
Bestyrelsens beretning 2010

Goddag og farvel
Juleafslutningen for vores trænere og ledere midt i december, blev det sidste 
officielle arrangement i vores gamle klubhus på Skydebanevej i Aalborgs Vest-
by. Vi havde som altid en hyggelig aften og samtidig benyttede vi lejligheden 
til at sige TUSIND TAK til Grethe der i over 23 år har passet og plejet vores 
klubhus. Grethe valgte at gå på pension samtidig med at vi skulle flytte i Nord-
kraft – det skal lige nævnes, at Grethe fyldte 75 år i efteråret 2010!!

Grethe var i høj grad med til at gøre det hyggeligt at komme i klubhuset. Hun 
har haft ”sit hyr” med fodbolddrengene som hun gennem alle årene forsøgte at 
opdrage til at hænge deres jakker i garderoben, til ikke at vippe på stolene og 
til at rydde op efter sig. Det var nok også især fodbolddrengene (læs spillerne 
OG trænerne) der nød godt af hendes dejlige mad med kartofler og sovs til. Det 
var et hit. Boccia nød også at komme og spise før aftenens træning og de sidste 
mange år har Grethe selv spillet med om torsdagen, når der var tid til det.

Der er ingen tvivl om at Grethe var en meget vigtig person for alle der kom 
fast i klubhuset og der var da også stående klapsalver til Grethe på denne aften 
i december, da vi kunne bekendtgøre, at nok går Grethe på pension, men hun 
begynder som frivillig i Nordkraft, hvor hun stadig kommer på kontoret en 
gang om ugen og blandt andet vasker vores spillertøj og ordner blomster. Det 
er hyggeligt – også for Grethe, tror jeg!

Efter vores juleafslutning brugte vi resten af december og hele januar på at 
pakke huset sammen og gøre klar til flytningen til Nordkraft. Det foregik i et 
roligt og ustresset tempo – især takket være Frank, som stort set har pakket 
hele huset ned i de omkring 100 flyttekasser det blev til!  Hans arbejde har væ-
ret guld værd og er det stadig – for i Nordkraft har han været med til at pakke 
rigtig mange af kasserne ud igen og har været en uvurderlig hjælp. TUSIND 
TAK til Frank og til de andre gode folk der har hjulpet både med at pakke 
sammen og med at pakke ud – TUSIND tak til jer alle.

Den 8. februar kom flyttebilen, og på én dag var alt flyttet til vores nye lokaler 
på 9. niveau i Nordkraft. Det var en dag, som jeg som formand, personligt 
havde glædet mig til i rigtig lang tid - lige siden 2005 som var det tidspunkt, 
hvor vi første gang hørte om mulighederne i Nordkraft, og hvor vi begyndte 
den langvarige planlægning af klubbens flytning. Meget tidligt i forløbet blev 
vi lovet at vi kunne flytte ind den 1. januar 2011 og lokalerne stod klar den 28. 
januar. Det syntes jeg faktisk var rigtig flot ramt, taget i betragtning at det er 
blevet et næsten dobbelt så stort byggeri end først planlagt.

Nu er vi her og bor sammen med andre. Det har vi ikke prøvet før – tidligere 
bestemte vi over det hele, men har dog altid været vant til at låne vores facili-
teter ud til en masse andre foreninger. Heldigvis havde vi holdt en del møder 
med vores bofæller inden vi kom herned – så vi kendte hinanden temmelig 
godt. Vores kontor blev hurtigt etableret og indrettet så vi kunne komme i gang 
med at arbejde igen, og det er gået forbavsende hurtigt med føle sig hjemme i 
den del. Der er meget mere plads og meget mere luft på dette kontor i forhold 
til tidligere – og sikke en udsigt!!   
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Det har været lidt sværere at få indrettet klublokalet så det kunne fungere op-
timalt. De fleste af de møbler vi tog med dertil kunne vi ikke bruge, så andre 
er kommet til. Vi vil gerne have det til at fungere så alle kan være der uden 
problemer. Vi syntes vi har fundet en løsning, så klublokalet kommer til at 
fremstå hyggeligt og tilgængeligt.

Idrætten i Nordkraft
De idrætter vi i første omgang gerne ville have til Nordkraft, startede gradvist 
op fra efterårsferien 2010. Det var bordtennis og kørestolsfodbold (KFO) der 
begge blev flyttet fra Vadumhallen. Samtidig startede vi kørestolsbasketball, 
der ikke havde haft fast træningstid i flere år på grund af manglende deltagere. 
De tre idrætsgrene træner nu i Multihallen og især basketball og KFO er kom-
met rigtig godt fra start. I bordtennis var det ikke alle af de faste deltagere  der 
fulgte med fra starten, men det ser ud til nu flere af dem nu er kommet igen og 
der er også startet et par nye. Idrætsforholdene er udmærkede – der er varmt 
nok – i basketball siger de der er for varmt – og der er plads nok. Vi har en ung 
mand til at hjælpe med rekvisitterne der bliver fragtet op og ned fra kælderen, 
og de fleste  har fundet vej til den Grønne café på 4. etage.

Efter juleferien startede så boccia, gymnastik for børn med autisme, Vild med 
dans og halhockey for udviklingshæmmede. Hockeyen træner i Multihallen og 
de øvrige 3 idrætsgrene er i rytmiksalene på 6. niveau. Vild med Dans er vilde 
med de nye omgivelser, hvor der er et rigtig godt lydanlæg og store spejle så 
man kan se sig selv folde sig ud. Gymnastikken for børn med autisme er ved 
at vænne sig til de nye omgivelser og de anderledes rekvisitter, der er her, og 
der er fint fremmøde hver gang. Boccia arbejder vi på at flytte til Multihallen, 
da de gerne vil spille i en hal, hvor der er fast opstregning – det kan ikke lade 
sig gøre i Rytmik.

Nu mangler vi bare at få el-hockey og storstolshockey (EWH) til Nordkraft, og 
vi håber, dette sker omkring påske. Til den tid har vi også haft officiel åbning 
af vores nye lokaler på 9. niveau, og klublokalet bør være så færdigt, at det kan 
benyttes efter træning og til møder m.m.

For os der sidder her på Nordkraft hver dag, er det utrolig spændende at følge 
det liv der udspiller sig. Kreative mennesker og mennesker der vil masser af 
sport, samt en masse nysgerrige der ”lige kommer forbi”  giver en helt speciel 
atmosfære, hvor det summer overalt.
Når hele Nordkraft med pladsen foran bliver helt færdig, og når Østerbro igen 
kan passeres uden besvær, så er der ikke flere  undskyldninger for ikke at 
komme i Nordkraft, og det kan I godt glæde jer til.

Sportslige Resultater
Bordtennis
Ved VM i bordtennis i Sydkorea lykkedes det endelig IH Aalborgs Peter Ro-
senmeier at tage titlen som verdens bedste. Det er en utrolig præstation, som vi 
kan være meget stolte af. Vi ønsker stort tillykke til Paralympics vinderen fra 
2008, som i finalen slog den daværende verdensetter franske Sebastien Grun-
deler. Efter sejren overtog Peter pladsen som nr. 1 på verdensranglisten.
Peter Rosenmeier vandt i øvrigt også FM for hold sammen med sin lands-
holdsmakker Brian Nielsen som også repræsenterer I.H. Aalborg. For en gangs 
skyld lykkedes det ikke Rosenmeier at vinde titlen som Forbundsmester. Det 
blev til sølv efter en lang dag med mange kampe og der var desværre ikke 
fysik til at opretholde niveauet. Fo

to
: S

po
rts

fo
to



Elhockey
Der var stor glæde, da vores bedste elhockey hold endelig genvandt Forbunds 
Mesterskabet. Det er nemlig 11 år siden mesterskabet sidst var i Aalborg. I 
de forløbne år har Orient Rødovre siddet tungt på titlen, da de har vundet alle  
mesterskaber siden. Guldet blev vundet på hjemmebanen i Vadumhallen og 
blev først afgjort i sæsonens sidste kamp. Stort tillykke til I.H. Aalborgs el-
hockey hold med den flotte præstation.

Svømning
FM/Danish Open 2011 betød et resultat på 25 medaljer til I.H. Aalborgs svøm-
mere. Vi havde 5 svømmere fra I.H. Aalborgs konkurrencehold af sted til me-
sterskaberne. Martin Kollerup svømmede sig til mange gode tider i bassinet 
og var blandt andet med til, at svømme to sejre hjem i 4x 50 m fri og 4x 50 m 
medley hvor også Keith Mortensen og Laura Christensen deltog. Derudover 
vandt Keith Mortensen 5 medaljer i den internationale konkurrence og i alt 6 
Forbundsmesterskaber. Laura Christensen svømmede sig til 3 internationale 
medaljer og 7 Forbundsmesterskaber. Jan Johansen og Camilla Aagaard var 
ligeledes hver især en del af de to holdkap sejre. Både Camilla og Jan svøm-
mede sig til mange medaljer og Forbundsmesterskaber i hver deres klasse for 
synshandicappede. Flot at vores svømmere klarer sig så godt til FM og Danish 
Open som jo er et internationalt stævne med hård konkurrence.

Racerunning 
Alle vore racerunnere fra I.H. Aalborg fik medaljer med hjem fra 1st CPISRA 
European Championship. Til denne gode nyhed kan lægges at Jacob Birkbak 
satte to verdensrekorder i klasse RR1, nemlig i 400 m og i 800 m. Kæmpestort 
tillykke med det. Hayla Søndergaard tog sine første medaljer til et internatio-
nalt stævne, så det er en stor præstation, som hun har knoklet hårdt for. Michael 
Thyregod er kommet i en klasse, hvor konkurrencen er meget hård, så det blev 
ikke til guld denne gang. Men mon ikke talentet rækker til at det snart kommer 
til at ske. Rasmus Storgaard er kommet i samme klasse som Jacob Birkbak, så 
det er jo hård konkurrence, hvis det er guldet der jagtes. Placeringerne for vore 
deltagere fordelte sig således I Klasse RR1 for kvinder fik Hayla Søndergaard 
bronze i 200 m, sølv i 400 m og guld i 800 m. I Klasse RR1 for mænd fik Jacob 
Birkbak guld i 100m, 200 m, 400 m og 800 m, og Rasmus Storgaard sølv i 
100m, 200 m, 400 m. I Klasse RR2 mænd fik Michael Thyregod bronze i 200 
m, bronze i 400 m og sølv i 800 m. Desuden vandt Michael 1500 m til sports 
camp’en, men den disciplin er ikke på EM programmet.
Til FM deltog Hayla Søndergaard og Rasmus Storgaard, hvor det blev til to 
guld og en sølv til Hayla, og Rasmus rendte med to guldmedaljer.

Fodbold 
Til FM, som i øvrigt var arrangeret af I.H. Aalborg, stillede vi op med fem 
hold i A-, B-, C- og U15-rækkerne. Vores bedste resultat var i U15, hvor hold 1 
spillede sig til en flot sølvmedalje. Hold 2 i U15 blev nr. 4. I B-rækken blev det 
til en bronzemedalje. A- og C-holdene blev henholdsvis nr. 5 og nr. 4 i deres 
rækker.Vi har desuden fået udtaget 12 af klubbens spillere til Special Olympics 
World Games 2011. De seks spillere er udtaget til DHIF’s landshold i A-rækken 
for spillere med udviklingshæmning og indlæringsvanskeligheder. Desuden er 
der seks spillere som skal deltage i en Unified Football- turnering i forbindelse 
med SOWG. Unified Football er et relativt nyt tiltag, hvor man mikser spillere 
med udviklingshandicaps med ikke-handicappede spillere. Dette har vist sig 
at være til stor gavn for begge grupper.



Electric Wheelchair Hockey
Rasmus Yder var udtaget til landsholdet, som deltog i VM i EWH. Det foregik 
i Italien og det danske hold ydede en flot præstation uden dog at tage medaljer 
med hjem. 

Bowling
I 2010 blev det til en bronzemedalje ved FM for I.H. Aalborg 1. I skrivende 
stund er årets FM-turnering ikke afsluttet, men i Rampe-A rækken, har I.H. 
Aalborg 1 så godt som kvalificeret sig til FM, men alle vore fire rampehold ser 
ud til at være med ved dette års FM.
 
Fint samarbejde gav et flot FM
September 2010 stod vi igen for at arrangere FM i fodbold. Og igen skete det i 
et fornyet godt samarbejde med LKB Gistrup.
LKB har en meget fin organisation, der med lethed indbyder I.H. Aalborg og 
alle deltagerne i FM velkomne i for os vante omgivelser. Der var både over-
natning på skolen fra fredag til søndag (i alt 110 personer) og bespisning – 
morgenmad og frokost (til ca. 330) at se til. Aftensmaden – en 3 retters menu 
- kom fra den lokale slagter. Her fik vi den tvivlsomme ære, at være de gæster 
der indtil nu, i deres mindst 10 års karriere, der kunne spise så meget så hur-
tigt! Men en lang dag med sol og mange gode fodboldkampe gav åbenbart en 
glubende appetit.
Der var præmier til alle – og Aalborg var både dygtige og heldige nok til at få 
medaljer: Sølvmedaljer til Bagers hold i U-15 og bronze til Stanly’s B-hold. – 
A og C holdene blev henholdsvis nr. 4 og 5 og U-15 2 blev flot nr. 4. – Alt i alt 
en fin sportslig indsats. Tillykke med placeringerne.
I år havde vi House og Dance til at komme og danse med os. Det gav ikke så 
mange på gulvet som Poco Loco, som vi havde sidst vi arrangerede, men dan-
segulvet blev alligevel godt slidt til det efterfølgende diskotek.
Vi må desværre konstatere, at ikke alle klubber har lyst til, eller er i stand til, 
at fejre et FM med socialt samvær og fest om aftenen.   Det kan der være flere 
grunde til. Men vi må bare håbe, at fodboldlederne rundt i landet lader sig 
”smitte” af lysten til socialt samvær efter en lang dag med idræt, næste gang 
der holdes FM. 

Sommersportsskole 2010
Det var klubbens 4. sommersportsskole som blev afholdt i uge 26. Dejligt at 
der deltog flere denne gang. Der deltog 74 børn og unge, 37 ledsagere/ hjælpere 
og der var 27 med fra klubben. Jeg tror godt vi kan sige, at sportsskolen igen 
blev en succes. I år var der linjeidræt i atletik, racerunning, fodbold, svømning 
og dans. Der var mulighed for at prøve forskellige andre idrætsgrene. 
Som noget nyt, blev der også afholdt en sportsskole for blinde og svagtseende 
børn og unge i uge 27. Her deltog 10 børn og unge. 
Uden alle klubbens aktive trænere, praktiske folk, kontoret og andre der hjalp 
til, var det ikke muligt at gennemføre sportsskolen. En stor tak til alle jer, som 
ville bruge nogle dage i jeres ferie på sportsskolen. Sæt alle sammen X i kalen-
deren i uge 26, 2011, der er vi i gang igen, dog i nye rammer. 

Idræt for børn og unge
Det går flot fremad med tilgangen af børn og unge i klubben. Til ”Vild med 
Dans” er gymnastiksalen blevet for lille, og der overvejes om der skal laves et 
nyt i de nye faciliteter i Nordkraft. Til fodbold kom der spillere nok til et helt 
nyt hold til standerhejsningen. Der er nu 5 fodbold hold med unge spillere, 



alt efter styrke, alder og handicap. Svømning har også haft stor tilgang af nye 
svømmere, der er trængsel i bassinet. El-hockey har haft lidt tilbagegang, som 
skyldes, at flere er på efterskole. Bordtennis har svært ved at tiltrække de unge, 
håber at flytningen til Nordkraft kan få flere i gang. Gymnastikholdet for børn 
med autisme kører også godt. Som ny idrætsgren tilbyder klubben nu atletik. 
Det foregår i Skovdalen hver onsdag. Det er samme dag, hvor racerunnerne 
drøner af sted i Skovdalen, også her er der kommet nye unge til.
X-sport for blinde og svagtseende børn har kørt en lørdag om måneden. Der er 
kommet flere og flere med. Der bliver prøvet forskellige idrætsgrene. Der spil-
les dog goalball de fleste gange. Selv om tilskuddet fra DHIF X-Sport stopper, 
fortsætter idrætten i klubben.
Det er gruppen af børn og unge med AD/HD, Autisme, Asberger og andre 
lignende diagnoser, hvor fremgangen har været størst. De kan ikke være med 
i de almindelige idrætsforeninger og har fundet ud af, at der er plads til dem 
hos os.
Det går rigtigt godt med ungdommen i klubben, men det kan blive bedre. Vi 
har desværre ikke samme tilgang af børn og unge med fysiske handicaps. Et 
område der skal arbejdes med i fremtiden. Der kunne måske laves nogle lør-
dagssamlinger, - det var på den måde vi fik gang i idræt for synshandicappede. 
Der er også et ungdomsønske om at kunne spille hockey og håndbold. Hvem 
ved, måske er disse to idrætsgrene startet, når næste beretning skrives.
Vores gode trænere har stor ære af at der er kommet flere børn og unge. Der 
bliver gjort et stort stykke arbejde, og der er et rigtigt godt samarbejde imellem 
trænerne.

Aalborg som Bredde Idræts Kommune
”Idræt - Fra Vane til Vandring” kaldes Aalborgs breddeidræts-projekt. Vi er 
selvfølgelig med i dette projekt – dels for at profilere handicapidrætten og for 
i højere grad at gøre handicapidræt til en naturlig del af idrætslivet i kom-
munen. Der er flere delprojekter i det store projekt, hvoraf handicapidræt er 
et af disse. Vi har valgt i denne sammenhæng at kalde det for Tilpasset Idræt 
og Bevægelse (TIB), for at nå ud til den store gruppe som ikke opfatter sig 
selv som handicappede, men alligevel har brug for at idrætten skal tilpasses 
i en eller anden form. Konkret består arbejdet af tre emner. For det første 
at udbrede kendskabet til mulighederne for TIB til relevante behandlere og 
ansatte i sundhedssektoren og i kommunen. Næst at arrangere Kom-og-Prøv 
aktiviteter i form af TIB-idrætsdage for klienter under den kommunale reha-
bilitering og genoptræning. Endeligt arbejdes der på at øge samarbejdet med 
friskidrætsklubber. Her er der f.eks. sat gang i samarbejde med Nørresundby 
Squash og Tennis Klub omkring kørestolstennis. Arbejdet med projektet er 
meget spændende, men kræver også meget administrativt arbejde. Der er nu, 
for kommunale midler, ansat en TIB-konsulent – Johnny Sort Jensen – som 
tager sig af projektet. Vi ser projektet som en rigtig god mulighed for at øge 
bevidstheden om handicapidræt, såvel i den brede befolkning som hos de kom-
munale instanser.

Informationsarbejdet
Det grundlæggende informationsarbejde består i at lave Kondiposten, lave bro-
churer og info-materiale, samt at opdatere hjemmesiden. Hertil kommer nye 
muligheder og udfordringer som internettet byder på. Der er dels de sociale 
medier og der er nordkraft.dk, hvor der er mulighed for at lægge information 
såvel generel som aktuel. Desuden har vi nu mulighed for at bruge de nye 
info-skærme i Nordkraft. Kondiposten er jo en fast udgivelse, og det lykkes 
redaktøren at frembringe et flot og indholdsrigt blad hver gang. Vores brochu-

www.ihaalborg.dk
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rer har generelt en høj kvalitet som præsenterer klubben og vores aktiviteter på 
en professionel måde. Hjemmesiden har nu eksisteret i næsten 10 år og tiden 
er ved at løbe fra den, så der er nu taget skridt til at lave en fornyelse, både 
hvad angår design og de funktioner der kan lægges på den. Udviklingen af nye 
muligheder, såvel på vores egen hjemmeside som på de eksterne medier, har 
vi fundet en mand til at arbejde med. Vedkommende kommer på kontoret en 
gang om ugen, så vi håber, at der er nye og bedre funktioner på vej.

Økonomi
Vi har endnu ikke set det færdige regnskab som lige p.t. er ved revisoren. Vi 
forventer et resultat lige omkring 0 – d.v.s. det kan gå få tusinde til den ene el-
ler anden side – men slet ikke de store udsving som vi har haft de seneste år.

Vi er stadig meget afhængige af tilskud fra legater, fonde og andre bidrags-
ydere. Vi søger til specifikke materialer og stævner og har i 2010 været så 
heldige at modtage flg.:

Sifa   12000 kr. brugt til El-hockeytur Norge
Sifa    7000 kr. brugt til Medspillerjakker
Sifa    5000 kr. brugt til Kursus for medspillere
Sifa  10000 kr. brugt til Malmø Open
Rikke og Peter Lind Fond   10000 kr.  brugt til ramper og bolde til   
     boccia

Særskilt vil vi nævne vores sponsor Neurodan, som har bidraget med 25.000 
kr. årligt i tre år. Støtten går fortrinsvis til konkurrenceidrætten. Hvert år 
vælger Neurodan to udøvere eller idrætter, der skal støttes. Hidtil har bord- 
tennis eliten repræsenteret ved Peter Rosenmeier været deres faste valg. Der-
udover har elhockey, fodbold U-15 og sportsskolen tidligere fået støtte. Vi har 
netop indgået en ny treårig aftale med Neurodan, som er meget glade for spon-
soratet. Vi får nu 30.000 kr. om året. Pengene i år går igen til bordtennis og 
derudover til konkurrencesvømmerne, som arbejder godt og seriøst med deres 
idræt, og viser flotte resultater.

Vi siger tusind tak for alle bidragene!

Dødsfald
Foreningens tidligere formand, Grethe Clausen (tidl. Henriksen) døde den 16. 
marts 2011. Grethe blev formand efter hendes mands Harrys Henriksens død 
i 1979 og var formand frem til 1984. Harry Henriksen var foreningens stifter 
så Grethe var med helt fra start. Foruden at være formand var Grethe ansat 
som hjælper i omklædningen i Vadum samt ansat til at passe vores daværende 
klubhus på Henning Smiths Vej. Grethe var medlem af foreningen helt frem 
til sin død og kunne via vores klubblade og forbundsblade følge med i den ud-
vikling handicapidrætten har taget gennem de mange år fra Grethe og Harry 
Henriksen stiftede vores forening og frem til nu. Grethe blev 79 år og døde 
efter længere tids svær sygdom.
Æret være Grethes minde.

Medspillere og samarbejde
Som I har kunnet læse i flere afsnit af beretningen, er vi så heldige at have 
rigtig mange gode medspillere – altså trænere, undervisere, ledere, hjælpere, 
udvalgsmedlemmer og mange andre der giver en hånd med hver uge. Enten 



når der skal trænes i vores mange idrætsgrene, eller når der skal være forskel-
lige stævner og arrangementer, eller når der skal arbejdes på depoterne og på 
kontoret.  Gode og pålidelige medspillere er så utrolig vigtig for vores forening 
og for vores mange medlemmer – og det har vi heldigvis. TUSIND TAK til jer 
alle – I leverer en uvurderlig indsats.

Vi samarbejder også gennem året med pedeller og inspektører i gymnastiksa-
le, idrætshaller og svømmehaller. Vi samarbejder med andre idrætsforeninger 
og vi samarbejder med embedsmænd og politikere i Aalborg Kommune. Vi 
sætter pris på disse mange og forskellige samarbejder og takker for gensidig 
sparring og hjælp gennem 2010.

2010 har på alle måder været et opbruddets år. Mange af de arrangementer 
vi har haft har ”været for sidste gang” i klubhuset og mange spørgsmål om 
hvordan det nu skal komme til at gå fremover, har trængt sig på – ganske for-
ståeligt.
I bestyrelsen ser vi vores flytning af idrætter, klubhus og kontor som et friskt 
pust til det videre arbejde i foreningen. En anledning til at tænke anderledes og 
ikke bare ”gøre som vi plejer” – en anledning til at indgå nye samarbejder og 
sidst men ikke mindst en anledning og mulighed for at gøre handicapidrætten 
mere synlig og normal i et hus, hvor der foruden en masse andre kulturmulig-
heder, også er en masse idræt. 
Vi tror på, at de bange anelser der var for det ukendte ændrer sig til optimisme 
for klubbens fremtid i Nordkraft. Vi tror klubben er på vej mod nye og mo-
derne tider.

På bestyrelsens vegne
Gitta Thorup Sørensen
Formand  


