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I. H. AALBORG 
TILBYDER

Tilpasset motions-, og 
konkurrenceidræt for alle! 

Vores tilbud er IKKE genop-
træning og vores personale 
er ikke nødvendigvis special 
uddannede, men vi garan- 
terer, at de er velkvalifice-
rede (og passionerede) og 
vil gøre deres til at give alle 
vore medlemmer en god 
oplevelse.

Al idræt i foreningen foregår 
under betryggende ledelse 
og tilsyn!
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Formanden har ordet
Det er dejligt at skrive denne ”Formanden 
har ordet” få dage efter at Peter vandt 
Paralympics guld i bordtennis. Et stort 
TILLYKKE til Peter, flot klaret og en stor 
sportsmand værdigt. En fantastisk kamp, 
som fik mig op af stolen. Kampen blev 
sendt LIVE på DR1, vi skal ikke længere 
se det via internet. Dejligt at dansk TV 
og presse langt om længe er begyndt at 
bringe noget fra PL. Jeg er helt sikker, at 
næste gang i Tokyo kommer der endnu 
mere, da Danmarks befolkning gerne vil 
se atleterne i aktion og helst live. 

Lige lidt negativt. Hvor var Folketinget 
og Kongehuset ? Jeg var tæt på at skrive 
et læserbrev, da jeg hørte at regeringen 
havde sendt socialministeren af sted. En 
ting mere, hvorfor får medalje vinderne 
fra PL kun det halve i bonus af Team 
Danmark, som dem fra OL får? Vi er på 
rette vej, men der er lidt der skal rettes 
op i Danmark inden handicapidrætten 
accepteres, som i andre af de lande, vi kan 
sammenlignes med. Trods det, er hæn-
derne stadig oppe. Når Peter kommer til 
Aalborg, venter der en fejring på Aalborg 
Rådhus af borgmesteren. 

Vi har også startet 3 nye idrætsgrene op. 
Badminton, taekwondo og kidz hånd-
bold. Mens der til opstarten af badmin-

ton og taekwondo, ikke var det store 
fremmøde til den første træning, kom 
der rigtig mange børn til kidz håndbold. 
Rikke Nielsen og hendes team havde nok 
at se til. Der mødte 21 op til den første 
træning og 30 til den næste træning. Der 
er kommet rigtig meget ros fra foræl-
drene. ”Er jeg nu rigtig håndboldspiller?”, 
”Hun kom træt hjem med et stort smil på 
læben”, ”Han løb mere end han har gjort 
hele sommeren” , ”Hvornår er det mandag 
igen?”. Der er heldigvis også kommet 
godt gang i taekwondo og badminton. 
Vi har nogle dygtige trænere, som står 
klar til at lære fra sig. På grund af for få 
deltagere har vi desværre været nødt til 
at lukke ”vild med bevægelse” og hockey. 

Der er nok at se til i klubben. I.H. Aalborg 
er en klub, hvor der sker en masse. Ingen 
tvivl om at alt den omtale vi får i øjeblikket 
sætter gang i meget. Mange finder ud af 
de muligheder der er for at dyrke idræt 
for mennesker med handicap, og det er 
jo bare dejligt.

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen
Formand
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Langhøj Aalborg • Jellingvej 7 • 9230 Svenstrup
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Stort tillykke med PL-guldet, Peter! 
Sportslig hilsen fra hele I.H. Aalborg
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Stort tillykke med PL-guldet, Peter! 
Sportslig hilsen fra hele I.H. Aalborg



3 nye idrætter
- for børn, unge og (voksne*) med udviklingshandicap

Badminton*Taekwondo

Kidz håndbold
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Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg 
Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg • Tlf. 98 16 72 82 • e-mail: kontakt@ihaalborg.dk
www.ihaalborg.dk

Taekwondo for børn og unge med udviklingshandicap
 

Vigtig Info  
 • Træning hver mandag kl. 15.30 - 16.30 i Tumlesalen på Løvvangskolen, Løvbakken 6, 
  9400 Nørresundby. Indgang ved skolens centerafdeling og hold til højre
  • Medbring idrætstøj, som du kan bevæge dig frit i. Der trænes i bare tæer
 • Er du IKKE allerede medlem af I.H. Aalborg - kan du prøve alle vores idrætsgrene GRATIS  
 frem til efterårsferien 

Vil du vide mere så kontakt: Cheftræner, Bent Bothager • E-mail: bentbothager@gmail.com

For alle idrætter gælder det at du skal have et udviklingshandicap og være i den skolepligtige alder* 
(*Badminton er også for voksne). Du skal have mod og lyst til nye udfordringer og kunne forstå en 
besked. Du skal også være selvhjulpet eller have en hjælper med.

Badminton for børn, unge og voksne med udviklingshandicap
- i samarbejde med Lindholm Badminton Klub 

Vigtig Info 
 • Du skal have opbakning fra hjemmet eller andet bagland, så du kommer til træning og har  
 dine ting med. Hvis du har brug for hjælp/støtte skal du have en voksen hjælper/ledsager med.
 • Træning hver fredag kl. 16.00 - 17.00 i Løvvang Hallen, Løvbakken 6, 9400 Nørresundby
  • Du skal være omklædt og klar til at gå i gang med træningen kl. 16.00
  • Medbring idrætstøj som du kan bevæge dig i og indendørs sko med lyse såler
 • Du kan låne ketcher af os i badmintonklubben 

Vil du vide mere så kontakt: Cheftræner, Gitte Paulsen 
E-mail: gitte0412@gmail.com, mobil: 4028 4147

Kidz håndbold for børn og unge med udviklingshandicap 

Vigtig Info 
 • Tag mor, far eller anden voksen ledsager med
  • Træning hver mandag kl. 17.00-18.00 i Gistrup Hallen, Hadsundvej 407, 9260 Gistrup
  • Du skal være omklædt og klar til at gå i gang med træningen kl. 17.00
  • Medbring idrætstøj som du kan bevæge dig i og indendørs sko med lyse såler 
  
Vil du vide mere så kontakt: Cheftræner, Rikke Nielsen E-mail: rikkenelli@hotmail.com
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SKÆNK LIVET SMAG...
SIGURD MÜLLER VINHANDEL A/S

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

Når samarbejde 
betyder noget

www.jorton.dk
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Lørdag den 30. april, var en flok spil-
lere og trænere klar på en spændende 
weekend med LM i Odense. I fælles flok 
tog vi af sted mod Odense og humøret 
var højt. 

Vi skulle starte med at møde Tigerball, 
hvor vi desværre løb ind i et stort neder-
lag 12-2. Det var et hold som bestod 
af gode skyttere og et godt forsvar, så 
sejren gik fortjent til dem. 

Efter en lille snak gik vi ind til næste 
kamp med oprejst pande og forhåb-
ninger om en sejr. I denne kamp skulle 
vi møde BSI Panterne. Det skulle vise 
sig at blive en spændende kamp og 
bestemt ikke for dem med dårligt hjerte. 
Spillerne kæmpede bravt og havde en 

Goalball stævne i Odense
fantastisk indstilling og endte med at 
hive en 5-4 sejr hjem. Resten af dagen 
brugte vi på at hygge os sammen. 

Søndag skulle vi spille to kampe, som 
desværre begge endte med et neder-
lag. Men alle var enige om, at vi havde 
spillet og kæmpet godt. Spillerne fik 
rykket sig meget hen over weekenden, 
hvor specielt forsvaret og samarbejdet 
i forsvaret blev forbedret. 

Som trænere vil vi sige “tak” for en 
fantastisk weekend i godt selskab og 
vi glæder os allerede til næste stævne 
i oktober. 

Med venlig hilsen
Anne Louise
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   >>

Onsdag den 27. april pakkede jeg mine 
ting sammen og turen gik mod Køben-
havn, hvorfra vi tidligt næste morgen 
skulle flyve til Funchal, Portugal. Her 
skulle EM 2016 afholdes og åbningsce-
remonien blev afholdt lørdag den 30. 
april, hvorefter stævnet startede den 1. 
maj og sluttede lørdag den 7. maj.

I løbet af denne sæson havde jeg haft tre 
stævner med mulighed for kvalifikation 
til EM. Ved de to første stævner, som 
var Amsterdam swim cup (i december) 
og Skagerrak swim cup (i januar), præ-
sterede jeg desværre ikke det optimale 
og levede derfor ikke op til kravet for at 
komme med til EM. Det betød at mine 
forudsætninger forud for stævnet havde 
været lidt anderledes end tidligere, da 
jeg kun 6 uger før EM start havde kva-
lificeret mig til netop dette mesterskab 
til Vestdanske mesterskaber (i marts).

På trods af det tog jeg af sted med en 
god fornemmelse og ved godt mod. Og 
ja, som idrætsudøver vil man jo uden 
tvivl altid gøre sit bedste og forbedre 
sig, og denne gang var ingen undta-
gelse. 

Som dagene gik, steg spændingen. Jeg 
skulle først svømme på dag 2. Her havde 

EM 2016

jeg således mulighed for at se tingene 
an, lære svømmehallen at kende og 
sidst men ikke mindst slappe af og for-
berede mig på mine løb den kommende 
uge. Ved dette mesterskab skulle jeg 
svømme 5 løb, hvilket er en del flere end 
de 2 jeg har haft de sidste to gange. Jeg 
lagde ud med mine sekundære løb på 
dag 2 og 3, hvor det blev til personlige 

11



Vorbjergvej 40 • 9400 Nørre Sundby
Tlf. 46 91 40 20 • Fax 46 91 40 21
www.deltaren.dk • E-mail: deltaren@deltaren.dk

ELSALGAALBORG.DK

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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rekorder i både 100 meter ryg og 100 
meter butterfly. Herefter kom mine tre 
vigtigste løb, hvor jeg desværre endte 
som nummer 9 lige uden for finalen i 
200 meter medley. Det formåede jeg at 
ændre, da jeg skulle svømme mit vigtig-
ste løb af alle, nemlig 100 meter bryst. 
Jeg følte mig klar efter de få ugers træ-
ning, hvor jeg havde 
fået gode tider. Jeg 
svømmede mig 
videre til finalen, 
hvor jeg forbedrede 
min tid fra indle-
dende og endte som 
nummer 7. 

Den sidste dag stod 
400 meter fri på pro-
grammet. Dette er et 
af mine uvante løb, 
men jeg er begyndt 
at svømme det lidt 
oftere og nu var det 
tid til at prøve det af 
til et internationalt 
mesterskab. Jeg for-
måede at svømme 
mig videre til finalen 
på sidste mandat, 
hvor jeg om aftenen 
afprøvede en ander-
ledes taktik, som lyk-
kedes og jeg endte 
som nummer 8.
Med hjem fra EM 

2016 tog jeg altså 5 løb, 2 personlige 
rekorder, 2 finaler, en masse god erfa-
ring og motivation, så jeg næste sæson 
er klar til at kæmpe endnu en gang for 
at blive bedre, stærkere og hurtigere.

Laura
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Kigger på I.H. Aalborgs Facebook side 
hvor der står følgende:

”HAR DU OPLEVET 
NOGET SPÆNDENDE ?

- så skriv til DIT medlemsblad”

Jeg tænker, det har jeg da, faktisk en hel 
masse, og også et par super fede ting 
igennem I. H. Aalborg

Vi var et par tøser der flere gange havde 
talt om at prøve kørestolsbasket, men 
det var ligesom bare blevet ved snak-
ken….men pludselig og lidt tilfældigt 
blev vi enige om at komme af sted for 
at se hvad det var for noget. 

Det var i starten af maj og vi mødte bare 
op uden aftale, og blev taget helt vildt 
godt imod. Der blev fundet stole til os 
selv om det tog ekstra lang tid, da de 
skulle indstilles med mere. Da det var 
gjort, fik vi lov til at være med, med det 
samme, hvilket var super sjovt. 

Der blev ikke givet ved dørene og der 
blev gået til den – jeg havde da aldrig 
drømt om, at man ville svede ved at 
sidde ned og kaste lidt med en bold, 
men jeg tog så grueligt fejl 

Det var helt vildt sjovt og dem fra holdet, 
der er super gode, viste stor tålmodig-

hed, så vi ikke følte os til besvær men 
som en del af holdet. 

Så sidder du derude og tænker ”dét og 
dét gad jeg da egentlig godt at prøve”, 
så sæt i gang. Så er det ikke længere 
kun et ønske, men en afklaring på om 
dét var/er noget, der evt. kan give smil, 
motion, socialt samvær, fede oplevelser 
med mere. Der er stor risiko for det, så 
er du advaret! 

Tina ANDREA Møller

Kørestolsbasket

15



AskCody® +45 98 13 10 94 || info@askcody.dk | www.askcody.dk

 Vingårdsgade 19
9000 Aalborg
Tlf. 98161207

www.skomageren.com

Gravering i STORT set ALT også til industri

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

16



Træningsweekend i Vallensbæk 
Para Canoeing Center

   >>

Tak, tak.....TAK !!!   For en helt fantastisk 
oplevelse......

Takken går til Dansk Kano og Kajakfor-
bund og Vallensbæk Para Canoeing 
Center for at stable et så godt arran-
gement på benene for os Para roere i 
weekenden 28. - 29. maj.

Vi var bla. to fra Kano og Kajakklubben 
Limfjorden der tog imod det tilbud, 
og jeg kan allerede nu sige, at vi håber 
rigtig rigtig meget på en gentagelse.

Vi mødte op i klubben lørdag morgen,  
hvor der allerede var mægtig meget 
aktivitet. Solen skinnede fra en skyfri 
himmel og vi blev bare taget rigtig 
godt imod selv om vi var ankommet 
alt for tidligt. 

Arrangementet startede kl. 10.00 hvor 
det første vi skulle var at ro en k4 med 

elite ungdommen fra stedet. Jeg må 
sige, at mødet med de søde, målrettede 
unge mennesker gjorde stort indtryk. 
De var helt uden berøringsangst og 
der blev smidt en para i hver k4. Det var 
en mega fed oplevelse at kunne give 
sin manglende balance videre til de 
unge og bare ro. Oplevelsen af at fire 
stk. kunne finde takten og få lidt fat på 
vandet var super skønt. 

Der er så meget snak om ungdommen i 
dag og om at de har mange valg og ikke 
rigtig kan vælge. Her tænker jeg, at det 
var noget helt andet vi oplevede med 
elite ungdommen her. De har valgt og 
lægger så utroligt meget arbejde i det....
stooooor ros herfra og pøj pøj.

Vi fik en dejlig frokost og her efter var 
der oplæg om teknik mm. hvilket var 
vildt givende og der var flere AHA ople-
velser. Vi havde mange spørgsmål om 
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CAFE POLLY’S
Maren Turis Gade 4 – 9000 ÅLBORG

Tlf. 98 12 52 44

Østeraagade 20 - 9000 AALBORG
Telefon 98 11 57 88
www.john-bull.dk

Live musik hver weekend

John Bull Pub

Lille Nygade 9 • 9000 Aalborg • Tlf: 98 16 11 22

Nørresundby Shipping A/S 

Rendsburggade 6
9000 Aalborg 
Tlf 98 17 14 55
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kajakker, udstyr og muligheder mm. så 
det fik vi brugt lidt tid på. Vi var så ude 
at ro lidt i forskellige kajakker igen om 
eftermiddagen og fik roet en tur rundt 
i de smukke omgivelser.

Sidst på eftermiddagen tog vi til Idræt-
tens Hus hvor dagens mange indtryk 
blev fordøjet og hvor vi også nuppede 
en overnatning.

Søndag formiddag mødte vi op til 
afprøvning af nogle noget sværere 
kajakker end vi var vant til...siger en 
der har trygheden i en havkajak. Men 
vi fik flyttet grænser og fik troen på at 
vi kan ro noget, der er meget lettere og 
hurtigere, så det skal afprøves hjemme 
i det nordjyske. Vi var på tur i de nye 
udfordringer og fik taget lidt billeder af 
kajakker, udstyr og løsninger.

Frokost med masser af snak og ting der 
blev skrevet bag øret; og dem der ikke 
var helt trætte sprang igen i kajakkerne. 
Arrangementet blev afsluttet sidst på 
eftermiddagen og vores fly vendte 
næsen mod Aalborg.

Jeg sidder nu tilbage med rigtig meget 
brugbar info der lige skal bundfælde sig, 
men også med masser af nyt gå på mod.

Mødet med Grau var helt specielt. En 
træner, der tør være træner om du er 
para eller ej. Én der har lagt sit liv i 

kajakken - eller det føltes i alle tilfælde 
sådan :-) Én der havde så meget viden 
om præcis det vi havde brug for, og som 
kunne formidle det på en super inspire-
rende måde. Han tog 'suttekluden' fra os 
og vi glæder os til at prøve at ro uden. Vi 
glæder os også rigtig meget til at vi ses 
igen, så der kan blive bygget mere på.

Mødet med ”Para Kasper” var SÅ varmt 
og helt nede på jorden. Han er da det 
mest fantastiske forbillede, para eller 
ej. SÅ sympatisk og deltagende. Utrolig 
dejligt at han gad bruge en weekend på 
at give sin viden videre og til at ro nogle 
ture med os.

Tak til stedet med den helt specielle ånd 
og til I.H. Aalborg for at gå ind og støtte 
os i at deltage.

Tina ANDREA Møller
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IWAS U23 - Prag

Tirsdag den 28. juni kl. 7.35 fløj jeg med 
talentholdet til stævne i Prag. Turen 
derned gik fint, vi fik sovet en del under-
vejs. Da vi ankom til hotellet, fik vi låst 
vores kufferter inde i et rum, og så gik 
vi ellers på jagt efter noget frokost. Da 
vi havde spist frokost, gik vi tilbage til 
hotellet og satte os i lobbyen og ventede 
på, at vi kunne få vores værelser. Det var 
et super lækkert hotel, som vi boede på. 

Onsdag den 29. juni stod vi tidligt op, for 
at komme ud og se svømmehallen. Der 
skulle nogle af os international klassifi-
ceres. Jeg var den sidste af os danskere, 
der skulle klassificeres. Selve klassifika-
tionen gik super godt. Det endte med, 
at jeg blev SB6 i bryst, hvilket er en 
ændring, da jeg før var SB7 i Bryst. Ellers 
var der ikke nogen ændringer i mine 
andre klasser. 

Om eftermiddagen skulle 
vi til åbningsceremonien, 
som foregik inde midt i 
byen. Det var en fed ople-
velse! Det var dog lidt træls, 
at det begyndte at regne, 
da vi stod og ventede på, at 
vi skulle starte. Til ceremo-
nien, skulle vi gå i en lang 
række efter de andre lande. 
Landene blev præsenteret, 
der blev holdt nogle taler 

og efter det var der noget musik. Da vi 
kom tilbage til hotellet, var det tid til, 
at vi skulle spise, og så skulle vi i seng. 

Torsdag den 30. juni skulle vi træne i 
svømmehallen. Efter det tog vi tilbage 
til hotellet, for at slappe af og spille kort. 
Torsdag var en stille og rolig dag for alle. 
Vi gik tidligt i seng, for at være klar til 
stævnet fredag.

Fredag den 1. juli var stævnedag. Jeg 
svømmede 100 fri, som gik fint og 100 
ryg var lidt over PR. 100 bryst gik super 
godt, det var første gang, jeg svømmede 
det, så jeg var tilfreds. I 400 fri fik jeg sat 
en PR med 5 sekunder, så alt i alt gik 
mine løb godt. Efter frokost var der ind-
svømning igen, da det var finale afsnittet, 
der skulle i gang. Jeg skulle svømme 3 
finaler. De gik okay, det var ikke alle mine 
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løb, som der var under PR. Men jeg var 
tilfreds og jeg gjorde mit bedste. Da vi 
kom hjem til hotellet, var det igen tid til 
afslapning og hygge med de andre. Vi fik 
spillet en del kort på vores tur.

Lørdag den 2. juli var igen stævnedag. 
Jeg svømmede 50 fri og 200 IM, hvor 
jeg satte PR i begge løb. Efter frokost var 
der ligesom fredag, finaler. Mine finaler 
gik super godt, jeg satte PR på 200 IM 
i finalen. Det er en fed følelse man får, 
når man sætter PR på det samme løb 2 
gange på en dag. Efter stævnet var vi et 
hurtigt smut tilbage på hotellet for at 
spise aftensmad, inden vi skulle af sted 
til afslutningsceremoni. Til ceremonien 
var der taler, diplomer og musik. Da det 
var færdigt, tog vi tilbage til hotellet.

Søndag den 3. juli fik vi lov til at sove 
længere, end vi havde gjort de andre 
dage. Efter morgenmad skulle vi så 
have pakket vores kufferter. Da vi havde 
pakket, satte vi os ud for at spille kort 
og nyde solen. Omkring middag gik vi 
en tur over i det lokale supermarked. 
Men da vi var 200 meter fra indgan-
gen, knækkede min protese ankel, så vi 
måtte låne en indkøbsvogn og køre mig 
tilbage til hotellet i. Jeg tror aldrig, at jeg 
har fået så meget opmærksomhed. Da 
vi skulle med flyet hjem, måtte jeg gå 
på mine stumper til vi kunne få fat på 
en kørestol. 

Jeg skal da lige love for, at der er service 
på når man sidder i en kørestol. Da vi 
landede i Billund lufthavn igen, ville 
Mie og jeg tage elevatoren op til bilen 
i parkeringshuset. Men hvad skete der 
så lige??? Jo, elevatoren satte sig fast, 
og så måtte vi jo sidde der, til der kunne 
komme en og hjælp os ud.

Status på stævnet er, at jeg fik 5 PR, 
mere stævne erfaring, blev international 
klassificeret og en super fed oplevelse 
rigere!

Louise Bast Aaby
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Kajak workshop
Da I.H. Aalborg tilbyder kajak som idræts-
gren var jeg heldig igen i år at deltage 
på en kajak workshop 13.-14. august på 
Falsled camping på Fyn.

Det er en workshop som Dansk kano og 
kajakforbund, en gruppe der hedder De 
Knap Så Førlige, Handigear og frivillige 
fra Jordløse, arrangerer hvert år. Work-
shoppen gør at man kan komme som 
helt ny og aldrig have siddet i en kajak, 
eller som gammel og garvet kajakroer. 

Det hele går ud på  at finde løsninger 
og komme på vandet uanset handicap. 
Workshoppen har flere år på bagen, så 
det er et vildt godt sted at hente hjælp 
og udveksle erfaringer. 

De fleste kan komme på vandet med 
et handicap og de fleste forhindringer 

er der løsninger på. Det kan virke som 
en lang vej fra en kørestol til sikkert at 
kunne komme på vandet, men har man 
lidt bevægelighed i armene kan man ind-
rette kajakken så det kan lade sig gøre. 
Har man ikke bevægelighed i armene 
eller f.eks er blind kan man ro i en kajak 
for 2 med en styrmand bagerst.

Det er en fantastisk følelse at glide 
gennem vandet og nyde naturen og 
det kan både bruges til socialt samvær 
eller/og som super god motion. 

Har du den mindste lille drøm om at 
ro kajak, så er denne workshop stedet. 
Kontakt I.H. Aalborg hvis du vil vide mere.

Tina ANDREA Møller
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Jeg er lige kommet hjem fra en for-
længet weekend i Agger – en noget 
forblæst by på vestkysten – men sikke 
en følelse; godt træt og mæt af ople-
velser i sportens tegn. Jeg var både 
ude at ro kajak, SUP-surfe samt natur-
ligvis udforske området i Team Tvilling-
løbevognen. Men det fedeste var nok 
fællesskabet – alle var klar til at hjælpe 
med at få tingene til at lykkes; instruk-
tører, frivillige, gæster med videre. En 
helt fantastisk tur, som klart er anbe-
falelsesværdig, når Agger Athlon igen 
folder sig ud i 2017!

 

Agger Athlon
Agger Athlon er ikke kun lig med triat-
lon, som navnet måske kunne antyde. 
Triatlon, duatlon og alle de andre mere 
ekstreme discipliner er selvfølgelig en 

del af det, man kan kaste sig ud i under 
denne idrætsfestival. Men konceptet er 
bredere end som så og tilbyder trænede 
som ikke-trænede, handicappede, som 
ikke-handicappede, at prøve kræfter 
med en bred vifte af discipliner. Lige-
ledes varierede distancerne i discipli-
nerne, så alle kunne være med, barn 
som voksen, ung som gammel. Selv 
deltog jeg i løb af henholdsvis 2, 6 og 
10 kilometer, hvor jeg i det førstnævnte 
blev sat totalt af, af en flok børn, der løb 
som om de havde stjålet hele slikbutik-
ken!

Centrum for alle løjerne er Agger Havn 
med sit lille klubhus og Agger Tange, 
som strækker sig ud i fjorden mod nabo-
byen Thyborøn. Dette område dannede 
rammen om alt lige fra beachvolley og 
rulleskøjteløb til havsvømning og Agger 
Athlons egen specialitet; Agger Race, 

Agger Athlon 
- Sport i skønne omgivelser
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der består af 6 forskellige discipliner. 
Og derfra breder disciplinerne sig ud i 
Aggers skønne omgivelser.

Agger
Den første aften tog min hjælper og jeg 
en hurtig tur ind til Agger. Jeg havde 
fået at vide, at denne by skulle gemme 
på Danmarks længste handicapven-
lige sti, som løb på diget og i klitterne 
langs stranden. Og sikke en udsigt, der 
var herfra! Jeg fandt en platform, som 
er hævet over stranden og har fuld-
stændigt vue over Vesterhavet. Helt 
fantastisk at se solen gå ned herfra! 
Det var også her ved høfde 90 lige ud 
for platformen, at Agger Athlons første 
konkurrence i havsvømning skulle finde 
sted; men de var allerede ved at pakke 
sammen, da vi nåede frem, så det blev 
der ikke noget sjov ud af.

 

   I de efterfølgende dage kom jeg 
tilbage til Kystvejen, som den hedder, 
på mine løbeture. De førte mig endnu 
længere ud i landskabet som foruden 
hav og fjord bestod af nationalparken, 
som strakte sig milevidt til alle sider. Min 
løbemakker var endda lokal og kunne 

fortælle om, hvad vi så og skulle lægge 
mærke til. Det er helt fantastisk at sidde 
der og nyde naturen uden at skulle for-
holde sig til at køre en elektrisk kørestol.

Tilbage i hytten var der lige tid til et par 
slag kort og lidt hygge med Agger 
Athlons frivillige, inden det var tid at gå 
til ro. For næste dag begyndte de mange 
aktiviteter for alvor.

Havkajak og SUP
Det er noget af det vildeste, jeg har 
prøvet indtil nu. Allerede fredag efter-
middag var jeg ude i kajakken første 
gang – og første gang nogensinde i 
det hele taget. Selvom jeg ikke kunne 
komme frem ved egen kraft, var det 
alligevel en god fornemmelse at mærke, 
hvor nemt og hurtigt, kajakken reage-
rede på selv de mindste bevægelser. 
Samtidig var det super vejr, langt bedre 
end lovet på vejrudsigten, så det var 
virkelig dejligt at sidde her efter et par 
timers køretur. Bare nyde den friske luft 
og de historier fra ham i kajakken ved 
siden af, som holdt mig på ret køl.
   
Min anden erfaring med havkajak kom 
et par dage senere, da jeg blev test-
pilot på sådan en oppustelig gummi-
kajak som tvillingerne bag Team Tvilling 
anvender til at gennemføre deres triat-
lons med mere. Den var lidt mere stabil, 
men stadig ikke helt nok til, at jeg selv 
kunne holde den flydende – men turen    >>
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Vestre Havnepromenade 9
9000 Aalborg – Tlf. 9630 6400

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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rundt i havnen var stadig lige fantastisk. 
Denne øvelse blev endda foreviget på 
regionalt TV i det vestjyske

 

   

En anden ny disciplin for mig var SUP-
surf; forkortelsen for Stand Up Padling 
Surf. Du står op på et surf board og 
padler dig frem. Ganske enkelt i prin-
cippet, men sindssygt svært i praksis 
bare at holde balancen på det board. To 
friske instruktører og erfarne surfere var 
dog helt klar på at løfte mig over på et 
af deres bredeste boards og støtte mig 
på en tur rundt. Jeg har aldrig grinet så 
meget; deres humor kombineret med 
den uvante situation gjorde mig helt 
færdig af grin!

   Lørdag var der så fællesspisning med 
pil-selv-rejer og burgere. En lokal musi-
ker kom også og underholdt med sin 
guitar. Rigtig hyggeligt at sidde der og 
fordøje dagens begivenheder over en 
godt grillet burger og en ”Heavy Agger”.

Vi ses næste år
Efter overrækkelsen af medaljerne 
søndag eftermiddag, hvor min hjælper 
faktisk tog bronze i SUP, var det tid at 
tage hjem og rengøre hytten, pakke 
bilen og tage østpå igen. Med en pakke 
Nuggets og håndbold på telefonen var 
der rig mulighed for at fordøje den 
oplevelsesrige weekend i Agger. Jeg var 
godt og grundigt træt på den hjemtur 
efter at have leget uden for i al slags 
vejr i henved tre døgn. En helt fanta-
stisk følelse, som klart kan anbefales 
jer derude! Selv vender jeg helt sikkert 
tilbage i 2017. Ikke mindst, da en toer-
kajak og en klatrevæg aldrig nåede frem 
til pladsen. Det gør de forhåbentligt til 
næste år, og så er jeg klar på nye udfor-
dringer

Christopher Strøyer
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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

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

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

www.broendumrasmussen.dk 
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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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Se mere på www.mts-aalborg.dk 
Halkjærvej 19   9200 Aalborg SV  Tlf. 96314020 

 
••

BPA CARE APS
Øster Linderupvej 271 • 9740 Aalborg

Tlf. 30 44 00 40 • www.bpa-care.dk

Smede Kroen
Niels Ebbesens Gade 19

9000 Aalborg
Tlf. 98 12 76 84
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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 november - deadline den 20. oktober

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

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

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

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

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

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

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

Goalball:
Anne Louise Vanggaard, tlf. 5219 0605
E-mail: vanggaard_family@msn.com

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

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

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

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

Taekwondo:
Bent Bothager,
E-mail: bentbothager@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

FERIEPLANEN 2016-2017

Efterårsferie uge 42 fra mandag den 17.10.16 - søndag den 23.10.16

Juleferie uge 50 - 1 fra mandag den 12.12.16 - søndag den 08.01.17

Vinterferie uge 8 fra mandag den 20.02.17 - søndag den 26.02.17

Ferieplanen gælder alle aktiviteter. Alle aktiviteter holder lukket på helligdage. Ret til ændringer forbeholdes.
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Sponsoreret



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

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

AALBORG KLOAK & BETON APS
Ebberupvej 1 • 9220 Aalborg Øst • AKB@aalborg-kloak.dk • Tlf.: 70 23 12 14 • www.aalborg-kloak.dk

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Anker Engelunds Vej 11 
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98 18 63 44 
bilens-vaerksted@pc.dk

Vi tager ordentlig hånd om din bil

www.bilensværksted.dk


