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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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Onsdag den 10. april blev klubbens årlige 
generalforsamling afholdt. Det var igen en 
hyggelig aften med god stemning, debat, 
mad og et spændende foredrag af Per 
Kristensen. 

Jeg er glad for at hele bestyrelsen ville 
fortsætte. Der var udskiftninger på sup-
pleantposterne, hvor Per Kristensen og 
Connie Thodberg blev valgt. Tak til Jacob 
og Tobias for deres tid i bestyrelsen. 

Dejligt, når man kan tage fusen på en 
person. Bestyrelsen havde uden Gerd´s 
viden, valgt hende som  modtager af 
årets Humørpokal. Det var langt inde i 
min omtale af modtageren, at Gerd fandt 
ud af, at det var hende, der skulle mod-
tage pokalen. Hun havde sine tanker ved 
hendes forelæggelse af regnskabet. Et 
stort tillykke til Gerd og tak for den store 
indsats, hun yder for foreningen.

Årets foredragsholder var Per Kristensen, 
som en del kender fra svømning i Gl. 
Lindholm. Ja, det er ham Per, der trods 
sit handicap vil svømme til Norge. Turen 
kommer til at foregå til sommer sammen 
med en god kammerat. Det var meget 
spændende at høre om forberedelserne til 
turen, og du kan læse mere om foredraget 
i dette blad.

Jeg ved, at der er mange af foreningens 
medlemmer, som har meldt sig til Royal 
Run. Jeg har selv meldt mig til 5 km 
ruten. Klubbens Kidz håndboldspillere 
har fået den store ære at løbe sammen 
med Mary. Her er vi vist mange, der er 
noget misundelige. Det bliver helt sikkert 
en kæmpe oplevelse. Har man ikke meldt 

sig til Royal Run, er det desværre for sent. 
Der er udsolgt. Vi håber, dette løb bliver 
en årlig begivenhed.

Sæt allerede nu kryds ved den sidste uge 
i august, hvor Aalborg Kommune afholder 
”Idrætsmøde”. Hele byen vil summe af 
sport, som ved DGI Landsstævne 2018. 
Parasporten kommer med på program-
met denne gang. Der vil være forskellige 
opvisninger, workshops, kom og prøv 
m.m. Ved idrætsmødet har vi mulighed 
for at vise, hvad vi kan. Vi er også en del 
af byens idrætsliv. Jeg er stadig skuffet 
over at Parasporten ikke var med til DGI´s 
Landsstævne i Aalborg. Håber, det ændrer 
sig til fremtidens landsstævner – vi er også 
en del af idrætten i Danmark. 

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen
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Vi har i flere år haft et fint samarbejde med Eniig. Men det er 
desværre stoppet. Så nu vil vi gerne anbefale, at du handler 
el med OK – det danske benzinfirma, der som det eneste 
benzinselskab, betaler skat i Danmark.

Betingelsen for, at du kan hjælpe I.H. Aalborg er, at  
du har et benzinkort.

Her får du en fornemmelse af elpriserne 
(gældende for uge 17 - Vest for Storebælt):

• Fast pris 52,37 øre/kwh
• Variabel 43,91 øre/kwh
• Co2 neutral 57,27 øre/kwh

De nævnte priser er uden moms og afgifter. - Det koster ikke 
noget gebyr at skifte til OK. 

Så fat dit bezinkort – eller opret et ved at gå ind på:  
www.ihaalborg.dk -> Støt klubben -> OK støtter sporten 

Ring så til tlf. 78 76 05 14 (kl. 7 – 20 på hverdage og kl. 8 – 
18 i weekender) Så går det let og smertefrit – ca. 2 minutter 
– og så støtter du I.H.Aalborg – UDEN AT DET KOSTER 
DIG EKSTRA! 

På forhånd mange tak for din støtte!

støtter sporten, så ved at benytte OK, 
kan du støtte I.H. Aalborg GRATIS!
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Aabybro Golfklub og Idrætsforeningen 
for Handicappede i Aalborg vil i samar-
bejde starte ParaGolf. Her vil personer 
med funktionsnedsættelse og handicap 
få mulighed for at prøve at spille golf. Her 
kan man spille sammen med familie og 
venner. Alle har her et handicap, alt efter 
hvor god man er til golf.

Fredrik Øie er initiativtager til at få star-
tet ParaGolf. Han har haft mange gode 
oplevelser med sporten og det vil han 
gerne dele med andre. Han var i 2013 i en 
skiulykke og brækkede nakken, hvilket 
gav ham svære lammelser. Siden har han 
kæmpet sig op til at kunne gå igen.

I dag spiller han golf på et niveau bedre 
end den gennemsnitlige danske golfspiller. 
Desuden er han udtaget til bruttotruppen 
til det danske landshold.

”For et par år siden fandt jeg ud af, at jeg 
kunne spille igen. Jeg gik på højskole og 
skulle udfordre mig selv en dag. Jeg havde 
spillet golf som junior og prøvede at se, 
hvor mange huller, jeg kunne gå. Der fandt 
jeg ud af, at jeg faktisk kan spille på et for-
nuftigt niveau” fortæller Fredrik Øie. 

Fredrik brækkede nakken: 
Nu nyder han livet på golfbanen
Aabybro Golfklub og Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg 
vil i samarbejde starte ParaGolf. Her vil personer med funktions-
nedsættelse og handicap få mulighed for at prøve at spille golf. 
Her kan man spille sammen med familie og venner. Alle har her et 
handicap, alt efter hvor god man er til golf.

Den oplevelse vil han dele med håbet om, 
at andre, trods handicap, opdager golf 
som idrætsgren.

”Jeg har jo fundet ud af, at golf er en god 
sport for mange med handicap eller funk-
tionsnedsættelse. Så målet er at få unge 
og ældre mennesker med handicap herud 
og prøve det uanset, om man er dværg 
eller har mistet et ben. Man kan alligevel 
spille golf” fortæller han.

Aabybro Golfklub har udstyret klar og 
stiller deres baner og træner til rådighed. 
Fredrik Øie vil også gerne vejlede nye 
spillere. 

Vil du vide mere og har lyst at prøve Para-
Golf, kan du kontakte Fredrik Øie. 

KONTAKTINFORMATIONER:

Fredrik Øie
tlf. 23 96 28 12
fredrikoeie@gmail.com
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Jellingvej 19 • 9230 Svenstrup

Telefon 9838 5880 • Mobil 2066 5550

kr@kristianrytter.dk • www.kristianrytter.dk

Søndre Bygade 12, Sejl�od • 9280 Storvorde •  Tlf. 98 31 63 26 • www.sejl�odhotel.dk
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T-shirt
Drikkedunk

USB m/billeder
Pakkepose

Kom med på Sportsskolen i Aalborg
4 dage på Sportsskole

Uge 27
Mandag den 1. juli – torsdag den 4. juli 2019.

Sted
Tornhøj Idrætscenter, Tornhøjvej 1, 
9220 Aalborg Øst

Idrætter på Sportsskolen i Aalborg
• Fodbold  

– Brug af hjælpemidler ikke muligt
• Atletik  

– Dyrk sport i naturen
• Vild med Dans  

– Rytmik og bevægelse til god musik
• Håndbold  

– Idræt, hvor man løber, dribler og scorer mål.

Hvem deltager?
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med 
med særlige behov. 
Eksempelvis:
• Udviklingshæmning, hjerneskader eller 

diagnoser inden for ADHD- og autisme- 
området.

• Fysisk funktionsnedsættelse som CP, 
rygmarvsbrok, muskelsvind eller andre 
bevægelseshandicap.

• Blinde eller svagsynede.
Deltagere med et personligt hjælperbehov 
skal have egen hjælper med.

Hvad koster det?
Prisen er kr. 650,- pr. deltager inkl. forplejning.
Prisen er 200,- pr. hjælper  
(kaffe/te og forplejning).
Betalingsoplysninger følger ved tilmelding. 

Transport og Forplejning
Transport til og fra Sportsskolen er hjemmets 
ansvar. 
Forplejningen er en sund og god menu, varie-
ret fra dag til dag.
Desuden bolle om formiddagen og frugt om 
eftermiddagen.
Evt. specialkost skal selv medbringes.

Tilmelding
Online tilmelding på www.parasport.dk > 
Børn og Unge > Sportskoler
Tilmeldingsfrist den 1. juni 2019. 

Arrangør
Idrætsforeningen for 
Handicappede i Aalborg.

Sportsskoleleder
Gitta Thorup Sørensen
Telefon: 98 16 72 82
gitta@ihaalborg.dk

Mere information: www.parasport.dk

Sp
ort

sskolepakken

2019

Tilmeld 
dig nu!
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   >>

Fra venstre: Simon er med for sin flotte sølvmedalje med landsholdet i powerchair floorball, Jacob 
høstede i 2018 adskillige medaljer og rekorder både nationalt og internationalt i racerunning og Jan 
er forsvarende Dansk Mester i rampebowling. 

Den røde løber er rullet ud i Aalborghallen, 
da Aalborg Kommunes idrætsforeninger 
og medaljetagere skal fejres med manér 
denne aften. 9 af vores atleter er derfor 
inviteret med til hædringen, da de i det for-
gangne år har taget medaljer og sat flotte 
rekorder inden for hver deres idrætsgren. 
Det hele fordelt på noget så forskelligt som 
racerunning, bowling, svømning, power-
chair floorball, bordtennis samt disciplinen 
kajak ergometer. Medaljerne og rekor-
derne vidner om, at vores afdelinger er 

I. H. Aalborg har 9 
af Aalborgs bedste atleter

rigtig dygtige til at fostre talenter, hvilket 
også bliver anerkendt af aftenens vært, 
Mogens Jørgensen, kendt fra ”Mogens 
kom forbi”.

Anerkendelsen ved at være inviteret til 
dette arrangement betyder rigtig meget 
for de fremmødte atleter. Simon fra power-
chair floorball mener, at det er rigtig godt, 
at Aalborg Kommune på denne måde får 
øjnene op for potentialet og mulighederne 
inden for handicapidrætten. ”Samtidig”, 
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Støt
- de støtter os!
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siger han, ”kan det måske være med til at 
åbne nye muligheder for handicappede og 
inspirere dem til at dyrke idræt.”. Jan fra 
bowling er enig og mener, at et håndtryk 
fra borgmesteren er udtryk for kommu-
nens anerkendelse af atleterne og deres 
idrætsgren.

Aalborg Kommunes borgmester, Thomas 
Kastrup-Larsen, indleder da også aftenen 
med at takke ”kommunens ambassadører” 
for at være med til at vise, at nordjyske 
atleter og foreninger også kan gøre sig 
gældende på landsplan og verdensplan 
samt være med til at tiltrække idrætsbe-
givenheder til Aalborg Kommune.

Derefter er det tid til fællesfoto og diverse 
prisoverrækkelser. Her kommer ”Mogens 
kom forbi” med en særlig hyldest til vores 

racerunner Jacob Birkbak for sin man-
geårige karriere på topplan med talrige 
medaljer og rekorder. Jacob og Mogens 
er på fornavn, da de har mødt hinanden 
gentagne gange gennem årene til ”Aal-
borgs Bedste”.

Aftenen slutter af med underholdning ved 
Lars Hjortshøj, der revser sig selv og sin 
familie i en grad, så man vrider sig af 
grin, fordi det lige er ham, der siger det. 
Blandt andet giver han gode råd til en aktiv 
kostomlægning ved bevidst at bytte plads 
på tallerkenen til kød, sovs og kartofler. Og 
at man kun kaster sig ud i et maraton, hvis 
man har en lækker kone ligesom Kronprin-
sen. Derfra bevæger tingene sig længere 
og længere ned under bæltestedet, så det 
vil jeg undlade at give eksempler på her i 
vores lødige medlemsblad.

Foto:© Lars Horn / Baghuset
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I år gik Humørpokalen til Gerd, vores 
mangeårige kasserer og tidligere træner i 
el-hockey. Formanden takkede hende for 
hendes store arbejde med at søge penge 
hjem til idrætterne fra diverse fonde og 
hendes ukuelige motto ”Hvis man ikke 
spørger, får man ikke et JA”. Stort tillykke 
med prisen, Gerd!

Formandens beretning tog udgangspunkt 
i foreningens mange resultater inden for 
både bredde og elite. Jan fortalte også 
om KIDZ Hop & Spring, som fortsat er et 
fantastisk værktøj til at komme i kontakt 
med børn og unge, og ikke mindst deres 
forældre, og få dem introduceret til handi-
capidrætten. Den forestående sportsskole 
og KIDZ håndbold er også fortsat store 
succeser, der når ud til mange børn og 
unge, som foreningen førhen havde meget 
svært ved at få fat i.

Kommunerne i Nordjylland har dog tilsy-
neladende ikke set lyset i, at deres børn 

Generalforsamling 2019
og unge med handicap får motion og 
et fællesskab ved at gå til en idræt. Der 
bliver skåret markant i Ledsageordningen, 
hvilket afholder mange børn og unge fra at 
dyrke idræt, da de har behov for at have 
en ledsager med af forskellige årsager. 
Heri har foreningen en enorm formid-
lingsopgave i de kommende år for at få 
kommunerne til at forstå, at de på lang 
sigt skaber store problemer for sig selv ved 
at have inaktive borgere! Det blev blandt 
andet foreslået at udarbejde en oversigt 
med eksempler på medlemmer, der må 
opgive en idræt på grund af manglende 
støtte. Så lad det være en opfordring til at 
kontakte kontoret, hvis du har oplevet det.

Nyheder og reminders
Bestyrelsen havde også nogle tiltag og 
idéer, som er værd at bemærke eller gen-
opfriske. Her følger et udpluk:

• Noget nyt i foreningen er ParaGolf, der 
havde premiere den 27. april med et kom 
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og prøv arrangement. Vores samarbejds-
partner er Aabybro Golfklub og skulle 
du have lyst til at prøve om ParaGolf er 
noget for dig, så tøv ikke med at kontakte  
Fredrik Øie - tlf. 23 96 28 12 –  
Email: fredrikoeie@gmail.com
 
Næste "Kom og Prøv" er lørdag den  
11. maj kl. 11.00.  
Tilmelding til Jan@ihaalborg.dk  
eller sms til 40 33 24 77.

• Et andet af vores tilbud, der er på vej 
frem, er e-sport. Det er i år lykkedes at 
få idrætten med som linjefag på Egmont 
Højskolen, så eleverne kan vælge det på 
sommerkurset i uge 27. Vi krydser fingre 
for, at dette linjefag bliver yderst populært.

• Der er kommet et ønske fra en frivillig, 
der gerne vil lave et tilbud inden for klatring 
og friluftsliv. Bestyrelsen arbejder videre 
med dette initiativ.

• Per Wulff præsenterede idéen til et 
Idrætsudvalg, der skulle være bestyrel-
sens forlængede arm i idrætten.

• Gerd mindede om, at de forskellige 
afdelinger kan spare op på en forenings-
konto ved at sælge SIFA skrabelodder og 
via andre tiltag. Pengene er afdelingens 
helt egne. Så hvis I vil benytte denne 
mulighed, så kontakt kontoret for at høre 
nærmere.

• Vores sponsoraftale med Eniig stopper 
desværre her i maj, og vi kommer derfor 
til at mangle en stor indtægtskilde. I må 
derfor meget gerne komme til os, hvis 
I sidder inde med en íde til nogle, der 
gerne vil sponsorere handicapidrætten i 
Nordjylland. I mellemtiden opfordrer vi til, 
at I støtter foreningen ved at benytte jeres 
OK Benzinkort og www.bnicer.com, der 
donerer et beløb til os, hver gang I shopper 
på nettet.

Med disse ord er de vigtigste budskaber 
viderebragt fra generalforsamlingen 2019. 
Vi ses i 2020.
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Stigsborgvej 36, 1.sal. 9400 Nørresundby
aalborg@svanepleje.dk • Tlf. 41 40 20 10

www.fritvalgsvanepleje.dk

16



   >>

Gerd har været med i foreningen i mange 
år. En person som tænker på andre før 
sig selv. Handicapforståelsen var svær i 
starten, men det er blevet meget bedre 
med årene. Hun har ikke har været aktiv 
idrætsudøver i foreningen, men har været 
en meget værdifuld medspiller igennem 
mange år. Det var i 1992, Gerd startede 
i foreningen.

Gerd har haft mange forskellige funktioner 
i foreningen. Hun startede i el-hockey 
afdelingen som træner, men efterhånden 
fik mange andre idrætsgrene også en 
hjælpende hånd, når der var brug for det. 
Hun stod for handicapidrætten til ung-
domslegene i Aalborg ad flere omgange.  

Gerd kom i bestyrelsen som suppleant 
den 13/4 2005. Hun ville hjælpe forenin-
gen med en bedre struktur og bedre 
økonomisk overblik. Gerd har været kas-
serer i foreningen siden 21/3 2007 og blev 
genvalgt på årets generalforsamling. Som 
kasserer passer hun godt på foreningens 
penge. Hun tåler ikke urimeligheder og der 
må ikke fråses med foreningens midler. 
Hun har fået struktur på mange ting i for-
eningen, lige fra økonomi til forsikringer.

Gerd har gennem tiden i foreningen haft sit 
at bøvle med. Trods en del modgang, har 
Gerd formået at komme igen. En bedrift, vi 
er mange, som beundrer hende for. Efter 
at Gerd gik fra på arbejdsmarkedet, har 
hun haft mere tid til det frivillige arbejde i 
foreningen. Man kan godt kalde hende en 

Modtager af Humørpokalen 2019  
- Gerd Skantorp

problemknuser. Hun er enorm god til at 
finde løsninger. Hun tager ikke bare et nej 
for et nej, hvis der ikke er en god forklaring. 
Hvor andre havde givet op, der fortsætter 
Gerd, indtil den rigtige løsning er fundet. 
Gerd har et motto ”Hvis man ikke spørger, 
får man aldrig et JA”. 

Kontoret har fornøjelse af Gerd flere gange 
om ugen, hun spreder humør og er lidt af 
en hvirvelvind. Hun har forsøgt at gøre 
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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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kontorpersonalet sunde - som hun selv 
er - det er endnu ikke lykkedes (mon det 
lykkes?    )

Hun har også formået at få mange penge 
hjem til foreningen via fonde, sponsorer og 
ansøgninger til forskellige puljer. Det har 
mange af foreningens idrætsgrene nydt 
godt af. Jeg glemmer aldrig en opringning 
fra Gerd om, at der var købt kajakker, for 
penge, der skulle bruges på basketball-
stole. Nu ville Trygfonden komme og filme 
de nye basketballstole. Heldigvis viste det 

sig, at Trygfolden havde bevilliget penge 
til begge dele, de havde bare aldrig fået 
sendt mailen om bevillingen af basket-
ballstolene.            

Gerd er en stor ildsjæl, som må være guld 
værd for enhver forening. Hun er en værdig 
modtager af årets Humørpokal. 

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen
Formand 
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Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så 
kan du støtte Idrætsforeningen for Handicap-
pede i Aalborg med 5 øre, hver gang du tanker 
en liter benzin eller diesel. Det koster ikke dig 
ekstra – OK betaler hele beløbet.  

Støt med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 5 øre til 10 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg
på www.ok.dk/lokalsporten

 Få et OK Benzinkort  
 og støt 
Idrætsforeningen for 
Handicappede i Aalborg
hver gang du tanker

Støt med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 5 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 

Kom hurtigt i gang med OK’s app
Du kan også bare hente OK’s gratis app. Så kan du 
støtte med Dankortet, hver gang du tanker med 
appen.



Traditionen tro afsluttedes generalforsam-
lingen med et interessant og inspirerende 
foredrag, og i år var det Per Kristensen, 
som leverede sine guldkorn. Per er svøm-
metræner her i I. H. Aalborg. Han går med 
stokke på grund af en manglende akilles-
sene, og så planlægger han sammen med 
en kammerat at tage en 110 kilometer lang 
svømmetur fra Danmark til Norge. 

Selvom den ambitiøse svømmetur og de 
kække bemærkninger selvfølgelig er træk-
plastret til dette foredrag, er det særligt 
historien om, hvordan Per kom videre efter 
sin ulykke, der er interessant. 

Fra, hvordan han blev invalideret efter 
en tilsyneladende harmløs ulykke, over 
skilsmisse og sorg, til erkendelsen af, 
hvordan livet kan leves på de ændrede 
betingelser, som et handicap giver. Noget 

En historie om at komme videre i livet…
som mange mennesker desværre oplever 
midt i livet, hvor karriere og familieliv bare 
kører derudaf.

Svømning og konkurrencegenet har altid 
været en del af Pers liv, og det er derfor 
også det våde element, som bliver omdrej-
ningspunktet for det, han kalder ”Per, 
version 2”. Han begynder at træne op og 
svømme langdistancekonkurrencer. 

Og nu gælder det altså en rekordlang 
svømmetur fra Hirtshals til Kristiansand i 
Norge. For ”Man kan, hvad man vil”, siger 
Per. Måske bare ikke på helt samme måde 
som før.

Du kan følge Per og hans makker på Face-
book, når de krydser Skagerrak; siden 
hedder ”Danmarks længste uafbrudte 
svømmetur”
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Marshalls Allé 125 • 9220 Aalborg Ø
Tlf. 99 30 26 00 

Mobil 40 27 88 42
www.svenstrup-byggeservice.dk

SÆBY FOTOSATSSÆBY FOTOSATS

Rosengyden 1 • 9300 Sæby 
Tlf. 98 46 22 86

www.fotosats.net

Brevpapir, kuverter, visitkort o.s.v. • Kalendere • Prislister
Rejsekataloger • Turistbrochurer • Brochurer og kataloger

Dronninglund Dyreklinik
Stationsvej 28, 9330 Dronninglund  

Tlf. 98 84 10 15

Nørholmsvej 45 • 9000 Aalborg • Tlf 9818 8654 • Mobil 2146 6871
glhasserisvvs@gmail.com • www.glhasserisvvs.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
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Der er sket meget det seneste halve år, 
hvor der er kommet nye spillere til og 
gjort nye tiltag i forhold til træning uden 
forældre. Det har givet ungerne mere ro 
og koncentration på træningsbanen. Der 
bliver trænet efter samme principper som 
i en almindelig klub - Trænerne er meget 

Guld til fodbold ungdom

engagerede og går op i at ungerne lærer 
at spille fodbold. Men de gør også meget 
ud af at styrke ungernes selvstændighed 
og mulighed for personlig udvikling.

Lene Knøss Hansen

Takket være trænerteamet fra ”fodbold ungdom” kan de her unge mennesker løfte guldet og give 
hinanden et kæmpe skulderklap for at spille sammen som et hold på banen og have et kanon godt 
fællesskab udenfor banen.
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Bliv kunde i Nykredit
Kontakt os i dag og aftal et møde med en 
af vore rådgivere, så du kan høre mere om 
dine muligheder.

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

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

aalborg@jorton.dk - www.jorton.dk

Hobrovej 317 • 9200 Aalborg SV
Tlf. 9811 3333 • Fax 9811 3434

www.revicor.dk • revicor@revicor.dk 
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Parasport Danmarks Breddeudvalg udde-
ler hvert år Ildsjæleprisen til en frivillig i 
parasporten. Med prisen ønsker Bredde-
udvalget at anerkende det store frivillige 
arbejde, som løftes i foreninger og udvalg. 
Prisen går til en person, som er med til at 
gøre en forskel - hvad enten det er en leder, 
træner, forælder eller anden frivillig, der 
gør et særligt stykke arbejde for sin idræt, 
sin klub eller for parasporten generelt.
 
I 2019 er valget faldet på en nordjyde – 
nemlig Gitta Thorup Sørensen. 
 
Begrundelsen for valget af Gitta:
Gitta har været aktiv/ildsjæl i I.H. Aalborg 
i 40 år. Hun var i 28 år klubbens formand. 
I disse år, var hun også ansvarlig for klub-
bens administration. Hun har haft meget 
stor betydning for at I.H. Aalborg er den 
klub som den er i dag. Det er hende, som 
har tegnet foreningen. Hun er ikke så synlig 
udadtil, men i Parasport Danmark er man 
ikke i tvivl om hvor stor betydning hun har 
for foreningen, og hvor meget hun brænder 
for paraidrætten.
 

Ildsjæleprisen 2019

I 2012 forlod Gitta frivilligt posten som 
formand, for at kunne koncentrere sig 
om klubbens administration. En post der 
kræver meget af en stor forening med ca. 
500 medlemmer, ca. 100 frivillige (medspil-
lere) og 22 idrætstilbud. Gitta har 110% styr 
på administrationen i Nordkraft, som bliver 
styret til alles tilfredshed. Hun er super god 
til struktur, hvilket er meget nødvendigt i en 
stor forening. 
 
Den årlige sommersportsskole nyder også 
godt af Gitta's styring. Der er bare styr på 
det hele og alle ved hvilke opgaver, de har. 
Opstår der uforudsete problemer bliver de 
løst på den bedste måde. 
Gitta har trods de mange år inden for 
ParaSporten aldrig fået Ildsjæleprisen, 
bedre sent end aldrig. 
 
Gitta er en ægte ildsjæl, - hun er guld værd 
for enhver forening og en værdig modtager 
af Parasport Danmarks Ildsjælepris 2019.
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Det er muligt at betale via MobilePay*: 32929 
Husk at oplyse dit medlemsnummer. 

*MobilePay kan IKKE bruges til at betale klublotto med.

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

BNicer.com
Kan du lide at handle på nettet? BNicer.
com er et firma, som kan betragtes som en 
formidler af sponsorater. De firmaer, som 
man kan handle hos, donerer 3-6 % af det 
købte beløb til forskellige organisationer. 
Man kan vælge op til 3 formål - eller bare 
I.H. Aalborg.

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

Støt 
klubben

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

under medlems-service

Støt
- de støtter os!
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TÆNK  
ANDERLEDES

FL SportMarketing · 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 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...
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*Bowling:  Egenbetalingen fastsættes for hver sæson

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

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

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

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

Takster
ART: Beløb Opkræves til betaling
Aktiv Kontingent   350  kr. pr. kvartal  Feb. - April - Sept. - Nov.
Passiv kontingent  100 kr. årligt Marts
Indmeldelsesgebyr 50 kr. Opkræves ved indmeldelse
Bowling 800 kr. halvårligt * Feb. - Sept.
Fodbold 700 kr. pr. sæson Forår: Feb. - Efterår: Sept.
Kommunegebyr** 250 kr. pr. kvartal Feb. - April - Sept. - Nov.
Klublotto 100 kr. pr. lod årligt Juni
Opkrævningsgebyr 6,00 kr.  Opkræves hver gang
Rykkergebyr 50 kr. Opkræves ved rykkeropkrævninger
Licens til Parasport 
Danmark 100 kr. Opkræves for hver konkurrence-  
  idrætsgren man deltager i
Stævnegebyr 100 kr. Opkræves for hver konkurrence-  
  idrætsgren man deltager i 

•  HUSK - at give kontoret besked ved flytning, ændring af e-mail og mobilnummer
•  HUSK - evt. udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret - gerne på e-mail: 
 kontakt@ihaalborg.dk
• TJEK at mails fra os ikke gemmer sig i din spam-mappe - tilføj os evt. som kontaktperson  
 for at undgå dette. 
•  Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke!

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

Ønsker du ikke at modtage dette medlemsblad eller Parasport Danmarks medlemsblad 
”Parasport”, må du gerne give os besked på: kontakt@ihaalborg.dk. 
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Næste blad udkommer primo oktober - deadline den 26. august

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sejlads:
Kim Thorup Sørensen, tlf. 2747 2214
E-mail: kims10@mail1.stofanet.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERIEPLANEN 2019/2020

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

Skriv til DIT medlemsblad!

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

Efterårsferie uge 42 fra mandag den 14.10.19 - søndag den 20.10.19

 Juleferie uge 51 - 1 fra mandag den 16.12.19 - søndag den 05.01.20

Vinterferie uge 8 fra mandag den 17.02.20 - søndag den 23.02.20



Vi køber jern- og
metalskrot til den
bedste dagspris fra
privat og erhverv.

Uniscrap A/S
Mineralvej 23
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 9812 1533

www.uniscrap.dk

Et værdifuldt alternativ

Vestergade 12 • 9400 Nørresundby
www.aalborgguldogsolvhus.dk

Tlf. 98 16 57 11

Igennem 30 år har vi opbygget et imponerende udvalg blandt:
Glas • Pletbestik • Ægte sølvbestik • Dansk porcelæn

Guld og Brillantsmykker

37 års erfaring

Algade 60 • 9000 Aalborg • Tlf. 98 12 06 77

Vagtapotek

Bollerupvej 17 • 9240 Nibe

Tlf. 21 92 02 19 • 24 52 21 36

kolbytomrer@outlook.dk

www.kolbytomrerforretning.dk

Tømrerarbejde, tømrerforretning, renovering og ombygning omkring Nibe og Løgstør

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



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

ML SERVICES
Karetmagervej 2

9330 Dronninglund
Tlf. 21 24 66 56

www.ml-services.dk

ML Services er en lille virksomhed som har specialiseret sig 
i rengøring for bofællesskaber med handicappede/sent udviklede

VASE VVS

Badeværelse • Tag og facader
Totalentreprise • Gevekedler

Lindholmsvej 132
9400 Nørresundby

Tlf: 98 17 98 22
Email: vasevvs@vasevvs.dk

www.vasevvs.dk


