfaciliteterne er vi yderst tilfredse med. Vi har nogle dejlige lokaler, og 
det er en fornøjelse at være en del af det sprudlende liv i Nordkraft.

Alle vore halidrætter er nu kørende i Nordkraft. Det går i det store hele rigtig godt 
med samarbejdet mellem idrætterne. Dog har der dog været lidt for mange aflysnin-
ger – især på torsdage – hvilket der arbejdes på at få nedbragt.

Samlet set har indflytningen været en stor opgave – det har krævet mange møder og 
nye udfordringer. Der har været nogle børnesygdomme og nogle ting der har krævet 
tilpasning og fleksibilitet. Ikke mindst samarbejdet med de mange andre beboere i 
huset har været en udfordring. Der er så mange muligheder for at være med i samar-
bejdet og de mange aktiviteter i huset. Vi håber med tiden at kunne markere os mere 
i dette, når vi får vores egne aktiviteter i helt faste rammer.

Alt i alt er vi dog overbeviste om, at flytningen til Nordkraft var det rigtige for for-
eningen, og det er her vores fremtid ligger.

TIB - »Frikvarteret«
Siden april 2011, har vi hver uge afholdt »Frikvarteret« i Nordkraft. »Frikvarteret« 
er et af vores projekter om Tilpasset Idræt og Bevægelse under breddeidrætskom-
muneprojektet »Fra Vane til Vandring«. Vi har tidligere omtalt dette projekt - bl.a. i 
beretningen fra sidste år. 

Johnny Sort Jensen blev ansat som koordinator på projektet. Johnny har haft til op-
gave at opstarte og udbrede den del af vores projekt, der gik ud på at få mennesker, 
både brugere og behandlere, med tilknytning til genoptræning og rehabiliteringscen-
trene, til dels at henvise til eller til at blive aktive borgere i relevante tilbud efter endt 
genoptræning og rehabilitering.
»Frikvarteret« har været en succes fra starten, og der kommer stadig nye deltagere.  

»Frikvarteret« er stedet, hvor deltagerne kommer som de er, deltager i det de kan og 
formår og hvor ingen sætter spørgsmålstegn ved deres handicap. »Frikvarteret« er 
stedet hvor deltagerne hjælper hinanden, griner af sig selv – med og af hinanden, og 
hvor man under kyndig vejledning får trænet kroppen igennem, så sveden perler frem 
på panden. I »Frikvarteret« præsenterer og afprøver vi flere af de handicapidræts-
grene, vi kan tilbyde i foreningen og introducerer deltagerne til det »normale« liv 
efter erhvervelsen af et handicap.



Efter hver træning er der frisklavet kaffe og nybagte boller i vores klublokale. Her går 
snakken om løst og fast, om kommende tilbud, udfordringer osv.  Dette er et socialt 
tiltag, der er et meget vigtigt element i »Frikvarteret«. 

Som udgangspunkt er det ikke foreningens medlemmer tilbuddet gælder – men I er 
selvfølgelig også velkomne. »Frikvarteret« henvender sig mere til nyhandicappede – 
f.eks. efter erhvervet hjerneskade. Det er kommet som en stor overraskelse, hvor stor 
den gruppe faktisk er, og også hvor unge mange af dem er – det er tankevækkende! 
Deltagerne er mellem 20 – 60 år med vidt forskellige handicaps, og flere af dem er 
startet i vores forening som medlemmer.

Deltagelse i »Frikvarteret« har hidtil været gratis – og vi har haft travlt med at sikre 
at tilbuddet fortsætter efter projektperiodens ophør ved udgangen af 2011. Lige nu er 
vi sikret frem til 30. juni 2012 – bl.a. i et samarbejde med AOF.  »Frikvarteret« har 
givet genlyd udenfor Aalborg Kommune, og vi ved at lignende projekter påtænkes i 
andre landsdele.

Fredagscafé
Fredagscaféerne har været en af de aktiviteter, der har lidt i det forløbne års mange 
nye udfordringer. Der har kun været afholdt en enkelt fredagscafé i perioden. Det 
positive var, at vi fandt ud af, at det sagtens kan lade sig gøre at lave en hyggelig café 
i de nye rammer. Desværre har de bærende kræfter i fredagscaféen haft svært ved at 
finde resurserne til at genoptage arbejdet med arrangeringen. Der arbejdes på at finde 
nye og mindre resursekrævende former at afvikle fredagscaféerne på, så vi forventer 
helt klart, at det gode initiativ kommer op at stå igen.

Medlemstal
Vi har desværre oplevet en del udmeldelser fra især medlemmer, der bor på institu-
tion. På grund af nedskæringer har man ikke længere resurser til at afsætte perso-
nale til at tage med til idræt. Rigtig ærgerligt for de deltagere, der ikke længere kan 
komme og slet ikke i tråd med de mange opfordringer, vi alle får fra politikere og 
sundhedsvæsenet om at holde os i form og være aktive.

Økonomi
Økonomien har altid haft stor bevågenhed i I.H. Aalborg, og 2011 blev året, hvor det 
blev fulgt op med besparelser. 

Vi har i de sidste par år haft svært ved at få likviditeten til at række, da vort tilskud 
fra undervisningsministeriet først kommer sidst på året. Da det drejer sig om kr. 400-
500.000 er det mange penge at mangle. Det har i 2011 betydet, at vi hen over som-
meren har været nød til at have en kassekredit, hvilket ikke er vejen frem.  

Flytningen til Nordkraft blev økonomisk set lige så dyr som beregnet. Til gengæld 
har vi fået nogle gode faciliteter både for idrætten og administrationen.
I bestyrelsen ønsker vi i højere grad at holde fokus på vores kerneopgave - nemlig 
vores idræt. Det vil sige at støtte vore gode trænere, ledere og hjælpere, der sørger 
for en lærerig og spændende træning, samt at sørge for egnede faciliteter, nødvendige 
materialer og deltagelse i stævner og turneringer. 

Vi har beklageligvis stoppet vor buskørsel til Vadum.  Det var en gammel ordning, 
støttet af Aalborg Kommune. I og med vi ikke har fået forhøjet vort tilskud fra Kom-
munen siden 1984, har vi måttet sande, at vi ikke kan få det samme for vore penge 



som tidligere. Tidligere var der op til 75 brugere af ordningen, men til sidst var vi 
nede på 20.

Vi har også været nød til at sætte mere fokus på betaling for hjælpere til stævner. 
Som udgangspunkt skal hjemkommune søges om denne udgift. Hvis der gives afslag, 
kan klubben søges – men det er ikke lig med en bevilling. Disse ansøgninger bliver 
behandlet individuelt, og klubbens daglige økonomi kan blive en afgørende faktor for 
vort tilsagn. 

For at få luft både i vor økonomi og på arbejdsbyrden på kontoret, er noget drift og 
al administration vedrørende vandgymnastik i Lejbjerg Centret og »Frikvarteret« 
overdraget til AOF. Det har været en fornøjelse at få disse aktiviteter etableret og sat 
godt i gang.

Sportsskolen er helt klart kommet for at blive. Det er her vi har muligheden for at 
tilbyde idræt til alle de unge, som vi ellers ikke ser i vor forening. Det er her, vi kan 
rekruttere nye medlemmer. Men her skal vi også gøre en stor indsats for at skaffe 
sponsorer, så vi kan gøre det omkostnings neutralt.

Hvordan skaffer vi flere penge
Med færre støttemuligheder må vi finde nye veje til at skaffe pengene hjem, og der er 
behov for, at klubbens medlemmer i højere grad bliver aktiveret.
SIFA er vor trofaste støtte med tilskud til mange af vore aktiviteter. Vi har f.eks. fået 
tilskud til Handicap Idræts Festival, deltagelse i Special Olympics i Athen og mange 
andre ting. Via SIFA har vi mulighed for at sælge skrabelodder både til jul og påske. 
Det giver penge til SIFA – og til klubben. Det er altså hjælp til selvhjælp at sælge 
disse lodder.

Der var rigtig mange mennesker, der støttede op omkring klubbens indsamling af 
karat mærker. Desværre blev 2011 sidste år med denne ordning, så der mangler frem 
over en indtægt på kr. 12-14.000. 

En anden af de nye indtægtsmuligheder hvor alle kan være aktive – med begrænset 
indsats - er ForeningsEl. Her kan man gennem sit elforbrug støtte klubben. Det har 
ikke nogen geografisk begrænsning. Så her må vi ud til alle i vort netværk. Alle vore 
medlemmer, deres søskende, forældre, venner, kolleger – alle kan være med til at 
støtte op om dette projekt. Når vi først har gjort arbejdet omkring tilmelding, kom-
mer pengene stille og roligt rullende ind i klubkassen, og vi kan rette fokus på nye 
områder. 

Det kan f.eks. være omkring vore øvrige sponsorater: OK benzin og KlubBonus – og 
vor egen klublotto. 

Ved OK benzin får klubben 5 øre pr. liter – og kr. 200 for nytegnede kort. 

Klubbonusordningen har en række selskaber tilknyttet, som giver klubben en 
bonus ved at benytte disse firmaer – check selv på deres hjemmeside klub-
bonus.dk. 

Vor egen klublotto kræver en investering på minimum kr. 100, men så er 
man også med i 10 trækninger. Altså -DU kan gøre noget. Og gør vi alle 
bare lidt, bliver det til meget.

KlubBonus.dk



Fremtid
Efter 28 år skal foreningen have ny formand, da Gitta Thorup Sørensen har besluttet 
sig til ikke at genopstille. Dette fik bestyrelsen til at trække i arbejdstøjet, og vi har 
bl.a. fået lavet ny struktur med ændrede forretningsgange, kompetencer og meget 
andet.
Vi er så heldige, at nuværende næstformand Jan Karkov Sørensen har sagt ja til at 
lade sig opstille som kandidat til formandsposten.  Hvis Jan bliver valgt, bliver det 
ikke et generationsskifte, da der kun er godt et års forskel på Gitta og Jan. Det bliver 
heller ikke det nye friske pust, da Jan har været i bestyrelsen i næsten lige så mange 
år som Gitta – men det er helt sikkert, at det bliver en helt anden personlighed, der får 
formandskasketten på – (hvis han da bliver valgt :-))

Hvor Gitta var den administrative type, er Jan helt klart den sportslige type, der dels 
selv deltager i idrætten, samt er træner i både fodbold og i spinning. Jan har også 
tidligere været træner i el-hockey, han var vores x-sport koordinator der fik godt gang 
i børneidrætten, og endelig planlagde og deltog han gennem mange år i foreningens 
skiture og sportsskoler. 

Jan har altså både været medlem, udøver, leder og træner, hvilket bestemt ikke er et 
dårligt udgangspunkt for en ny formand.  Nu håber bestyrelsen bare på at få general-
forsamlingens opbakning til at vælge Jan som formand, og dermed være med til at 
sikre foreningens fortsatte virke.

40 års fødselsdag
Onsdag den 6. juni 2012 fylder klubben 40 år. Der har været en del drøftelse i be-
styrelsen om, hvordan det skal fejres. Der arbejdes på at lave en stor idrætsdag i og 
omkring Nordkraft, en dag hvor vi viser byen og klubbens medlemmer, hvad vi kan. 
Der bliver ikke den store fest, som ved vores 25 års jubilæum - den venter vi med til 
vi bliver 50. Dagen bliver markeret i Nordkraft og på idrætsstederne. Der kommer 
mere om dette i Kondiposten og på klubbens hjemmeside.

Afslutning
Tusind tak skal lyde til vores medspillere for et godt og frugtbart samarbejde i året 
der er gået. Uden jer ville vores forening slet ikke kunne fungere. I er med til at give 
medlemmerne oplevelser, udfordringer og tryghed, når I uge efter uge stiller op og 
laver god træning.
Ligeledes skal lyde stor tak til samarbejdet med personalet på idrætspladser og i hal-
ler, hvor vi dyrker vores idræt. I er med til, at vi kan dyrke idræt under betryggende 
og gode forhold.
Tak til Aalborg Kommune for støtte til vores aktiviteter, og tak til øvrige samarbejds-
partnere for et spændende år.
Også tak til alle medlemmerne - uden jer var der jo slet ingen forening!

Venlig hilsen

Bestyrelsen


