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Næste klubblad 
 
Deadline for (nr. 4-2009): Søndag d. 16.august 2009 
 
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 et rigtig glad 1000m stafet hold, der fik guldmedalje ved de sønderjyske mesterskaber i Haderslev fra 14 år og 
opefter den 12 maj. 
Holdet bestod af 18årige Jesper Lycke til venstre fra oven, 20årige Mads Erik Beck til højre fra oven, 15årige Nikolaj 
Mastrup til venstre for neden og 14årige Sebastian Garbrecht til højre for neden.  
 



Formanden har ordet 
 
Det har været en forrygende travl 
periode, og i skrivende stund varer det 
en uge endnu – nemlig frem til 
Bjergmarathon d. 20. 6. 
Herefter kan man igen trække vejret 
roligt, selv om der stadig er ting på 
programmet, et kursus i Mars, 
stolerengøring d. 7. juli, 
sommerferieaktiviteter d. 8. juli, og 
selvfølgelig lægger vi ikke helt stille, 
da der som normalt vil være 
sommerferietræning. Trifolkene skal i 
gang med at planlægge nordiske 
ungdomsmesterskaber i triathlon, som 
afvikles 16. august i Aabenraa.  
Hvis vi kigger tilbage på den forløbne 
tid, kan vi vælge at ærgre os over, at 
tilslutningen til klubfesten og til 
atletikturen til Rømø eller trituren til 
Harzen ikke var al for stor, men vi kan 
også vælge at glæde os over, at det var 
nogle rigtig gode arrangementer. 
Som så ofte før løb vi på atletikområdet 
ind i en koncentration af stævner, der 
gjorde, at det til tider kunne være 
vanskeligt at få kvalitet med i arbejdet. 
Men ungdommen har i foråret vist gode 
takter, der lover godt til efter ferien. 
Omkring Bjergmarathon har der været 
travlhed omkring 10. gangs jubilæet, 
der bl.a. markeres med skulpturen 
”Muren”, der vil blive afsløret inden 
bladet udkommer. Jeg må sige, at jeg 
har været noget skeptisk omkring dette 
projekt, men det tegner rigtig godt, og 
er til dato gået efter planen, så mon 
ikke vi snart kan ønske hinanden en 
velfortjent sommerferie. 

Helge Laursen 

Veteranholdkampe 
 
AAIG deltog i de to indledende runder 
i veteranholdkampen. I begge runder 
deltog en ”rigtig” veteran, da Anders 
Jørgensen stillede op i hammerkast og 
diskoskast. Pointslugeren i første runde 
i Vejle, blev Palle Rossen Madsen, der 
fik gode point i både 1500 meteren og 
5000 meteren. 
Vi sluttede blandt de sidste hold og der 
skulle virkelig skrabes point i sidste 
runde i Odense, hvis vi skulle videre til 
finalen efter sommerferien. 
I Odense havde vi fået Kirsten med, 
men desværre måtte Palle melde afbud 
en halv time inden start. Pludselig 
manglede vi en mand i både 1500 
meter og 5000 meter. Her sprang Lars 
Bo til som redningsmand på 1500 
meteren og Henrik gennemførte 5000 
meteren. 
Alt i alt et stævne med mange gode 
resultater og en god kampgejst. Det 
rakte desværre ikke og vi kommer ikke 
i finalen i denne omgang. Sidste år blev 
det til en bronzemedalje i finalen. 
Følgende har deltaget i de to 
indledende runder: 
Palle Rossen Madsen, Kristian Todsen, 
Lars Bo Hansen, Henrik Ilsøe, Jesper 
Mastrup, Anders Jørgensen, Kirsten 
Eskildsen og Lars Aagaard. 
 

Veteranen 
 





 



 





Klubmesterskabsdiplomer for 2008 
 
Ved årets klubfest der fandt sted i 
stadions cafeteria lørdag d.7. marts blev 
der ud over festlighederne også uddelt 
klubmesterskabsdiplomer til de 
fremmødte. Af de fremmødte var det 
kun tri-leder Jesper Jakobsen der kunne 
tilkomme et diplom overrakt af formand 
Helge Laursen. 
Kriterier for klubmesterskabsdiplom: 
Kriterierne inden for atletik/motions området er 
taget med udgangspunkt i de individuelle øvelser, 
der er gældende for seniorer, efter DAF’s 
forbundsmappe, stafetter tæller ikke med. 
Derudover gælder 3-reglen for øvelser som ikke er 
med for henholdsvis damer og herrer i Danmarks-
turneringen for seniorer (elitedivisionen). 
3 reglen betyder at der skal være mindst 3 
personer, der har lavet pågældende øvelse inden 
for samme år Det vil sige at hvis en 14 årige 
ungdommer har deltaget i en seniorøvelse, kan 
vedkommende godt blive klubmester og få 
klubmesterskabsdiplom, 14 år er den yngste alder 
man må have for at deltage på divisionsholdene og 
i vores forening også den yngste alder for at få 
klubmesterskabs-diplom inden for atletikken. 
Et andet gældende krav er at kun løbere der har 
løbet på opmålte godkendte ruter kan komme i 
betragtning. 
 

 
Jesper Jakobsen får her overrakt sit 
klubmesterskabsdiplom af Helge Laursen 
 
Mænd 

Anders Søberg født 1991 
stangspring 3,20 m Århus
Mads Erik Beck født 1989 
100 m 11,37 sek. Århus 
200 m  22,85 sek. Skive 
længdespring inde 6,08 m Århus 
Esben Ravn født 1975 
½ marathon 1.15,28 timer Drelsdorf 
marathon 2.42,50 timer Hamborg 
Jesper Lycke født 1991 
400 m 55,0 sek. Haders-
lev800 m 2.04,86 min. Hvidovre 
trespring 10,66 m Aalborg 
Charles Kamau født 1994 
højdespring 1,75 m. Aabenraa 
Jesper Jakobsen født 1984 
10 km landevej 34,35 min. Vejle 
1500 m 4.23,77 min. Aalborg 
5000 m 16.16,62 min. Aalborg 
Nikolaj Laursen født 1988 
110 m hæk 19,93 sek. Aalborg 
kuglestød 7,26kg 12,24 m. Skive 
diskoskast 2kg 30,49 m. Skive 
Torben Laursen født 1953 
hammerkast, 7,26 kg 36,83 m Esbjerg 
Lars Aagaard født 1962 
Spydkast 800g 37,75 m. 
400 m hæk 65,96 sek. Skive 
Kvinder 
Anne Møller født 1987 
400 m  61,31 sek Odense 
200 m  25,59 sek. Sønderborg 
100 m  12,43 sek. Odense 
100 m hæk 13,71 sek. Bislett 
400 m hæk 63,63 sek. Århus 
trespring 12,01 m Århus 
Pernille Laursen født 1991 
hammerkast 4kg 33,81 m Herlufsholm 
spydkast 600g 36,02 m Esbjerg 
Malene Wissing født 1988 
kuglestød  4kg 10,75 m Odense 
diskoskast 1kg 32,54 m Hvidovre 
Natalie Lassen født 1994 
800 m 2.26,0 min Sønderborg 
1500 m 4.51,73 min Skive 
5000 m 18.42,50 min Hvidovre 
Maja Ilsø født 1994 
længdespring 4,85 m Sønderborg 
højdespring 1,62 m Århus 
Trine Dahl Bohsen født 1994 
stangspring 2,40 m Aabenraa 
Mette Fallesen født 1973 
10 km landevej 40,08 timer Heden 
marathon 3.09,01 timer Hamburg 
½ marathon 1.30,42 timer Vejle 
 

Lars Bo Hansen





Tanker efter Hamborg 
maraton 2009. 
 
Godt man ikke er en hest. 
Så er jeg sikker på, at dyrlægen var 
blevet tilkaldt mandag morgen, og så 
var jeg nok blevet erklæret halt og 
aflivet lige på stedet.  
Jeg havde egentlig et halvskidt løb, 
men kom dog kun 7 min. for sent i mål, 
hvilket er billigt sluppet, når man tager 
i betragtning af, at jeg allerede var godt 
stegt ved 30 km. Så alt i alt var jeg godt 
tilfreds, og ikke mindst var jeg glad for 
at jeg ikke havde nogen problemer med 
div. led eller muskler undervejs, men at 
jeg bare var blevet træt, fordi jeg havde 
lagt for hurtigt ud (hvilket vi jo alle har 
prøvet). Men da det så blev mandag 
morgen dukkede problemerne op. 
Udover nogle meget ømme lårmuskler, 
havde jeg pludselig meget ondt i en 
ankel, hvilket bevirkede at jeg ikke 
kunne gå, og at jeg jo nok måtte se i 
øjnene at jeg ikke kom til at løbe cph. 
Maraton om 4 uger. Men nu er det 
blevet torsdag og jeg er glad for at jeg 
ikke er en hest, da jeg faktisk er ved at 
være klar igen og tror nu igen på, at det 
nok skal gå i København. 
Det er egentlig sjovt så stor forskel der 
kan være på 7 min. I et maratonløb er 
det utroligt lang tid, men hvis man 
kommer for sent hjem, er 7 min. jo 
faktisk det samme som at komme til 
tiden.(måske afhænger det af øjnene 
der ser). 
  
Det er de mest utrolige ting man kan få 
med hjem fra et maratonløb. Ud over et 

par ømme stænger og en defekt venstre 
ankel, var jeg så heldig at vinde den 
fantastiske præmie, at skulle skrive en 
beretning til AAIG´s klubblad.  
Det er ikke så let, for hvordan skal man 
gribe det an. Skal man skrive en 
historie til dem, der ikke var med, så de 
kan se, hvad de gik glip af, eller skal 
man skrive en beretning fra løbet, hvor 
man skriver, hvor ondt man har af sig 
selv og om alle de tanker, der flyver 
gennem hovedet på en, når man stille 
og roligt finder ud af at man ikke når 
det ønskede mål. 
Jeg ved ikke hvilken model jeg har 
valgt. Men en ting ved jeg dog: Det var 
en rigtig god tur. Humøret var i top 
hele tiden, og der var styr på det hele, 
hvilket vi kan takke Holger og Anne 
Grete for.  
 
For 4½ år siden fik jeg den vanvittige 
ide, at jeg ville løbe et maratonløb og 
nærmest ved et tilfælde så jeg at Anne 
Grete annoncerede på nettet, at der var 
ledige pladser på turen til Hamborg. 
Jeg meldte mig til, hvilket jeg i dag er 
glad for, da det er utrolig rart som 
debutant at deltage på en tur, hvor man 
kun skal tænke på at løbe. Da det blev 
tid til Hamborg maraton igen var jeg 
ikke i tvivl om hvordan jeg skulle 
komme derned.  
 Det er dejligt at komme tilbage, nu for 
fjerde gang og altid føle sig 
velkommen, ja man føler sig næsten 
som et fuldgyldigt medlem af  
SEJTRÆKKERSELSKABET, hvis 
det ikke lige var for sproget, for der må 
jeg erkende, at jeg stadig har meget at 
lære.  



 
 
I år havde direktionen så besluttet at 
det var tid til at holde 10 års jubilæum, 
og man havde i den anledning fået 
fremstillet nogle meget flotte t-shirts, 
som man kunne købe til en fordelagtig 
pris. 
Der var ikke den store forskel på 
jubilæumsturen og de andre år, og det 
skal ikke forstås på en negativ måde, 
men sådan at hvad kan man tilføje på 
en tur, der ikke mangler noget, hverken 
med hensyn til kulturelle indslag, hotel 
og forplejning, super stemning og højt 
humør, og sidst men ikke mindst rigtig 
dejligt vejr. Der var dog som noget nyt 
tilføjet en lille auktion, hvor jeg gjorde 
et super køb, og fik en meget fin flaske 
vin, som jeg vil gemme til en særlig 
lejlighed. Måske til 
lodtrækningspræmierne næste år, hvem 
ved? 
Jeg havde rost turen i høje vendinger i 
den lokale løbeklub på Fyn (Fjordager 
motion), og det havde resulteret i at vi 
var 6 mand fra klubben der skulle af 
sted sammen med sejtrækkerne. Da vi 
nærmede os turen begyndte de andre at 
spørge om hvad det var for nogle 
mennesker, vi skulle af sted med, og 
om jeg ellers vidste noget om turen, da 

de ikke mente, at de var blevet 
bombarderet med info, og heller ikke 
havde fået en bekræftelse på deres 
tilmelding eller noget som helst. Jeg 
sagde til dem at de ikke skulle være 
bekymrede. Der plejede at være styr på 
det hele, og på turen hjem fra Åbenrå 
var alle enige om at det havde været en 
dejlig tur og alle havde følt sig godt 
modtaget i Sejtrækkerselskabet. 
 

 
 
Her til sidst vil jeg hav lov til at takke 
alle i bussen for en dejlig tur, og sige 
tillykke til debutanterne, og sige at jeg 
virkelig føler med ham, der trådte 
forkert og måtte udgå (undskyld, men 
jeg fik ikke fat i dit navn) jeg håber at 
du kommer i orden med foden, og at du 
har mod på at prøve igen. Og så vil jeg 
gerne sende en lille hilsen til Karin 
Terp, som ikke var med i år, men som 
jeg har siddet ved siden af i bussen de 
første 3 år, og som jeg var så heldig at 
hilse på da vi begge var i Berlin i 
efteråret. Jeg håber at vi ses næste år 
igen. 
 
Mange hilsner fra  

Jan Andersen 
Kerteminde 



Vollerup rundt – 
enkelstart 
 
Mandag, den 27. april oprandt dagen 
for det efterhånden traditionelle 
Vollerup rundt. 
Et ”hyggearrangement”, som i år havde 
17 tilmeldte – 3 måtte melde afbud. 
Jesper Jakobsen havde dagen forinden 
løbet halvmarton i tiden 1.15.38 ved 
DM i Lyngby og selv om Jepser meget 
nødigt melder forfald, måtte en meget 
øm hofte dog sende ham på 
tilskuerpladserne. 
Starten gik ud på den 7 km lange 
rundstrækning med 30 sekunders 
mellemrum mellem deltagerne. Der 
cykles i alt 3 runder. Carsten Tondering 
og undertegnede på plads som 
tidtagere.  
Som tilskuer er denne form for jagtstart 
altid spændende at overvære, da 
rækkefølgen næsten skifter for hver 
omgang. 
Alexander og hans far Kim Salby 
Madsen deltog for første gang i dette 
løb og var lidt ukendte med ruten, 
hvorfor de i et sving ikke valgte at 
følge de øvrige ryttere. Frank 
Lauridsen fra Vollerup satte sin egen 
placering over styr og optog jagten på 
de to, hvilket indbragte ham 
”fairnesspokalen”. Flot gået af 
Alexander og Kim, som var overrasket 
over det høje tempo, der blev lagt for 
dagen.  
Den anden Vollerup deltager, Heri, 
lappede undervejs slange og det må 
siges at være godt gået af de to 
absolutte motionister, at de fik hhv. en 
10. og 12. plads. Løbet blev for 3. år i 

træk vundet af Peter Christian 
Wilhelmsen i tiden 33.13 min. med kun 
28 sek.  ned til lillebror Niels Bo – 
måske det kan få Peter Christian til at 
påbegynde træningen, hvem ved! 
 

 
P.C. ses her ved sønderjysk mesterskab 
 
Ove Schneider besatte en flot 3. plads i 
tiden 34.59 min. 
Bodil Nielsen deltog vanen tro som 
eneste kvinde i den flotte tid 37.43 min. 
Bodil har i længere tid været 
løbeskadet og det ses på hendes 
cykeltid i forhold til sidste år, at hun 
har trænet flittigt. 
Deltager- og resultatliste samt rutekort 
– udarbejdet af Ove Schneider – ses på 
Aaigs hjemmeside. 
 
En velvillig sponsor gav ristede pølser 
og sodavand, som i år blev fortæret hos 
Randi og Frank i det dejlige vejr i 
haven. Det bekom de småfrysende 
deltagere vel og de fleste besteg 
cyklerne for at cykle hjem til Aabenraa. 

Jonna W. 



 



 

 



 

Idrætsreception for voksne i byrådssalen 24.3.2009 
 

 
Voksne idrætsreceptionsmodtagere for året 2008 - fra venstre: Anne Møller, Mads Erik 
Beck, Jesper Jakobsen, Jens Gydesen, Andreas Møller, Lars Aagaard Nielsen, Bodil Niel-
sen og Robin Watkin. Ikke med på billedet Marianne B. Larsen, Stig V. Jensen, Jesper 
Mastrup, Kirsten E. Møller & Palle R. Madsen. 

 
Foreningens bedste voksne atleter (over 
18 år), 12 indstillede og 8 fremmødt 
mødtes i byrådssalen på Skelbækvej 2, 
d.24.marts i Aabenraa til den årlige 
idrætslige hædersbevisning. 
Arrangementet foregik med tale af 
borgmester Tove Larsen, der lovpriste 
udøverne for deres store flid og kunnen, 
samt takkede for den reklame Aabenraa 
kommune fik derved. 
Poul Kylling Petersen (kultur og fritids-
udvalgsformand) samt borgmesteren 
stod for selve overrækkelsen af idræts-
udøvernes velfortjente erkendtlighed. 
I år havde kommunen valgt nogle flotte 
sorte George Jensen håndklæder der 
kom i en fin æske. 
Ved siden af de idrætslige præstationer 
blev der også givet erkendtligheder til 
leder/ildsjæle, som netop har sørget for 
at rammerne for idrætsudøverne er for-

håndenværende, så de kan præstere de-
res bedste. 
 

Kriterierne for voksne var følgende for 
at kunne blive indstillet: 
 
- Nr.1 ved Danmarksmesterskab, der er 

officielt anerkendt af DIF 
- Nr.1 ved Landsmesterskab, der er 

officielt anerkendt af DGI eller 
Dansk Firma Idræts – Forbund 

- Nr.1 ved Jysk Mesterskab, der er of-
ficielt anerkendt af DIF 

- Nr.1, 2 eller 3 ved Verdensmester-
skabet, Europamesterskabet, Nordisk 
mesterskab eller OL i en sportsgren 
der er officielt anerkendt af DIF 

- Enhver idrætsudøver der af DIF eller 
DGI er udtaget til at repræsentere 
Danmark. 

Lars Bo Hansen 



 

 
Oversigt over voksne idrætsreceptionsmodtagere 
 

Udøver/spiller Mesterskab Placering Disciplin/Hold/Udtagelse til 
Mads Erik Beck 
  
  

LM atletik ude 15-17/8 i Randers 1.pl. Senior mæ. 100m sprint, 200m løb 
Vestdanske ungdomsmesterskab 
inde 19-20/1 i Århus 

1.pl. 18-19 år dr. 60m sprint, længde,  

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

1.pl. 18-19 år dr. 200m løb 

Anne Møller 
  
  
  
  
  
  

Bislett Games (Golden League) 
6/6 i Oslo 

Udtagelse 100m hækkeløb 13,71sek 

DM ungdom ude Atletik, 13-14/9 i 
Hvidovre 

1.pl. pi. 20-22 år højdespring 

DM-senior atletik inde, 15/2 i 
Skive 

1.pl. 20-22 år kv. 60m hækkeløb 

DM-senior atletik inde, 15/2 i 
Skive 

1.pl. senior kv. 60m hækkeløb 

NM U-23, Atletik i Tampere Fin-
land 6-7/9 

1.pl. U-23 4x100m stafetløb 

VM atletik inde i Valencia 7-9/3 Udtagelse 60m hækkeløb 
  Udtagelse Atletik Landsholdet 2008 i 100m 

hæk, 4x100m stafet 
Jesper Jakobsen 
  
  

LM cross, 5/4 i Viborg 1.pl. Mæ. senior 9km 
DM cross duathlon, 30/3 i Viborg 1.pl. Mæ.20-24 år 3km løb, 10km MTB, 3km løb, 

10km MTB, 3km løb 
DM kort duathlon, 18/5 i Esbjerg 1.pl. Mæ.20-24 år 10km løb, 40km cykling, 5km 

løb 
Marianne Balleby 
Larsen 

DM kort duathlon, 18/5 i Esbjerg 1. pl. Kv. 25-29år 10km løb, 40km cykling, 5km 
løb 

Jens Gydesen 
  
  

DM kort duathlon, 18/5 i Esbjerg 1. pl. Mæ. 35-39år 10km løb, 40km cykling, 5km 
løb 

DM lang Triathlon, 10/8 i Juels-
minde 

1. pl. Mæ. 35-39år 1,9 km svømning, 90 km cyk-
ling, 21,1 km løb 

VM Lang, Triathlon, 30/8 i  
Almere, Holland 

2. pl. Mæ. 35-39år 4km svømning, 120 km cykling, 
30km løb 

Stig V. Jensen LM cross, 5/4 i Viborg 1.pl. M 35 3km, 9 km 
Jesper Mastrup LM atletik ude 15-17/8 i Randers 1.pl.M40 100m sprint, højde, kuglestød 
Andreas Møller LM atletik ude 15-17/8 i Randers 1.pl. M45 5000m løb 
Kirsten Eskildsen 
Møller 
  
  
  
  
  

DM-veteraner atletik inde, 6/4 i 
Helsingør 

1.pl. K45 længde, kuglestød, højde, 3-
kamp 

DM-veteraner atletik ude i Tårnby 
23/8 

1.pl. K45 højdespring 

LM atletik ude 15-17/8 i Randers 1.pl. K45 100m sprint, højde, længde, 
stående længde 

LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 1.pl. senior kv. højdespring, længdespring 
NM atletik inde i Reykjavik 29/2 1.pl. K45 60m sprint, længdespring 
NM atletik inde i Reykjavik 29/2 2.pl. K45 højdespring 

Lars Aagaard 
Nielsen 
  
  

LM atletik ude 15-17/8 i Randers 1.pl. M45 længde, spydkast 
LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 1.pl. senior mæ. 60m sprint, højdespring, 

kuglstød 
Vestdanske veteranmesterska-
ber 15/6 i Haderslev 

1.pl. M45 400m hækkeløb, diskos, kugle, 
længde 

Bodil Nielsen DM cross duathlon, 30/3 i Viborg 1.pl. Kv.50-54 år 3km løb, 10km MTB, 3km løb, 
10km MTB, 3km løb 

Palle R. Madsen DM-bane 10 km, 5/6 Vejle stadi-
on 

1.pl. Mæ. 50-54 år 10 km løb på bane 35.17min 

Robin Watkin LM cross, 5/4 i Viborg 1. pl. M 65 3km hold (DGI Sønderjylland) 
 



 

Idrætsreception for ungdom i Tinglev d. 15/4 2009 
 

 
Her ses 27 af foreningens ungdoms idrætsreceptionsmodtagere til og med 18 år samlet på 
tribunen i Borgerhuset i Tinglev. 

 
Foreningens bedste ungdomsatleter 
(indtil 18 år), 27 fremmødte og 37 ind-
stillede mødt frem til erkendtligheds-
overrækkelsen i Tinglev den 15. april, 
de fleste ledsaget af deres forældre. For 
året 2007 var der 35 indstillede, så her 
er en fremgang på 2 for året 2008. 
Allerede ved ankomsten var der festlig 
musik af Tinglev brandværnsorkester 
efterfulgt af den mere højtidelige fædre-
landssang akkompagneret af orkestret. 
 

 
Et 4 gigabyte USB stick med Aabenraa 
kommune logo var årets gave. 

Erkendtlighedsoverrækkelsen blev ho-
vedsagligt foretaget af udvalgsformand 
for fritid og kultur Poul Kylling Peter-
sen. 
Efter højtideligheden var der en flot stå-
ende Tag Selv buffet i indgangsarealet, 
hvor der var mulighed for at få en 
”snak” med de andre deltagere. 
 
Krav/kriterier for at komme i betragt-
ning til en erkendtlighed for ungdom: 
 

- Nr.1, 2 el. 3 ved Danmarksmester-
skab, der er officielt anerkendt af DIF 

- Nr.1, 2 el. 3 ved Landsmesterskab, 
der er officielt anerkendt af DGI 

- Nr.1 eller 2 ved Jysk Mesterskab, der 
er officielt anerkendt af DIF 

- Nr. 1 eller 2 ved Jysk Mester-
skab/Regionsmesterskab, der er offi-
cielt anerkendt af DGI eller DIF 

- Nr.1, 2 eller 3 ved Verdensmester-
skabet, Europamesterskabet, Nordisk 



 

mesterskab eller OL i en sportsgren 
der er officielt anerkendt af DIF 

 
 

- Enhver idrætsudøver der af DIF eller 
DGI er udtaget til at repræsentere 
Danmark. 

Lars Bo Hansen 
 

Ungdoms idrætsreceptionsmodtagere oversigt 
 

Udøver/spiller Mesterskab Placering Disciplin/Hold/Udtagelse til 

Frederik Gyde-
sen 

Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 0-7 år 4x50m pind-pind stafet 

Kevin Salby Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 0-7 år 4x50m pind-pind stafet 

Rasmus Ilsø Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 0-7 år 4x50m pind-pind stafet 

Jacob Barlach 
Hansen 

Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 0-7 år boldkast 

Oliver Salby Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 0-7 år 40m sprint, 600m løb, 4x50m pind-
pind stafet 

Mille Marie Gy-
desen 

Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. pi. 8-9 år 600m løb 

Celina Kulby Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. pi. 8-9 år 600m løb 

Sahar Otour Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. pi. 8-9 år længde, boldkast, kuglestød 

Alexander Salby LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

2.pl. dr. 10-11 år 4x60m stafet 

Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 10-11 år 800m løb, 4x60m stafet 

Sønderjysk mesterskab 28/8 i 
Hammelev 

1. pl. M 15 10 km landevej 

Vestdanske holdmesterskaber i 
Atletik 27/9 i Herning 

1.pl. 10-11 år mix 10-11 år mixhold 11511 point 

Casper Guldager Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 10-11 år 800m løb, højde, 4x60m stafet 

Vestdanske holdmesterskaber i 
Atletik 27/9 i Herning 

1.pl. 10-11 år mix 10-11 år mixhold 11511 point 

Sønderjysk cross mesterskab, 
2/2 i Hammelev 

1. pl. M 10 2,9 km cross - holdløb 

Jacob Guldager Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 10-11 år kugle, 4x60m stafet 

Vestdanske holdmesterskaber i 
Atletik 27/9 i Herning 

1.pl. 10-11 år mix 10-11 år mixhold 11511 point 

Sønderjysk cross mesterskab, 
2/2 i Hammelev 

1. pl. M 10 2,9 km cross - holdløb 

Jonas Garbrecht LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

2.pl. dr. 10-11 år 4x60m stafet 

Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 10-11 år 60m sprint, længde, højde, 4x60m 
stafet 

Vestdanske holdmesterskaber i 
Atletik 27/9 i Herning 

1.pl. 10-11 år mix 10-11 år mixhold 11511 point 

Mette Kraak Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. pi. 10-11 år 4x60m stafet 

Vestdanske holdmesterskaber i 
Atletik 27/9 i Herning 

1.pl. 10-11 år mix 10-11 år mixhold 11511 point 

Nina Ilsø Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. pi. 10-11 år 4x60m stafet 

Sønderjysk cross mesterskab, 
2/2 i Hammelev 

1. pl. K 10 2,9 km cross 



 

Udøver/spiller Mesterskab Placering Disciplin/Hold/Udtagelse til 

Ditte Mikkelsen Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. pi. 10-11 år 60m sprint, 4x60m stafet 

Karen Boisen LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

3.pl. pi. 10-11 år 4x60m stafet 

Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. pi. 10-11 år længde, 4x60m stafet 

Mikkel Garbrecht 
 

LM cross, 5/4 i Viborg 2.pl. 11-12 år dr. 3km hold (DGI Sønderjylland) 
DM mangekamp ude i Holte 9-10 
august 

2.pl. 12-13 år dr. 5 kamp – 2506 point 

LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

1.pl. dr. 12-13 år 4x80m stafet 

LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 3.pl. 12-13 år dr. 800m løb 
Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 12-13 år 800m løb, 4x80m stafet 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

1.pl. 12-13 år dr. 4x80m stafet 

Ida Ilsø Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. pi. 12-13 år højdespring 

Jan Erik  
Eskildsen Møller 

LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

2.pl. dr. 12-13 år 4x80m stafet 

Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 12-13 år 4x80m stafet 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

1.pl. 12-13 år dr. 4x80m stafet 

Kristoffer  
Thomsen 

Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 12-13 år spydkast 

Marie Aagaard LTU-finale (DM for ungdomshold) 
23/8 i Skive 

3.pl. 14-15 år pi. 3 plads med 6229 point 

Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. pi. 12-13 år kuglestød, spydkast 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

1.pl. 12-13 år pi. Kuglestød 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

2.pl. 12-13 år pi. Diskoskast 

Anna Thorndahl 
Thomsen 

LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

1.pl. pi. 12-13 år 4x80m stafet 

LTU-finale (DM for ungdomshold) 
23/8 i Skive 

3.pl. 14-15 år pi. 3 plads med 6229 point 

Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. pi. 12-13 år 800m løb 

Joakim Okkels LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

2.pl. 12-13 år dr. Samlet 2 plads 3252 point 

LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

1.pl. dr. 12-13 år 4x80m stafet 

LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 1.pl. 12-13 år dr. 60m sprint, længdespring, kuglestød
Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 12-13 år 80m sprint, længde, kugle, 4x80m 
stafet 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
inde 19-20/1 i Århus 

1.pl. 12-13 år dr. 60m sprint, længde, kugle 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

1.pl. 12-13 år dr. 80m sprint, længde, kugle, 4x80m 
stafet 

Sebastian 
Garbrecht 

DM mangekamp ude i Holte 9-10 
august 

1.pl. 12-13 år dr. 5 kamp – 3210 point 

LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

3.pl. 12-13 år dr. Samlet 3 plads 2906 point 

LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

2.pl. dr. 12-13 år 4x80m stafet 

LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 3.pl. 12-13 år dr. 60m hækkeløb, længdespring 



 

Udøver/spiller Mesterskab Placering Disciplin/Hold/Udtagelse til 

Sebastian 
Garbrecht 

Sønderjysk børnemesterskab 
21/9 i Haderslev 

1.pl. dr. 12-13 år spydkast, 4x80m stafet 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
inde 19-20/1 i Århus 

1.pl. 12-13 år dr. 60m hækkeløb 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

1.pl. 12-13 år dr. 4x80m stafet 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

2.pl. 12-13 år dr. Spydkast 

Charles Kamau LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

1.pl. 14-15 år dr. Højdespring, længdespring, 1000m 
stafet 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

2.pl. 14-15 år dr. Højdespring 

Julie Tjørnelund DM ungdom inde Atletik, 16-17 
febr. I Skive 

3.pl. pi. 14-15 år 4x200m stafet 

LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

3.pl. 14-15 år pi. 400m løb 

LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

1.pl. 16-17 år pi. 4x100m stafet 

LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 3.pl. pi. 14-15 år 60m hækkeløb 
LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 2.pl. Piger mix 4x150m stafet 
LTU-finale (DM for ungdomshold) 
23/8 i Skive 

3.pl. 14-15 år pi. 3 plads med 6229 point 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

2.pl. 14-15 år pi. 1000m stafet 

Maja Ilsø DM mangekamp ude i Holte 9-10 
august 

3.pl. 14-15 år pi. 7 kamp – 4643 point 

DM ungdom inde Atletik, 16-17 
febr. I Skive 

3.pl. pi. 14-15 år 4x200m stafet 

DM ungdom ude Atletik, 13-14 
sept. I Hvidovre 

1.pl. pi. 14-15 år kuglestød 

LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

2.pl. 14-15 år pi. Højdespring, længdespring 

LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

3.pl. 14-15 år pi. Kuglestød 

LM atletik ude 15-17 august i 
Randers 

1.pl. 16-17 år pi. 4x100m stafet 

LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 1.pl. pi. 14-15 år højdespring 
LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 2.pl. Piger mix 4x150m stafet 
LTU-finale (DM for ungdomshold) 
23/8 i Skive 

3.pl. 14-15 år pi. 3 plads med 6229 point 

Sønderjysk mesterskab 10/6 i 
Aabenraa 

1.pl. 14-15 år pi. Højde, længde 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
inde 19-20/1 i Århus 

2.pl. 14-15 år pi. Højdespring 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

2.pl. 14-15 år pi. Kuglestød, 1000m stafet 

Natalie Lassen DM ungdom inde Atletik, 16-17 
febr. I Skive 

1.pl. pi. 14-15 år 800m løb, 1500m løb 

DM ungdom inde Atletik, 16-17 
febr. I Skive 

3.pl. pi. 14-15 år 4x200m stafet 

DM ungdom ude Atletik, 13-14 
sept. I Hvidovre 

1.pl. pi. 14-15 år 3000m løb 

LTU-finale (DM for ungdomshold) 
23/8 i Skive 

3.pl. 14-15 år pi. 3 plads med 6229 point 

Sønderjysk mesterskab 10/6 i 
Aabenraa 

1.pl. 14-15 år pi. 1500m løb 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
inde 19-20/1 i Århus 

1.pl. 14-15 år pi. 1500m løb 

 



 

Udøver/spiller Mesterskab Placering Disciplin/Hold/Udtagelse til 

Natalie Lassen Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

1.pl. 14-15 år pi. 1500m løb, 3000m løb 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

2.pl. 14-15 år pi. 1000m stafet 

Niels Bo  
Wilhelmsen 

DM cross duathlon, 30/3 i Viborg 3. pl. Dr. 14-15 år 1,5km løb, 5km MTB, 1,5km løb, 
5km MTB, 1,5km løb 

Nikolaj Mastrup LM atletik ude 15-17/8 i Randers 3.pl. 14-15 år dr. 400m løb 
LM atletik ude 15-17/8 i Randers 1.pl. 14-15 år dr. 1000m stafet 
Sønderjysk mesterskab 10/6 i 
Aabenraa 

1.pl. 14-15 år dr. 400m løb, 1500m løb 

Trine Dahl  
Bohsen 

DM ungdom inde Atletik, 16-17 
febr. i Skive 

3.pl. pi. 14-15 år 4x200m stafet 

LM atletik ude 15-17/8 i Randers 1.pl. 14-15 år pi. 200m løb 
LM atletik ude 15-17/8 i Randers 2.pl. 14-15 år pi. 100m løb 
LM atletik ude 15-17/8 i Randers 1.pl. 16-17 år pi. 4x100m stafet 
LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 3.pl. pi. 14-15 år højdespring 
LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 2.pl. Piger mix 4x150m stafet 
LTU-finale (DM for ungdomshold) 
23/8 i Skive 

3.pl. 14-15 år pi. 3 plads med 6229 point 

Sønderjysk mesterskab 10/6 i 
Aabenraa 

1.pl. 14-15 år pi. 100m sprint, 1500m løb 

Lykke Kristensen LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 3.pl. pi. 14-15 år Trespring 

Michelle Kulby LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 2.pl. Piger mix 4x150m stafet 
LTU-finale (DM for ungdomshold) 
23/8 i Skive 

3.pl. 14-15 år pi. 3 plads med 6229 point 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

2.pl. 14-15 år pi. 800m løb, 1000m stafet 

Christina Haman LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 2.pl. pi. 16-17 år længdespring 
LM-inde i Atletik 23/2 i Århus 1.pl. pi. 16-17 år kuglestød 

Dan Grama LM atletik ude 15-17/8 i Randers 1.pl. 16-17 år dr. 100m sprint, 200m løb 
Sønderjysk mesterskab 10/6 i 
Aabenraa 

1.pl. 16-17 år dr. 100m sprint, højde 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

2.pl. 16-17 år dr. 100m sprint, 200m løb 

Tenna  
Christensen 

LM atletik ude 15-17/8 i Randers 2.pl. 16-17 år pi. 100m sprint, 200m løb 
LM atletik ude 15-17/8 i Randers 1.pl. 16-17 år pi. 4x100m stafet 

Pernille Laursen DM kastemangekamp ude i Her-
lufsholm 21/9 

2.pl. pi. 16-17 år 2621 point (kugle, diskos, hammer, 
spydkast) 

DM ungdom ude Atletik, 13-14 
sept. i Hvidovre 

3.pl. pi. 16-17 år hammerkast 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
inde 19-20/1 i Århus 

2.pl. 16-17 år pi. kuglestød 

Vestdanske ungdomsmesterskab 
ude 7/6 i Skive 

2.pl. 16-17 år pi. kuglestød, hammerkast 





 

Frøsløbet Aabenraa d.5. maj på stadion 
 

 
Starten ved årets ”Frøsløb” inden det blev skudt i gang. Som det kan ses blev chip-
tidtagningsmåtter brugt og det var først gang i løbets mangeårige historie, hvor det har skif-
tet navn fra ”Hjelm Skov Løbet” til ”Aabenraa Løbet” og nu ”Frøsløbet Aabenraa”. 

 
De indledende forberedelser startede 
tilbage i november 2008 hvor Gerd Lar-
sen havde fået et tilbud fra 
tidtagningsfirmaet Ultimate, som vi har 
brugt i mange år med stor tilfredshed. 
Desværre viste det sig at de havde for-
højet priserne temmelig meget og var 
gået over til chip-tidtagning, hvorved 
vores sponsors budget (FRØS) var 
oversteget. Det lykkedes os dog i be-
gyndelsen af februar 2009 at lave en 
aftale med tidtagningsfirmaet ”Sports-
timing”, som var inden for det 
budgetterede beløbsramme. 
Plakater, aftaler, kontrakter og 277 
mails senere oprandt dagen og vi skulle 
se om vores anstrengelser havde båret 
frugt bl.a. med hensyn til de tiltag der 
var nødvendig når man går fra stregko-
de over til chip tidtagning. 

Online, eftertilmeldte løbere og hold 
begyndte at strømme til arrangementet 
omkring 5 tiden, hvor AAIG petanque 
tog imod i stadions cafeteria og sørgede 
for brystnumre, tidtagningschips, sik-
kerhedsnåle plus rigtig god vejledning 
ved udfyldelse af tilmeldingsblanketter 
inden opvarmningen under AAIG gym-
nastiks ledelse blev sat i gang ca. 
kl.18.15. 
Holdtilmeldinger havde Gerd Larsen 
med stor ildhu stået for et par dage før 
arrangementet. 
Indtastningen af eftertilmeldte på selve 
dagen i det nye system fra ”Sportsti-
ming” sørgede AAIG gymnastik for. 
Det tog dog lidt længere tid end bereg-
net, således at starten måtte udskydes 
lidt, men alle tog det med godt humør. 



 

Trods megen blæst og med udsigt til 
regn gennemførte 426 løbere de tre di-
stancer mod lige under 500 i 2008.  
 
Vinderne af de enkelte grupper blev 
følgende: 
 
3,3 km vindere 
0-16 år drenge  
Nikolaj Mastrup, Klubben Engen  13.50 min 
0-16 år piger 
Sara Barfod Sivesgaard, Team Si.  18.53 min 
16 år + mænd 
Kristian Rosen Madsen, AaIG 13.00 min 
16 år + kvinder  
Anne Grethe Jacobsen, AaIG 17.27 min 
6,8 km vindere 
0-16 år drenge  
Mads Andresen, Løjt IF 30.41 min 
0-16 år piger 
Anne Lindberg, Team Lindberg 36.06 min 
16 år + mænd 
Andreas Petersen, AaIG/Sportigan 23.41 min 
16 år + kvinder 

Bodil Nielsen, AaIG 32.08 min 
12,8 km vindere 
0-16 år drenge  
Christoffer B. Barsøe, RIF Motion 48.20 min 
0-16 år piger 
Ingen piger startede på denne distance 
16 år + mænd 
Lars Juhl, USA? 43.45 min 
16 år + kvinder 
Marianne S. Nielsen, Bjergladies 50.03 min 
 
Der vil her efter sommerferien blive 
foretaget en evaluering af arrangemen-
tet, som hører under AAIG’s 
hovedforening og små justeringer vil 
blive foretaget, således at næste års løb 
bliver endnu bedre. 
Der skal herfra lyde et STORT TAK til 
alle der har hjulpet til ved årets arran-
gement og ikke mindst til Gerd Larsen, 
der har været en kæmpe hjælp 

  
Lars Bo Hansen (løbsansvarlig)

 





Egnsholdkampen, 
2009. 
 
Onsdag den 10. juni, afviklede vi 
Egnsholdkamp på Aabenraa Stadion. 
Egnsholdkampen er en holdkamp 
mellem Sønderborg-egnen, Tønder-
egnen, Haderslev-egnen og Aabenraa-
egnen. 
Vores hold  - Aabenraa-egnen, er så et 
hold sammensat af de bedste resultater 
fra nålestævnerne, af atleterne fra 
AaIG, Bov og Rødekro. 
 
Udover holdkampen er der også en 
individuel konkurrence i 3-kamp  
(et spring, et løb og et kast). 
 
Følgende placeringer fra AAIG blev 
præmieret : 
 
Piger 10-11 år : 
Her havde vi ingen på skamlen i den 
individuelle konkurrence. 
Men i holdkampen blev vores piger  
nr. 2. Holdet bestod af : 
Nina Ilsø, Sofie Boysen og Celina 
Kulby. Derudover var der på dette hold 
en med fra Rødekro og to piger fra 
Bov. 
 
Drenge 10-11 år : 
Her besatte vi så både 1. og 2. pladsen 
med : 
Nr. 1 – Jonas Garbrecht 
Nr. 2 – Alexander Salby. 
Ligeledes blev holdet nr. 1 – som 
udover Jonas og Alexander også bestod 
af Philip Hansen, Jacob Guldager, og 
en dreng fra Bov. 
 
Piger 12-13 år : 
Nr. 1 – Marie Aagaard, 

Nr. 2 – Ida Ilsø, 
Nr. 3 – Sigrid Lind. 
Så skamlen fuld af AAIG´ere …… 
Så da holdkampen skulle afgøres, var 
der jo ikke den store spænding om, 
hvem der vandt  - det blev en meget 
suveræn sejr til vores piger, hvor holdet 
udover de 3 piger på skamlen også 
bestod af Ditte Mikkelsen, Dorthe 
Sommerlund og Kristine Weber. 
Her har vi virkelig en særdeles god 
gruppe, som alle laver flotte 
 resultater  !! 
 
Drenge 12-13 år : 
I den induviduelle konkurrence havde 
vi som nr. 2 – Mikkel Garbrecht. 
Og i holdkampen vandt vores drenge 
denne gruppe – men det var en meget 
kneben sejr foran Vidar. 
Med på holdet var udover Mikkel : 
Casper Guldager, og 3 drenge fra Bov. 
 
Som om ovenstående ikke er nok, så 
havde vi ved dette stævne 3 atleter, 
som havde point nok til P-nålen : 
Jonas Garbrecht og Marie Aagaard, 
som også fik den ved nålestævnet. 
Derudover fik Mikkel Garbrecht også 
point nok denne gang. 
Tillykke til alle AAIG´ere med de 
flotte resultater. 
 
Sluttelig skulle så afgøres, hvilke klub 
der sammenlagt havde flest point  - og 
dermed kunne tage pokalen med hjem -  
Og pokalen gik til AAIG  !!!! 
                
Så det blev en rigtig god AAIG- dag. 
 
Resultatslisterne kan ses på 
hjemmesiden. 
           

 
   Susanne Garbrecht. 





Klubmesterskab 30 km. enkelstart.  
D. 02. juni 2009 blev der traditionen 
tro afholdt klubmesterskaber i 30 km 
enkelstart. Der var i år 13 deltagere der 
var klar til at give den gas på ruten ved 
Bodum. 
Folk gav alt hvad de havde i sig og 
Mikkel Garbrecht var da også glad for 
han skulle en omgang da han kom træt 
i mål. Et sikkert tegn på at der blev kørt 
med alt hvad der kunne køres med var 
Ruddis fråde om munden da han gav 
alt i slutspurten hen mod målstregen. 
Niels Bo lavede derimod en ægte 
Bjarne Riis da han kom i mål og smed 
sin cykel og hjelm ind i det nærmeste 
elskab da det ikke havde kørt helt som 
det skulle. 
Der var i år fire debutanter med til 
mestaerskabet. Den ene var Kenny der 
kom i mål med tristyret hængende løst  

ned over hjulet. Han må ha hevet får 
hårdt i det. 
De andre tre debutanter blev alle 
klubmestre. Mikkel Garbecht vandt 
børneklassen på de 15 km. Line Thams 
vandt suverænt dameklassen med en tid 
der satte flere af herrene på plads. 
Anders B. Hansen vandt suverænt hos 
herrene. Han var den der startede 
bagerst 12 min. efter første start, men 
kom alligevel først i mål.  
Efter stradbasserne var der dømt 
grillhygge og præmieoverrækkelse hos 
Bodil og Finn. Finn fik helt nostalgiske 
tanker om fjordcrossing da han stod og 
vendte alle pølserne. 
Tak til dem der bakkede onm om 
arrangementet.  

Jesper Jakobsen 





Stolerengøring – tjen 
penge til din forening. 
 
Igen i år har vi sagt ja til en 
henvendelse fra Ringriderforeningen 
om at gøre stole rene efter 
ringriderfesten. Vi får en god betaling 
for det og bibeholder det gode 
samarbejde med ringriderforeningen. 
 
I øvrigt laver vi det sammen med 
AAIGs petanque afdeling, så det skulle 
blive rimeligt overkommeligt. 
 
Opgaven kan klares af alle, og f.eks. er 
det sådan, at også de helt unge kan gøre 
god nytte, så forældre kan tage deres 
børn med. Yngre også kan komme selv. 
 
Opgaven skal klares tirsdag d. 7. juli.  
Ligesom sidste år vil det være sådan, at 
I kan tilmelde jer for en periode, så 
man ikke skal stå alt for længe. Friske 
kræfter arbejder også bedre.  
Ved at lave denne periodeinddeling, er 
der mulighed for alle at give en hånd 
med – bare man ikke direkte er 
bortrejst. Jo flere, der melder sig, jo 
mindre bliver der for den enkelte.  
 
Man kan under bemærkninger f.eks. 
skrive, hvis man kan hjælpe flere 
perioder, eller tidspunktet er ligemeget. 
Hvis tidspunkterne ikke helt passer, 
kan man også et andet tidspunkt på. 
I vil få nærmere besked senere om tid 
og sted. 
 

Mail eller send de ønskede oplysninger 
til Helge Laursen senest mandag d. 
29.6.  
Mail: laursenstub@mail.dk 
Buen 3, Stubbæk, 6200 Aabenraa 
Tlf. 74613275 
Kan hjælpe ved stolerengøring tirsdag 
d. 7. juli. 
 
Navn(e): 
Tlf: 
Mail: 
Kan hjælpe  
fra ca. 9.00 – 12.30  
fra ca. 12.30 –  ca 16.00 
 
bemærkninger: 
 
 
 
 
 
Pinsestævne i Berlin 
 
Trine Bohsen og Maja Ilsø har deltaget 
på udvalgt vestdansk hold 14-15 år i 
Berlin. 
Maja bliver nr. 2 (og bedste dansker) i 
kugle med 11,82. Trine bliver 
næstbedste dansker i diskos med 24,36 
og løber en lovende 300 m på 45,63. 
Noget kunne tyde på, at hun skal gå 
opad på distancerne. 

Helge 
 
 
  



Træningslejr i Harzen. 
For tredje gang var der dømt 
træningslejr i Harzen for triafdelingen. 
Der var i alt ti der havde meldt sig til at 
skulle ned og svede og knokle i 
bjergene. Onsdag aften gik turen mod 
Harzen, så torsdag var vi klar til at 
skulle ud og cykle for første gang, Finn 
og Bodil havde dog allerede 
smugtrænet i to dage. Da vi startede 
torsdag overbevidste Jes os om at det 
blev super godt vejr, så vi skulle ikke 
have for meget tøj på. Det gode vejr 
holdt dog kun under en time, hvorefter 
skyerne gav frit løb for regn, torden og 
lyn i massevis. Vejene sejlede under os 
men vi fik dog alligevel cyklet 100 km. 
med en topfart på 70 km/t ned ad den 
ene bakke. Jes, Egon, Finn og Bodil var 
dog ude at cykle ekstra kilometre om 
aftenen, som vi andre dog erstattede 
med en løbetur. De resterende dage var 
vejret perfekt og de gik med at cykle en 
masse kilometre løbe et par ture og det 
vigtigste af alt hoppe på skjoldet (få en 
middagslur). Om fredagen var vi dog 
også ude at svømmetræne. Vi var kort 
ude at prøve det udendørs 50m bassin. 
Vandet var dejligt var da vi kom 
indenfor igen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan, Jes og Bodil

Lørdag stod det på kongeetape, hvor vi 
startede med at køre et smut op af Skt. 
Andreas Berg som med sine 24 % 
stigning er tysklands stejleste byvej.  
Som passende til navnet var Andreas 
den hurtigste op ad den stejle stigning. 
Bagefter var Niels Bo klar til at angribe 
op ad bjergene da han skulle dreje af 
før tid, men da han på det ene bjerg 
blev fejlinformeret af Egon om hvornår 
den sidste top var nået, gik kan kold 
med et højt råb: Egon!!. Kongeetapen 
kom op på hele 150 km. med 2200 
højdemetre, så vi var godt trætte da vi 
kom hjem. Gyde træk hver gang der 
var fladt i et højt tempo, så vi andre 
havde nok at gøre med bare at følge 
med, men når det gik op af var han 
heldigvis mere medgørlig. Anders var 
super godt kørende de første par dage, 
men var heldigvis blevet lidt træt de 
sidste par dage, så vi andre ku få lov til 
at cykle fra ham en enkelt gang eller to. 
Selv var jeg på turen rigtig god til at 
ligge på hjul, og har nok ikke trukket 
mere end 10 km. ud af de i alt 500 km. 
vi fik kørt. 
Alt i alt var det en super tur, som vi 
satser på at gentage. 

Jesper Jakobsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harzen holdet uden Jes og Bodil 



Nålestævne i Aabenraa  
 
Mandag den 4. maj, afholdt vi 
sæsonens første nålestævne her hos os. 
Selvom det jo var først på sæsonen, og 
vejret langt fra sommeragtigt …….. det 
var faktisk rigtig koldt  !!!  
Men tros det så var der alligevel lige 
over 100 børn og unge i gang denne 
aften  - udover vores egne aktive, så 
deltog de fra Bov, Hammelev, 
Haderslev, Rødekro og fra Tyskland. 
 
Sidst på sidste års sæson var vi nogle 
stykker, der deltog i kurset ; 
mangekamp-program.  
Helle Thomsen og undertegnede havde 
programmet i gang denne aften  
………… stor succes – det er nogle let 
overskuelige, flotte resultatslister, der 
hele tiden bliver á jour ført, så atleterne 
kan holde sig orienteret under stævnet.   
 
Resultatslisten er også at se på 
klubbens hjemmeside. 
 
AAIG´erne opnåede følgende  
resultater : 
 
Drenge  -7 år : 
Andreas Petersen, 1138 p. – guld. 
Magnus Frederiksen, 968 p. – sølv. 
Frederik Gydesen, 837 p. – sølv. 
Rasmus Ilsø, 832 p. – sølv. 
Kevin Salby, 685 p. – bronze. 
Simon Voss, 350 p. – 7 års nål. 
Finn Oriwohl, 256 p. – 7 års nål. 
 
Piger 8-9 år : 
Mille Marie Gydesen, 1705 p. – guld. 
Mariam Otour, 1525 p. – sølv. 
 

Drenge 8-9 år : 
Oliver Salby, 1491 p. – sølv. 
Magnus Oriwohl, 1218 p. – bronze. 
Niels Eckhoff, 1032 p. – bronze. 
 
Piger 10-11 år : 
Nina Ilsø, 2520p. – guld. 
Sofie Boysen, 2497 p. – guld. 
Celina Kulby, 2017 p. – sølv. 
Sahar Otour, 1962 p. – sølv. 
Emma Hansen, 1539 p. – bronze. 
 
Drenge 10-11 år : 
Jonas Garbrecht, 2424 p. – guld. 
Alexander Salby, 2329 p. – guld. 
Philip Hansen, 2132 p. – guld. 
Jacob Guldager, 1738 p. – bronze. 
Emil Bohsen, 1659 p. – bronze. 
Jacob Møller, 1402 p. – bronze. 
Jacob Vendelbo, 1274 p.  
 
Piger 12-13 år : 
Ida Ilsø, 3250 p. – guld. 
Marie Aagaard, 3211 p. – guld. 
Ditte Mikkelsen, 2812 p. – sølv. 
Kristine Weber, 2613 p. – sølv. 
Dorthe Sommerlund, 2526 p. – sølv. 
Karen Boysen, 2480 p. – sølv. 
AnneMette Christiansen,2319p.bronze. 
Lisbeth Sørensen, 1966 p. – bronze. 
Cecilie Schweer, 1955 p. – bronze. 
Alberte Lyck, 1816 p. – bronze. 
 
Drenge 12-13 år : 
Mikkel Garbrecht, 3045 p. – guld. 
Kristoffer Thomsen, 2780 p. – sølv. 
Casper Guldager, 2384 p. – sølv. 
 
Piger 14-15 år : 
Trine Bohsen, 3352 p. – guld. 
 
Drenge 14-15 år : 
Sebastian Garbrecht, 2985 p. – sølv. 



 
Flot at så mange af vores unge deltager 
i stævnet  - dog kunne man da ønske, at 
flere af 14-15 års gruppen ville give 
Trine og Sebastian lidt kamp  !!! 
Men jo flot at I vil deltage. 
 
Ja, så er vi jo i gang  - bliver sjovt at 
følge jer gennem sæsonen, og se hvilke 
resultater det fører til. 
Held og lykke til jer alle !! 
 
Og TAK til jer forældre som hjalp til 
ved stævnet. Det er jo - her som ved 
alle andre arrangementer – sådan, at 
intet kan jo lade sig gøre, uden at vi 
forældre hjælper til  !!! 
Jeg ser det selv sådan, at det er den 
måde, jeg kan give lidt igen, for alt det 
gode mine børn får gennem AAIG  !! 
Så håber på fortsat opbakning fra jer 
forældre. 
 

          Susanne Garbrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årets pokaler 
Desværre fik vi ikke nogen af disse delt 
ud i forbindelse med klubfesten, og 
formanden lurer på en god lejlighed. 
Lederpokalen 
bliver givet til  Aviaaja Pregaard, der 
nu på 5. år yder en god indsats som 
børnetræner ved atletikken, også selv 
om hendes egen aktivitet er 
motionsløb, hvor hun også i en periode 
har siddet i motionsudvalget.  
Triathlonpokalen 
Går til Jens Gydesen, der har leveret  
rigtig mange fine resultater i 08, 
samtidig med, at han også giver en 
hånd med ved flere af tri-
arrangementerne. 
Seniorpokalen  
for bedste seniorresultat går ikke 
overraskende atter engang til Anne 
Møller for hendes fremragende 
hækkeløb. 
Ungdomspokalen 
Går igen i år til 11 årige Jonas Bach 
Garbrecht for hans 60 m på 8,8. 
Tintallerken 
Som uddeles på generalforsamlingen til 
2 personer fra foreningens 5 afdelinger. 
Den ene modtager var Annegrethe 
Jacobsen, for hendes indsats på mange 
fronter gennem flere år, først og 
fremmest i forbindelse med 
Bjergmarathon, men bl.a. også som 
klubbladsredaktør.  

Helge L 
 
 



Regionsstævne 
 
Aabenraa d. 28. maj . Med 45 var 
deltagerantallet i underkanten. Vidar 
kom med 17, vi havde selv 20 med og 
så et par fra Haderslev, Hammelev og 
Skive. Vi kunne godt have ønsket os 
deltagelse også fra syd for grænsen og 
fra SINE – der har været nogen 
uklarhed om øvelserne, og måske også 
i forbindelse med udsendelsen af den 
overordnede stævneindbydelse. Mens 
vi er ved uregelmæssighederne, så ser 
det ud til, at resultaterne for 60 m løb er 
forsvundet, hvilket jeg beklager meget. 
Noget andet er, at hvis vi ønsker, man 
udefra skal komme til de almindelige 
stævner – bl.a. i Aabenraa, så er det 
væsentligt, at vi stiller bredt op fra 
klubben. Der er sikkert fornuftige 
årsager til, at den og den ikke var med, 
men sådan et stævne er altså en god 
mulighed for at få lidt konkurrence-
træning og måske prøve en ny øvelse, 
og for en begynder at få prøvet noget 
konkurrence overhovedet. Her må jeg 
tage hatten af for Vidarfolkene, der går 
på med krum hals, også der, hvor de 
måske ikke er så gode. Der var f.eks. 
kun en i alt (fra Vidar) med i stang. Der 
blev sprunget 1,80. Der er adskillige i 
klubben, der har prøvet at springe det 
eller højere under træning. Her havde 
det været et godt sted at starte. 
Regionsstævnerne lægger bl.a. også op 
til, at der skal udtages et sønderjysk 
hold til en regionsfinale for Jylland/Fyn 
d. 29. august i alderen 10-13 år, og i de 
aldersgrupper var der en rimelig 
deltagelse.  
Nogle udvalgte resultater: 

(resultater kan i øvrigt ses på vores og 
på DAFs hjemmeside) 
10-11 år: 
Alexander Salby nr. 1 på 1000m i 
3.39,4. Nina Ilsø 7,64. 
Sofie Boysen, Celina Kulby, Alexander 
og Nina vandt 4x60m i 39,0. 
12-13 år: 
Ditte Mikkelsen vinder 80m i 11,7. 
Mikkel Garbrecht vinder længde med 
4,68 og spyd med 35,46. Marie 
Aagaard vinder diskos med 28,59 og 
kugle med 11,78. I kugle imponerer 
AAIGpigerne. Ida Ilsø støder 9,66 
(under daglig standart), Fawzie Otour 
9,02 og Kristine Weber 8,38 
(Derudover kan Sigrid Lind også støde 
over 9 m.) Kristoffer Thomsen satte pr 
i højde med 1,45. Casper Guldager løb 
1000m på 3.31,8. 
Pigerne (Ida, Kristine, Marie og Ditte) 
vandt 4x80m i 47,8. 
14-15 år: 
Julie Tjørnelund vandt 80m hæk i 14,2. 
Sebastian Garbrecht vandt 3-spring i 
9,74 og løb 1000m i 3.17,4. Maja Ilsø 
kastede 26,52 i spyd. Natalie Lassen 
løb 3.07,7 på 1000m.  
Øvrige: 
Jesper Lycke løb 2.54,5 på 1000m. 
Mads E Beck kastede 40,77 i spyd.  
De 2 løb sammen med Andreas 
Lauritzen, der ellers kun var dommer, 
og Natalie og slog Vidars mixhold med 
50,3. 
Af gode udenbys resultater kan nævnes 
Tom O Jensen, Skive i diskos med 
45,15 og den 13 årige Emil Bønning 
Petersen fra Vidar med 12,44 i kugle 
og 10,6 på 80m. 

Helge Laursen 



 

 



 



Mangekampssucces 
 
Vejen d. 23. maj. Vi deltog igen i de 
vestdanske mangekampsmesterskaber 
for ungdom 10-13 år med god succes. 
Det blev til 3 individuelle medaljer og 
en holdmedalje – dvs ¼ af de 
individuelle og 1/6 af holdmedaljerne, 
mens vi havde 10 deltagere med ud af i 
alt ca. 120, så det var en rigtig god 
høst. 
10-11 år: Jonas Garbrecht blev nr. 2 
med 2695p 85 p efter 1. pladsen. De 
dystede i en 3-kamp som ved 
nålestævner (60m 8,8 – længde 4,26, 
dagens længste – bold 38,15). Alexan-
der Salby var også godt løbende med 
9,1. Nina Ilsø blev først udnævnt til 3er 
hos pigerne, men efterfølgende 
udregning viste en 4. plads få point 
efter  med 2484 p. Celina Kulby 10 år 
var den 4. ÅIGer på det 10-11 årige 
hold, der blev nr. 4 ud af 11 hold. 
12-13 år: Mikkel Garbrecht blev samlet 
nr. 3 med 3183p og en flot 5-kamps-
serie (80m 11,2 – 600m 1.52,6 længde 
4,59 – kugle 9,27 og spyd 30.,60, 
hvoraf flere var pr). 
Marie Aagaard gjorde Mikkel 
kunsststykket efter med 3. pladsen hos 
pigerne 3692 p – under 200 p fra 1. 
pladsen. Maries serie (11,5-2.02,7-
4,32-11,75-26,74). Sigrid Lind med 
3047p og bl.a. 11,4 på 80m og Ida Ilsø 
med 2919 p bl.a. 10,28 i kugle 
udgjorde 12-13 års holdet, der samlet 
blev nr. 2 – under 200 p efter det 
vindende hold. 
De 2 12 årige gjorde det også pænt. 
Ditte Mikkelsen med 2606 på en samlet 
12. plads og næstbedst i spyd af 

AAIGpigerne med 16,55, og Casper 
Guldager blandt de bedste på 600m 
med 1.51,0. 
 

 
Casper Guldager og Jonas Garbrecht 
 
I det hele taget skal ungdommerne 
være opmærksomme på, at når man 
rykker op i en ny aldersgruppe, så er 
man pludselig blandt de yngste, og det 
kan altså godt betyde noget for de 
placeringer, man plejer at få. 

Helge Laursen 
  





4 x guld til Kirsten ved 
veteran inde-DM d. 15. 
Marts 2009. 

Kirsten blev igen den store 
medaljetager ved de danske 
mesterskaber i aldersgruppen 44 – 49 
år. i indendørs atletik for veteraner. I 
den dejlige hal i Snekkersten, vandt 
Kirsten guld i 60 meter løb, 
højdespring, længdespring og i 3-kamp. 
I kuglestød tog Kirsten sølvmedaljen. 

Af resultater kan fremhæves et godt 
længdespring på 4 meter og 39 
centimeter og en 60 meter på 9,07 
sekunder.. 

 

 

Her ses Kirsten i højdespring  fra EM for 
veteraner i Ancona 

 

Lars Aagaard var også deltager i 
samme aldersgruppe for mændene. Her 
blev det til 3 x bronze i 60 meter løb, 
højdespring og længdespring. 

Endvidere blev det til en sølvmedalje i 
3-kampen. 

 

Af resulter kan fremhæves et spring på 
1,50 meter i højdespring og 9 meter og 
29 i kuglestød.  

 

Næste store udfordring for Kristen 
bliver Europamesterskaberne i 
indendørs atletik, der afvikles i Italien i 
marts måned. 

 

 

Her får Lars overrakt en af sine mange 
medaljer 

 

”veteranen” 

Lars 





 

Masser af medaljer ved det vestdanske 
ungdomsmesterskaber 
 
Skive Stadion lagde i week-enden 6-7 
juni bane til de vestdanske ungdoms-
mesterskaber i atletik. AaIG Atletik, 
Triathlon & Motion havde 12 deltagere 
med, og der blev hentet masser af 
medaljer med tilbage til Aabenraa.  
 
Hele 7 guldmedaljer, 8 sølvmedaljer og 
3 bronzemedaljer blev udbyttet, og det 
er en usædvanlig stor høst i betragtning 
af antallet af deltagere. Det lover godt 
for klubbens fremtid. Mange af 
mesterskaberne blev endda hentet på 
ret suveræn vis.    
 
Marie Aagaard blev dobbelt vestdansk 
mester for piger 12-13 år, da hun vandt 
både diskoskast og kuglestød. Begge 
med PR og års bedste i Danmark for 
aldersgruppen. I tilgift vandt hun sølv i 
spydkast.  
 

 
Marie Aagaard havde et flot stævne i Skive. 
 
Desuden blev Natalie Lassen dobbelt 
vestdansk mester ved at vinde både 

1500 meter og 3000 meter for 14-15 
årige piger. Sidstnævnte i en tid, som 
også både var PR og års bedste i 
Danmark for aldersgruppen. 
 
Øvrige vestdanske mestre var Maja Ilsø 
i spydkast for 14-15 årige piger, 
Nikolaj Mastrup i 800 meter løb for 14-
15 årige drenge, og Mikkel Garbrecht i 
spydkast for 12-13 årige drenge. Også 
Mikkels kast er PR og års bedste i 
Danmark for aldersgruppen.  
 
Ud over Maries, fik følgende også sølv 
medaljer med tilbage til Aabenraa:  
Maja Ilsø i kuglestød for 14-15 årige 
piger, Michelle Kulby i 400 meter hæk 
for 16-17 årige piger, Tenna 
Christensen i 100meter løb for 16-17 
årige piger, samt Pernille Laursen, som 
for 18-19 årige piger tog hele tre af 
slagsen ved at besætte andenpladsen i 
både spydkast, diskoskast og 
hammerkast. Ved drengene fik Mikkel 
Garbrecht sølv i længdespring for 12-
13 årige drenge. 
 
Alle tre bronzemedaljer tog Michelle 
Kulby sig af i klassen 16-17 årige piger 
i hhv. 400 meter løb, 800 meter løb og 
1500 meter løb. 
 
Alt i alt en fantastisk dag i Skive, hvor 
også Jan Erik Møller, Sebastian 
Garbrecht, Julie Tjørnelund og Anna 
Thomsen var med. 



Hattrick for Triafdelingen. 
Starten af triathlonsæsonen 2009, er 
startet rigtig godt for vores triathlon 
afdeling, som bl.a. har præsteret 
topresultater 3 weekender i træk.  
 Søndag d. 14. juni, blev der afholdt 
Flensborg Triathlon. Fra Aaig Atletik, 
Tri, Motion deltog Andreas Petersen i 
felt der også indeholdt den danske 
landsholds triatlet og OL deltager 
Rasmus Henning, så der var lagt op til 
en hård kamp.  Da vandet i i Flensborg 
fjord kun var 11 grader varmt, blev 
svømmeturen afløst af 5 km. løb, 
hvorefter der skulle cykles 40 km og 
løbes 10 km. På de første fem km løb 
var Andreas ikke langt efter Henning, 
men på cykelturen trak Henning væk 
og Andreas kom i mål på en flot 2. 
plads kun overgået af den dansker der 
er bedst på distancen 
Weekenden inden blev der afholdt DM 
i sprint triathlon i Ganløse. Her stillede 
Line Thams fra Aaig op i junior 
klassen. Line lagde hårdt ud på de 
750m svømning og slog allerede her et 
hul på over et minut til forfølgerne.  

På cykelturen blev kæden holdt stram 
og med et snit på knap 33 km/t hentede 
konkurrenterne ikke ind på hende på de 
20 km. cykling, og med et rigtig flot 
afsluttende 5 km løb kunne Line kalde 
sig Dansk Mester med fire minutter ned 
til nummer to.  
Søndag d. 31. maj, blev der afholdt 
triathlon og duathlon stævne i 
Haderslev. På OL distancen som består 
af 1500m svømning, 40 km cykling og 
10 km løb, var Aaig Atletik, Tri, 
Motion suveræne. På første pladsen 
kom Jens Gydesen, på anden Andreas 
Petersen og på tredjepladsen kom 
Anders Bergman Hansen, alle tre fra 
Aaig. På den halve distance blev Line 
Thams nr. 2 hos kvinderne, og Niels 
Bo Wilhelmsen blev nr. 3 hos herrene i 
alderen 12-17 år. I duathlon som lød på 
5 km løb, 20 km cykling og endnu 5 
km løb, blev Jørgen Bie nr. 2 i gruppen 
40-59 år. I samme klasse blev Jes Chr. 
Wilhelmsen nr. 5.  

Jesper Jakobsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Andreas, Gyde og Anders får præmier 



 



 

 





Ingen AaIG deltagelse i årets DT finale 
 
 
Aaigs kvindehold i atletik har i mange 
år tilhørt de allerbedste i Danmark. 
Således har vi de sidste 7 år i træk 
kvalificeret os til Danmarkstuneringens 
finalestæve. Men i år bliver 
finalestævnet desværre uden deltagelse 
fra Aabenraa. Det står klart efter første 
og anden runde af DT.  
 
Pigerne sluttede på den utaknemmelige 
7. plads, som lige præcis ikke giver 
adgang til finalestævnet, hvor de 6 
bedst placerede klubber skal kæmpe 
om DM.  
 
Holdet har de sidste to år gennemgået 
en regulær udskiftning i næsten alle 
discipliner. Af de rutinerede kræfter 
som var med for bare et par år siden, er 
det faktisk kun Anne Møller og Pernille 
Laursen, som har været med i begge 
runder i år. Alle andre er helt unge og 
urutinerede piger i alderen 14-16 år. 
AaIG har haft tuneringens suverænt 
yngste hold, og det bar i sidste ende 
desværre ikke igennem helt til finalen.  
 
Godt nok begyndte generationsskiftet 
allerede sidste år, men siden da har især 
tabet af kasteren Malene Wissing 
betydet en del mistede point. I tilgift 
har mange af de yngste piger fået 
sæsonoptakten spoleret af skader, som 
flere af dem stadig døjer med. Det 
gælder f.eks. Maja Ilsø, Julie 
Tjørnelund, Natalie Lassen og Anna 
Thomsen. Og rutinerede Tina 
Brødsgaard blev igen i år opereret op 

til sæsonstarten, og har således ikke 
kunnet være med i Danmarks 
tuneringen i sine favoritdicpliner. 
Dertil kommer at vi slet ikke kunne 
stille med en stangspringer til første 
runde og dermed mistede et par elelrs 
sikre point. Unægtelig hård odds – også 
for hårde skulle det vise sig.  
 

 
Trine Bohsen var hårdt savnet i 1. runde 
 
Egentlig har de fleste AaIG piger i 
årets Danmarkstunering leveret en 
række godkendte resultater. Det gælder 
f.eks. Michelle Kulby og Tenna 
Christensen, som begge har vist pæn 
fremgang i 2009. Også holdleder, 
holdets grand old woman, Kirsten 
Eskildsen Møller har leveret 
fremragende resultater i år i både 
højde- og længdespring. Og datter 
Anne fulgte trop ved at være holdets 
helt store pointsluger i begge runder – 
endda uden at leve op til sine 
allerbedste resultater. Og så er der 
selvfølgelig lige tuneringens i 
særklasse mest positive overraskelse: 
Maja Alms super 5000 meter løb i 



første runde, hvor hun kappede et halvt 
minut af sin PR og løb på flotte 17.45, 
hvilket rakte til en pointmæssig anden 
plads.  
 

 
Maja Alm løb sit livs 5000 meter i DT`s 1. 
runde 
 
Men ellers har der desværre været lidt 
langt mellem de absolutte topresultater 
i år.  Og de mange stabile, men ikke 
prangende, resultater var desværre ikke 
helt nok overfor den fremgang 
konkurrenterne i år har haft. Generelt 
har årets Danmarkstunering rent 
resultatsmæssigt været den bedste i 
mange år, hvilket lover godt for dansk 
atletiks fremtid uagtet den manglende 
AaIG succes.  
 
I stedet skal pigerne nu ud i en 
kvalifikationsrunde for at blive i 
elitedivisionen til næste år. Runden, 
som finder sted efter sommerferien, får 
ud over AaIG deltagelse af FIF fra 
København samt de bedst placerede 
hold i hhv. 1. division Øst og Vest. 
Formentlig skal de findes blandt 
klubber som Helsingør, Bagsværd, 
Rønne, vejle, Skive og Ålborg. Her må 
man håbe, at den rutine det unge AaIG 
hold trods alt har fået i de to første 
runder, vil hjælpe dem til at bevare 

pladsen i næste års elitedivision. Men 
det vil uden tvivl kærve, at vi stilelr 
med stærkeste hold, hvis vi skal undgå, 
at der skal stå 1. division på visitkortet 
næste år.  
 
Under alle omstændigheder er det 
formentlig kun et spørgsmål om et par 
år, inden vi igen kan kæmpe med om 
det danske mesterskab, for AaIG har en 
af Danmarks allerbedste 
ungdomsafdelinger. En skadesfri Tina, 
Maja, Julie, Natalie og Anna, en 
generel fremgang for de samme piger 
samt Michelle, Christina, Tenna og 
Trine, en stabil Pernille, og så tilgang 
af nogle af de yngre som f.eks. Marie 
og andre, så ser det hele lyst ud igen. 
Især hvis vi får lov at beholde Anne i 
klubben.   
 
 

 
Årets DT hold fotograferet efter 2. runde i 
Århus: Anne Møller, Pernille Laursen, Tina 
Brødsgaard, Kirsten Møller, Anna Thomsen, 
Christina Hamann, Michelle Kulbye, Tenna 
Christensen, Trine Bohsen, Maja Ilsø, Natalie 
Lassen og Julie Tjørnelund. På billedet 
mangler Stine Toft Kjer 



Atletik Sommertræning
 

periode 29.juni – 10.august 
 

optil 9 år mandag kl.17.00-18.00 
fra 10 år mandag/torsdag kl.17.00-18.00 

 

Aabenraa IG
atletik – triathlon – motion 

WWW.AAIG.DK/WWW.BJERGMARATHON.DK 

Sommertræning på stadion 
 

ATLETIK – piger og drenge ca. 6 - 7 år (ikke i sommerferien) 
Mandag kl.16.45 – 17.45  
v. Helge Laursen/Anne Marie Salby 
 

ATLETIK – piger og drenge ca. 8 - 9 år (ikke i sommerferien) 
Mandag kl.16.45 – 17.45 
v. Aviaaja Pregaard/Anne Boisen/Leila Krak/Arne Matthiesen 
 

ATLETIK – piger og drenge ca. 10 - 11 år (ikke i sommerferien) 
Mandag og torsdag kl.17.30 – 18.45 
v. Allan Lotzkat/John Kulby/Kenny B. Andersen 
 

ATLETIK – piger og drenge ca. 12 - 13 år (ikke i sommerferien) 
Mandag og torsdag kl.17.00 – 18.30 
v. Lars Aagaard/Claus Guldager/Kirsten E. Møller/Helge Laursen/ 
Lars Bo Hansen 
 

ATLETIK – piger og drenge ca. 14 år + ældre (ikke i sommerferien) 
Mandag kl.15.30 – 17.00, torsdag kl.17.30 – 19.00 
v. Poul Beck/Kirsten E. Møller/Lars Bo Hansen 

 

Motionsløbere og triathleter 
Mandag kl.18.15 og torsdag kl.18.15 
v. motions aktivitetsudvalget 
Intervalløbetræning onsdag kl.18.30 – 20.00  
v. Palle R. Madsen 
 

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

Triathlon MTB cykeltræning  
Tirsdag kl.18.30 fra Stadion v. Per Kragh 
 

Triathlon svømning i Aab. Svømmehal (ingen svømmetræning i ferien) 

Tirsdag, torsdag & fredag kl.17.00 – 18.00 efter aftale 
m. Jesper Jakobsen 
 

Evt. oplysninger:   
Formand: Helge Laursen 74 61 32 75 Motion: Holger Jacobsen  74 62 82 56 
Atletik: Kirsten E. Møller 74 68 58 73 Idrætsmærke: Arne Hanfgarn 74 62 46 70 
Triathlon: Jesper Jakobsen aaigtri@hotmail.com  
  
 ATLETIK, TRIATHLON, MOTION, MARATHON & IDRÆTSMÆRKE

LBH ver. 13.6.2009 



Terminsliste 2009 
Dato Kl. Sted Hvem Arrangement Ansvarlig 
Juni 
Lør 20 – Søn 21 
Lør 20 
Lør 20 
Søn 21 
Fre 26 – Søn 28 
Lør 27 –Søn 28 
Søn 28 

  
 
Aabenraa 
Sønderborg 
 
Hundinge  
 
Vestkysten 

 
A 
AMT 
A 
A 
A 
A 
M 

 
Landsholdsturnering ( E-Cup ) 
Bjergmarathon 
Sønderborg Games 
Vestmesterskaber Veteraner 
NM Veteraner Sverige 
E-Cup Mangekamp 
North Sea Beach Marathon 

 
 
 
 
Kirsten 

Juli 
Ons 9 
Tor 16 – Søn 19 
Man 20 – Lør 24 
Tir 28 – Fre 1/8 

  
Sønderborg 
 
Finland 

 
AM 
A 
A 
A 

 
SGI løb 
EM U23 
Ungdoms OL 
VM Veteraner Finland 

 
 
 
 
Kirsten 

August 
Lør 15 
Lør 15 – Søn 23 
Søn 16 
Man 17 
Lør 22 –Søn 23 
Lør 22 – søn 23 
Tor 27 
Lør 29 
Lør 29 – Søn 30 
Man 31 

 
 
 
11.00. 
 

 
 
 
Aabenraa 
Lysabild 
Odense 
Vejen 
Rødekro 
 
Odense 
Sønderborg 

 
A 
A 
T 
A 
A 
A 
AM 
A 
A 
A 

 
LTU Finale 
VM Berlin 
Aabanraa Triathlon + NM Ungdom 
Nålestævne 
DM Veteraner 
LM Atletik 
SM 10 km landevejsløb 
Regionsfinale 
DM Senior 
Nålestævne 

 
 
 
 
 
Kirsten 

September 
Tir 1 
Lør 5 –Søn 6 
Søn 6 
Søn 6 
Ons 9 
Lør 12 
Søn 13 
Lør 19 
Søn 20 
Søn 20 
Lør 26 
Søn 27 

 
17.30.

 
Haderslev 
Esbjerg 
 
Sønderborg 
Sønderborg 
 
Viborg 
 
Odense 
Berlin 
 
Aabenraa 

 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
M 
A 
M 
M 
A 
A 

 
Nålestævne 
DMU 
Veteranholdkampsfinale + vestfinale 
Sønderjyske børnemesterskaber 
Regionsstævne 
DT finale 
Viborg City Marathon 
DM Kastemangekamp 
DM Marathon / H C Andersen Marathon 
Berlin Marathon 
Vestmesterskaber for hold 10-15år 
Venskabsmatchen 2009 Veteraner 

 
 
 
Kirsten 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsten 

 
 
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. 
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