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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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Formanden har ordet

Vi har i den sidste periode været heldige / 
gode til at få bevilget penge til materialer 
og andet udstyr, som er vigtig for, at vi 
kan dyrke vores sport. En meget stor ros 
til klubbens kasserer Gerd, for den store 
indsats hun gør, for at skaffe midler fra 
bl.a. fonde og sponsorer. Der bliver skre-
vet mange flotte ansøgninger, og trods 
de til tider mange afslag, giver hun ikke 
op. I den sidste periode er der kommet 
penge til nye kajakker og basketballstole. 
Der kommer handicaptoilet i Skovdalen, 
ny lift i Løvvang Bowling Center, støtte 
til større stævner og diverse materiale 
rundt i afdelingerne.

Lige nu er der ansøgninger ude på Strike-
force el-stole til kørestolsfodbold. Skal 
vores hold være med i toppen – og det 
skal de, så kræves der sportsstole, som 
kan matche de andre hold. Sådan en 
stol koster ca. 70.000 kr. JA, det er dyrt, 
når vores udstyr skal være i orden. Der 
kan købes mange bolde, kegler og over-
trækstrøjer til fodbold og håndbold for 
det som bare én stol koster. Men sådan 
er det.

Også stor ros til de ildsjæle rundt i afde-
lingerne, som bl.a. skaffer penge til spil-
lertøj, sponseret bus til stævner, gevin-
ster til julelotteriet eller kagemand, når 
der er noget at fejre. 

Få gange kommer midlerne af sig selv. 
Jeg fik en opringning 1. juledag fra en 
herre, der havde fulgt I.H. Aalborg og 
synes, vi gør det godt. Han ville gerne 
give os penge, da han ikke fik renter i 
banken længere. Han fik kontonummer 
og 3 dage efter var der kommet kr. 10.000 
ind på klubbens konto. Jeg ringede og 
takkede ham mange gange. Vi fik det 
lavet således, at han kunne anføre det 
til skat som tilskud til velgørende formål. 

I år glæder jeg mig specielt til opstarten af 
kajaksæsonen. Der er købt nye handicap-
venlige kajakker, som ikke bare vælter, 
hvis man har svært ved at holde balan-
cen – taler af erfaring med flere vandture! 
Der er også købt 2 mands kajakker, som 
kan bruges af f.eks. en synshandicappet 
med ledsager. De kan også bruges af 
dem, som ikke kan ro alene af forskellige 
grunde. Håber, mange af klubbens med-
lemmer vil komme og prøve kajakkerne. 
Hold øje på FB og hjemmesiden, hvor 
der snart inviteres til "Kom og prøv" dag.

Det er ikke kun i kajak, man kan komme 
ud på fjorden. Klubben tilbyder også sejl-
sport i enten mini 12er (en mands båd) 
eller i en Olsen Twin båd (to mands båd). 
Desværre laves Twin båden ikke længere, 
og vi kunne  godt bruge en mere. 

   >>
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Vi leder rundt i sejlklubberne, for at finde 
en båd, som måske ikke bruges længere.

Husk at klubbens generalforsamling er 
den 11. april 2018, læs dagsordenen i 
dette blad. 
Det vil sidst i marts være muligt at læse 
beretningen og se årsregnskabet for 
2017 på www.ihaalborg.dk

Håber, vi ses!

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen

Når samarbejde 
betyder noget

www.jorton.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
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag til ændring af vedtægterne. Forslagene er optrykt på næste side.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
 På valg er Jan Karkov Sørensen (modtager genvalg)
8. Valg af øvrige bestyrelse
 På valg er Per Wulff og Rasmus Storgaard, 
 der begge modtager genvalg
9. Valg af 2 suppleanter:
 På valg er Tina Andrea Møller 
 (modtager ikke genvalg) 
 og Jacob Bülow Sørensen (modtager genvalg)
10. Valg af 2 revisorer
 På valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen 
11. Valg af 1 revisorsuppleant
 På valg er Anna Kirsten Olesen
12. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og eventuel vedta-
gelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, at 
pågældende ikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun udøves ved 
personlig fremmøde.
Klubben vil være vært ved et måltid mad i løbet af aftenen. Deltagelse kræver derfor 
tilmelding til kontoret på mail: kontakt@ihaalborg.dk eller tlf. 98 16 72 82 (tirsdag 
og torsdag mellem kl. 10 og 14) senest den 3. april.

Mend venlig hilsen
Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Idrætsforeningen 
for Handicappede i Aalborg.
Onsdag den 11. april 2018 kl. 17.00 i Nordkraft, niv. 6
Vi indkalder hermed alle medlemmer og interessenter til vor 
årlige generalforsamling. Der er følgende dagsorden:

 På valg er Jan Karkov Sørensen (modtager genvalg)

I kan allerede godt glæde jer til det underholdende indslag – det bli’r spæn-dende. Det vil blive opslået på facebook og www.ihaalborg.dk, når det er kommet helt på plads.
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§1 - Forbundets navn ændres til Parasport Danmark 

§3 - Tilføjes efter …… kontor, der herefter sørger for godkendelse. 
Afsnittet om eksklusion ændres til selvstændig paragraf som bliver §4
Som konsekvens af vedtagelse af dette ændres efterfølgende paragrafnumre 
redaktionelt.

Nuværende §4  ændret til §5 og ændres til: 
Foreningens kontingenter fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.
En eventuel kontingentstigning må ikke være større end pristalsudviklingen 
efter Danmarks Statistik. 
Kontingentstigninger herudover fastsættes af generalforsamlingen. 
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Ved udmeldelse foretages der ikke refusion af forudbetalt kontingent.

§5 ændret til §6
Tilføjes efter …….. med mindst følgende dagsorden:
Ændres til ……. ifølge § 11
Forkortelsen evt. skrives fuldt ud ……. eventuelle forslag
Betegnelsen revisor og revisorsuppleant ændres til folkevalgte revisorer og 1 
folkevalgt revisorsuppleant. Der indføjes.  Indkaldelsen kan ske elektronisk og 
via foreningens hjemmeside. 
Betegnelsen revisor og revisorsuppleant ændres til, folkevalgte revisorer og 
folkevalgt revisorsuppleant.
Der indføjes Forslag indsendt til behandling på generalforsamlingen offentlig-
gøres på foreningens hjemmeside. 

§7 ændret til §8 
Afsnittet: Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig. Fjernes da det altid 
kan forlanges fra forsamlingen.

De nuværende vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside.

Forslag til ændringer
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Trænger dine gamle 
møbler til et nyt look?

Klik ind på concetto.dk
og find de møbelstoffer du ønsker 

til dine møbler

Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19
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Vi har ansat Anja Kristiansen i et fleksjob 
pr. 1/1-2018.

Anja arbejder hovedsageligt med med-
lemsstyring og andre administrative 
opgaver samt facebook og hjemme-
siden.
 
Vi byder Anja hjertelig velkommen og 
glæder os til samarbejdet!

Ved et stævne for nylig, skød Kuno 200 
med 11 blinkere, og det højeste man kan 
skyde er 200 med 20 blinkere.
 
Kuno er en ny skytte i Vadum skyttefor-
ening, men han er bare super dygtig.
Kuno er super god til at forstå tingene, 
så han er et naturtalent.

På vegne af skytterne!
Inger Rasmussen

Ny medarbejder 
på kontoret

KUNO – en ny mesterskytte
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Aalborg
...vild med sport
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2017 var blot startet og vi var i gang 
med den hårde træning igen. Jeg skulle 
sammen med resten af landsholdet del-
tage ved det første af fem stævner i den 
nye World cup serie. Første stævne var 
i marts i København, og det var netop 
denne weekend, hvor vi skulle svømme 
under kravtiderne til VM. 

Jeg trænede bedre end nogensinde i 
ugerne op til stævnet og jeg følte mig 
klar til at svømme mit vigtigste løb, 100 
meter brystsvømning. Men så meldte 
nerverne sig og jeg stressede igennem 
løbet for at se, at jeg svømmede LANGT 
over kravtiden. Og jeg vidste det; der var 
ingen grund til at kigge op. 

Resten af weekenden gik så med at 
forsøge at komme mig ovenpå den 
meget store skuffelse, det var for mig. 
Jeg skulle ikke med til VM. Lige indtil 
jeg fik et opkald fra min træner i ugen 
efter. Jeg var blevet subjektivt udtaget 
til VM som et led på vejen mod Tokyo 
2020. Jeg var SÅ glad, og jeg kæmpede 
for at komme tilbage på rette spor igen. 

I starten af august, tog jeg på højde-
træningslejr med resten af VM-holdet. 
Vi skulle mærke kroppens reaktion på 
at svømme i højden, da VM lå i Mexico, 
som er i 2.200 meters højde. 

Min vej mod PL Tokyo 2020

6 dage inden afrejse til VM kommer der 
et jordskælv i Mexico, som skabte store 
ødelæggelser og VM blev udskudt på 
ubestemt tid. For at være ærlig, var det 
noget af en nedtur, og min træning var 
ikke specielt god i dagene efter. Få uger 
efter kom der en ny dato for VM, samt 
en besked fra den danske landstræner 
og forbundet, om at Danmark ikke vil 
stille op. 

Vi brugte Nordiske mesterskaber som 
vores primære mesterskab i år, i stedet 
for VM. Mentalt var det langt fra det, jeg 
havde sat mig op til, men jeg besluttede 
mig for at få det bedste ud af situatio-
nen. Jeg kom hjem med 8 medaljer i 
alt og en masse motivation frem mod 
år 2018. 

Jeg er meget opsat på at kæmpe for et 
meget bedre 2018!

Laura Christensen 

Sidste dag på højdetræ-
ningslejr i Sierra Nevada. 

Nordiske mesterskaber, 
Island.
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Løkkegade 25 • 9000 Aalborg

98 12 19 46

Cykler - El Cykler - Scooter

Raleigh  
Avenue  
Nishiki

Vi ski�er 
din slange 
for 100 kr

Karlskogavej 14
9200 Aalborg SV

70 20 17 33 www.ia-vvs.dk

adm@ia-vvs.dk

Ib Andersen VVS A/S

ELSALGAALBORG.DK
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Den 26. januar 2018 løb andet 
”Kørestolsbio”-arrangement af stablen 
i BioCity i Kennedy Arkanden, Aalborg. 
Der blev spist popcorn, set Star Wars 
og hygget en hel masse. Desuden kom 
TV2 Nord forbi og interviewede et par 
af deltagerne, samt projektets initiativ-
tager, Ronja Kastberg, til et indslag, som 
er blevet vist i tv, i programmet "Nordliv"  
på TV2 Salto.

”Kørestolsbio” opstod i november 2017, 
hvor Ronja, som på det tidspunkt var 
handicaphjælper for en kørestolsbru-
ger, observerede, at kulturelle tilbud 
for kørestolsbrugere i Aalborg var en 
mangelvare. 

Normalvis er det let at komme i bio-
grafen, i teater, til koncert og lignende 
som kørestolsbruger, men der er ofte en 
begrænsning på antallet af tilladte køre-
stole, grundet brandsikkerhed. I BioCity 
er der kun to pladser til kørestole under 
en forestilling, hvilket betyder, at man 
som kørestolsbruger ikke kan komme 
i biografen med en gruppe af venner, 
som også sidder i kørestol. 

Ronja opstartede derfor biografklubben 
”Kørestolsbio” med hjælp fra BioCity og 
med Back to Life Project som sponsor. 

Kørestolsbio
”Kørestolsbio” er en biografklub, hvor 
flere kørestolsbrugere end normalt er 
tilladt i biografen. Hvis kørestolene står 
på række midt i biografen er der plads 
til 10-15 kørestole, og der er pladser til 
handicaphjælpere lige bag kørestolene. 

Prisen er normal billetpris, og hjælper 
kommer ind gratis ved visning af led-
sagerkort. 

Hvilke film der bliver vist og hvornår, 
kommer frem på følgende Facebook-
side https://www.facebook.com/
koerestolsbio/, hvor det også er muligt at 
komme med forslag til fremtidige film, 
og snakke med andre ”Kørestolsbio”-
gæster. Tilmelding sker også via denne 
side. 
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 Kabel & Anlæg Aps
Troensevej 23 • 9220 Aalborg Øst •  Telefon: 30 22 54 57 • E-mail: info@kabel-anlaeg.dk • www.kabel-anlæg.dk 

OK støtter også 
Dansk Handicap
Idræts-Forbund
Tlf.: 70 10 20 33 • www.ok.dk
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I weekenden den 9.-11. februar deltog 
jeg i Malmö Open. Dejligt at være i gang 
med den nye racerunner sæson, der 
byder på nye spændende udfordringer.

Hjemme igen 
fra Malmö Open

Jeg fik ingen personlige medaljer til 
dette års Malmö Open, men det danske 
hold vandt pokalen, som det største 
hold i RaceRunning.

Hilsen
Jacob Birkbak
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SKÆNK LIVET SMAG...
SIGURD MÜLLER VINHANDEL A/S

OTTO MØNSTED VEJ 2 • 9200 AALBORG SV • 98 18 50 99 • VIN@SMV.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 foråret 2018 er: 
10/3 - 24/3 - 14/4 - 5/5 - 2/6

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. 12-13.30

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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Vi udfører alle former for smed- og hydraulikopgaver.

Eftersyn af materiel, nyopbygninger samt
vedligeholdelse af maskiner.

Vi er fast servicepartner for Fassi, Heil, Hyva, Zepro og
Joab renovationsaggregater.

Ingen opgaver er for stor og ingen opgave er for lille

KRAN • HEJS • LIFT • RENOVATIONSAGGREGAT • SERVICEEFTERSYN

Forhandler: FASSI • SCAN-HEJS • HEIL • BAKKEGRAB
v/ Søren Rosenkilde

Nibevej 54 • 9200 Aalborg SV • Tlf.: 2060 3646 Døgnvagt
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Har du lyst til at prøve Racerunning? 
- så kom til ”kom og prøv” - dag
Dato: 24. marts 2018 kl. 11.00 - 14.00
Sted: Skovdalen, Sønderskovvej 2, 9000 Aalborg (v/Sygehus Syd)

Racerunning Danmark afholder ”kom og prøv”- dag. Samtidig indbydes medlemmer fra Randers 
Freja, Vejle, Aabenraa, Sønderborg og Odense til fællestræning med Aalborgs løbere. 

Der bliver også deltagelse af landsholdsløbere, som ud over at træne med, også vil løbe sammen 
med nye løbere – heriblandt Aalborgs egen landsholdsløber Jacob Birkbak.

Fysisk landsholdstræner Susanne Ladefoged står for træningen denne dag. 
Aalborg stiller cykler til rådighed for afprøvning, og derfor er det vigtigt, at du ved din tilmelding også 
skriver, hvor høj du er, og hvor lange dine ben er.

Leder af Racerunning i Aalborg, Alice Birkbak og træner Lars Thyregod, vil være behjælpelige med 
indstilling af cykler.

Der vil også være mulighed for at købe mad og drikke til en pris af kr. 40,- pr. person, som betales til 
Alice Birkbak på dagen. Dog er det vigtigt at skrive det på ved tilmeldingen, så vi kan være sikre på, 
at der er nok til alle.

Tilmelding
Tilmelding sendes til: Alice Birkbak – mail: alicebirkbak@gmail.com. 
Husk at oplyse følgende: Navn, højde og benlængde.

Vi glæder os til at se dig!

Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg • Teglgårds Plads 1, niv. 9, 9000 Aalborg • www.ihaalbog.dk •       IH Aalborg 
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TÆNK  
ANDERLEDES

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret 
for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et 
foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening 
og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og 
kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og even-
tuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykop-
gaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af 
vores erfaring...

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870
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Kronprins Frederik fylder 50 år i år. 
I den anledning vil han fejre dagen 
sammen med løbe-Danmark. Det sker 
blandt andet med et løb mandag den 
21. maj (2. pinsedag). Aalborg er første 
by på ruten, så løbet vil finde sted først 
på formiddagen.

Det ville være fantastisk, hvis I.H. Aal-
borg kunne vise ansigt på turen. Vi vil 
derfor gerne opfordre vore medlemmer 
til at tilmelde sig løbet. I.H. Aalborg vil 
støtte op omkring løbet ved at udlevere 
en t-shirt til alle af vore medlemmer, 
som vælger at stille op for klubben.

Da starten vil være delt op – man for-
venter 10.000 løbere – er det vigtigt at 
angive I.H. Aalborg som sin forening, 
da der så vil blive taget hensyn til os i 
starten.

Royal Run 2018
Løbet forventes at ligge nede omkring 
Utzon pladsen og havnearealet ned 
til Musikkens Hus. Den endelige rute 
er endnu ikke offentliggjort, da der 
er mange sikkerhedshensyn at tage.

Men DGI oplyser, at det er en handi-
capvenlig rute. Og nu da de ved, at 
vi vil være med, vil de være meget 
opmærksomme omkring kanter på 
fortov.

Der vil komme flere oplysninger 
omkring vor deltagelse i løbet på vor 
facebook side og vor hjemmeside. 

Du kan også finde oplysninger på 
www.royalrun.dk  

Billedet tilhører Royal Run · Fotograf: Lars Møller
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Hvad er en Sportsskole
Sportsskolen er et idrætstilbud i som-
merferien for børn og unge med et 
handicap. Her oplever man idræt og 
fællesskab. Det er sjov og leg.  Det er 
liv og læring.

Tid og Sted
Sportsskolen afholdes på Tornhøj 

Parasport Danmark 
- Sportsskolen i Aalborg, den 2. juli – 5. juli 2018

Idrætscenter, Tornhøjvej 1, 9220 Aal-
borg Øst.  
Uge 27 - mandag til og med torsdag, 
hver dag kl. 9.00 - 15.00.

Idrætterne            
På Sportsskolen skal du vælge én idræt, 
som du har lyst til at deltage i hver for-
middag. 

Du inviteres hermed til 4 dages sportsskole med masser af idræt, 
aktiviteter, sjov og ballade - sammen med andre børn og unge i 
skolealderen. 
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• Fodbold  
 Brug af hjælpemidler ikke muligt 
• Vild med dans  
 Rytmik og bevægelse til god musik
• Atletik   
 Dyrk sport i naturen
• Håndbold 
 Idræt hvor man løber, dribler 
 og scorer mål

NB! Idrætsholdene oprettes ved mini-
mum 6 deltagere.

Hver eftermiddag har vi særskilt aktivi-
tetsprogram, hvor du får mulighed for 
at KOMME OG PRØVE noget helt andet,  
og lære flere af de andre deltagere at 
kende. 

Hvem kan deltage
Sportsskolerne er for piger og drenge i 
skolealderen - ca. 6 - 17 år med en funk-
tionsnedsættelse. Det er eksempelvis:
• Diagnoser indenfor ADHD- og autis-
 meområdet, hjerneskader, generelle 
 indlæringsvanskeligheder eller  
 udviklingshæmning 
• Fysiske funktionsnedsættelser som 
 eksempelvis CP, rygmarvsbrok,  
 muskelsvind eller andre bevægelses-
 handicaps 
• Blinde eller svagsynede

Du kan tilmelde dig som enkeltperson 
eller sammen med din SFO/DUS eller 
fritidsinstitution. 

Vi har god normering med ca. 6 børn 
pr. instruktør.

Du skal have din egen hjælper med, 
hvis har brug for hjælp til:
• Toiletbesøg 
• Omklædning 
• Spisning
• Hvis du har særlige udfordringer,  
 som giver dig problemer med at  
 være sammen med andre børn 

Har du ledsager med (personlig hjælper, 
forældre eller pædagogisk personale), 
forventer vi, at de møder omklædte og 
klar til at være med i idrætterne/aktivi-
teterne – hvis der bliver behov for det! 

Hver formiddag og eftermiddag starter 
og slutter vi i fællesskab 

Mad og drikke
Vi serverer en sund og varieret menu 
hver dag. Desuden en grovbolle om for-
middagen og frugt om eftermiddagen. 
Der er vand og saft til alle samt kaffe og 
te hele dagen til ledsagerne. 
Evt. Specialkost skal medbringes.

Fotografering til offentliggørelse: Vi 
tager masser af billeder på sportsskolen. 
Vi bruger billederne i I.H. Aalborg - og 
i Parasport Danmark-regi. Vi inviterer 
pressen (forskellige medier, både aviser 
og TV) – og håber på medie-besøg med 
omtaler og rapportager til følge…    >>
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Vognmand

Kenny Pedersen

Rostrup Byvej 26
9510 Arden

Tlf. 31 22 31 43

H. C. Andersens Vej 17 • 9000 Aalborg

Tlf. 20 28 29 70

J. E. C.  Transport
v/ Jens Erik Quist Christensen

Følfodvej 30 • 9310 Voldskov
Tlf. 98 29 35 05

adm@vme-as.dk • www.vme-as.dk
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Pris
Prisen for deltagerne er kr. 650,- og 
inkluderer forplejning, en smart 
sportsskole T-shirt, badehåndklæde 
og drikkedunk.

Prisen for ledsagere er kr.  200,- og inklu-
derer forplejning samt saft, kaffe og te.

Betaling sker ved bankoverførsel eller 
ved EAN opkrævning – efter du har mod-
taget ”autosvar” med oplysningerne i. 

Arrangører
Sportsskolen arrangeres af Idrætsfor-
eningen for Handicappede i Aalborg 
(I.H. Aalborg) i samarbejde med Para-
sport Danmark.

Kontaktoplysninger
Sportsskoleleder
Gitta Thorup Sørensen,
Telefon: 98 16 72 82 
(tirsdag og torsdag kl 10-14)
E-mail: gitta@ihaalborg.dk 

Vi kan optage 80 deltagere. 
Pladserne fordeles efter ”først til mølle” 
princippet.

Online Indskrivning: 
www.parasport.dk > Aktiviteter > 
Sportsskoler – senest 30. maj. 

Økonomisk støtte
Parasport Danmark bidrager økonomisk 
og praktisk til Sportsskolen. 
I.H. Aalborg ansøger donationer og 
sponsorater lokalt.

Program, foreløbigt:

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
9.00 - 12.00     Velkomst Velkomst Velkomst Velkomst 
 Linieidrætter Linieidrætter Linieidrætter Linieidrætter
 
12.00 – 12.45 Frokost Frokost Frokost Frokost

13.00 - 15.00 Fælles aktiviteter Fælles aktiviteter Fælles aktiviteter Fælles aktiviteter
 Tak for i dag Tak for i dag Tak for i dag Tak for i dag

eller
Idrætskonsulent i Parasport Danmark-
Team Nord:
Jørn Erik Simonsen,
Telefon: 20 77 57 59
E-mail: jorn.erik.simonsen@parasport.dk

Tilmelding senest 30. maj
                                          
Vi glæder os til at se dig!
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Opslagstavlen
Handicappris

KIDZ Håndbold

I.H. Aalborg vandt sidste år Aalborg 
Kommunes Handicappris. Og ved over-
rækkelsen i 2017 blev vi endnu en gang 
tilgodeset – dag via vore medlemmers 
aktiviteter.

21 var nomineret, men Team Tvilling 
vandt prisen. ”Vores” fodbold træner, 
Martin Langballe, var én af initiativta-
gerne til oprettelsen af den Nordjyske 

Begejstringen rundt om i landet synes 
ingen ende at tage. For nylig fik Rikke 
Nielsens initiativ ”Lykke-Ligaen” tildelt 
kr. 100.000,-. 

”Plads til forskelle-prisen” er et sam-
arbejde mellem Muskelsvindfonden, 
der arrangerer Grøn Koncert, i samar-
bejde med Tuborg, Scarlet Pleasure og 
Selected.  

Lykkeligaen er også indstillet til ”Dan-
skernes Idrætspris”.

Så vi må sige, at det samarbejde som 
I.H. Aalborg og Rikke Nielsen har, i den 
grad har slået rødder i hele 
Danmark.

afdeling. Og mange af vore medlemmer 
har efterfølgende meldt sig ind og har 
haft stor fornøjelse af at være en del af 
Team Tvilling.

Desuden fik ”vores” Freddy (sammen 
med sin hjælper Ronja) også en del 
opmærksomhed for deres Youtube 
serie ”Spasser og Passer”. 

• Opfinderne af RaceRunning – Connie 
Hansen og Mansoor Siddiqi får 
Parasportprisen.

Connie Hansen og Mansoor Siddiqi 
modtager Kulturministerens Parasport-
pris 2017, for fra 1. januar 2018 er Race-
Running nemlig en officiel parasport, 
og det kan vi takke Hansen og Siddiqi 
for.

De to prisvindere har i 26 år arbejdet 
på at skabe og udbrede RaceRunning-
sporten til glæde og gavn for aktive 
udøvere og for handicappede, der ikke 
tidligere har kunnet dyrke kørestols-
race. RaceRunneren er en nyere type 
løbecykel, som giver endnu flere para-
atleter mulighed for at dyrke sport og 
konkurrere.
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HURRA for foreningslivet

Vil I have flere tilskuere til jeres kampe?

Beskæftigelsesministeren har fået et 
forslag igennem i folketinget. Det er 
gældende fra 1/1 2018:

Det vil således blive fastsat, at time-
begrænsning for hvor mange timer, 
frivilligt, ulønnet arbejde, man – som 
udgangspunkt - må udføre uden fra-
drag bliver sat op. Det vil således blive 
fastsat, at en modtager af dagpenge 

eller kompensation i seniorjob må 
udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op 
til 44 timer for en måned, mens en 
efterlønsmodtager må udføre op til 65 
timer for en måned. For modtagere af 
fleks- og ledighedsydelse vil det blive 
fastsat, at der fremover ikke skal være 
en timebegrænsning for frivilligt, uløn-
net arbejde i en frivillig organisation mv.

Så send jeres datoer for hjemmekampe ind til anja@ihaalborg.dk så de kommer 
i klubbens kalender på hjemmesiden + facebook.
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Niels Frederiksen
Registreret revisor FRR

Direkte tlf. 9631 0771
nf@3h.dk

REVISIONSPARTNERSELSKAB

Hobrovej 317
9200 Aalborg SV

Tlf. 9811 3333
Fax 9811 3434

Mail: 3h@3h.dk
www.3h.dk

Marshalls Allé 125
9220 Aalborg Ø
Tlf. 99 30 26 00
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Når vi dyrker aerobic, har vi knald på musikken, så vi får sved på panden!

Vores instruktører sørger for at tilpasse øvelserne og kontrollere at alle 
udfører dem på den rette måde.

Aerobic er en rigtig god måde at dyrke motion på, 
og man deltager på mindre hold, så alle kan være med.

Vi har plads til flere, så har du lyst til at se, hvordan det foregår, 
er du meget velkommen.

Vi holder til i Nordkraft, på niveau 3 i "Body/Mind" 
hver tirsdag kl. 18 -19.

Målgruppe: Psykisk udviklingshæmmede > 18 år

Kom og vær med
til aerobic
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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

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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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 vores hjemmeside www.ihaalborg.dk kan du under medlemsservice se hvad 
 du får for dit kontingent m.m.
• Via vores hjemmeside kan du også betale dit kontingent mm –  via ”din side”
• For at logge ind skal du bruge dit medlemsnummer som du finder bag på 
 Kondiposten – samt et kodeord 9999
• Udover at kunne betale kontingent m.m. – kan du tjekke om de oplysninger   
 vi har på dig er korrekte, og evt. rette dem.

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. 1.halvår * Feb.     Sep.
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

•  Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke!
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Næste blad udkommer ultimo maj - deadline den 9. april

IDRÆTTERNES KONTAKTPERSONER:

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

Fodbold børn & unge - fysisk:
Kristoffer Stormark, tlf. 4182 9507
E-mail: kristoffer@stormark.dk

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

Atletik:
Kontoret, tlf. 9816 7282. NB: Atletik holder 
pause indtil videre pga. for få tilmeldte… 

Fodbold psyk. udviklh.og ADHD:
Kristoffer Stormark, tlf. 4182 9507
E-mail: kristoffer@stormark.dk

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

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

Fodbold voksne:
Carsten Christoffersen, tlf. 2825 2958
E-mail: pfon2@hotmail.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

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

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

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

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

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

Bowling:
Leah Nielsen, tlf. 2483 0703
E-mail: leahoxboellnielsen@gmail.com

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

Svømning, vandgym & Aqua-Bike:
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

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

Taekwondo:
Kontoret, tlf. 9816 7282. NB: Taekwondo hol-
der pause indtil videre pga. for få tilmeldte…

Floorball:
Kontoret, tlf. 9816 7282. NB: Floorball hol-
der pause indtil videre pga. for få tilmeldte…

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

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

Fodbold begyndere:
Per Mørch, tlf. 6022 5183
E-mail: permorch@gmail.com

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

FERIEPLANEN 2018

Påskeferie uge 13 fra mandag den 26.03.18 - mandag den 02.04.18

Sommerferie uge 25 - 32 fra mandag den 18.06.18 - søndag den 13.08.18

Efterårsferie uge 42 fra mandag den 15.10.18 - søndag den 21.10.18 

Ferieplanen gælder alle aktiviteter. Alle aktiviteter holder lukket på helligdage. Ret til ændringer forbeholdes.

4

4

4





Afsender: I.H. Aalborg - Teglgårds Plads 1, niv. 9 -  9000 Aalborg

Studievej 5 • 9400 Nørresundby • Tlf. 9982 5252 • vuk-aalborg.skoleporten.dk


