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konkurrenceidræt for alle! 
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er ikke nødvendigvis special 
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terer, at de er velkvalifice-
rede (og passionerede) og 
vil gøre deres til at give alle 
vore medlemmer en god 
oplevelse.
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Dejligt, at den lyse tid nærmer sig. Nogle 
idrætsgrene har været i vinterhi, mens 
andre, trods vejr og vind, har trænet hele 
vinteren. 

Jeg har været forbi racerunning et par 
gange i løbet af vinteren. Flot at se så 
mange, der møder op til træningen. Her 
har vejret ingen betydning. Jo, måske for 
ledsagerne. De må i bevægelse for at holde 
varmen - dermed får de også motion    

Desværre ser vi en tendens til, at der i 
kommunerne skal spares på ældre- og 
handicapområdet. Det går ud over ledsa-
gertimerne og dermed også fritidsaktivite-
terne. En meget dårlig beslutning, da alle 
målinger viser, at et aktivt fritidsliv giver 
bedre velfærd. Bedre velfærd = besparelse 
på mange områder. Vi ser også, at boste-
der fravælger den ugentlige svømning 
i Vadumhallen. Undersøger vi hvorfor, 
skyldes det besparelse på personale. Jeg 
ved godt, at kommunerne har svært ved 
at få økonomien til at hænge sammen på 
ældre- og handicapområdet, men det 
er en dårlig idé at finde besparelsen på 
nedsat fritidsaktivitet. De fleste mennesker 
med handicap vil allerhelst klare sig selv, 
men der er nogen, som skal have hjælp til 
at komme af sted. 

Læs i bladet, om et nyt idrætstilbud, 
nemlig ParaGolf. Jeg blev kontaktet af 
Fredrik, som meget gerne vil spille golf 
sammen med andre mennesker med 
handicap. Han undersøgte muligheder 
for klubber, vi kunne samarbejde med. 
Aabybro Golfklub ville meget gerne lave 
et samarbejde. Efter et par møder blev 
der lavet en plan over, hvordan opstarten 

skulle være. Lørdag den 27. april er der 
en ”kom og prøv” dag. Aabybro golfklub 
stiller deres trænere, baner og udstyr 
til rådighed. Der bliver 3 ”kom og prøv” 
dage, derefter er der mulighed for at tage 
et kursus, så man kan komme ud og spille 
på de ”store” baner. 

Til sidst et stort tillykke til Gitte Paulsen og 
Rikke Nielsen med de flotte priser til DR's 
Sport 2018. Flot klaret og fuldt fortjent for 
jeres store indsats. 

Vi har nogle fantastiske ildsjæle i klub-
ben. Klubben ville aldrig kunne eksistere 
uden den frivillige indsats, der ydes. Det 
er lige fra hjælp til omklædningen til elite-
træneren. 

Tak for indsatsen. 

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen
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Vester Fjordvej 3 • 9280 Storvorde
Tlf.: +45 4214 9400 • pkc@pkc-aalborg.dk

www.pkc-aalborg.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. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af kasserer
 På valg er Gerd Skantorp 
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 På valg er Jan Krogh Sørensen, Kristoffer Stormark 
 og Lars Thyregod Jensen
8. Valg af 2 suppleanter
 På valg er Tobias H. Jensen og Jacob Bülow Sørensen 
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 generalfor-
samlingen.
Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, at 
pågældende ikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun udøves 
ved personligt 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 1. april.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Idrætsforeningen 
for Handicappede i Aalborg.
Onsdag den 10. april 2019 kl. 17.00 i Nordkraft, niv. 6
Vi indkalder hermed alle medlemmer og interessenter til 
vores årlige generalforsamling. Der er følgende dagsorden:
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Det letteste foredrag en mand kan holde, 
da centrum i historien nemlig er mig selv. 
Efter et uheld i 2012, ændrede mit liv sig 
for altid. 

Når noget i ens liv går skævt, kan mange 
se tilbage til deres barndom og finde 
forklaringen der. Det kan jeg ikke. Jeg 
kommer fra en familie med masser af 
kærlighed og opbakning. Vi var 4 drenge, 
som fik en masse fantastiske tilgange til 
livet med hjemmefra. Det spændte vidt. 
Lige fra højskolesangbogen over glæden 
ved at være sammen med - og være noget 
for andre, til at alle kan hvad de vil.

Mit navn er Per Kristensen og jeg er 58 
år gammel. Jeg har helt fra min barndom 
været drevet af konkurrencesport. Noget 
jeg på alle måder tog med ind i mit arbejds-
liv. Jeg havde, og har stadig eller rettere 
igen, den tilgang til livet, at hvis det var 
muligt, ville jeg kun beskæftige mig med 
noget, som var sjovt.

Jeg var så heldig, at jeg i den ene del af 
mit arbejdsliv, var ansat i et større pen-
geinstitut, hvor der var mange forskel-
lige jobmuligheder og fremfor alt store 
muligheder for at avancere. I den anden 
del, som selvstændig at være indenfor et 
erhverv, hvor mulighederne og trenden var 
udvidelse og ekspansion. Begge dele en 
”legeplads” for mig.

Mit uheld ændrede mit liv, og jeg blev 
udsat for en ny verden, som var komplet 

”Jeg er ikke god, 
         men det kunne være meget værre”

anderledes fra det jeg kendte. Forud-
sætningerne var ændrede. Det havde jeg 
meget svært ved at håndtere. Jeg havde 
altid haft den holdning, at psykologer var 
en fornuftig opfindelse for nogle menne-
sker. Men selvfølgelig ikke nødvendige for 
stærke personer, som mig.

De efterfølgende år skulle gøre mig til en 
klogere mand, og at alle måske ikke kan, 
hvad de vil. Jeg har fundet glæden ved et 
nyt liv, men vejen derhen var hård.

Jeg har fået lov til at fortælle min historie 
på I.H. Aalborgs generalforsamling den 
10/4 2019 og jeg lover, at det bliver en 
fortælling med humor og glimt i øjet.

Per Kristensen
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Jeg vil lige præsentere mig selv. Henover 
de næste 13 uger kommer jeg ud og laver 
interviews med jer trænere og udøvere i 
de forskellige idrætsgrene. Min opgave 
er at opdatere blandt andet hjemmesiden 
og facebook med lækre beskrivelser og 
ikke mindst gode historier fra hver enkelt 
idræt. Min baggrund er en uddannelse, der 
kredser omkring kommunikation, formid-
ling og markedsføring. Desuden er jeg selv 
aktiv i I. H. Aalborg med racerunning og 
svømning for tiden. Men jeg har slået mine 
folder inden for en del idrætter igennem 
de efterhånden mange år, jeg har været 
medlem af klubben. Nu er jeg så kommet 
i erhvervspraktik hos I. H. Aalborg som led 
i et forløb hos Jobcentret, der gerne skulle 
munde ud i et fleksjob i sidste ende.

Mit arbejde for klubben skulle selvfølgelig 
gerne ende ud i, at flere får lyst til at dyrke 
idræt og kan se mulighederne i klubbens 
mange tilbud. Så jeg håber, at I derude vil 
støtte mig i dette projekt og har lyst til at 
dele ud af jeres erfaringer, gode historier 
og sjove oplevelser fra hver jeres idræt, 

Ny i job

når jeg kommer forbi. Selvom jeg har 
været langt omkring i klubbens forskellige 
afdelinger, har jeg langt fra set det hele, og 
jeg glæder mig til at møde jer og høre om 
lige præcis jeres idræt.

Vi ses derude
Hilsen Christopher Strøyer

ELSALGAALBORG.DK
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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

Crawford Portcenter DK
Voerbjergvej 40 A • 9400 Nørresundby 

Tlf: 7020 0208 • info@crawforddanmark.dk
www.crawforddanmark.dk

Studievej 5 • 9400 Nørresundby • Tlf. 9982 5252 • vuk-aalborg.skoleporten.dk
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Rikke var gæstetaler på vores generalfor-
samling i april 2016. Efter sit indlæg satte 
Rikke og vores formand Jan sig ned og fik 
en snak. Rikke ville så gerne, at hendes 
pige med down syndrom fik et liv inden 
for idrætten – kom til at være en del af et 
foreningsliv.

Det blev starten på KIDZ's håndbold – og 
efterfølgende – efter et fantastisk stykke 
arbejde af mange mennesker – Lykkeliga, 

LykkeLiga
vinder Danskernes Idrætspris

som er helt uafhængig af IHA. Og nu er 
hele Danmark så med på idéen.

Rikke dedikerede straks sin pris til 557 nye 
håndboldstjerner og 257 frivillige trænere, 
som hver uge gør en kæmpe forskel. Der 
er nu 37 hold fordelt over hele Danmark. 
Ikke nok med det. Udlandet har også fået 
øje på projektet. Så man må virkelig klappe 
begejstret over alle, der har andel i dette.

På få år har LykkeLiga formået at rykke konceptet, der tilbyder 
håndbold for udviklingshæmmede børn og unge, milevidt. Nu er 
LykkeLiga vinder af Danskernes Idrætspris.

FOTO: Lars Møller
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Gitte fik den som en anerkendelse for sit 
store, frivillige engagement især i Lindholm 
Badminton Klub i Nørresundby, hvor hun 
igennem tiden har ageret alt fra badmin-
tontræner til tilrettelægger af stævner og 
arrangementer.

Årets energibundt
Gitte Paulsen, træner for IHA, Lindholm Badminton Klub og Spe-
cial Olympics-fællestræner, fik under DR’s store show Sport 2018 
overrakt Ørsted og Danmarks Idrætsforbunds pris som Årets 
Energibundt.

 
Men det er ikke kun Lindholm Badminton 
Klub - hendes klub, der har glæde af 
hende. Det har vi også i IHA, hvor Gitte 
var en af initiativtagerne til et samarbejde 
mellem de 2 klubber. Også på landsplan 
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har parasporten glæde af Gitte. Hun er 
fællestræner for vores Special Olympics-
spillere og skal med dem og resten af den 
danske trup til Special Olympics World 
Games i Abu Dhabi til marts. Gitte står 
også for afvikling af Special Olympics-
stævner herhjemme og er en stor drivkraft 
både organisatorisk og menneskeligt.
 
 Gitte Paulsen ved allerede, hvad den store 
pris skal bruges til.

- Jeg vil foreslå bestyrelsen i Lindholm 
Badminton Klub, at vi bruger pengene til 
en træningslejr for børn og frivillige.

For dem, der ikke kender Gitte så godt, 
kan vi beskrive Gitte således: 

Gitte er 53 år og har selv spillet badmin-
ton, siden hun var barn og har nydt godt 
af fællesskabet i foreningslivet. Nu, hvor 
eliteplanet er fortid, har hun valgt at give 
det tilbage, hun selv har fået i mange år – 
ved at engagere sig i foreningslivet. Hun er 
i dag formand for Badminton Nordjylland 
og aktiv træner og igangsætter i Lindholm 
Badminton Klub. Gitte træner sammen 
med Benedikte vores spillere hver fredag. 
Og for at styrke det sociale sammenhold 
blandt spillerne, er der ofte fællesspisning 
med efterfølgende brætspil. Gitte enga-
gerer sig ofte langt ud over alle grænser 
for at hjælpe vores spillere med store som 
små problemer. Gitte er – sammen med 
Benedikte – særdeles afholdt i IHA.

IHA ønsker Gitte et STORT tillykke med 
prisen.

VANDAEROBIC - KOM OG VÆR MED!
Vi er en lille flok humørfyldte seniorer, som 
hver onsdag motionerer til en gang frisk 
vandaerobic i 

Gl. Lindholm svømmehal kl 14.30 til 15.15.

Vores instruktør, Camilla, sørger for, at vi 
holdes i gang og at alle muskelgrupper er 
blevet motioneret, når den halve time er 
gået. Der er plads til at alle kan springe 
over øvelser, hvis de bliver for udfordrende.

Vi ønsker os flere at have det sjovt sammen 
med og hygge med om kaffen, når vi er 
færdige med dagens program.

Er du interesseret, 
så kontakt Per på 40 41 11 53
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Vi er tilbage i september 2016. Her ændres 
Sørens liv for altid.

Sørens Elsberg, en aktiv mand – både 
på sit arbejde, som en del af toppen i 
hierarkiet af 3F i Aalborg og i det private – 
cyklede gerne 10 km hver dag og ofte en 
rask gåtur op til Aalborgtårnet.
Søren falder og får et lukket kraniebrud og 
hjerneblødning. Desværre for Søren, så 
bevirkede hjerneblødningen, at han efter 
nogle dage blev lam i venstre side.

Søren blev opereret i hovedet for at skabe 
plads til hjernen. Der blev også lagt et 
dræn, som går fra hjerne, ned bag øret 
og ned til maven. Drænet er der den dag 
i dag. Søren fik også indopereret CPAP 
(den hjælper Søren med at trække vejret 
ordentligt). Søren var indlagt til genoptræ-
ning i lang tid, inden han kunne komme 
hjem.

Da Søren blev udskrevet, fik han tilbudt 
en handicapbolig i Frejaparken, hvor han  
helt tilfældigt blev nabo til Tove og Niels 
Jørn. Tove er en meget ihærdig løber på 
sin racerunner. Tove spurgte gentagende 
gange, om ikke Søren kunne tænke sig 
at komme med en tur i Skovdalen. Efter 
lang tids overtalelse kom Søren en dag 
i Skovdalen, for at se hvad det var for 
noget.. med det der racerunning. Vi fik 
heflet Søren fra kørestolen op på race-
runneren, og ganske hurtigt løb han et par 
omgange. Smilet var ikke til at tage fejl af, 
Søren havde fundet en træningsform, som 

En fighter af Guds nåde

passede ham. For racerunning afdelingen 
var det også en gevinst, for Søren tog med 
det samme stor del i det sociale om onsda-
gen – og altid god for en kvik kommentar. 
Så det var  win-win for os alle sammen.

Da ikke alle har ”sin egen” cykel, har Søren 
måttet være tålmodig og dele cykel med 
Niels Vilhelm. 

Men oktober måned 2018 blev den helt 
store succés for Søren. Han var nu blevet 
så stærk i benene, at han kunne gå fra 
Sygehus Syd op til Aalborg Tårnet med 
rollator.
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Æv, æv, æv...

Udviklingen set i racerunning var også 
markant. Da Søren kom første gang, sad 
han i kørestol, og var lidt af en mundfuld 
af få op på racerunneren. Men sidst i 2018 
kom Søren gående med sin hjælper under 
armen, og han sprang næsten selv op 
på cyklen. Så ingen tvivl om at Søren er 
ihærdig og en fighter af guds nåde.

I oktober lykkes det os også via fonds-
midler fra Vandførerfonden at få to nye 

cykler til racerunning Aalborg. Så skulle 
Søren have sin ”egen” racerunner, som 
kunne indstilles hundrede procent til hans 
højde. Den vil helt sikkert blive flittigt brugt 
i årene fremover, hvor den forhåbentlig 
kan være med til at opfylde nye mål for 
Søren Elsberg. 

Henrik Nielsen
Racerunning Aalborg

Klubben vil pr. 1. maj i år miste sin største 
sponsor Eniig.

Der er kommet mange nye regler på el-
området, og ikke mindst persondataloven 
har givet så mange problemer, at Eniig har 
set sig nødsaget til at opsige aftalen med 
alle foreninger.

”Det er rigtig trist at miste så god en spon-
sor. Det bliver ikke let at finde en anden 
med samme opbakning blandt både vores 

medlemmer og andre med interesse for at 
støtte op omkring IHA – og foreningslivet 
i al almindelighed” udtaler vores formand 
Jan Karkov Sørensen. ”Vi er dog i den 
heldige situation, at pengene ikke har 
været øremærket til én speciel aktivitet, 
så som udgangspunkt vil vores mange 
idrætter ikke mærke noget til det. Men det 
er klart, at det vil kunne ses på næste års 
regnskab” slutter formanden.
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KIDZ Hop og Spring 
for børn og unge med 
særlige behov
KIDZ Hop og Spring er en stor succés. Hver gang møder der ca. 20 børn med særlige 
behov. Det er 1½ time med fuld power, hvor der bliver hoppet på trampoliner, slået 
kolbøtter, løbet på airtrack og meget andet. Det foregår 2 lørdage om måneden i Nord-
krafts Springhal fra 13.30 til 15.00. Det er gratis for I.H. Aalborgs medlemmer, andre 
betaler 40,- pr. gang - der er plads til flere:-)
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Badmintonstævne 
for alle i Lindholm
Lindholm Badminton Klub og I.H. Aalborg var den 16. - 17/2 for første gang arrangører 
for et Special Olympics stævne i badminton.

Der var tilmeldt 33 spillere – og de kom stort set fra hele Danmark: Helsingør, Køben-
havn, Odense, Århus, Viborg og naturligvis Aalborg.

Første dag til stævnet blev det til mange gode badmintonkampe, hvor der blev gået til 
den. I.H. Aalborg/Lindholm spillerne kom til tops i 3 ud af 5 rækker og fik to 3. pladser. 

Der blev hygget på tværs af klubberne og aftenen bød på socialt samvær, hvor det 
store hit var at spille mod boldmaskinen, og spille i mørket.
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HEDE’S HAVE & ENTREPRENØRSERVICE

Anders Hede Trudslev

Vaarstvej 290 • 9260 Gistrup • Tlf.  29 90 94 54 • www.hhe9270.dk

HAVESERVICE BELÆGNING /-ANLÆG BRÆNDESALG ENTREPRENØR

Bliv kunde i Nykredit
Kontakt os i dag og aftal et møde med en 
af vore rådgivere, så du kan høre mere om 
dine muligheder.

John F Kennedys Plads • 9000 Aalborg
privat.aalborg@nykredit.dk

Torderupvej 30 • 9260 Gistrup
Tlf. 29 90 83 47

Gistrup
Murerforretning ApS

Bøgildsmindevej 25 • 9400 Nørresundby
Tlf. 98 19 28 55 • www.vts-as.dk

24 timers service
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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 2019 er: 
16/3 - 6/4 - 27/4

Så kom og vær’ med til at hoppe og springe, tumle og lege sammen med andre 
børn og unge.

Målgruppe: Børn og unge med handicap.

Sted: Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg - Multisalen niveau 3.
Tidspunkt: kl. 13.30 -15.00.

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 •        I.H. Aalborg

Der vil også 

være plads til 

kørestolsbrugere



Du inviteres hermed til 4 dages sports-
skole med masser af idræt, aktiviteter, sjov 
og ballade – sammen med andre børn og 
unge i skolealderen.

Hvad er en Sportsskole? 
Det er idræt i dagtimerne 4 dage i som-
merferien. Det er masser af aktiviteter, 
sjov og ballade i fællesskab med andre 
børn og unge med særlige behov. Hver 
deltager vælger den idræt – som han/hun 
vil med på.  
 
Tid og sted

Uge 27 
Mandag den 1. juli t.o.m torsdag 
den 4. juli 2019. 
 

Sportsskolen i Aalborg
- den 1. – 4. juli 2019

Sted 
Tornhøj Idrætscenter, Tornhøjvej 1, 
9220 Aalborg Øst 
 
Idrætterne
På Sportsskolen skal du vælge én idræt, 
som du har lyst til at deltage i hver for-
middag.

•  Fodbold – Brug af hjælpemidler ikke  
 muligt 
•  Atletik – Dyrk sport i naturen 
•  Vild med Dans – Rytmik og bevægelse 
 til god musik 
•  Håndbold – Idræt, hvor man løber,  
 dribler og scorer mål 

NB! Idrætsholdene oprettes ved minimum 
6 deltagere. 
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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? 
Piger og drenge i skolealderen ca. 6 - 17 år 
med handicap eller funktionsnedsættelser.  
Eksempelvis: 
• Psykisk udviklingshæmning, hjerne-
 skader eller diagnoser inden for ADHD- 
 og autismeområdet
• Fysisk funktionsnedsættelse som CP, 
 Rygmarvsbrok, Muskelsvind eller andre 
 bevægelseshandicaps 
• 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 
du har brug for hjælp til:
• Toiletbesøg
• Omklædning
• Spisning 
• Hvis du har særlige udfordringer, som 
giver dig problemer med at være sammen 
med andre børn/unge. 

Har du ledsager med (personlig hjælper, 
forældre eller pædagogisk personale), for-
venter vi, at de møder omklædte og klar 
til at være med i idrætterne/aktiviteterne 
– hvis der bliver behov for det! 
 
Hver formiddag og eftermiddag starter og 
slutter vi i fællesskab.

 

Transport og Forplejning 
•  Transport til og fra Sportsskolen er 
 hjemmets ansvar  
•  Forplejningen er en sund og god menu, 
 varieret fra dag til dag 
•  Desuden bolle om formiddagen og 
 frugt om eftermiddagen 
•  Evt. specialkost skal selv medbringes. 
 
Fotografering til offentliggørelse
Vi vil gerne fotografere deltagerne på 
Sportsskolen – og måske også optage 
små filmbidder.  
Vi vil bruge billeder og film i foreningsregi 
og i Parasport Danmark – til foldere, invi-
tationer og omtaler af idrætsaktiviteter 
for børn og unge på hjemmesiden og på 
Facebook. 
 
Som følge af Persondatalovgivningen skal 
vi indhente samtykke for hvert enkelt bil-
lede eller film. 

Dette kommer i år til at ske, ved at alle 
deltagere får et USB-stik med de billeder, 
som Sportsskolen har valgt at ville bruge.  

Det har stor betydning for os, at I vil give os 
lov til at bruge billederne. Det gør I ved at 
udfylde dokumentet på USB-nøglen - og 
sende det til Sportsskolelederen: 
gitta@ihaalborg.dk 

På forhånd tusind tak. 
 
Vi inviterer også pressen og håber på 
besøg med god omtale i medierne lokalt.

Pris 
Prisen for deltagerne er kr. 650,- og inklu-
derer forplejning.  
Prisen for ledsagere er kr.  200,- og inklu-
derer forplejning samt kaffe og te.    >>
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Vi kan optage 80 deltagere. Pladserne 
fordeles efter ”først til mølle” princippet.

Tilmelding 
Online tilmelding på: www.parasport.dk 
Tilmeldingsfrist den 1. juni 2019.  

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

Arrangør 
Sportsskolen arrangeres af Idrætsforenin-
gen for Handicappede i Aalborg i samar-
bejde med Parasport Danmark. 
 
Kontaktoplysninger

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

eller

Tid  Mandag 1. juli  Tirsdag 2. juli  Onsdag 3. juli  Torsdag 4. juli 

09.00 - 12.00  Velkomst 
Linieidrætter 

Godmorgen
Linieidrætter 

Godmorgen
Linieidrætter 

Godmorgen
Linieidrætter 

12.00 - 12.45  Frokost  Frokost  Frokost  Frokost 

13.00 - 15.00  Fælles 
aktiviteter 

Tak for i dag

Fælles 
aktiviteter

Tak for i dag 

Fælles 
aktiviteter

Tak for i dag 

Fælles 
afslutning 

Tak for i år

Program, foreløbigt:

Idrætskonsulent i Parasport Danmark – 
Team Nord:
Jørn Erik Simonsen,
Mobil: 20 77 57 59
E-mail: jorn.erik.simonsen@parasport.dk
 
Mere information: www.parasport.dk

Tilmelding senest 1. juni

Vi glæder os til at se dig!
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Har du lyst til at prøve 
at spille golf ?

I.H. Aalborg har lavet et samarbejde med 
Aabybro Golfklub om opstart af Para-
Golf. Der bliver tre gange ”kom og prøv” 
ParaGolf. Disse dage er gratis. Aabybro 
Golfklub stiller trænere, udstyr og deres 
begynder bane til rådighed. Har man lyst 
til at fortsætte med at spille golf, skal man 
igennem et begynderkursus, hvor der er 
en egenbetaling. Det foregår på samme 
vilkår, som alle andre der ønsker at spille 
golf. Vi håber på at der kan laves et fast 
træningshold i ParaGolf.

Opstarten er lørdag den 27. april 2019.

…OG SEND MIG DET PÅ MAIL SAMMEN MED ET PAR STIKORD. Som før nævnt 
arbejder jeg med at fiske de gode historier frem i alle vores skønne idrætter. Nogle 
af jer har jeg allerede været ude at interviewe, andre kommer snart. Men det er langt 
fra alt, jeg kan nå at få med ved dette besøg, da idrætten jo fortsat udvikler sig, efter 
jeg er taget afsted. Så hvis du ikke selv har overskuddet til at skrive om det fede, du 
oplever, så mail mig gerne et billede eller to ledsaget af et par stikord, hvad enten det 
er en sjov oplevelse til træning, et godt resultat til stævne, en hyggestund eller noget 
helt fjerde, du vil dele med os andre. Så hjælper jeg med at skrive historien

Nyhed – ParaGolf

Knips et billede af din aktivitet…

Planlægningen af dagen er i gang. Mere om dagen på klubbens hjemmeside og face-
book. Er du interesseret i ParaGolf, må du meget gerne skrive til jan@ihaalborg.dk. 

Skrevet af Christopher Strøyer, christopher@ihaalborg.dk
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Au2tal
Brådalvej 50 
9210 Aalborg SØ
Tlf. 40 27 01 93
www.au-2tal.dk

Bondropsgade 22A • 9400 Nørresundby
Tlf. 40 13 51 91 • www.totalgulve.dk
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Støt din forening,
når du betaler med
Dankort i OK’s app

Nu kan du støtte din forening med Dankortet. Hent 
OK’s app, tilføj dit Dankort og støt foreningen, hver 
gang du tanker hos OK. 

Hent appen gratis i App Store og Google Play nu. 

NYHED!
Støt klubkassen 

med Dankort

Dine fordele med OK’s app 

Tilføj Dankortet og støt din klub 

Betal fra forsædet

Få automatisk Coop-bonus

Bliv siddende bag rattet, når du 
vasker bilen

58
06

2
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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

Løkkegade 25 • 9000 Aalborg

98 12 19 46

Cykler - El Cykler - Scooter

H. C. Andersens Vej 17 • 9000 Aalborg

Tlf. 20 28 29 70

J. E. C.  Transport
v/ Jens Erik Quist Christensen
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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 eventuelt 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 betragtes som en 
formidler af sponsorater. De firmaer, som 
man kan handle hos, donerer 3-6 % af det 
købte beløb til forskellige organisationer. 
Man kan vælge op til 3 formål - eller bare 
I.H. Aalborg.

Klublotto
Støt din klub - vind præmier. Hver måned 
fra september til maj udloddes 1 x 300 kr., 
1 x 200 kr., 3 x 100 kr. samt et nyt lod. Et 
lod gælder for sæsonens 9 trækninger, og 
koster kun 100 kr.

Støt 
klubben

Læs mere om hvordan du gør på 
www.ihaalborg.dk 

under medlems-service

Støt
- de støtter os!
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Vi arrangerer gerne Deres 
rejse i ind- & udland.

Vi har 3 & 4 stjernet 
turistbusser fra 10 - 55 
personer. Liftbuskørsel, hvor 
vi kan transportere op til 10 
kørestole i samme bus.

Brdr. Davidsens/Ravnkilde turistfart
Nørholmsvej 164 • 9000 Alborg

Tlf. 9834 1900 • turist@mail.tele.dk

Boulevarden 7 • 9000 Aalborg

Telefon 98 11 76 16

kontakt@aalborg-tandplejeteam.dk

www.aalborg-tandplejeteam.dk

Halkjærvej 8B • 9200 Aalborg SV
Telefon 89 30 45 30 - Telefax 89 30 45 35

aalborg@jorton.dk - www.jorton.dk

BYGGERI MED OMTANKE

Gugvej 124
9210 Aalborg
98 10 17 98

Det store udvalg i vine & spiritus

Skjold Burne Vinhandel

Boulevarden 5
9000 Aalborg

Tlf. 98 12 03 17

v/ Søren Skovlund
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*Bowling:  Egenbetalingen fastsættes for hver sæson

**Kommunegebyr:  Gebyret er for medlemmer bosat udenfor Aalborg Kommune

•  På www.ihaalborg.dk kan du under "Medlems-service" se hvad du får for dit kontingent m.m. 

•  Logger du ind med dit medlemsnummer, som står bag på dette blad og 9999 (hvis ikke du har 
 ændret dit kodeord, hvilket vi anbefaler dig at gøre) kan du se hvilke oplysninger, vi har registreret 
 om dig, og rette dem, hvis der er ændringer.

Er du svagtseende, kan du læse medlemsbladet på www.ihaalborg.dk

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. halvårligt * Feb. - Sept.
Fodbold 700 kr. pr. sæson Forår: Feb. - Efterår: Sept.
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
• TJEK at mails fra os ikke gemmer sig i din spam-mappe - tilføj os evt. som kontaktperson  
 for at undgå dette. 
•  Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke!

HUSK !
Er du aktivt medlem, bedes du venligst oplyse os et mobilnr. på en kontaktperson, vi kan 
ringe til, hvis du bliver ramt af akut sygdom eller ulykke i forbindelse med din aktivitet her i 
foreningen. Du kan oplyse os om mobil nummeret på www.ihaalborg.dk, hvor du kan logge ind 
via ”Medlems login” (øverst højre hjørne) med dit medlemsnummer, som står bag på dette 
blad og 9999 (hvis ikke du har ændret dit kodeord, bør du også gøre det ved samme lejlighed). 
Mobil nummeret skriver du i ”ICE-data” feltet. 
Alternativt kan du sende en mail med mobil nummeret til: anja@ihaalborg.dk. TAK!

Ønsker du ikke at modtage dette medlemsblad eller Parasport Danmarks medlemsblad 
”Parasport”, må du gerne give os besked på: kontakt@ihaalborg.dk. 
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Næste blad udkommer ultimo maj - deadline den 15. april

IDRÆTTERNES KONTAKTPERSONER:      (Ring venligst først efter kl. 16)

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

Fodbold:
Maria Rosager-Hansen, tlf. 2088 8037
E-mail: maria_gandrup@hotmail.com  

Powerchair floorball:
Mads Larsen, tlf. 60 18 08 27
E-mail: mads-el-hockey@hotmail.com

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

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

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

Boccia:
Áki Joensen, tlf. 22 42 51 98
E-mail: balbal_60@hotmail.com

Kajak:
Chris Brix, tlf. 3013 9306
E-mail: paraholdetlimfjorden@gmail.com

Sejlads:
Kontoret, tlf. 9816 7282
E-mail: kontoret@ihaalborg.dk

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

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

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

Bowling:
Jan Krogh Sørensen, tlf. 40 81 56 45
E-mail: pjank@stofanet.dk

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

Svømning, vandgym & Aqua-Bike 
i Vadum: 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

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

Svømning og vandgymnastik 
i Gl. Lindholm: Per Kristensen, 
tlf. 40 41 11 53 E-mail: per2241@gmail.com

Esport:
Lars Thyregod, tlf. 5162 4635
E-mail: lhtjdesign@gmail.com

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

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

FERIEPLANEN 2019

Ferieplanen gælder generelt alle aktiviteter med mindre, du hører andet fra din træner. Alle aktiviteter holder lukket på helligdage. Ret til ændringer forbeholdes.

4

4Efterårsferie

4

Som medlem og medspiller er du meget velkommen til at skrive lidt til vores medlemsblad. Det behøver ikke være 
en afhandling på flere sider - ”kort og godt” er et begreb, som redaktøren rigtig godt kan lide, for 
så får vi alle et mere varieret og spændende blad at læse i. Det du skriver, skal være idræts- 
relateret, f.eks. hvis du har haft en særlig oplevelse med din idræt, som du gerne vil dele med 
andre. Vedhæft gerne et par billeder. Du kan sende dit materiale til: anja@ihaalborg.dk. TAK!  

Skriv til DIT medlemsblad!

Påskeferie uge 16 fra mandag den 15.04.19 - mandag den 22.04.19

Sommerferie uge 26 - 33 fra mandag den 24.06.19 - søndag den 18.08.19

uge 42 fra mandag den 14.10.19 - søndag den 20.10.19



Assensvej 5 • 9220 Aalborg Ø
Tlf.  98 13 88 88 • www.uggerly.dk

Concretely Dynamic

Rørdalsvej 44 • Postboks 165 • 9100 Aalborg • Tlf. +45 9816 7777 • Fax +45 9810 1186

E-mail: cement@aalborgportland.dk • Internet: www.aalborgportland.dk

Apotekerne i Nordjylland

www.lmj.dk

Kloak- og Industriservice, 
TV-Inspektion, Døgnservice

70 10 80 00



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


