
Indledning
Endnu et godt år er nu overstået. Der er sket rigtig meget i klubben i årets løb, meget 
har været rigtigt godt, men der har også været noget, vi ikke har været glade for. I 
denne beretning vil vi komme ind på, hvad der er sket i årets løb. Der vil også være 
lidt til den lyse fremtid, vi går i møde.

En stor tak til Gitta
I god tid før generalforsamlingen 2012 meddelte Gitta, at hun ønskede at stoppe som 
klubbens formand. En formand igennem 28 år er meget svær at erstatte. Heldigvis 
ville Gitta gerne fortsætte på kontoret som leder af administrationen. Vi vil gerne 
takke Gitta for alle hendes år som formand – uden Gittas store indsats, ville klubben 
ikke være der hvor vi er nu.

Ny struktur og formand
Hvad nu? Vi i bestyrelsen er sportsfolk, så vi gir’ ikke bare op, nej vi kæmper videre. 
Vi valgte at kontakte Jørn Erik Simonsen, vores konsulent fra DHIF, da vi syntes, vi 
var nødt til at ændre på arbejdsgange og fordeling af opgaver. Vi holdt flere møder, 
hvor vi gennemgik klubben på kryds og tværs. Resultatet blev en ny struktur og ar-
bejdsfordeling. 
Nu bliver der arbejdet mere i udvalg. Der blev nedsat udvalg til at tage sig af idrætten, 
information og fundraising. Opstarten har været svær, men i efteråret begyndte det at 
køre, og vi tror på, at det er den rette vej.

Da strukturen var på plads, sagde vores næstformand Jan Karkov Sørensen »ja« til 
at blive den ny formand for klubben. Gitta var tidligere både formand og ansat på 
kontoret, og hun kunne derfor hurtigt tage beslutninger, og medlemmerne kunne få 
et hurtigt svar. Nu har vi en formand med et fuldtidsjob hos Danish Crown som IT-
konsulent, altså et formands job der skal klares i fritiden. Heldigvis kan der klares 
meget via mails, og samtidigt har klubben et velfungerende kontor i Nordkraft, som 
kan klare meget.

40 års fødselsdag
Onsdag den 6. juni fejrede I.H. Aalborg klubbens 40 års fødselsdag med et her-
ligt arrangement, hvor Nordkraft summede af aktivitet. Der var inviteret til gadeløb 
rundt om Nordkraft, der var kom-og-prøv idræt på Teglgaards Plads, musik og taler 
på Turbinetorvet, opvisning og showkampe i Kedelhallen, samt udstillinger fra flere 
idrætter og om vores paralympiske historie.
RaceRunnerne havde i dagens anledning flyttet deres træning fra Skovdalen til Tegl-
gaards Plads i det kølige sommervejr. Her var der også en oppustelig boldbane, hvor 
der blev spillet hockey og fodbold.
Vi havde inviteret vores tidligere paralympiske deltagere, og de blev officielt hædret. 
Mest fokus var der nok på vores tidligere PL-guldvinder og verdensmester i bordten-
nis, Peter Rosenmeier, som også spillede opvisningskamp.
Vi havde også besøg af lokale politikere fra Aalborg byråd, som spillede kamp i køre-
stolsbasketball. Det var rød blok mod blå, og det var ganske underholdende, men ikke 
på grund af kvaliteten i spillet. De blå vandt i øvrigt 8-2.
Kedelhallen summede af liv, og udover bordtennis og basket, var boccia et tilløbs-
stykke og mange fik set kørestolsfodbold, el-hockey og Electric Wheelchair Hockey, 
som gav opvisning. 



Pressen havde også fundet vej til Nordkraft for at dække den store begivenhed. Næ-
sten hele det samlede nordjyske pressekorps dukkede op. Vi fik dækning i TV2-Nord 
og 24 Nordjyske, og DR Nordjylland sendte live radio fra fødselsdagen.

PL i London
Paralympics i London 2012 gav os en bronzemedalje. Det var selvfølgelig Peter Ro-
senmeier, der i bordtennis spillede sig til det flotte resultat. Peter havde trænet hårdt, 
sammen med det danske bordtennis-landshold. Vi havde på forhånd, syntes vi, rea-
listiske forhåbninger om en finaleplads, men desværre var der en forholdsvis ukendt 
thailænder, der vandt en tæt semifinale. Vi er dog meget stolte over, at et af vore 
medlemmer hører til blandt de ypperste i sin idræt.

Det var også en stor glæde for os, da vi erfarede, at Peter Rosenmeier var udset til 
at bære den danske fane og gå forrest for Danmarks trup ved indmarchen til de Pa-
ralympiske Lege.

Vi havde jo også en turist-delegation af sted til Legene i London, i form af en formand 
og en ex-formand med påhæng. Vores nuværende formand, Jan, havde vi jo foræret en 
tur til London, som 25 års jubilæumsgave i klubben. Den samme brilliante idé, havde 
vi også fået som afskeds- og takkegave til Gitta efter hendes afgang som formand. Vi 
skulle hilse og sige, som det også kunne læses i deres beretning i Kondiposten, at de 
havde en rigtig dejlig tur, og fik et minde for livet.

For os andre der fulgte PL på fjernsynsskærmen, var det også en god oplevelse. Det 
har nok været de bedst formidlede Paralympiske Lege, der nogensinde har været vist 
i Danmark, og den generelle pressedækning var også meget fin. Dejligt, at der kom-
mer mere fokus på handicapidrætten.

Sportslige resultater
Udover Peter Rosenmeiers flotte PL-bronzemedalje, har det sportslig været et rigtig 
godt år for I.H. Aalborg.

Vi har i alt 38 udøvere, der har taget medaljer til enten PL, EM eller FM i fem forskel-
lige idrætter, hvoraf især en idræt har gjort sig historisk bemærket.

Det er fodbold, som spillede sig til FM-guld i hele tre rækker. Alle de tre hold, der 
havde kvalificeret sig til FM-slutspillet, vandt deres rækker. Det er vores U15 hold, 
B-række holdet og C-række holdet, der har vist de imponerende resultater. Dejligt, at 
den støtte fremgang fodboldafdelingen har vist de seneste år, også giver resultat på 
konkurrenceplan. Tak til det dygtige trænerteam, og særligt til Bager som efter 11 år 
som ungdomstræner og pioner i fodboldafdelingen, har valgt at holde pause.

Endnu en gang har vores svømmere slæbt metal med hjem fra Forbunds Mester-
skaberne. Camilla Aagaard, Jan Johansen, Keith Mortensen, og ikke mindst Laura 
Christensen, har i alt taget 23 guldmedaljer til FM. Laura, som er landsholdssvøm-
mer, træner hårdt og seriøst og hun var meget tæt på at kvalificere sig til PL på en 
kvoteplads. Det blev det ikke til, men vi glæder os til at se Laura i Rio i 2016.

Nogle andre udøvere der arbejder hårdt for sagen er RaceRunnerne. De knokler løs i 
Skovdalen året rundt, hvilket også kan ses på deres resultater. Vi har Jacob Birkbak, 
Hayla Søndergaard og Michael Thyregod på Landsholdet samt Nikolaj Overgaard i 
ungdoms/talenttruppen. I alt 8 EM guld og 10 FM guldmedaljer har de bragt hjem 
til klubben. Nikolaj har endda sat hele tre Verdens Rekorder – i 100, 200 og 400 m. 
Flotte præstationer og super indsats af alle løberne.
I boccia er det efterhånden nogle år siden, vi har set medaljer. Men endelig er det lyk-
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kedes for Àki Joensen at hive en FM guldmedalje i rampe-boccia hjem. Dejligt, hvis 
vi kan få den hæderkronede og traditionsrige idræt frem i lyset igen.

For bowlerne var årets sensation, at rampe A holdet var så flinke at overlade FM-
guldet til København. Vi måtte derfor nøjes med sølvet. Men vi kan sikkert godt blive 
enige med bowling om, at den form for venlighed er en enlig svale.

El-hockey opnåede en tredjeplads i 1. division, samt en guldmedalje i supercup’en, 
som er el-hockey's pokalturnering. Så også her blander vi os i det fine selskab.

Kørestolsfodbold spillede sig til slutspillet i turneringen, hvor de fire bedste hold spil-
ler om FM-medaljerne. Det lykkedes vort hold at snuppe en bronze-medalje for andet 
år i træk. Kørestolsfodbold har oplevet en jævn stigende formkurve de seneste år, og 
som den nuværende sæson ser ud, har vi lov at håbe på, at de kommer til at spille om 
det ædleste metal i år.

Sommer sportsskole 2012
Igen blev der afholdt sommer sportsskole på og omkring Løvvangskolen, og igen 
blev det en succes. Det var nogle dejlige dage for de 56 deltagere, 23 ledsagere, 11 
instruktører og 9 praktiske hjælpere. 
Der blev dyrket fodbold, vild med dans, svømning og atletik om formiddagen, og om 
eftermiddagen var der ”kom og prøv”, hvor deltagerne kunne prøve bowling, hånd-
bold og hockey. Sportsskolen sluttede i år med et mini OL, med forskellige discipli-
ner. Mange glæder sig til uge 27-2013, hvor der igen er sommer sportsskole.

Samarbejdsaftaler
Der er i årets løb blevet lavet samarbejdsaftaler med Aalborg Chang om fodbold og 
Aalborg KFUM om håndbold. I forvejen har vi et godt samarbejde med f.eks. Vadum 
skyttekreds og Aalborg Sejlklub. 
I de idrætsgrene som dyrkes i ”normale” idrætsforeninger, vil et samarbejde være 
vejen frem, så samarbejdsaftaler er helt sikkert noget, vi vil se mere af i fremtiden, for 
skal vi være med i eliten, er en ugentlig træning ikke nok, der skal meget mere til. 
Mange af klubbens fodboldspillere er så gode, at de sagtens kan være med på et serie 
hold i Aalborg Chang og samtidig deltage i klubbens ugentlige træning, DHIF turne-
ringerne og evt. landsholdssamlinger.

Håndbold
I november blev vi kontaktet om opstart af håndbold for mennesker med udviklings- 
handicap. Ret hurtigt blev der fundet 2 trænere, og Aalborg KFUM meldte sig som 
samarbejdspartner. De havde også en time ledig i KFUM hallen om torsdagen fra 
16.30 til 17.30. Den 17. januar startede vi op, og der kom 17 håndboldspillere til den 
første træning. Vi tror på, at håndbold i Aalborg bliver lige så stor en succes, som det 
er i de andre jyske håndbold byer.

»Frikvarteret«
Nu til et 'ØV'. »Frikvarteret« har været en stor succes, men desværre ringede »Fri-
kvarteret« ud i december måned. Alle er enige om, at den måde Johnny Sort og hans 
»Frikvarteret« team har fået deltagerne aktiveret, er vejen frem, men da pengene (kr. 
300.000) skulle findes i kommunes budget, fik vi desværre 'nej'. Vi er mange der kan 
se, at det er småpenge i forhold til det, deltagerne fik ud af det, for kunne bare en 
af deltagerne slippe for hjælp i dagligdagen, ville pengene hurtigt være tjent hjem. 
MEN der skal spares i kommunen, og derfor var der ikke penge til et nyt spændende 
tiltag.



I stedet for »Frikvarteret«, startede vi så »Vild med bevægelse« i februar 2013, og 
modsat »Frikvarteret«, skal man være medlem af klubben for at være med her.

Økonomi 
I 2011 lagde vi grundlaget for en forbedret økonomi, der blev ført ud i livet i løbet af 
2012. Og kuren har virket. Uden at skære ned på vore sportslige aktiviteter, har vi 
været i stand til at vende et underskud til et tilfredsstillende overskud.  Og så har vi 
endda også holdt klubbens 40 års fødselsdag.

Den økonomiske strategi har været båret af 3 idéer: 1) at minimere vore udgifter 2) at 
optimere vore indtægter 3) at gøre os mere uafhængige af § 44 tilskud. 

1. Vi har set grundigt på vore udgifter og skåret nogle væk, f.eks. medlem- 
 skaber af andre organisationer med deraf følgende kontingenter. 
 Vi har også ændret tilskudsregler og øget egenbetalingen for de medlemmer,   
 der deltager i stævner eller turneringer.

2. Omkostninger i forbindelse med kontingentopkrævning betales nu af den en-  
 kelte, hvilket gør kontingentopkrævningen udgiftsneutral for klubben. 
 Medlemmer, der deltager i turneringer eller stævner, betaler nu et årligt til-  
 skud til transport og deltagergebyr. Vi har også været i stand til at få så mange  
 fondsmidler, at vor sommer sportsskole 2012 næsten var gratis. Fantastisk, når  
 man tænker på, hvor mange unge, der har fornøjelsen, og hvor mange frivil-  
 lige ledere der yder et fantastisk stykke arbejde.

3. §44 giver os en refusion af kørselsudgifter til stævner. Men vi ved aldrig, 
 om vi får 40, 60 eller 80 % af vore udgifter.  Dertil skal lægges, at vi først  
 får  pengene retur ca. 1 år efter, vi har refunderet vore medlemmer deres kørsels- 
 udgifter. Det kræver, at vi har mange penge på kistebunden, hvilket vi ikke har  
 haft de senere år. Nedlæggelse af kørselen til Vadum har sparet klubben for ca.  
 kr. 65.000 + givet en meget bedre likviditet.
 Selv om vi i 2012 har været i stand til at lave et mindre overskud, kan det ikke  
 forventes, at vi vender tilbage til de »gamle« tilskudsregler. Det er naturligvis   
 ikke meningen, at klubben skal lave et stigende overskud hvert år. Men vi skal  
 have lidt på kistebunden, så vi altid kan sætte nyt i gang - som f.eks. håndbold.  
 Vi vil stadig være opmærksomme på, hvordan udgifter og indtægter forholder   
 sig, og vi vil stadig gerne have råd til at støtte bredden såvel som eliten.
 Vi får heldigvis stadig flere landsholdspillere, hvilket udfordrer klubbens økono- 
 mi. Vi ønsker at støtte op omkring disse atleter, så de kan deltage i sport på na- 
 tionalt og internationalt niveau. Vi har heldigvis tradition for, at disse atleter kan  
 inspirere andre i klubben og på sigt lægge et stykke arbejde i klubben som   
 trænere.

Sponsorater og anden støtte
2012 var det slut med penge fra Karat kaffe. Det var trist på mange måder: trist fordi 
vi mister en indtægt på kr. 15.000, og trist, fordi mange var involveret i at skaffe disse 
penge til klubben. Der meldte sig heldigvis en anden indtægtskilde: Forenings-El.  
Ved at lade sig registrere som el-kunde hos Energi Nord, vil de give 2 øre pr. for-
brugt kilowattime til klubben. Altså en aktivitet, der umiddelbart kræver, at vi løfter 
i flok. For nuværende har vi en forventning om et afkast på mindst kr. 35.000 i år og 
måske en fordobling næste år. Det vil på sigt komme til at give penge. Men det er et 
resultat, som væsentligt skyldes én enkelt ihærdig person, der har skaffet os ca. 900 
tilmeldinger! 



Der er kommet lidt gang i vort sponsorat fra OK benzin, men også her er der plads til 
flere tilmeldinger. Så har man et benzinkort hos OK, så kontakt kontoret med oplys-
ning om dit kortnummer. Her får vi 5 øre pr. liter benzin/diesel, der registreres.

SIFA har igen i år været os venligt stemt. Også her er der mulighed for at forøge vor 
indtjening ved salg af skrabelodder, der kan sælges hele året. Hvert lod giver den 
sælgende afdeling kr. 10, så der er basis for at lave nogle penge til endnu flere akti-
viteter.

Sidst men ikke mindst har vi i Neurodan en sponsor, der udover eliten også har støttet 
forskellige afdelinger i klubben. 2012 bød også på samarbejde omkring et sports-
stævne hos dem. Vi håber på fortsat godt samarbejde fremover.

Informationsarbejdet
Info-udvalget tager sig af at lave Kondiposten, lave brochurer og anden info-mate-
riale, at skrive pressemeddelelser, at hjælpe med at skrive ansøgninger til fonde og 
sponsorer, samt at opdatere hjemmesiden. Desuden har vi vores Facebook gruppe, 
hvor der formidles nyheder og resultater.

Kondiposten er jo en fast udgivelse, og det lykkes redaktøren at frembringe et flot og 
indholdsrigt blad hver gang. Dog skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi har 
haft overvejelser om at finde en anden måde at formidle nyheder og klubinforma-
tion på. Det er jo efterhånden dyrt at sende bladet ud, og produktionstiden er lang, 
så det som oftest er gamle nyheder, der kommer i bladet. Vi evaluerer løbende 
sammen med bestyrelsen, om vi mener, det er hensigtsmæssigt at bevare bladet i 
sin nuværende form.

Vores brochurer har generelt en høj kvalitet, som præsenterer klubben og vores 
aktiviteter på en professionel måde. Da vi har mulighed for selv at trykke brochurerne 
efter behov, forsøger vi at lave dem på en måde, så de er lette at opdatere og holde 
aktuelle.

Hjemmesiden har nu eksisteret i godt og vel 10 år, og selvom tiden er ved at løbe fra 
den, så har vi valgt ikke at bruge penge på at udvikle et nyt design. I stedet vil vi i 
højere grad benytte os af de muligheder der er online, som f.eks. at uploade billeder 
på internettet i en god kvalitet.

Skituren
Desværre bliver skituren ikke til noget i 2013. Der var for få tilmeldinger, og det var 
heller ikke muligt at få samlet nok penge ind til turen. Der blev ellers gjort et stort 
stykke arbejde, men desværre. Efter 25 år med skitur i uge 5, bliver turen til Beitostø-
len i 2012 måske den sidste. Men hvem ved, tilbage til afsnittet tidligere i beretningen 
– samarbejde – hvad med et samarbejde med Aalborg skiklub?

Fremtid
Vi er sikre på, at der venter klubben en god fremtid. Der vil komme nye idrætsgrene 
til. Der er kommet forespørgsel om opstart af goalball og idræt for børn med fysisk 
handicap fra 3 til 6 år. Vi er en klub, der er med på nye tiltag. 

Vi håber også på at »fredagscaféen« igen bliver en succes. Efter flytning fra Skydeba-
nevej, har vi haft svært ved at få den i gang i Nordkraft. Men nu er der så småt kom-
met gang i en mere uformel fredagscafé hver anden fredag i måneden. Det er vigtigt, 
at man mødes på tværs af idrætsgrene.

www.ihaalborg.dk

Sportsskole - for børn og unge med handicap

Aalborg, 1. - 4. juli 2013
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Vild med dans
                 Svømning

             Håndbold

             Bowling

             Hockey

                 Fodbold

                 Atletik

 ”Skituren”
   OPLEVELSER I SNEEN FOR ALLE!

Ta’ med på I.H. Aalborg’s skitur og...
•	 få	en	storslået	sne	oplevelse	på	alpin	ski/langrend	ski,	kartski		
	 eller	sitski	m.m.
•	 få	afprøvet	dine	muligheder	i	sneen	som	nybegynder	og	som	øvet
•	 få	muligheden	for	at	dyrke	skisport	med	den	hjælp	du	har	brug		
	 for	sammen	med	vores	dygtige	og	erfarende	skihjælpere	eller	få		
	 timer	med	de	norske	instruktører	til	licens	m.m.
•	 få	socialt	samvær	med	andre	fra	klubben
•	 få	mulighed	for	at	prøve	hundeslæde	eller	snescooter

TUREN	2013
Kom	og	vær	med!



Fodbold glæder sig til flytningen til Provstejorden og Aalborg Chang i begyndelse 
af april måned. Nu får spillerne igen et klubhus, et sted man kan mødes før og efter 
træningen.

Et stort ønske til fremtiden
Ansættelse af en idrætskonsulent i Aalborg Kommune, som skal arbejde med tilpasset 
idræt og bevægelse (TIB konsulent). Vi oplever, at vi bliver kontaktet mere og mere 
om samarbejde. Det er f.eks. angående idræt for sindslidende, idræt for handicappede 
med etnisk baggrund, idræt for børn og unge i special DUS'er, Sundheds-centre og 
handicapidræt på skoler m.m. Vi vil være en god samarbejdspartner, men det kræver 
resurser, som vi på nuværende tidspunkt ikke har. Havde der været ansat en TIB kon-
sulent, ville »Frikvarteret« helt sikkert stadig have været kørende. Det koster, ja men 
pengene kommer helt sikkert igen. Et aktivt idrætsliv = bedre livskvalitet!

Afslutning
Tusinde tak skal lyde til alle vores medspillere, for et godt samarbejde. Uden alle 
disse ildsjæle, var det ikke muligt at drive en klub som I.H. Aalborg. Tak til kontoret, 
for den service, I yder klubbens medlemmer.
Ligeledes en stor tak til personalet på idrætspladser og haller, hvor vi dyrker vores 
idræt. Tak til Aalborg Kommune for støtte til vores aktiviteter, med håb om at vi snart 
får hævet vores rammebeløb :-)
En tak til Jørn Erik Simonsen for hjælpen med at få lavet strukturen, med »Frikvar-
teret«, sportsskole, håndbold og meget andet, som du har hjulpet os med.
Pressen skal også have en tak. For det meste er pressen flink til at møde op og bringe  
det, vi sender ind. Dækning af PL i London har også været god, i forhold til de tidli-
gere PL, og næste gang i Brasilien kommer der helt sikkert meget mere presse. 
Tak til klubbens medlemmer og ledsagere, uden jer var der ingen forening. Vi har 
desværre været nød til skære ned og hæve kontingentet, men I har haft forståelse for 
klubbens situation. 

Vi er stadig Danmarks bedste og største idrætsforening for handicappede – et godt 
sted at dyrke idræt.

Med sportslig hilsen


