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Næste klubblad 
 
Deadline for (nr. 5-2008): Søndag d.19 Oktober. 2008  
 
Artikler sendes til; 
Kirsten Eskildsen Møller 
Møllevej 50 
Felsted 
6200 Aabenraa 
eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt.dk 
 
Artikler bedes så vidt muligt være forfattet i Times New Roman, 14 pkt, i to spalter med lige højre margen. 
Overskrifter i Arial 20 pkt fed. Billedtekst og forfatternavn i  Arial 12 pkt. Margin: 2,5 cm. top og bund samt 2 cm. 
højre og venstre. Bekendtgørelser, ”annoncer” og lignende kan være i èn spalte på tværs af hele siden – med 1 pkt. 
ramme omkring. 
 

Forside 
Viser børnene lige efter starten på ”Børneløbet II” på vej op ad gågaden ved dette års 9. udgave af foreningens 
Aabenraa Bjergmarathon. 
”Børneløbet II” var 1500m langt og blev ført an af foreningens 10årige Alexander Salby fra start til mål. I denne 
sammenhæng stillede han op for hjemrode fritidshjem.  
 

 



Formanden har ordet 
 
Vi er på vej ind i anden runde af vores 
hovedsæson – sommersæsonen – selv 
om afdelingen faktisk aldrig ligger helt 
stille. 
Årets Bjergmarathon fortsatte frem-
gangslinjen med ny deltagerrekord og 
uden fejl (så vidt jeg ved – selv om der 
da er tidspunkter, hvor man kan få sved 
på panden – noget som næppe mange 
udeforstående overhovedet bemærker). 
Oven i blev arrangementet valgt til 
månedens succes i Jydske vestkysten – 
noget som de 5 ophavsmænd/kvinder 
til løbet kan være stolte af. Det er altid 
dejligt at opleve, når ens ideer er 
levedygtige. Men ikke kun de 5, men 
hele afdelingen har grund til at være 
stolte. Mange  medlemmer har gennem 
årene været med til at gennemføre og 
udvikle arrangementet, så vi i dag har 
et arrangement, der er et godt aktiv for 
afdelingen. 
 
Nærmest rutinemæssigt vandt Anne 
Møller det danske hækmesterskab – og 
nu skal man være meget forsigtig med 
at gøre det til noget selvfølgelig, for det 
er altid en præstation at vinde et dansk 
seniormesterskab. Når bladet 
udkommer, kender vi muligvis 
resultaterne fra Landsturneringen for 
ungdom, hvor de 12-15 årige piger har 
kvalificeret sig til finalen, ligesom det 
er tilfældet for Danmarksturneringen, 
hvor kvindeholdet igen har formået at 
komme i finalen.  
Sikkert er det til gengæld, at vi ved 
hvordan det er gået med vores årlige 
triathlon, hvor alle sejl er sat til for at få 

et godt stævne. Godt gået, når man 
tænker på de mandskabsmæssige 
problemer, aktiviteten har været 
igennem. 
 
Noget af en overraskelse var det, da det 
kom frem, at der er planer på højeste 
sted om fusion mellem DIF og DGI. 
Når man for få år siden ytrede tanker 
om noget sådant – bl.a. med 
udgangspunkt i det dobbeltarbejde, der 
var og konkurrencen med sig selv, så 
blev der set meget skævt til en, specielt 
blandt højere placerede DGIfolk. Nuvel 
– det er ingen skam at ændre 
standpunkt, når der er gode grunde for 
det. Selv om det set med mine øjne er 
den rigtige vej at gå, så er det heller 
ikke uden problemer. 
 
Fornylig var jeg – efter anbefaling fra 
Petra Vig Jørgensen, der er 
uddannelsesansvarlig i DGI-
Sønderjylland – på et kursus i noget, 
der hedder ”Triologi”, det nyeste inden 
for foreningsledelse. Det er ”opfundet” 
af en forening på Herningegnen, der 
siden indførelsen af det har haft 
forrygende succes. Det er umuligt at 
gengive alt her nøjagtigt, men ud fra, at 
der er brugt megen tid på afdelingens 
struktur de sidste år, finder jeg det 
relevant at fremdrage nogle ting fra 
kurset: 
Dejligt var det at høre, at de 
retninglinjer, man der havde for 
selvstændighed i de forskellige opgaver 
i foreningen, er meget lig dem, vi 
tilstræber i vores struktur.  
En meget stor forskel var, at deres 
bestyrelse kun bestod af 3 personer 



(deraf navnet triologi). Det gav en 
effektiv foreningsledelse – 3 får vendt 
problemerne hurtigt osv.  
Flere tilstedeværende pegede på de 
demokratiske problemer ved, at alle 
ligesom ikke rigtig var repræsenteret. 
Svaret var bl.a., at man ikke kan tage 
højde for alle problemstillinger, 
undervejs må man korrigere osv, og når 
man har en nogenlunde fælles retning 
og et forpligtende fællesskab, kan det 
ikke gå helt galt. 
Som sagt er vi med en 8 personer stor 
afdelingsbestyrelse langt fra dette, men 
vil dog effektivisere det en smule ved 
at nedsætte et forretningsudvalg. 
3er-modellen fortsatte i princippet i de 
forskellige udvalg og underudvalg: 3 i 
hvert udvalg. 
En meget stor forskel fra os var, at de 3 
i selve bestyrelsen ikke havde andre 
funktioner i foreningen – deres opgave 
var bestyrelsesarbejde/udvikling. Det er 
der ikke mange hos os, der kan ”nøjes” 
med. Tværtimod. 
Det er selvfølgelig et centralt problem 
for os. Det gør, at nogle ting bliver 
gjort halvt/mangler kvalitet - at nogle 
ideer slet ikke kommer til udførelse.  
 
De havde for resten også et 
arrangementsudvalg, der lavede ”skøre 
ting”. Det kunne være alternative ting 
som f.eks. vores gamle 
handicapturnering, arrangementer på 
tværs af årgange/aktiviteter, anderledes 
fester, sporsorløb f.eks. over 
vandgraven osv. 
 
Og så skal der ses lidt OL. 

Helge Laursen  

Stolevask d. 8.7. 
 
Med lidt nølen havde jeg, efter at have 
talt med en af de meget aktive forældre 
(Susanne), sagt ja til igen at påtage os 
stolevasken efter ringridningen. Det er 
lang tid i forvejen – altså lang tid før, at 
man kan sige noget om, hvem der kan 
hjælpe. Det var med lidt bæven op til 
dagen – om der nu kom hjælpere nok 
og først mandag aften – dagen før – var 
hjælperne på plads – og i et pænt antal. 
 Der blev gået rigtig til den, så med 
opstart kl. 9.30 var vi færdige kl. 14.30. 
Nogle var med hele vejen, og andre 
nogle timer Heldigvis var ringridningen 
i år ikke så våd som sidste år, så stolene 
var også nemmere af rengøre. (der var 
faktisk nogen, der gav udtryk for, at det 
var ganske hyggeligt. 
Der var flere eksempler på, at voksne 
kom med børn/familier, men ellers et 
bredt udpluk – fortrinsvis atletikfolk, 
der hentede et pænt tilskud til 
foreningens drift. 
En stor tak til hjælperne, som var: 
Familien Garbrecht, familien Salby, 
Anette Hansen og hendes 3 piger, Lars 
og Marie Aagaard, Kirsten og Jan Erik 
Eskildsen Møller, Finn og Jesper 
Jakobsen, Andreas Lauritzen, Jesper 
Lycke, Allan og Helge. 
Helle Kulby og Ljudmilla havde meldt 
sig til senere på dagen, og kom således 
ikke i gang – også tak til dem, for 
havde opgaven været som sidste år, 
eller færre havde meldt sig, så ville 
man have sat pris på forstærkning 
senere på dagen. 

Helge 
 



 



 



”Sønderborg Games” d.31/5 på Sønderborg stadion 
 

 
De 10 – 11 årige piger der var med, Nina Ilsø, Anne Mette Christiansen, Karen Boisen og 
Mette Kraak, som alle fik rigtige mange medaljer med hjem. 

 
Lørdag d.31.maj havde Vidar atletik 
inviteret til Sønderborg Games med del-
tagelse af børn og unge i alderen 10 til 
19 år.  
AAIG havde samlet 21 deltagere og vi 
var dermed et af de største hold der del-
tog. Ud over deltagelse af de nærmeste 
naboklubber var der også deltagelse 
langvejs fra, som TSV Nord Harrislee, 
TSV Bordesholm, LG Weihe-Adelby, 
SG TSV Kronshagen/Kielser, Preetzer 
TSV og Viborg AF. 
Stævnet startede kl.12.00 i strålende 
solskin til glæde for udøvere og de 
mange hjælpende forældre, ikke mindst 
foreningens egne, som var talrigt frem-
mødt for at yde support og tage sig af 
dommer tjanser. 
Hos de 10-11 årige piger, se billede 
øverst, lykkedes det Karen Boisen at 
vinde længdespring i 3,51m og Nina 
Ilsø vandt boldkast med 28,91m og de 

to andre Anne Mette og Mette K. klare-
de sig også fint ved at vinde flere 
medaljer af sølv og bronze. 
Ved de 12-13 årige piger gjorde Anna 
Thorndahl Thomsen sig bemærket ved 
at vinde 600m i tiden 1.59,4min og det 
samme gjorde Marie Aagaard også i 
henholdsvis kuglestød (9,73m), diskos-
kast (19,65m) og spydkast (23,22m). 
Ida Ilsø var ligeledes med i denne grup-
pe og hun fik en bronzemedalje i 
kuglestød. 
Ved de 14-15 årige piger var der guld til 
følgende:  
Michelle Kulby (200m-30,1sek.), Nata-
lie Lassen (800m-2.26,0min) og 
(3000m-11.13,6min), Julie Tjørnelund 
(80m hæk-14,2sek), Maja Ilsø (højde-
1,55m), (længde-4,77m) og (kuglestød-
9,89m), Lykke Kristensen (trespring-
9,23m) og (spydkast-15,80m) plus an-
den og tredje pladser. 

 



Hos de 16-17 årige piger var Tenna 
Christensen med i 100m og 200m, hvor 
hun dog måtte tage til takke med en 3 
plads på 100m i tiden 13,4sek og en 4 
plads på 200m i tiden 28,5sek efter de 
meget hurtige tyske deltagere. 
Det lykkedes dog Christina Hamann at 
vinde diskoskast med et kast på 18,54m 
og spydkast med 20,80m – flot gået! 
Ved de 10-11 årige drenge var Jonas 
Garbrecht med i 5 øvelser, hvor han 
vandt de 4 (60m-9,3sek), (60m hæk-
12,7sek) og (længde-4,15m), samt blev 
nr.3 i boldkast (33,71m). 

 
Jonas Garbrecht ved 60m hækkeløb. 
 
Hos de 12-13 årige drenge var brødrene 
Mikkel og Sebastian Garbrecht med, 
samt Kristoffer Thomsen.  
Sebastian og Mikkel tog sig af hen-
holdsvis 1 og 2 pladsen på 200m i 
tiderne 30,4sek og 31,6sek. Mikkel 
vandt ligeledes 600m i tiden 1.56,0 min 
i skarp konkurrence med Kristoffer 
Lund fra Vidar. Kristoffer Thomsen 
vandt spydkast i flot stil med et kast på 
35,36 m - så alle tre 12-13 årige drenge 

havde medaljer med hjem, endda i flere 
forskellige metaller. 
Charles Kamau var den eneste 14-15 
årige dreng foreningen havde med den-
ne dag og alt hvad han stillede op i 
vandt han, endda meget suverænt i for-
hold til nr.2. Øvelserne var højdespring 
med 1,70m og spydkast med 35,65m. 
Hos de 16-17 årige drenge var Dan 
Grama med på 100m, som han vandt i 
tiden 11,6sek og 200m, ligeledes en før-
steplads i tiden 23,1 sek. 
Vores 18-19 årige Mads Erik Beck stil-
lede op i de samme heat som Dan, 
selvom han er noget ældre, men det 
gjorde faktisk øvelserne mere spænden-
de, da specielt Dan nærmere sig Madses 
tider og faktisk slog Mads på 200m 
denne dag. Mads løb 100m i tiden 
11,6sek og 200m i 23,2 sek håndstop-
pet. 

 
De meget flotte medaljer som Vidar atletik 
havde fået lavet til Sønderborg Games. 
 
Alt i alt et vellykket stævne både for 
arrangører og AAIG. 

 
Lars Bo Hansen

 

 



Klubmesterskab i enkeltstart. 
D. 4 Juni afholdt vi klubmesterskab i 
30 km. enkeltstart. Der var i år over 30 
til start hvilket næsten var dobbelt så 
mange som sidste år. Der blev stillet til 
start med de dyre enkeltstartcykler, 
pladehjul, enkeltstarthjelm og hvad der 
ellers hører til af gejl. Der blev cyklet 
til den fra alles side og blev kørt nogle 
gode tider til trods for en hård vind. 

 
Vinder blev for mændende Jens 
Gydesen og for damerne Marianne 
Balleby Larsen. 
Da vi så var færdige med at cykle var 
der grill og præmieoverrækkelse hos 
Finn og Bodil. 

Der var godt fyldt på terrassen, men der 
var rigtig hyggelig stemning og der 
blev spist grillpølser til den store 
guldmedalje. Vi takker for den gode 
opbakning og håber på ligeså stort 
fremmøde næste år. 
 

Placering Navn: 
1 
omg: 

2. 
omg  Sluttid: 

1 Jens G 22.00 22.50 44.50 
2 Andreas 21.47 23.14 45.01 
3 Jens 22.15 23.23 45.38 

4
Jøgen 
Bie     47.30 

5 PC     49.07 
6 Egon 24.40 25.20 50.00 
7 Jesper 24.48 25.46 50.34 
8 Keld 24.54 26.00 50.54 
9 Ole 25.25 26.00 51.25 

10 Esben 25.21 26.39 52.00 
11 Jes 25.23 27.19 52.42 
12 Ove 26.08 27.12 53.20 
13 Alex 26.12 27.29 53.41 
14 Fredde 26.11 27.35 53.46 
15 Sten 25.53 27.55 53.48 
16 Arne 26.28 28.40 55.08 
17 John 28.05 28.27 56.32 
18 Ruddi     56.46 
19 Kim 28.26 30.04 58.32 
20 Kenneth 26.44 33.33 1.00.18
21 Robin 31.08 32.12 1.03.20
22 Søren     1.04.52
23 Daniel 31.02 37.40 1.08.42

          
          
Damer         

1 Marianne     53.32 
2 Bodil 30.10 29.29 59.39 
3 Lisbeth 29.12 30.34 59.46 
4 Hanne     1.01.52

          
Børn         

1 Emil     32.56 
Jesper Jakobsen



Sønderjyske 
Mesterskaber 
 
Sønderjyske mesterskaber for ung, sen, 
vet fandt sted d. 10. juni i Aabenraa. 
Med kun 32 tilmeldte var det noget 
tyndt besat. Den tidsmæssige placering 
har ofte været diskuteret, og her er vi 
nok ramlet ind i den helt travle tid – 
også med eksamen osv. Nogle har 
været imod at skubbe stævnet helt frem 
mod sæsonstarten, da man ikke mener, 
at man kan starte med et mesterskab – 
men vigtigst er vel, at der er god 
opbakning. Et spørgsmål, man evt 
kunne drøfte (i DGI regi) var, om det 
skulle laves om til et samlet sydjysk 
mesterskab aht konkurrencen. 
Nå men der var faktisk mange gode 
AAIG-resultater. 
Anne Møller (dejligt hun viste flaget 
ved det lille stævne – og dette skal ikke 
opfattes kritisk, da hun jo har rigtig 
mange stævner rundt om og specielle 
hensyn at tage, men andre skulle måske 
efterfølge hendes eksempel) løb flotte 
12,50 på 100m og deltog såmænd også 
i spyd, 24,51. Mads Erik Beck vandt 
100m i 11,61 og fik prøvet 400m og 
højde, som han vandt i 57,05 og 1,60. 
Der var flere, som prøvede for dem lidt 
usædvanlige øvelser.  
 
Således blev Dan Grama og Jesper 
Lycke ved 16-17 år 1 og 2 i højde 
begge med 1,50. Dan vandt 100m i 
11,73. De 3 nævnte drenge samt 
Nikolaj Mastrup løb en flot 1000m 
stafet på 2.14,78. 
 

 
 
Der var solide 1. pladser i 14-15 år til 
Maja Ilsø. der stødte 10,30 i kugle og 
sprang 4,86 i længde, Trine Bohsen der 
kastede 27,79 i diskos og løb 67,34 på 
400m, og Natalie Lassen med 5.00,01 
på 1500m. Sammen med Michelle K 
og Julie T løb Maja og Trine en god 
4x100m på 56,95. 
Hos veteranerne, hvor man bruger 
pointtabellen, og dermed ikke har en 
vinder i hver aldersklasse, men kun en 
samlet vinder i hver øvelse, er der 
dermed en smule mere spænding. Et 
eksempel er fra højde, hvor Kent 
Petersen årg. 65 fra Vidar vinder med 
1,50m og 577point, mens lidt utroligt 
deler Anders Hørlyck årg. 69Vidar  
med 1,50 og Henrik Ilsøe årg. 59 
AAIG med 1,40 andenpladsen begge 
med  569 point. Lars Aagaard vandt og 
løb flotte 58,28 på 400m. Bodil Nielsen 
løb en flot 5000m på 21.57,19. 
Øvrige resultater kan ses på 
hjemmesiden.  

Helge 



 



 



Egnsholdkampen 2008. 
 
Grundlovsdag var vi – jeg fristes 
næsten til at sige, som sædvanlig – en 
flok børn med forældre og trænere, der 
drog til Sønderborg for at afvikle årets 
Egnsholdkamp. 
Holdkampene bliver afviklet i 2 
årgange ; 10-11 år + 12-13 år, og både 
et drenge- og pige hold i hver årgang. 
Holdene sættes af de bedste resultater 
fra nålestævnerne af atleter fra den 
nuværende Aabenraa Kommune. 
For begge 12-13 års holdene var det 
”rene” AAIG-hold. Men ved de yngste 
hold, var der et par Bov både drenge og 
piger, samt en enkelt Rødekro pige 
med. 
 

 
 
Piger 10-11 år : 
Vores piger var ude i en hård kamp, og 
endte med en flot 3. plads. Her var 
kampen så tæt, at der kun er 150 p, 
mellem nr. 1 og nr. 3. 
Holdet bestod af : Karen Boisen, Mette 
Kraak, Nina Ilsø, samt Ditte fra 
Rødekro og 2 Bov piger.  
Ditte som vi havde med på holdet, 
sluttede individuelt på 3. pladsen med 
2221 p, hvor vores egne piger blev – 
Karen nr. 6 med 2068 p, Mette nr. 7 

med 2060p, og Nina nr. 11 med 1916 
p. 
 

 
 
Drenge 10- 11 år : 
Her gjorde vores drenge det SUPER 
FLOT !! 
Holdet blev nr. 1 med hele 1400 p til 
nr. 2. Med på dette hold var fra AAIG : 
Casper Guldager, Jonas Garbrecht, 
Alexander Salby, samt 2 Bov drenge. 
Og i den individuelle kamp, endte vi 
med alle 3 AAIG`ere på skamlen :  
Nr. 1 blev Casper med 2399 p, kun 31 
p efter fulgte Jonas med 2368 p, og 
Alexander blev nr. 3 med 2157 p. 
FLOT, drenge  - og stort TILLYKKE !! 
 
Piger 12-13 år : 
Her blev vores piger nr. 2 – hvor holdet 
bestod af : Anna Thomsen, Marie 
Aagaard, Ida Ilsø og Ann-Mari 
Christensen. Pigerne var oppe mod en 
hård modstander mod Sønderborgs 
meget stærke piger i denne årgang. 



I den individuelle placering, blev Anna 
nr. 3 med 3318 p, med Marie lige efter 
på 4. pladsen med 3069 p. Ida nr. 6 
med 2616 p, og Ann-Mari nr. 10 med 
2004 p. Et ganske flot resultat af Ann-
Mari som var til hendes første 
udtagelses stævne !! 
 

 
 
Drenge 12-13 år : 
Her gjorde drengene de ”små” drenge 
kunststykket efter, og vandt også deres 
gruppe. Dog her ”kun” med 700 p, ned 
til nr. 2. 
Med på holdet var : Joakim Okkels, 
Sebastian Garbrecht, Mikkel 
Garbrecht, Kristoffer Thomsen, 
Frederik Søgaard og Jan Erik Møller. 
I den Individuelle kamp var drengene 
også godt repræsenteret på skamlen : 
Nr. 1 blev Joakim med 3365 p. – 
hvilket er så mange point, at Joakim 
(ved en senere lejlighed) vil få uddelt 
den nye DGI p-nål, som bevis på et 
SUPER GODT -  resultat, ud over det 
sædvanlige  !! 
TILLYKKE JOAKIM !!!  
Sebastian blev nr. 3 med 2815 p. skarpt 
forfulgt af lillebror – Mikkel blev nr. 4 
med 2720 p.  
Kristoffer nr. 7 med 2399 p. Frederik 
nr. 9 med 2279 p. og Jan Erik nr. 10 
med 2216 p. 

Og afslutningen på dagen var jo så – 
uddelingen af Egnshold – 
POKALEN !! 
Hvilken klub havde samlet gjort det 
bedst ??  Stor spænding !! 
MEN – Sønderborg blev kaldt på 
skamlen – og kunne tage billeder af 
hele deres store Egnshold som årets 
vindere. 
Dog var der allerede inden atleterne 
nåede ned fra skamlen tvivl om 
resultatet. Der var forskellige måder at 
udregne de samlede point på. 
OG – der var fejl i sammentællingen, 
hvilket dog først blev opdaget, da de 
fleste havde forladt stadion. Men det 
viste sig, at vinderne faktisk var 
AAIG  !!! 
Så selvom vi ikke fik pokalen med 
hjem, så vandt vi den altså – igen i  
år !!! 
 
TILLYKKE med alle de flotte 
resultater til jer alle !! 
 
                               

 
 

Susanne Garbrecht. 



Små anekdoter fra det 
virkelige liv (3) 
 
Jeg var til træning en god torsdag hvor 
Kirsten kom og mindede mig om at det 
var på tirsdag skulle skrives, klart nok 
tænkte jeg det kan jeg da sagtens nå, 
men efter en weekend(i sommerferien 

vel og mærke) fandt jeg mig selv 
siddende tirsdag få timer før den sku 
afleveres, og imens jeg skriver dette 
ved jeg stadigvæk ikke hvem det skal 
være om. Det eneste jeg ved, er at jeg 
har tænkt mig at skrive om 
temperament, så valgene må stå 
imellem hmm… Maja Ilsøe??? Eller 
Anne Møller?????? Begge piger 
besidder en utroligt og kolossal enorm 
hidsighed som man kun skal vække få 
gange hvis man besidder modet, man 
kan næsten sammenligne dem med 
Fenrisulven og dem der tør at stå imod 
er Tyr☺ 

Nå nu har jeg valgt hvem jeg skal 
skrive om, hvilke episoder er der så. Jo 
der har der været et par gange hvor 
Maja ikke helt kunne komme over 
hækkene under opvarmningen, der 
resulterede i at hun skældte ud på alt 
levende og døde ting. hække og 
personer der stillede sig i vejen for den 
perfekte præstation, fik verbale tæsk, 
og driller man hende blidt med ting hun 

ikke finder sjove, skal man 
også løbe hurtigt væk, hvilket 
jeg heldigvis kan endnu, men 
for at folk ikke kun skal tro det 
dårlige om Maja,, så skal jeg 
da også lige sige at det ikke er 
svært at finde den modsatte 
side af Maja, nogen gange 
forsøger hun at være godt 
gammeldags teenage sur, men 
smilet formår så at bryde 
igennem og så er der grin 
resten af træningspasset. 
Det var lige en lille hurtig 
anekdote, skal nok forsøge at 

huske på hvornår deadline er til næste 
gang. 
 

M.V.H Mads Erik Beck 
 

http://www.new.facebook.com/photo.php?pid=539598&id=817069356


Atletikkvinderne skal igen kæmpe om DM  
 
AAIG kvindehold kvalificerede sig til 
DT finalen ved tuneringens anden 
runde i Odense i juni. Forhåbningerne 
til AAIG-holdet har ellers ikke været 
særlig store i år, for 2008 holdet er det 
yngste og mest urutinerede hold vi 
nogensinde har stillet med. Skader og 
studier har sat en stopper for karrieren 
blandt mange af de tidligere års 
deltagere, så vi har skullet helt ned i 
årgangene 93 og 94 for at hente 
deltagere til dette års Danmarks 
Tunering. Efter første runde i Århus lå 
AAIG`s kvinder imidlertid på en flot 5. 
plads, og efter anden runde i Odense 
blev dette faktisk vekslet til en endnu 
flottere 4. plads. Så det er med en 
position som Danmarks på papiret 
fjerde bedste atletikhold, at det unge og 
urutinerede hold skal kæmpe om DM 
den 30 august i Hvidovre.  
 

 
Det meste af AAIG`s unge hold fra week-
endens DT runde i Odense 
 
Der blev, som i første runde, leveret en 
række fantastisk flotte præstationer i 
Odense – inklusiv adskillige PR til 
pigerne. Anne Møller var som forventet 

suveræn i sin paradedisciplin 100 meter 
hæk, og derudover bidrog hun kraftigt 
til pointregnskabet med gode 
præstationer i 100 meter samt 400 
meter. Også 14 årige Maja Ilsøe 
sørgede for masser af point, da hun – 
endda småskadet – vandt 
højdespringskonkurrencen. Og så var 
det også godt for holdet, at både 
Malene Wissing, Pernille Laursen og 
Christina Haman var med i Odense, så 
der kom lidt mere bredde i 
kastedisciplinerne. På et tidspunkt godt 
halvvejs inde i anden runde var AAIG 
ellers pludselig kommet i fare for at 
ende som nummer 7 og dermed rykke 
ud af elitedivisionen, men med fem 
meget solide præstationer i træk i 100 
m. hæk, hammerkast, 400 meter, 1500 
meter og højdespring, fik holdet ikke 
bare lagt luft til nedrykningsstregen 
men kæmpet sig helt op på 
fjerdepladsen. En stilling man altså 
formåede at holde runden ud. 
 

 
14 årige Maja Ilsøe vandt højdespring 
trods en mindre skade



Masser af AAIG medaljer ved de Vestdanske 
Ungdomsmesterskaber i atletik 
 
Skive Stadion lagde sidst i juni bane til 
de vestdanske ungdomsmesterskaber i 
atletik. AAIG Atletik, Triathlon & 
Motion havde 18 deltagere med, og der 
blev hentet masser af medaljer med 
tilbage til Aabenraa.  
 
Hele 8 guldmedaljer, 10 sølvmedaljer 
og 4 bronzemedaljer blev udbyttet, og 
det er en usædvanlig stor høst i 
betragtning af antallet af deltagere. Det 
lover godt for fremtiden.   
 
13 årige Joakim Okkels blev tredobbelt 
mester, da han vandt både 80 meter, 
længdespring og kuglestød for de 12-
13 årige drenge. De to første discipliner 
i øvrigt med resultater, som er års 
bedste i Danmark for aldersgruppen. 
Joakim vandt også en fjerde 
guldmedalje, da han sammen med 
Sebastian og Mikkel Garbrecht samt 
Jan Erik Eskildsen Møller vandt 4x80 
meter stafet, ligeledes i den hurtigste 
tid der er løbet på i Danmark i år for 
aldersgruppen.  
 

 
Mikkel, Jan, Joakim og Sebastian vinder 
4x80 meter stafet i års bedste tid i 
Danmark. 

14 årige Natalie Lassen blev dobbelt 
mester ved at vinde både 1500 meter 
og 3000 meter for de 14-15 årige piger. 
Også hun løb i begge løb på tider, som 
er års bedste i Danmark.   
 
De sidste mesterskaber tog 12 årige 
Marie Aagaard, der vandt kuglestød for 
12-13 årige, samt 19 årige Mads Eri 
Beck, der vandt 200 meter for de 18-19 
årige, sig af.  
 
Sølvmedaljer var der til Natalie Lassen, 
Maja Ilsøe, Julie Tjørnelund og  
Michelle Kulbye i 1000 meter stafet for 
14-15 årige piger samt til Maja Ilsøe i 
kuglestød for 14-15 årige piger, 
Michelle Kulbye i 800 meter for 14-15 
årige piger, Dan Grama i både 100 
meter og 200 meter for 16-17 årige 
drenge, Sebastian Garbrecht i spydkast 
for 12-13 årige drenge, Marie Aagaard 
i diskoskast for 12-13 årige piger, 
Pernille Laursen i både hammerkast og 
kuglestød for 16-17 årige piger, og 
endelig Charles Kamau i højdespring 
for 14-15 årige drenge.  
 
Endelig var der bronzemedaljer i 
følgende discipliner: 4x100 meter stafet 
for 14-15 årige piger (Natalie Lassen, 
Maja Ilsøe, Julie Tjørnelund og Lykke 
Kristensen), Julie tjørnelund i 300 
meter hæk for 14-15 årige piger, Maja 
Ilsøe i højdespring for 14-15 årige 
piger, samt Pernille Laursen i spydkast 
for 16-17 årige piger.      



 



Klubbladet skrev…. 
 
I anledning af klubbladets 40 års jubilæum vil vi i anden halvdel af jubilæumsåret 
bladre lidt i arkiverne. Vi har derfor til de sidste tre numre fundet nogle sjove eller 
pudsige  historier, interessante resultater etc. fra andre jubilæumsår… 
 
…for 40 år siden 
 
AAIG har besluttet at forsøge at starte 
med et klubblad. Det er meningen, at 
klubbladet skal være et bindeled 
mellem klubben og de aktive. Af stof er 
det meningen at selve klublivet skal stå 
øverst. Heri ligger en opfordring om at 
sende redaktionen indlæg, som du 
maner har interesse for andre. Bladet 
bliver i første omgang dublikeret, så 
skal tiden afgøre, om vi senere kan få 
det trykket i off-set. I redaktionen 
sidder Helge Laursen, Willy Frandsen 
og Bjarne Sass-Hvass. 
 

* 
Fra generalforsamlingen: Under det 
årligt tilbagevendende spørgsmål om 
kontingent blev følgende fastsat: 
Senior: kr. 48,00 pr år 
Junior: kr. 30,00 pr år 
Børn: kr. 24,00 pr. år 
Passive: kr. 10,00 pr. år  
 

* 
 
Sæsonens helt store motionsløb er 
Gallehusløbet, som i år blev løbet for 
24. gang. AAIG stillede med 4 (!) 
deltagere: Heinrich Hansen i 
ungdomsklassen samt Helge Laursen, 
Frede Jespersen og Erik Kristensen i 
seniorklassen. I seniorklassen blev 
Helge Laursen placeret på en flot 3. 
plads. Også Erik Christensen og Frede 
Jespersen klarede sig pænt.  

…for 30 år siden 
 
I redaktionen sidder: Svend-Erik Beck 
og Liselotte Schäfer 
 

* 
 
Motionister: til alle mænd og kvinder, 
der har lyst til at røre sig lidt. AAIG 
tager et nyt initiativ: Mandag kl. 17.30. 
er aftenen til at holde sig i form på 
stadion eller i skov.  
 Anders D. B. Jørgensen 
 

* 
 
Atter en gang en fælles årsnummer af 
klubbladet. Dog har orienterings-
afdelingen ikke ønsket at være med 
p.g.a. manglende tid, og gymnastik-
afdelingen har haft svært ved at samle 
stof. Er dette det sidste fællesnummer ? 
 

* 
 
Kunststof på løbebanerne er ikke noget, 
der står lige umiddelbart for døren. 
 

* 
 
M.h.t. klubarbejdet må jeg desværre 
konstatere, at det er svært at få 
frivillige til at gøre en ekstraordinær 
indsats. Et af afdelingens aktiviteter har 
dog rundet 10 år, nemlig klubbladet. Et 
sjældent jubilæum.   

Helge Laursen 



I anledning af klubbladets 40 års jubilæum vil vi i anden halvdel af jubilæumsåret 
bladre lidt i arkiverne. Vi har derfor til de sidste tre numre fundet nogle sjove eller 
pudsige historier, interessante resultater etc. fra andre jubilæumsår… 
 
…for 20 år siden 
 
I redaktionen sidder Yvonne Egander, 
Annette G. Jensen, Bruno Bock, Helge 
Laursen, Marcus Schmidt og Peter 
Hansen. 
 

* 
 
AAIG-Atletik har 123 medlemmer. 
 

* 
 
I atletikafdelingen kæmpes der stadig 
med dårlige løbebaner. Vi håber at 
afdelingens – og foreningens – ønske 
om en kunststofbane snart er inden for 
rækkevidde.  
 

* 
 
På de følgende sider kommer en artikel 
om Aabenraa Triathlon. Godt nok 
arrangeres triathlon  af Atletik-
afdelingen, men vi har fra redaktionen 
side ment, at dette emne har bred 
interesse.  
 

* 
 
Siden 1944 har der været afholdt 
Gallehusløb. I 1964 deltog en ung 
AAIG`er for første gang i løbet, og i år 
–  i sit 25. løb – vandt Helge Laursen så 
endelig løbet. Helge troede heller ikke 
rigtigt selv på det. Men skader i foråret 
og en for hård satsning gjorde, at 
favoritten Gerd Larsen ikke kunne 
svare igen i spurten.  

 
…for 10 år siden 
 
I redaktionen sidder Anne Grethe 
Jacobsen, Anders Hansen, Lars 
Christiansen, Malene Bach, Janus Boye 
og Morten H. Thomsen. 
 

* 
 
Hvad skal man egentlig med en 
storebæltsbro ? Ja, vi kunne jo f.eks. 
følges over broen i løb den 6.6.1998. 
Jeg vil gerne arrangere en fællestur for 
AAIG til dette enestående løb. Næste 
gang bliver nok først om 25 år.  
 Holger Jacobsen  
 

* 
 
AAIG-Atletik er som den første 
sønderjyske atletikklub nu at finde på 
internettet. På hjemmesiden kan man se 
en præsentation af klubben samt  
nyheder. 
 

* 
 
En halv snes modige aabenraaere 
kastede sig første januar i Aabenraa 
Fjord. Her er der faktisk tale om næsten 
udelukkende AAIG atletikfolk. Dette er 
efterhånden blevet en uforpligtende 
tradition. På billedet fra Jyske 
Vestkysten kan man tælle 11 personer. 
Det er det største antal der er sprunget i 
bølgerne de fem år arrangementet har 
fundet sted. 
 

* 



Ny klubdragt? 
Mads Erik viser vejen. 
 
Var det mon et udspil i den fortsatte 
roman om klubdragt, da Mads Erik 
Beck lagde sig i front og blev årets 
AAIG TV-stjerne nr. 2 (efter Anne 
Møller). Han blev nemlig en 
overraskende vinder af nøgenløbet ved 
Roskildefestivallen. Billeder af 
triumfen kan findes på nettet. På 
brystet  var skrevet med tusch Roskilde 
festival samt en reklame for en  
radiostation. I stedet kunne der jo stå 
AAIG, og så er den sådan set hjemme 
til billige penge. 
 
 
Alle antenner ude 
 
I sommerferien kiggede jeg lidt på 
Kristoffer Thomsens hammerkast. Han 
havde en speciel detalje, og jeg spurgte 
om, hvor i alverden han havde lært det 
– og da han ikke lige kunne huske det, 
nævnte alle de mulige emner fra 
klubben, der kunne have større begreb 
om hammerkast og om den detalje (der 
er ikke så mange). Det viste  sig så, at 
han havde hjulpet ved et veteranstævne 
og var kommet i snak med Esbjergs 
Tom O, der i øvrigt har givet Pernille 
Laursen flere tips i hammerkast. Tom 
O kunne ikke stå for en 12 årig drengs 
interesse, og var straks i gang med at 
videregive tips. Et friskt initiativ af en 
12-årig. 
 
 
 

 
 
Atletiknyt 
 
Er et udmærket blad med et godt 
indhold af både atletik- og 
motionsløbstof fra mest indland, men 
også internationalt stof. Jævnlig er der 
også omtale af folk fra foreningen. I det 
sidste nummer er der såmænd billeder 
af både Maja, Michelle, Anne Møller 
og Tina Brødsgaard og bl.a. omtale af 
Bjergmarathon. 
 
 
Kurser 
 
DAFs store kursuskatalog er kommet 
med mange spændende tilbud: 
Der er næsten alt fra grundlæggende 
DIF-kurser, børne- og ungdoms-
trænerkurser. Der er kurser i 
enkeltdiscipliner, kurser på mange 
forskellige niveauer, (også på højt 
niveau) der er motionstrænerkursus og 
også inden for foreningsledelse samt 
dommer- og starterkursus. 
De fleste starter i oktober-november, så 
der er noget med tilmeldingsfrister i 
løbet af september. 
Kursuskataloget kan ses på DAFs 
hjemmeside: www.dansk-atletik.dk. 
under uddannelse. Kataloget vil også 
blive lagt frem i klublokalet. 
Er man interesseret eller har spørgsmål, 
så henvendelse til undertegnede. 
Helge Laursen 
 
 
 

http://www.dansk-atletik.dk/


Rørende 
 
Når bladet udkommer, så er OL måske 
allerede overstået, men her i skrivende 
stund søndag aften d. 10. august tror 
jeg ikke, set med mine øjne – selv med 
atletikken til gode – at meget vil overgå 
synet af de 2 kvindelige skytter fra 
Georgien og Rusland, der omfavner 

hinanden i skyggen af den udbrudte 
konflikt/krig mellem de 2 lande. Det er 
idræt, når det er bedst. 
Næste OL er jo i øvrigt i London, og 
hvis Anne Møller holder gejsten oppe, 
bliver forskånet for større skader og 
opbakningen er på plads, skulle en 
deltagelse for hende være realistisk. 

Helge 

 
 
Anne Møller fortsætter rekordjagten 
 
I vinters var Anne Møller inde i en 
stime, som resulterede i adskillige 
forbedringer af hendes PR på 60 meter 
hæk indendørs i løbet af blot nogle få 
uger, og som til sidste endte med, at 
hun satte dansk ungdomsrekord på 
distancen. Og måske kan hun i løbet af 
sommeren gentage kunsstykket på 
udendørsdistancen: 100 meter hæk.  
 
I hvert fald forbedrede hun sin PR med 
et hundrededel sekund ved et af de 
allerførste udendørsstævner i år, og 
senere skar hun så yderligere 5 
hundrededele af, da hun løb i B-heatet 
ved det internationale Golden League 
stævne på Bislett Stadion i Oslo. 13,71 
sekunder lyder tiden nu, og det er 
faktisk den tredje bedste tid, der 
nogensinde er løbet på af en dansker. 
Og den hurtigste tid herhjemme i 20 år. 
Anne er nu kun 11 hundrededele fra 
den danske ungdomsrekord, sat helt 
tilbage i 1980. Om den er indenfor 
rækkevidde i år må tiden vise, men det 
skal blive spændende at følge Anne 
resten af sæsonen. 
 

 
Anne Møller, som her suverænt vinder 
100 m hæk ved DT tuneringens anden 
runde i Odense, har indtil videre haft et 
kanon år.  

Jens Lassen







Denne gangs Ungdommer :)
Af Anne Møller

Valget er denne gang faldet på den 15

årige Michelle Kulby. Michelle er en

super dejlig pige, men ikke én man lægger

helt vildt mærke til. Men når man lærer

Michelle at kende, ser man hendes helt

fantastiske sider!

Michelle er en super tøs at ha på DT-

holdet fordi hun ikke er bange for at ta en

øvelse ingen andre vil have, og hun gir alt

hun har i hvert løb! Da jeg ville tage hende

af 1500m fordi jeg mente hun ellers ville

ha for mange øvelser, svarede hun bare at

” Den ville hun altså også ha, for det var

sjovt!”. Der indså jeg den store viljestyrke

bag den lille pige og det var bla. Også

derfor gavekortet, som bliver uddelt efter

hver DT-runde, denne gang gik til

Michelle. Hun har også forbedret sig rigtig

flot på 800meteren det seneste år og er

rigtig flittig til træning.

Michelle har en fantastisk humor og får

meget hurtigt grineflip, hvilket får alle os

andre til også at grine!

Michelle begynder på idrætsefterskolen

SINE nu her til sommer, så desværre får vi

ikke set så meget til hende den kommende

tid, men hyldes skal hun da i hvert fald

alligevel! 

Med hendes store holdånd har hun virkelig

fortjent titlen som denne gangs

ungdommer. Stort tillykke! :) 



Tri-formands debut på lang triathlon. 
 
Der var jo sket det, at jeg var blevet 
overtalt til at deltage til DM i lang 
triathlon i Juelsminde. Så den sidste 
måneds tid inden, stod på panik 
træning. Især på cykling hvor jeg ikke 
havde fået kørt så meget inden. 
Dagen blev d. 10. August og vi var på 
vej derop. Planen var klar, først skulle 
svømningen overleves uden at blive 
forbrændt, så skal cykelturen overstås 
og så skal der hygges på løbeturen. 
Så gik starten. Jeg startede foran 
tidligere Aaig’er Ulrik Jessen da han 
ville forsøge at med mig på 
svømningen.  

 
Mig selv på cykelturen 

Vi startede derudaf, men der var i 
mylder uden lige. Jeg trak lidt ud til 
siden for at undgå diverse hænder og 
fødder i hovedet og fik så gang i 
svømningen. Der var godt med bølger, 
men det gik nu okay. Så var jeg 
halvvejs og skulle løbe et smut op på 
stranden. Der var et par der råbte kom  
 

så Jesper, men jeg nåede i forbi farten 
ikke helt at få med hvem det var.  
Endelig var svømmeturen færdig og det 
helt uden at ramme en brandmand. I 
skiftezonen kunne jeg se at Ulriks 
cykel stod der endnu, samt et par af 
konkurrenternes fra min aldersgruppe, 
så det var bare hurtigt ud på cykelturen. 
Jeg kom hurtigt ind i en god rytme på 
tråds af både regn og godt med vind. 
Rundt på ruten stod der en masse unge 
og viste vej og heppede så det gav god 
moral. I modsat retning så jeg Jens 
Gydesen som så rigtig godt kørende ud. 
Så havde jeg kørt en runde og min far  
stod i forplejningszonen klar med en ny 
drikkedunk til mig, men det var nu ikke  
så nemt, så den tabte jeg, men fik så fat 
i en anden dunk lidt længere henne. 
Pludselig på cykelruten så jeg Anders 
Bergmann fra klubben, som jeg havde 
et lille håb om at slå hvis han gik ned 
på løbeturen, men han stod og var 
punkteret, ærgerligt for ham. Lidt 
senere så jeg så Ulrik der havde været 
lige så uheldig.  

 
Gyde øverst på skamlen 



 
Endelig var cykelturen overstået og det 
bedre end forventet. Så skulle der 
løber. På 1. kilometer var benene meget 
tunge, men så kom de godt i gang og 
det gik bare derud med 3.50 pr. km. og 
på anden omgang fik jeg hentet 
nummer to i min aldersgruppe og lå nu 
lige pludselig på 2.pladsen. Men så 
blev benene godt nok trætte og de 
sidste 7 km. var jeg helt færdig men fik 
kæmpet mig i mål på min andenplads i 
tiden 4.52.47 20 sekunder før 3. 
pladsen og 7 minutter under mit mål 
før konkurrencen. Så jeg var godt 
tilfreds. 
Da jeg skulle gå væk fra målområder 
kunne jeg næsten ikke, men lidt 
massage hjalp dog lidt. 
Efter løbet fik jeg snakket med Jens, 
som havde kørt rigtig stærkt. Han blev 
nummer 1 i sin aldersgruppe, nr. 1 af 
alle agegrouperne og var kommet ind 
på en samlet 8. plads så han havde kørt 
rigtig godt.  

 

 
Her er jeg godt træt. 
 
Det var en hård omgang for mig, men 
kan da godt ske det skal prøves igen.  

Jesper Jakobsen 
 

 

 
 
 
Idrætsmærke  
 
Fra torsdag d. 14.08.08 kl. 18.30 er det muligt at tage atletikdelen til idrætsmærket på 
Aabenraa stadion. 
Det kan tages hver torsdag og tirsdag fra kl. 18.30-20.00 til udgangen af september 
måned. 
Kravtiderne og yderligere information  kan ses på DGI`s hjemmeside: 
www.idraetsmaerket.dk.  samt i klubblad nr. 4. Der vil desuden komme opslag i 
klublokalet. 
Alle i alderen fra 12 år og opefter kan være med. Så mød bare op. 
Klubbens 3 idrætsmærkedommere vil på skift være på stadion. Det er Arne Hanfgarn, 
Anders Jørgensen og Bodil Nielsen. 

Bodil Nielsen 

http://www.idraetsmaerket.dk/


Terminsliste 2008 
Dato Kl. Sted Hvem Arrangement Ansvarlig 
August 
Lør 16 – Søn 17 
Søn 17 
Søn 17 
Fre 22 
Lør 23 – Søn 24 
Lør 23 
Søn 24 
Tor 28 
Fre 29 
Lør 30 
Lør 30 
Søn 31 
Søn 31 

 
 
11.00 
 
22.45 
 
 
11.00 
12.00 
17.00 
 
12.00 

 
Randers 
Aabenraa 
Vojens 
Sønderborg 
 
Skive 
Sønderborg 
Hammelev 
G Kongevej 
Sønderborg 
Hvidovre 
Frederecia 
Silkeborg 

 
A 
T 
M 
M 
A 
A 
M 
AM 
AMT 
A 
A 
M 
T 

 
LM, atletik 
Renault Triathlon 
Vojens Høtteløb: 5,6 km + stavgang 
Sønderborgløbet, 6 km 
DM, veteraner 
LT ungdom, finale 
Als løbet, 4,5 – 10,3 – 21,1 km 
Sønderjysk Mesterskab, 10 km 
Grill-løbet 2008 
Regionsfinale, 10-13 år 
DT, finale, kvinder 
Hannerupløbet 
Silkeborg Triathlon 

 
 
 
 
 
 
Helge 
 
 
Holger 
 
Kirsten 

September 
Tor 4 
Fre 5 
Lør 6 
Lør 6 
Lør 6 
Søn 7 
Tir 9 
Lør 13 
Lør 13 – Søn 14 
Søn 14 
Søn 14 
Lør 20 
Søn 21 
Søn 21 
Søn 21 
Lør 27 
Søn 28 

 
 
17.30 
 
12.00 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 
 
 
14.00 

 
Aabenraa 
Stubbæk 
Ganløse 
Randers 
Tønder 
Flensburg 
Haderslev 
Rødding 
Ballerup 
Broager 
Ringe 
Kruså 
Haderslev 
Odense 
Højer 
 
Berlin 

 
A 
M 
T 
A 
M 
M 
A 
M 
A 
M 
T 
M 
A 
M 
M 
A 
M 

 
Nålestævne 
EIF løbet, 5,75 – 11,5 – 17,25 km 
DM, Triathlon, klubhold 
Kvalifikation, 1 div. atletik mænd 
Tønderløbet, 4,2 – 10 – 2,1 km 
Flensburg Marathon 
Regionsstævne 
Frøsløbet: 5 – 10,5 – 21,1 km 
DM, atletik, ungdom 
Gendarmløbet: 5 – 10 – 21,1 km 
Ringe Triathlon 
Grænseløbet: 5,4 – 12 km 
Sønderjyske Mesterskaber, børn -13 år 
H C Andersen Marathon 
Digeløbet: 4,4 – 9,3 – 13,3 km 
Vestmesterskaber, ungdom, hold 
Berlin Marathon 

 
Susanne 
 
 
 
Ove 
 
 
 
Poul 
 
 
 
Helge 
 

Oktober 
Lør 4 
Søn 5 
Lør 11 
Søn 19 

  
Grindsted 
København 
Aabenraa 
Vejle 

 
M 
M 
T 
M 

 
Heden ½ Marathon: 4,2 – 10 – 21,1 km 
Erimitageløbet 
Landrover MTB 
Vejle ½ Marathon: 5 – 10 – 21,1 km 

 

 
A = fortrinsvis atletik  
M = fortrinsvis motion 
T = fortrinsvis triathlon 
 
Arrangementer skrevet i kursiv er endnu ikke endeligt fastlagt. 
 
Hvor der ingen ansvarlige står nævnt, kan det ikke forventes at AAIG arrangerer fælles tilmelding 
 
Hvis du har kendskab til arrangementer, som kan have interesse for AAIG klubmedlemmer, så giv venligst besked til 
Jens Lassen. 
 
   
 
 



 

Aabenraa IG
atletik – triathlon – motion 

WWW.AAIG.DK/WWW.BJERGMARATHON.DK 
 

Sommertræning på stadion 
 
Piger og drenge, atletik ca. 6 - 9 år
mandag kl.17.00 – 18.00  
v. Aviaaja Pregaard/Leila Krak/Anne Boisen/ 
Arne Matthiesen 
 

Piger og drenge, atletik ca. 10 - 13 år
mandag og torsdag kl.16.15 – 17.30 
v. Allan Lotzkat/Tommy Kraak/Claus Guldager/John Kulby/Lars Aagaard/ 
Kenny Bach Andersen/Kirsten E. Møller 
 

Piger og drenge, atletik ca. 13 - 15 år 
mandag og torsdag kl.17.00 – 18.30 
v. Helge Laursen/Lars Bo Hansen/Henning Pedersen 
løbetræning onsdag kl.18.30 v. Lars Bo Hansen 
højdespring: Kirsten E. Møller kast: Torben Laursen, Henning Pedersen 
Intervalløbetræning mandag kl.17.15 – 18.30 
fra 14 – 22 år v. Palle R. Madsen 
 

Ungdoms og senior atletik fra ca. 16 år ►
mandag og tirsdag kl.15.30 – 17.00, torsdag kl.17.30 -19.00 
v. Poul Beck/Torben Laursen/Kirsten E. Møller/Henning Pedersen 

 
Motionsløbere og triathleter
mandag kl.18.15 og torsdag kl.18.15 
v. motions aktivitetsudvalget 
Intervalløbetræning onsdag kl.18.30 – 20.00  
fra ca.13 år → v. Palle R. Madsen, Lars Bo Hansen 
 

Triathlon cykeltræning (racercykel) 
onsdag kl.17.30 fra Stadion 
søndag kl.9.30 fra Stadion 
v. skiftende trænere 
 

Svømning, søen ved Mjøls
tirsdag og torsdag kl.18.00 – 19.00 sammen med RIF 
 

Evt. oplysninger:   
Formand: Helge Laursen 74 61 32 75 Motion: Holger Jacobsen  74 62 82 56 
Atletik: Allan Lotzkat 74 52 17 00 Idrætsmærke: Arne Hanfgarn 74 62 46 70 
Triathlon: Jesper Jakobsen 28 76 93 28  
  
 ATLETIK, TRIATHLON, MOTION, MARATHON & IDRÆTSMÆRKE

LBH ver. 3.8.2008 
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