


AAIG – atletik, tri & motion 
“organisation”                              

 

Klubbladsredaktør  
    Kirsten E. Møller,   
     eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt.dk  

Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa 74 68 58 73

  I redaktionen  
    Bodil Nielsen, bniel@aabenraa.dk Ærholm 7, 6200 Aabenraa 74 62 71 16
    Jens Lassen, Jens.Sanne@mail.tele.dk Skinderbro 23, 6200  Aabenraa 74 62 57 43
    Torben Lykke lykkeinto@webspeed.dk  Buen 49, Stubbæk, 6200  Aabenraa 74 61 37 68
  Hjemmeside (aaig.dk) og (bjergmarathon.dk)  
    Ove Schneider, oveschneider@mail.dk Bolderslev Skovvej 22, 6292 Bolderslev 74 64 67 72
  Foto  
    Lars Bo Hansen larsbo@dbmail.dk Sønderbyen 32, 6534 Agerskov 74 83 33 49
 

AAIG-atletik, tri & motionsudvalg (bestyrelse) 
  Formand (klubadresse)  
    Helge Laursen, DGI, laursenstub@mail.dk Buen 3, Stubbæk, 6200 Aabenraa 74 61 32 75
  Næstformand  
    Lars Bo Hansen, larsbo@dbmail.dk Sønderbyen 32, 6534 Agerskov 74 83 33 49
  Sekretær  
    vakant  
  Øvrige bestyrelsesmedlemmer  
    Jesper Jakobsen, TRIATHLON Bag Møllen 21, 6200 Aabenraa 28 76 93 28
    Holger Jacobsen, MOTION Gl. Kongevej 27, 6200 Aabenraa 74 62 82 56
    Ria Hegewald, kasserer ria@hegewald.dk Midtløkke 28, Kliplev, 6200 Aabenraa 74 68 73 32
    Claus Guldager, ad hock cgu@dahlguldager.dk Engsig 16, 6200 Aabenraa 74 62 57 47
 

Atletik aktivitetsudvalg  
    Kirsten E. Møller, DT-kv. + veteraner Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa 74 68 58 73
    Poul Beck, senior atletik pbe@aabenraa.dk Kongensgade 62, 6200 Aabenraa 74 62 97 79
    Allan Lotzkat,,  dkalo@mail.dk Skovbrynet 7, 6100 Haderslev 74 52 17 00
    Helge Laursen, DGI-formand, laursenstub@mail.dk Buen 3, Stubbæk, 6200 Aabenraa 74 61 32 75
    Lars Bo Hansen, larsbo@dbmail.dk Sønderbyen 32, 6534 Agerskov 74 83 33 49
    Susanne Garbrecht, garbrecht@webspeed.dk Farversmøllevej 56, 6200 Aabenraa 74 62 60 74
 

Triathlon aktivitetsudvalg  

    Jesper Jakobsen, cykl., svøm aaigtri@hotmail.com Bag Møllen 21, 6200 Aabenraa 28 76 93 28
    Jens Gydesen, licens  jens.gydesen@rugkobbelskolen.dk Fladholm 65, 6200 Aabenraa 74 63 27 17
 

Motions aktivitetsudvalg  

    Holger Jacobsen famjac@post10.tele.dk Gl. Kongevej 27, 6200 Aabenraa 74 62 82 56
    Bo Junker junker@sport.dk Nygade 33C, 6200 Aabenraa 74 62 49 01
    Dan B. Nielsen  danbn@sol.dk Gl. Søndergade 2, 6392 Bolderslev 74 64 66 56
    Poul Erik Sørensen silpo@mail.tele.dk Frueløkke 68, 6200 Aabenraa 74 62 74 92
    Mette Fallesen mette.fallesen@mail.dk Genner Bygade 54B,  Genner 74 52 59 57
    Per Buchhave, buchhaveper@webspeed.dk Jernbanegade 45, 6200 Aabenraa 23 20 66 76
 

AAIG-atletik, tri & motions sponsorudvalg 
    Claus Guldager, cgu@dahlguldager.dk Engsig 16, 6200 Aabenraa 74 62 57 47
    Per Hussmann per.hussmann@get2net.dk Lindsnakkevej 7, 6200 Aabenraa 74 62 54 86
    Jens Lassen, Jens.Sanne@mail.tele.dk Skinderbro 23, 6200  Aabenraa 74 62 57 43
    Jens Rønn Olesen, jro@abena.dk Højholt 3, 6200 Aabenraa 22 58 10 68



 
idrætsmærke  
    Arne Hanfgarn Engvej 3, Styrtom, 6200 Aabenraa 74 62 46 70
    Anders Jørgensen  hadbj@post.opasia.dk Lindbjerg skovvej 116, 6200 Aabenraa 74 62 86 69
    Bodil Nielsen  finntorsten@ofir.dk Ærholm 7, 6200 Aabenraa 74 62 71 16
 

Aabenraa Bjergmarathon styringsgruppe  
    Holger Jacobsen famjac@post10.tele.dk Gl. Kongevej 27, 6200 Aabenraa 74 62 82 56
    Mogens S. Nielsen kirsten-mogens@webspeed.dk. Væxjøvej 40, 6200 Aabenraa 24 27 37 71
    Bo Junker junker@sport.dk Nygade 33C, 6200 Aabenraa 74 62 49 01
    Jesper Steffensen jeste@privat.dk Frueløkke 74, 6200 Aabenraa 74 62 90 86
    Helge Laursen laursenstub@mail.dk Buen 3, Stubbæk, 6200 Aabenraa 74 61 32 75
    Dan B. Nielsen  danbn@sol.dk Gl. Søndergade 2, 6392 Bolderslev 74 64 66 56
    Carsten Tondering cto@saekko.dk Farverhus 260, 6200 Aabenraa 74 62 98 22
    Hans Sjursen hsj@abena.dk Rådmandsløkken 26, 6200 Aabenraa 74 63 24 30
    Per Hussmann per.hussmann@get2net.dk Lindsnakkevej 7, 6200 Aabenraa 74 62 54 86
Nålestævner   
    Susanne Garbrecht, garbrecht@webspeed.dk Farversmøllevej 56, 6200 Aabenraa 74 62 60 74
Kasserer/Kontingent  
    Ria Hegewald, ria@hegewald.dk Midtløkke 28, Kliplev, 6200 Aabenraa 74 68 73 32
Statistik  
    Kirsten E. Møller, (e-mail: se andet sted) Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa 74 68 58 73
Teknisk udstyr ( stopure, pistol, el-tid)  
    Lars Bo Hansen, larsbo@dbmail.dk Sønderbyen 32, 6534 Agerskov 74 83 33 49
    Kenny B. Andersen garbrecht@webspeed.dk Farversmøllevej 56, 6200 Aab. 74 62 60 74
Vægtlokale  
    Palle R. Madsen, palle_r_madsen@hotmail.com Urnehovedvej 114, 6392 Bolderslev 74 64 63 45
Redskaber  
    Torben Laursen, tl@dfif.dk Gl. Kongevej 48, 6200 Aabenraa 74 63 25 15
Klublokale ( reservation ved formanden)  
    Lars Aag. Nielsen, dorit-lars@mail.tele.dk Klintetoften 9, Hjordkær, 6230 Rødekro 74 66 66 73
 

Trænere  
    Helge Laursen (pi./dr.12-13år, atl.), laursenstub@mail.dk Buen 3, Stubbæk, 6200 Aab. 74 61 32 75
    Arne Matthiesen (pi/dr.6-9 år), arne.matthiesen@tdcadsl.dk Hjelm Allé 26, 6200 Aabenraa 74 62 92 52
    Aviaaja Pregaard (pi/dr.6-9 år), avi.pregaard@hkolstrupskole.dk Nørrevang 15, 6200 Aabenraa 73 62 29 45
    Lars Bo Hansen (pi/dr.12-13 år, mel./lang løb), larsbo@dbmail.dk Sønderbyen 32, 6534 Agerskov 74 83 33 49
    Lars Aag. Nielsen, (pi/dr.12-13 år) dorit-lars@mail.tele.dk Klintetoften 9,   6230 Rødekro 74 66 66 73
    John Kulby (pi/dr.8-11 år) kulby@post9.tele.dk Kirkeforte 20, Frøslev, 6330 

Pad. 
74 67 23 62

    Allan Lotzkat ( pi/dr.8-11 år, atl.), dkalo@mail.dk Skovbrynet 7, 6100 Haderslev 74 52 17 00
    Claus Guldager (pi/dr.10-13 år, atl.), cgu@dahlguldager.dk Engsig 16, 6200 Aabenraa 74 62 57 47
    Kenny B. Andersen (pi/dr.8-11 år, atl.) garbrecht@webspeed.dk Farversmøllevej 56, 6200 Aab. 74 62 60 74
    Poul Beck (fra ca.14 år + senior m/k, atl.), pbe@aabenraa.dk Kongensgade 62, 6200 Aab. 74 62 97 79
    Kirsten E. Møller (fra ca.14 år + senior m/k, atl.) Møllevej 50, Felst.sk., 6200 Aab. 74 68 58 73
    Torben Laursen (kastetræner), tl@dfif.dk Gl. Kongevej 48, 6200 Aabenraa 74 63 25 15
    Palle R. Madsen (mel./lang løb), palle_r_madsen@hotmail.com Urnehovedvej 114, 6392 Bol. 74 64 63 45  
    Jesper Jakobsen (tri, cykl., svøm) aaigtri@hotmail.com Bag Møllen 21, 6200 Aabenraa 28 76 93 28
    Anne Boisen og Leila Krak (pi/dr.8-9år, atl.)  
    Per Kragh (MBT træning tri) per.kragh@privat.dk  23 63 22 48
    Tom Olaf Jensen (kastetræning) Magnolievej 3, 6700 Esbjerg 23 31 75 22
                  

Stadion-inspektør    Allan Schmidt (mobil 20275706) Ellemosen 15, 6200 Aabenraa 74 62 67 67
Stadion kantine  Tove Jørgensen  (mobil 20409447) Vestvejen 25, 6200 Aabenraa 74 62 04 47
* Forkerte eller manglende oplysninger,  henvendelse til Lars Bo Hansen 74 83 33 49                                    udg.04.10.2009 



 

 
Indholdsfortegnelse 
Organisation Side 2 
Indholdsfortegnelse  Side 4 
Formanden har ordet Side 5 
LM i Vejen Side 9 
DMU Side 11 
Sønderjysk Børnemesteskaber Side 15 
DT- Kvalifikation Side 21 
Venskabsmatch Vestdanmark/Nordtyskland Side 23 
Vestdanske Holdmesterskaber Side 28 
Vintertræning Side 30 
Terminsliste Side 31 
  

 
Næste klubblad 
 
Deadline for (nr. 6-2009): Søndag d. 29. November 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 foreningens 12 – 13 årige pigehold, der vandt det Vestdanske holdmesterskab i suveræn stil i Herning d. 26. 
september. 
Holdet vandt med 10.267 point foran nr. 2 Vejle IF med 8.581 point. 6 hold var med i denne gruppe. 
Holdet bestod af Fawzie Otour, Ida Ilsø, Sigrid Lind, Dorthe Sommerlund, Marie Aagaard og Ditte Mikkelsen. 
 
 
 



Formanden har ordet 
Ja, så er banesæsonen slut, og det er 
den med lidt blandede følelser. For 
kvindeholdet lykkedes det ikke at 
bevare pladsen i elitedivisionen. Til 
gengæld tegnede der sig yderligere 
kommende forstærkninger inden for 
overskuelig tid, da de 12-13 årige piger 
udførte en pragtpræstation ved de 
vestdanske holdmesterskaber for 
ungdom. Ved børnemesterskaberne var 
AAIGerne også ret dominerende, men 
vi må også konstatere, at der er blevet 
lidt færre udøvere i år. Til gengæld er 
der så kommet en stor, stabil og dygtig 
trænerstab – ikke det dårligste 
udgangspunkt for et fremstød næste år. 
Kirsten E Møller var den store drivkraft 
i et vellykket dansk/tysk 
veteranstævne, hvor vi/Lars Bo fik 
afprøvet det nye tidtagningsanlæg på 
bedste vis. 
Så vidt jeg kan vurdere, er der ikke helt 
så mange, der er gået i lag med 
idrætsmærket i år – var vejret for 
dårligt eller skaderne for mange (jeg 
hører desværre til dem, der må stille 
mig spørgsmålet) 
En lidt speciel opgave var, da jeg fik en 
henvendelse fra Meldgaard, en af 
klubbens støtter, især omkring 
Bjergmarathon. De afholdt en 
sundhedsdag på stadion, hvor de så 
ønskede hjælp til forskellige 
idrætsgrene bl.a. atletik. Dagen faldt 

sammen med et mesterskabsstævne, 
men heldigvis var Kirsten EM og 
Torben La. ledige, og de klarede deres 
del af opgaven på bedste vis. 
AAIGerne kan ikke få nok af bjerge, så 
motionisterne indbyder til klubtur til 
Himmelbjergløbet – det kan man da 
forstå, men at der er udsolgt til ½ 
maraton over Lillebælt med 10000 
pladser i løbet af få dage – tja. Når 
bladet er udkommet, ved vi også, 
hvordan det er forløbet med et andet 
bjergarrangement – MTB-løbet 
omkring Saltbjerg for enden af 
Tøndervej. 
Og så står der ellers cross på 
programmet. Helge L 





 



  



Sønderjylland igen til 
tops ved LM 
Ved landsmesterskaberne (LM) for 
børn og unge i Vejen d. 22-23. august 
havde vi 14 deltagere med på det 
sønderjyske hold. Det var et udmærket 
arrangement, hvor alle faciliteterne lå 
tæt på hinanden. Vi var 3 AAIGere 
med blandt holdlederne. Claus 
Guldager, der også fungerede som en 
af starterne ved stævnet, Jesper Lycke, 
der også deltog ved seniorstævnet og 
viste gode takter på 1500m, men ikke 
helt holdt distancen, samt 
undertegnede. Derudover var flere 
oppe som dommere en af dagene. 
Fornemst gik det for de 12-13 årige 
piger, hvor Sønderjylland vandt guld 
for hold, og hvor AAIGerne udgjorde 
den hårde kerne. Marie Aagaard nåede 
helt til tops og blev samlet vinder 
blandt de 60 deltagere. Hendes serie: 
80m 11,98 – højde 1,30 og kugle 
11,54. Desuden havde hun et spydkast 
på 29,14. I alt 3437 point. Ida Ilsø kom 
på 3. Pladsen med 3383 p. kun 3 p. fra 
2. Pladsen. Hun havde bl.a. 1,45 i 
højde. Sigrid Lind var meget tæt på en 
individuel medalje, da hun blev nr. 4 
med 3358. Også hun sprang bl.a. 1,45 i 
højde. Længere nede i rækken gjorde 
Dorthe Sommerlund, Ditte Mikkelsen 
og Kristine Weber det også pænt med 
henholdsvis 2884p, 2762 p og 2607 p.  
 

 
Dorthe og Sigrid 
 

På den vindende stafet deltog Marie, 
Sigrid og Ditte. 
Hos 12-13 år drenge, der samlet blev 
nr. 2, deltog Kristoffer Thomsen, der 
med 2956 p blev nr. 6, men kun 100 
point fra 3. Pladsen. Hans bedste var 
kugle med 11,43. Casper Guldager blev 
4. bedste sønderjyde og samlet nr. 
11med 2498p, især i kraft af en god 
800m på 2.42,37 ogh øjde 1,30. 
 

 
Jan Erik og Marie. 
 

Jan Erik Møller E. gik det ikke så godt, 
men nåede dog at løbe en flot 80m på 



11,5. Han og Kristoffer var med på den 
vindende sønderjyske stafet. 
Hos piger 10-11 år, der fik sølv, deltog 
Nina Ilsø. Hun blev 4. Bedste 
sønderjyde og samlet nr. 13 ud af 60 
deltagere med 2493 p og 39,66 i bold 
som det bedste. Hun var med på 
stafetten, som fik bronze. 
Jacob Guldager og Alexander Salby 
var med hos de 10-11 årige drenge, der 
ligeledes fik sølv. 
 

 
Alexander. 
 

Alexander blev samlet nr. 6 og bedste 
sønderjyde med 2428 p. Hans bedste 
resultat var 800m i 2.39,71. Han var 
med på stafetten, der fik bronze. 

Jacob Guldager blev 4. Bedste 
sønderjyde med 2082 på 14. Pladsen og 
med 8,98 i kugle som bedste. 
Så alle de unge fik noget med hjem. 
Tenna  Christensen og Michelle Kulby 
deltog i de individuelle mesterskaber 
for 16-17 år. Tenna vandt 100m i 13,41 
og 200m i 28,35, samt nr. 2 i højde 
med 1,40. Michelle vandt både 400m i 
67,33 og 800m i 2.33,87 samt blev nr. 
2 på 200m i 29,66.  
 

 
Michelle Kulby 
 

En række af AAIGerne var atter med 
på det vindende 20x200m stafethold. 
Helge L 



Endelig igen et flot DMU  
 
Der var nærmest medaljeregn over 
AAIG Atletik, Triathlon & Motion, da 
klubbens unge atleter markerede sig 
kraftigt ved årets danske 
ungdomsmesterskaber.  
 
Esbjerg Atletikstadion dannede den 
første wek-end i september rammen om 
årets danske ungdomsmesterskaber i 
atletik. Og efter et par år med 
tilbagegang i antallet af medaljer kom 
AAIG i den grad tilbage i kampen i år. 
10 af vore atleter havde, via deres 
resultater i sæsonens løb, kvalificeret 
sig til DM, og de vendte retur til 
Aabenraa med hele 14 medaljer.  
 
Anne Møller blev, ikke overraskende, 
tredobbelt dansk mester. Hun, som jo 
også på seniorplan en af Danmarks 
allerbedste atleter, havde forholdsvis 
let spil, da hun i klassen 20-22 år blev 
mester i både højdesporing, trespring 
og 100 meter hæk. Til gengæld måtte 
hun ”nøjes” med sølv i 100 meter. Her 
var vinderen dog den danske VM 
deltager Sarah Slott Petersen fra Århus 
1900, og så er det vel ingen skam 
”kun” at blive nummer to ?  
 

 
Charles… 

 

 
...Maja… 
 

 
...og Anne må selv afgøre hvem der 
gjorde det bedst i højdespring ved DMU. 
De blev alle dansk mester! 
 
15 årige Maja Ilsø blev dobbelt dansk 
mester i klassen piger 14-15 år, da hun 
vandt både højdespring og kuglestød. 
Højdespringet rakte i øvrigt til både PR 
og årsbedste i Danmark for 



aldersgruppen. Maja fik desuden 
bronze i spydkast.  
 
Den jævnaldrende Charles Kamau blev 
dansk mester for drenge 14-15 år i 
højdespring – ligeledes i et 
fremragende spring - og tog desuden en 
sølvmedalje med hjem i 100 meter løb 
samt to bronzemedaljer i hhv. 100 
meter hæk og længdespring. 
 

 
Natalie… 
 

 
…og Michelle tog begge sølvmedaljer 
med tilbage til Aabenraa. 

 
15 årige Natalie Lassen vandt sølv i 
3000 meter løb og bronze i 1500 meter 
løb for 14-15 årige piger. Og endelig 
tog 16 årige Michelle Kulby en flot 
bronzemedalje i 300 meter hæk for 16-
17 årige.  
 
Med hele 14 medaljer tangerede AAIG 
således antallet af medaljer fra de store 
år i første halvdel af dette årti, hvor 
Aabenraa var en af de absolut førende 
byer indenfor dansk ungdomsatletik.   
 

 
 
Begge Garbrecht brødrene er faktisk ved 
at udvikle sig til habile spydkastere. Her 
er det Sebastian ved de danske 
ungdomsmesterskaber, hvor hans kast 
gav en 7. plads. 
 
 
 
 
 



 



 



På vinderkurs 
Sønderborg d. 6. 9. 
De sønderjyske børnemesterskaber 
blev en flot succes for de unge 
AAIGere. De vistnok 27 deltagere, vi 
har med, snupper 27 førstepladser ud af 
74 og sammen med 21 2.pl og 22 3.pl 
bliver vi suverænt den bedste klub. 
 

 
Jacob Guldager 
 

Ditte, Jacob og Casper får hver 3 
førstepladser og ellers er der en masse 
flotte resultater. I grupper som drenge 
11 år samt piger 13 år er AAIGerne 
totalt dominerende. 
Der bliver opnået flotte resultater i løb. 
Der var ikke el-tid, hvilket jo heller 
ikke skal være en betingelse, men der 
var ind imellem nogen tvivl om 

resultaterne. Rent teknisk var 
problemet, at man tog tid på baner, 
frem for på placeringerne. Det giver 
langt mindre sikkerhed. 
Det kan også give lidt eftertanke, at i 
nogle klasser var vi overhovedet ikke 
repræsenteret. Men ellers en rigtig god 
dag.  
-7 år: 
Rasmus Ilsø vinder længde med 2,60 
og nr.3 i kugle med 4,42 
Frederik Peter Gydesen nr.3 2.37,2 i 
600m samt i længde med 2,30. 
Kevin Salby nr.3 i bold med 15,77. 
Sammen med Amina Otour bliver de 
nr. 2 i 4x50m med 46,7. 
8 år: 
Mariam Otour vinder 40m i 7,3 og 
længde med 3,01, nr. 2 i 600m i 2.28,3 
samt nr. 3 i bold med 12,51 og kugle 
med 3,55. 
Oliver Salby vinder 40m i 7,2, 600m i 
2.21,4 samt nr.2 i længde med 2,83 og 
bold med 22,29 
Magnus Oriwohl vinder længde med 
3,03, nr. 2 i 40m i 7,3 og 600m med 
2.29,4 samt nr. 3 i kugle med 4,49 
9 år: 
Mille Marie Duus Gydesen bliver nr. 2 
på 40m i 6,8 og 600m i 2.21,0 samt nr. 
3 i længde med 3,25 og bold i 14,32. 
Mille, Mariam, Oliver og Magnus 
bliver nr. 2 4x50m pind til pind i 36,6 
10 år: 
 
 



 
Sofie Boysen. 
 

Sofie Boysen vinder 60m i 9,0, længde 
i 3,77 samt nr. 2 i kugle med 5,58.  
Celina Kulby vinder kugle med 5,61, 
nr. 2 i 800m i 3.24,8 og nr. 3 i længde 
med3,34 
 

 
Celina. 
 

11 år:  
Nina Ilsø bliver nr. 2 i bold med 38,45. 

Jacob Guldager henter 3. førstepladser i 
højde 1,20, kugle med 9,68 og bold 
med 43,79 samt nr. 3 på 800m i 3.08,4. 
Alexander Salby vinder 60m i 9,0 og 
800m i 2.49,6 samt nr. 2 i længde med 
3,88 og bold med 33,95. 
Jonas Garbrecht vinder længde med 
4,26 og nr. 3 på 60m i 9,1 og bold med 
33,68. 
12 år: 
 

 
Marie, Ditte og Kristine 
 

Ditte Mikkelsen vinder 80m i 12,0, 
længde med 3,93 og spyd med 20,91 
samt nr. 3 i kugle med 7,74. 
Kristine Weber bliver nr. 2 i kugle med 
8,53 og nr. 3 i længde med 3,77 samt i 
spyd med 11,04. 
Casper Guldager vinder højde med 
1,30, 800m i 2.41,5, spyd med 23,19 og 
nr. 2 i længde med 4,24. 
Frederik Wedel-Ibsen bliver nr. 3 i 
80m i 13,6 samt i kugle med 5,12 og 
spyd med 9,67. 
13 år: 



Marie Aagaard vinder kugle med 12,10 
og spyd med 28,36 samt nr. 2 på 80m i 
11,1 og højde med 1,37.  
 

 
Ida. 
 

Ida Ilsø vinder højde med 1,43 og 
længde med 4,47 og nr. 2 i kugle med 
10,41.  
Dorthe Sommerlund bliver nr. 2 i 
længde med 4,42 og nr. 3 på 800m i 
2.55,8.  
Sigrid Lind bliver nr. 3 i længde med 
4,42 og i kugle med 9,78. 
De 4 nævnte piger vinder suverænt 
4x80m i 45,8 
Mikkel Garbrecht vinder længde med 
4,51 og spyd med 37,32 samt nr. 2 i 
80m i 10,9.  
 

 
Kristoffer og Casper. 
 

Kristoffer Thomsen bliver nr. 2 i kugle 
med 11,03 og i spyd med 33,84 samt 
nr. 3 i højde med 1,25. 
Mikkel og Kristoffer samt Casper og 
med hjælp fra Jonas vinder de 12-13 
års drenge stafetten i 46,2. 
 

 
Jonas. 
 
Helge L. 





 



 



Atletik-kvinderne må en tur i 1. division 
 
 
Egentlig er overskriften misvisende. 
For vores hold i elitedivisionen består 
ikke – som ved vore konkurrenter – af 
kvinder, men af unge teenage-piger. 
Kun Anne Møller er tilbage fra det 
succesrige hold som i den grad var med 
til at sætte Aabenraa på atletik-
landkortet for bare et par år siden. 
Derfor kan man hævde, at  
konkurrencen i år har været på lidt 
ulige betingelser. De fleste pladser på 
AAIG`s hold var besat af piger i 
alderen 14-18 år, som altså har kæmpet 
mod deltagere fra andre klubber, som i 
gennemsnit har været 5 år ældre. 
 
Vort kvindehold har i mange år tilhørt 
de allerbedste i Danmark. Således har 
AAIG de sidste 7 år kæmpet med om 
det dansker mesterskab i 
elitedivisionen. Denne stime blev der 
desværre sat en stopper for i 2009. 
Efter det afgørende  kvalifikations-
stævne i Ålborg står det nemlig klar, at 
pigerne må en tur ned i 1. division 
næste år.  
 

 
Trine Bohsen gjorde det faktisk rigtig godt 
i Ålborg og satte PR i stangspring med 
2,40 meter 

 
Holdet har de sidste to år gennemgået 
en regulær foryngelse på næsten alle 
pladser. Og p.g.a. den situation som 
blev nævnt i indledningen, har der 
heller ikke været de store forhåbninger 
til holdet i år. Og det viste sig i sidste 
ende også at holde stik.   
 

 
Tenna Christensen har haft en stabil 
sæson og leverede også en godkendt 
præstation i Ålborg. 
 
AAIG har haft danmarkstuneringens 
suverænt yngste hold i 2009, og 
egentlig har holdet hele sæsonen  
igennem leveret en række godkendte 
resultater. Og den afgørende  
kvalifiktionsmatch var ingen 
undtagelse. Således fik pigerne to 
førstepladser og fire andenpladser i de i 
alt 15 dicipliner, der kæmpes om point 
i. Og det er absolut godkendt, når der 
netop kæmpes om at blive blandt de to 
klubber, som får de sidste to pladser i 
næste års elitedivision. Men i sidste 
ende holdt bredden desværre ikke på 
Aabenraa holdet. Talentmassen i dansk 
atletik er simpelthen så stor i disse år, 
at men AAIG holder det stabile nivaeu, 



så rykker andre klubber forbi os på en 
række øvelser.  
 
Især har savnet af Malene Wissing i.f.t. 
sidste år været dyrt. Men også de 
mange skader som holdet har kæmpet 
med i år har gjort sit. Tina og Julie har 
fået hele sæsonen spoleret. Og Anna, 
Maja og Natalie har fået dele af 
sæsonen ødelagt af skader.  
 

 
Anne Møller blev som sædvanligt holdets 
pointmæssige topscorer med to 
førstepladser samt en andenplads. Her 
vinder hun trespring.  
 
Det er dog ingen katastrofe, at det unge 
AAIG hold må tage en periode i 1. 
division. Forhåbentlig bliver den kun 
kortvarig, for klubben råder over nogle 
af de største ungdomstalenter i 
Danmark indenfor en række 
discipliner, som det også fremgår af 
andre artikler i dette blad. Og med et 
par år mere på bagen til disse, samt et 

skadesfrit hold, er der ingen tvivl om, 
at pigerne hurtigt vender tilbage igen til 
landets bedste række. 
 
Allerede næste år kan man drømme om 
et hold hvor Tenna, Trine og Michelle 
fortsætter den fremgang de har vist i år, 
hvor Anna, Natalie, Julie og Maja ikke 
får dele af sæsonen ødelagt af skader, 
hvor Pernille, Christina og Marie 
Aagaard (som jo rykker op) kan udgøre 
et stærkt kaste-trekløver, og hvor Tina 
endelig kommer i gang igen efter sin 
langvarige skade (hun viste faktisk 
meget fine takter i Ålborg!). Og så skal 
man heller ikke glemme, at også Sigrid 
Lind, Ida Ilsø, Dorthe Sommerlund og 
Fawzie Otour rykker op og kan være 
med til at give holdet lidt af den 
bredde, som har manglet i år. Og når vi 
nu er ved det med drømmene, hvorfor 
så ikke også drømme om, at Anne  
bliver i klubben. Eller at Malena, Maja 
Alm eller andre af de ”gamle” er til 
disposition i nogle af matcherne. Så ser 
det hele altså straks meget lysere ud.  
 

 
Trods de dystre kendsgerninger var der 
alligevel højt humør og tro på fremtiden 
blandt pigerne efter matchen i Ålborg. 
 



Venskabsmatchen mel-
lem Vestdanmark og 
Nordtyskland 
 
søndag den 27. september 2009 i Åben-
rå, arrangeret af AAIG og veteranud-
valget 
 
af Arne Hansen 
Fotos af Erling Jørgensen 
 
Efter at man i Østdanmark gennem flere år 
har afholdt venskabsmatch med Skåne og 
med stor succes, mente vi i vest, det nu var 
tid til også at lave en venskabsmatch her. 
Det mest nærliggende var at lave en ven-
skabsmatch med Nordtyskland. 
Det blev Åbenrå – AAIG, der sagde ja til 
at afvikle matchen i samarbejde med vete-
ranudvalget og Johann Hansen i Flensborg, 
og det blev i de bedst tænkelige og smukke 
rammer på og omkring AAIG’s stadion. 
 
Fra dansk side blev der sat ny dansk rekord 
i højdespring af Rosa Pedersen, K75, fra 
OA/OGF. Rosa er født i 1930, og i 2005 
satte hun selv rekord i højdespring med 
højden 90 cm. I Åbenrå forbedrede hun sin 
egen rekord med hele 8 cm, og hun opnåe-
de resultatet 0,98 meter. Virkelig impone-
rende. 
 

 
Rosa sætter rekord for K75 med 0.98m 
 

Da vi på forhånd ikke havde udnævnt en hold-
leder, var det meget nærliggende, at AAIG v/ 
Kirsten Eskildsen Møller fik overrakt en vin-
gave med tak for det store arbejde, hun havde 
lagt i matchen. 
Præmien til det bedst scorede resultat, som 
også bestod af en vingave, blev fra det Nord-
tyske hold Heinz Brandt, M75 i vægtkast. 
Heinz kastede 15,93 meter og opnåede 1149 
point. 
 

 
Heinz Brandt M75 her ved Kuglestød. 
 
Fra det vestdanske hold blev det Jacob Søren-
sen, M30, i 3000 meter kapgang med tiden 
13.28.76, som gav 1117 point. 
 

 
Jacob Sørensen 
 
Allerede under matchen blev vi enige om at 
gentage succesen næste år, og det er Flens-
borg, der bliver arrangøren. Datoen er ikke 
helt fastlagt, men vi håber, det bliver i begyn-
delsen af september. 



Det sportslige var altså helt i top, og det 
sociale samvær bagefter var også virkelig 
godt med grillede ringridderpølser, kylling 
og salat. Her blev vandrepokalen overrakt 
til det vindende hold, nemlig Vestdan-
mark. 
 
Den samlede pointstilling blev: 
Nordtyskland 88 point 
Vestdanmark 107 point 
 
Fra veteranudvalgets side skal lyde en stor 
tak til AAIG for arrangementet og til alle 
de danske deltagere for deres fine indsats. 
Vi håber, at endnu flere vil bakke på om 
matchen næste år i Flensborg. 
Resultatlisterne findes på AAIG’s hjem-
meside: www.aaig.dk 
 
 
 
 
Af egne AAIG resultater skal nævnes: 
 
Lars Aagaard Nielsen som løb 100m i 
tiden 13.39, vinder af sit heat. Dette gav en 
samlet 6.plads. 
 

 
Lars Aagaard vinder 2.heat på 100m 
 
I længdespring sprang Lars 4.89m, som på 
dagen var det næst længste spring. Omreg-
net 580point og dermed en 5.plads. 
 
I kuglestød blev det til 8.79m, som rakte til 
en 13.plads. 

 
Andreas Möller havde sin debute på 3000m, 
hvor han fik noteret 5.bedste tid, hvilket rakte 
til en samlet 7.pl. Tiden er noteret til 12.50,00. 
Dog må der hertil siges, at alle løbere har 
løbet en omgang for meget og tiden derfor er 
nedregnet. Dette var rigtig surt for deltagerne, 
men nok mest for Rigmor Østerlund fra Vejle, 
som ellers ville havde sat dansk rekord for 
aldersgruppen K 65. 
 
Jeg selv, Kirsten Eskildsen-Møller, sprang 
højde og vandt med et spring på 1.48m. Om-
regnet et resultat på 1.82m og 1003point. 
 
Til dette stævne blev vores flotte nye tidtag-
ningsanlæg indviet på bedste manér. Her skal 
der specielt lyde en kæmpe tak til Lars Bo 
som har brugt oceaner af tid på at få det købt 
hjem, installeret, afprøvet og endelig taget i 
brug. 
 

  
Heat 1 på 100m. 
 

Kirsten Eskildsen-Møller 



  



  





Lidt, men godt 
Det var ikke den optimale optakt til 
dette års vestdanske hold-mesterskab 
for ungdom i Herning d. 26.9. 
Tingene var ikke ordentligt koordineret 
og meldt ud, ligesom tilbage-
meldingerne ikke i alle tilfælde var 
noget at skrive hjem om. Så det var til 
tider ret trælst op til stævnet. Det endte 
med, at vi kom af sted med 2 hold. Ikke 
det lille antal, vi er vant til.  
Et sidste øjebliks afbud på det tyndt 
besatte 12-15 års drengehold 
forværrede situationen, men vi valgte at 
tage af sted med holdet, da folk havde 
sat dagen af, og hvis det nu gik 
supergodt, så var der en teoretisk 
medaljechance. 
Samtidig kan man da også i en 
holdkamp se på ens egne personlige 
resultater. 
I holdkampen gik det ikke – vi fik 
skader undervejs og var forfulgt af 
uheld, så vi blev nr. 5 ud af 6 hold. 
Nogle fik dog nogle gode resultater 
med hjem.  
Det gik flot for Charles Kamau med 3. 
1 pladser – specielt i stang med PR på 
3,00. I højde fik han 1,81 og havde et 
enkelt godt forsøg på rekordhøjden 
1,88. 100m på 12,01. 

 
Charles Kamau leverede – bogstaveligt 
talt – en opløftende præstation i Herning. 
 

Det startede ellers godt med føring 
efter spyd med Garbrecht-brødrene – 
Sebastian nr. 3 med 36,97 og Mikkel 
nr. 4 med 34,96. Mikkel gjorde det flot 
i længde efter stor kamp med at tilpasse 
tilløbet: 4,55 fra planken og også en pr 
på 300m i 45,15 tæller godt. 
Jan Erik viste gode takter på 100m 
hæk, som han skal løbe næste år, med 
20,49, mens Sebastians skade brød op. 
Kristoffer måtte opleve ikke at få 
markeret i diskos – under træning 
havde han ellers været næsten lige så 
langt ude med 1 kg diskossen som med 
hans naturlige vægt 0,750 kg. Han fik 
dog vist, at han også er klar til at rykke 
op som 14-15 årig med kuglestød med 
4 kg på 9,06 – men også det en smule 
skuffende. 
 



 
SÅ glade var pigerne efter at det 
vestdanske holdmesterskab var i hus. 
 

Piger 12-13 år: En flot afslutning!! 
Dette hold var ikke i 
mandskabsproblemer, tvært imod. 
Holdet har været på kurs mod dette 
stævne gennem hele sæsonen, og de 
svigtede heller ikke. 
De lagde for med længde. Sigrid Lind 
nr. 2 med 4,40 og Dorthe Sommerlund 
nr. 3 med 4,33 – og dermed AAIG i 
spidsen af de 6 hold. 
I løbet af sæsonen har Ida Ilsø og 
Dorthe udviklet sig til gode 
hækkeløbere. Det blev til en 3. plads til 
Ida 6/10 sek efter vinderen i 11,30 og 
Dorthe nr. 5 i 11,9. Vejles piger var lidt 
bedre end vores og halede dermed lidt 
ind. Den formodet næstsvageste øvelse 
bold blev en stor succes. Fawzie Otour 
vandt med 40,06 – dejligt at se hende 
tilbage igen – og surprise: hendes 
største konkurrent  blev Ditte 
Mikkelsen med 39,49. 
Så kunne vi godt tåle, at vores svageste 
øvelse 1000m gik, som vi kunne 
forvente: de to sidste pladser. Ikke et 

ondt ord om Dorthe og Ditte, der havde 
den utaknemmelige opgave, og gjorde 
deres pligt med 3.55,26 og 4.03,54. Vi 
var stadig lidt foran. 
Mange var allerede færdige med at 
springe højdespring, da Ida og Sigrid 
begyndte at springe. Resultat Ida nr. 1 
med ny pr 1,50. Sigrid nr. 3 i 1,40 og 
AAIG klart i spidsen. I 80m var Århus 
1900 en smule bedre end vores piger, 
men 2. pladsen til Marie Aagaard i 
11,71 og 4. pl til Sigrid i 11,80 var flot. 
Inden næstsidste øvelse var vi klart 
foran – men det havde ellers ikke 
betydet noget, for kugle var nærmest en 
magtdemonstration. Vi har måske de 2 
bedste kuglestødere i landet: Marie 
vandt i ny klubrekord 12,97 (Maja Ilsø 
havde den før) og Ida satte sin 3. Pr ved 
stævnet 11,57. Nr. 3 stødte 8,44. På 
stafetten fulgte Dorthe, Marie, Ida og 
Sigrid op på de stolte stafettraditioner 
og vandt med ½ sek i 45,65. 
Det siger sig selv, at det endte med en 
suveræn sejr, der peger frem mod 
fortsat succes i LTU, selv om der skal 
gøres noget på de længere løb. 
Ved stævnet fik man i øvrigt set, at 
”nye” klubber som Vejle, Skive og 
Silkeborg nu fylder meget på 
landkortet. Helge L 

 
 
 



 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) 
  ca.12-15 år + ungdommer ved Lars Bo Hansen + andre 
  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.18.15 - 19.30 Idrætshallen, (indendørs atletik), start 21.okt. 
  Piger/drenge ca. 10 - 11 år 
  kl.18.00 - 20.00 Idrætshallen, (inden- og udendørs atletik), start 21.okt. 
  Piger/drenge ca.12 - 13 år 
  kl.18.00 - 20.00 Idrætshallen, (inden- og udendørs atletik), start  21.okt. 
  Ungdom fra ca.14 år og senior 
  Trænere: Kenny B. Andersen, John Kulby, Lars Aagaard, Helge Laursen, Allan Lotzkat  
  Tom O. Jensen, Kirsten E. Møller, Poul Beck, Lars Bo Hansen 
 
  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) 
  ca.12-15 år + ungdommer ved Lars Bo Hansen + andre 
  kl.17.00 - 18.00 Aabenraa svømmehal, (svømmetræning sammen m. OPNØR)  
  Efter aftale m. Jesper Jakobsen (28769328) 

    Fredag 

   kl.17.00 – 18.00 Aabenraa svømmehal, (svømmetræning sammen m. OPNØR 
  Efter aftale m. Jesper Jakobsen (28769328) 

    Lørdag 

  kl.10.00 Stadion, Løbetræning/skovtræning 
  Motionister/løbere/triathleter, skiftende trænere 
 kl.10.00 Stadion (udendørs intervaltræning/skovtræning) 
  ca.12-15 år + ungdommer ved Lars Bo Hansen + andre 

 

  Sønderjysk Cross løb: 31/10, 14/11, 28/11, 12/12, 23/1, 6/2, 6/3, Sdj. m. 20/3 ingen lørdagstræning 
 

    Søndag 

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

NB: Yderligere træning for Boblerne vil blive annonceret senere, højst sandsynlig mandag eller 
tirsdag. 
 

Kastetræning på stadion efter aftale med Tom O. Jensen LBH udg.04.10.2009 



Terminsliste 2009/2010 
Dato Kl. Sted Hvem Arrangement Ansvarlig 
Oktober: 
Søn 18 
Lør 24 
Søn 25 
Søn 25 
Søn 25 
Lør 31 

 
 
10.00 
 
 
 
14.00 

 
Vejle 
Haderslev 
Lübeck, D 
Silkeborg 
Århus 
Skrydstrup 

 
M 
M 
M 
AMT 
M 
M 

 
Vejle ½ Marathon + 5 og 10 km 
Team Danmarkdagen Crossløb 
Lübeck Marathon 
Himmelbjergløbet – klubtur 
Natmarathon 
Sønderjyske Cross 1 runde 

 

November 
Søn 1 
Lør 7 
Lør 14 
Lør 21 
Lør 28 
Søn 29 

 
 
13.30 
14.00 
 
14.00 

 
Blovsterød 
Holstebro 
Sønderborg 
Grenå 
Haderslev 
Korsør 

 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

 
DAF Vintertunering 1 runde 
Vestjysk Halvmarathon 
Sønderjyske Cross 2 runde 
6 timers løb 
Sønderjyske Cross 3 runde 
DAF Vintertunering 2 runde 

 

December 
Lør 5 
Lør 12 
Søn 13 
Lør 19 
Søn 27 

 
 
14.00 
 
 
13.30 

 
Århus 
Bov 
Flensburg  
Vejle 
Oeversee D 

 
A 
M 
M 
AM 
M 

 
Indestævne,atletik 
Sønderjyske Cross 4 runde 
Adventslauf 
Sydjysk Mesteskab cross 
Silvesterlauf 

 

Januar 
Fre 1 
Lør 23 
Søn 31 

 
15.00 
14.00 

 
Aabenraa 
Hammelev 
Roskilde 

 
AMT 
M 
M 

 
Nytårsbadning 
Sønderjyske Cross 5 runde 
DAF Vintertunering 3 runde 

 

Februar 
Lør 6 

 
14.00 

 
Tønder 

 
M 

 
Sønderjyske Cross 6 runde 

 

Marts 
Lør 6 
Lør 13 – Søn 14 
Søn 28 

 
14.00 

 
Aabenraa 
Viborg 
Århus 

 
M 
M 
M 

 
Sønderjyske Cross 7 runde 
DAF Vintertunering 4 + 5 runde 
DAF Vintertunering 6 runde 

 

April 
Lør 10 
Søn 25 

  
Holbæk 
Hamburg D 

 
M 
M 

 
LM Cross 
Hamburg Marathon 

 

 
 
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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