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I.H. Aalborg - el-hockey pokalmestre 
for sjette gang!
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Formanden har ordet

   >>

Endelig er græsset blevet grønt, og vores 

udendørsidrætsgrene er kommet godt i 

gang, selv om flere af dem, har været i gang 

det meste af vinteren. Der er også stadig 

godt gang i idrætten indendørs. 

Det var med ekstra stor spænding, at fod-

bold skulle starte op på Provstejorden hos 

Aalborg Chang, men afdelingen er kommet 

godt i gang og er glade for de nye baner. Nu 

er der igen et klubhus, hvor man kan sidde 

hygge sig før og efter træningen. 

Vi har netop overstået generalforsamlingen, 

hvor Thomas G. Christensen stoppede i 

bestyrelsen og Jeanette M. Christensen kom 

ind som 2. suppleant. Stor tak til Thomas for 

hans arbejde i bestyrelsen og velkommen 

til Jeanette. 

Vores regnskab viste, at vi har vendt skuden 

efter år med dårlige regnskab. Der blev også 

vedtaget ændringer af vores vedtægter, der 

ikke er blevet justeret, siden klubbens start 

for over 40 år siden. Vedtægterne opfyldte 

ikke folkeoplysningsloven, og desuden 

havde vores revisor nogle anmærkninger til 

dem, så derfor har vi brugt tid på at omskrive 

dem til nutiden. I den forbindelse skal lyde 

en stor tak til Hilmar Jensen, som har lavet 

et flot og konstruktivt arbejde.

Efter godkendelsen, skal de nu endelig god-

kendes på den ekstraordinære generalfor-

samling den 15. maj. 

Jeg var tilskuer til håndbold holdets første 

kamp nogensinde. Kampen var imod Viborg 

HK, for man kan jo lige så godt starte med 

de bedste. Det var en rigtig god kamp, med 

mange gode mål og flot spil. Vi tabte godt 

nok, men med mere træning, så vinder vi. 

Der var kanon stemning på tilskuerplad-

serne, og efter kampen, spillede Aalborg 

KFUMs bedste hold en 3. divisions kamp, 

men stemningen på tilskuerpladserne kom 

ikke i nærheden af vores kamp. 

Vi havde mange mestre med til ”Aalborgs 

Bedste” som blev afholdt i Nordkraft. Tror 

aldrig tidligere, vi har haft så mange mestre. 

Man lægger mærke til os, og Aalborg´s 

måske kommende borgmester, Thomas 

Kastrup Larsen, skrev på facebook: ”dejligt 

at se så mange mestre fra Idrætsforeningen 

for Handicappede i Aalborg – flot klaret.” 

Flere fra svømmeafdelingen har allerede 

reserveret plads til næste år. 

DHIF Sommersportsskole foregår i uge 27 

på Løvvangskolen i Nørresundby. Der bliver 

hold i atletik, vild med dans, fodbold og 

svømning. Planlægningen er i fuld gang; 
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Nu har vi efterhånden udgivet 
162 stk. Kondiposten.

I vores arkiv kan vi se at vi 
har langt de fleste af alle de 
udgivne – men mangler dog 
et par stykker. 

Det drejer sig om flg: 
Nr. 70 – 77 – 78 – 103 – 123 - 157 

Måske har du dem liggende?  
Og måske må vi få dem eller 
tage kopi af dem?

Vi hører gerne fra dig, hvis du 
vil hjælpe med at få vores sam-
ling komplet.

På forhånd tak!
Administrationen

Efterlysning

det gode vejr bestilt, og der venter igen 

deltagerne en rigtig god oplevelse.

Som noget helt nyt, er vi også med i en 

DBU fodboldskole. Et samarbejde med DBU, 

Aalborg Chang og os. Det er også uge 27, og 

den bliver afholdt sammen med Aalborg 

Chang’s ”normale” fodboldskole. 

Vi tilbyder en fodboldskole, som er tilpasset, 

så alle kan være med. 

     

Godt forår og go’ sommer til jer alle!

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen
Formand   

www.ihaalborg.dk

Officiel åbning af 
Nordkraft og 

No Limits festival 
- I.H. Aalborg  stod for opvisning af 

rugby, fodbold og basketball i kørestol 
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Årets generalforsamling den 10. april 
blev traditionen tro indledt med udde-
ling af Humørpokalen. Modtageren 
denne gang var Alice Birkbak, som fik 
pokalen for sit store engagement som 
træner og leder i racerunning.

Vi fik også hædret Gitte Margit Dalgaard 
for sit supersalg af ForeningsEl, hvor vi 
jo får 2 øre pr. kwh, som giver klubben 
en forventet indtægt på omkring 70.000 
kr. om året.

Endelig fik vi sagt tak til Thomas G. Chri-
stensen som i perioden var udtrådt af 
bestyrelsen og erstattet af suppleanten 
Jannie Thorup Bejerholm.

Det store punkt på dagsordenen denne 
gang var vedtagelse af nye vedtægter 
for klubben. Bestyrelsens forslag blev 
vedtaget med ganske få forbedringer, 
og dette forslag skal så til afstemning 
på en ekstraordinær generalforsam-
ling den 15. maj. De nye vedtægter 
kan findes på vores hjemmeside, www.
ihaalborg.dk,  under menuen medlems-
service. 

Denne gang var kasserer Gerd Skantorp 
på valg og hun blev genvalgt. Desuden 
var tre bestyrelsesmedlemmer på valg, 
Jan Krogh Sørensen, Kristoffer Stormark 
og Lars Thyregod Jensen, som alle blev 
genvalgt.

Generalforsamling 2013
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Efter generalforsamlingen fik vi god 
aftensmad bestående af svinemørbrad 
i flødesovs og brownies til dessert.

Den nye bestyrelse har siden general-
forsamlingen konstitueret sig, så den 
nu ser således ud:

Formand
Jan Karkov Sørensen 

Næstformand
Knud Rune Andersen 

Kasserer
Gerd Skantorp 

Sekretær
Jan Krogh Sørensen

Bestyrelsesmedlem
Kristoffer Stormark

Bestyrelsesmedlem
Lars Thyregod Jensen

Bestyrelsesmedlem
Jannie Thorup Bejerholm

Det fulde referat fra generalforsamlin-
gen kan findes på: www.ihaalborg.dk 
under medlemsservice.

Sommeren er på vej og sejlsæsonen er 
godt i gang. Vi sejler flere gange om 
ugen fra maj til september.  
Tirsdage kl. 17 sejler vi blandt andet med 
Twin'en, som er vores tomandsbåd. Den 
bruger vi mest til at sejle med dem, der 
har brug for undervisning og de sejlere 
der ikke kan sejle alene. Nogle sejler for 
at lære, og for at blive kapsejlere. Andre 
nyder bare en frisk tur på Limfjorden.  
Alle med et fysisk handicap er velkomne.  
Desuden sejler vi onsdagskapsejlads i 
en større båd og om torsdagen er der 
sejlads for de lidt mere øvede.  Interes-
serede kan kontakte Knud på: 

e-mail: knudrune@ihaalborg.dk 
eller på tlf. 30 62 67 71

Så sejler vi igen



Salling Aalborg
Nytorv 8 • 9000 Aalborg • Tlf. 98 16 00 00

Bastholms Jukeboks
Hjedsbækvej 317 A, St. • 9541 Suldrup • Tlf. 27 26 56 66 • www.www.bju.dk

Alt i tømrer & snedkerarbejde
E. Kristensen & Søn ApS

Tømrer & Snedkerforretning
v/Poul Verner Kristensen

Ellidshøjvej 59 • 9230 Svenstrup J
Fax 98 38 43 22 • Privat 98 36 43 33

21 60 48 33 • 98 38 4010
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Tirsdag den 2. april holdt fodboldaf-
delingen en historisk standerhejsning. 

Denne dag trænede fodboldspillere 
med handicap nemlig for første gang 
på Provstejorden på Aalborg Changs 
baner. De to klubber - I.H. Aalborg og 
Aalborg Chang har nemlig indledt et 
samarbejde om brug af baner, klubhus 
m.m. Et samarbejde begge klubber for-
venter sig meget af. 

Efter I.H. Aalborg for to år siden flyttede 
fra klubhuset på Skydebanevej til Nord-

kraft, har klubbens ca. 80 fodboldspil-
lere været mere eller mindre hjemløse, 
idet de har manglet klubhusfaciliteter. 

På den baggrund glæder både fodbold-
spillere og fodboldtrænere fra I.H. Aal-
borg sig til det nye samarbejde. Vores 
tidligere klubhus blev brugt før og efter 
træningen, og var et vigtigt samlings-
sted, som vi har savnet. 

På Provstejorden kan vi benytte Aalborg 
Changs klubhus og vore fodboldspil-
lere kan igen få et klubliv. Vi glæder os 

Fodboldsamarbejde 
med Aalborg Chang





Vi har et godt samarbejde med Sejs, KB 
og Slangerup, som på skift inviterer til 
fodboldstævne for unge fysisk handi-
cappede. 

Denne gang skulle vi til København og 
deltage i KB Mix Cup. Der var bestilt 15 
pladsbilletter i lyntoget, og undervejs 
blev der spillet en del på de medbragte 
iPads, mens der blev hygget med snol-
der og sjov. 

KB havde gjort et kæmpe arbejde, for at 
give os en god weekend. Lørdag efter-
middag, var vi i København Zoo. Flot at 
se det nye arktiske hus med isbjørne, 
sæler og pingviner. Den nye elefant 
unge var også meget sød. 

Om aftenen var der festmiddag, men 
spillerne syntes, det var sjovere at spille 
fodbold i den store hal, som også var 
vores sovesal. Imens havde vi voksne 
konkurrencer. 

KB Mix Cup 2013 
– fodboldturnering for fysisk handicappede

   >>
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også til at samarbejde med en ”rigtig” 
fodboldklub. 

I øjeblikket har vi Danmarks bedste hold 
i 3 rækker, U15, U19 og Voksne B. Flere af 
vores spillere er så gode, at de sagtens 
kan spille på et almindeligt hold hos 
Aalborg Chang, samtidigt med at de 
deltager i vores træning og turneringer. 

Fra Aalborg Changs side venter man 
sig også meget af samarbejdet. Klaus 
Bentzen, formand for Aalborg Chang, 
udtaler: ”Vi glæder os til at byde fod-
boldspillere med handicap velkommen 
på Provstejorden, og deres fremtidige 
tilstedeværelse her på Provstejorden 

vil berige vores klubmiljø, og vi glæder 
os til at være med til at give Danmarks 
bedste og største handicapfodboldklub 
nogle værdige omgivelser for deres 
udfoldelser.”

Vi samarbejder også med Aalborg 
Chang om at få en kunstgræsbane på 
Provstejorden, som kan bruges til vin-
tertræningen. Salling Fonden har lige 
givet 2 millioner kr. til banen og Aalborg 
Kommune har også givet et million til-
skud. Så det lader til, at vi i 2014 træner 
på den nye kunstgræsbane. 

Hilsen
Jan



v/Elsebeth Brix  

Vesterbro 22
9000 Aalborg  
Tlf. 98 13 87 88
brix@himmelsengen.dk  
www.himmelsengen.dk



Søndag var vi klar til kamp i Frederiks-
berg hallen. Vi startede rigtigt godt 
med at spille 2-2 imod turneringens 
bedste hold fra KB. Desværre tabte vi 
uheldigt til Sejs og vandt en klar sejr 
over Slangerup. 

Vi spillede rigtigt godt, det var ikke til 
at se, at Lasse og Andreas var med for 
første gang. Vi sluttede på 3. pladsen. 
Der var stor glæde over medaljerne og 
de flotte hvide adidas trøjer med auto-
grafer – det var originale autografer fra 
FC København spillerne. 

Vi havde også gratis adgang til FCK – 
OB kampen i Parken om aftenen, men 
vi valgte at tage hjem, ellers ville vi 

have været meget sent hjemme. Meeen, 
havde det været AaB, så havde vi nok 
fundet en løsning. 

Stævnet trak lidt ud, så vi måtte skynde 
os til toget. De søde forældre fra KB 
havde smurt nogle dejlige madpakker 
til vores hjemtur. 

Tak! Mathias, Nicolai, Andreas, Lasse, 
Frederik, Philip, Jacob, træner Lasse og 
jeres forældre for en dejlig tur, glæder 
mig allerede til næste gang, vi skal på 
tur. 

Jan
Træner
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1735,-

Kiropraktisk Klinik

Joann Lundis

Skrågade 7

DK-9400 Nørresundby

+45 9817 7090
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Lørdag den 6. april var vi 10 fra I.H. Aal-
borg, der drog af sted til double stævne 
i boccia.

Vi var 4 hold og Peter Leo og  Karl Johan 
var med som dommere.

Det var et rigtig godt stævne, hvor der 
blev spillet i B1, C1, D1, E1 og F1 rækken.

I B1 vandt Àki og Allan bronze
I C1 vandt Pernille og Ole sølv
I D1 spillede Hans og Marianne sig til 
en 4. plads
I E1 vandt Michael og Margit bronze.

Der blev vist meget godt spil og per-
sonligt syntes jeg, det var rart at kunne 

spille sig op i medaljerækken. Alt i alt 
en rigtig god dag, som det forlyder 
at arrangørerne vil prøve at lave igen 
næste år.

Margit

Boccia stævne 
i Grenå Idræts- og Kulturcenter



CAFE POLLY’S
Maren Turis Gade 4 – 9000 ÅLBORG

Tlf. 98 12 52 44

JIN SHING
Grill og cafeteria
Hjørringvej 40 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 38 29

Niels Frederiksen
Registreret revisor FRR

Direkte tlf. 9631 0771
nf@3h.dk

REVISIONSPARTNERSELSKAB

Hobrovej 317
9200 Aalborg SV

Tlf. 9811 3333
Fax 9811 3434

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

Aftenskole - også om dagen

Brug kroppen på et kursus specielt 
for bevægelseshæmmede.

Adgang med kørestol overalt i huset. 

Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg
Tlf: 9812 8844, www.fokus-folkeoplysning.dk

Rørdalsvej 201
9220 Aalborg Øst

Tlf. 72 52 10 00



Pokaltriumf i el-hockey 
Aalborg er for 6. år pokalmestre i el-
hockey!
I weekenden den 20.-21/4 blev der 
afholdt Super Cup i el-hockey. Det er 
sæsonens sidste turnering, og et møde 
mellem de seks bedste hold i det netop 
overståede forbundsmesterskab, der 
en sidste gang skal krydse klinger om 
pokalen.

I Aalborg har vi siddet på ”Cup tronen” 
de seneste fem sæsoner, og vi ville gøre 
alt for igen at tage pokalen med hjem 
til Aalborg. 

Lørdag blev brugt til at afvikle grup-
pespillet og i vores gruppe, der ud over 
os, havde deltagelse af Aarhus og De Blå 
Djævle fra København, blev det en lige 
omgang med tre uafgjorte kampe, og 
derfor måtte man  hele vejen igennem 
tiebreak reglerne, og da placeringen i 1. 
division er afgørende, måtte vi tage os 
til takke med 2. pladsen. 
Det havde dog ikke den store betyd-
ning, da der i den anden pulje var et 
afbud, og vi derfor allerede var  sikret 
en semifinaleplads. 

Kampen om pladsen i finalen, blev 
endnu et møde med Aarhus 1 og Aal-
borg, og det blev igen et spændende 
opgør. Længe så det ud til, at vi skulle 

køre en 1-0 sejr hjem, men en fejl 2½ 
min. før tid betød udvisning og 3 mod 
2 - et undertals spil som vi næsten havde 
klaret, men med nogle få sekunder igen 
af udvisningen, fik Aarhus udlignet og 
kampen endte 1-1 i ordinær spilletid. 

Der faldt ej heller en afgørelse i for-
længet spilletid, og vi skulle derfor ud 
i en straffeslags konkurrence, og her 
var Aalborg klart de stærkeste. Og da 
vi scorede på alle vores tre første skud, 
og Aarhus samtidig  brændte alle deres, 
kunne vi igen juble over en finaleplads. 

Finalen stod mod stævnets største 
overraskelse; Viborg, der kun netop var 
kommet med på det yderste mandat, 
men på kølig vis og med lidt held var 
kommet frem til finalen. 
Begge mandskaber var til finalen ramt 
af karantæner, og desværre for Viborg 
og finalen som helhed, var deres stær-
keste mand uheldigvis udelukket, og de 
resterende spillere, var ikke et match for 
vores drenge,  og finalen blev vundet 
med en knusende 12-0 sejr.  
Vi kunne med denne sejr, fejre vores 6. 
pokaltriumf og tage pokalen med hjem 
til Aalborg endnu en gang. 

Stort tillykke til alle!
Kristoffer Stormark

17



18



19



FM i bowling som afvikles under Handi-
cap Idræts Festivalen får deltagelse af to 
hold fra I.H. Aalborg.

De to hold  
Hold 1
Jan Krogh Sørensen, Claus Kragh og 
Leah Lambert Oxbøll Nielsen.

Hold 2
Flemming Terp, Kim L. Petersen, Annette 
Christensen.

Holdene opnåede guld og sølv ved 
regionsturneringen, og I.H. Aalborgs 
hold 3 fik 4. pladsen.
Pøj-pøj til FM!

Rosenmeier vinder Lignano 
Masters Open
Bordtennisspillerne Peter Rosenmeier 
og Brian Nielsen har været af sted til 
Lignano Masters Open i Italien. 
Peter Rosenmeier slog franskmanden 
Bastien Grundeler 3-0 i finalen - i øvrigt 
samme spiller som han slog i PL bron-
zekampen.
Peter Rosenmeier havde vundet sine 
puljekampe overbevisende, mens Brian 
Nielsen, med egne ord, måtte slide mere 
for at komme videre til finalerunderne. 
I kvartfinalen tabte han dog 3-1 i sæt.

To bowlinghold til FM

I holdturneringen i Lignano Open nåede 
Brian og Peter til semifinalen, hvor de 
måtte indkassere et nederlag til Rusland 
på 3-2. Brian tabte den afgørende kamp 
12-10 i 5. sæt. Efter at have været bagud 
9-4 kæmpede han sig til matchbold, 
men fik ikke at lukket kampen. 

Danish Open 2013 i svømning 
Laura Christensen, Keith Mortensen, 
Dan Pedersen, Camilla Aagaard og Jan 
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Johansen fra I.H. Aalborg deltog i week-
enden den 8-10. marts 2013 i Danish 
Open.
Stævnet har deltagelse af svømmere 
fra 13 forskellige nationer – nogle så 
langt væk som Brasilien og Kazakhstan, 
og nogle med så højt niveau, at de har 
vundet guld ved Paralympics i London 
2012.

Vi kan lige så godt afsløre med det 
samme, at vores hold ydede en super 
præstation. Samlet blev det til 30 danske 
mesterskaber, 5 Danish Open finaler, 27 
medaljer ved Danish Open og 6 danske 
rekorder, her i blandt guld i de to hold-
kap-konkurrencer.

Fredag - dag 1
Fredag var Laura, Keith, Dan og Jan i 
aktion og alle klarede stævnets første 
løb ganske fornuftigt. Keith så godt, at 
han i 200 IM kvalificerede sig til super 
Finalen lørdag aften. Laura svømmede 
også en rigtig flot 200 IM, og endte 
ligeledes med en plads i superfinalen, 
som også er den første superfinaleplads 
i svømmekarrieren.

Lørdag - dag 2
Dag to blev et festfyrværkeri for I.H. 
Aalborg. Stævnet er todelt sådan, at 
man på hvert løb konkurrerer inden for 
de danske mesterskaber samt inden 
for Danish Open, hvor man konkurrerer 

mod alle de andre nationaliteter, der er 
med til stævnet.

I.H. Aalborg stillede også op i 4×50 hold-
medley, hvor de var opsatte på at vinde 
over deres største rivaler fra Ringsted. 
Dan i rygcrawl, Laura i bryst og Keith i 
fly gav holdet et godt forspring og Jan 
Johansen gav fuld gas og selv om det 
blev spændende til sidst vandt de en 
klar sejr med mere end 3 sekunder ned 
til Ringsted.

Keith og Laura var begge kvalificeret til 
aftenens superfinaler. Laura svømmede 
en god 200 IM og en flot 50 bryst og 
placerede sig som nr. 8 og 5.
Keith havde ikke forventet det helt store 
før han kom til stævnet, så det var til 
alles overraskelse at han kvalificerede 
sig i 200 IM, 50 fly og 50 ryg. Endnu mere 
overraskende for alle – inklusiv Keith, 
var det at han fik bronze i 50 fly og 50 
ryg. Så det var en meget træt, men lyk-
kelig mand, som kunne gå i seng efter 
2. dagen her ved Danish Open.
Camilla Aagaard var som Keith flyvende 
og satte store personlige rekorder hver 
gang hun hoppede i vandet og gik i 
seng lørdag aften med 4 DM guldme-
daljer ud af 4 mulige, samt 1 guld og 3 
sølv til Danish open.

Jan Johansen, som fyldte 18 år om fre-
dagen nøjedes ikke med, at fejre dagen    >>
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GF-AALBORG
GF-FORSIKRING

Hadsundvej 101
9000 Aalborg

Tlf. 98 12 79 44
aalborg@g�orsikring.dk

Østeraagade 8, 2. sal
9000 Aalborg

Tlf. 99 22 32 00
www.arkinord.dk

Arki Nord A/S 

Boligforeningen 
Vanggården

Brohusgade 2 B, 9000 Aalborg  
 

Tlf. 96 33 13 31
info@bfvang.dk

Korinthvej 5 B
9220 Aalborg Øst
Tlf. 98 28 68 64

ForDig - din hjemmepleje

Højskolevej 9, Try • 9330 Dronninglund
Tlf. 98 29 23 92 • www.tryefterskole.dk

kontor@tryefterskole.dk

Forstander: Mogens Leth Gregersen
Elevtal: 84 elever med særlige behov. 8.-11. årgang



som fødselar, men svømmede også ind 
i de voksnes rækker i meget flot stil.

Søndag – dag 3
Sidste dag til Danish Open var en kort 
en af slagsen og svømmerne fra I.H. 
Aalborg svømmede 8 individuelle løb 
og 1 holdkap, og det blev til danske 
mesterskaber i samtlige løb.

4×50 fri holdkappen skulle forsøge at 
gentage succesen fra lørdag hvor de 
vandt guld i 4×50 holdmedley. På 4×50 
fri gav svømmerne fra I.H. Aalborg og 

NORD de andre en lektion i sprint crawl, 
hvor de vandt med mere end 50 meter 
ned til deres tætteste konkurrenter. 
Holdet bestod af Keith Mortensen, Dan 
Pedersen, Laura Christensen og Camilla 
Aagaard.

Udover holdkapperne har weekendens 
højdespringer været Camilla Aagaard 
som konkurrerer i gruppe S13, som er 
svømmere med nedsat syn. Her vandt 
hun 6 danske mesterskaber og satte 6 
danske rekorder. En pragtpræstation af 
den kun 12 årige pige.

Køb et skrabelod for 25 kr. og støt klubben med 10 kr.
Lodderne sælges fra kontoret indtil 30. juni 2013.
Du kan også selv 
sælge skrabelodder 
og tjene de 10 kr. pr. 
lod til din egen idræt. 

Bestil allerede i dag. 

Kontakt kontoret på tlf. 
98 16 72 82 
eller på mail: 
kontakt@ihaalborg.dk 

DHIF landslotteri
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Sagavej 5 • 9260 Gistrup
Tlf. 44 88 71 10 • www.icopal.dk 

Kærholm 13 • 9850 Hirsthals
Tlf. 98 94 25 64
www.srlyd.dk

Østre Mosevej 28, Birkelse
9440 Aabybro

Tlf. 29 65 96 26

Aabybro Hobbyfoder

Total
Service
v /  M a r t i n  A n d e r s e n

Snedronningens Vej 2 B
9230 Svenstrup
Tlf. 21 19 19 59

www.total-vikarservice.dk



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. 

Støt klubben

pr. 1000 liter. Der er mange andre mulig-
heder, og det er gratis at få og bruge 
kortet. Dine varer og ydelser købt via 
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 
trækninger, og koster kun 100 kr.

Læs mere om hvordan du gør på 
www.ihaalborg.dk under medlems-
service.
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Vigen 12 C • Sejlflod
9280 Storvorde
Tlf. 20 75 48 80 

Ejendomsservice
Nord ApS



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 2013
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SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT 
F O R E N I N G S B L A D

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 eventuelt  
annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, 
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 · 7022 1870

www.flreklame.dk · fl@flreklame.dk
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Formand:
Jan Karkov Sørensen
Sindalvej 9
9220 Aalborg
Mobil: 40 33 24 77
E-mail: jans@privat.dk

Næstformand:
Knud Rune Andersen
Kayerødsgade 5
9000 Aalborg
Mobil: 30 62 67 71
E-mail: knudrune@ihaalborg.dk

Kasserer:
Gerd Skantorp
Heilskovsgade 11
9000 Aalborg
Tlf. 98 16 39 52 Mobil 29 92 27 37
E-mail: silja07@stofanet.dk

Sekretær:
Jan Krogh Sørensen
J. Berthelsensvej 15C
9400 Nørresundby
Mobil: 40 81 56 45
E-mail: pjank@stofanet.dk

Idrætsudvalget: 
Kristoffer Stormark
Hvalpsundvej 19
9220 Aalborg Ø
Mobil: 41 82 95 07
E-mail: kristoffer@stormark.dk 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jannie Thorup Bejerholm
Ravndalen 96, 9310 Vodskov
Mobil: 26 70 51 90
E-mail: racedog@gmail.com

Lars Thyregod Jensen
Skodsborgvej 74
9270 Klarup
Tlf. 98 31 70 93
Mobil: 51 62 46 35
E-mail: lhtjdesign@live.dk

Kontor og klublokale:
Nordkraft
Teglgårds Plads 1, niv. 9
9000 Aalborg
Tlf. 98 16 72 82 
E-mail: kontakt@ihaalborg.dk
www.ihaalborg.dk

Informationsudvalget:
Anja Kristiansen
Sygehusvej 8. st. 7.
9240 Nibe
Mobil 26 62 53 48
E-mail: kondiposten@ihaalborg.dk

Annonceekspedition:
Handicapidræt
Søballevej 2 D, Veng, 
8660 Skanderborg
Tlf. 87 93 37 86
E-mail: info@handicapinfo.dk
- hvortil alle spørgsmål vedrørende 
annoncering bedes rettet...

Layout & tryk:
FL Tryk
Agerbakken 21
8362 Hørning
Tlf. 70 22 18 70

Deadline til næste blad: 08.08.13
Bladnr. 164 udkommer: 
Medio september 2013
E-mail: kondiposten@ihaalborg.dk

Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

Aerobic for udviklingshæmmede: 
Rikke Klokker, Tlf. 98 16 53 04
 
Atletik: 
Gitte Kær Jeppesen, Tlf. 30 48 59 25

Basketball:
Jens Fruergaard, Tlf. 98 38 07 76

Boccia:
Hans Jensen, Tlf. 98 17 62 37

Bordtennis:
Christian Broen, Tlf. 20 43 11 58

Bowling:
Leah Nielsen, Tlf. 24 83 07 03

El-hockey:
Kristoffer Stormark, Tlf. 41 82 95 07

Electric Wheelchair Hockey - EWH:
Rasmus Yder, Tlf. 27 24 19 91

Fodbold børn og unge:
Jan Sørensen, Tlf. 98 15 64 13

Fodbold voksne:
Allan Nielsen, Tlf. 28 90 16 01

Vild med bevægelse
Kontoret, Tlf. 98 16 72 82

Hockey for udviklingshæmmede:
Simone Dige Larsen, Tlf.  28 51 96 45

Konkurrence-svømning:
Thomas Christensen, Tlf. 26 28 05 76

Kørestolsfodbold:
Rasmus Storgaard, Tlf. 98 17 21 60

Kørestolstennis:
Jan Sørensen, Tlf. 98 15 64 13

Racerunning:
Alice Birkbak, Tlf. 98 48 23 30

Sejlads:
Knud Rune Andersen, Tlf. 30 62 67 71
 
Skisport:
Connie Thodberg, Tlf. 98 32 32 56

Skydning:
Hans Ole Olesen, Tlf. 98 17 98 83 

Sportsskole:
Kontoret, Tlf. 98 16 72 82

Svømning, vandgymnastik og spin-
ning i vand: Kontoret, Tlf. 98 16 72 82

"Vild med dans":
Rikke Klokker, Tlf. 98 16 53 04

" Vild med bevægelse":
Kontoret, Tlf. 98 16 72 82

Håndbold:
Mikkel S. Holmgaard, Tlf. 28 64 54 64
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Damvej 215 • 9440 Åbybro • Tlf. 22 31 39 32 • vildmosekartoflen.seebach.dk

Når samarbejde 
betyder noget

www.jorton.dk



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

Handicare tilbyder jer markedets mest omfattende program 
inden for hjælpemidler, biler og bilindretning.

Auto:    +45 96 26 96 20
Rebab: +45 70 22 43 41
handicare.dk

Besøg
handicare.dk

for mere 
information


