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BESTYRELSEN:

Næste blad udkommer primo marts - deadline den 28. januar

IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG

Formand:
JAN KARKOV 
SØRENSEN
Sindalvej 9,
9220 Aalborg Ø.

Kontakt: 4033 2477
jan@ihaalborg.dk 

Bestyrelsesmedlem:
LARS T. 
JENSEN
Skodsborgvej 74,
9270 Klarup

Kontakt: 5162 4635
lhtjdesign@live.com 

4Nordkraft, Teglgårds Plads 1, niv. 9, 9000 Aalborg • Kontor og telefontid: tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00 
4Kontakt: 9816 7282 • kontakt@ihaalborg.dk • www.ihaalborg.dk • facebook/ihaalborg
4Klublokalet, Nordkraft, niv. 9: Det er muligt at låne/reservere klublokalet ved henvendelse til kontoret

Næstformand:
KRISTOFFER
STORMARK
Hvalpsundvej 19,
9220 Aalborg Ø.

Kontakt: 4182 9507
kristoffer@stormark.dk 

Bestyrelsesmedlem:
RASMUS 
STORGAARD
Lindholm Søpark 8, 1. 2.
9400 Nørresundby

Kontakt: 2683 5096
superspasser@gmail.com 

Kasserer:
GERD 
SKANTORP
Heilskovsgade 11,
9000 Aalborg

Kontakt: 2992 2737
gerd@ihaalborg.dk 

Bestyrelsesmedlem:
PER 
WULFF
Smidievej 9,
9574 Bælum

Kontakt: 2077 5811
pwulff42@yahoo.com 

Sekretær:
JAN KROGH   
SØRENSEN
J. Berthelsensvej 15C, St.th,
9400 Nørresundby

Kontakt: 4081 5645
pjank@mail1.stofanet.dk 
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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!

4Redaktør: Anja Kristiansen, Sygehusvej 8, St.7, 9240 Nibe • 2662 5348 • anja@ihaalborg.dk
4Annonceekspedition: Handicapidræt, Agerbakken 21, 8362 Hørning • 8793 3786 • 

info@handicapinfo.dk - hvortil alle spørgsmål vedrørende annoncering bedes rettet!
4Layout & tryk: FL Tryk, Agerbakken 21, 8362 Hørning • 7022 1870
4HUSK! Medlemsbladet også kan læses digitalt på www.ihaalborg.dk -> Medlems-service

2



Formanden har ordet
BESTYRELSEN:

Næste blad udkommer primo marts - deadline den 28. januar

IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG

Formand:
JAN KARKOV 
SØRENSEN
Sindalvej 9,
9220 Aalborg Ø.

Kontakt: 4033 2477
jan@ihaalborg.dk 

Bestyrelsesmedlem:
LARS T. 
JENSEN
Skodsborgvej 74,
9270 Klarup

Kontakt: 5162 4635
lhtjdesign@live.com 

4Nordkraft, Teglgårds Plads 1, niv. 9, 9000 Aalborg • Kontor og telefontid: tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00 
4Kontakt: 9816 7282 • kontakt@ihaalborg.dk • www.ihaalborg.dk • facebook/ihaalborg
4Klublokalet, Nordkraft, niv. 9: Det er muligt at låne/reservere klublokalet ved henvendelse til kontoret

Næstformand:
KRISTOFFER
STORMARK
Hvalpsundvej 19,
9220 Aalborg Ø.

Kontakt: 4182 9507
kristoffer@stormark.dk 

Bestyrelsesmedlem:
RASMUS 
STORGAARD
Lindholm Søpark 8, 1. 2.
9400 Nørresundby

Kontakt: 2683 5096
superspasser@gmail.com 

Kasserer:
GERD 
SKANTORP
Heilskovsgade 11,
9000 Aalborg

Kontakt: 2992 2737
gerd@ihaalborg.dk 

Bestyrelsesmedlem:
PER 
WULFF
Smidievej 9,
9574 Bælum

Kontakt: 2077 5811
pwulff42@yahoo.com 

Sekretær:
JAN KROGH   
SØRENSEN
J. Berthelsensvej 15C, St.th,
9400 Nørresundby

Kontakt: 4081 5645
pjank@mail1.stofanet.dk 

PARASPORT AALBORG

    IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG

Tilpasset idræt for alle • Medlemsblad nr. 185 • november 2018

Peter Rosenmeier 

Fo
to

: P
ar

as
po

rt 
D

an
m

ar
k

VM Guldvinder
        i para-bordtennis B

LA
D

IN
FO

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!

4Redaktør: Anja Kristiansen, Sygehusvej 8, St.7, 9240 Nibe • 2662 5348 • anja@ihaalborg.dk
4Annonceekspedition: Handicapidræt, Agerbakken 21, 8362 Hørning • 8793 3786 • 

info@handicapinfo.dk - hvortil alle spørgsmål vedrørende annoncering bedes rettet!
4Layout & tryk: FL Tryk, Agerbakken 21, 8362 Hørning • 7022 1870
4HUSK! Medlemsbladet også kan læses digitalt på www.ihaalborg.dk -> Medlems-service

Endnu en gang har vores elite i klubben 
opnået flotte resultater. Peter Rosenmeier 
viste moral og slog til, da det gjaldt. Ved 
VM i Slovenien vandt han guld, efter en 
flot finale imod hans rival Alvaro Valera 
fra Spanien. Peter vandt kampen med 3-0 
med sætcifrene 11-8, 13-11 og 12-10. En 
spændende kamp, hvor 2 af sættene kom 
ud i ekstra bolde. Flot comeback af Peter, 
som ved EM sidste år røg ud i kvartfinalen. 
Dejligt at DR havde en god dækning af 
stævnet. På deres hjemmeside kunne man 
følge kampen live. Til gengæld nævnte TV2 
intet i deres sports nyheder.

Det danske landshold i kørestolshockey 
overraskede stort, da de vandt sølv til VM 
i Italien. På holdet var Simon og Mads 
fra klubben. I semifinalen vandt de over 
de forsvarende verdensmestre fra Hol-
land, som ikke har tabt en kamp i flere år. 
Desværre tabte de en spændende finale 
til Italien. En kamp som først blev afgjort 
i straffeskud. Jeg sad og så kampen på 
min mobil - uha, det var spændende. Flot 
klaret drenge, næste gang er det guld    . 
Til stævnet deltog også klubbens næst-
formand Kristoffer, som er international 
dommer i kørestolshockey. 

Heldigvis er det ikke kun hos vores elite, 
hvor det går godt. Vi har også godt fat i 
bredden. En mandag i Vadum svømmehal 
er der godt fyldt op i bassinet. Til Kidz 
håndbold kommer der stadig nye børn til, 
og der trænes nu i begge haller i Gistrup. 
Goalball har haft det svært i starten, men 
nu har klubben 2 hold, der deltager i turne-
ringer. Og efter der er kommet et nyt super 
trænerteam til svømning om onsdagen i 

Gl. Lindholm svømmebassin, er der også 
her kommet nye svømmere i gang. I går 
var jeg til Kidz Hop og Spring i Nordkraft. 
Der var 18 børn og unge, som brugte 
deres lørdag eftermiddag med at hoppe 
i trampoliner, airtracks og meget andet. 

Desværre er der også nogle idrætsgrene 
som har det svært. Vi måtte for eksempel 
holde pause med håndbold i KFUM hallen 
om torsdagen. Der var ikke deltagere nok 
til et turneringshold. Tror ikke pausen bliver 
ret lang, for inden længe er de ”store” fra 
Kidz håndbold klar. Trænerteamet har 
også meldt sig klar, når der igen er spillere 
til et hold.

Den 8. november kom der 80 børn og 
unge fra byens specialklasser til idræts-
dag i Nordkraft. Ved at holde idrætsdage, 
håber vi at få flere børn og unge til at 
dyrke sport i en forening, da de her har 
rigtig god mulighed for at afprøve mange 
af vores idrætstilbud. Dagen er støttet af 
Aalborg Kommunes projekt ”bevæg dig 
for livet”, som har formålet at gøre flere 
borgere i Aalborg Kommune idrætsaktive. 
Der kommer helt sikkert noget om idræts-
dagen i det næste blad. 

Jeg vil slutte denne ”Formanden har 
ordet”, med at ønske alle en glædelig jul 
og et godt sportslig nytår. 

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen
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Velkommen til vores hyggelige juleafslutning 
i Vadum Skytteforenings klublokale i Vadumhallen. 
Der er kaffe på kanden, frugt og slik - og det hele er gratis! 

Også i år har vi julelotteri med masser af præmier til store og små. 
Har du lyst til at give en gave til vores lotteri, siger vi mange tak. 
Vi vil dog gerne have den ugen før. 

Traditionen tro er der selvfølgelig også en  
lille julepose til alle børn og barnlige sjæle. 

I vandet danses der om juletræet flere  
gange, mens vi synger med på julens  
sange og salmer.

Vi glæder os til at se dig, 
så husk dit gode humør og 
penge til lotteriet.

På gensyn!
Bestyrelsen, I.H. Aalborg

Mandag den 10.12.2018 i Vadumhallen • kl. 11.00 – 19.30

Husk!
Det vil være muligt at prøve 

riffel- og pistolskydning.
__________________________

I caféteriaet kan der købes 

flæskesteg og risalamande til 
kr. 100,-

Bestilles mandag den 3/12!

Glædelig jul!
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Den 20. juni afholdt racerunnerne deres årlige klubmesterskab. Trods regn og kulde, 
stillede ti løbere til start og gav den fuld gas, så der blev kamp til stregen.
Det blev dog Christopher Strøyer, der løb af med sejren og blev ”Årets klubmester 2018”. 

Stort tillykke!!!   

Årets klubmester i RaceRunning

6



Jacob tog afsted fredag den 28/9 til 
København for at deltage i træningssam-
ling og Greve afslutningsstævne. Det blev 
en begivenhedsrig weekend. Storebælts-
broen var lukket pga. politiaktion. Dette 
kunne ikke stoppe Jacob, da han hader 
køer så meget. I sidste øjeblik kom vi af til 
Nyborg før alt lukkede til. 

Jacob guidede os ad landevejen ud til 
restaurant Monarch. Her kørte vi lige ud 
gennem politislusen og så var vi på broen.

Der var træning, styrketræning og hyg-
geligt samvær. Jacob var til atletsamtale 
med Mansoor og Peter Kroman. Søndag 
eftermiddag var det tid for stævne. Jacob 
deltog i 1500 m. Humøret var i top og 
Jacob var top tunet, temperaturen var ok, 
men det blæste en del. Jacob løb i mål 
med en verdensrekord, hvor han slog 31 
sekunder af sin rekord fra i sommer, som 
var på 9.31.32.

En utrolig god oplevelse.

Venlig hilsen
Alice

Verdensrekord til Jacob Birkbak i 1500m 
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Torsdag til søndag i efterårsferien var en 
lille samlet trup på 5 deltagere (Stefan, 
Kristoffer, Niklas, Casper og Frida fra I.H. 
Aalborg/Lindholm Badminton klub), samt 
fællestræner (Gitte Paulsen) og træner 
(Benedikte Lyager Frederiksen), til den 
store årlige begivenhed i badminton i 
Odense  –  Denmark Open.  Turnerin-
gen har hidtil været forbeholdt de profes-
sionelle badmintonspillere, men for første 
gang nogensinde, var både Para-spillerne 
og Special Olympics-spillerne inviteret.  
Torsdag var der indlogering af alle holdene, 
og mental opladning til selve turneringen.    
Fredag begyndte dagen med indmarch af 
holdene og herefter bød Stefan Nielsen 
fra Aalborg alle spillerne velkommen med 
disse smukke ord: (først på engelsk) ”Let 
me win, but if I can’t win, let me be brave 
in the attempt”, (og derefter på dansk) 
”Lad mig vinde, men hvis jeg ikke kan vinde, 
lad mig være modig i forsøget.” 

Denmark Special Olympics Badminton
i Odense 
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Så var det tid til divisioneringskampe 
mellem spillerne, da det var vigtigt at 
få indplaceret alle spillerne i de korrekte 
grupper. Da det var første gang nogen-
sinde, at de danske Special Olympics 
deltagere skulle møde internationale 
modstandere (fra Belgien, Tyskland, 
Ungarn og Letland), var det svært at 
kende spillernes niveau før turnerings-
start. Der blev derfor kigget grundigt 
på hver enkelt persons præstation, før 
opdelingen var afgjort. Efter opdelin-
gen skulle selve turneringen begynde, 
startende med singlekampene både for 
herrer og damer. Men der blev lige plads 
til en overraskelse, da vi fik fint besøg fra 
den tilstødende hal (hvor Para-spillerne 
spillede). De to bedste, danske para-
spillere – Cathrine Rosengren og Astrid 

Lilhav Riis – kom nemlig forbi, og var så 
søde at ville spille en opvisningskamp 
imod Stefan (Aalborg) og Mads (Hel-
singør), inden turneringen for alvor tog 
fat. Selvom drengene gjorde alt hvad de 
kunne, var der intet at stille op imod de 
formstærke piger, og de tabte kampen.  

Turneringen kom endelig i gang. Der blev 
gået til stålet under alle kampene! Delta-
gerne fra Aalborg viste storspil, og gav 
den alt hvad de havde i sig. De havde alle 
til hensigt at vise især de udenlandske 
spillere, at danskerne ikke kun er gode 
til badminton på professionelt plan, men 
absolut også i Special Olympics regi. 
Singlekampene fortsatte lørdag.  

Lørdag inden kampstart tog hele dele-
gationen først til Danisa Denmark Open, 
og så verdensklasse badminton, til stor 
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inspiration for samtlige spillere. Nogle 
tog nogle tricks med tilbage i hallen, som 
skulle afprøves, og andre tog oplevelserne 
med hjem i bagagen.  
Da det sidste point var fordelt, var der 
medaljeceremoni. Det endte med følgende 
resultater for Aalborg-spillerne: Stefan nr. 4 
i herresingle (A), Casper nr. 3 (B), Kristoffer 
nr. 5 (D), Niklas nr. 4 (C) og Frida nr. 2 (D).  

Søndag blev der spillet doubler. Her var 
det marginalerne som gav Kristoffer og 
Niklas en 2. præmie (B) og ikke en 1. plads 
i stedet. De tabte 17/21 i 3. sæt til det vin-
dende par fra Letland! Men det var med 
tårer i øjnene, at sølvet blev hængt om 
halsen på dem. Og det var gysernes dag! 
Stefan og Casper blev nr. 3 i herredouble 
(A), og også de var meget tæt på, at få en 
sølvmedalje i stedet for bronze, da de tabte 
deres 3.sæt 20/22!  
 
Selvom det er ærgerligt at tabe de vigtige 
kampe, så var det med æren i behold at 
Aalborg-spillerne drog hjem til det nord-
jyske. Alle havde kæmpet og gjort det 
bedste de formåede under forholdene. 
Hvis ikke spillet havde været optimalt 
for alle i deres egen optik, så havde det 
sociale i hvert fald været i top.  

Vi kan se tilbage på en veloverstået ”dåb” 
for Special Olympics under Denmark Open 
regi, som en del af det internationale 
samarbejde, og kan med stor glæde være 
stolte af danskernes præstation, der var på 
fuld højde med de øvrige landes.
  
Tillykke med de flotte resultater til alle 
de danske spillere, ikke mindst Aalborgs 
islæt. I gjorde det så flot og har god grund 
til at være meget stolte af jer selv.

Benedikte
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Hvad handler det der E-sport egentlig 
om? Er det ikke bare to mennesker med 
en controller, som konkurrerer mod hin-
anden? Nej, det koncept er for nemt og 
kræver ikke den store træning. E-sport 
har til formål at styrke spillernes evne 
til at samarbejde. Det giver et sjovere 
fællesskab, hvor der kan konkurreres 
på et højere niveau. 

Inden for de seneste år, er der sket rigtig 
meget med udviklingen af E-sport. Det 
er ikke længere en sport, hvor man bare 
sidder og hænger foran computeren 
hver for sig, dagen OG natten lang, uden 
at foretage sig meget andet.

I dag handler E-sport i højere grad om 
samarbejde, forståelsen af at være en 
del af et team. Næsten på lige fod med 
at være en fodboldspiller på ethvert 

E-sport i I.H. Aalborg 

hold. Alle skal kende deres rolle i det 
givende spil for at holdet kan præstere.

Faktisk kan vi nok sammenligne E-sport 
med en ”utraditionel” form for grup-
pearbejde, som vi alle kender det fra 
skolen og arbejdspladsen? Fordi i 
begge henseender handler det om at 
finde nogle individuelle kompetencer og 
få dem til at arbejde sammen, som en 
helhed. Tænk over det. Det eneste, som 
er anderledes, er platformen hvorpå 
disse kompetencer får set dagens lys 
og bliver finjusteret, og det, ofte ned i 
mindste detalje.
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E-sport er nu blevet accepteret som en 
”rigtig” idræt, hvor der også spilles på et  
professionelt niveau, og i de store turne-
ringer, er der rigtig mange præmiepenge 
på spil.

Hvorfor skal du vælge E-sport? 
Du skal vælge E-sport, hvis du har lyst til at 
udfordre dig selv på en ny måde. Hvis du 
gerne vil være en del af en sport i udvikling 
og du selvfølgelig elsker at spille på konsol.

Der vil være gode muligheder for at være 
med til at præge udviklingen af E-sport i 

I.H. Aalborg. Du kan blive en af de første, 
som er med til at åbne vejen til E-sport for 
handicappede i Danmark. 

Har du lyst til at høre mere om E-sport og 
eventuelt komme i gang med at spille, kan 
du kontakte mig på:
racerunner2@gmail.com

Venlig hilsen
Michael Thyregod
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Aalborg Øst

www.sportshojskolen.dk

Annebergvej 55     DK-9000 Aalborg 
T:  98 13 13 11

Boulevarden 7 • 9000 Aalborg

Telefon 98 11 76 16

kontakt@aalborg-tandplejeteam.dk

www.aalborg-tandplejeteam.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. 

Der er kun én gang KIDZ Hop og Spring tilbage i 2018, 
og det er den 1. december!

Tjek facebook - KIDZ Hop og Spring for nye datoer i 2019

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. 13.30 -15.00.

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

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

Der vil også 

være plads til 

kørestolsbrugere
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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 og kan 
være behjælpelige med layout, 
tryk, distribution og eventuelt an-
noncesalg til hel eller delvis finan-
siering af bladet.

Vi kan også altid give et godt til-
bud på dine øvrige trykopgaver, 
f.eks. programmer, billetter, plakat-
er, flyers, visitkort, etc.

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

TÆNK  
ANDERLEDES



Støt din forening,
når du betaler med
Dankort i OK’s app

Nu kan du støtte din forening med Dankortet. Hent 
OK’s app, tilføj dit Dankort og støt foreningen, hver 
gang du tanker hos OK. 

Hent appen gratis i App Store og Google Play nu. 

NYHED!
Støt klubkassen 

med Dankort

Dine fordele med OK’s app 

Tilføj Dankortet og støt din klub 

Betal fra forsædet

Få automatisk Coop-bonus

Bliv siddende bag rattet, når du 
vasker bilen

58
06

2
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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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Eniig
Du kan støtte I.H. Aalborg med 2 øre pr. 
kilowatt time strøm, du bruger.
Alle kan støtte os via ForeningsEl, også 
selv om man ikke er medlem af I.H. Aal-
borg. Dette gælder også hvis du er eksi-
sterende kunde hos Eniig. Er du ny kunde 
hos Eniig og skifter du 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 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 

Støt 
klubben

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.

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

under medlems-service

Støt
- de støtter os!
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Østeraagade 8, 2. sal
9000 Aalborg

Tlf. 99 22 32 00
www.arkinord.dk

Arki Nord A/S 



*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.

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.     Sep.
Fodbold 700 kr. pr. sæson Forår: Marts - efterår: September
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 marts - deadline den 28. januar

IDRÆTTERNES KONTAKTPERSONER:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

”Vild med dans”:
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:
Nicolai Graversen, tlf. 5363 5703
E-mail: nicolai_graversen@hotmail.com

FERIEPLANEN 2018/2019

Juleferie uge 51 - 1 fra mandag den 17.12.18 - søndag den 06.01.19

Vinterferie uge 8 fra mandag den 18.02.19 - søndag den 24.02.19

Påskeferie uge 16 fra mandag den 15.04.19 - mandag den 22.04.19

Ferieplanen gælder generelt alle aktiviteter med mindre, du hører andet fra din træner. Alle aktiviteter holder lukket på helligdage. Ret til ændringer forbeholdes.

4

4

4

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!



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

Når samarbejde 
betyder noget

www.jorton.dk

Løkkegade 25 • 9000 Aalborg

98 12 19 46

Cykler - El Cykler - Scooter

Raleigh  
Avenue  
Nishiki

Vi ski�er 
din slange 
for 100 kr

Hustømrerne A/S

Tømrerfirma på 99’ år

Kvalitet til tiden - 
med fokus på socialt ansvar

Aarhus – Aalborg – Aabenraa
www.hustømrerne.dk



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

Vi udfører alle former for smed- og hydraulikopgaver.

Eftersyn af materiel, nyopbygninger samt
vedligeholdelse af maskiner.

Vi er fast servicepartner for Fassi, Heil, Hyva, Zepro og
Joab renovationsaggregater.

Ingen opgaver er for stor og ingen opgave er for lille

KRAN • HEJS • LIFT • RENOVATIONSAGGREGAT • SERVICEEFTERSYN

Forhandler: FASSI • SCAN-HEJS • HEIL • BAKKEGRAB
v/ Søren Rosenkilde

Nibevej 54 • 9200 Aalborg SV • Tlf.: 2060 3646 Døgnvagt

Hos Bananen
Lunderaardsvej 103 • DK-9490 Pandrup • Mob: 22 73 52 04 • Mob: 40 10 48 04 • E-mail: martin@hosbananen.dk • www.hosbananen.dk


