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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
Velkommen til 2016, et nyt og spændende 
år for klubben. Det er også et Para Olym-
pic år, og denne gang foregår Legene i Rio 
(Brasilien). Jeg oplevede selv PL i London; 
en kæmpe oplevelse. Jeg ville gerne til 
Brasilien og heppe på danskerne, men 
jeg tror desværre ikke, det kan lade sig 
gøre. Når jeg nu ikke kommer af sted, så 
håber jeg pressen vil være til stede. Lad 
os få Live TV denne gang. Hvorfor skal 
vi ”nøjes” med små klip og en længere 
udsendelse flere måneder efter? 

Klubben har fået den første deltager udta-
get, nemlig Peter i bordtennis. Tillykke 
med det! Svømmerne Laura og Camilla 
er med i bruttotruppen. De kæmper med 
at opnå kvalifikationstiderne, som kan 
sende dem til Rio. Vi håber, det lykkes.

Siden sidste blad, har der været juleafslut-
ninger rundt i afdelingerne. Jeg var selv 
tilstede i Vadumhallen. Der er mange tra-
ditioner i forbindelse med juleafslutnin-
gen i Vadumhallen. Der var selvfølgelig 
igen et stort lotteri. Tove havde igen skaf-
fet penge til præmier fra ejendomsmæg-
lernes fond. Der blev også danset om 
juletræet i vandet og der var juleposer til 
barnlige sjæle. Jo alt var næsten som det 
plejer. Der var også hyggelige juleafslut-
ninger rundt i de forskellige afdelinger.

Juleafslutningen for vores frivillige / med-
spillere er også en rigtig hyggelig aften. 
Der er ca. 100 frivillige i foreningen, som 
udfører alt lige fra træning til tøjvask. 
Hvert år bliver de inviteret til en juleaf-
slutning i Nordkraft. Der er julesange, pak-

kespil, god mad og en julegave til alle. Der 
bliver snakket godt rundt ved bordene, 
her mødes man på tværs af idrætsgrene. 
Det er vigtigt at vi værdsætter de frivillige 
i foreningen, uden dem ville foreningen 
ikke eksistere. 

Hvert år uddeles Aalborg Kommunes 
Handicappris. Prisen gives til en person, 
firma eller forening som i årets løb har 
gjort en god indsats for mennesker med 
handicap. Der var indstillet 25 til prisen, 
hvoraf der var 7 fra klubben. Det er meget 
flot klaret og et klap på skulderen for ind-
satsen. Alle kan komme med indstillinger 
til Handicapprisen, der er en måde at sige 
tak for en god indsats. Klubben har ikke 
haft noget med det at gøre. Prisen gik 
til de frivillige seksualvejledere for deres 
fester i Jomfru Ane Gade. Jeg var med i 
opløbet til prisen og kom med i top 3. I 
2016 uddeles prisen igen. Til efteråret, 
er det muligt at indstille en eller flere af 
klubbens frivillige til prisen. 

Husk, der er generalforsamling onsdag 
den 6. april kl. 17.00 i Nordkraft. Jeg håber 
at se mange af klubbens medlemmer 
den dag. Læs indkaldelsen her i bladet. 
Beretningen kommer på hjemmesiden ca. 
2 uger før generalforsamlingen. Håber vi 
ses – der er gratis aftensmad

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen
Formand
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse ifølge § 10
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg af formand. På valg er Jan Karkov Sørensen (ønsker genvalg)
7. Valg af øvrige bestyrelse. På valg er Knud Rune Andersen (ønsker ikke 

genvalg) og Jannie Thorup Beierholm (ønsker ikke genvalg)
8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Rasmus Storgaard (ønsker genvalg) og 

Jeanette Martens Christensen (ønsker ikke genvalg)
9. Valg af 2 revisorer - på valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen - og 

valg af 1 revisorsuppleant           
10. 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 personlig 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 3 dage inden 
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Idrætsforeningen 
for Handicappede i Aalborg
Onsdag den 6. april 2016 kl. 17.00 i Nordkraft, niv. 6
Vi indkalder hermed alle medlemmer og interessenter til vor 
årlige generalforsamling. Der er følgende dagsorden:
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”Sådan blev jeg en rigtig vinder” 
– foredrag af tidligere elite håndboldspiller Rikke Nielsen

"SÅDAN 
BLEV JEG 
EN RIGTIG VINDER" 
Nej, dette er ikke et typisk foredrag om endnu en sportsstjernes store 

resultater! Og nej, det handler ikke om mig - men om hvad min historie 
kan tilføre dig og din hverdag. Jeg har stået mål for flere slag end de fleste, og 
forhåbentlig kan jeg inspirere dig med min historie. Det starter med en skade 
i en tommelfinger, der ender med en fyring og en voldgiftsag. Så får jeg jeg en 
datter med downs syndrom. En knude på halsen viser sig at være cancer, og 
en graviditet må afbrydes. Det lignede umiddelbart livets største nedtur, men 
endte som et sandt mirakel”.
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I forbindelse med vores generalforsamling onsdag den 6. april i Nord-
kraft, niv. 6 kommer Rikke Nielsen og holder et spændende foredrag.
Her er lidt om hvad I kan forvente jer!



Langhøj Aalborg • Jellingvej 7 • 9230 Svenstrup
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Stort tillykke til Tove Knudsen

Vi vil endnu engang gerne ønske Tove 
tillykke med hendes 40 års jubilæum som 
svømmelærer i vores svømmeafdeling.
Dejligt at hun har holdt os ud i så mange år. 

I april fylder Tove tilmed 75 år, så det vil 
vi også gerne ønske hende stort tillykke med!

De bedste hilsner
I.H. Aalborg

Sejlads

Kontaktperson er:
Ole Jacobsen
mobilnr.: 24 25 14 40
e-mail: oc.jacobsen@live.dk 

Foråret er på vej og sejlsæsonen begyn-
der før vi får set os om.

Første træningsdag er tirsdag den 3. 
maj kl. 17. Er du fysisk handicappet og 
har lyst til at prøve, er du velkommen 
til at kontakte os. Vi har en tomands-
båd, hvor man kan være med uden 
forudsætninger og fysisk formåen. Har 
du sejl erfaring, har vi også både, hvor 
man kan sejle selv.

Du kan se mere på www.ihaalborg.dk
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Holland 
– mulighed for nye udfordringer

Søndag den 6. december steg jeg 
ombord på flyveren fra Aalborg til 
Amsterdam. Jeg skulle rejse alene for 
første gang. Jeg havde nemlig fået 
mulighed for at komme til Holland og 
træne med det hollandske landshold. 
Jeg skulle træne med dem fra mandag til 
torsdag og derefter skulle vi til stævne. 
Mange gange har jeg rejst og mange 
gange har jeg kastet mig ud i nye ting, 
men jeg tvivler på, at jeg nogensinde 
har været SÅ nervøs for en flyvetur, som 
jeg var denne gang. Heldigvis kastede 
jeg mig ud i det alligevel, og nervøsite-
ten forsvandt mere og mere i tankerne 
om at jeg skulle have så meget ud af 
turen som muligt og jeg skulle nyde 
hvert minut.

Og meget fik jeg ud af det. Allerede 
før jeg nåede frem til hotellet hvor jeg 
skulle bo, vidste jeg jo stort set alt om 
det hollandske system og om trænerne, 
da jeg blev hentet af den assisterende 
træner, som fortalte med glæde.    

Mandag morgen var det tid til første 
træning, og allerede her blev der rettet 
på tekniske ting, filmet teknik og ikke 
mindst blev det til en lærerig omgang 
styrketræning. Heldigvis stoppede 

dette ikke mandag. Gennem hele ugen 
blev jeg rettet på og jeg lærte hele tiden 
nye ting. 

Torsdag var der afgang til stævne, og jeg 
vil da ikke skjule, at det var lidt mærke-
ligt at være der med helt nye trænere og 
ikke mindst andre svømmere end sæd-
vanligt, men lærerigt var det. Tingene 
blev gjort på andre måder end når jeg 
er af sted med klubben eller landsholdet 
herhjemme, men et nyt perspektiv på 
tingene er aldrig helt skidt. 

I alt kan man vist roligt sige, at jeg fik 
noget ud af det, og jeg har taget alt med 
hjem i kufferten. Både de tekniske ting, 
de nye træningsmetoder, de nye styr-
ketræningsøvelser og ikke mindst de 
venskaber jeg fik gennem ugen, når jeg 
hver aften spiste med en af svømmerne.  

Laura M. Christensen
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Vi ved alle at I.H. Aalborg udbyder en 
masse forskellige idrætsgrene til det 
nordjyske folk, meeeen vi er en flok der 
mener, at vi har nuppet den bedste af 
dem. Vi går til kajak gennem I.H. Aalborg 
i Kano og Kajakklubben Limfjorden. En 
klub der har taget rigtig godt imod os, 
og vi er med i klubben på lige fod med 
alle andre medlemmer.

Det er en helt fantastisk oplevelse at 
kunne ro på Limfjorden og se sæler 
komme helt tæt på. Og synes vi at fjor-
den har for høje bølger, så tager vi en 
god tur på åen. Man kan både bruge 
kajakken til hygge og sjov med andre 
og bare nyde naturen, eller bruge den 
til seriøs sport. Det giver følelse af frihed 
at ro kajak og det øger balancen rigtig 
meget. Det er en sport, der er mulig at 

udøve for de fleste med det rette udstyr 
og viden fra undervisere. 

Vi er så heldige at have en kanon god 
træner, der klør på og bare ’pisker’ alle 
i god form på en god måde…..tænk 
at vi sidder på vores flade og kommer 
i form – hvem ønsker ikke det? ;-) Nej 
spøg til side, det kan gøres let, men det 
kan skam også give sved på panden.

Tilbage til det rette udstyr. Det er vigtigt 
for alle der dyrker sport at have det rette 
udstyr – ikke nødvendigvis det dyreste, 

To kajak ’tosser’ på tur
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To kajak ’tosser’ på tur

men bare det’ der virker. – Derfor var vi 
to der tog på tur.

Turen gik til Kano og Kajak Butikken i 
2860 Søborg, hvor Peter stod klar til 
at tage imod os. Ja faktisk så hentede 
han os på stationen, så vi ikke skulle 
bøvle med at komme frem. Peter har 
en kæmpe viden om kajakker og vi 
snakkede og snakkede i hele 3,5 time 
uden pauser. Det vi fik ud af turen var 
en meget større viden om hvad det 
lige nøjagtig er vi har brug for. Vi tog 
hjem med en helt fantastisk følelse i 
maven, men nu kommer det der bliver 
svært – ØKONOMI – Vi står og skal bruge 
omkring 150.000,- for at komme ordent-
lig videre, så flere kan komme til at dyrke 
kajak. Det er mange penge, men vi tror 
på det, og vi tror på at rigtig mange 
kunne og ville få glæde af sporten.

I.H. Aalborg vil forsøge med at ansøge 
nogle fonde, men kender nogen den 

rette fond, den rette mand/kvinde, 
sponsor eller andet, vil vi meget gerne 
høre fra dig. Det kunne også være, at 
du kender en eller selv er kajak haj og 
tænker, at du gerne vil give en hånd 
med en gang i mellem som hjælper/
underviser på vores hold, så ikke vi 
slider ham op vi har ;-) – vi er søde og 
meget omgængelige og med ret meget 
humor, så ”kom bar’do’.”

Kontakt: 
•  Kano og Kajakklubben Limfjorden,  
 e-mail: info@kajakklubben.dk
•  I.H. Aalborg, 
 e-mail: kontakt@ihaalborg.dk
     
Tina Andrea
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   >>

Lørdag den 16. januar var vi 14 stk. fra 
Kano og Kajakklubben Limfjorden der 
tog til Roskilde for at nuppe en overnat-
ning inden DM. Vi kørte i flere biler men 
mødtes om aftenen til en gang pizza på 
den lokale, hvilket var super hyggeligt. 

Søndag den 17. januar tog vi alle til Rød-
ovre, hvor DM skulle løbe af stablen. Vi 
var nok alle lidt spændte og når man 
trådte ind var der gang i den med larm 
og mange der heppede. Vi var nok også 
et par stykker, der lidt fortrød da det var 
lidt overvældende og nyt. 

DM kajak ( ergometer ) 2016
Vi var fire der stillede op i para klasserne 
200 M og 500 M og egentlig handlede 
det i høj grad for os om at vise ’flaget’,  
altså det at handicappede fint kan dyrke 
denne sport. Der deltog 27 klubber men 
vores klub var den eneste, der stillede 
op med nogen i para klasserne. Det 
betød jo at vi måtte kæmpe lidt mod 
os selv, men alle gav den gas og alle 
forbedrede deres egne tider, hvilket jo 
var helt godt ( 4 x guld + 4 x sølv ). 

Kano og Kajakklubben Limfjorden bak-
kede godt op og da vi fire i para skulle 
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BØGSTED A/S 

Hadsundvej 113-115, 9000 Aalborg, Tlf.: 98 13 40 22 www.boegsted-as.dk 

Din forhandler af Fiat, Alfa Romeo & Mitsubishi i Aalborg 
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ro, stod der folk fra klubben klar til at 
hjælpe hver af os, og de bakkede op 
hele vejen, hvilket var super motive-
rende og dejligt. 

Det var en rigtig god dag og klubben 
tog 7 x guld og 8 x sølv med hjem. 

Det skal lige siges, at vi havde en meget 
sej Master. 2 af DK’s bedste kajak roere 
og nogle helt vildt seje juniorer med……
der alle roede røven ud af bukserne. Det 
fede ved kajak er, at det er en sport, du 
kan dyrke helt seriøst eller som hygge, 

og alle aldre kan deltage. Det giver god 
energi at komme på vandet og hele 
kroppen samt balancen styrkes. 

I.H. Aalborg startede projektet ’kajak’ op 
for et par år siden efter en henvendelse 
fra vores super træner Jonas Ø. Juhl. 

Tina Andrea Møller
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SÅ lykkedes det!

Racerunnerne i Skovdalen har længe 
haft trang plads til deres racere. Der har 
været bevilget penge til en udvidelse 
over 1 år, men ak – penge var ikke nok 
for at skaffe den fornødne plads.

Vi havde møde med håndværkerne, 
Aalborg Atletik og Motion og folkene fra 
Triatlon, der skulle have et skur til deres 
cykler i sammenhæng med vort skur/
klublokale i april måned. Vi forventede 
at gå i gang efter en hurtig bevilling af 
en byggetilladelse. Men det var stadig 
ikke nok.

På Aalborgs smukke atletik Stadion er 
der nemlig fredskov. Fredskov, er skov, 
der beskyttes mod rydning, for hug-
ning, kreaturgræsning m.m., og på hvis 
arealer der altid skal være skov. (Begre-
bet opstod i begyndelsen af 1800-t., 
da stigende befolkningstal, krige og 

mangel på andre energikilder end træ 
havde ført til næsten total rydning af 
den skov, som oprindelig dækkede det 
meste af Danmark. 
Kilde: Gyldendal, Den Store Danske 

Der var jo reelt kun tale om et lille areal 
på ca. 10-15 m2, så vi kunne jo ikke se, 
at problemet var så stort. Men Brian 
Hansen, fra Aalborg Kommune var i 
tæt kontakt med et ministerium i over 
et halvt år for at få tilladelse til at rydde 
arealet.

I november måned gik byggeriet i gang 
og i denne uge (onsdag den 10. februar 
havde vi indflyttergilde. Nu kan der blive 
plads til alle vore racere, uden at vi skal 
have dem alle ud for at komme til. I løbet 
af foråret vil der også blive lavet mulig-
hed for, så vi kan få en overdækning 
umiddelbart uden for vort skur. Så kan 
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man sidde i ly for regn og sol og allige-
vel have et overblik over stadion. – Det 
bliver rigtig godt.

Løkkegade 25 • 9000 Aalborg

98 12 19 46

Cykler - El Cykler - Scooter

Raleigh  
Avenue  
Nishiki

Vi ski�er 
din slange 
for 100 kr
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DHIF-Sportsskolen i Aalborg, 
den 27. juni – 30. juni 2016

Hvad er en Sportsskole:
Sportsskolen er et idrætstilbud i som-
merferien for børn og unge med et 
handicap. Her oplever man idræt og 
fællesskab. Det er sjov og leg. Det er liv 
og læring!

Tid og Sted: 
Sportsskolen afholdes på Løvvang 
Skolen, Løvbakken 6, 9400 Nørresundby.  
Uge 26 - mandag til og med torsdag, 
hver dag kl.9.00-15.00.

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 
• Taekwondo - Selvforsvar
• Vild med dans - Rytmik og bevægelse
• Atletik - Dyrk sport i naturen

NB! 
Idrætsholdene oprettes ved minimum 6 
deltagere.

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

   >>



Vognmand 
Niels Pedersen & Sønner A/S

K. Christensens Vej 2 L
9200  Aalborg SV

Tlf. 9810 0014  
E-mail: kp@npogsonner.dk

www.npogs.dk
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   >>
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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:
Alle børn og unge i skolealderen fra ca. 
7-17 år med et handicap eller funktions-
nedsættelse kan deltage i Sportsskolen.  
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 har brug for hjælp til:
• Toiletbesøg 
• Omklædning 
• Spisning
• Hvis du har særlige udfordringer,  
 som giver dig problemer med at  
 være sammen med andre børn. 

Har du ledsager med (personlig hjælper, 
forældre eller pædagogisk personale), 
forventer vi, at de møder omklædte og 
klar til at være med i idrætterne/aktivi-
teterne – hvis der bliver behov for det! 

Hver formiddag og eftermiddag starter 
og slutter vi i fællesskab 

Mad og drikke:
Vi serverer en sund og varieret menu 
hver dag. Desuden en grovbolle om 

formiddagen og frugt om eftermid-
dagen. Der er vand og saft til alle samt 
kaffe og te hele dagen til ledsagerne. 
Evt. Specialkost skal medbringes.

Fotografering til offentliggørelse:
Vi tager masser af billeder på sports-
skolen. Vi bruger billederne i I.H.Aalborg 
- og i DHIF-regi. Vi inviterer pressen (for-
skellige medier, både aviser og TV) – og 
håber på medie-besøg med omtaler og 
rapportager til følge.

Pris:
Prisen for deltagerne er kr. 600,- og 
inkluderer forplejning og en smart 
sportsskole T-shirt samt drikkedunk
Prisen for ledsagere er kr. 150,- og inklu-
derer forplejning samt kaffe og te.

Betaling sker ved bankoverførsel eller 
ved EAN opkrævning – efter du har 
modtaget ”autosvar” med oplysnin-
gerne i. Vi kan optage 80 deltagere. 

Pladserne fordeles efter ”først til mølle” 
princippet.

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

Program: (se næste side)



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

Marshalls Allé 125
9220 Aalborg Ø
Tlf. 99 30 26 00

Følfodvej 30 • 9310 Voldskov
Tlf. 98 29 35 05

adm@vme-as.dk • www.vme-as.dk

Tømrer-, Snedker- og Glasarbejde
Søndermarken 9 • 9430 Vadum

Mobil 20 21 57 46 • Fax 98 27 15 02
www.vadumvillaservice.dk

vadumvillaservice@mail.dk

Rørdalsvej 201
9220 Aalborg Øst

Tlf. 72 52 10 00
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Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
  
9.00 - Velkomst Godmorgen Godmorgen Godmorgen
12.00     
 Linieidrætter Linieidrætter Linieidrætter Linieidrætter

12.00 –  Frokost Frokost Frokost Frokost
12.45 

13.00 -  Fælles Fælles Fælles Fælles 
15.00 aktiviteter aktiviteter aktiviteter afslutning

 Tak for i dag Tak for i dag Tak for i dag Tak for i år
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Program, foreløbigt:

Arrangører:
Sportsskolen arrangeres af Idrætsfor-
eningen for Handicappede i Aalborg 
(I.H.Aalborg) i samarbejde med 
Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF).

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

eller:
Idrætskonsulent i DHIF-Team Nord:
Jørn Erik Simonsen, 
Telefon: 20 77 57 59 
E-mail: jorn.erik.simonsen@dhif.dk

Tilmelding senest 15. maj 
via www.dhif.dk

Vi glæder os til at se dig!



OPSLAGSTAVLEN

Fart – teknik – styrke
Og humor - det er, hvad der skal til for 

at være en del af basket teamet. Du 

behøver ikke at være kørestolsbruger 

– du kan f.eks. være dårligt gående – 

eller helt uden handicap. Kom forbi og 

prøv spillet – vi har en ekstra stol. Vi 

træner torsdag i Multisalen (den store 

sal på niveau 3) i Nordkraft torsdag kl. 

17.30 – 20.00. Ring gerne 20 77 58 11 

til Per Wulff og aftal nærmere.

Legekammerater søges
Goalball er et spil for blinde og svagt-

synede. Vi er en flok drenge og piger 

i alderen 9-16 år, og vi mangler lige 

et par spillere mere for at det bliver 

rigtig sjovt. Er du ikke synshandicap-

pet, men har lyst til at prøve spillet, 

så kom til en prøvetræning. Vi laver 

mange forskellige lege og mange 

forskellige øvelser for at blive gode 

til spillet.

Du skal bare have tøj på til at dyrke 

sport i – vi har knæbeskyttere og et 

bind, du kan få for øjnene.

Vi træner hver anden fredag (de ulige 

uger) på Tornhøjskolen (sidste ind-

kørsel og indgangen længst væk fra 

p-pladsen) fra kl. 16.30 – 18.00. Evt. 

ring  52 19 06 05 til Anne Louise, der er 

træner og aftal, at du kommer.
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Gåde
Nævn tre dage i træk uden at bruge 
ordene mandag, tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag, lørdag eller søndag. 

Gåde
2 sønner og 2 fædre havde været 
på jagt og skudt 3 ænder. De delte, 
så hver fik en and. Hvordan kan det 
lade sig gøre?  

Et opslag om vor facebook
I.H. Aalborg er på facebook – du kan finde os ved at søge på ”I.H. Aalborg”

Svar: I går, i dag og i morgen
Svar: De var 3. En søn, en far og farfar. 

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

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

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

Nu er det blevet 
nemmere at betale!

En anden mulighed er Swipp! 
Du har nu også mulighed for at betale dine 

regninger til klubben via Swipp
mobilnr. 2331 0677
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Skolegade 3 Halvrimmen • 9460 Brovst
Tlf. 98 20 41 99

www.ungecenterjammerbugt.dk

Nørregade 22 • 9000 Aalborg
www.molbo.dk

Tlf. 40 32 49 06

Molbo Beregnerservice ApS

Klinisk tandtekniker

Tina Clarke
Nørregade 13 A • 9640 Farsø
Østergade 2 • 9560 Hadsund

Tidsbestilling
98 57 12 60
- en tand bedre

GN TEGNESERVICE
Bønfeltvej 29, Astrup • 9510 Arden

Tilbyder alt indenfor: 
Rentegning på AutoCad

Tlf. 9856 5575
E-mail: gn@gntegneservice.dk
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Energi Nord
Du kan støtte I. H. Aalborg med 2 øre pr. 
kilowatttime strøm du bruger.
Alle kan støtte os via ForeningsEl, også 
selv om man ikke er medlem af I.H. 
Aalborg. Dette gælder også hvis du er 
eksisterende kunde hos Energi Nord. Er 
du ny kunde hos Energi Nord, og skifter 
til ForeningsEl,  får vi en ekstra bonus 
hvert år.

OK støtter sporten
Med et OK benzinkort kan du støtte I.H. 
Aalborg med 5 øre for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker.
Tilmeld dig aftalen ved at oplyse os dit 
navn og dit kortnummer, som du finder 
på dit OK benzinkort. Kontakt kontoret, 
så ordner vi resten. Vi kan også hjælpe 
dig med at anskaffe et OK benzinkort.

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

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

Støt klubben

KlubBonus.dk koster det samme som 
normalt.  
 
Klublotto
Støt din klub - vind præmier. Hver 
måned fra september til maj udloddes 
1x300 kr., 1x200 kr., 3x100 kr. samt et 
nyt lod.
Et lod gælder for sæsonens 9 træknin-
ger, og koster kun 100 kr.

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

Støt SIFA 

- de støtter os!
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ART: Beløb Opkræves til betaling
Aktiv Kontingent   300  kr. pr. kvartal  Feb.      April      Sept.       Nov.
Passiv kontingent  100 kr. årligt Marts
Indmeldelsesgebyr 50 kr. Opkræves ved indmeldelse
Bowling 800 kr. 1.halvår * Feb.     Sep.
Kommunegebyr** 250 kr. pr. kvartal Feb.      April      Sept.       Nov.
Klublotto 100 kr. pr. lod årligt Juni
Opkrævningsgebyr 6,00 kr.  Opkræves hver gang
Rykkergebyr 50 kr. Opkræves ved rykkeropkrævninger
Licens til DHIF 100 kr. Opkræves for hver konkurrence-  
  idrætsgren man deltager i
Stævnegebyr 100 kr. Opkræves for hver konkurrence-  
  idrætsgren man deltager i 

*Bowling:   Egenbetalingen fastsættes for hver sæson
**Kommunegebyr Gebyret er for medlemmer bosat udenfor Aalborg Kommune

• På vores hjemmeside www.ihaalborg.dk kan du under medlemsservice se hvad 
 du får for dit kontingent m.m.
• Via vores hjemmeside kan du også betale dit kontingent mm –  via ”din side”
• For at logge ind skal du bruge dit medlemsnummer som du finder bag på 
 Kondiposten – samt et kodeord 9999
• Udover at kunne betale kontingent m.m. – kan du tjekke om de oplysninger   
 vi har på dig er korrekte, og evt. rette dem.

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

Administrationen

Takster
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Næste blad udkommer ultimo maj - deadline den 12. april

IDRÆTTERNES KONTAKTPERSONER:

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

Fodbold børn & unge - fysisk:
Kristoffer Stormark, tlf. 4182 9507
E-mail: kristoffer@stormark.dk

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

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

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

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

Boccia:
Karl Johan Nielsen, tlf. 9828 1631
E-mail: karljohan@stofanet.dk

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

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

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

Goalball:
Anne Louise Vanggaard, tlf. 5219 0625
E-mail: vanggaard_family@msn.com

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

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

Hockey for udviklingshæmmede:
Martin A. A. Jensen, tlf. 2785 2566
E-mail: perfect@adslhome.dk

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

Electric Wheelchair Hockey:
Mads Larsen, tlf. 6018 0827
E-mail: mads-el-hockey@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

FERIEPLANEN 2016

Påskeferie uge 12 fra mandag den 21.03.16 - mandag den 28.03.16

Sommerferie uge 25 - 32 fra mandag den 20.06.16 - søndag den 14.08.16

Efterårsferie uge 42 fra mandag den 17.10.16 - søndag den 23.10.16

Ferieplanen gælder alle aktiviteter. Alle aktiviteter holder lukket på helligdage. Ret til ændringer forbeholdes.
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Når samarbejde 
betyder noget

www.jorton.dk

SKÆNK LIVET SMAG...
SIGURD MÜLLER VINHANDEL A/S

OTTO MØNSTED VEJ 2 • 9200 AALBORG SV • 98 18 50 99 • VIN@SMV.DK



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

Café Friends ApS
Vesterbro 91 • 9000 Aalborg

Tele.: 9811 5178 • Mobil: +45 5043 4461
friendsaalborg@gmail.com • www.cafefriends.dk

OK støtter også 
Dansk Handicap
Idræts-Forbund
Tlf.: 70 10 20 33 • www.ok.dk


