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Næste klubblad 
 
Deadline for (nr. 5-2009): Søndag d. 4. oktober 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. 
 
 

 
Forsiden: 
Viser 12årige Tobias Jensen fra AAIG-atletik, tri & motion, der får overrakt vinderpokalen af Tri-formand Jesper 
Jakobsen for den korte triathlon distance ved foreningens 25års jubilæums triathlon & NM arrangement på 
Sønderstrand d. 16. august.   
 
 
 



Formanden har ordet 

2 store jubilæer har været afholdt. Sjovt 
nok var de begge nok mest tænkt som 
engangsarrangementer.  Bjergmarathon 
for 10. gang med en vellykket 
afvikling, rekorddeltagelse og en fin 
afsløring af den spændende skulptur 
”Muren” på det rigtige sted. Der var 
fortjent hyldest til Holger, der trak sig 
som tovholder efter de 10 gange. Der 
blev også gjort meget ud af 10 gangs 
jubilarerne – enten som deltagere eller 
som hjælpere med gaveoverrækkelser. 
10-gangs jubilæ-ums-løbere fra AAIG 
gik også den modsatte vej, idet de 
overrakte en check i forhold til det 
antal km, de havde løbet til klubbens 
ungdoms-arbejde – en flot gestus.  

Også Aabenraa triathlon havde 
jubilæum –nemlig 25 gange, der blev 
afviklet i det meget publikumsvenlige 
område ved Sønderstrand og med den 
afspærrede cykelrute. Det blev fra 
klubbens side velarrangeret og med 
flere gode klubresultater. Hvis ikke det 
var deltagerrekord ca. 170, så i hvert 
fald største tal i nyere tid.  

Ved triathlon blev en lille del af vores 
nye tidtagningsanlæg taget i brug – 
nemlig selve tidstavlen. Anlægget, som 
kommunen har bevilliget som 
erstatning for det nu nedslidte anlæg, 
har Lars Bo været i gang med at få 
monteret i en stor del af hans 

sommerferie. Takket være Lars Bo har 
vi også været i stand til at holde liv i 
det gamle i flere år, end det var 
normeret til. Rundt om i landet er der 
flere anlæg, der kun bruges sparsomt, 
fordi der mangler folk med indblik i 
teknikken. Vi er nu igen klar til at byde 
ind på større atletikstævner. Anlægget 
indvies ved et veteranstævne i 
september. 

Fælles for de 3 nævnte ting er, at det er 
udtryk for en velvilje fra omverdenen – 
kommune, sponsorer osv. En velvilje 
som – tror jeg – også bunder i en 
anerkendelse af foreningens gode/ 
seriøse  arbejde. Derfor er det for mig 
også naturligt, at vi igen i år har været 
på banen også til småarrangementer, 
hvor vi støtter omverdenen f. eks. 
kommunens sommerferieaktiviter, 
stolerengøringen i forbindelse med 
ringridningen.  

Lige her før deadline kom en flot 3. 
plads i hus til de -15 årige piger i 
landsturneringen for ungdom, en 
turnering, de store klubber i landet 
vægter højt. 

Når bladet er udkommet, har det 
officielle startskud til kommunens 
elitesatsning, som atletikken er en del 
af lydt.  Det har kostet noget tid/møder 
at få dette struktureret i foreningen, 
fremtvunget nye samarbejdsmønstre, 
men vi både tror, og har til hensigt, at 



denne indsats også skal komme 
bredden ved ungdommen til gavns.  

Og ellers kan vi se frem mod en travl 
eftersæson, hvor der arbejdes med flere 
ting på det foreningsmæssige plan, og  
med idrætslige aktiviteter som f.eks. 
børnemesterskaber, ungdomshold-
mesterskaber, tidtagningsindvielse i 
forbindelse med veteranstævne, 
kvalifikationsgyser, og i det fjerne 
vinker allerede MTB-løb og 
crossturnering. Og så starter vi jo igen 
op med idrætsmærket, og Arne H. vil 
jo så gerne have endnu flere med – 
også selv om antallet af 
idrætsmærketagere er steget eksplosivt 
i foreningen de sidste år.  

Helge Laursen 

 



 



 



Idrætsmærket 
 
Så nærmer sig tiden, hvor man kan begynde at tage idrætsmærket. 
 
Idrætsmærket er for alle. Ikke kun for atletikudøvere. Det er aldrig for sent at starte 
med at tage idrætsmærket. Såfremt du evt. til daglig er orienteringsløber, 
volleyballspiller, motionsløber eller gymnast. Så kan du også være med.. 
Det er også en mulighed for at lære de andre at kende på tværs af afdelingerne. 
 
Idrætsmærket består af 3 dele: 
 
Atletikdel 
Formprøve 
Udholdenshedsprøve. 
 
Atletikdelen kan tages på stadion kl. 18.30 tirsdage og torsdage  i september måned 
2009. Første gang tirsdag d. 1. september og sidste gang tirsdag d. 29. september .  
Idrætsmærkedommerne Arne Hanfgarn og undertegnede Bodil Nielsen vil på skift 
være på stadion. 
 
Mange har et løb, cykelløb eller lignende som kan godkendes til 
udholdenhedsprøven. Såfremt det ikke er tilfældet aftaler vi nærmere, hvordan du så 
får udholdenhedsprøven. 
Formprøven tager vi en aften i efteråret i vægtlokalet. 
 
Kravtiderne på atletikdelen  er j.fr. følgende: 
 



 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ønsker du yderligere oplysninger og kravtider, så gå ind på DGI`s hjemmeside: 
www.dgi.dk/idraetsmaerket .  
 
 

 

 

 

 



IDRÆTSMÆRKE I LØB.  

Det er i lighed med sidste år også  muligt at  tage idrætsmærket i løb. Da  skal man 

deltage i 2 løb der er godkendt af DGI som diplomløb. Ved løbene vil der være en 

kravtid, som man  skal klare.  

Man kan på DGI s hjemmeside se, hvilke løb der er  godkendt til idrætsmærket rundt  

om i landet.  

Aaig’s Frøsløb  er godkendt som diplomløb på distancerne 12,5 km og 6,7 km.  

Distancerne på 10 km og ½ marathon  ved Aabenraa Bjergmarathon er også 

godkendte løb.  Diplomerne for disse løb ligger på Aaig`s hjemmeside. 

Digeløbet i Højer i foråret på distancen 9,3 km er også godkendt. Det samme for 

Digeløbet i Højer d. 20. september 2009, men da også kun på distancen  9,3 km.. 

Eremitageløbet i København er også godkendt. 

Så er der nogle der har lyst til at tage idrætsmærket i løb, skal man udfylde et 

idrætsmærkediplom for sine 2 gennemførte løb og give dem til vores formand for 

idrætsmærket Arne Hanfgarn sammen med en resultatliste for hvert af løbene. 

Yderligere oplysninger kan fås ved at gå ind på DGI`s hjemmeside eller ved 

henvendelse til Finn Jakobsen på tlf. 74627116 eller e-mail finntorsten@ofir.dk 

 

Idrætsmærket for 2008 blev overrakt ved en lille sammenkomst  på Føtex  i januar 

måned 2009 og vi påtænker at gøre noget lignende for 2009. 

 
 
 
  
Bodil Nielsen 
 



 



 

 



Aabenraa Triathlon. 
 
Søndag d. 16.  august var dagen for den 
Aabenraa Triathlons 25. gang´s 
jubilæumsstævne. I 1985 hvor det hele 
startede blev der afholdt 
europamesterskaberne som startskud 
for en lang årrække af stævner. I år 
blev jubilæet markeret med endnu et 
mesterskab, de nordiske mesterskaber 
for ungdomstriathleter. 
Der var deltagere fra Norge, Sverige, 
Finland og så selvfølgelig Danmark. 
Vores egen Niels Bo Wilhelmsen var 
desværre blevet syg og kunne ikke 
stille op, men derimod var Mikkel 
Bach Garbrecth frisk på at forsvare de 
lokale farver ved mesterskaberne. 
Mikkel som trods sine kun 12 år, 
stillede op i aldersgruppen 14-15 år. 
Han lagde godt fra start på svømningen 
og kom op ad vandet på en syvende 
plads. En placering han forsvarede 
resten af vejen. Den var dog ved at 
komme i fare  da der kom en meget 
hurtigt løbende dansker bag fra og 
overhalede Mikkel, men Mikkel tog 
kampen op og spurtede fra den anden 
dansker. Mikkel var dermed 3. 
hurtigste dansker og kom lige og lige 
med på det hold der tog en sølvmedalje 
i de nordiske mesterskaber. 
TILLYKKE. 
Da alle ungdommerne  var færdige med 
at dyste blev der åbnet for det lokale 
stævne med et rekordstort felt fordelt 
på kort triathlon, OL distance og en 
duathlon. Der var i alt 145 deltagere til 
start på de tre distancer, så der var fuld 
tryk på start- og målområdet. Der var 
mange af vores lokale Aaig’ere der 

stillede til start og et par af dem skal da 
nævnes. Michelle Kulby havde debut 
på den korte distance, hvilket 
resulterede i at hun vandt 
aldersgruppen 16-18 år. Annette 
Hansen blev nr. 2 i klassen 40-49 år og 
Petra blev nr. 3 i klassen 50-59 år. 
Tobias Jensen vandt som yngste 
deltagere aldersgruppen 0-12 år på den 
korte distance og var lige ved at slå sin 
far Finn Jensen, der først fik overhalet 
Tobias på løbeturen. Holger Danske 
blev nr. 2 i gruppen 50-59år. Line 
Thams blev nummer to på Ol-
distancen. Aviaja gennemførte Ol-
distancen som hos mændende blev 
vundet af en stærkt kørende Andreas 
Petersen. I duathlon blev Bodil Nielsen 
nummer to hos damerne. Palle 
formåede at cykle hele cykelturen med 
hjelmen vendt forkert, og Poul Erik, 
Preben Gundersen og Lars Borst fik 
kæmpet sig flot igennem, ligesom alle 
de andre deltagende Aaig’ere gjorde. 
Tak til alle deltagere, tilskuere, og 
selvfølgelig til alle hjælperne som 
gjorde, at vi fik lavet et rigtigt godt tri-
stævne. 
 

Jesper Jakobsen 



 
 

Nordisk Mesterskab i Triathlon 09 



 
 

25 års jubilæum 
Aabenraa Triathlon 2009 



DM i mangekamp 2009 
foregik i på Skive 
stadion d. 8-9. august 
  
Desværre kunne vi kun mønstre en 
enkelt deltager - nemlig Maja som 
stiller op i 14-15 års-klasse. 
  
Maja har længe døjet med skader, 
men nåede lige præcist at blive klar.  
  
Det blev en meget flot præstationstort. 
Med enkelte undtagelser var 
det omkring pr i de 7 øvelser - så er 
man mangekæmper. 
Resultaterne var som følger: hæk - 
13,43, kugle - 11,77, højde - 1,61, 
200m - 28,90, længde - 4,90 (pr), spyd 
-  31,02 og endelig 800m på 2,35,25.  
Det samlede resultat blev da også 
imponerende 5004 point - netop over 7 
kampens magiske grænse. 
  
Vi havde et par særpræget oplevelser 
undervejs. I højdesprings konkurrencen 
var Maja alene tilbage efter at have 
klaret højden 1,61m. Der brød et 
kraftigt uvejr løs med lyn og torden. 
Efter at en fodboldspiller ugen inden 
var blevet ramt af et lyn valgte man at 
stoppe stævnet øjeblikkeligt. Maja 
havde nået at tage sit 1. forsøg på 1,64 
- måtte afvente 2 timers uvejr - varme 
op igen - og gå ind igen med en 
begyndelseshøje på 1,64  ..........næææ - 
den gik ikke......... 
Maja fik en sølvmedalje. Konkurrencen 
blev vundet af megatalentet Stina 
Troest fra Amager som satte dansk 
ungdomsrekord ved stævnet.          Poul 

 Nordisk medaljer i 
atletik. 
  
AAIG atletik og motion havde en 
enkelt deltager med ved de Nordiske 
mesterskaber i atletik for veteraner. 
Lars Aagaard deltog i grp 45 - 49, hvor 
han vandt 2 sølvmedaljer og en 
broncemedaleje. 
Det blev til dansk sølv i 110 meter hæk 
og 400 meter hæk og en broncemedalje 
i kuglestød. Endelig blev det til en 
fremte plads i diskoskast. Lars lavede 
årsbedste i alle fire øvelser. 
Danmark stillede med 45 deltager og 
der deltog 508 atleter fra de fem 
nordiske lande ved stævnet i Stokholm 
d. 26 - 28. juni 2009. Man kan deltage i 
nordiske mesterskaber fra det fyldte 35 
år og ved EM og VM fra 40 år og op 
efter. Stævnets ældste deltegere var 
gruppen 90 - 94 år og her blev der både 
sprunget højde og trespring. 100 
meterløber i gruppe 85 blev løbet på ca. 
18 sekunder (uden rolator). 
Næste store opgave bliver de danske 
mesterskaber i august. 
  
  

AAIG atletik 
Lars Aagaard 

  
  
 
 



Invitation Cross 2009/2010 
 
Tiden nærmer sig for tilmelding til cross 09/10. Datoerne for de 7 runder er fastlagt. 
 

1. runde 31 okt. Flyvestationen 
2. runde 14 nov. Sønderborg 
3. runde 28 nov. 
4. runde 12 dec. 
5. runde 23 jan. 
6. runde 6 feb. 
7. runde 6 mar. 

 
Tilmelding sker i AAIG klublokale, i tidsrummet 17.45 til 18.15 på følgende datoer 
 
Torsdag d. 1. okt. 
Mandag d. 5. okt. 
Torsdag d. 8 okt. 
Mandag d. 12 okt. 
Torsdag d. 15 okt. 
Mandag d. 19 okt. 
 
Ved tilmelding betales 50 kr. pr. deltager. Beløbet skal betales kontant. Ved 
tilmelding skal oplyses:  
 
 
-------------------------------------------------   --------------------- 
Navn      Fødselsår 
 
Kun deltagere, der har tilmeldt og betalt rettidig, vil kunne deltage i alle 7 runder. 
Yderligere information vedrørende cross 09/10 kan findes på www.run2u.dk  Du kan også 
kontakte medlemmer af motionsudvalget. 
 
Med venlig hilsen  
 
Motionsudvalget 









 

 



 



Sønderjyske mester-
skaber ung, sen, vet 

Haderslev d. 12.5. Her skete det, som 
ikke gerne må ske, og som vi faktisk 
sjældent er udsat for. Dommerlisterne 
for alle veteraner + lidt andre øvelser er 
forsvundet for arrangørerne, så der ikke 
kan laves en fuldstændig resultatliste. 
Det er virkelig noget, der giver sved på 
panden, når man pludselig opdager det. 
Jeg hører gerne fra de af vores folk, der 
har opnået medalje deroppe, men som 
ikke er nævnt her. Men lidt om stævnet 
her – og desværre er det ikke lykkes at 
få vendt skuden mod større deltagelse. 

14-15 år: Anna Thorndal Thomsen nr. 
1 på 100m i 14,4. Julie Tjørnelund nr.4 
i 14,6, så det var tæt. 400m Julie 
Tjørnelund nr. 1 i 72,0. Nikolaj 
Mastrup nr. 1 i 56,0.        1500m: 
Natalie Lassen nr. 1 i 5.03,0. Spyd: 
Sebastian garbrecht på en 
utaknemmelig 4. Plads med 27,91 (nr. 
30,10) 

16-17 år: Tenna Christensen nr. 1 i 
100m i 13,4. Christina Hamann vinder 
spyd med 19,73 og diskos med 16,97. 

18-19 år: Jesper Lycke nr. 1 på 100 m i 
12,9 og på 1500 m i 4.45,4 samt højde 
og diskos. 

Senior: Mads Erik beck vinder100m i 
11,9, højde i 1,70 og diskos i for ham 
flotte 30,86. 

Et af de resultater, vi ikke har er fra 
stafetterne, men på forsiden af sidste 
klubblad kan vi da se, at Jesper, 
Sebastian, Nikolaj og Mads Erik vandt 
1000m stafet, men tiden kender vi ikke. 

Helge L 

 

 

Christina Hamann vinder diskos med et 
kast på 16.97m. 



Danmarks tredjebedste - igen 
 
For andet år i træk havde de 12-15 
årige atletikpiger kvalificeret sig til 
finalestævnet i LTU - det officielle 
danmarksmesterskab for klubhold. Og 
for andet år i træk tog pigerne et sæt 
bronzemedaljer med tilbage til 
Aabenraa. Med andre ord: de 
cementerede deres position som 
tredjebedst i Danmark. 
  

 
13 årige Marie Aagaard er allerede nu en 
af de bedste ungdomskastere i Danmark. 
Her sender hun spyddet af sted, og sikrer 
sig en andenplads i spydkast. 
 
Landstuneringen har deltagelse af de 
fleste atletikklubber i Danmark. Og 
gennem indledende runder i Øst- og 
Vestdanmark kæmpes der om en plads 
i finalestævnet, hvor de tre bedste hold 
fra Øst dyster mod de tre bedste fra 
Vest om det endelige mesterskab. 
 

 
Maja Ilsø vandt  højdespring i sikker stil  

 
 AAIG pigerne kvalificerede sig faktisk 
kun lige med nød og næppe som 
trediebedste hold fra Vest – og med 
dårligste indledende pointhøst af alle 
holdene før finalen. Men ved 
finalestævnet, som fandt sted på 
Tårnby Stadion på Amager, kom 
Aabenraa pigerne fra baghjul og vandt 
altså bronze for andet år i træk.  
 

 
Natalie Lassen spurtbesejrer Amagers 
deltager i 3000 meterløbet, langt foran 
alle de øvrige løbere 
 
Finalen blev vundet af 
hjemmebanefavoritterne fra Amager 
AC foran Sparta og så altså med AAIG 
på tredjepladsen. Dermed blev pigerne 
det bedst placerede hold fra 
Vestdanmark.  
 
 
 
 



Holdet bestod af de fire ”rutinerede” 15 
årige piger Maja Ilsø, Natalie Lassen, 
Julie Tjørnelung og Trine Bohsen, samt 
kastetalentet Marie Aagaard og tre 
debutanter: Ida Ilsø, Dorthe 
Sommerlund og Ditte Mikkelsen.  
 

 
Debutanten Dorthe Sommerlund gjorde 
det flot i længdespring 
 
Undervejs blev der leveret en række 
flotte resultater i de forskellige 
discipliner, med blandt andet 
førstepladser til Maja, Natalie og Marie 
i hhv. kuglestød, højdespring, 3000 
meter løb og diskoskast.  
 

 
AAIGpigerne jagter Odense i kampen om 
bronzemedaljerne i den afgørende stafet. 

 
Inden den afsluttende stafet var pigerne 
dog så langt efter både Amager og 
Sparta, at de kunne nøjes med at 
koncentrere sig om at forsvare 
tredjepladsen overfor Odense, som dog 
havde været nødt til at vinde stafetten 
med omkring 50 meter ned til AAIG 
for at tage bronzemedaljerne. Og det 
lykkedes heldigvis ikke.  
  

 
Pigerne med bronzemedaljerne om 
halsen: Marie Aagaard, Maja Ilsø, Ida 
Ilsø, trine Bohsen, Ditte Mikkelsen, 
Dorthe Sommerlund, Julie Tjørnelund og 
Natalie Lassen.  
 
Finalen i LTU er kulminationen på 
sæsonen for mange af de unge 
atletikudøvere, og derfor er stævnet 
som regel præget af en helt særlig 
stemning, hvor deltagerne maler sig i 
klubfarver. Og det gjaldt selvfølgelig 
også for pigerne fra AAIG.  
 
   
 





Bjergmarathon 
 
Den 20.Juni 2009 var datoen for 
Aabenraas 10. bjergmarathon, og  
for 10.gang var jeg at finde på 
startlinien sammen med omkring 200 
marathonløbere.  
 
Det initiativ som Holger og Co. 
startede i år 2000 som et engangsløb 
kunne man ikke 
have forestille sig at det blev til et 
allertideres og populært marathon  
hit. 
Da jeg vidste det var sidste gang var 
det med lidt vemod da startskuddet  
gik, 
og vi løb hen til det første `bjerg` 
Damgaard. Forud lå Åbæk, 
Hundeklem, 
Waterloo, Hjarupvej- det storte hul. Ja! 
Navne der vil være ingraverede  
i min 
bevidsthed for evigt. Trods dette har 
jeg glædet mig hver gang, selvom det 
ikke er det nemmeste marathonløb,men 
det er et løb med udfordringer, flere 
steder på ruten er der naturskønne 
smukke omgivelser samt et entusiastisk 
publikum-ja hvad mere kan man ønske 
sig? 
Når man har dyrket en eller anden form 
for løb fra en tidlig alder, må  
man jo 
på et tidspunkt drosle lidt ned på 
distancerne.Og med sådan et flot trofæ 
( en berømt Aabenraa brosten) for at 
have deltaget 10 gange, kan jeg  
roligt sige 
at en æra er forbi. 
Jeg vil til slut sige tak til alle dem der  

 
 
stå bag ved ideen om Aabenraa 
bjergmarathonløb,dem der har hjulpet, 
og til sidst publikum som har  
heppet os 
igennem. 
For mig har det været en begivenhed 
jeg har glædet mig til hvert år og  
ønsker alle 
der vil prøve et Aabenraa 
bjergmarathon. De vil ikke fortryde 
det...... 
 

RobinWatkin 
 
 

 
Robin med sin brosten for at have løbet 
helmarathon ruten 10x. 











Stolerengøring 

d.7.7. Igen i år havde vi en opgave i 
forbindelse med ringriderfesten, nemlig 
stolerengøringen. Vi havde slået os 
sammen med petanque, så det blev 
knap så presset. Vi skulle lige have det 
struktureret lidt i starten med dem, da 
vi jo havde prøvet det før, så gik det, 
og som nogen siger, så er det jo ganske 
hyggeligt. Folk kommer fra 1 time og 
op til 5 timer, som var hele perioden. 
Vi leverede 57 arbejdstimer, mens 
petanque leverede 33. Vores folk var 
fam. Garbrecht, fam. Sommerlund, 
Anette Hansen, jan Erik og Kirsten, 
Jesper Lycke og Helge, mens petanque 
stillede med 11 personer om 
formiddagen. 

Tak for hjælpen til alle. 

* 

Jesper (til Jonas): Hvor gammel er du? 

Jonas: 11 år 

Jesper: Så er du kun et år ældre end 
Helges t-shirt!! 

* 

Anette: (efter at petanquefolkene var 
gået) Ud over børnene så er her kun 
kommunalt ansatte tilbage. 

(Her kunne privatansatte sikkert finde 
på en masse sjove bemærkninger, indtil 
Kennys bemærkning) 

Kenny: Ja det er da klart. De er jo vant 
til en masse knokkelarbejde, uden at få 
noget for det. 

 

Fra stolerengøringen ser vi bl.a.Jan Erik, 
Dortes søster, Kenny, nogle petanquefolk 
og Helge med t-shirt årgang 99 

Helge 

 

ABC stævne Århus 

Onsdag d. 12.8 havde vi 3 aktive med 
til ABC stævnet i Århus. 

Charles Kamau var med på 100m, hvor 
han løb flotte 11.98. 100m hæk vandt 
han i tiden 14.72, hvor han klart kunne 
lægge sig i front og vinde over 
Benjamin Slot Petersen. Sara Slot 
Petersen´s lillebror. Meget flot. Sidst 
men ikke mindst, vandt han også  
længdespringskonkurrencen med 5.72.  

Anne Møller løb 100m i tiden 12.73. 
Jesper Lycke løb 800m i tiden 2.09,22 

 



 
 
ÅBENT HUS 
 
50 år og snart halvvejs gennem livet. Derfor vil jeg gerne se 
familie, venner, sportsfolk og medløbere til en hyggelig dag.  
 
Tid:  Lørdag 19. september 2009  fra kl. 15.00 til….? 
 
Sted:  Bolderslevskovvej 76, 6230 Rødekro 
 
Mad:  Der serveres mad fra kl. 17.00 
 
Påklædning:  Casual 
 
Spørgsmål:  74666661 
 
Fødselar:  Henrik Ilsøe 

 
Henrik ved diskoskast til sønderjysk     
mesterskaberne i Haderslev 



 

Aabenraa IG
atletik – triathlon – motion 

WWW.AAIG.DK/WWW.BJERGMARATHON.DK 

Sommertræning på stadion 
 

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

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

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

ATLETIK – piger og drenge ca. 12 - 13 år 
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 
Mandag kl.15.30 – 17.00, tirsdag 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 
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. 18.8.2009 

ATLETIK for ”boblerne” 
Tirsdag kl.16.30 - 18.00 
v. Allan Lotzkat/Lars Bo Hansen/Poul 
Beck/Kirsten E. Møller 

ATLETIK kastetræning 
Onsdag kl.16.00 - 18.00 efter aftale 
v. Tom O. Jensen (ulige uger)/ 
Lars Aagaard Nielsen 



Terminsliste 2009 
Dato Kl. Sted Hvem Arrangement Ansvarlig 
August 
Lør 22 
Lør 22 –Søn 23 
Lør 22 – søn 23 
Tor 27 
Lør 29 
Lør 29 – Søn 30 
Søn 30 
Man 31 

 
 

 
Haderslev 
Odense 
Vejen 
Rødekro 
 
Odense 
Sønderborg 
Sønderborg 

 
M 
A 
A 
AM 
A 
A 
M 
A 

 
Dammen Rundt 
DM Veteraner 
LM Atletik 
SM 10 km landevejsløb 
Regionsfinale 
DM Senior 
Alsløbet: 5 + 10 km 
Nålestævne 

 
 
 

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

 
17.30.

 
Haderslev 
Tønder 
Esbjerg 
 
Sønderborg 
Sønderborg 
Rødding 
Ålborg 
Viborg 
Broager 
 
Kruså 
Odense 
Berlin 
Tønder 
Herning 
Aabenraa 

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

 
Nålestævne 
Tønderløbet 
DMU 
Veteranholdkampsfinale + vestfinale 
Sønderjyske børnemesterskaber 
Regionsstævne 
Frøsløbet: 5 + 10,5 km 
DT Kvalifikation 
Viborg City Marathon 
Gendarmløbet: 5 + 10 km 
DM Kastemangekamp 
Grænseløbet: 5,4 + 12 km 
DM Marathon / H C Andersen Marathon 
Berlin Marathon 
Digeløbet 
Vestmesterskaber for hold 10-15år 
Venskabsmatchen 2009 Veteraner 

 
 
 
 
Kirsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober: 
Lør 3 
Søn 18 

  
Kolding 
Vejle 

 
M 
M 

 
Stjerneløbet: 5,4 + 9,4 km 
Vejle ½ Marathon + 5 og 10 km 

 

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