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I. H. AALBORGS 
FORMÅL

”At arbejde for fremme 
af motions-, optrænings- 
og konkurrenceidræt, 
der specielt tilgodeser
handicappedes  
situation.
At skabe grundlag for, 
at al idræt i foreningen 
kan foregå under 
betryggende ledelse og 
tilsyn.”
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Formanden har ordet

   >>

I sidste medlemsblad skrev jeg om mit 
arbejdspres. Det hang ikke sammen for 
mig at være fuldtidsansat hos Danish 
Crown i Randers og formand i klubben. 
Jeg har nu valgt, at gå ned i tid på min 
arbejdsplads. Det betyder, at jeg nu har 
en ugentlig dag på kontoret i Nordkraft. 
En dag, hvor jeg kan få klaret forskellige 
klubrelaterede ting. 
Jeg er på kontoret i dag (onsdag), hvor 
generalforsamlingen er blevet planlagt, 
og jeg har haft et møde med Gitta på 
kontoret, og haft en snak med Gerd 
om klubbens økonomi, og en længere 
samtale om deltagelse I “Coast2coast”. 
Gennemgang af mails og mange andre 
opgaver blev også klaret. Alle sammen 
ting, som før blev klaret i de sene aften 
timer. Jeg kan mærke, at det er den rigtige 
beslutning. Det giver mig mere energi til 
gavn for klubben, men også til gavn for 
min arbejdsplads. 
Klubbens regnskab er ved at blive lavet. 
Som det ser ud nu, bliver det et rigtigt 
godt regnskab med positivt resultat. Vi 
skal kun få år tilbage, hvor det så meget 
dårligt ud. Vi måtte låne penge for at 
kunne betale klubbens omkostninger. 
Heldigvis er vi kommet væk fra det. Klub-
bens økonomi er blevet gået igennem og 

vi  har skåret ned mange steder. Selvom 
det er sjovere at give penge ud end at 
spare, skal det også hænge sammen.

- Støt klubben, den støtter dig!
Har du fået familie og venner til at bruge 
ForeningsEl fra Energi Nord? Det gav ca. 
60.000 kr. til klubben sidste år. Mange 
bruger i forvejen Energi Nord, så hvorfor 
ikke støtte klubben, når det nu ikke koster 
ekstra? OK benzin og klublotto er andre 
muligheder, hvor du kan være med til at 
støtte klubben. 
Læs mere om hvordan, på klubbens 
hjemmeside: www.ihaalborg.dk eller her 
i bladet. 
I TV2 Nord var der for nylig et længere 
indslag om klubben. Nikolai fra goalball 
var i studiet sammen med mig, og der 
blev også vist et rigtig godt indslag om 
kørestolsfodbold. 
Samme uge var der en artikel i Nordjyske 
om kørestolsbasket. Det er meget vigtigt, 
at vi er synlig i medierne. Vi havde også 
en stand på sundheds messen i Nordkraft 
den 17. januar. På messen kom vi i snak 
med mange og var igen synlige. Vi har 
nogle flotte roll up’s, som kan bruges 
rundt omkring. Kontakt endelig klubben, 
hvis du har nogle gode idéer til, hvor vi 

Støt SIFA 

- de støtter os!
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kan være synlige. Vi har flere hjemme-
stævner i den nærmeste fremtid, bl.a:

•	 Den 21. marts - FM i håndbold i 
KFUM hallen

•	 Den 22. marts - Svømmestævne i 
Vadumhallen 

•	 Den 11. april - Stævne i kørestolsba-
sket i Løvvang hallen 

Kom og hep på klubbens deltagere til 
stævnerne. En god stemning i hallen kan 
være med til at der ydes en ekstra ind-
sats. På klubbens facebook side vil der 
komme sidste nyt om hjemmestævnerne 
og meget mere om klubben – så hvis du 

ikke har været på facebook og ”synes 
godt om” I.H. Aalborg, så få det gjort.
Jeg håber at se mange til klubbens gene-
ralforsamling den 25. marts kl. 17. Igen i år 
er der spisning og et spændende indlæg 
efter generalforsamlingen. Du skal ikke 
være bange for at blive valgt, da de opstil-
lede kandidater alle ønsker genvalg.

Sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen
Formand

Scan QR-koden med mobilens scanner, indtast CPR- og 
kontonummer og godkend. Så let er det nu blevet at 
tilmelde nye regninger til Betalingsservice. 

Mobil Betalingsservice er en gratis tjeneste, der gør 
det muligt at tilmelde regningen til Betalingsservice 
på under 1 minut. Læs mere på: www.nets.dk

Værs ’go! Her er I.H. Aalborgs QR-kode, hvis I ønsker at 
tilmelde alle regninger fra os til Betalingsservice – nemt 
og enkelt!

En anden mulighed er MobilePay! 
Du har nu også mulighed for at betale 
dine regninger til klubben via Mobile 
Pay - mobilnr. 2331 0677

Nu er det blevet 
nemmere at betale!
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Ordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
Onsdag den 25. marts 2015 kl. 17.00
i Nordkraft på niv. 6.

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. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af kasserer 

På valg er Gerd Skantorp, der ønsker genvalg
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Jan Krogh Sørensen, Kristoffer Stormark og Lars Thyre-
god Jensen, der alle ønsker genvalg

8. Valg af 2 suppleanter 
På valg er Jeanette Martens Christensen og Rasmus Storgaard, der 
begge ønsker genvalg

9. Valg af 2 revisorer 
På valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen 

10. Valg af 1 revisorsuppleant 
På valg er Anna Kirsten Olesen

11. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse 
og eventuel vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 
8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stem-
meafgivelse er, at pågældende ikke er i restance med kontin-
gentet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
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Praktisk info om general-
forsamling d. 25. marts 2015

Generalforsamlingen foregår i Nordkraft på 6. niveau. Samme 
niv. som DGI– rytmiksalen (elevatorer i Teatersmøgen ved Biffen).

Bestyrelsens beretning kan I finde her på hjemmesiden fra 
den 15. marts 2015. Foreningens regnskab kan også ses her på 
siden, når revisionen er færdig – datoen vides endnu ikke. Det 
kan også afhentes på kontoret, når det er klar.

Ønsker I at få et trykt eksemplar af beretningen eller klubbens 
regnskab, kan I hente det på klubbens kontor i åbningstiden.
Foreløbigt program for generalforsamlingen:

Kl. 17.00 Generalforsamling
Kl. 18.30 Spisning
Kl. 19.30 Underholdende indslag eller foredrag 
Kl. 21.00 Slut

Tilmelding til spisning er nødvendig senest den 18. marts.
Er du bosat i Aalborg Kommune og har brug for kørsel til og fra 
generalforsamlingen, skal dette bestilles.
Tilmelding til spisning og bestilling af kørsel skal ske senest den 
18. marts på mail kontakt@ihaalborg.dk eller 
på 98 16 72 82 (tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 14.00)

Hele arrangementet er gratis – også for hjælpere.

På gensyn Bestyrelsen



Idrætsforeningen for Handicappede i Aal-
borg har udnævnt 2 nye æresmedlem-
mer: Birthe K. Stormark og Tove Knudsen.
Birthe og Tove har været i foreningens 
svømmeafdeling i henholdsvis 42 og 39 
år, så de har været med til skabe stem-
ningen i først Skansebadet og senere 
Vadum Svømmehal for mange svømmere 
gennem årene. Birthe har gennem årene 
været fuldtidsansat som skolelærer, men 
altid prioriteret at fungere som svøm-
melærer og livredder i I.H. Aalborg hver 
mandag. Birthe har med sit altid smit-

tende humør, givet medlemmerne ny 
energi på både den fysiske konto men 
også meget på den sociale/psykiske 
konto. Tove startede sin karriere som 
”mor” men fik hurtigt lyst til også virke 
på anden måde: medhjælper i omklæd-
ningen, svømmelærer og livredder. Tove 
er med sit positive og venlige væsen, en 
inspirator for medlemmerne, og hun er 
med til at give dem det ”spark”, de ind i 
mellem skal have for at se lidt lysere på 
tilværelsen.
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To nye æresmedlemmer
- i I.H. Aalborg
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Jacob Bjerregaard-Michelsen blev søndag 
den 18. januar dobbelt dansk mester på 
henholdsvis 500m i tiden 2:54,75 (min:sek) 
og 200m i tiden 1:02,92 (min:sek) i para-
kajakklassen for herre senior. 

Desværre var Jacob eneste deltager i 
denne klasse, men han præsterede per-
sonlig bedste tid på begge distancer og 
fik sig en rigtig god oplevelse. 

På 500m lagde Jacob lidt for hårdt ud, 
da han ikke kunne holde et højt tempo 
helt til slut. Dette tyder på at der er mere 
at komme efter, både ved en forbedret 
løbsstrategi og ved mere træning. Sidst-
nævnte, eftersom Jacob først startede 

til kajak i sommers! Konkurrencen fandt 
sted i shoppingcentret Rødovre Centrum.

Jonas, 
træner

Jacob - dobbelt dansk mester i 
paraklassen på kajakergometer
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Vi er en lille gruppe i forskellige aldre, 
køn og med forskellige handicaps, der 
hver søndag mødes kl. 10.00 i Kano- og 
kajakklubben Limfjorden på Thistedvej 
112 i Nørresundby.
Lige pt. står den på træning indenfor, 
hvor vi træner på ergometer, som er en 
slags kajak på land. Vi styrketræner også i 
den udstrækning det er muligt. Vi har alle 
nogle forskellige forhindringer pga. vores 
handicaps, men vi hjælper alle hinanden 
og vores træner Jonas er super hård men 
retfærdig! :-D

Det er super hyggeligt til træningen, hvor 
vi giver den gas, snakker, hygger, og til 
tider finder lidt drillerier frem.
Der kan være mange tanker omkring 

det at skulle holde balancen i kajakken, 
og hvad nu hvis man vælter i vandet…
hænger man så fast osv. Men vi har super 
dygtige instruktører og sikkerheden er i 
top. 

Samtidig findes der mange forskellige 
kajakker, så træneren finder en, der passer 
til netop dit niveau og din balance. Når 
vejret igen bliver bedre, ror vi på både 
åen og Limfjorden. Alt udstyr lånes af 
klubben.
Nej, der er faktisk ingen undskyldninger 
for ikke at kigge forbi en søndag til vores 
træning - så vi glæder os til at se dig! 
Tjek evt. www.ihaalborg.dk for mere info.

Team Kajak

Kajak 
= motion, sjov og hygge på én gang

Se billeder fra vores træning på de næste par sider"
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Lidt fotoglimt fra 
kajak træningen
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Sportsskole 
- for børn og unge med handicap

HUSK!!!

Mandag - torsdag i uge 27
Se mere på www.dhif.dk



AaB Floorball og I.H.Aalborg har i sam-

arbejde startet et hold for børn og unge 

med handicap. Vi kan stadig bruge flere 

spillere. Så hvis I har lyst, så kom ud og 

træn med os! Vi holder til ude på Hornevej 

2, 9220 Aalborg øst. I hallen.

Vi har stave I kan låne de første gange, så 

det er bare at tage jeres sportssko og tøj 

med - så er I klar.

Vi glæder os til at tage imod jer.

Vi træner: 
Mandag kl: 16.00 - 17.00

Fredag kl: 16.30 - 17.30

Vi har trænere, der er uddannet inden for 

floorball, og alle har min. Træner MN1-2.

AaB floorball
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ART: Beløb Opkræves til betaling
Aktiv Kontingent   300  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 DHIF 100 kr. Opkræves for hver konkurrence-  
  idrætsgren man deltager i
Stævnegebyr 100 kr. Opkræves for hver konkurrence-  
  idrætsgren man deltager i 

*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.

•	 HUSK	–	evt.	udmeldelse	skal	ske	skriftligt	til	kontoret	–	gerne	på	mail	
 kontakt@ihaalborg.dk

Administrationen

TAKSTER 2015
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Sponsoreret
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Energi Nord
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. 
Aalborg. Dette gælder også hvis du er 
eksisterende kunde hos Energi Nord. Er 
du ny kunde hos Energi Nord, og skifter 
til ForeningsEl,  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.

KlubBonus.dk
Med et gratis kort til KlubBonus.dk, støt-
ter klubben med et beløb, hver gang du 
bruger kortet. F.eks. giver det 5 kr. pr. 
Perfect Wash og 10 kr. pr. Perfect Shine 
bilvask, du køber hos Shell Express. 

Du kan også bestille fyringsolie hos 
iNordvativ-olie, så får klubben 100 kr. 
pr. 1000 liter. Der er mange andre mulig-
heder, og det er gratis at få og bruge 
kortet. Dine varer og ydelser købt via 

Støt klubben

KlubBonus.dk koster det samme som 
normalt.  
 
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 træknin-
ger, og koster kun 100 kr.

Læs mere om hvordan du gør på 
www.ihaalborg.dk under medlems-
service.



Næste blad udkommer ultimo maj - deadline den 8. april

IDRÆTTERNES KONTAKTPERSONER:

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

Fodbold børn & unge:
Jan K. Sørensen, tlf. 4033 2477
E-mail: jans@privat.dk

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

Atletik:
Katrine D. Mikkelsen, tlf. 2311 5339
E-mail: katrine478@hotmail.com

Fodbold voksne:
Kristoffer Stormark, tlf. 4182 9507
E-mail: kristoffer@stormark.dk

RaceRunning:
Alice Birkbak, tlf. 2180 3773
E-mail: alicebirkbak@gmail.com

Boccia:
Hans Jensen, tlf. 9817 6237
E-mail: hansjensen65@hotmail.com

Goalball:
Frederik Thøgersen, tlf. 2511 6551
E-mail: frederik_th@hotmail.com

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

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

Hockey for udviklingshæmmede:
Simone Dige Larsen, tlf. 2851 9645
E-mail: simonedigelarsen@yahoo.dk

Skydning:
Hans Ole Olesen, tlf. 9817 9883
E-mail: birthe-sole@mail1.stofanet.dk

Bowling:
Leah Nielsen, tlf. 2483 0703
E-mail: leah@nielsen.mail.dk

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

Sportsskole:
Kontoret, tlf. 9816 7282
E-mail: kontakt@ihaalborg.dk

El-hockey:
Simon D. Christensen, tlf. 2834 6103
E-mail: s-d-c@live.dk

Konkurrencesvømning:
Jeanette M. Christensen, tlf. 6179 3790
E-mail: aadalen@c.dk

Svømning, vandgym & Aqua-bike:
Kontoret, tlf. 9816 7282
E-mail: kontakt@ihaalborg.dk

Electric Wheelchair Hockey:
Rasmus Yder, tlf. 2724 1991
E-mail: rasmusyder@hotmail.com

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

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

Floorball:
Helge Overgaard, tlf. 3020 3243
E-mail: hockeyparmer@gmail.com

Kørestolsbasket:
Jens Fruergaard, tlf. 9838 0776
E-mail: jens.fruergaard@sport.dk

”Vild med bevægelse”:
Kontoret, tlf. 9816 7282
E-mail: kontakt@ihaalborg.dk

FERIEPLANEN 2015

Påskeferie uge 14 fra mandag den 30.03.15 - søndag den 06.04.15

Sommerferie uge 25 - 32 fra mandag den 15.06.15 - søndag den 09.08.15

Efterårsferie uge 42 fra mandag den 12.10.15 - søndag den 18.10.15

Juleferie uge 51 - 53 fra mandag den 14.12.15 - søndag den 03.01.16

Ferieplanen gælder alle aktiviteter. Alle aktiviteter holder lukket på helligdage. Ret til ændringer forbeholdes.
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Afsender: I.H. Aalborg - Teglgårds Plads 1, niv. 9 -  9000 Aalborg




