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Næste klubblad 
 
Deadline for (nr. 1-2010.  Fællesnr. ): Søndag d. 7. Feb.  2010. 
 
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 en rigtig glad Henrik Ilsø lige efter han er kommet i mål ved sit 100-tyvende marathon, hvor Silvia Sørensen 
overrækker ham en stor medalje der er fremstillet specielt til arrangementet.  
Klubkammeraterne havde i anledning af hans 50 års fødselsdag besluttet at han skulle have et marathon arrangement i 
gave, da det netop faldt sammen med at han var tæt på at have løbet 100 marathon.  
 
 



Formanden har ordet 
Et kalenderår nærmer sig sin afslut-
ning, hvor man ofte gør status. Det vil 
jeg dog ikke gøre her, men dog nævne 
nogle ting i den retning. Vi har fået 
nogle overordnede strukturelle ting på 
plads, der jo bl.a. betyder, at folk, der 
påtager sig opgaver, også har gode, frie 
rammer til at udføre disse. Ser vi på de 
4 ”underafdelinger”, så virker det, som 
om Motion og Bjergmarathon har 
velfungerende udvalg til at tage sig af 
aktiviteten. Triathlon mangler stadig at 
få et ”helt” udvalg, som er nødvendigt 
for at få den nødvendige sparring og 
arbejdsfordeling, men dette til trods er 
der gode træningstilbud, ligesom der 
der arrangeres kvalitetsstævner. 
Atletikken har bl.a. arbejdet en del med 
at integrere kommunens eliteprojekt, 
og der er stadig nogle løse ender, men 
man begynder at se resultater af det. 
Måske har arbejdet omkring dette 
medført, at det kunne være 
formålstjenligt at se lidt på den 
nuværende arbejdsfordeling ved 
atletikken. 
 
I bestyrelsen arbejdes der bl.a. lige nu 
med at få en ny hjemmeside op at stå. 
Der arbejdes også på at få lavet et godt 
tøjtilbud til medlemmerne. Vores 
kasserer bliver pga arbejdsmæssige 
forhold nødt til at forlade posten ved 
årsskiftet. Det er bestemt ikke det 

bedste tidspunkt, men sådan er det. Vi 
har heldigvis fundet en afløser – Helle 
Thomsen – og alle sejl må sættes til for 
at gøre overgangen så gnidningsløs 
som muligt. En stor tak til Ria for 
hendes indsats på posten. 
Når vi nu er ved det med at få folk til at 
overtage opgaver, så kan det da 
nævnes, at vi kommer til at skulle 
bruge folk til at tage sig af den nye 
hjemmeside. 
Også til det nye tidtagningsudstyr 
savnes der, at flere folk kan betjene, 
ligesom der ønskes flere, der kan klare 
stævneprogrammer. 
Når disse ting nævnes specifikt, er det 
for at pege på, at der ud over de mere 
traditionelle arbejdsopgaver i en 
forening jo også findes spændende 
opgaver for den teknisk/IT-
interesserede.  
 
Tilbage er der at ønske jer alle en 
glædelig jul og et godt nytår. 

Helge L 

 



Idrætsmærket 
 
Så er idrætsmærkerne atter ved at være 
i hus. 
På nuværende tidspunkt er der 47 der 
har taget idrætsmærket og det er ny 
rekord i klubben. Sidste år, var der 36, 
der tog idrætsmærket og det var også 
rekord. 
Så det er rigtig flot. 
 
For andet år er der mange i klubben, 
der har taget idrætsmærket i løb. Som 
tidligere omtalt kan man tage det ved at 
gennemføre 2 løb i en bestemt tid, der 
er godkendt af DGI.  Sidste år var der 
12 der tog det og i år var der 23 og 
mange var lige på vippen til at få det. 
De får det nok til næste år.  Af 
godkendte løb i det sønderjyske kan 
nævnes Frøsløbet, Aabenraa 
Bjergmarathon på distancerne 10 km 
og halvmarathon, Digeløbet i Højer, 
både forår og vinter, og så som nyt 
godkendt løb Gendarmløbet. I 
skrivende stund er alle 3 ruter til 
Sønderborg Mini Marathon også blevet 
godkendt til idrætsmærkeløbet. I år har 
vi også en, der har løbet BT`s 
halvmarathon i København.  
 
Det traditionelle idrætsmærke, hvor 
man både skal bestå en atletikdel, en 

formprøve og en udholdenhedsprøve er 
der 24, der har taget i år. Heraf en del 
børn og unge. 
 
Atletikdelen har vi taget tirsdag og 
torsdag aften i september måned 2009.  
 
Til udeholdenhedsprøven er der mange 
i klubben, som har haft et løb, som de 
kunne bruge. En lille gruppe har gået 8 
km i skoven sammen med Arne 
Hanfgarn. En enkelt har svømmet. Det 
er også muligt at tage 
udholdenhedsprøven på f.eks. 
rulleskøjter. 
 
Formprøven er taget i vægtlokalet over 
3 aftener i slutningen af november 
måned. 
 
Det er planen, at idrætsmærkerne bliver 
overrakt ved en lille sammenkomst i 
slutningen af januar eller begyndelsen 
af februar måned 2010. Sidste år 
foregik det i cafeteriaet på Føtex. Det 
er muligt, at det bliver det samme igen. 
Alle, der har taget idrætsmærket vil 
høre nærmere og alle er velkomne til at 
tage deres familie med til 
overrækkelsen. 
 

 
Bodil Nielsen   



 



  



Top 10 for kvinder og mænd 2009: 
 
 
 
Kvinder: 
 
1: Anne Møller´87 100m hæk 13.75 1014p 
2: Natalie Lassen´94 1500m  4.54,29 865p 
3: Maja Ilsø´94 højde 1.67 818p 
4: Michelle Kulby´93 1500m 5.03,81 801p 
5: Tenna Christensen´92 100m 13.03 764p 
6: Maja Alm´88 800m 2.25,3 757p 
7: Tina Brødsgaard´88 100m 13.68 655p 
8: Trine Dahl Bohsen´94 100m 13.76 642p 
9: Anna T. Thomsen´95 800m 2.34,44 638p 
10: Ida Ilsø´96  højde 1.50 621p 
10: Kirsten E.-Møller højde 1.50 621p 
 
1 2008 var årets gennemsnit 732p (nr.1: 1020p. Nr. 10: 611p) Årets gennemsnit: 757 
 
 
Mænd: 
 
1: Charles Kamau´94 100m 11.46 761p 
2: Jesper Lycke´91 1000m 2.54,5 719p 
3: Mads Erik Beck´89 200m 23.89 703p 
4: Sokol Rexhepi´92 længde 6.16 621p 
5: Nikolaj Mastrup´94 200m 25.60 556p 
6: Palle R. Madsen´54 1500m 5.05,98 526p 
7: Sebastian Garbrecht´95 1000m 3.17,4 504p 
8: Lars Aagaard´62 kugle 9.46 453p 
9: Casper Guldager´97 1000m 3.26,02 432p 
10: Jesper Mastrup´64 100m 13.0 428p 
 
I 2008 var årets gennemsnit 664p. ( nr. 1:800p nr. 10:549p) Årets gennemsnit: 580
  



Ranglister 2009 
 
Ranglisterne er udarbejdet og 
kommenteret af Kirsten Eskildsen-
Møller. Når der ved en øvelse står: 
800 m 2.28,75 – 3.09,0   (9), betyder 
det, at den bedste sidste år løb på 
2.28,75 og at der var 9, der løb 
distancen og tiden var for denne 3.09,0. 
Der medtages max 10 på listen. PR 
betyder personlig rekord. N betyder, at 
vedkommende ikke var med sidste år – 
måske er helt ny på listen. UKR 
betyder klubrekord ved ungdom.  
 
 
Kvinder: 
 
100m 12.43 – 15.76 (9) 
 
Anne Møller  87 12.53 
Tenna Christensen 92 PR 13.03 
Tina Brødsgaard 88 13.68 
Trine Dahl Bohsen 94 13.76 
Anna Thorndahl Thomsen 95 14.24 
Kirsten E-Møller 62 14.25 
Julie Tjørnelund 94 PR 14.6 
 
En smule tilbagegang over hele linien. 
Anne igen i front. Julie er den eneste 
der har kunnet forbedre hendes resultat 
i forhold til sidste år. Kun 7 løbet i år. 
Natalie og Christina mangler i forhold 
til sidste år. 
 
200m 25.59 – 33.60 (10) 
 
Tenna Christensen 92 PR 27.39 
Natalie Lassen 94 PR 28.45 
Maja Ilsø  94 28.90 
Michelle Kulby 93 PR 29.48 
Marie Aagaard 96 PR 30.1 
Sigrid Lind  96 N 30.6 

Dorthe Sommerlund 96 N 32.00 
Sofie Boysen  99 N 37.5 
Mille Marie Gydesen 00 N 39.0 
Miriam Otour 01 N 40.6 
 
Igen en øvelse i fremgang med hele 6 
under 31. Tenna fører listen med en 
lille PR. Lovende årgang 96 på vej.  
 

 
Tenna Christensen 
 
400m 61.31 – 91.87 (7) 
 
Michelle Kulby 93 PR 64.27 
Tenna Christensen 92 66.3 
Julie Tjørnelund 94 PR 67.72 
Bodil Nielsen 56 N 83.49 
Celina Kulby  99 N 88.7 
 
Michelle har haft et forrygende år, med 
PR over hele linen. Rigtig flot at se. 
Her på 400m PR med over 5 
tiendedele!. Flot PR også til Julie som 
nyder tilværelsen på efterskolen SINE 



sammen med Natalie, Maja og Niels 
Bo. 
 

 
Michelle Kulby 
 
800m 2.26,0 – 3.22,5 (8) 
 
Michelle Kulby 93 PR         2.23,46 
Natalie Lassen 94 PR         2.24,90 
Maja Alm  88 PR         2.25,3 
Anna Thorndahl Thomsen 95 PR         2.34,44 
Maja Ilsø  94              2.35,25 
Dorthe Sommerlund 96 N          2.55,8 
Celina Kulby  99 N          3.24,8 
 
Også her flot fremgang med PR til de 4 
første på listen. Igen Michelle med en 
forbedring på næsten 10 sek. Maja Alm 
var med til årets DT og viste en flot 
indsats på holdet. En af årets øvelser.  
 
1000m 3.28,17-4.46,90 (4) 
 
Natalie Lassen 94 UKR    3.07,7 
Dorthe Sommerlund 96              3.55,26 
Ditte Mikkelsen 96              4.03,54 
Celina Kulby  99              4.26,6 
 
Denne distance løbes kun sjældent, 
(mest i forbindelse med 
vestmesterskaberne for hold). Flot tid 
til Natalie som giver en fortjent UKR 
til hende. 
 

1500m  4.51,73-6.19,88 (4) 
 
Natalie Lassen 94              4.54,29 
Michelle Kulby 93 PR       5.03,81 
 
Også her flot PR til Michelle. Natalie 
knap så hurtig som sidste år. Der er kun 
halvt så mange der er løbet i år. 
 
3000m 10.40,49-13.13,13 (2) 
 
Natalie Lassen 94 PR      10.27,30 
Michelle Kulby 93 PR      11.37,41 
Bobil Nielsen 56 N        13.06,89 
Ditte Mikkelsen 97 N        13.35,35 
 
Superflot PR til Natalie, som bringer 
hende helt til tops på 
ungdomsranglisten og er meget tæt på 
Susan Olsens rekord på 10.17,6. Næste 
på listen er Stine Toft som er noteret 
11.20,6. Ligeledes gode tider af 
Michelle og Ditte. 
 

 
Natalie Lassen 
 
5000m 18.42,50-22.41,19 (3) 



 
Maja Alm  88 N        17.44,2 
Natalie Lassen 94 UKR  18.49,56 
Stine Toft Kjer 88 N        20.13,23 
 
Rigtig flotte tider til specielt af Maja og 
Natalie. UKR til Natalie. Stine som var 
på gæstevisit for at hjælpe til DT, var 
tydeligt skuffet over hendes egen tid. 
Men faktisk er den jo ikke så ringe 
igen. 
 
100m hæk 13.71  (1) 
 
Anne Møller  87 13.75 
Michelle Kulby 93 18.0 
 
Anne har haft et svært år, men 
formåede at nå næsten sidste års flotte 
resultat. Godt der er en mere der prøver 
at løbe. 
 

 
Anne Møller 
 
400m hæk 63.63-76.28  (3) 
 
Anne Møller  87 65.2 
Julie Tjørnelund 94 PR 73.26 
Michelle Kulby 93 PR 73.45 
 
Anne løb sit ”pligtløb” til DT og da det 
her er placeringen og ikke tiden der 
tæller, er tiden en smule langsommere 

som sidste år. God PR til Julie og den 
alsidige Michelle. 
Samme liste som sidste år… 
 

 
Natalie og Julie Tjørnelund 
  
Længde 4.85-3.88  (10) 
 
Maja Ilsø  94 PR 4.97 
Kirsten Eskildsen-Møller 62 4.79 
Nienke Holk  94 N 4.10 
Tina Brødsgaard 88 4.09 
Christina Haman 92 3.57 
Ketty Haman  94 N 3.10 
 
PR til Maja. Ellers en tilbagegang i 
øvelsen.  
 
Længde zone  4.49-3.43 (10) 
 
Ida Ilsø  96 PR 4.65 
Sigrid Lind  96 N 4.42 
Dorthe Sommerlund 96 N 4.42 
Ditte Mikkelsen 97 4.20 
Karen Boisen 97 4.02 
Kristine Weber 97 3.91 
Nina Ilsø  98 3.90 



Fawzie Otour 96 3.84 
Sofie Boysen  99 3.77 
Anne Mette Christensen 97 3.60 
 
Pr. tradition har vi taget denne liste 
med, der kun omfatter op til 13 år. Fra 
14 springes fra planken. Listen ser 
lovende ud med Ida, Sigrid, Dorthe og 
Ditte. Listen er bedre end sidste år 
igen.  
 
Højde 1.64-1.05  (9) 
 
Maja Ilsø  94 PR UKR 1.67 
Anne Møller  87 1.58 
Ida Ilsø  96 PR 1.50 
Kirsten Eskildsen-Møller 62 1.50 
Tenna Christensen 92 1.45 
Sigrid Lind  96 N 1.45 
Nienke Holk  94 N 1.40 
Marie Aagaard 96 PR 1.37 
Trine Dahl Bohsen 94 1.30 
Ditte Mikkelsen 97 1.10 
 

 
Ida Ilsø  
 

Maja har været godt springende i år og 
sætter igen PR og UKR. Man kan 
endda sige hun har været lidt 
”uheldig”, da der faktisk er meget mere 
i hendes højdespring. Anne sprang igen 
”for sjov” til DMU hvor hun blev 
mester. Rigtig flot af de 2 13 årige, Ida 
og Sigrid.  
 
Trespring 12.01-8.65  (6) 
 
Anne Møller  87 11.94 
Marie Aagaard 96 PR 9.60 
Sigrid Lind  96 N 9.14 
Ditte Mikkelsen 97 N 9.12 
Kristina Weber 96 N 8.10 
 
Anne holder den høje standard i 
øvelsen. Flotte resultater af resten, som 
dog har sprunget med zone. 
 
Stangspring  2.40-1.63 (2) 
 
Trine Dahl Bohsen 94 PR KR 2.41 
 
Trine ene og alene på skansen. Hun 
sætter igen KR. Denne gang dog kun 
med 1cm. Årets eneste KR i 
modsætning til sidste års 5 KR. 
 

 
Trine Dahl Bohsen 
 
 
 



Kuglestød 10.75-5.81  (6) 
 
Maja Ilsø  94 PR UKR 10.36 
Pernille Laursen 91 9.80 
Kirsten Eskildsen-Møller 62 7.21 
Ketty Hansen 94 N 5.65 
 
UKR til Maja igen i år med et stød på 
12.05m. Marie Aagaard sætter UKR 
for piger 13år med 12.97m. Rigtig 
flotte resultater af dem begge som 
sætter dem helt i toppen på landets 
ranglister. 
  
 
Diskoskast 32.54-18.54  (3) 
 
Tina Brødsgaard 88 N 22.82 
Christina Haman 92 PR 20.39 
Pernille Laursen 91 19.35 
 
Uvant at se sprinteren Tina blive 
klubmester i denne øvelse. Men det 
viser hendes positive hold ånd for at 
ville hjælpe holdet igennem indtil 
Marie er klar til næste år. Marie sætter 
UKR for piger 13 år med 30.36m. Også 
Trine lovende med 0.75kg. 
 
Spydkast 36.02-16.57  (7) 
 
Pernille Laursen 91 33.32 
Maja Ilsø  94 PR 32.80 
Trine Dahl Bohsen 94 PR 25.10 
Christina Haman 92 20.20 
 
Fortjent klubmesterskab til Pernille. 
Dejligt at se Maja kaste så langt, 
selvom hun var overbevist om, at det 
kan hun slet ikke finde ud af. Så hvis 
der bliver sat lidt skik på teknikken, 
bliver det endnu bedre. Også her meget 
lovende af Marie, som sætter UKR 
med 30.55m. 

 

 
Pernille Laursen 
 
Hammerkast 33.81  (1) 
 
Pernille Laursen 91 33.32 
Christina Haman 92 N 15.16 
 
Igen flot af Pernille, dog ingen KR i år. 
Hun må ”nøjes” med UKR. Hun har nu 
fået kyndig træner på i form af Tom O. 
fra Esbjerg, så der ligger helt sikkert 
flere klubrekorder gemt i hende. I det 
hele taget har det givet et løft på 
kasteområdet at Tom kommer hver 14. 
dag til kasterne. 
 
Vægtkast 10.59  (1) 
 
Pernille Laursen 91 9.46 
 
Samme kommentar som sidste år: En 
sjældent udført øvelse. Resultatet 
kortere end sidste år. 
 



 



 



 
DT holdet 2009.  
 
 
 
Mænd: 
 
100m 11.37-14.71  (9) 
 
Charles Kamau 94 PR UKR 11.46 
Mads Erik Beck 89 11.6 
Jesper Lycke  91 PR 12.75 
Jesper Mastrup 64 13.33 
Lars Aagaard  62 13.39 
Jan Erik Eskildsen Møller 96 PR 14.29 
Sebastian Garbrecht 95 14.9 
 
 
Mads Eriks tid bærer præg af hans 
skade, men set i det lys en ok tid. Flot 
UKR af Charles, hvormed han toppede 
ungdomsranglisten. Lovende af Jan 
Erik og Sebastian. ”Still going strong” 
af de to ”gamle”. 
 

 
Charles Kamau 
 
 
200m 22.85-34.21  (10) 
 
Mads Erik Beck 89 23.89 
Nikolaj Mastrup 94 PR 25.60 
Mikkel Garbrecht 96 PR 29.04 
Jan Erik Eskildsen Møller 96 PR 29.1 
Alexander Salby 98 UKR 31.2 
Jonas Garbrecht 98 PR 31.7 
Oliver Salby  01 N 37.1 
Frederik Wedel 97 N 37.9 
Jakob Callesen 00 N 38.0 
Frederik L. Thomsen 03 N 44.1 
 
UKR til Alexander Salby. På første 
blik ser listen ikke helt så godt ud som 
sidste år, men de 4 sidste tider er lavet 
af væsentlig yngre, der gør det rigtig 
godt af deres alder. Flotte PR til 
Mikkel, Jan Erik og Jonas.  
 
400m 55.0-77.0  (9) 
 
Nikolaj Mastrup 94 PR 56.0 
Lars Aagaard  62 63.3 



Christian Todsen 64 67.82 
Alexander Salby 98 PR 71.0 
Jacob Guldager 98 N 78.1 
 
PR igen til Nikolaj. Ellers lever øvelsen 
ikke op til sidste års fornemme 
standard. 
 

 
Nikolaj Mastrup 
 
800m  2.04,86-3.12,9 (8) 
 
Jesper Lycke  91             2.07,44 
Niels Bo Wilhelmsen 93  N         2.10,59 
Nikolaj Mastrup 94 PR       2.11,65 
Sebastian Garbrecht 95 PR       2.31,28 
Mikkel Garbrecht 96 PR       2.35,6 
Casper Guldager 97 PR       2.36,7 
Alexander Salby 98 PR       2.39,71 
Jakob Guldager 98 PR       3.08,4 
 
Igen i år en ren ungdomsliste med store 
forbedringer for hver enkelt over hele 
linien. Jesper Løb ikke helt op til sidste 
års gode tid, men næsten…  
 

1000m 3.13,62-3.50,4 (5) 
 
Jesper Lycke  91             2.54,5 
Sebastian Garbrecht 95             3.17,4 
Casper Guldager 97             3.26,02 
Alexander Salby 98 PR       3.34,78 
 
Jesper Lycke gør det rigtig godt og 
bliver også her velfortjent klubmester 
som på 800m og 1500m.  
 
 
 
1500m 4.23,77-5.13,89 (5) 
 
Jesper Lycke  91             4.38,12 
Palle Rosen Madsen 54             5.05,98 
Lars Bo Hansen 62             5.38,1 
Sebastian Garbrecht 95             5.40,98 
 
Nedgang i øvelsen igen. Men godt at se 
Sebastian prøve distancen. 

 
Jesper Lycke 
 
3000m 11.48,40  (1) 
 



Jesper Jacobsen 84 PR N     9.22,42 
Casper Guldager 97 N         11.37,51 
Andreas Möller 62 N         12.50,00 
 
Kanon tid af Jesper som går ind på 
listen med et brag. Godt at se Casper 
løbe distancen i en flot tid. Andreas løb 
til indvielses stævnet af det nye 
tidtagninganlæg ved venskabsmatchen 
imellem vestdanmark og nordtyskland. 
 
5000m 16.16,62-25.38,44 (4) 
 
Niels Bo Wilhelmsen 93 N        18.05,21 
Palle Rosen Madsen 54            18.25,49 
Henrik Ilsø  59            21.12,2 
Andreas Möller 62 PR      22.00,00 
 
Listen knap så god som sidste år, da 
Jesper ikke er løbet i år. Da mærker 
man, at mændene ikke har stillet hold 
til DT i år. 
 
110m hæk 19.93  (1) 
 
Lars Aagaard  62 20.93 
 
God tid til Lars i veteranforbindelse. 
Men ellers venter vi på de lovende 
ungdommer som Sebastian og Charles 
til at rykke op og tage over. 
 
400m hæk 65.96  (1) 
 
Lars Aagaard  62 70.81 
 
Også her en god tid til Lars i 
veteransammenhæng. God tid på 300m 
hæk af Sebastian. 
 
Længde 6.08-4.23  (8) 
 
Sokol Rexhepi 92 PR 6.16 
Charles Kamau 94 PR 5.88 
Lars Aagaard  62 4.89 

Joakim Okkels 95 4.89 
Henrik Ilsø  59 4.23 
 
Tynd øvelse I år. Mads Erik har ikke 
sprunget I år. Sokol´s resultat er fra 
indendørs, og vi har ikke set ham siden. 
Desværre. Joakim er også stoppet. Så 
reelt er der kun Charles tilbage, der til 
gengæld sætter PR og gør det godt. Og 
de to veteraner Lars og Henrik. 
 
 
 
Længde zone   5.32-3.51  (10) 
 
Mikkel Garbrecht 96 4.68 
Kristoffer Thomsen 96 4.50 
Casper Guldager 97 4.38 
Jonas Garbrecht 98 4.27 
Alexander Salby 98 3.99 
Jan Erik Eskildsen Møller 96 3.87 
Jakob Callesen 00 3.54 
Phillip Hansen 98 3.50 
Emil Bohsen  99 3.27 
Frederik Weber-Ibsen 97 3.21 
 

 
Mikkel Garbrecht 



Så er det godt der er så mange lovende 
unge på vej til at fylde listen op igen. 
Der er ikke taget PR med på listen, da 
det er meget naturligt at forbedre sig 
fra år til år. Igen er det Jonas der 
leverer et flot resultat. 
 
Højdespring 1.75-1.38  (10) 
 
Charles Kamau 94 PR 1.87 
Mads Erik Beck 89  1.70 
Lars Aagaard  62 1.50 
Jesper Lycke  91 1.45 
Kristoffer Thomsen 96 N 1.45 
Henrik Ilsø  59 1.35 
Casper Guldager 97 N 1.30 
Jan Erik Eskildsen Møller 96 N 1.25 
Jakob Guldager 98 N 1.20 
 
Charles UKR  med en forbedring på 
næsten 10cm. Rigtig godt. Mads Erik 
springer også 10cm højere end sidste 
år. Lars holder standarden. Og så er der 
nogle unge godt på vej. For Jesper og 
Mads Erik er øvelsen lidt for sjov. De 
har i løbet af året taget en hel del 
øvelser for sjov. Og det med resultater 
som faktisk ikke er sååå ringe endda… 
Sammen med kvindernes højdespring, 
er dette vel et godt bud på årets øvelse. 
 
Trespring 10.66-9.68  (2) 
 
Sebastian Garbrecht 95 PR 10.40 
Mikkel Garbrecht 96 N 9.20 
 
Sebastian springer næsten 1 meter 
længere end sidste år. Godt gået. Også 
flot af Mikkel. Mon det erfterhånden 
bliver en Garbrecht øvelse når Jonas 
må springe fra næste år? 
 
Stangspring 3.20-1.60  (4) 
 
Charles Kamau 94 PR 3.00 

Lars Bo Hansen 62 2.50 
Kristoffer Thomsen 96 PR 2.20 
Casper Guldager 97 N 1.90 
Jan Erik Eskildsen Møller 96 N 1.40 
 
Efter at Anders Søberg er stoppet, 
kommer Charles ind med et fornuftigt 
resultat og ”tager over”. Fint at se 
Kristoffer, Casper og Jan Erik gå i gang 
med øvelsen. 
 

 
Kristoffer og Casper 
 
Kuglestød 12.24-9.23  (4) 
 
Mads Erik Beck 89 9.95 
Lars Aagaard  62 9.46 
Jesper Mastrup 64 9.01 
Jesper Lycke  91 7.07 
 
Også her er Mads Erik og Jesper på 
banen for sjov. Mads Erik bliver endda 
klubmester i øvelsen. Mon han selv 
havde regnet med det? Lars og Jesper 
Mastrup lever ikke helt op til sidste års 
standard.   
 
Diskoskast 30.49-17.36  (6) 
 
Mads Erik Beck 89 N 30.86 
Lars Aagaard  62 PR? 26.94 
Henrik Ilsø  59  23.37 
Anders Jørgensen 39 21.59 
Jesper Lycke  91 N 19.93 



 

 
Mads Erik Beck 
Hvem havde troet at Mads Erik ville 
komme til at blive klubmester i hele 3 
kasteøvelser i samme år? Rigtig godt at 
se, ham og Jesper har så meget 
fornøjelse ud af, at prøve hele paletten 
igennem. Mads Erik kaster endda 
længere end Nikolaj gjorde sidste år. ( 
30.49m ) 
 
Hammerkast 36.83-35.60  (2) 
 
Lars Aagaard  62 N 20.63 
 
Da der ingen DT hold har været i år for 
mændene, tynd øvelse. Lars har også 
prøvet rigtig mange forskellige øvelser.  
Kristoffer er godt på vej med lidt 
lettere hammer. Han sætter UKR for 
drenge 13år med et kast på 32.12m.  
 

 
Lars Aagaard og Jesper Mastrup. 
 
Spydkast 37.75-19.56  (8) 
 
Mads Erik Beck 89 PR? 40.77 
Lars Aagaard  62 37.75 
Henrik Ilsø  59 33.08 
 
Sidste år lå Lars I toppen med nøjagtig 
same resultat. Nu går Mads Erik også 
her ind og overtager første pladsen. 
Men ellers mangler hele 5 på listen fra 
sidste år. Det bliver dejligt at se når 
Garbrecht brødrene skal til at kaste 
med 800g spyd. Det vil give øvelsen et 
pænt løft igen.   
 
Sidste år blev der sat 13 UKR. I år er 
det blevet til 11 af slagsen. 
 

 
Jesper, Nikolaj, Mads Erik og Sebastian. 



Årets Klubtur 2009 
I Motionsafdelingen 
 
Søndag d. 25-10 kl. 07.45 (vintertid), 
mødtes vi 20 personer v. stadion, med 
det formål, at køre til Himmelbjerget og 
løbe nogle kilometer. 
Vi kom godt af sted og humøret var højt, 
så skete det at Holger opdagede at han 
havde glemt chippen, men det var jo 
ikke ham som havde glemt chippen, nej 
det var selvfølgelig Annegrete. Heldigvis 
havde hun også glemt sin, så 
ægteskabskrisen var hurtigt overstået. 
Nå, men vi havde fået lov at spise vores 
rundstykker i bussen, så det var der en 
del af os der gjorde nytte af; vi skulle jo 
køre 2 timer, så tiden skulle gå med et 
eller andet. 
Godt ankommet fik vi uden problemer 
en parkeringsplads; det viste sig senere, 
at det var Anita´s skyld, da hun skulle 
løbe 2,7km og derfor skulle starte en del 
tidligere! 
 

 
 Anita 

Før Anita startede, var vi en del som gik 
op på toppen af ”bjerget”, hvor også 
starten var, for at beundre udsigten, som 
virkelig er fænomenal. 
Så startede Anita og efter et par minutter 
kunne vi se løberne neden for bakken, 
hold op, der var langt ned og de skulle 
op igen! 
 
Hjarupvej er vand ved siden af, sagde 
Anita, da hun kom i mål, så det var jo en 
stor trøst for os andre. 
 
Så var det vores tur, på henholdsvis 
9,6km og 15,1km. 
Starten gik rigtig godt, det var en ren 
fornøjelse den første kilometer, så kom 
vi ind på nogle snaskede stier. 
Det betød virkelig koncentration, da det 
gik op og ned og undergrunden var ler, 
dvs. meget fedtet, da det jo også havde 
regnet. Regnen stoppede dog, da de 
sidste skulle starte; så kom solen. 
Fantastisk vejr at løbe i!! 
Den sidste kilometer op ad 
Himmelbjerget trak virkelig tænder. 
Anita havde ret... Ca. samme stigning 
som Hjarupvej, bare  
ca. 500m længere. Den taktiske bjergged 
Holger snød os på de sidste 200m; han 
fik sig arbejdet op bag på Tina, Dan R. 
og undertegnede og sluttede så af med en 
rask spurt over målstregen.  
Ester og Silvia var før løbet sikre på 
tider over 2 timer, men kom ind på 
henholdsvis 1.49 og 1.42, så de var 
positivt overraskede. 
 



Så var det tid at samle tropperne, da vi 
skulle køre til Gl. Rye for at klæde om 
og derpå spise på Gl. Rye Kro. 
Efter badet fandt Frank Lyng ud af at 
han havde glemt hans bukser, dvs. de lå i 
bussen, så han måtte på gaden i 
underbukser;o)  
Maden og betjeningen på kroen vil jeg 
ikke kommentere nærmere, men jeg tror 
vi alle blev mætte. 

På kroen.   
På vejen hjem blev der serveret kaffe i 
bussen. Til kaffen fik vi muffins, som 
Anita havde bagt. Baggrunden for dette 
var, at havde Anita ikke skulle løbe 
2,7km, så kunne vi have sovet en ½ time 
længere. Det var i hvert fald det som var 
blevet brugt som afpresningsgrund. 
 
 Alt i alt var det en rigtig god tur, som 
jeg håber bliver gentaget; det er 
fantastisk træning forud for cross 
turneringen. 
 

 
En smilende Kirsten på vej i mål. 
 
 
 

 Det er koldt på toppen!! 
 
 
Tak til alle deltagere, især Anita 
og iværksætteren Holger 
  
                                  Poul Erik Sørensen. 



Amsterdam Marathon 18.10.09 

Fredag d. 16.oktober havde vi (Ria & 
Lars H., Bo og jeg) taskerne pakket og 
det var med spænding og højt humør vi 
satte kursen mod Amsterdam. 

Det var Lars´første maraton, så et er jo 
altid specielt og han var spændt. Ria 
havde problemer med smerter i baglår, 
så hun skulle bare have et godt løb. Jeg 
selv skulle også bare have et godt løb 
med view på Amsterdam. Bo skulle ha 
et løb mere lagt til hans allerede 87 
marathons  

Turen til Amsterdam tog rigtig 
laaaaang tid pga vejarbejde mm. Mille 
(min personlige vejviser) sagde at 
klokken var 10.15 da vi vinkede farvel 
til Kliplev, kl. 19.15 meldte Mille 
ankomst til vores hotel. Vi fik os 
indlogeret i et ganske fint hotel, og gik 
derefter ud for at få aftensmad. 
Menukort forstod vi ikke, kontanter var 
der kun Bo der havde, men en pizza er 
jo en pizza, så det fik vi og Bo tog 
regningen. (for øvrigt hedder agurk 
komkommer på hollansk). 

Lørdag startede i Messehallerne med at 
hente startnr. samt kigge os lidt 
omkring. Allerede der fornemmer man 
jo næste dags stemning, mange løbere, 
også danskere. Alle hjælpere så man 
rundt i byen, klar til at aflukke vejene, 
så en smule kilren i maven havde nogle 

af os vist. Resten af dagen hyggede vi, 
gik rundt i de små gader, strøget, langs 
kanalerne, spiste en dejlig frokost og 
nød cafélivet for en dag  Inden vi tog 
tilbage til hotellet fandt vi et sted, nær 
stadion, hvor bilen kunne stå frem til 
søndag, så skulle vi ikke bøvle med det 
søndag morgen.  

 

Vi skulle jo også hvile, så når man ikke 
kan bruge benene, så må hovedet jo 
tages i brug, så vi spillede Trivial. 
Nogle fik da alle oste, men det var altså 
også børnespørgsmålene vi tog i brug, 
ellers havde vi spillet endnu  Lørdag 
aften foregik på hyggelig restaurant, 
hvor vi spiste pasta, vi gik tidlig til ro. 

Så kom søndag, vi var spændte men 
klar. Taxa ind til stadion, aflevering af 
tasker, og ind at stå i boksene, ready to 
run. Kl. 10.30 tordnede ”Play it alive” 
ud gennem højttalerne og ca. 12.000 
ivrige løbere startede en flot tur på 
42,195. 

Det er altid sjovt på ruten, mange 
forskellige løberes passeres, andre 

passere én selv, man følges i grupper 
og snakker med mange. Jeg mødte to 



danske fyrer fra Odense, som jeg fulgtes med fra 29-40km, jeg snakkede 

hele vejen, så de 11 km gik hurtigt. Jeg 
mistede dem i væskedepot. 

Lige før de sidste 195m skulle vi løbe 
gennem ”Porten med OL-ringene samt 
alle flag” ind på stadion og så løbe ca. 
½ runde der. Der var proppet af 
mennesker der klappede, alle løberne 
var glade, mange løb med armene 
oppe, som flyvemaskiner løb de hen 
over målstregen alt imens musikken 
sprang ud af højttalerne. De 42,195km 
var tilbagelagt uden stop og det var for 
mig et super løb. De andre kom også 

flot i mål, Ria havde fået rigtig ondt i 
baglår/ knæ, men som den mand Lars 
er, ventede han på hende og sørgede for 
at hun kom i mål. 

Kl. 22.00 søndag var vi atter tilbage i 
Aabenraa, vi var alle enige om, at det 
havde været en rigtig hyggelig 
weekend med et godt løb. Flot langs 
kanalerne og godt arrangement fra 
Holland (Sys bare de skulle droppe alle 
de s…. lirekassemænd)  

Mette Fallesen

                          

AAIG forslag vedtaget 
På DAFs ungdomskonference fik vi 
vedtaget et forslag om, at man ved de 
vestdanske holdmesterskaber for 
ungdom kan tage 3 deltagere med i 
hver øvelse, men hvor kun to tæller i 
selve holdkampen. Det betyder, at man 
kan gøre holdet mere bredt, uden at 
man skal have overvejelser om, at man 

evt. svækker holdet. Det gør det også 
lettere at planlægge, da man kan 
forespørge bredt i god tid, om folk kan 
den pågældende dato, uden at skulle 
overveje, om dagsformen nu også er 
god nok.  

Helge L 

 
Hilsen fra øst eller vest 

 
 

Da bjergmarathonmuren – altså 
skulpturen -  i sommers blev løbet hjem 
til Aabenraa fra Fyn som en stafet, 
vakte det hos flere nostalgiske minder 
om en anden stafet – nemlig 
Dannebrogstafetten i 92 fra Aabenraa 
til Tallinn, og der var vist en enkelt, der 
var med på begge ture. Siden dengang 
har jeg haft kontakt med den 

daværende formand for løbeklubben i 
Tallin, Mihhail Friedmann. Siden er 
han emigreret til USA (derfor denne 
overskrift), og nu sidder der en ældre 
herre på 81 i LA, der fortsat er 
interesseret i, hvordan det går i 
AabenraaIG, og sender sine hilsener til 
de folk, han dengang fik kendskab til. 

Helge L 
 



 



 



Marathon nr. 100 
 
Hvordan skriver man om marathon nr. 
100 uden, at det virker som pral?  
Jeg vil prøve, at gøre det statistisk. Det 
første blev en realitet i Oslo i 1983, 
efter en provokation fra en 
arbejdskollega. Det viste sig, at det 
faktisk godt kunne lade sig gøre, trods 
mine tvivl vedr. distancen. Men alt er 
relativt, og man skubber hele tiden sin 
egen grænse foran sig. Det er fedt med 
fysiske udfordringer, og det er blevet til 
meget andet end maraton. Jeg har kun 
medregnet rene marathon, altså ikke 
dele af ironman, eller længere 
distancer.  
 

 
Henrik Ilsø´s første 196m af løb nr. 100. 
 
De første 100 marathon er løbet på 4 
kontinenter, i 14 forskellige lande, og 
de 79 heraf i udlandet. De 72 er 
forskellige. Den hurtigste tid var i 
London i 1989 i tiden 2.43.49.  Palle og 
Esben har dog i nyere tid været så 
frække, at snige sig forbi mig på 
klubranglisten. Den langsomste tid var 
4.25.30 i en tysk saltmine 700 m under 
jorden i varme, dårlig luft, mørke og 
med 1.200 højdemeter. Jeg var 21 

gange under de magiske 3 timer. Min 
gennemsnitlige sluttid på de 100 
marathon er ca.3.30. I dag samler jeg 
på de mindre nordtyske marathon, som 
altid er godt arrangeret og tilmed 
billige. Løbestilen har ændret sig fra 
det kraftfulde afsæt med lange skridt, 
til det økonomiske med korte skridt i 
lav højde. Jeg er stolt over, at være den, 
som har løbet flest marathon for Aa.I.G 
 
 
 
50 år 19.09.09 
 
Aa.I.G. var inviteret til åbent hus, og 
motionsafdelingen mødte talstærkt op 
til mad og drikke ( og 50 hurraer 
dirigeret af Holger ) Vejret var flot, og 
mange blev ude på terrassen til mørkets 
frembrud. Sidste gæst gik hjem ca. 
04.30, så det blev en lang dag. Jeg vil 
gerne her sige tak til alle fremmødte, 
som gav mig en dejlig dag, samt tak til 
alle som bidrog til fødselsgaven. 
 
Ilsøe  Marathon 
07.11.09. 
105 omgange på Aabenraa Stadion. 

 
Henrik med børn og supportere. 



 
Det lykkedes mig at få puslespillet til, 
at gå op, så de 99 løb var afviklet til 
dagen. Jeg havde mine tvivl omkring et 
maraton på en rundbane, men jeg blev 
positivt overrasket. Det føltes nemt og 
slet ikke kedeligt, måske fordi så 
mange løbere deltog som supportere 
under hele arrangementet. Det var også 
dejligt, at min familie deltog, og også 
havde en sjov dag. Der deltog 10 på 
den fulde distance, og 35 deltagere på 
valgfrie distancer. Flot målområde med 
tidtager- og forsyningstelte. Selv 
flagene på stadion var hejst. Aa.I.G. 
kan prale med, at have det marathon 
med flest væskedepoter, nemlig 105. 
Det må kunne bruges til propaganda 
fremover. Rasmus Ilsøe på 6 år lagde 
hårdt ud, og førte løbet den første km;-) 
Nina Ilsøe  på 11 år løb 31 omgange, 
og ser også ud til, at kunne løbe langt  
Alle børnene var flere gange i kantinen 
undervejs og spise lagkage. Det er jo 
også kulhydrater. Den sidste time i 
løbet blev kold med regn og blæst,  
men hvad, tiden går jo hurtigt, når man 
har det sjovt ;-) Ole Rasmussen vandt i 
tiden 3.29.38, og jeg blev nr.2 i tiden 
3.34.10. 
Jeg kan anbefale, at gå ind på Ove’s 
hjemmeside, hvor løbet er flot iscenesat 
med billeder, beskrivelse og 
resultatliste. Jeg fik overrakt en meget 
speciel og flot marathonmedalje, der 
har en størrelse, så man kun kan gå 
med den 10 minutter af gangen hvis 
man vil undgå en rygskade ;-) 
 

 
Henrik med sin finischbuket. 
 
Efter løb og bad var der kaffebord med 
alt den lagkage man kunne spise. Og 
man skal altså passe på øjenbrynene, 
når der skal pustes 50 lys ;-) Jeg vil 
endnu engang sige tak til alle de 
mennesker, der har stået for dette flotte 
arrangement, samt alle hjælpere og 
supportere. Denne specielle løbsmodel 
vil kunne bruges til lignende 
lejligheder fremover.  

Henrik Ilsø 



Renault MTB og Crossløb. 
 
Lørdag d. 10. oktober 2009 var der lagt 
op til en sand skovfest på toppen af 
Saltbjerg.  
Første event i skoven var 8,4 km.  
crossløb rundt på mountainbikeruten. 
Der var mange der fandt ud af at det 
gik noget mere op og ned end de var 
vant til i crossturneringen. Ud af de 11 
der gennemførte løbet hos damerne, var 
Tina Wilhelmsen den hurtigste 
AAIGér. Hos mændende gik Andreas 
Petz (tidligere Petersen) desværre hen 
og slog løbsrekorden (Det var nemlig 
mig der havde den tidligere). 

 
Jørgen Bie og Ove Schneider på 
henholdsvis 2 og 5 omgange. 
På den lange mtb rute havde Ove 
forvillet sig ud på. Ove var spændt på 
om han kunne klare den ifølge ham 
hårde rute inden for tidsgrænsen på 
3.30. Det viste sig dog at Ove ikke 
havde noget at være nervøs for da han i 
flot og lidt træt stil kom igennem på 
3.00.09 så han havde næste en halv 
time at gi af. Hos damer vandt, den 
tidligere AAIGér, Carol Rasmussen 
igen i år. Hun var dog så hurtigt 
kørende at hun satte flere af herrene på 
plads og blev nr. 6 samlet. På den korte 
rute blev Bodil Nielsen nr. 2. Hos 

herrene blev det de lokale Per Kragh og 
Egon Thomsen der tog sig af 
henholdsvis 2 og 3 pladsen. De var dog 
ikke helt tilfredse med at ham der slog 
dem kun var 16 år, men så må de jo 
træne noget mere til næste år. 
Peter Bech fra team Rivette vandt igen 
i år og i ny løbsrekord. Vi havde håbet 
på en hård dyst da danmarksmesteren i 
mtb havde tilmeldt sig, men han 
dukkede desværre ikke op. Vi må håbe 
vi får dysten til næste år i stedet for. 
Jens Gydensen formåede trods et godt 
kørt løb ikke at presse Peter Bech, men 
kom trods en punktering ind på en flot 
tredje plads ni sekunder foran Andreas 
Petz. 

 
Jems Gydesen på en tredjeplads har vist 
ikke helt lært at smile. 
Datoen for næste år mtb og crossløb er 
sat til søndag d. 17 oktober hvor vi 
håber på endnu et god løb med gerne 
endnu flere deltagere.  

Jesper Jakobsen 
 







  



  





MTB løb i Tønder 
 
Søndag d. 15.11.09 var vi 8 Aaigere, 
der tog til Tønder for at cykle MTB 
løb. Et rigtig lille hyggeligt løb. Vejret 
fra perfekt.  
Løbet foregik i Soldaterskoven lidt 
udenfor Tønder. 
Det var muligt at vælge mellem 7 og 4 
omgange à 5 km. Soldaterskoven  er 
ikke ret stor, men på trods at dette 
lykkedes det at lave en rute på 5 km.  
Man må sige, at det var optimal 
udnyttelse af skoven, som vi krydsede 
på kryds og tværs. Der er jo, som de 
fleste ved heller ikke ret mange bakker 
i Tønder. Det lykkedes dog også at få 
en lille stigning ind i løbet ved at vi 
skulle køre over en bunkers. Ret godt 
fundet på. Vi krydsede også nogle 
grøfter. Alle fra Aaig valgte 4 
omgange. Jes Wilhelmsen, som var en 
af deltagerne, kom til Tønder uden 
cykelsko, men så er det jo godt med en 
flink kone. Jonna kørte hjem efter hans 
cykelsko. Nåede dog ikke tilbage inden 
start, så Jes cyklede første runde i sine 
fine sko. Rigtig godt klaret og han 
cyklede endda hurtigere end mig. 
 

 
Jesper fra MTB-løbet sidste gang i Tønder.  

Jesper Jakobsen blev nr. 2 på de 4 km. 
Ca. 1 min. efter nr. 1. 
 
 
Niels Bo Wilhelmsen blev nr. 3. Ca. 1  
min. efter Jesper. Torben Jensen blev 
nr. 10, Keld Dam nr. 13, skarbt forfulgt 
af Jes Wilhelmsen på en 12. plads. 
Frede Jespersen blev nr. 22.  
 

 
Frede Jespersen fra Tønder sidste gang. 
 
Robin Watkin var også med, med skød 
over den sidste omgang, da han var til 
fødselsdag. 
Jeg selv blev nr. 1 af damerne. Der var 
3 damer med og som arrangørerne 
sagde, det var jo rekord. 
Jeg synes, at det var en rigtig fin rute 
og som Jesper siger, det var også en 
rigtig ”Bodil rute”, hvilket betyder, at 
den ikke var så teknisk krævende. 
Efter løbet fik vi grillpølser og 
sodavand, hvilket var med i 
deltagergebyret. Så vi må da sige, at vi 
fik noget for pengene.  
   
                                      Bodil Nielsen 



Reception for modta-
gere af Elitestøtte  

Ved den årlige reception for 
ovennævnte deltog Anne Møller fra os.  

 

Anne Møller 

Det var faktisk et ganske hyggeligt 
arrangement, hvor også borgmesteren 
var til stede. Som et sportsligt indslag 
var der opvisning af Yoshi-Ryu, en art 
karate. Det er selvfølgelig svært at 
være objektiv, men jeg vil mene, når 
man ser på modtagerne, og hørte 
udvalgsformanden Poul Kylling 
Petersens beskrivelse af modtagerne, så 
er Anne det største navn efter sejleren 
Alberte Lindberg. Anne har haft en 
sæson, hvor hun så nogenlunde har 
levet op til sidste års præstationer. Hun 
havde den skuffelse ved udendørs DM, 
at hun kom ud af rytmen, og fik en for 
hende skuffende 2. plads. Heldigvis er 
det ikke gået ud over hendes 
støttetildeling – der har været forståelse 
for, at en idrætsudvikling tit kommer i 

ryk, man forbedrer sig og så kommer 
der en stabiliseringsfase, og så kommer 
forhåbentlig næste ryk .– også et 
miljøskifte fra Aabenraa til Aarhus kan 
betyde noget. Lige nu træner Anne 
”meget tungt”, og jeg tror, det bliver 
meget spændende at følge Anne i 2010. 
I øvrigt har også AAIG volley fået 
andel af elitetildelingen, da de er stær-
keste hold i Sønderjylland og befinder 
sig i næsthøjeste række med lange 
rejser til følge.     

 

Anne Møller i over hækken. 

                     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.17.00 – 18,00 Stadion (udendørs atletik for boblerne) start 4.jan 2010 
  Boblerne ved Allan Lotzkat 
  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,  
  KASTETRÆNING Tom O. Jensen (ulige uger) 
  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) 
  Piger/drenge ca. 10 - 11 år 
  kl.18.00 - 20.00 Idrætshallen, (inden- og udendørs atletik) 
  Piger/drenge ca.12 - 13 år 
  kl.18.00 - 20.00 Idrætshallen, (inden- og udendørs atletik) 
  Ungdom fra ca.14 år og senior 
  Trænere: Kenny B. Andersen, John Kulby, Lars Aagaard, Helge Laursen, Allan Lotzkat  
  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: 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 
 

 
LBH udg.29.11.2009 



Terminsliste 2009/2010 
Dato Kl. Sted Hvem Arrangement Ansvarlig 
December 
Lør 12 
Søn 13 
Lør 19 
Lør 19 
Søn 27 

 
14.00 
 
 
10.00. 
13.30 

 
Bov 
Flensburg  
Vejle 
Aabenraa 
Oeversee D 

 
M 
M 
AM 
M 
M 

 
Sønderjyske Cross 4 runde 
Adventslauf 
Sydjysk Mesteskab cross 
Skovtræning 
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 
Lør 5 – Søn 7 
Lør 27 
Lør 27 – Søn 28 

 
14.00 

 
Tønder 
Helsingør 
Århus 
Skive 

 
M 
A 
A 
A 

 
Sønderjyske Cross 6 runde 
DM mangekamp, inde 
LM i atletik, inde 
DM atletik, inde 

 

Marts 
Lør 6 
Lør 6 – Søn 7 
Lør 13 – Søn 14 
Søn 14 
Lør 20 
Lør 27 – Søn 28 
Søn 28 

 
14.00 

 
Aabenraa 
Skive 
Viborg 
Hvidovre 
SI Center 
Århus 
Århus 

 
M 
A 
M 
A 
AM 
AM 
M 

 
Sønderjyske Cross 7 runde 
DM atletik, ungdom, inde 
DAF Vintertunering4+5 runde/DM cross 
DM inde, veteran 
DGI SM cross 
DM, 10 km landevej 
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.                                                        
                                                                                 
 

  

Redaktionen ønsker 
alle AAIG’ere glædelig 
jul og godt nytår 
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