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Næste klubblad 
 
Deadline for (nr. 6-2008): Søndag d.30.11. 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 24 årige Triathlon aktivitetsudvalgsformand Jesper Jakobsen på 40km cykelruten ved foreningens 24. udgave af 
”Aabenraa Triathlon”, nu med navnet ” RENAULT TRIATHLON AABENRAA”.  
Jesper deltog på triathlon distancen 1500-40-10, som han gennemførte i den flotte tid 2.12,37timer, der samlet gav en 
6. plads ved seniorerne. 

 



Formanden har ordet 
 
Skolernes efterårsferie er lige overstået. 
Det betyder også, at atletikken har 
sluttet udendørssæsonen, hvilket for 
ungdommens vedkommende skete ved 
et lille arrangement i svømmehallen. 
Efteråret betød også MTB-løb på den 
efterhånden berømte (berygtede) rute, 
og det blev et flot arrangement lavet af 
vores tri-aktivitet med en flot stigning i 
deltagerantallet – vel nok en naturlig 
følge af sidste års vellykkede 
arrangement. Jeg benyttede lejligheden 
til at overrække Jesper Jakobsen 
tripokalen, som han skulle have haft i 
foråret. Det er et enormt læs, den unge 
fyr trækker – har ansvaret for tri og er 
samtidig en af klubbens bedste aktive. 
Heldigvis står Jesper ikke alene med 
arbejdet – flere har været behjælpelige 
både ved MTB-løbet og også ved det 
vellykkede Aabenraatriathlon ved 
Sønderstrand – men Jesper sidder alene 
i tri-udvalget, og det kan ikke være 
rimeligt. 
Efteråret betyder også, at nu starter en 
af de helt store motionsaktiviteter, den 
sønderjyske cross-serie – en god 
aktivitet både for de rutinerede og også 
en god konkurrencemulighed for de 
mange nye, der er kommet til i 
motionisternes rækker. 
 
Ved MTB-løbet blev jeg i øvrigt vidne 
til en ubehagelig hændelse – noget der 
ikke kan lastes arrangørerne (men de 
vil nok gøre sig nogle overvejelser om, 
hvordan man kan hindre gentagelse). 
Der var en 11 årig dreng, der var 
tilmeldt den lange distance (5 

omgange). Da han kom op til 
målområdet efter 2 omgange, meget 
langt bagefter, var jeg kort i kontakt 
med ham, og han sagde til min 
beroligelse meget udmattet, at han 
stoppede nu, men han blev af sin far 
jaget videre ud på ruten, inden vi kunne 
reagere. Vi kom til at vente meget 
længe, før han dukkede op efter 3. 
runde. Her ville vi have trukket ham 
ud, men det blev dog ikke nødvendigt. 
Han forlod løbet, forgræmmet. Det er 
godt med interesserede forældre. 
Foreningens ungdomsarbejde, der mest 
foregår i atletikregi, ville være dårligt 
kørende, hvis ikke vi havde så mange 
interesserede forældre, der bakker op. 
Det gør nok heller ikke noget, at der 
også er lidt forældreambitioner til 
stede, men det kan meget hurtigt 
kamme over og tage lysten fra børnene. 
Dette var et af de mere grelle 
eksempler. Fri os fra dem.  

Helge 



3 danske ungdomsmesterskaber til AAIG  
 
De danske ungdomsmesterskaber i 
atletik fandt sted i Hvidovre i week-
enden 13-14 september, og markerede 
afslutningen på udendørssæsonen for 
atleterne på 14 år og opefter.   
 
AAIG havde sendt en delegation på 10 
deltagere til København, og de 
returnerede med 3 danske mesterskaber 
samt en sølv- og en bronzemedalje.  
 

 
AAIG`s tre danske mestre: Maja Ilsø, Natalie 
Lassen og Anne Møller 
 
Anne Møller blev dansk 
ungdomsmester i højdespring i klassen 
20-22 år. Anne havde valgt at benytte 
stævnet til at prøve en af sine lidt 
sjældnere discipliner af frem for at 
satse på de sikre mesterskaber i f.eks. 
hækkeløb og trespring, hvor hun topper 
ranglisten i Danmark, ikke bare for sin 
alder men for seniorer i det hele taget. 
Men det betød altså ikke noget for 
medaljeudbyttet. 
 
Herudover blev Maja Ilsø og Natalie 
Lassen dansk mester i hhv. kuglestød 
og 3000 meter løb for 14-15 årige 

piger. Maja benyttede endda 
lejligheden til også at forbedre sin PR 
ganske eftertrykkeligt.  
 
Sølvmedaljen blev hentet hjem i 1000 
meter stafet, også for 14-15 årige piger, 
og ligeledes med både Maja og Natalie 
på holdet. De øvrige på stafetten var 
Julie Tjørnelund og Trine Bohsen. 
 

 
17 årige bronzevinder Pernille Laursen omgivet af 
de 14 årige piger, som vandt sølv i 1000 meter 
stafetten. 
 
Den sidste medalje, af bronze, sørgede 
Pernille Laursen for i hammerkast for 
16-17 årige piger. 
 
Dermed tangerede AAIG Atletik, 
Triathlon & Motion antallet af medaljer 
fra sidste års Danske 
Ungdomsmesterskaber. Men det er 
stadig i underkanten af, hvad Aabenraa, 
som en af de førende danske byer 
indenfor ungdomsatletikken, har 
potentiale til. Og også under tidligere 
års udbytte. Skader og afbud havde 
imidlertid reduceret antallet af AAIG  
starter betragteligt.  



 



 



Tæt på bronze, trods afbud og skader 
 
For 7. år i træk havde AAIG`s 
kvindehold kvalificeret sig til finalen 
om det danske mesterskab i atletik, den 
såkaldte Danmarks Turnering, som den 
30. august fandt sted på Hvidovre 
Stadion. 
 
På forhånd har der ikke været ret store 
forventninger til AAIG ´s hold i år. 
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. Så årets målsætning om at 
kvalificere sig til finalen var indfriet 
allerede inden finalestævnet i 
Hvidovre.    
 
Det er faktisk ikke på noget tidspunkt i 
2008 lykkes at stille med allerstærkeste 
hold. Således heller ikke ved 
finalestævnet, hvor der var afbud fra 
hele fem af de atleter, som har været 
med på holdet tidligere på året. Dertil 
kom, at tre af de piger som rent faktisk 
var med i Hvidovre døjede med skader.  
   

   
16 årige Tenna Christensen er faktisk en af de 
rutinerede kræfter på DT holdet i år. Hun er på vej 
tilbage efter en skade og gjorde det rigtig godt i 
Hvidovre  
 
Trods både afbud og skader, leverede 
pigerne en rigtig flot præstation og 

tangerede sidste års femteplads. Så det 
var med både stolthed og et lille gran af 
ærgrelse, at Poul og Kirsten kunne 
konstatere, at holdet faktisk var tæt på 
at tage bronzemedaljerne. Sparta og 
Århus 1900 var som ventet urørlige, 
men kampen om tredjepladsen var til 
gengæld et åbent opgør mellem 
Hvidovre, FIF og så AAIG. Men i 
sidste ende måtte vi altså nøjes med 
femtepladsen.      
 

 
Malene Wissing koncentrerer sig før et diskoskast 
og var endnu en gang en solid støtte for holdet 
 
Men da AAIG stillede med det 
suverænt yngste hold til finalen kan 
pigerne absolut godt være tilfredse med 
deres indsats. Hovedstammen på holdet 
er ikke de atleter der de sidste 6 år har 
været med til at sætte Aabenraa på 
atletiklandkortet, men derimod de 
mange 14-15 årige debutanter. Dermed 
var AAIG holdet næsten blottet for den 
rutine alle konkurrenterne var i 



besiddelse af. Faktisk er det af de 
tidligere års bærende kræfter kun Anne 
Møller, som har været med i alle runder 
af Danmarks Tuneringen i år. Til 
gengæld kan AAIG prise sig lykkelig 
for at have en atlet af Annes format, for 
hun hiver masser af point hjem til 
holdet i alle de discipliner hun deltager 
i. Således også i Hvidovre, hvor hun 
vandt både 100 m. hæk og trespring, og 
blev nummer tre i 100 meter.   
  

 
Anne Møller vinder i sædvanlig suveræn stil 100 
meter hæk 
 
Som 21 årig er Anne, lige bortset fra 
holdleder Kirsten, den ældste på AAIG 
holdet, og det siger en hel massen om 
fremtidspotentialet. Med en 
gennemsnitsalder på mellem 5 og 10 år  
under konkurrenterne, skal den tid nok 
komme, hvor AAIG ikke bare blander 
sig i medaljestriden men endnu en gang 
tager en bronzemedalje med hjem. Med 
lidt held kunne det såmænd være sket 
allerede i år.  
 

 
2008 succeen i en nøddeskal: talent og rutine i 
samarbejde: 14 årige Maja Ilsø afleverer her 
depechen til Anne Møller under 4 x 100 meter 
stafetten.  
 

 
Hele holdet fejrer, at sæsonens målsætning om 
deltagelse i finalestævnet blev indfriet. På billedet 
ses Anne møller, Natalie Lassen, Christina 
Hamann, Michelle Kulby, Kirsten Eskildsen-
Møller, Tenna Christensen, Trine Bohsen, Maja 
Ilsøe, Julie Tjørnelund, Pernille Laursen og Julie 
Tjørnelund. På billedet mangler Malene Wissing 
og Mette Søberg.  

  



Veteranholdkamps 
finalen i Esbjerg. 
 

 
 
Søndag d. 14. September var AAIG´s 
veteranhold kommet med til 
veteranholdkamps finalen i Esbjerg. I 
første omgang havde vi ikke 
kvalificeret os, men kom med på et 
afbud fra Skives hold.  
Finalen er en kombination af 2 finaler. 
Det ene er selvfølgelig DM for hold 
men samtidig er det også øst og vest 
mesterskab for hold. 
Der var mødt 11 hold til start. 5 fra 
Sjælland og 6 fra Jylland.  
FIF Hillerød, Ballerup AK, Ben Hur, 
Amager AC, Glostrup IC. 
Herning GF, Odense OGF, Vejle, 
Esbjerg, Aalborg og Aabenraa. 
Så sent på året er det altid spændende 
at se hvordan vejret forholder sig. Men 
vi var rigtig heldige, idet solen 
skinnede. 

 
 
 Vi havde ikke regnet os 
store chancer ud, da vi jo var med på et 
afbud. Men faktisk lå vi på et tidspunkt 
helt oppe på en anden plads. Til sidst 
måtte vi dog se os slået og give os 
tilfreds med en samlet 7.plads af 11. I 
vest mesterskabet kunne vi tage hjem 
med en flot bronze medalje. 
 Med på holdet på dagen 
var: Carsten Gammelgård, Espen Ravn, 
Torben Laursen, Lars Bo Hansen, Palle 
Rosen Madsen og Kirsten Eskildsen-
Møller. Fra de tidligere runder 
manglede Jimmy, Lars Aagaard, 
Henrik Ilsøe og Kenny Garbrecht.  
 

 
 
Carsten løb 100m på 13.04sek., som 
var dagens anden hurtigste tid.  
På 400m løb Carsten 58.09sek. sorteret 
eftr aldersgruppen, hvor resultaterne 
bliver omregnet til senior tider, hvilket 
gav 480p.  
Espen Ravn løb 400m på 56.48sek., 
hvilket var dagens 3.hurtigste tid og 
gav 581p. 
 
 



Kirsten løb 100m på 14.62sek. som var 
10ende hurtigste tid og gav 724p.  
I længdespring blev det til 4.46m som 
gav 735p og en samlet 5.plads. 
Lars Bo sprang stangspring. Springet 
på 2.20m gav 298p og en samlet 12 
plads. I spydkast kastede Lars Bo 
29.96m med 438p. Nok til en tiende 
plads. 
Torben kastede hammeren ud på 
36.83m og kunne dermed bidrage med 
691p. 5plads. 
 

 
 
I diskoskast blev Torben 10er med et 
kast på 29.40 som giver 571p. 
Kuglestødet på 9.82m sikrede Torben 
673p og en 8.plads. 
Palle løb 5000m på 17.31,40min. Dette 
gav ham en 3plads og 880p. Sorteret 
efter points, blev det endda til en 
2.plads. I 1500m løb Palle 4.53,09m 
som gav 887p. 

 
 
Kirsten sprang 1.50m i højde hvilket er 
ny dansk veteranrekord for kvinder 
K45. Med 1041p en samlet 1.plads 
sorteret efter point. 
 

 
 
I første heat på 1000m stafetten førte vi 
fra start til mål. Kun anden heats 
vindere, FIF Hillerød var en smule 
hurtigere. Vores tid blev 2.21,89min. 
Hvilket gav 628p. Det var Kirsten, Lars 
Bo, Carsten og Espen der løb. 

Kirsten Eskildsen-Møller 



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 
 
Selvom vi ikke føler os som nogen stor 
klub, prøver vi alligevel at udgive et 
medlemsblad for at følge med tiden. 
Formålet er at give vore medlemmer 
orientering og oplysning om de ting, 
der sker i klubben, ligesom bladet også 
skulle medvirke til at skabe bedre 
kontakt i ungdomsafdelingen mellem 
klub og forældre. 
 

* 
”Mine rekorder for ikke lov at overleve 
denne sæson” fastslår Danmarks hidtil 
største atletiknavn, Gunnar Nielsen, 
efter at have set Tom B. Hansens og 
Gerd Larsens fantastiske præstationer 
på Malmø Stadion. Gerd Larsen er 
meget stærkt inde i billedet til 
Olympiaden i Mexico City.  
 

* 
 
For mange medlemmer er vinter-
træningen nu i gang indendørs og 
udendørs. Indendørstræningen består 
for tiden af et let opvarmningsprogram, 
efterfulgt specialtræning alt efter 
hvilken disciplin man går ind for. 
Tilslutningen er stor. Kun kunne man 
ønske sig, at nogle af de 15-16 årige 
piger som var med i sommer også ville 
slutte op om vintetræningen. For tiden 
er det kun seniordamerne, der 
repræsenterer hunkønnet i 
gymnastiksalen.  

…for 30 år siden 
 
Sommergyset: skræk og rædsel spredte 
sig mellem børnene på stadion. 
Grunden var at Allan Lotzkat havde 
smidt skægget. Køn var han godt nok 
aldrig mde skæg, men synet uden skæg 
var imidlertid så forfærdeligt, at Allen 
har måttet lade skægget vokse igen, for 
at vi ikke skal miste medlemmer.  
 

* 
 
Herreholdet i atletik, som for 3. år i 
træk var i 3. division vest, måtte nøjes 
med en femteplads. Dameholdet, som 
p.g.a. at antallet af kvindehold i Jylland 
blev rykket op i 3. division Vest.  
 

* 
 
På klubmødet i november, hvor der jo 
desværre ikke var mødt særlig mange 
op, meddelte jeg, at jeg ønsker at blive 
afløst som formand.  
  Helge Laursen 
 

* 
 
En tidligere AAIG`er, Poul Beck, viste 
på Greves kunststofstadion, at man er 
godt hjulpet med sin børnelærdom fra 
Aabenraa. Poul satte PR på 400 meter 
med 50,2.  
 

* 



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 
 
Lørdag den 13.8. tog vi af sted til JMU 
i Ålborg. Vi kørte i bus samen med 
andre fra Sønderjylland. Vi blev 
indkvartert på vester Mariendalsskolen, 
hvor vi skulle sove i gymnastiksal. 
Natten var et mareridt for os fra AAIG, 
da vi havde været så uheldige at 
placere os ved siden af en vis Tommy 
Kraak fra Bov (dem der kender ham 
ved hvorfor).  
 

* 
 
AAIG atletikkvindernes optræden i 3. 
divisioner er slut for denne gang. 
Holdet er for første gang i 20 år atter 
tilbage i 2. division.  
 

* 
 
Afsted gik det på klubbens første 
triathlon konkurrence. Den helt 
overlegne Ib Stokkebye fra Haderslev 
vinder for mændene. I forbindelse med 
arrangementet benyttede Dansk 
Triathlon Forbund lejligheden til at 
udmærke Rødekros Anette Hansen for 
et tidligere opnået resultat. Anette er jo 
egentlig Aabenraaer men starter 
triathlonmæssigt for Rødekro.  
 

* 
 
Der var 70 startende løbere til cross 
løbet i Hjelm Skov den 5.12., og 70 
deltagere til et cross løb i Sønderjylland 
må siges at være meget pænt.  

 
…for 10 år siden 
 
Generelt må vi konstatere, at atletik 
sæsonen nok har været den mest 
givende i klubbens historie med 
oprykning i DT elitedivisionen for 
herrer samt DT kvindernes forbliven i 
elitedivisionen. Både kvindeholdet og 
herreholdet er således begge i 
elitedivisionen næste år.  
 

* 
 
En blæsende regnfuld dag den 22 
august startede jeg på min triathlon 
nummer 100. Stedet var Silkeborg, og 
afstanden var en halv ironman. 
  Robin Watkin  
 

* 
 
Frede Jespersen, mangeårigt medlem af 
AAIG Atletik og nok mest kendt for 
altid at deltage i den ugentlige cykel- 
og svømmetræning, overtager pladsen i 
tri-udvalget.  

* 
 
Sønderjysk cross-tunering er startet 
med rigtig stor succes for AAIG, idet vi 
fører stort i holdkonkurrencen - måske 
lidt overraskende - efter første runde.   
 

* 
 
Ved de Jyskfynske ungdoms-
mesterskaber vandt Karsten Laursen, 
Mikkel Hansen, Christian Brødsgaard 
og Henrik Lotzkat guld på 4 x 100 m.   



 



 



Forrygende fremmøde 
i Tønder. 
Efterhånden kan man ikke undgå at 
lægge mærke til alle de grønne trøjer, 
når vi fra AAIG vælger at stille op til 
samme løb. Det havde vi i høj grad 
gjort til Tønder halvmarathon den 
6.9.2008. De grønne trøjer har en helt 
speciel virkning i Tønder, hvor der 
virkelig er mulighed for at kigge langt. 
Man kan nødvendigvis ikke se, hvem 
det er der løber foran, men det er 
tydeligt at se, at det er ”en ko på græs”. 
Vi var vældig fint repræsenteret på alle 
strækninger, men ikke nok med det, vi 
var også fint placeret på sejers skamlen 
og den efterfølgende buffet. Det er en 
rigtig fin tradition de har indført i 
Tønder med den efterfølgende 
spisning, hvor vi på en eller anden 
måde alle sammen bliver lige igen. 
Lige her betyder det ikke noget, om 
tiden er nærmere de to timer end den 
ene, der er rigeligt at tage af.  

 
Jens (22) i forgrunden der gennemførte 
sin første halvmarathon i meget flot stil, 
Anne Grete (5) der på dette tidspunkt 

løber og  tænker på, at det tempo kan jeg 
sagtens følge med i. 

 
”Den løbende snakkeklub”. 
Silvia (266), Heidi (257), Bente (256) og 
Rita (255). 

 
Dejligt at se Susanne tilbage i løbetøjet 
 
”Tønderfolkene” gav udtryk for, at de 
var meget glade for at se os alle 
sammen, og vi har helt bestemt været 
medvirkende til, at de havde en rekord 
stor deltagelse i år. Tillykke til alle med 
de flotte løb, og tillykke til Tønder med 
det gode arrangement. 

Holger Jacobsen. 
 



Renault Triathlon Aabenraa

Søndag den 17 august var der liv og 
fuld fart da vi afholdte vores årlige 
triathlon. Selv var jeg af sted på den 
OL-distancen.  Svømningen skulle 
overstås, så skulle cykelturen 
gennemføres, og så skulle der gives gas 
på løbeturen. Planen blev holdt og jeg 
fik hentet en del på løbeturen. Lokale 
Anders Bergmann Hansen blev i øvrigt 
nr. 2 på distancen. 

   

Anders Hansen og Palle Rosen Madsen i 
fuld action. 

Som noget nyt arrangerede vi også 
duathlon, hvilket gjorde at en del fra 
motions afdelingen stillede op. Bla. 
Palle stillede op på sin kones cykel og 
gav den alt hvad han kunne, til trods 
for at cyklen var lidt lille. Han har dog 
allerede nu skaffet sig en racercykel 
selv så han kan gå i skab træning til 
næste år. Jørgen Simonsen blev på 
duathlonen nummer to hos herrerne. 
Hos damerne vandt min mor Bodil 
Nielsen efter en hård duel med Dorthe 
Fogtmann, hvor de på cykelturen 
skiftedes til at føre. 

 

Vinderne 
hos 
damerne i 
duathlon. 
Dorthe, 
Bodil og 
Marianne 

Der var også flere fra klubben der 
prøvede kræfter med triathlon 
disciplinen på den korte distance. Bl.a. 
Jesper Steffensen, Per Hussman, Line 
Thams, Ebbe , Nine og Lasse havde 
debut. Til trods for at Per havde fundet 
sig en våddragt han kunne være i to 
gange, kom han ligesom de andre 
debutanter godt igennem. 

Renault, Auto Lindevang, Renault 
Finance og Renault forsikring gjorde 
det muligt at vi i år kunne tilbyde alle 
deltagere en craft løbe tee, som af og til 
ses  løbe rundt i 
bybilledet.

 

Tak til alle der var med til at gøre 
stævnet  godt. Vi ses til næste år. 

Aviaaja, 
Holger 
og Per 
på 
svømme
turen. 

 

Jesper Jakobsen



 



God indsats ved LM 
 
Ved DGIs landsmesterskaber for børn 
og unge i Randers d. 16-17. august 
havde AAIG 22 deltagere med på det 
sønderjyske hold, hvor vi havde en stor 
andel i den sønderjyske succes ved 
stævnet.  
 
Det centrale i stævnet er 
konkurrencerne for de 10-13 årige, der 
alle skal lave en 3-kamp, hvorfor der 
ikke udnævnes vindere i enkeltøvelser. 
Efterfølgende nævner jeg, hvis ikke 
hele serien er nævnt, stævnets bedste 
resultat for hver enkelt. 
 

 
 
I gruppen drenge 12-13 år var det ikke 
nogen større overraskelse, at Joakim 
Okkels var meget tæt på at nå helt til 
tops blandt de 40 deltagere fra hele 
landet. Han blev en flot nr. 2 med 
følgende serie 80m 10,72 – længde 
4,75 og kugle 10,33. Faktisk har han 
været småskadet hen over sommeren, 
og f.eks kun få cm længere i  
længdespring, hvor han ofte springer 
over 5 m havde skaffet point nok til 1. 
pladsen. Til gengæld var det en kæmpe 

overraskelse, at Sebastian Bach 
Garbrecht formåede at besætte 3. 
pladsen i den skrappe konkurrence bl.a. 
i kraft af et flot 800m løb på 2.34,77. 
Hans øvrige serie var 4,40 i længde og 
spyd 30,68. Sønderjylland vandt også 
4x80m stafet i suveræne 43,94 med 
Joakim og Mikkel Bach Garbrecht 
(bold 44,54) på holdet. Det sønderjyske 
2. hold løb så godt, at de kunne besætte 
2. pladsen i 46,85. Her deltog Sebastian 
og Jan Erik Eskildsen Møller (12,34 på 
80 m). I holdkonkurrencen vandt 
Sønderjylland sikkert. På holdet var ud 
over de nævnte AAIGere også 
Kristoffer Thomsen (32,18 i spyd) og 
Frederik Søgaard (1,35 i højde). 
I gruppen drenge 10-11 år bidrog de 3 
AAIG drenge kraftigt til den samlede 
sønderjyske holdsejr. Få point skilte 
Casper Guldager fra 3. pladsen i den 
individuelle konkurrence. Hans serie: 
800m 2.43,57 – længde 3,81 og kugle 
6,82. Hans højde 1,20 var under daglig 
standart, hvorfor længde kom til at 
tælle i 3-kampen. Også Alexander 
Salby (2.45,54 på 800m) og Jonas Bach 
Garbrecht (3,95 i længde) lå langt 
fremme på 5. og 7. pladsen. Disse 2 var 
med på den sønderjyske stafet, der blev 
nr. 2. 
Ved piger 10-11 år blev det også til 
sønderjysk holdsejr. Her havde AAIG 
Mette Kraak (5,84 i kugle), Nina Ilsø 
(længde 3,41) og Karen Boisen (3,47 i 
længde) med på holdet. Karen var også 
med på stafetholdet, der fik bronze. 
Her skal nævnes, at Ditte Mikkelsen fra 
RødekroIF fik den 3. sønderjyske top-3 
placering i hendes første start ved et 
større stævne. Hendes serie var 9,99 på 



60m – højde 1,15 og kugle 6,78. Hun 
har efterfølgende valgt at stille op for 
AAIG, da der er et større 
træningstilbud. 
De sønderjyske 12-13 årige piger blev 
nr. 3 i holdkonkurrencen, hvor AAIGs 
Marie Aagaard (9,53 i kugle), Ida Ilsø 
(8,62 i kugle) og Anna Thorndal 
Thomsen (2.43,57 på 800m) deltog. 
Anna var også med på stafetten, der 
vandt guld i 45,36.. 
 
Ved ungdom fra14 år hvor der kæmpes 
i de enkelte discipliner blev det ved 14-
15 år til guld og sølv til Trine Bohsen 
på 200m i 28,88 og 100m i 13,97. Maja 
Ilsø blev nr. 2 i længde og højde med 
4,74 og 1,50 og nr. 3 i kugle med 
10,26. Julie Tjørnelund blev nr. 3 på 
400m i 70,77. Tenna Christensen hos 
16-17 år blev nr. 2 på 100 og 200m i 
13,48 og 27,78. Disse 4 piger vandt 
også 4x100m. 
Hos drengene 14-15 år vandt Charles 
Kamau højde med fremragende 1,70 og 
længde med 5,38. Nikolaj Mastrup blev 
nr. 3 på 400m i 58,95. De var også med 
på den vindende sønderjyske 1000m 
stafet. 
Hos 16-17 år blev den enlige AAIGer 
Dan Grama dobbeltmester på 100 og 
200m i glimrende 11,56 og 23,48. 
 
Så skal vi da lige nævne, at 
Sønderjylland atter vandt den 
prestigefyldte 20x200m med adskillige 
AAIGere på holdet. 
Det samlede sønderjyske hold var på 
over 60 deltagere, hvorfor der også skal 
bruges en del ledere. Deraf havde vi fra 
AAIG Kenny Bach, Claus Guldager, 

Tommy Kraak og Kirsten E Møller 
samt undertegnede med. Tak for jeres 
indsats, dejligt at vi kan stille med så 
mange kompetente folk. Derudover 
havde Mads Erik Beck, der deltog i 
senior og veteranstævnet om lørdagen 
fået det arrangeret sådan, at han deltog 
på hele turen, og han var jo faktisk 
rigtig god at have med som 
”legeonkel”. 
Fra senior og veteranstævnet, der 
desværre er blevet meget tyndt, nævner 
jeg enkelte af resultaterne fra vores 
deltagere. 
Mads Erik vandt ved senior 200 m i 
23,83. Ganske godt var hans kugle 
10,24 nr. 2. 
40-49: Jesper Mastrup vandt 100m i 
12,98. 
45-49 år: 
Kirsten havde kombineret lederjobbet 
med lidt deltagelse i stævnet. Pæne 
resultater i højde 1,45, længde 4,45 og i 
stående længde – det eneste sted, hvor 
hun tørnede sammen med sin 
ærkerival, Susanne fra Odense. Også 
denne øvelse vandt hun med 2,27 (det 
er faktisk langt). 
Lars Aagaard sprang 1,50 m i højde nr. 
2 og vandt længde med 5,13. 
Henrik Ilsøe kastede 35,90 i slyngbold 
nr. 3. 
Andreas Møller vandt 5 km i klassen 
med 22.01,01, men ellers brugte han 
mest tiden, mens han ventede på 
Kirsten og Jan Erik med at sejle 
Gudenåen tyndt i kano eller er det 
kajak. 

Helge 



Et sæsonmål blev nået 
Nr. 3 ved LTU 
 
Et vigtigt mål for sæsonen for de op til 
15 årige piger var en god placering ved 
landsturneringen for ungdom (LTU). 
Efter de indledende runder i øst og vest 
lå vi med det næsthøjeste pointtal, men 
med både Odense, Sparta og Skive tæt 
på. Amager AC lå suverænt foran.  
 

 
 
Alt fra en 2. til en 5. plads var derfor 
muligt. I negativ retning trak, at både 
Maja Ilsø, Trine Dahl Bohsen og Julie 
Tjørnelund ikke var på toppen, og 
Lykke Kristensen manglede. var ikke 
med. Heldigvis kunne 2 af de dygtige 
12-13 års piger, Anna Thorndahl 
Thomsen og Marie Aagaard gå med på 
holdet. Der var således lagt op til en 
spændende dag i Skive d. 23. august.  

Stævnet, der har deltagelse af i alt 24 
hold i 4 grupper, har gennem årene 
udviklet sig til et festligt skue, hvor 
flere af holdene maler sig i klubfarver 
og har anskaffet specielle trøjer til 
lejligheden. Dette var også tilfældet for 
vores piger, hvor en aftale med Abena 
sikrede nogle flotte trøjer. 
Krigsmalingen sørgede pigeren selv 
for. Således også AAIGpigerne.  
Ved en gedigen holdindsats lykkedes 
det AAIG at sikre sig bronze med 
Amager AC som sikker vinder, men 
kun få point efter Skive og hårdt 
presset af Odense og Sparta på de 
efterfølgende pladser. En af de meget 
positive ting ved dette stævne er, at 
man har lov til at have 2 med i hver 
øvelse, men kun den bedste tæller. Man 
har således mulighed for at have en 
gardering på, og dette gjorde vi da også 
brug af i flere øvelser. AAIG hentede 2 
førstepladser i dysten ved Natalie 
Lassen på 3 km i 10.51,24 og Maja i 
kugle med pr på 11,15.  
 

 
 
På 800m blev Natalie nr. 2. i 2.31,77, 
og her var vores gardering, Michelle 
Kulby så stærk, at hun kom ind lige 
efter på 3. pladsen i 2.32,39. Maj blev 



nr. 3 i højde med for hende lidt 
skuffende 1,53. Trine gjorde det godt i 
spyd med en 4. plads med 25,94, mens 
100 m mere skuffende gik på 14,00. 
 

  
 
Marie (12 år) blev nr. 5 i diskos med 
flotte 24,34 og havde endda en 
”skævert” et par meter længere ude. Da 
en af dem, der lå foran hende var en 
”gardering”, slog hun faktisk 2 af vores 
konkurrenter – dejligt, at vi er på vej 
frem i kasteøvelserne. Michelle løb 
15,72 på hækken, mens Anna for første 
gang skulle springe fra planke. Derfor 
var det nok øvelsen, vi var mest 
nervøse for, men Anna gjorde det 
udmærket med 4,28. Stefetten med 
Julie, Natalie, Maja og Trine løb lidt 
under daglig standart i 55,67. Alt i alt 
må vi være meget tilfredse med 
bronzemedaljerne. 
 

 
 
Ser man lidt fremad, så ligger det jo 
godt for til næste år, idet de fleste kan 
være med igen (et år ældre). 
 

 
 
Det samme kan siges for drengenes 
vedkommende, der jo var med i den 
indledende runde for at få erfaring. 

Helge 







 
 
 
AAIG tilmelding til sønderjysk 
crossturnering 2008/2009 
 
Årgang 1994 og yngre 
Grundgebyr for de 7 runder er 100 kr. (det er beløbet, som AAIG betaler. til DGI) 
Der optjenes en bonus på 15 kr. pr. gennemført runde 
Dvs. – er man rigtig flittig og gennemfører alle 7 runder – betales 0 kr. 
Ovennævnte gælder for sæsonkort – dagskort koster 30 kr. pr. runde og giver ingen 
bonus. 
 
Årgang 1993 og ældre 
Grundgebyr for de 7 runder er 100 kr. (det er beløbet, som AAIG betaler. til DGI) 
For hver runde man deltager – optjenes en bonus på 10 kr. 
Dvs. – er man rigtig flittig og gennemfører alle 7 runder - betales 30 kr. 
Ovennævnte gælder for sæsonkort – dagskort koster 30 kr. pr. runde og giver ingen 
bonus. 
 
Da klubben giver tilskud til crossturneringen, forventes det at man stiller op i 
klubbens farver – enten i den officielle grønne klubsinglet (fås i Intersport) – eller 
motionstrøjen (COW trøjen). 
Der bliver arbejdet på at gennemføre en ny bestillingsrunde for motionstrøjen, for nye 
medlemmer samt dem, der endnu ikke har modtaget en. Men den vil ikke være klar til 
cross start, da der er lidt leveringstid på den – mere herom senere. 
 
De enkelte runder i cross serien: 
1. runde 1/11 i Rødekro  
2. runde 15/11 i Tønder 
3. runde 13/12 i Hammelev 
4. runde 10/1 i Kolding 
5. runde 24/1 i Aabenraa (Sønderjysk Mesterskab) 
6. runde 21/2 i  Bov (Kruså) 
7. runde 7/3 i Haderslev 
LM cross finder sted lørdag d. ??. april i Rødekro – arrangør: Rødekro IF og DGI 
 
Officiel info, vedr. sønderjysk cross kan ses her: http://www.run2u.dk/dgi_syd/
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.run2u.dk/dgi_syd/


 
AAIG – tilmelding til den sønderjyske cross serie 
Navn  
Adresse  
Postnr. og by  
Køn  
Årgang  
Tlf.nr.  
E-mail  
Sæsonkort 
(sæt x) 

___  

Dagskort (sæt 
x) 

1. 
runde_
__ 

2. 
runde__
_ 

3. 
runde_
__ 

4. 
runde_
__ 

5. 
runde_
__ 

6. 
runde_
__ 

7. 
runde__
_ 

 
 
Afleveres i crosskassen i klublokalet eller til: 
Ove Schneider Tlf. 74 64 67 72 email: oveschneider@mail.dk
 
Senest torsdag d. 22. oktober kl. 20 (for at kunne deltage i 1. runde) 
Tilmelding til senere runder senest torsdag kl. 20 inden pågældende runde 
 
Indbetaling for deltagelse i cross ved sæsonafslutning. 
Der vil til den tid blive lagt en betalingsliste på hjemmesiden, hvor man kan se, 
hvad man skal betale – dette beløb bliver så overført til en crosskonto der bliver 
oprettet. 
Men mere vedr. denne betaling senere. 
   

 

mailto:oveschneider@mail.dk


RENAULT MTB og Crossløb. 
 
Vejret var perfekt og ruten var perfekt 
da AAIG`s tri-afdeling afholdt Renault 
MTB – og Crossløb d. 11. oktober 
2008. 
Rammerne var også perfekte i den 
efterårsfalmende skov med  
stævnecentrum  på Saltbjerg  ved Gl. 
Tøndervej og ruten var vores 
udfordrende MTB-rute, der er ca. 8,2 
km lang og med en højdemeter på ca. 
200 m. 
Man kunne vælge mellem at løbe en 
runde eller cykle 2 eller 5 runder eller 
evt. både løbe og cykle, hvilket det var 
et par stykker, der gjorde. 
Der var rekord stor tilmelding og 
næsten dobbelt så mange som sidste år. 
Der var tilmeldt 50 til løb og 80 til 
cykling. 
 

 
 
Løbet blev sat i gang med sirene fra 
Saltbjerg og efter 32 min. og 7 
sekunder kom første løber i mål. Det 
var klubbens egen Jesper Jakobsen. En 
fornem tid og over 2 min. hurtigere end 
sidste års vindertid. Dette indbragte 
Jesper kr. 500,-, som var sat på højkant 
fra stævneudvalget til den, der kunne 
slå løbsrekorden.  Nr. 2 blev også i 
klubregi, nemlig Palle Rosen Massen i 
tiden 33 min. og 35 sek. 3.pladsen gik 
til Søren Søby fra Team Intersport. 

Hyggeligt at se Søren til konkurrence 
igen. 1. dame blev Ljudmilla Nielsen 
fra AAIG i tiden 39 min. og 54 sek. 
Også en rigtig flot tid. Jeg ved at 
Ljudmilla elsker denne rute. En flot 
2.plads gik til Anette Hansen i tiden 41 
min. og 41 sek. 3.pladsen gik til Dorte 
Damsgaard  også fra AAIG og i tiden 
42 min. og 21 sek.  
Alle løbere gennemførte i flot stil og 
alle var enige om, at det var en hård, 
men skæg rute. 
 

Starten på 
lang mtb. 
Til højre 
ses 
tidligere 
medlem 
Carol 
Hansen. 

 
 
Jesper Lycke med Steffen Alm 
jagtende bagved og Jørgen Bie efter 
punktering. 
En time efter at løbet var sat i gang og 
alle løbere var kommet i mål blev dem, 
der skulle cykle 5 runder sendt af sted 
ved foden af Gl. Tøndervej. 
Vores lokale triathleter Andreas 
Petersen og Jens Gydesen var med og 
Andreas lå rigtig godt en overgang, 
nemlig på en 3.plads indtil han 
punkterede. Heldigvis skete det ikke så 
langt fra målområdet og han var så 
heldig at han kunne låne en slange og 
hurtigt fik skiftet og så af sted igen. 
Andreas kom i mål som nr. 7 i tiden 2 
timer og 13 min. og 53 sek. Så rigtig 
flot selv med en punktering. Jens 



Gydesen punkterede desværre også og 
han var ikke så heldig, at det skete i 
nærheden af målområdet, så han kunne 
låne en slange, så han udgik desværre. 
Løbet blev vundet af Peter Bech fra 
Team Rivette i tiden 2 timer og 18 sek.  
Han slog også løbsrekorden fra sidste 
år med over 3 min. og indkasserede kr. 
500,-. 2.pladsen gik til Ulrik Frandsen 
fra Tema Webeke Vision i tiden 2 
timer og 2 min. og 30 sek. 3.pladsen 
gik til Peter Troelsen fra Multiatleten i 
tiden 2 timer og 8 min. og 25 sek. 
Nr. 1 og eneste dame på den lange blev 
Carol Rasmussen fra Greve i tiden 2 
timer og 38 min. og 53 sek. Rigtig flot 
tid og rigtig hyggeligt for de gamle 
Aaig-medlemmer at se Carol, der 
tidligere har været medlem i klubben. 
 

 
 
Både Dorthe og Ove var heldige ved 
lodtrækningen. 
5 min. efter at dem på 5 runder var 
sendt af sted, blev dem der skulle cykle 
2 runder sendt af sted. 
Vinderen af de 2 runder blev Nichlas 
Rasmussen fra Varde CK i tiden 52 
min. og 46 sek. Det skal lige nævnes, at 
han kun er 14 år gammel, så rigtig flot 
og hvad skal det ikke blive til. Nr. 2 
blev Andy Hjort fra Fredericia Tri i 
tiden 54 min og 2 sek. 3.pladsen gik til 
Jesper Jakobsen fra AAIG i tiden 54 
min. og 38 sek. Også en udmærket tid 
og så oven på at have løbet. Niels Bo 
Wilhlemsen fra AAIG blev nr. 10, Lars 

Holm nr. 26, Keld Dam Hansen nr. 34, 
Jess Chr. Wilhelmsen nr. 41, Jørgen 
Bie nr. 51 (punkterede) og Ruddi 
Christensen nr. 52. 
Jeg selv var eneste dame på 2 runder og 
kom igennem i fin stil og uden styrt, 
men heller ikke så hurtigt, men  i tiden 
1 time og 19 min. og 15 sek. 
 
Stævnet blev krydret med peptalk af 
Helge Laursen, der var speaker, hvilket 
han som sædvanlig var rigtig god til. 
 
Når deltagerne kom i mål var der 
sodavand, frugt og Yankeybar til alle. 
 
Da alle deltagerne var kommet i mål, 
var der en sand fest-lodtrækning. Der 
blev nemlig trukket lod om 20 gavekort 
af kr. 300,- til Sportigan i Rødekro 
skænket af Michelin. Jeg var heldig at 
vinde et gavekort, så ikke så dårligt. 
 

 
 
Jes i et hårdt øjeblik og Gydesen i gang 
med indstrukser. 
Alt i alt forløb stævnet rigtig godt og 
der var mange rosende ord til 
stævnearrangørerne. Mange af 
deltagerne gav også udtryk for, at de 
ville deltage igen til næste år, da de 
bl.a. syntes, at ruten var rigtig god og 
tilpas udfordrende. 
 

Bodil Nielsen. 
 



Manhattan på Heden 
 
Kære Læser. Måske undrer du dig over 
overskriften? Det vender jeg tilbage til. 
 
Lørdag den 4. oktober drog 18 løbere 
fra AAIG AABENRAA, som vi nu 
fremover skal indtegne os som ved 
tilmeldinger til motionsløb, samt en 
håndfuld hepper mod Grinsted. Vi 
skulle deltage i AK Heden Grindsteds 
motionsløb. Der var tre distancer, 
nemlig 4,1 km, 10 km samt 21,1 km 
med start kl. 11.00. Alle DAF-opmålte, 
hvilket åbenbart ikke er uden betydning 
i løbekredse. Det vender jeg tilbage til. 

 1 

 

 
 
Det var med en vis skepsis, jeg stod op 
lørdag morgen. Vejrmæssigt. Der var 
lovet orkan eller storm. Den udeblev 
heldigvis lørdag, men til gengæld 
åbnede himlen sine sluser samme tid 
dagen efter om søndagen. Måske vejret 
havde betydning for, at rigtig mange 
deltagere havde et stort smil på læben 
efter passering af målstregen? Det 
vender jeg tilbage til. 
 
Som sædvanlig stod jeg tidligt op 
denne lørdag morgen med henblik på at 
gennemfører de sædvanlige rituelle 
øvelser. Solen skinnede og løbevejret 
så perfekt ud. Alligevel blev alting ikke 
som det plejede. For det første undlod 

jeg den sædvanlige ost på brødet, 
hvilket ikke var uden grund. Det 
vender jeg tilbage til. For det andet 
indtog jeg heller ikke den klassiske 
banan, ligesom den obligatoriske 
energibar slet ikke var indkøbt. Endelig 
glemte jeg at tape mine brystvorter, 
hvilket kun sker en gang hvert årti. Det 
var et eller andet i luften den 
formiddag. 
 
Midt på Torvet i Grinsted var start og 
mål. De mange løbere gjorde sig klar 
og det var tydeligt, at Aa.I.G. var godt 
repræsenteret. Halvmaraton skulle 
starte først; mens de to øvrige distancer 
skulle starte kl. 11.15. Underligt nok 
stod alle de løbere fra Aa.I.G, der 
skulle løbe 10 km, forrest i startfeltet? 
 
Flot så det ud, da feltet forlod centrum 
hen ad flag- álleen. Ruten var særdeles 
flad, hvilket fra starten animerede til en 
høj udgangsfart. Efter godt en 
kilometer kom vi ind i plantagen – 
sandsynligvis på en nedlagt 
banestrækning de næste 5 km.  
 

 
 
Ruten var nærmest skåret efter en 
lineal. Først 5 km op ad 5’th Avenue, 
så 2 km hen af 22 Street. 4 km tilbage 
af 12’th Avenue efterfulgt af 3 km på 
9. Street. Ruten mindede meget om et 
løb på Manhattan, og tilsyneladende 
var det en aldeles glimrende cocktail 

http://www.akheden.dk/


for en del Aa.I.G.’er at kunne se det 
meste af feltet hele vejen rundt på 
ruten. I hvert fald blev jeg relativ 
hurtigt sat og måtte se mine 
løbekammerater forsvinde ude i 
horisonten i en rasende fart.  

 2 

 
De sidste 10 km var en lang sej kamp 
for at komme hjem. En regnbyge kl. 
11.30 havde gjort mig våd og kold, 
hvilket bevirkede, at jeg havde 
vanskeligt ved at holde min fart. På et 
tidspunkt kunne jeg se Torben 
Christiansen (Ludvigsen) og troede jeg 
kunne nå op til ham, men måtte lide 
den tort også se ham forsvinde ude i 
horisonten. Jeg nåede kun at høre ham 
sige 20. 
 
Fra 17 km tabte jeg fart og måtte endda 
godt 1 km før mål konstatere den 
ydmygelse at blive overhalet af den 
sidste repræsentant for Team 
Pferdelunge, netop på det sted, hvor jeg 
havde mulighed for at komme op i fart. 
I hvert fald løb vi ned ad en bakke med 
en hældningsprocent på 12. 
 
Da jeg endelig nåede at krydse 
målstregen, opdagede jeg adskillige 
Aa.I.G.’er med det helt store smil på 
læben. Der blev sat 8 PR samt 6 
årsbedste. Rigtig flot og et stort 
tillykke. Bortset fra at selve 
præmieoverraskelsen var meget 
langtrukket, så var der kun spænding 
om udfaldet af den protest, der blev 
lagt efter løbet. En af de Aa.I.G.’er, 
som hverken satte PR eller årsbedste 
havde lagt protest mod den DAF-
opmålte rute. Vedkommende mente, at 
ruten var adskillelige hundrede meter 
for lang, idet de lange lige strækninger 
havde bragt vedkommende op i så stor 
fart, at det var særdeles vanskeligt at 
runde de knivskarpe sving, som derfor 

kostede mange ekstra skridt. Protesten 
blev desværre afvist. Ærgerligt, idet vi 
måske var kommet op på 9 pr, hvis den 
var blevet godkendt? 
Efter løbet spurgte jeg Torben 
Christiansen, hvorfor han løb rundt og 
nævnte tallet 20. Jo, han skulle huske at 
ringe til sin hustru og fortælle, at vi 
blev i alt 20 til ost og rødvin. Alle 
interesserede løbere fra Aa.I.G. var 
inviteret hen til familien Christiansens 
sommerhus i Arrild Ferieby, hvor vi 
blev budt på et særdeles lækkert 
ostebord. Tak til Lone og Torben for en 
hyggelig og gæstfri eftermiddag. De 
mange PR-smil og brombær-bjedsken 
skabte en glimrende stemning. 
 

 
 
Ove Schneider var så venlig at sende 
mig en mail efterfølgende, hvori han 
nævner, at vi kun skal tilbage til 2002, 
før jeg havde et lignende godt 
løberesultat (ikke DAF-opmålt rute). 
 
 

 
Bent Thomsen  

 
 



DM i kastemangekamp 
 
 
Dette års DM i kastemangekamp 
foregik på Herlufsholm Stadion, den 
21. september. Klubben havde i år kun 
én deltagende, 17-årige Pernille 
Laursen.  
 
Vejret var strålende og humøret helt i 
top. Selvom der var få deltagende fra 
mange forskellige klubber var både 
gruppen hos mændene og kvinderne 
godt sammentømret. Især kvinderne 
var helt oppe i højeste gear. Der blev 
heppet, bakket op og givet gode tips og 
tricks.  
Dette førte skam også til en del 
personlige rekorder. Blandt andet 
Spartaneren Julie Holse der endelig 
kom ud over 40m i hammerkast. 
 
Det blev da også til en personlig rekord 
for Pernille. Hun fik en 1. plads, da hun 
kom ud på 34,47m i spydkast (8 meter 
længere end nummer 2), hvilket hun 
weekenden efter til kastestævnet 
Carsten Bojsen Memorial i Esbjerg 
forbedrede til 36,02m. 
Udover førstepladsen i spydkast blev 
det til en andenplads i kuglestød med 
9,29m, andenplads i diskos med 24,91 
og endnu engang en andenplads i 
hammerkast med 33,81m. 
 
Samlet blev det til en sølvmedalje til 
Pernille Laursen, der fik 2621 point 
efter Heidi Toft Hansen, Skive, der fik 
2890 point.  
 
Næste år bliver der god konkurrence 
for Pernille, da hun rykker op til hårde 
modstandere i 18-19års gruppen. 

 
 
 
 
 
 

 
17-årige Pernille Laursen med sit sølv. 
 
 
 

 
Her ses kvindernes kastegruppe samlet. 
 
  



 



Grilløbet 2008 
 
Fredag den 29-8 oprandt endelig dagen 
,som mange af os motionsløbere har set 
frem til længe ,nemlig årets Grilløb hos 
Anne-Grete og Holger.Selv 
vejrguderne havde åbenbart fået mail ,i 
hvert fald blev hele august måneds  
regnvejr pludselig afløst af det  bedste 
solskinsvejr hen på eftermiddagen. 
 
Kl. 17 var haven på GL. Kongevej godt 
fyldt af glade mennesker ,der som det 
første skulle inddeles i hold.Og det var 
tydeligt at se at der ikke er mange der 
har været hos militæret nu om 
stunder.Sikke nogen skæve geledder 
,men det lykkedes da – utroligt nok- for 
Holger at få os inddelt i 11 hold med 5 
på hvert hold..Hvert hold fik derefter 
en mappe med 5 forskellige ruter af 
varierende længde ,og det var så op til 
os selv at fordele ruterne.Da det var 
overstået, begav den store flok sig op 
på Knapstien til start. 
 

 
 
Som noget nyt var den lille lap papir 
erstattet af et helt A4 ark med 
rutebeskrivelse. Men ,multitasking er 
ikke lige noget for mænd ( læs mig ) så 

det gik helt galt !.Både se på kort ,læse 
rulletekster ovenover og styre benene 
på samme tid ,var simpelthen for meget 
på en gang ,så jeg kom ud på noget af 
en alternativ rute.Så da jeg endelig kom 
i mål som en af de sidste ,syntes jeg at 
en forklaring på den dårlige tid var 
nødvendig til resten af det hold jeg var 
på .De skulle jo nødigt tro at jeg var 
gået hele vejen.Og der er jo også store 
præmier på højkant ,så placeringen er 
absolut heller ikke ligegyldig. 
 Og bedst som jeg fortalte om min 
sightseeing på Løjt Land til de andre på 
holdet ,kom Holger hen for at høre 
med.Og -som det godtroende menneske 
jeg er -troede jeg at Holgers interesse 
skyldes at han ville høre om mine 
problemer for evt. at forbedre kortene 
til næste år.Men ak …………senere på 
aftenen fandt jeg ud af at det ikke hang 
sådan sammen. 
 Da alle var i mål og havde været i bad 
på stadion eller hjemme, samledes vi 
atter i haven.  
 

 
 
I mellemtiden var teltet rejst og grillen 
tændt ,og vi indtog herefter en dejlig 
middag med grillet gyros ,pølser og 
stort ta-selv bord. Da alle var mætte var 
det tid til overrækkelse af præmier til 



holdene.Nogen af præmierne er 
sponsorpræmier og andre indkøbt til 
lejligheden ,og fantasien fejler bestemt 
ikke noget ,og det er absolut også en 
fordel at ha en god fantasi når 
præmierne bagefter skal bruges af den 
enkelte. 
 Og efter at have sunget nationalsangen 
stående ,var det tid til at vandrepokalen 
skulle skifte adresse.Først skulle den 
hidtidige indehaver aflevere den ,og det 
var en tydeligt rørt Per Buchhave der 
med våde øjne og en stemme der var 
ved at knække over ,fik sagt farvel til 
pokalen. 
 

 
 
Og derefter blev min udforskning af 
evt. nye ruter på Løjt ”belønnet” med 
pokalen.Og ikke nok med det ,jeg blev 
også sat til at skrive disse linier til 

klubbladet.Så hvis der stadig er en 
enkelt der læser med ,så har jeg altså 
ikke selv meldt mig som skribent, det 
skal da lige med til mit forsvar. 
 For at være sikker har jeg ringet til 
forsikringen ,for at se om min 
indboforsikring kunne  dække  pokalen 
,men efter en meget grundig 
beskrivelse af pokalen mente 
assurandøren nok det gik uden en 
forhøjelse af dækningen .For det er  en 
betingelse at pokalen skal stå fremme 
,og det øger jo risikoen væsentligt.  
 Efter alt dette ,fik vi dessert og kaffe 
/te og kage og så begyndte folk så småt 
at sive hjem. 
 

 
 
 Jeg vil slutte med en stor tak til Anne-
Grete og Holger, for det  vellykkede 
arrangement i privaten ,sammen med 
en masse herlige mennesker. 
 

Jens Jørgensen 



DM i mangekamp på Rudegård stadion, 9-10.august 
 

Årets DM i mangekamp fandt sted på 
det idylliske Rudegård stadion d.9-
10.august, hvor det var atletik forenin-
gen Holte IF der stod for arrangementet 
– ligeledes hjemmebane for omtalte for-
ening. 
AAIG havde 4 udøvere med: 
 
  9 årige Jonas Garbrecht (3-kamp) 
  11 årige Mikkel Garbrecht (5-kamp) 
  12 årige Sebastian Garbrecht (5-kamp) 
  13 årige Maja Ilsø (7-kamp) 
 
Jonas Garbrecht 
Øvelserne i 3-kamp for drenge/piger er 
60m/1000m, længde/højde, kugle/bold. 
 

 
9 årige Jonas Garbrecht ved boldkast, 
hvor han kastede 30,14m (526 point) 
 
Jonas havde valgt at deltage i 60m, 
længde og boldkast. 
60 m distancen løb han i tiden 9,79 sek. 
(770 point), anden hurtigste tid blandt 
10 deltagere. I længde sprang han 

3,64m (642 point), som gav en anden 
plads. I boldkast blev det til en femte-
plads med et kast på 30,14m (526 
point). Samlet blev han nr.6 ud af 10 
deltagere med 1938 point – en flot præ-
station set i forhold til at han kun var 9 
på daværende tidspunkt. 
 
Mikkel Garbrecht 
Deltog i femkamp for 12-13 årige dren-
ge, som er 80m hækkeløb, kugle, 
længde, spyd og 600m. 
 

 
11 årige Mikkel Garbrecht ved spydkast 
 
Mikkel startede kl.10.00 om lørdagen 
med 80m hækkeløb, som han løb i tiden 
16,64sek. (338 point) - gav en femte-
plads i denne øvelse. Herefter fulgte 
kuglestød med et stød på 7,72m (414 
point), som rakte til en anden plads. 
Tredje øvelse var længdespring, med et 
spring på 4,05m (443 point) – en femte-
plads. Fjerde øvelse var spydkast med et 
kast på 28,49m (695 point) – en fjerde 

 



plads. Sluttelig var der 600m kl.14.00, 
hvor han kom ind i tiden 1.57,13min 
(616 point). Samlet fik Mikkel en flot 
andenplads med 2506 point ud af 8 del-
tagere og det lover rigtig godt for 
fremtiden, da han er første års i denne 
aldersgruppe. 
 
Sebastian Garbrecht 
Deltog ligeledes i femkamp for 12-13 
årige drenge, ligesom sin lillebror Mik-
kel. 
 

 
12 årige Sebastian Garbrecht ved læng-
despring. 
 
Sebastian startede med 80m hækkeløb, 
som er en af hans favorit øvelser og han 
vandt da også klart denne øvelse i tiden 
14,43sek. (593 point). Anden øvelse var 
kuglestød med et stød på 8,11m (457 
point), 43 point bedre end nr.2. Tredje 
øvelse var længdespring, hvor han 
sprang 4,56m (597 point), som blev 
vinderspringet. Spydkast konkurrencen 
vandt Sebastian også med et kast på 
34,26m (834 point) og den sidste øvelse 
600 løb han i tiden 1.51,40 min (729 

point). Det betød at Sebastian vandt alle 
fem øvelser og dermed overlegent vandt 
en flot 5-kamp konkurrencen med 3210 
point blandt 8 deltagere, hvor nr.8 fik 
1568 point. Med dette flotte resultat kan 
han med sindsro se frem til næste år, 
hvor han rykker op i 14-15 årige klassen 
og dermed skal deltage i nikamp. 
 
Maja Ilsø 
Dette var hendes første DM i 7-kamp og 
hun stillede op som førsteårige ved de 
14-15 årige piger. Øvelserne var 80m 
hækkeløb, højdespring, kuglestød, 
200m, længdespring, spydkast og 800m. 
 

 
13 årige Maja Ilsø til højre på den afslut-
tende 800m. 
 
De første fire øvelser var om lørdagen 
og resten om søndagen. Majas første 
øvelse var 80m hækkeløb, som hun løb 
i tiden 13,36sek. (744 point), fjerde 
bedst tid. Anden øvelse var højdespring 
med et spring på 1,47m (590 point), 
fjerde bedste højde, men ikke helt til-
fredsstilende efter det Maja havde set 

 



frem til. Tredje øvelse var kuglestød og 
her gik det bedre, hvor hun stødte 
10,61m (769 point) og dermed vandt 
øvelsen. Sidste øvelse om lørdagen var 
200m og den løb hun på 28,62sek. (673 
point), fjerde bedste tid. 

 

Da stævnet var ovre lørdag tog familien 
Garbrecht ud til bekendte, medens Ma-
ja, Susanne Hedeager (leder fra 
Odense), Laetitia Kim Bruun (atlet fra 
Odense) og undertegnede tog ind til Ti-
voli i København, hvor vi spiste i den 
kinesiske pavillon, så på seværdigheder 
og overværede en del af en koncert på 
plænen. Efter Tivoli besøget tog vi til-
bage til Rudegård café og Brasserie i 
Holte, hvor vi overnattede så Maja kun-
ne være klar til de sidste tre øvelser om 
søndagen. Familien Garbrecht: Kenny, Mikkel, Su-

sanne, Sebastian og Jonas.  

 

 
Maja første øvelse var længdespring, 
hvor hun sprang 4,77m (626 point), fje-
rde bedste. Anden øvelse var spydkast 
og her kastede hun spydet ud på 25,66m 
(570 point), femte bedste kast.  
Før sidste øvelse lå Maja lige udenfor 
medaljerækken og de afsluttende 800m 
var psykologisk ikke en af hendes favo-
rit øvelser, måske mest fordi hun ikke 
havde trænet udholdenhedstræning i 
længere tid. Med lidt psykologisk stødte 
lykkedes det at opmuntre pigen og til 
stor overraskelse, mest for hende selv, 
blev hun nr.2 i tiden 2.30,40 min (671 
point). Dette rakte til en tredjeplads 
blandt de 12 piger der gennemførte 7-
kampen og med 4643 point mod 4867 
point til den vindende pige, Huma Niel-
sen fra Amager ser det lovende ud til 
næste år, hvor Maja kan stille op i 
samme aldersgruppe igen. 

Maja Ilsø sammen med sin atletik veninde 
fra Odense Laetitia Kim Bruun 
 
Heldigvis kunne vi sove længe om søn-
dagen, da Majas første øvelse først 
startede kl.11.20, så vi havde god tid til 
at nyde morgenmaden på Rudegård café 
og Brasserie. 
Lige inden den første øvelse dukkede 
familien Garbrecht op, som supporter, 
selvom drengenes mangekamp faktisk 
var færdig om lørdagen, så det var jo en 
glædelig overraskelse. 
 

 
Lars Bo Hansen 

 

 



Fornem afslutning på atletiksæsonen for de yngste 
 
Årets absolut sidste udendørs-
udfordring var de vestedanske 
klubmesterskaber, som foregik i 
Herning den sidste week-end i 
september. Det er et stævne som 
AAIG`s alleryngste atleter traditionelt 
er med til at dominere. Og 2008 var 
ingen undtagelse.  
 
AAIG havde 3 hold med, og det 
lykkedes faktisk alle vore 
fremadstormende atleter at få medaljer 
ned hjem.  
 
Det blev til guldmedaljer i gruppen 10 
– 11 årige mixhold. Holdet bestod af 
Mette Kraak, Jonas Garbrecht, Casper 
Guldager, Jacob Guldager og 
Alexander Salby.  
 
Det rene 12-13 årige pigehold var ude i 
et tæt opgør med Odense om sølv- og 
bronzemedaljerne, som først blev 
afgjort i stafetløbet. Men AAIG måtte 
til sidst tage til takke med bronze. 
Holdet bestod af Anna Thorndahl 
Thomsen, Sigrid Lind, Ida Ilsø, Nina 
Ilsø og Marie Aagaard. Vidar 
Sønderborg blev i øvrigt nummer fire, 
så der blev sat et kraftigt sønderjysk 
fingeraftryk i denne klasse.  
 
Det blev der også i klassen: 12 – 13 
årige drenge. Her lykkes det faktisk 
Vidar Sønderborg på andenpladsen at 
knibe sig ind lige foran AAIG, som 
således fik dagens anden 
bronzemedalje. Holdet bestod af 
Joakim D. Okkels, Sebastian 
Garbrecht, Jan Erik Møller, Mikkel 
Garbrecht og Kristoffer Thomsen. 

 

 
Sebastian Garbrecht vinder suverænt 1000 meter 
for 12-13 årige drenge 
 
Der er typisk mellem 8 og 12 klubber, 
som kæmper om medaljerne i hver 
årgang. Og da den overvejende del af 
AAIGs atleter er yngste deltager i deres 
årgange, har alle vore hold gode 
muligheder for igen at blande sig i 
topstriden næste år.  
 
Ud over de mange flotte resultater 
byder sæsonens stævne også typisk på 
masser af socialt samvær, idet AAIG 
og Vidar Sønderborg efterhånden har 
gjort det til en vane at følges til 
Herning i en fælles bus.    
 

 
Hele AAIG`s gruppe af talentfulde atleter i Herning 
 



Og så blev alle deltagerne ved week-
endens stævne i Herning faktisk vidne 
til en både usædvanlig og historisk 
præstation fra Århus 1900`s unge 15 
årige højdespringer Jannick Klausen. 
Dette fænomen har haft en helt 
igennem forrygende sæson, og han 
sluttede af i Herning med at tangere 
Europarekorden for 15 årige, hvilket 
samtidig var både stadionrekord i 
Herning, årsbedste for 15 årige i 
verden,  samt års bedste i Danmark. 
For seniorer! 2.13 meter nåede den 
unge Århus-atlet over.   
 

 
Århus 1900`s 15 årige supertalent Jannick 
Klausen tangerer her Europarekorden for 15 
årige.  
 

 
Han nåede ikke helt så højt som Århus 1900`s 
Jannick Klausen, men AAIG`s 11 årige Casper 
Guldager leverede faktisk også et flot højdespring 
på 1,26 meter. 
 
 



 





 



Kære ……….. (sæt selv det passende navn ind) 
 
Som du måske allerede ved, så har Aabenraa Bjergmarathon 10 års jubilæum til 
næste år. Vi går selvfølgelig med tanker om, at det skal markeres på en speciel måde 
på selve dagen, hvad der præcist  kommer til at ske, ved vi endnu ikke. Men der 
kommer til at ske noget. 
 
I koordineringsgruppen for Aabenraa Bjergmarathon har vi dog allerede nu besluttet, 
at vi gerne vil sætte Aabenraa Bjergmarathon et blivende minde, i form af en 
skulptur, på Storetorv. Vi er i kontakt med kunstneren Keld Moseholm, der blandt 
mange andre værker har lavet ”Lene”, pigen på gyngen, der står i 
Sønderjyllandshallen. Hvis du er interesseret i at se hans værker kan du kigge ind på 
www.moseholm.dk  
 
For at få dette skulpturprojekt til at blive til virkelighed skal vi ud og skaffe en del 
midler. Vi har ud fra koordineringsgruppen dannet en lille ”eventgruppe” bestående 
af Dan B. Nielsen, Carsten Tondering og undertegnede. Vi har sagt ja til at være dem 
der skal komme med forslag til forskellige events frem til juni 2009, hvor vi 
forhåbentlig kan se det synlige resultat af vores anstrengelser i form af en skulptur. 
Tanken er, at den kommer til at stå lige på den lille plads ved mållinien, hvor der er i 
dag står et cykelstativ.  
 
Carsten, Dan og jeg kan umuligt arbejde med denne ”kapitalrejsning” alene. Derfor 
denne henvendelse til alle jer, med en venlig forespørgsel om, om der er nogle 
stykker (gerne mange) der kunne tænke sig at indgå i en lille projektgruppe. 
 
Indtil videre har vi to ”events” i tankerne. 
 

1. Et juleløb med start fra havneområdet og østpå igennem Jørgensgård skov. 
Løbets længde bliver ca. 10 km, men det bliver ikke en 10 km. Grunden hertil 
er blandt andet, at vi ved at holde os til havnen, holder os på østsiden af 
trafikken, og dermed undgår at gribe ind i fx juletrafikhandelen. Der er ikke 
fastlagt ret meget omkring løbet endnu, det er meningen at den kommende 
projektgruppe (juleløb eventgruppen) skal have mulighed for at have 
indflydelse på ideerne. 
Hvis du er interesseret i at deltage i denne projekt- (event-) gruppe vil vi bede 
dig, inden den 10. oktober at give besked til Dan på mailadressen 
danbn@sol.dk eller Bo Junker på mailadressen junker@sport.dk I vil også 
kunne få yderligere informationer hos Dan på telefon 74 64 66 56 og Bo på 
telefon 74 62 49 01. Jeg vil selvfølgelig også gerne komme med yderligere 
informationer. (Holger 74 62 82 56) 

http://www.moseholm.dk/
mailto:danbn@sol.dk
mailto:junker@sport.dk


2. Vi har udover løbet et ønske om at have en ”juletombola” fire lørdage inden 
jul. Indholdet i denne tombola er endnu ikke særligt planlagt. Også her er det 
meningen at  dem kommende projektgruppe, (juletombla eventgruppen) skal 
have størst mulig indflydelse på planlægningen. Tanken er, at vi har tombolaen 
i et begrænset tidsrum fx 2 timer, hver af de sidste fire lørdage inden jul. Det 
vil sige den første dato er den 29. 11. Løbet er planlagt til at finde sted enten 
søndag den 30.11. eller den 7.12. Her er det også tanken, at tombolaen skal 
være til stede, hvis der på det tidspunkt er kræfter til det. 
Har du lyst og energi til at indgå i denne eventgruppe vil vi bede dig kontakte 
Holger på mailadressen famjac@post10.tele.dk også inden den 10.oktober. 
Yderligere oplysninger kan fås på nummeret 74 62 82 56  eller 51 37 83 06 
(arbejdsmobil)  

 
Som I kan se, så sætter vi vores lid til alle jer der før har vist, at I godt vil yde en 
særlig indsats, når det gælder noget særligt. Vi håber, der er mange der i lighed med 
os kan se det fantastiske i, at vi i fællesskab kan rejse en skulptur til glæde for os og 
alle vores gæster, og som blivende markering for Aabenraa Bjergmarathon. 
 
Med venlig hilsen 
Holger Jacobsen 
Koordinator for Aabenraa Bjergmarathon 
 

 

mailto:famjac@post10.tele.dk


Terminsliste 2008 - 2009 
Dato Kl. Sted Hvem Arrangement Ansvarlig 
Oktober 
Lør 25 
Søn 26 

 
14.00.

 
Kolding 
Lübeck 

 
M 
M 

 
Stjerneløbet: 5,4 og 9,4 km 
Lübeck Marathon 

 

November 
Lør 1 
Lør 1 
Søn 2 
Søn 9 
Lør 15 
Lør 15 
Lør 15 
Søn 30 

 
14.00. 
 
13.00. 
13.00. 
14.00. 
12.00. 
 

 
Rødekro 
Viborg 
Odense 
Dybvad 
Tønder 
København 
 
Aabenraa 

 
M 
AM 
M 
A 
M 
M 
AM 
M 

 
Sønderjyske Cross, 1. runde 
Vestmesterskaber Cross, ung., jun. 
DAF Vintertunering, Cross, 1. runde 
LM, inde 
Sønderjyske Cross, 2. runde 
DAF Vintertunering, Cross, 2. runde 
NM, Cross 
Juleløbet 

 
Ove 
 
 
 
Ove 

December 
Søn 7 
Lør 13 
Søn 14 
Ons 31 
Ons 31 
Ons 31 

 
12.45. 
14.00. 
 
 
11.00. 
10.00.

 
Roskilde 
Hammelev 
Flensburg 
Oversee 
Odense 
Herning 

 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

 
DAF Vintertunering, Cross, 3. runde 
Sønderjyske Cross, 3. runde 
Adventslauf: 0,4 + 1,9 + 5,4 + 9 km 
Silvesterlauf: 5 + 15 km. + børneløb 
Nytårsløb: 5 + 10 km 
Nytårs-halvmarathon 

 
 
Ove 

Januar 
Tor 1 
Lør 10 
Lør 24 
Lør 24-25 

 
15.00. 
14.00. 
14.00. 
 

 
Aabenraa 
Kolding 
Aabenraa 
Århus 

 
AMT 
M 
M 
A 

 
Nytårsbadning, Sønderstrand 
Sønderjyske Cross, 4. runde 
Sønderjyske Cross, 5. runde 
Vestmesterskaber ungdom inde 

 
Dig selv! 
Ove 
Ove 
A 

Februar 
Lør 21 
Lør 21 
Lør 28-1 

 
14.00.

 
Kruså 
Århus 
Skive 

 
M 
A 
A 

 
Sønderjyske Cross, 6. runde 
LM inde 
DM inde ungdom + senior 

 
Ove 
A 
A 

Marts 
Lør 7 
Lør 7 

 
14.00. 
13.00.

 
Haderslev 
Århus 

 
M 
M 

 
Sønderjyske Cross, 7. runde 
DAF Vintertunering, Cross, 4. runde 

 
Ove 

April 
Lør 4 

  
Rødekro 

 
M 

 
LM Cross 

 
Ove 

 
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. 
 
   
 
 

 
 



 AAIG – atletik tri & motion 
          VINTERTRÆNINGSTIDER   
                                                                    WWW.AAIG.DK
 

  Mandag 
  kl.15.30 Aab. Gymnasium (indendørs atletik i gymnasiehallen) 
  Ungdommer fra ca.14 år ved Poul Beck, Kirsten Eskildsen 
  kl.17.00 – 18,15/18.30 Stadion (udendørs intervaltræning/skovtræning) (start uge 43) 
  ungdommer + seniorer ved Palle R. Madsen 
  kl.18.15 Stadion (løbetræning, vinterruterne), vægtlokale fra ca. kl.19.45    
  Løbere/triathleter/motionister ved motions aktivitetsudvalget 
 
 

   Tirsdag  
  kl.15.30 Aab. Gymnasium (indendørs atletik i gymnasiehallen) 
  Ungdommer fra ca.14 år ved Poul Beck, Kirsten Eskildsen 
  kl.17.00 - 18.00 Aabenraa svømmehal, (svømmetræning sammen m. OPNØR)  
  Efter aftale m. Jesper Jakobsen (28769328) 
 
 

    Onsdag  

  kl.18.00 - 19.15 Idrætshallen, (indendørs atletik) (start uge 43) 
  Piger/drenge ca. 8 - 11 år ved Allan, Kenny, John Kulby 
  kl.18.30 - 20.00 Idrætshallen, (indendørs atletik) (start uge 43) 
  Piger/drenge ca.12 - 13 år ved Helge, Lars Bo 
  kl.18.30 - 20.00 Idrætshallen, (inden- og udendørs atletik) (start uge 43) 
  Ungdom fra ca.14 år og senior ved Poul, Henning Pedersen, Kirsten E. 
  kl.18.30 - 20.15 Stadion, (udendørs løbeintervaltræning)  
  Løbere/triathleter/motionister ved Palle R. Madsen 
 
 

    Torsdag 

  kl.18.15 Stadion (løbetræning, vinterruterne), vægtlokale fra ca. kl.19.45    
  Løbere/triathleter/motionister ved motions aktivitetsudvalget 
  kl.17.00 – 18,15/18.30 Stadion (udendørs intervaltræning/skovtræning) (start uge 46) 
  ca.12-15 år + ungdommer ved Lars Bo Hansen 
  kl.17.00 - 18.00 Aabenraa svømmehal, (svømmetræning sammen m. OPNØR)  
  Efter aftale m. Jesper Jakobsen (28769328) 
 
 

    Lørdag 

   kl.10.00 Stadion, Løbetræning/skovtræning efter aftale 
  Motionister/løbere/triathleter, skiftende trænere  

 Sønderjysk Cross løb: 1/11, 15/11, 13/12, 10/1, 24/1, 21/2, 7/3 
 
 

    Søndag 

  kl.9.30 Stadion, (MTB - cykel træning)  
  Triathleter, skiftende trænere/ledere 
   
 
 

LBH udg.11.10.2008 

http://www.aaig.dk/
http://www.aaig.dk/
http://www.aaig.dk/
http://www.aaig.dk/
http://www.aaig.dk/
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