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Formand:
JAN KARKOV 
SØRENSEN
Sindalvej 9,
9220 Aalborg Ø.

Kontakt: 4033 2477
jan@ihaalborg.dk 

Bestyrelsesmedlem:
LARS T. 
JENSEN
Skodsborgvej 74,
9270 Klarup

Kontakt: 5162 4635
lhtjdesign@live.com 
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Næstformand:
KRISTOFFER
STORMARK
Hvalpsundvej 19,
9220 Aalborg Ø.

Kontakt: 4182 9507
kristoffer@stormark.dk 

Bestyrelsesmedlem:
RASMUS 
STORGAARD
Lindholm Søpark 8, 1. 2.
9400 Nørresundby

Kontakt: 2683 5096
superspasser@gmail.com 

Kasserer:
GERD 
SKANTORP
Heilskovsgade 11,
9000 Aalborg

Kontakt: 2992 2737
gerd@ihaalborg.dk 

Bestyrelsesmedlem:
PER 
WULFF
Smidievej 9,
9574 Bælum

Kontakt: 2077 5811
pwulff42@yahoo.com 

Sekretær:
JAN KROGH   
SØRENSEN
J. Berthelsensvej 15C, St.th,
9400 Nørresundby

Kontakt: 4081 5645
pjank@mail1.stofanet.dk 
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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

Det er svært at få hænderne ned efter 
den succes, vi havde med Parasportens 
Dag. Det var ikke på grund af fremmødet 
af nye idrætsdeltagere. Nej, det var for 
den indsats klubbens trænere og med-
spillere ydede på dagen. Som formand 
bliver man stolt, når så mange vil bruge 
en lørdag i Tornhøj Idrætscenter. 

Når der så også er høj kvalitet i den 
træning, der ydes, og udførsel af til-
delte opgaver, ja, så bliver man glad. Vi 
har også fået stor ros fra vores forbund 
Parasport Danmark.

Hvorfor var der så ikke så mange delta-
gere i Aalborg, i forhold til de andre to 
steder, hvor der var Parasporten Dag? 
Jeg tror, det skyldes, at vi har godt fat i 
gruppen med børn og unge med særlige 
behov i Aalborg. 

Efter opstarten af KIDZ håndbold og 
KIDZ Hop og Spring, samt alle de gange 
vi bliver nævnt i pressen, har mange hørt 
om I.H. Aalborg og vores idrætstilbud. 

Det er ”udefra”; fra andre kommuner eller 
den yderste del af Aalborg Kommune, 
vi kan rekruttere nye idrætsaktive. Der 
mangler også tilbud for lettere fysisk 
handicappede. Jeg har et stort ønske 
om at vi igen, kan få et fodboldhold med 

børn og unge med CP og lettere fysisk 
handicap. Der er prøvet flere tiltag, og 
vi har trænere, baner og bolde klar, men 
spillerne mangler.

E-Sport - en idræt, som vi håber, snart at 
kunne starte. Nogen sætter spørgsmåls-
tegn ved om E-Sport er sport og hører 
hjemme i en idrætsforening. Mit svar er 
et klart JA. Idrætsforeningerne kan være 
med til at få mange af de ikke idrætsak-
tive ud i foreningslivet. For at kunne yde 
en max indsats til E-Sport, kræves der en 
sund livsstil og et godt socialt netværk. 
Træning i E-Sport kan kombineres med 
fysisk aktiviteter, der f.eks. kunne være en 
gang kørestolsfodbold eller bordtennis. 

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der skal 
arbejde videre med opstart af E-Sport i 
klubben. Desuden har AaB henvendt sig 
til os, og vi er interesseret i et samarbejde. 
Håber på, at vi kan fortælle meget mere 
om det i det næste blad. Ellers, følg med 
på Facebook eller klubbens hjemmeside, 
der bliver opdateret ligeså snart, vi har 
nyt om emnet. 

Husk, at ”synes godt om” IH Aalborg på 
Facebook (hvis du bruger FB). Her har vi 
mulighed for at få beskeder hurtigt ud til 
medlemmerne. F.eks. blev jeg en fredag 
eftermiddag ringet op fra Vadum Svøm-   >>
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Aalborg
...vild med sport
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mehal. ”Der er ingen vand er i bassinet til 
klubbens svømning mandag”. Jeg skrev 
med det samme en besked på FB, at 
svømningen var aflyst. 

Jeg kunne se at mange havde læst beske-
den. Desuden sendte Gitta en SMS ud til 
deltagerne, så HUSK at skrive til klubben, 
hvis du skifter mobilnummer, eller hvis 
du ikke fik beskeden!

Julen nærmer sig, dermed også juleaf-
slutningerne rundt om i afdelingerne. 
Den store juleafslutning i Vadumhallen 

bliver afholdt den 11. december. Der er 
selvfølge igen hygge, lotteri og dans 
om juletræet i vandet. Selv om Tove er 
stoppet, vil hun igen skaffe gevinster til 
lotteriet. 

En glædelig jul og godt nyt sportsligt 
nytår til jer og jeres familier!

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen

ELSALGAALBORG.DK
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Vi har modtaget den triste besked, 
at Karl Johan Nielsen pludselig afgik 
ved døden lørdag den 30. september. 

Sidst vi så Karl Johan i action var til 
Parasportens Dag den 23. september, 
hvor han var i fuld vigør og deltog 
ivrigt bl.a. i opvarmningen.  Han var 
meget flittig til at komme forbi, når 
vi havde hjemmestævner – næsten 
uanset hvilken idrætsgren det var. 

Karl Johan har været aktiv medlem af 
vores forening i rigtig mange år, hvor 
han i alle årene spillede boccia og 
svømmede i Vadumhallen. Han har 
flere gange deltaget på landsholdet i 
boccia til bl.a Nordiske Mesterskaber.

Han var en overgang kasserer i for-
eningen og gennem mange år har 
han ”stået” for bocciaafdelingen her 
i klubben og har også været med i 
udvalgsarbejdet vedr. boccia på regi-
onsplan.

Karl Johan var altid meget pålidelig og 
grundig i hans arbejde for foreningen 
og især bocciaafdelingen vil savne 
hans hjælp i tiden der kommer. 

Æret være Karl Johan’s minde. 
Bestyrelsen

Dødsfald
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Velkommen til vores hyggelige juleafslutning 
i Vadum Skytteforenings klublokale i Vadumhallen. 
Der er kaffe på kanden, frugt og slik - og det hele er gratis! 

Også i år har vi julelotteri med masser af præmier til store og små. 
Har du lyst til at give en gave til vores lotteri, siger vi mange tak. 
Vi vil dog gerne have den ugen før. 

Traditionen tro er der selvfølgelig også en  
lille julepose til alle børn og barnlige sjæle. 

I vandet danses der om juletræet flere  
gange, mens vi synger med på julens  
sange og salmer.

Vi glæder os til at se dig, 
så husk dit gode humør og 
penge til lotteriet.

På gensyn!
Bestyrelsen, I.H. Aalborg

Glædelig 
  jul!
Mandag den 11.12.2017 i Vadumhallen • kl. 11.00 – 19.30

Husk!
Det vil være muligt at prøve 

riffel- og pistolskydning.

I caféteriaet kan der købes 
flæskesteg og risalamande 

til kr. 100,-
Bestilles mandag den 4/12!
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Programmet var fyldt med en masse 
spændende oplæg om alt fra ICF med 
fokus på deltagelse med Nappel fra 
WHO, CO-OP: Cognitive orientation to 
daily occupational performance med 
Gimeno, England, til svømning med 
Parkinson patienter. 

Om forståelsen og undervisningen af 
unge med ADHD. Inddragelse af teori-

Spændende kursus
i svømmeafdelingen 

erne omkring sanseintegration i svøm-
meundervisningen/træningen af børn, 
svømmeteknikker i forhold til børn med 
forskellige udviklingsforstyrrelser m.m. 
Men også om hvordan Halliwick kon-
ceptet indenfor få år er blevet meget 
udbredt i Kroatien (Ana Srsen). 

Selvom flere af talerne ikke var vant 
til at fremlægge på engelsk, fejlede 

Gruppearbejde – forberedelse til praktik med svømmere/ slovenske børn.
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Tilbage i september, var vi i alt ni spændte danskere, der drog fra 
Danmark mod universitetshospitalet i Lubijana i Slovenien for at 
komme på international Halliwick konference.



engagementet intet. Fælles for alle præ-
sentationerne var, at talerne var meget 
involverede og engagerede i Halliwick, 
ligegyldig om det var i professionelt 
eller privat øjemed. Også vores egen 
formand Bodil Føns holdte et spæn-
dende oplæg. Det omhandlede, hvor-
dan man kan fremskynde læringspro-
cesser for voksne vandskrækkere, der 
ønsker at lære at svømme, efter Hal-
liwick konceptet. 

Dette var dog ikke det eneste danske 
indslag. Christine Hjortkjær havde også 
et oplæg om, hvordan hun i sit daglige 
virke, som fysioterapeut på Kildebo i 
Faxe, arbejder med Halliwick konceptet 
i neurorehabilitering. Hun fortalte i den 

forbindelse om at arbejde med målsæt-
ning, og hvordan hun bruger Halliwick 
konceptet til at nå de mål, hun hjælper 
patienterne med at opnå.  

De mange forskelligartede abstracts 
berørte rigtig mange spændende 
og relevante synsvinkler. De mange 
abstract kan downloades fra 
www. halliwick.org.

Udover de mange oplæg var der også 
IHA General Meeting på programmet – 
altså international generalforsamling. 
Eftersom mange af de fremmødte er 
meget engagerede i Halliwicks virke 
internationalt, gik bølgerne til tider lidt 
højt, da der skulle argumenteres for 

Praktik i vandet – undervisere og kursister.

   >>

9



KM Service - Aalborg
v/Kasper Møller

Vinduespolering • Rengøring • Malerarbejde

TLF. 40 28 73 72

Grangårdscentret 41 • 9530 Støvring
www.slagter-carlsen.dk

Tlf.: 98 37 35 99

Slagter Carlsen

www.sportshojskolen.dk

Annebergvej 55     DK-9000 Aalborg 
T:  98 13 13 11
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de forskellige forslag, der var sendt til 
afstemning. 

De to vigtigste afstemninger (efter vores 
mening) var, at instruktører fra Israel 
havde anmodet om at blive anerkendt 
af IHA som gruppe, da der i Israel er en 
meget bekostelig og kompliceret politik 
omkring oprettelsen af nationale sam-
menslutninger/foreninger. 
Dette blev vedtaget dog under særlige 
vilkår. 

På et efterfølgende 
møde blev Internatio-
nal Halliwick Associa-
tion (IHA) stiftet, som 
en almindelig forening 
i Danmark - dvs. IHA er i 
færd med at få hjemsted 
og adresse i Danmark.  Vi 
fik i den forbindelse Bodil 
Føns med i bestyrelsen. 

Advanced Course: 
Kurset strakte sig over 3 
dage med deltagere fra 
mange forskellige lande.  
Fælles for alle deltagerne 
var, at de var Halliwick 
instruktører, som alle 
havde gennemført Basic 
eller Foundation IHA 
Recognized Course. Vi 
var to deltagere fra Dan-
mark. De tre undervisere 

var fra henholdsvis Israel, Polen og Dan-
mark, så al kommunikation foregik på 
engelsk.
Kurset indeholdt moduler med forskel-
lige teoretiske emner, gruppearbejde 
samt praktik i vand. 

Et af de teoretiske indlæg handlede bl.a. 
om, hvordan man kunne fremme børns/
unges/ voksnes uafhængighed i vandet, 
samt at det er vigtigt at evaluere svøm-

Underviserne Bodil fra Danmark, Marav fra Israel og Anna 
fra Polen.

   >>

11



Brøndum Rasmussen ApS
Johnstrupsvej 2 • 9000 Aalborg • kontakt@broendumrasmussen.dk

Peter Rasmussen (20 87 82 82) • Klaus Brøndum Jensen (26 228 226)

www.broendumrasmussen.dk 

Østeraagade 8, 2. sal
9000 Aalborg

Tlf. 99 22 32 00
www.arkinord.dk

Arki Nord A/S 
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merens færdigheder i vandet og sætte 
mål for træningen i vandet. 

I rigtig mange tilfælde vil det være hen-
sigtsmæssigt med en sammenhæng 
mellem de mål, der sættes henholdsvis 
på land og i vandet. I relation til dette 
blev vi bl.a. introduceret til WOTA (Water 
Orientated Test Alyn – baseret på Hal-
liwick konceptet). 

Efterfølgende fik vi mulighed for at 
afprøve WOTA vurderingsskemaer, da 
vi havde praktik med børn med forskel-
lige funktionsnedsættelser. Da børnene 
kom den efterfølgende dag, havde vi 
planlagt forskellige aktiviteter i vandet 
ud fra vurderingsskemaerne. 

Et andet teoretisk indlæg omhandlede 
kommunikation og sociale færdigheder. 
Et rigtigt spændende emne, hvor der 

blev fortalt om, hvordan kommunika-
tion udvikler sig. Såvel kropssprog som 
non-verbal kommunikation er meget 
vigtig i forhold til det lille barn, og at det 
er gennem kropssproget de voksne og 
barnet viser deres følelser og udvikler 
deres relationer og sprog.

Et andet indlæg fortalte om samarbej-
det og uddannelsen af forældrene/de 
voksne omkring barnet. Det er vigtigt at 
udveksle informationer omkring barnet, 
hygiejne og sikkerhed, forventningsaf-
stemning (f.eks. behandling/klubregi), 
muligheder for at tilbyde uddannelse 
til forældre/voksne m.m.

Nogle rigtig spændende og udbytterige 
dage.

Lena Andreassen
svømmeafdelingen
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Parasportens Dag
Foto: Jørn Erik Simonsen

14



15



16



I.H. Aalborg var repræsenteret på 
”Uddannelsesmesse for Unge med Sær-
lige Behov” i Gigantium torsdag den 
26. oktober. Og det blev en rigtig dejlig 
dag. Vi fik hilst på mange nuværende  
og forhenværende medlemmer. Det var 
lutter smil og gode knus.

Samtidig fik vi snakket med en masse 
potentielle nye medlemmer. Især var 
der opmærksomhed omkring emnet 

E-sport, som vi håber på, kan være en 
del af I.H. Aalborgs tilbud i 2018. 

Vi fik også skabt en god kontakt til flere 
bosteder, hvor de unge er i gang med 
STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning). 
Vi håber, de alle vil være med til at opfor-
dre de unge til at få en idræt, så når de er 
færdige med deres uddannelse, har en 
idræt og et nyt netværk at være med i.

UDDANNELSESMESSE 
for Unge med Særlige Behov
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Klinik For Fodterapi
- Statsautoriseret fodterapeut

Michael Mariager

Hadsundvej 37 • 9000 Aalborg
Tlf.: 9810 1072

Ricky Sam & Jiri Thomas

E-mail. kontakt@zenfoto.dk
Mobil. +45 29710221

www.zenfoto.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 resten af året og foråret 2018 er: 
9/12 - 13/1 - 3/2 - 17/2 - 10/3 - 24/3 - 14/4 - 5/5 - 26/5

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
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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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Royal Run den 21. maj 2018 bliver en 
af måderne, hvorpå Kronprinsen bliver 
fejret i forbindelse med hans 50 års 
fødselsdag. 

Kronprinsen kommer den 21. maj 2018 
til at løbe 5 steder i landet på samme 
dag. Byerne bliver Aalborg, Aarhus, 
Esbjerg, Odense og København. Kron-
prinsen kommer til at løbe 1,609m i de 
første fire byer og slutter så af med en 
10km i København.

Fra Kongehusets side er der ytret ønske 
om at få gjort den 21. maj så folkelig som 
mulig, og hermed også i forhold til at 
deltagerrepræsentationen meget gerne 
må være så bred som mulig.  

Vi har sagt ja til, at vi vil gerne støtte op 
om dette arrangement. Vi vil stille op 

Royal Run 2018
med Racerunnere, gående, el-stole, 
løbende, stave, håndcykler og køre-
stole m.m. 

Vi vil sammen med DGI Nordjylland 
få etableret et samarbejde og part-
nerskab i håbet om, at vi sammen kan 
bidrage til, at HKH Kronprinsen kan få 
en start på sin fødselsdagsuge, som 
han sent vil glemme. 

Der vil selvfølgelig også være massiv 
pressedækning. Der er dialog med 
TV2 om at følge hele dagen, samt 
aktiviteter op til dagen.

Meget mere om Royal Run 2018, når 
vi ved mere. Sæt allerede nu X i din 
kalender ved den 21. maj 2018.

Billedet tilhører Royal Run · Fotograf: Lars Møller
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Det er muligt at betale via MobilePay*: 32929 

(og ja, nummeret er rigtigt :-)). 

Husk at oplyse dit medlemsnummer. 

*MobilePay kan IKKE bruges til at betale klublotto med.

Betal hos I.H. Aalborg 
med MobilePay

MobilePay 32929
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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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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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*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 – evt. udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret – gerne på mail 
 kontakt@ihaalborg.dk
• HUSK - at give kontoret besked ved flytning, ændring af e-mail og  
 mobilnummer.

Administrationen
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Næste blad udkommer primo marts - deadline den 30. januar

IDRÆTTERNES KONTAKTPERSONER:

Aerobic for udviklingshæmmede:
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Electric Wheelchair Hockey:
Nicolai Graversen, tlf. 5363 5703
E-mail: nicolai_graversen@hotmail.com

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

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

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

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

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

FERIEPLANEN 2017/2018

Juleferie uge 51 - 1 fra mandag den 18.12.17 - søndag den 07.01.18

Vinterferie uge 8 fra mandag den 19.02.18 - søndag den 25.02.18

Påskeferie uge 13 fra mandag den 26.03.18 - mandag den 02.04.18 

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

Når samarbejde 
betyder noget

www.jorton.dk

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


