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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

Nu er efterårssæsonen kommet godt i 
gang efter sommerferien. En sommer 
hvor vejret ikke var det bedste. Det var 
også en sommer, hvor klubben havde en 
del deltagere til udenlandske stævner. 

Sommerens højdepunkt i Aalborg var 
for mange DGI landsstævne. Et flot 
arrangement som fik stor ros fra mange 
sider. Nogen vil nok spørge ”hvor var 
handicapidrætten?” Vi forsøgte i starten 
at blive en del af landsstævnet, men det 
lykkedes desværre ikke, og det syntes 
jeg var en stor skam. Jeg håber, at det 
lykkes til næste Landsstævne – for selv-
følgelig skal Parasporten være med - vi 
er også en del af idrætten i Danmark. 

Vi er til gengæld blevet opfordret til at 
søge om værtskabet til Speciel Olym-
pics Landsstævnet 2020. Lad os bruge 
byen og havneområdet til idræt, lige 
som ved Landstævnet. Ingen skal være 
i tvivl om, at den weekend dyrker ca. 
1500 mennesker med handicap idræt i 
Aalborg. Lad os kombinere idræt med 
koncerter, events, gadeløb og meget 
mere.  I nærmeste fremtid har jeg et 
møde med Aalborg Kommune, hvor vi 
får lavet en kanon ansøgning. 

Igen blev sommersportsskolen en 
succes. Der var 59 deltagere, som havde 

tilmeldt sig atletik, vild med dans, fod-
bold eller håndbold. Næste års sports-
skole bliver måske i nye rammer, da Løv-
vangskolen er delvist lukket. Der er kun 
special klasserne tilbage. Men en ting er 
sikkert. Der bliver sommersportsskole i 
den første uge af skolernes sommerferie 
2018 (uge 27). 

Lørdag den 23. september var der 
Parasportens Dag i Tornhøj Idrætscen-
ter. Det var en sportsdag for børn og 
unge med handicap. Dagen blev lavet 
3 steder i Danmark på sammen dag. 
Parasportens Dag var en del af Parasport 
Danmarks store kampagne ”Hvor svært 
kan det være?”, der går ud på at få flere 
børn og unge med handicap i gang 
med at dyrke idræt. Pga. deadline til 
dette blad kommer der først noget om 
Parasportens Dag med i næste blad.

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen
Formand
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Søndag den 14. maj kl. 23:00 steg den 
aalborgensiske del af Danmarks trup 
og stab på toget i Aalborg. Herfra steg 
Lasse Jensen og Sean Poulsen på, samt 
træner Martin Langballe og ’Head og 
delegation’ Mogens fra Jerslev.  

For Lasses vedkommende var dette 
hans første landsholdsudtagelse. Foran 
os havde vi en tur ned gennem det 
ganske danske land, hvor den øvrige del 

af delegationen steg på undervejs. Efter 
en lang nat med DSB, kom vi alle sikkert 
frem til Kastrup lufthavn næste morgen. 
Med 10 kvinde- og herrespillere samt 
fire trænere og en leder for delegatio-
nen gik turen herfra mod Hviderusland. 

Hele truppen summer på dette tids-
punkt af spænding og glæde men 
bærer også præg af en række trætte 
ansigter, som efter en lang nat har ca. 

I.H. Aalborg spillere repræsen-
terede Danmark til Baltic Cup 
i Hviderusland

   >>

Fra venstre: Lasse Jensen & Sean Poulsen
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20 timers rejse foran sig. Rejsen til Hvi-
derusland gik med fly fra Kastrup til 
Riga, herfra videre til Mindsk og til sidst 
med bus til Hrodna, som var værtsbyen 
for fodboldstævnet. Vi ankom sammen 
med Estlands trup sent om aftenen, 
hvor nogle hviderussiske frivillige stod 
klar til at tage imod os og indlogere os 
på vandrehjemmet.

Tirsdag den 16. maj var det endelig tid 
for spillerne til, at snøre fodboldstøv-
lerne og trække den danske landsholds-
trøje over hovedet, for nu skulle turne-
ringen begynde. Efter en flot åbnings-
ceremoni med mange tilskuere, musik 
og indmarch gik den første dag med 
divisionerings- og opvarmningskampe. 
Her vandt kvinderne sikkert over Hvi-
derusland mens herrerne mødte nogle 
lidt for stærke hold. De tabte bl.a. med 
2-0 til Rusland som efterfølgende vandt 
turneringens pulje 1.

Efter en dag med fodbold blev herre-
holdene inddelt i to puljer hvor Dan-
mark endte i pulje 2, mens pigerne blev 
samlet i én pulje. Samme dag blev der 
mulighed for en guidet tur i Hrodna, 
som var den lokale by. 

Trods sine ca. 360.000 indbyggere 
mente de lokale, at det var en lille by. 
Det viste sig, at byen havde en masse 
at byde på, med både flotte bygnings-
værker, parker og lækre restauranter. 

Nogle af spillerne var på jagt efter en 
McDonald’s, men vi blev forklaret at der 
ikke fandtes McDonald’s i Hviderusland, 
da regeringen ikke vil have den salgs 
usunde restauranter i landet. Spillerne 
fandt så i stedet Burger King, som kunne 
slukke deres lyst til junkfood.

Turneringens anden dag var foruden 
en bagende varm sol, fyldt med vigtige 
kampe. Pigerne gav sig selv et godt 
udgangspunkt hvor de var sikret fina-
lepladser, mens herrerne var endt i en 
mere lige pulje hvor finalepladserne 
endnu ikke var sikret. 

Efter kampene ventede der endnu et 
eksotisk måltid hjemme i lejren. Det kan 
roligt siges, at spillerne fik en alternativ 
madoplevelse under hele opholdet i 
Hviderusland. Til trods for, at det var et 
stykke fra danske standarder, skal alle 
spillerne have stor ros for deres vilje til 
at prøve noget nyt. Aftenen gik ligesom 
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de øvrige aftener med social hygge og 
samvær, hvilket har været en fornøjelse 
at observere fra trænere og leders side.

På tredjedagen skulle herrerne forsøge 
at kvalificere sig til guldfinalen, men 
efter en lidt for dramatisk semifinale 
med flere skader måtte vi se os overvun-
det af det Litauiske  mandskab. 

Herrerne spillede således bronzekamp, 
som de desværre tabte efter vi havde 
et hav af chancer, men desværre ikke 
fik dem udnyttet. Kvinderne mødte 
atter engang det stærke russiske hold, 
men også denne gang måtte de se sig 
slået. Til trods for en stor fight og stærk 
holdånd.

Den sidste aften blev spillerne præsen-
teret for en tre retters menu, som de fik 
lov at nyde uden os trænere og ledere, 
som alle var til træner/leder aften. 

På dette møde var der fra organisatio-
nens side store roser til de danske hold, 
som særligt gjorde opmærksomme på 
sig selv ved et stærkt sportsmanship. 
Danmark var altid garant for en god 
fight, fairplay, stærk holdånd og en altid 
en positiv udstråling. 

Alt i alt var turneringen i Hviderusland 
en rigtig stor oplevelse. Vi oplevede et 
nyt land, en fremmed kultur, særlige 
madretter, en masse fodbold og ikke 
mindst en masse god humor. Fra alle 
trænere og ledere skal der lyde en stor 
tak til alle spillere. Dertil lyder der på 
spillernes vegne også en stor tak til I. H. 
Aalborg for støtten.
Flere I. H. Aalborg spillere har lands-
holds-ture i vente. Turen går til Norge 
for Flemming Nielsen og Edwin Onen, 
mens Lynge Kragelund tager til Spanien.

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

aalborg@jorton.dk - www.jorton.dk

ELSALGAALBORG.DK

8



Tove Knudsen tog afsked med svøm-
meafdelingen i Vadum mandag den 
12. juni, hvor IHA afholdte en mindre 
reception.

Tove har været i IHA i 42 år og blev i for-
bindelse med sit 40 års jubilæum også 
æresmedlem i klubben. For Tove var det 
en bevæget dag. Der var folk, som hun 
har undervist i 30 år, hvilket gjorde det 
meget vemodigt. 

Til gengæld kunne Tove så glæde sig 
over, at hun nu med god samvittighed 
kan holde fri hver mandag. Og som 
folkepensionist er det jo altid rart selv 
at kunne disponere sin tid.

Vi takker Tove for de mange år i klub-
ben og ønsker alt godt for pensionist 

Fin afslutning for 
Tove Knudsen

tilværelsen, som forhåbentligt også 
indebærer lidt motion. Vi har ofte hørt 
Tove fortælle om, at man skal blive ved 
med at holde sig i form.

Som en trøst for de mange svømmere, 
der har haft med Tove at gøre, kan vi 
oplyse, at Tove stadigvæk vil være en 
aktiv del af vor juleafslutning i Vadum-
hallen.
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”Det er med stolthed, at vi kan fortælle, 
at vores egen Simon Damtoft Christen-
sen, har været ude og repræsentere 
Danmark til VM på flotteste vis.
 
Drengene kæmpede hårdt og sluttede 
turneringen som nr. 9, efter sejr over 
Canada, hvor Simon scorede.
   

VM I kørestolsfodbold 
2017 FIPFA World Cup i USA

Med holdet og Simons enestående 
præstationer, går ligaen en spændende 
sæson i møde. Sidst men ikke mindst, 
kan vi fortælle, at Frankrig blev ver-
densmestre.

Kørestolsfodbold/Powerchair football 
Aalborg
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Aldrig før har så mange atleter været 
tilmeldt RaceRunners Camp & Cup på 
Frederiksberg, hele 320 atleter, dommer 
og hjælpere var samlet i 7 dage omkring 
faciliteterne ved Tre Falke Skolen på 
Frederiksberg. Der deltog løbere fra Bra-
silien, England, Færøerne, Norge, Polen, 
Portugal, Rusland, Scotland, Spanien, 
Sverige, USA, Østrig og Danmark. Stæv-
net blev en kæmpe succes, hvor der 
selvfølgelig var lidt udfordringer rent 
logistisk for at servicere alle disse men-
nesker, hvor en del har specielle behov, 
men det løste Mansoor (Landstræner) 
og hans stab til perfektion. 

Vi havde 3 løbere fra Aalborg Race-
running til at repræsentere I.H.-Aalborg 
Michael Thyregod, Jacob Birkbak og 
Maria Hald. Vi må sige at medalje høsten 
ikke blev så stor som de sidste mange 
år, men dejligt at konkurrencen er ved 
at være så stor, at medaljer ikke bare er 
en selvfølge. Jacob Birkbak fik en bronze 
medalje på 400 M RR1, hvilket trods 
alt reddede æren for Aalborg. Maria 
Hald fik en personlig bedste på 100 M, 
men det rakte desværre ikke til medalje, 
Michael Thyregod fik desværre en skade 
og måtte udgå. 

VM i racerunning 
på Frederiksberg

Heldigvis handler denne uge ikke kun 
om træning og konkurrencer. Fælleskab 
og samvær var også en meget vigtig 
faktor på Campen. Nye og gamle ven-
skaber mødtes og man fandt sammen 
om aftenen i små grupper, hvor den 
danske hygge blev udbredt til resten af 
verden. Lørdag aften var der som altid 
fællesspisning og fest lang ud på natten. 
Her var kørestol absolut ingen hindring 
for en sving om, og limbo blev der tra-
dition tro også danset uanset handicap. 

En venlig opfordring til de andre løbere 
i Aalborg, kom nu ud af start hullerne og 
vær med på næste års Camp.

Henrik Nielsen
Racerunning Aalborg
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Sejlads er en dejlig sport, og i klubben 
har vi tre små enmandsbåde og en sko-
lebåd (Olsen twin), hvor der er plads til 
2 personer. Det gør det muligt at lære 
at sejle, da begge pladser kan styre 
båden. Senere kan man så prøve at sejle 
enmandsbådene.

Sæsonen er fra maj til oktober, og vi 
sejler hver tirsdag og torsdag, hvor der 
også er hjælpere til at sørge for, at alle 
kommer i bådene. Det er fuldstændigt 
sikkert at sejle, da vi har en følgebåd 
med under hele sejladsen.

Sejlads
I år var vi så uheldige, at da vi på twin 
båden skulle montere et fald, ja så knæk-
kede masten. Det viste sig, at masten var 
irret over under et beslag. Dog var det 
heldigt, at det ikke skete, mens vi sej-
lede, men mens båden lå ved kaj.

Derfor har vi her sidst i juli måned fået 
en ny mast på twin båden, hvor der er 
lidt større afstand til bommen, så der er 
bedre plads til selv de højeste.

Sæsonen er snart ved at være ovre for i 
år, da vi jo stopper med at sejle i oktober 

12



måned. Men vi er klar til næste sæson, 
hvor vi gerne vil have flere til at sejle. 
Vi har plads nok, så kom ud til os i 
Aalborg Sejlklub Marina Fjordparken 
Skydebanevej, så du kan prøve, om 
sejlads er noget for dig.

Til slut vil vi sige velkommen til Per-
nille, der er begyndt at sejle igen.

Med sejler hilsen
Kim
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Når samarbejde 
betyder noget

www.jorton.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

Bøgildsmindevej 25 • 9400 Nørresundby
Tlf.: 98192855 • www.vts-as.dk

Vendsyssel Trailer Service A/S 

Vendsyssel Trailer Service A/S er specialister indenfor reparation, 
opbygning og syn af sættevogne, anhængere og trailere.

Karlskogavej 14
9200 Aalborg SV

70 20 17 33 www.ia-vvs.dk

adm@ia-vvs.dk

Ib Andersen VVS A/S
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   >>

Aalborg Y’s Men’s Club Aalborghus, var 
vært til en gang minigolf på Skydeba-
nevej lørdag den 9. september. Det var 
en slags trøstepræmie til klubben, da vi 
var indstillet til en stor pris for klubbens 
ungdomsarbejde. Prisen gik desværre til 
en spejdergruppe, men vi fik altså lidt 
penge og en invitation til minigolf.

Hele ungdomsafdelingen fra IHA blev 
inviteret, men der var desværre ikke 
mange fremmødte. Til gengæld fik de 
fremmødte med ledsager en fortræf-
felig formiddag. Der var solskin fra 
morgenstunden og hele formiddagen 
– efter dejlig efterårsdag.

 De fremmødte gik fluks i gang med de 
18 huller – der var mange udfordringer. 
I forhold til en håndbold, som nogle af 
de unge leger med om mandagen, så 
var denne kugle meget lille – og svær 
at holde styr på. Og køllen – den havde 
det med at vende forkert af og til. Men 
det var ikke kun de unge, der havde 
problemer, for da en af mødrene ikke 
kunne ramme kuglen rigtigt, udbrød 
håndboldspilleren: ”du er heller ikke til 
at ha’ med i byen, mor”.
 
De mange udfordringer fik tilmed 
navne. På et af de 18 huller, var der et 
hus. Det blev både kaldt et hundehus 

Aalborg Y’s Men’s Club 
Aalborghus inviterede I.H. Aalborgs børne- og 
ungdomsafdeling en tur på minigolfbanen

15



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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… og en kirke.  Men der var også store 
sejre: Hole in one = slå 1 slag til kuglen 
og den gik i hul på det ene slag. På de 
store golfbaner er der  1 flaske whisky / 
en bil /en pengepræmie til disse dygtige 
spillere. Vi nøjedes med en sodavand, da 
vi havde spillet alle 18 huller.
 
Med venlig hilsen
Gerd Skantorp
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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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KIDZ Hop og Spring er trampoliner, airtrack, hoppepuder, forhindringsbaner og 
meget mere. DGI’s dygtige instruktøer er klar til at hjælpe, og der kommer helt 
sikkert sved på panden. Der er oprettet en FB gruppe der hedder KIDZ Hop og 
Spring, så tjek den ud samt I.H. Aalborgs FB side. 

De planlagte datoer for resten af året er: 
7/10 - 28/10 - 18/11 - 9/12

Så kom og vær’ med til at hoppe og springe, tumle og lege sammen med andre 
børn og unge.

Målgruppe: Børn og unge med udviklings handicap.

Sted: Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg - Multisalen niveau 3.
Tidspunkt: kl. 12-13.30

Gratis for medlemmer og 40,- pr. pers. for ikke medlemmer med funktions- 
nedsættelse. Ingen tilmelding - bare mød op!

Vi glæder os til at se jer!

KID
Z Hop og Spring
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Se mere på www.mts-aalborg.dk 
Halkjærvej 19   9200 Aalborg SV  Tlf. 96314020 

 
••

Boulevarden 7 • 9000 Aalborg

Telefon 98 11 76 16

kontakt@aalborg-tandplejeteam.dk

www.aalborg-tandplejeteam.dk
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Mange tusind unge danskere med et 
handicap går glip af det fælleskab, som 
findes rundt om i landets sportsklubber 
og idrætsforeninger, selvom tilbuddene 
findes flere steder i landet. En af de stør-
ste udfordringer for de 50.000 børn og 
unge med handicap og deres familier er, 
at det har været svært at finde de klub-
ber og foreninger, som tilbyder sport for 
mennesker med et handicap.

Parasport Danmark har derfor lanceret 
en portal hvorsværtkandetvære.dk,
hvor personer med et handicap og 
deres pårørende hurtigt og nemt kan 

HVOR 
SVÆRT 
KAN DET VÆRE
I Danmark er der 100.000 børn og unge under 24 år med et han-
dicap. Heraf skønnes mindst halvdelen at kunne have glæde af 
parasport, men højst 10 pct. har jævnligt deres gang i den lokale 
sportsklub. Ser man på samme aldersgruppe uden handicap, er 
tallet over 50 pct. Det ønsker Parasport Danmark at gøre noget ved 
med den nye digitale løsning: hvorsværtkandetvære.dk 

få et overblik over de tilbud, der findes 
i lokalområdet. Det er håbet, at det vil 
få mange flere børn og unge med et 
handicap til at blive en del af klublivet 
og det fællesskab, som hundrede-
tusindvis af danske unge har glæde 
af hver eneste dag.

I I.H. Aalborg er vi selvfølgelig også 
meget interesseret i at få flere børn 
og unge i gang med at dyrke idræt, 
og skulle du eller en du kender have 
spørgsmål, er I meget velkomne til at 
kontakte os på: kontakt@ihaalborg.dk
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Det er muligt at betale via MobilePay*: 32929 

(og ja, nummeret er rigtigt :-)). 

Husk at oplyse dit medlemsnummer. 

*MobilePay kan IKKE bruges til at betale klublotto med.

Nu er det blevet 
nemmere at betale!

MobilePay 32929

22



Eniig
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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TÆNK  
ANDERLEDES

FL Reklame · 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 even-
tuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykop-
gaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af 
vores erfaring...

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870
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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. 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
• HUSK - at give kontoret besked ved flytning, ændring af e-mail og   
 mobilnummer.

Administrationen

Takster
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Næste blad udkommer ultimo november - deadline den 19. oktober

IDRÆTTERNES KONTAKTPERSONER:

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

Fodbold begyndere:
Per Mørch, tlf. 6022 5183
E-mail: permorch@gmail.com

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

Atletik:
Kontoret, tlf. 9816 7282. NB: Atletik holder 
pause indtil videre pga. for få tilmeldte… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Electric Wheelchair Hockey:
Nicolai Graversen, tlf. 5363 5703
E-mail: nicolai_graversen@hotmail.com

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

Taekwondo:
Kontoret, tlf. 9816 7282. NB: Taekwondo hol-
der pause indtil videre pga. for få tilmeldte…

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

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

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

Floorball:
Kontoret, tlf. 9816 7282. NB: Floorball hol-
der pause indtil videre pga. for få tilmeldte…

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

FERIEPLANEN 2017/2018

Efterårsferie uge 42 fra mandag den 16.10.17 - søndag den 22.10.17

Juleferie uge 51 - 1 fra mandag den 18.12.17 - søndag den 07.01.18

Vinterferie uge 8 fra mandag den 19.02.18 - søndag den 25.02.18

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

4
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NB! I sidste blad skrev vi, at 
juleferien var fra uge 50-1. 

Men vi får lige en idrætsuge 
mere :-)



Følfodvej 30 • 9310 Voldskov
Tlf. 98 29 35 05

adm@vme-as.dk • www.vme-as.dk



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

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

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

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


