


Generalforsamling & afdelingsmøder i Aaig. 
 
 
Generalforsamling i Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening 
 
Onsdag den 24. marts 2010 på Aabenraa stadion. 
 
Kl. 18.30 Afdelingsmøder (i grupperum). 
 
Kl. 20.00 Kaffe / Te og lagkage (i cafeteria). 
 
Kl. 20.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
 
2. Formand og afdelingsformænd aflægger beretning. 
 
3. Kasserer fremlægger de reviderede driftsregnskaber samt statusopgørelse. 
 
4. Valg til bestyrelse 
          a.  På valg er næstformand og kasserer. 
          b.  Valg af 2 suppleanter. 
 
5.   Godkendelse af afdelingsformænd og næstformænd. 
 
6.   Valg af 2 revisorer. 
 
7.   Indkomne forslag ( forslag sendes til formanden 7 dage før generalforsamlingen ) 
 
8. Eventuelt herunder uddeling af tintallerkner. 

 
Jeg håber rigtig mange medlemmer møder op denne aften. 
 
Med sportslig hilsen 
 
Allan Lotzkat / formand. 
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Næste klubblad 
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Artikler sendes til; 
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Beretning for Aabenraa 
Idræt &  
Gymnastikforening 
v/ Allan Lotzkat / 
formand. 
 
Endnu et spændende år i Aaig er gået. 
Der har været kræfter til flere gøremål,  
nu hvor jeg har kunnet slippe 
bestyrelses- 
arbejdet i Aaig atletik, tri og motion. 
 
Det har betydet, har vi har haft nogle 
gode 
hovedbestyrelsesmøder med en god 
spar- 
ring mellem de enkelte afdelinger. 
Jeg håber de enkelte formænd har gavn  
af disse møder; jeg mærker en god 
spør- 
gelyst om hvordan andre klarer 
forskellige 
problemstillinger. 
 
Vi har aftalt, at vi på det først 
kommende  
bestyrelse møde skal aftale fællesmøde  
med alle bestyrelsesmedlemmer fra 
afde- 
lingerne. Hertil vil blive inviteret 
ekstern  
foredragsholder. 
 
Ellers er det jo i de enkelte afdelinger 
det  
daglige foreningsarbejde foregår. 
 
Hovedbestyrelse arbejdet målrettet 
mod en  

ny hjemmeside og bevilliget et beløb til 
dette  
arbejde.. Bestyrelsens tovholder er Lars 
Bo.   
Dette arbejde vil blive gennemført hen 
over  
forår og sommer. 
Kæmpe tak til Ove for hans arbejde 
indtil 
dette er gennemført.  
 
Lars Bo er i fuld gang med arbejdet 
med  
FRØS – løbet der i år foregår den 4 
maj.  
Det være rart at se endnu flere løbere. 
 
I Petanque arbejder jeg med på 
sidelinien  
for at få nogle flere baner op at stå, idet  
Petanque får stadig flere medlemmer. 
  
Jeg vil her gerne nævne de store 
problemer  
gymnastikken har lidt under i 
forbindelse  
manglende hal timer og gymnastiksale.  
Det kan kommunen ikke være bekendt, 
og det da også i den forbindelse at mit 
møde  
med forvaltningen skal nævnes.  
Sidste år fremlagde jeg et projekt som 
nu  
er forelagt kommunen i detaljer. 
 
Med de problemer man står overfor 
med  
manglende hal kapacitet både til den  
frivillige idræt og skoleelever, tror jeg  
måske lidt naivt at vores projekt har en  
chance.  



 
Mere om det på generalforsamlingen. 
 
Det er med stor glæde at Elite projektet 
Aabenraa nu er indført, og at der er 
store  
ekstra midler fra kommunen til Aaig 
atletik,  
tri & motion som deltager i projektet.  
Jeg bruger en del tid her både som 
hoved- 
formand; men bestemt også at 
atletikmand. 
 
Jeg glæder mig til det kommende år og 
vil 
til slut gerne takke alle i 
hovedbestyrelsen  
for et godt samarbejde også en stor tak 
til 
alle bestyrelses medlemmerne i 
afdelingerne. 
 
 
 
 
  
 
 



Aabenraa Idræt og Gymnastikforening. 
 
 
 
Hovedbestyrelsen: 2008 
 
Formand:  Allan Lotzkat, Skovbrynet 7, 6100 Haderslev. 74521700 
  dkal@mail.dk  

Næstformand: Lars Bo Hansen, Sønderbyen 32, 6534 Agerskov.74835349 
  larsbo@dbmail.dk  
 
Sekretær:  Anne Marie Damgaard, Farverhus 126, 6200 Aabenraa. 
  74627540 amd@c.dk  
 
Kasserer:  Jes C. Wilhelmsen, Fladholm 41 A, 6200 Aabenraa. 
  74620800 wilhelm@post.tele.dk  
 
Suppleanter: 1. suppleant Bodil Nielsen. 74627116 finntorsten@ofir.dk  

2. suppleant Gerd Larsen. 74638238 
gerd.larsen@olympian.org  

 
Afdelingsformænd 
 
Gymnastik: Jytte Thomsen, Fjordmarken 21, 6200 Aabenraa. 
  74628547 
 
Petanque:  Birthe Boysen, Fjordmarken 17, Aabenraa.74626352 
  ferbi@kabelmail.dk  
 
Volleyball: Lars Svoger, Stalholt 12, 6200 Aabenraa. 56959242 
  lasv@kolding.dk  
 
Atletik:  Helge Laursen, Buen 3, Stubbæk, 6200 Aabenraa. 
  74613275 laursenstub@mail.dk  
 
Orienteringssport: Jon Mathiesen, Nr. Hostrupvej 13, 6230 Rødekro. 
  74694576 susjon@tiscali.dk  
 
 
(revisorer Anders Jørgensen & Lars Borst) 



 



 



AAIG O-afdeling  
OK Syd  
Årsberetning for 2009 

 

Tr-løb og andre klubløb 

I 2009 var der på terminslisten i OK 
Syds område i alt 39 træningsløb og 3 
specielle klubløb. Disse løb samlede i 
alt ca. 1000 løbere, hvoraf de ca. 200 
var løbere fra HTF og fra andre 
klubber. Den lidt slidte bemærkning, 
om at møde op til træningsløbene, både 
af hensyn til én selv og ikke mindst af 
hensyn til nye løbere for at vise, at der 
er liv i klubberne, gælder skam stadig.  

Specialarrangementer 

Der blev af SOK afholdt Skt. Hans-løb 
i Als Nørreskov og starten var denne 
gang henlagt til det gamle 
skovfogedsted ”Nygård”, hvor en 
forening med medlemskab i Als-
området kan leje sig ind for at afholde 
arrangementer. Selve løbet var som det 
plejede at være, en god gåtur fra post til 
post med indlagte spørgsmål, der 
krævede kendskab til mere end blot O-
løb. Der var en del foreninger på stedet 
og der var optræden med både musik 
og folkedans, som de mange 
mennesker kunne nyde denne dejlige 
midsommeraften, der sluttede med bål 
og båltale på stranden.  

Nu kendte vi vist ruten – og alligevel 
var den lange rute på de 10 km til 
Julemærkemarchen ændret, dog kun til 
det bedre, idet den nu gik næsten langs 
med fjorden ud til Åbæk Strand og 
derfra til Åbæk Efterskole. Det foregik 
søndag den 6. december, med det 
sædvanlige ophold på efterskolen 
undervejs med Gløgg og æbleskiver. 
Hele 18 deltagere nød den dejlige tur 
og der var som sædvanligt godteposer 
til børnene godt gemt i terrænet af 
nissepigen Solveig. 

Juleløbet i SOK den 13. december løb 
af stabelen i Als Nørreskov med start 
fra ”Nygård”, det gamle skovfogedsted. 
Anne-Marie og Silke stod for 
banelægningen, der fulgte konceptet fra 
tidligere år. Som noget nyt var der 
indlagt julefrokost med sild osv. leveret 
af SOK, som desuden leverede øl, 
vand, kaffe og æbleskiver. Resten af 
julefrokosten blev medbragt af 
deltagerne, og man hyggede sig 
gevaldigt efter de ca. 4 km i skoven.  

Klubmesterskabet 

I lighed med sidste år var det igen 
HTF, der havde sagt ja til at stå for OK 
Syds klubmesterskab. Denne gang 
skulle det afvikles den 31. oktober i en 
helt nytegnet Stursbøl Plantage, der er 
ved at komme sig rigtig godt efter 
orkanen i 1999. Det var Søren 
Bertelsen, der havde kringlet banerne 
til OK Syd-løberne. 



Tillykke med klubmesterskabet til 
følgende OK Syd-løbere: 

D-10 Karoline Holst Matthiesen 
D 11-12 Lise Termansen 
D17-20 Dorthe Kühl Petersen 
D35-44 Helle Termansen 
D45-54 Hanne Ljungberg 
D55- Silke Bohlbro 
H 11-12 Andreas Holst Matthiesen
  
H17-20 Kristoffer Ramsgaard 
H21- Rasmus Ejlersen 
H45-54 Karsten Jøhnk 
H55-64 Jørn H. Klausen 
H65-74 Mogens E. Thomsen 
H75- Hans Kammann 

Sønderjyske mesterskaber 

Det var SOK, der skulle arrangere SM-
nat i Als Nørreskov den 20. marts og 
man benyttede lokalerne på det 
tidligere skovfogedsted  ”Nygård” som 
stævnecenter. OK Syd fik de følgende 
sønderjyske mestre: Karsten Jøhnk i 
H45-54, Jørn H. Klausen i H55-64, 
Hanne Ljungberg i D45-54 og Anne-
Marie Jensen i D35-44. Tillykke til de 
sønderjyske mestre. Natløbet sluttede 
med en hyggelig sammenkomst med 
varm suppe, kaffe og kage m. m. 
hvilket bekom deltagerne godt. Tak til 
SOK for et hyggeligt arrangement. 

SM-individuelt blev afviklet af HTF 
den 5. juni på Rømø Nørreland. Der 
var mange andre klubber med end de 
sønderjyske klubber og det blev faktisk 

til et mellemstort løb med ca. 130 
deltagere. OK Syd fik følgende 
sønderjyske mestre: Karsten Jøhnk i 
H45-54, Dorthe Kühl Petersen i D17-
20, Anne-Marie Jensen i D35-44 og 
Lise Termansen i D-10. Tak til HTF for 
et godt SM-individuelt. 

AAIG O-afdeling stod for SM-stafet i 
Søgård Skov den 23. august og for 
første gang blev et nyt startsted mod 
vest ved Søgård Hovvej anvendt. 
Stedet viste sig at være yderst velegnet 
til formålet og da solen strålede fra en 
blå himmel, var rammerne i orden. 
HTF havde tilmeldt 9 hold og OK Syd 
havde tilmeldt 7 hold, men sidstnævnte 
havde åbenbart fået sat det rigtige hold 
sammen, idet holdet bestående af Jørn 
H. Klausen, Hans Kammann og 
Karsten Jøhnk løb af med sejren. Stort 
tillykke til jer! Tak til Mogens og 2 x 
Michael m. fl. for et godt arrangement. 

Det sidste SM var SOKs klubmatch, 
der blev afviklet i den fine nytegnede 
Roden Skov ved Gråsten den 14. 
november. Bane 1 blev vundet af HTF 
med 61-44, bane 2 blev også vundet af 
HTF med 72-34, bane 3 blev derimod 
vundet af OK Syd med 65-41 og bane 4 
blev også vundet af OK Syd med 21-
16. Når man lægger det hele sammen 
blev det til en sejr til HTF over OK Syd 
med cifrene 190-164. Tillykke med 
sejren HTF! Karsten blev nr. 2 på bane 
1, Dorthe nr. 1 på bane 3, Ove nr. 2 på 



bane 3, Mogens nr. 3 på bane 3, Anders 
nr. 2 på bane 4 og Lise nr. 3 på bane 4.   

Kredsmesterskaber 

Der var kun det ene kredsmesterskab i 
2009, nemlig KM-lang, der blev 
afviklet den 6. september i Langesø 
Nord med Odense OK som arrangør. 
OK Syd havde hele 19 deltagere med 
og det blev til en 1. plads til Lise 
Termansen og en 4. plads til Karoline 
Holst Matthiesen i D-10, en 3. plads til 
Dorthe Kühl Petersen i D-18, Helle 
Termansen blev nr. 1 i D21-C, Hanne 
Ljungberg blev nr. 2 i D50-, Edit 
Thomsen blev nr. 2 i D65-, Andreas 
Holst Matthiesen nr. 1 i H-12B, 
Karsten Jøhnk nr. 1 i H45- og Henrik 
Justesen nr. 1 i H80-. Stort tillykke 
med jeres flotte placeringer og 
medaljer. 

Jysk/Fynske mesterskaber 

Den 15. maj afholdtes der JFM-sprint i 
Jelling By, arrangeret af OK Gorm  og 
som sædvanligt var deltagerne Hanne 
Ljungberg, der blev nr. 6 i D45-54 og 
Karsten Jøhnk, der blev nr. 3 (ud af 27) 
i H45-54. Tillykke! 

JFM-stafet blev afviklet i Ål Plantage 
ved Oksbøl med Esbjerg og West som 
arrangør den 8. august. I klassen 
D/H185 blev vort hold bestående af 
Hanne, Henrik og Sten Olof en sikker 
vinder. Stort tillykke med sejren! I 
klassen H60- deltog vi med et hold 
bestående af Mogens, Birger og Frede, 

som opnåede en 7. plads. Yderligere et 
hold bestående af Ove, Dorthe og 
Anne-Marie opnåede en 9. plads i 
klassen Stafet Åben. 

Dagen efter, den 9. august, var der 
JFM-lang i Vrøgum med Esbjerg og 
West som arrangør. OK Syd havde hele 
19 løbere med i det gode vestjyske 
terræn. Det blev til en førsteplads til 
Lise Termansen i klassen D-10 og en 
førsteplads til Andreas Holst 
Matthiesen i klassen H12B. Helle 
Termansen blev nr. 2 i D21-C, Henrik 
Justesen nr. 4 i H80-, Susanne Holst nr. 
5 i klassen D35-B og Karoline Holst 
Matthiesen nr. 5 i D-10. 

Danske mesterskaber 

AAIG O-afdeling havde af DOF fået 
den store opgave at arrangere DM-nat i 
Søgård Skov den 4. april 2009. 
Opgaven vanskeliggjordes af 
jernbanen, der delte skoven i 2 stykker 
med en tvungen overgang. Der valgtes 
derfor en løsning med 2 starter og 
bustransport til den sydlige del. I 
samarbejde med Søgårdlejren, 
Aabenraa Beredskab, Sønderborg OK, 
Hjemmeværnspolitiet, 4-5 skovejere og 
mange andre lykkedes det at få afviklet 
et succesfuldt DM-nat. Det var rigtig 
godt med stævneplads indenfor hegnet 
til lejren og med mål lige udenfor 
hallen, hvor der lunt og hyggeligt  
inden døre var kiosk, borde og stole, 
der var pyntet op, resultatophæng og 
medaljeoverrækkelse, hvilket vi fik ros 



for. Der var også ros til banelægger 
Bent Petersen og banekontrol Steffen 
Alm, HTF  for nogle gode baner. 
Stævnekontrol Poul Larsen, Esbjerg 
var en god støtte for hele arrangementet 
og for stævneleder Jon Matthiesen 
under hele forløbet. Der blev ikke brug 
for juryformand Mogens Nielsen, OK 
West og hans jury, hvilket skal ses som 
noget positivt. En stor tak rettes til 
officials og alle hjælperne for jeres 
store indsats. Stævnet samlede 266 
løbere, hvilket var lidt skuffende, idet 
DM-nat året før havde samlet ca. 320 
løbere. Stort tillykke til Maja Alm, 
HTF, der er en tidligere AAIG-er, som 
vandt klassen D21 sikkert, medens Jørn 
H. Klausen, OK Syd fik en flot 10. 
plads i klassen H50. 

OK Syd havde 2 løbere med til DM-
sprint i Vordingborg den 25. april. 
Hanne Ljungberg fik en 11. plads i 
D50- og Karsten Jøhnk fik en 12. plads 
i H45-. En DM-type, hvor det gælder 
om at tænke hurtigt, samt løbe hurtigt 
og præcist. 

Til DM-ultralang den 26. april i 
Harager Hegn/Grib Skov Nord var der 
ingen deltagere fra OK Syd. 

OK Gorm og Kolding OK stod for 
DM-mellem i Gødding Skov den 29. 
august. Vi havde fra OK Syd 6 løbere 
med og det blev til en 3. plads og 
medalje til Henrik Justesen. Du får et 
stort tillykke. 

Århus 1900 stod for DM-stafet i 
Velling Snabegård den 12. september. 
OK Syd havde et hold med i klassen 
H55- bestående af Jørn H. Klausen, 
Kristian Toustrup og Sten Olof 
Jansson, som opnåede en 10. plads ud 
af 17 hold. Desuden et hold i klassen 
H60- bestående af Mogens E. 
Thomsen, Frede Jacobsen og Birger 
Jønsson, som opnåede en 17. plads ud 
af 19 hold. 

Linå Vesterskov dannede en fin ramme 
om DM-lang den 13. september med 
OK Pan Århus som arrangør. OK Syd 
havde 10 deltagere med og Lise 
Termansen fik en flot 4. plads i D-10, 
samt Karsten Jøhnk en flot 8. plads i 
H45-. 

Danmarksturneringen i 3. division 

Divisionsturneringen i 2009 kørte efter 
det samme koncept som året før. Vore 
konkurrenter i 3. division var 
nedrykkerne fra Svendborg/OPI og 
vore gamle kendinge West/Ribe. Det så 
godt ud for OK Syd efter den første 
match i Trente Mølle arrangeret af 
Faaborg, fordi vi fik alle 4 matchpoint, 
dog kun ved med ét sølle løbspoint at 
slå Svendborg/OPI. I den anden match 
i Søndermarkskoven ved Vejle 
arrangeret af Snab tog Svendborg/OPI 
hævn ved at tage de 4 matchpoint og 
slå os med hele 20 overskydende 
løbspoint. Stillingen var derfor uafgjort 
6-6-0 før op-ned matchen i Rømø 
Sønderland 25. oktober arrangeret af 



HTF. Alle vore drømme brast 
imidlertid, da Svendborg/OPI fik den 
totale sejr ved at løbe med alle 6 
matchpoint foran Esbjerg med 4 
matchpoint, Kolding med 2 matcpoint 
og OK Syd, der måtte nøjes med et 
rundt 0. Tillykke til Svendborg/OPI og 
Esbjerg, der således løber i 2. division i 
2010. Kolding måtte lide den tort, at 
skulle løbe i 3. division i 2010 sammen 
med os og West/Ribe. 

Arrangementer for ungdomsløbere 

Der har været afholdt 3 vinterkurser og 
sommerlejr i hver af grupperne for 
ungdommen og vi har haft nogle unge 
friske løbere af sted på disse kurser. Et 
af vinterkurserne stod AAIG O-
afdeling ved Michael Termansen for og 
der blev ved den lejlighed løbet i 
Aabenraa Sønderskov og Nørreskov. 
Det er tydeligt at se på deres resultater, 
at de unge, der deltager i disse 
arrangementer, får lært noget om, 
hvordan man løber O-løb. 

I kampen om ungdomspokalerne vandt 
Lise Termansen D-10 med maksimum 
600 point for alle 6 løb. Tillykke til 
Lise med det flotte resultat. Karoline 
Holst Matthiesen blev nr. 7 i samme 
klasse ved at deltage i 3 af løbene og 
fik 275 point. I D17-20 blev Dorthe 
Kühl Petersen nr. 4 med 479 point efter 
en hård kamp om pladserne 3, 4 og 5. I 
H13-14 blev Anders Termansen nr. 15 
med 171 point for at deltage i 3 af de 6 
løb. 

Vi fik Dorthe udtaget til KUM 
(kredsungdoms-matchen), hvor den 
individuelle match foregik i Palsgaard 
og stafetten i Ryekol. Det skete den 9. 
og 10. maj arrangeret af Horsens. 
Tillykke med udtagelsen til Dorthe, der 
var glad for at være med, men mødte 
nogle stærke modstandere. 

Større (åbne) arrangementer 

AAIG O-afdelings årlige Grænsedyst 
blev afviklet i Søgård Skov på kortet 
fra DM-nat. Det skete den 21. maj på 
Kr. Himmelfartsdag med stævneplads 
på det tidligere Søgård Camping. 
Stævneleder Kirsten Illum Jacobsen 
kunne konstatere ca. 150 deltagere, der 
fik sig en god tur i skoven og fik nydt 
kaffen med wienerbrød efter løbet. Da 
der kun var et begrænset antal tyskere, 
ville det være forkert at udråbe en 
vinder af landskampen, men tillykke til 
HTF, der igen tilegnede sig 
vandrepokalen som den bedste klub. På 
vegne af løbsledelsen skal der her lyde 
en stor tak til alle hjælperne for jeres 
indsats både før, under og efter 
stævnet. Der var flere gode resultater til 
OK Syd: Nummer 3 blev både Bjarne 
Johansen i H35-44, Hans Kammann i 
H75-, Hanne Ljungberg i D45-54 og 
Kristian Toustrup i H55-64. Nummer 2 
blev både Henrik Justesen i H75-, Jørn 
H. Klausen i H55-64 og Thøger 
Pallesen i Beg. Nummer 1 og vinder 
blev både Karsten Jøhnk i H45-54, 
Dorthe Kühl Petersen i D17-20 og Lise 



Termansen i D-10. Tillykke med de 
gode resultater. 

Den østlige del af Gråsten Skov og den 
nytegnede Roden Skov på hver sin side 
af Felstedvej dannede en smuk ramme 
om et B-løb, 1. divisionsmatch den 27. 
september arrangeret af Sønderborg 
OK, SOK. Løbet samlede 317 
deltagere, hvilket må siges at være 
meget pænt, når man tager 
beliggenheden helt ude i udkanten af 
sydkredsen i betragtning. Ringrider-
pladsen i Gråsten by var en udmærket 
stævneplads, hvor der også var plads til 
alle bilerne. De 12 OK Syd deltagere 
kom fortrinsvis fra Aabenraa-egnen, da 
SOK havde brug for sine egne som 
hjælpere. Det blev til en 4. plads til 
Lise Termansen på bane 8 og en 10. 
plads til Dorthe Kühl Petersen på bane 
2B. 

Påskeløb 

Det legendariske påskeløbs 1. etape 
foregik i Stråsø, 2. etape i en del af 
Husby og 3. etape i en anden del af 
Husby. Det var nogle dejlige terræner, 
hvor arrangørerne fra Holstebro og 
Herning havde fået lavet nogle gode 
baner. Lise Termansen fik pladserne 4-
1-1 og sluttede som nr. 1, Louise 
Nielsen fik pladserne 2-3-4 og sluttede 
som nr. 3, Henrik Justesen fik 
pladserne 4-2-4 og sluttede som nr. 2. 
Tillykke til jer med de flotte 
placeringer. Der deltog 26 løbere i alt 
fra OK Syd, som igen havde hver deres 

klubtur. AAIG-erne havde lejet nogle 
dejlige hytter på Vedersø Klitcamping, 
mens SOK-erne holdt til i Ulfborg. Da 
børnene fra AAIG skulle på jagt efter 
påskeharen, viste det sig, at jagten 
foregik på privat grund, men ejerne 
viste sig at være flinke og vi fik lov til 
at jagte videre. Der var som sædvanligt 
en god stemning på stævne-pladserne 
og solen skinnede fra en næsten skyfri 
himmel. Det var et godt påskeløb. 

Andre åbne løb 

Der var B-løb 1. divisionsmatch i 
Tybrind den 22. marts med OK Melfar 
som arrangør. OK Syd havde 14 løbere 
med og Karsten Jøhnk opnåede en 2. 
plads på bane 2C, Lise Termansen blev 
nr. 4 på bane 8, Louise Nielsen nr. 6 på 
bane 7B og Anders Termansen nr. 8 på 
bane 7A.  

Vejle-stafetten blev afviklet i Højen 
Skov den 14. juni med OK Snab som 
arrangør. I klassen Light blev vort hold 
bestående af Dorthe, Anders, Lise og 
Michael T nr. 5. Dernæst havde vi 2 
hold med i klassen Classic og det ene 
hold bestående af Karsten, Hanne, 
Birger og Ove blev nr. 29, mens det 
andet hold bestående af Jørn, Anne-
Marie, Frede og Mogens blev nr. 32. 

OK Syd havde også deltagere med til 
VestJysk 2-dages den 27. og 28. juni. 
Løbene blev afviklet henholdsvis i 
Stråsø og Sønder Vosborg Hede af 
VestJysk O-klub. 



Den årligt tilbagevendende Vikinge-
dyst fandt sted den 4. og 5. juli med 
HTF som arrangør. Der blev løbet i 
Revsø Skov og Stursbøl Plantage. Vi 
havde som sædvanligt løbere med. 

Til Skawdysten arrangeret af Skagen 
OK og Skive Amok deltog 7 løbere fra 
OK Syd. Løbet afvikledes den 11. og 
12. juli i Kirkemilen Syd og Nord. 
Louise Nielsen deltog i turistklassen og 
blev henholdsvis nr. 2 og nr. 1. 

OK Syd havde 12 deltagere med til et 
B-løb i Herslev/Sdr. Vilstrup arrangeret 
af FROS den 16. august. Løbet var 
samtidig en 1. divisionsmatch og helt 
fænomenalt vandt Karsten Jøhnk bane 
2A, han løber normalt H45. 

Midgårdsormen tog OK Gorm og 
Kolding OK sig af den 30. august i 
Frederikshåb Plantage. Til 10-mands 
stafetten Odin havde OK Syd 2 hold 
med: Hold 1 bestod af Frede, Jørn, Sten 
Olof, Dorthe, Michael N, Jon, Anne-
Marie, Hans Moos, Allan og Bjarne 
Joh. Hold 2 bestod af Karsten, Rasmus, 
Kristian, Michael T, Ove, Hanne, 
Mogens, Henrik, Helle og  John. Der 
var i alt 29 hold med og vort hold 2 
blev nr. 15 og hold 1 blev nr. 26. Vi 
havde også et hold med i 4-mands 
stafetten Tjalfe, der opnåede en 13. 
plads, nemlig Andreas, Karoline, Lise 
og Anders. Flot af OK Syd med så 
mange deltagere. 

Korttegning 

SOK er fortsat med nytegningen af den 
vestlige del af Gråsten Skov, så der fra 
næste år foreligger et nyt kort over hele 
skoven. Efter nytår går man i gang med 
at tegne Kelstrup Plantage, hvor der er 
planlagt et stævne i oktober 2010. 
AAIG O-afdeling har travlt med at 
tegne Hjelm Skov, der skal bruges til 
den årlige Grænsedyst den 13. maj 
2010, men måske ændres skoven til en 
anden grundet den lange vinter. 

Medlemmer 

Hvordan får vi nye medlemmer? Det er 
det stadigt tilbagevendende spørgsmål 
og i begge klubber i OK Syd kører man 
nogle Intro-løb i april-maj for om 
muligt, at få nogle til at komme og 
prøve et O-løb. Der kommer også 
nogle stykker, men kun et fåtal bliver 
hængende. Det har vist sig, at klubbens 
hjemmesider får lige så mange til at 
henvende sig. Medlemsskaren holder 
sig således næsten på et konstant 
niveau, men vi kunne godt bruge nogle 
flere unge eller yngre personer. 

Klubsamarbejdet OK Syd  

Samarbejdet mellem Sønderborg OK 
og AAIG O-afdeling kører på sit 16. år 
på næsten samme koncept. Vi stiller op 
til de populære divisions-matcher under 
navnet OK Syd. SOK afholder sin 
traditionelle klubmatch, hvor OK Syd 
optræder som et hold. Vi afholder 
klubmesterskab, vi holder et fælles OK 
Syd-klubblad og vi tilmelder fælles til 



alle former for åbne løb, hvor vi 
optræder samlet som OK Syd.   

Klubinformation 

Man må sige at der i tidens løb er skabt 
en rigtig god adgang til information om 
forhold der vedrører O-løb i snart sagt 
alle afskygninger. De 2 klubber i OK 
Syd har hver deres hjemmesider med 
link til hovedforening, sydkredsen og 
DOF, samt link til en række andre 
hjemmesider. Ud over dette har vi fået 
et meget nyttigt arbejdsredskab i form 
af hjemmesiden O-service, hvor 
klubberne kan oprette løb, hvor man 
helt uden besvær kan foretage 
løbstilmelding, hvor der oprettes 
medlemsliste, føres løbsregnskab for 
den enkelte løber osv. osv. Dog 
udkommer skam stadigvæk det 
hæderkronede OK Syd-klubblad 4 
gange årligt.     

Danmarksturneringen B-løb i 2010 

Det lykkedes ikke for OK Syd at rykke 
op, så vi tager endnu et år i 3. division, 
hvor B-løbene i 2010 er som følger: 

Søndag den 2. maj løbes i Frodeslund 
med OK Esbjerg som arrangør.  

Søndag den 26. september løbes i 
Gødding Skov med OK Gorm som 
arrangør.  

Søndag den 24. oktober er der op-
/nedryknings-match for både 2. og 3. 
division – skov og arrangør er ukendt  i 
skrivende stund.  

Alle, der kan kravle, gå eller løbe, 
anmodes om at tilmelde sig, hvad man 
kan overkomme af de nævnte matcher. 

Øvrige større arrangementer i 2010 

Grænsedyst den 13. maj i Hjelm Skov 
med AAIG O-afdeling som arrangør. 

SM-stafet den 16. maj i Als Nørreskov 
med SOK som arrangør. 

SM-individuelt 5. juni i Jørgensgård 
med AAIG O-afdeling som arrangør. 

B-løb og 1. divisionsmatch den 19. 
september i Søgård med AAIG O-
afdeling som arrangør. 

B-løb op-/nedrykningsmatch for 1. og 
2. division den 17. oktober i Kelstrup 
Plantage med SOK som arrangør. 

Klubmatchen mellem HTF og OK Syd, 
hvor SOK er arrangør, er i skrivende 
stund endnu ikke fastlagt. 

Afslutning 

Her til slut vil jeg takke alle vores 
medlemmer for jeres indsats i det 
forløbne år 2009. Min tak går til løbere, 
hjælpere, banelæggere, arrangører, 
ledere, tilmeldere, korttegnere, Emit-
folk, økonomi-folk, klubblads-
redaktører, WEB-mastere, bestyrelses-
medlemmer og udvalgsmedlemmer, 
samt alle andre, der har ydet et bidrag. 
En stor tak skal lyde til skovvæsenet, 
dvs. statsskovdistrikt Sønderjylland, 
der via et godt samarbejde i det 
forgangne år, har hjulpet O-sporten på 



vej, ud i skoven, hvor vi helst vil dyrke 
den. Vore naboklubber i det 
sønderjyske område får ligeledes en 
stor tak. Uden jer at konkurrere imod 
ville det ikke være nær så spændende at 
tage til O-løb ude i skoven. Med ønsket 
om god fremgang for OK Syd, håber 
jeg på mange spændende dyster i 
skoven i det nye år 2010. 

Med O-hilsen fra Jon Matthiesen, 
formand. 

 

OBS! Generalforsamling. 

Der afholdes generalforsamling i AAIG 
som helhed, som det kan læses forrest i 
dette blad. 

Det afdelingsmøde, der går forud for 
AAIG’s generalforsamling, har O-
afdelingen allerede afholdt lørdag den 
30. januar i klublokalet på Aabenraa 
Stadion. Derfor ses vi først i O-
afdelingen klokken 20:00 til general-
forsamlingen med kaffe og lagkage i 
begyndelsen. 

 





 



 



AA.I.G. 
Gymnastikafdelingen 
 
Formandsberetning 2009/2010 
 
Motionsaften 
Vi sluttede sæsonen 2008/09 med 
motionsaften på Skyttegaarden den 4. 
februar. Igen et vellykket arrangement. 
 
Sodavandsdiskotek. 
Den 20. februar var der 
Sodavandsdiskotek for de 8 – 12-årige. 
Der mødte 80 festklædte børn op i 
”Huset”. Børnene dansede rigtig meget 
og stemningen var god. 
 
Fastelavn. 
230 børn og voksne mødte op for at slå 
katten af tønden. Når børnene har slået 
tønderne ned, er det forældrenes tur. De 
voksne morer sig lige så meget som 
børnene. De er et dejligt publikum. 
Eftermiddagen sluttede med 
fastelavnsboller – saft og kaffe. 
 
Vandskade. 
Den 23. februar kom der vandskade på 
Rugkobbelskolen. Alle hold skulle 
flyttes til Brundlundskolen og 
deltagerne skulle være meget fleksible i 
omklædningsrummene. En stor tak fra 
gymnastikudvalget til alle som var 
berørte omkring dette. 
 
Sæsonstart. 
Sæsonen startede med et fælles møde 
for alle instruktører, hjælpeinstruktører 
og gymnastikudvalget. 
Dagsordenen var: 

- Ryste sammen aktiviteter for alle 

- Musik til træning og opvisninger 
- Hvilke forventninger har vi til 

hinanden. 
- Alle skulle deltage aktivt,   
 
Dresscoden var træningstøj 
Vi havde nogle gode timer sammen. 
Der var leg – lytning og sjov, samt 
en lille pause midt på dagen. 
Kursuslederne fra DGI var Petra 
Vig Jørgensen og Jens Juulsgaard. 
 
Sæson 2009  
Sæson 2009/10  skulle starte 
mandag den 7. september. Torsdag 
eftermiddag den 3. september fik 
jeg besked om at Brundlundskolens 
gymnastiksale var lukket til 
efterårsferien. Det var med meget 
kort varsel, der skulle findes timer 
til fem gymnastikhold. Jeg vil her 
sige tak for hjælpen til 
Rugkobbelskolen, Aabenraa 
Friskole, Nygadeskolen, Aabenraa 
Svømme- og Idrætscenter og Det 
tyske gymnasium. 
Beskeden kom så at vi ikke kunne 
starte efter efterårsferien, men 
måske i det nye år. Vi har valgt at 
blive, hvor vi er sæsonen ud. Vi må 
se hvad der venter os næste sæson   
( en ny hal måske ) 
 

    Foreningskursus. 
I oktober havde gymnastik-
afdelingen et modtagningskursus for 
alle instruktører og hjælpe-
instruktører. 

     I november fik vi besøg af  DGI-   
     Karavanen. Der var mødt 70 børn  
    op. Redskabsrummet blev tømt, og  



 sammen med DGI-redskaberne  var 
der rigtig mange udfordringer. To 
instruktører fra DGI og nogle af vores 
egne instruktører havde en god 
eftermiddag. 
 
2010  
Vi mangler endnu at holde tre af vores 
faste arrangementer. 
Jeg glæder mig nu til vores 
gymnastikopvisning med glade børn og 
instruktører. 
Endnu en gang tak til medlemmer, 
børn, forældre og instruktører, som har 
været meget forstående.  
. 
Jytte Thomsen 
 
Sommergymnastik. 
Sommergymnastik starter fra tirsdag 
den 13. april til 15. juni kl. 17 – 18 i 
Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. 
Instruktør er Dorthe Kragh. 
 
 
 
Gymnastikudvalget : 
Jytte Thomsen (formand) 
Fjordmarken 23, 6200 Aabenraa 
tlf. 7462 8547 
 
Anne Marie Damgård    
Farverhus 126, 6200 Aabenraa 
tlf. 7462 7540 
E-Mail: amd@c.dk 
 
Gitte Lone Sørensen    
Birkeparken 52 6230 Rødekro 
tlf. 7462 9373 
e-mail: glrurup@webspeed.dk 
 

 
Ellen Thygesen 
Svinget 22, 6200 Aabenraa 
tlf. 7462 4084 
e-mail: emwt@pc.dk 
 
Sandra Heiberg Jensen 
Frueløkke 346, 6200 Aabenraa 
tlf. 2880 8224 
E-mail : sandrajensen@webspeed.dk 



 

AAIG petanque afd. 
Årsberetning 2009 

 
Strandpetanque 
AAIG petanque, Søgård petanque og 
Aabenraa petanque  slog sig sammen  
om at spille åben spil på Aabenraa 

strand, 
det var en kæmpe succé .Alle blev 

enige om 
at det skulle gentages og det blev det så  
i gen  i oktober mdr, 
 
Frøs Petanque Mesterskab. 
Den 16 maj havde vi Frøs Herred 

Mesterskab  
Arrangeret af AAIG petanque. 
I alt 122 spillede hele dagen. 
Spillet startede kl. 9.30 og kl. 15.30 
kunne finalen afvikles. 
Guldmedaljen gik til  
Conny Wolf og Arne Mathiesen 
Sølvmedaljen til 
Hans Hansen og Kim Petersen , Visby 
Bronchemedaljen til 
Knud Christensen og Ole Ehmsen, 

Ballum 
 
 
Klubmesterskab 
Klubmesterskabet blev afviklet 
,I Single og Double 
Klubmester blev  
Conny Wolf og Preben Andersen 
Single   Klubmester blev 
Preben Andersen 
 
Sommerturnering. 
DGI´s sommer turnering , hvor der var 
Single-Double  og Kvartet 

AAIG petanque havde ialt seks hold 
med. 

Double var der to hold,  
Kvartet  i alt tre hold. 
Single  fik  
AAIG  en Sønderjysk mester 
i Petanque 
Georg Ahrends,,  stort tillykke. 
 
Kugler i natten    
AAIG petanque hyggede sig i natten. 
48 mødte op til grillfest. 
alle fik maven godt fyldt op 
før aktiviteterne gik i gang. 
Aftenen bød først på at kuglerne 
skulle kastet i et bildæk. 
vinderen blev  
Conny Wolf. 
Dernæst blev petanque spillet  
sat i gang og det sluttede i de små 
nattetimer.Vinderen  blev Arne 
Mathiesen Alle spillede med en lille 
lommelygte banerne var lyst op med 
mange fakler. 
Afslutning 
Til slut vil jeg takke alle vores 
medlemmer for jeres indsats i det  
forløbne år. 
Takken går til hjælpere, baneudvalget 
stævneledere og alle andre, der har  
ydet et bidrag. 
En særlig stor tak til  
bestyrelsesmedlemmerne 
Med ønsket om fremgang for - 
AAIG petanque 
håber jeg på mange gode 
dyster  i det nye år 2010 
Birthe Boysen, formand 
 



Petanqueudvalget : 
Birthe Boysen (formand) 
Fjordmarken 17, 6200 Aabenraa 
tlf. 74626352 
mail. ferbi@kabelmail.dk 
 
Else Marie Petersen (næstformand) 
Tøndervej 141 6200 Aabenraa 
tlf. 29870741 

 
Rie Holm  ( kasserer) 
Petersborg 19  6200 Aabenraa 
tlf. 74620532 
mail. rieholm@webspeed.dk 
 
Stævneleder 
Georg Ahrends 
Sandved 60 6200 Aabenraa 
tlf.74621710 

året 2009 var et godt år for 
petanque.  afd. antallet af 
medlemmer, steg ca 35% vi er nu i 
alt 75 der spiller petanque. 

Vi ser gerne, at også  ungdommen 
melder  sig  i  klubben. 

Vi har tolv baner, men da det efter- 
hånden er  i underkanten. 
søger vi i øjeblikket ved Kommunen 
om flere baner. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vi træner  tre gange ugentlig, hele 
året 

(sommertid)     Tirsdag,Torsdag  kl. 
18.30 
Lørdag kl. 13.00 
( vinter )           Tirsdag Torsdag  kl. 
10.00 
Lørdag kl. 13.00 
 

Kontakt person til afdelingen 
Birthe Boysen (formand) 
 



Succes i 1. division  
og Beachvolley over 
grænsen 
 
Af Lars Svoger, fmd. Aaig Volley 
 
Årets sportslige højdepunkt var, at 
vores herrer bevarede pladsen i 1. 
division, der er landets næstbedste 
række. Vi var noget usikre, da vi 
rykkede op, men vi har bevist, at vi 
hører hjemme i rækken. 
 

 
Vores divisionsherrer i kamp mod 
Lyngby i 1. division. 
 
Den flotte indsats er også belønnet af 
Aabenraa Kommune Eliteidrætspulje, 
hvor vi fik 3.000 kr. til en træningslejr 
forud for sæsonen 09/10. Det har været 
til stor hjælp i år, hvor vi tiltrækker 
spillere fra hele Sønderjylland, Kolding 
og Ribe. 
 
Vi håber, at kunne fastholde pladsen i 
1. division og være det fornemmeste 
bud på volleyball i Syd- og 
Sønderjylland. Lige for tiden søger de 
unge talenter mod Aabenraa, når de vil 
udvikle sig som volleyballspillere. 
 

 
De høje volleyherrer i de grå 
hættetrøjer måtte stå bagerst ved 
eliteidrætsreceptionen på rådhuset. 
 
Damernes aften 
Da Aaig volley er det ene af blot to 
damehold, der er tilbage i 
Sønderjylland, har vi gjort en aktiv 
indsats for at få piger ud på 
volleybanerne. 
 
I efteråret var vi værter for ”Damernes 
aften” i DGI, hvor det lykkes at samle 
hele damehold, der normalt ikke spiller 
turnering. Vi vil fastholde og meget 
gerne udvikle det, så damevolley ikke 
uddør i vores landsdel. 
 

 
Det ene af Aaigs hold, der var værter 
for dameaften i DGI regi. 



Volley for alle 
Samtidig med succesen for vores 
divisionshold har vi valgt at have et 
DGI hold for herrer.  
 
Både det hold og vores damehold er 
indgangen for mange nye spillere. Det 
er ikke alle, der holder ved, men vi 
ønsker at Aaig skal være en klub, hvor 
alle kan komme til at spille. Derfor er 
det afgørende for os, at der er hold for 
alle – uanset niveau. 
 
Velkomstpakke 
Aaig Volleyball valgte fra begyndelsen 
at være med i Aabenraa Kommunes 
velkomstpakke. Vi tilbyder et ½ års 
gratis kontingent og får faktisk spillere 
af den vej.  
 
Selvfølgelig skal vi fraregne den 
manglende indtægt, men vi tiltrækker 
nye spillere på den måde. Så vi ser den 
som en ”billig” måde at profilere 
afdelingen og klubben på. 
 
Drømmen er kidsvolley 
Nu fungerer klubben nogenlunde på 
seniorplan - hvor vi dog går helt ned til 
14-15 år.  
Men vores mål er stadig er få 
kidsvolley op at stå, men der mangler 
lige de par ekstra hjælpere, der kan 
give et nap med og sætte det i gang – 
men det kommer. 
 
Sideløbende med den sportslige succes 
er der fester og andet socialt samvær på 
tværs af holdene. En del, som vi også 
ser som væsentlig forudsætning for en 
velfungerende klub. 

Beachvolley over grænsen  
Til vores årlige beachvolleystævne 
forsøgte vi at gøre en ihærdig indsats 
for at tiltrække deltagere fra begge 
sider af grænsen.  
 
Vi må bare erkende, at vejret er en 
altafgørende faktor, når der skal spilles 
beachvolley.  
 
I 2009 stoppede regnen blot 10 
minutter før stævnets start, og dermed 
udeblev de hold, der normalt melder 
sig til lige før stævnestart. 
 
Vi havde dog 31 hold, og vi tror fortsat 
på succes. Det grænseoverskridende 
blev i 2009 stablet på benene takket 
være et EU tilskud, fra regionens 
Kulturbro pulje. 
 
Det har givet os mulighed for at 
investere i udstyr, så vores 
beachstævne i august fremstår endnu 
mere professionelt. Det vil hjælpe os 
fremover, når stævnet afvikles. 
 
 

 
31 hold deltog i Frøs Beach Cup 2009. 
 
 



Beretning for AAIG 
atletik, tri og motion 
2009. 
 
Ved fritids- og kulturudvalgets årlige 
reception på Rådhuset optrådte vores 
afdeling flere gange i formandens 
beretning, selv om der jo nærmest er et 
utal af foreninger og aktiviteter inden 
for området. Det var den permanente 
afmærkning af Bjergmarathonruten og 
atletikkens optagelse i kommunens 
eliteprojekt. Ting der igen peger på et 
stort og aktivt år. 
Sidste år nævnte jeg, at medlemstallet 
var det højeste nogensinde – omkring 
390, men måske noget opreklameret, 
da der var flere, der burde være slettet. 
I dag ligger vi nok på omkring 350, 
uden af man kan sige, at tallet samlet 
reelt er faldet. 
 
Atletikaktiviteten. 
Den store nyskabelse var oprettelsen af 
kommunens eliteprojekt med os som en 
af de 3 deltagere. Disse tilførte midler 
har betydet et forøget træningstilbud. 
Bl.a. har vi en kastetræner til at komme 
fra Esbjerg hver 14 dag. Der er blevet 
mere erfaringsudveksling i træner-
gruppen, selv om det også har været en 
omstilling for flere med det tætte 
samarbejde. Vi har været på en ekstra 
træningstur i kraft af projektet, ligesom 
der har været en resultatsmæssig effekt. 

Flere andre positive ting kunne nævnes. 
Det stiller så også krav til os på 
forskellige områder, (pr, styring, orden,  
stabilitet osv), men det behøver jo ikke 
at være negativt. 
Resultatmæssigt har det været en god 
sæson, hvor fremgangslinjen er fortsat 
med bl.a. 6 danske ungdoms-
mesterskaber + andre medaljer. 
Desuden mange mesterskaber og 
medaljer ved vestdanske, sønderjyske 
og landsmesterskaber.  
På seniorfronten måtte vi til gengæld 
opleve, at kvindeholdet røg ud af 
elitedivisionen. Med det klart yngste 
hold i turneringen (her lider vi jo under 
fraflytningsproblematikken) var det 
ikke uventet, men det kan jo sende for-
virrende signaler ud. En 3. plads i 
landsturneringen for  12-15 års piger og 
et vestdansk holdmesterskab for 12-13 
års piger viser, at der er forstærkninger 
undervejs. Klubbens stærkeste kort 
Anne Møller, der er under uddannelse i 
Århus, og som bl.a nyder godt af en vis 
støtte fra kommunens elitepulje, havde 
ikke den bedste sæson, men leverede 
dog flere flotte resultater i ind- og 
udland. 
Vi har det sidste par år måttet sige nej 
tak til større stævner på stadion, da  
tidtagningsanlægget var slidt op. I disse 
sparetider er det ikke selvfølgeligt, at 
kommunen bare fornyer det, men efter 
et godt samarbejde med kommunen, 
hvor specielt Lars Bo havde afsøgt 



markedet for muligheder, er vi nu klar 
igen, hvilket betyder, at vi igen kan 
tage stævner af et vist omfang og 
kvalitet. Anlægget blev indviet ved en 
dansk tysk veteranholdkamp, hvor flere 
af vore veteraner deltog, sidst på 
sæsonen. Noget der også trænger sig 
på, er at opstregningen på stadion 
trænger til fornyelse. 
Der har været en mindre nedgang i 
antallet af ungdommer, specielt 
begrundet i, at der ikke er kommet så 
mange nye som normalt til afløsning 
for de, der nærmest naturmæssigt falder 
fra. Det kan skyldes tilfældigheder, 
men kan måske også skyldes, at vi ved 
sæsonstarten ikke gjorde meget væsen 
af os, da  kræfterne blev brugt på andre 
ting. Imidlertid står vi umiddelbart godt 
rustet med trænere og gode rammer til 
den kommende sæson. 
 
Triathlonaktiviteten 
Jesper står stadig som eneansvarlig for 
triathlon, men heldigvis er der god 
opbakning til ham fra rutinerede 
kræfter, når der skal arrangeres stævner 
mm. Aabenraa triathlon blev et flot 
arrangement med omkring 150 
deltagere. Der var indlagt et nordisk 
ungdomsmesterskab i stævnet, og hvor 
vi fik en med på holdet, der vandt sølv.  
Også MTB løbet med Saltbjerg som 
stævnecentrum har etableret sig som et 
eftertragtet løb, der også har et 
populært cross-løb indlagt. 

Der er også opnået flere gode 
placeringer ved diverse danske 
mesterskaber, og Line Thams fik lidt af 
et gennembrud i løbet af sæsonen.  
Der blev gjort en indsats for igen at få 
gang i nogle yngre udøvere, ligesom vi 
igen i år oplevede, at folk, der normalt 
er aktive i andre af vore aktiviteter, 
også prøvede en triathlon. Der har også 
været flere mere sociale arrangementer, 
f.eks. træningstur til Harzen og 
Vollerup rundt. 
 
Motionsaktiviteten. 
Tilgangen af medlemmer fortsætter i 
denne aktivitet, hvilket nok også 
skyldes, at der er flere gode 
træningstilbud. 
I crossturneringen, hvor vi ikke uventet 
løb af med sejren sidste år, ligger vi 
igen på vinderkurs i klubkonkurrencen, 
mens vi nok må sige farvel til top-3. 
Tilmeldingsformen var i år meget 
effektiv. 
Ellers deltages der i et væld af løb – fra 
klubbens egne Frøsløb og 
Bjergmarathon, over små lokale løb i 
Stubbæk og Løjt til de større 
sønderjyske løb og videre ud i landet.  
Klubbens motionister kan åbenbart 
ikke få nok af ”bjerge”, så årets klubtur 
gik til Himmelbjergløbet. Ellers har 
turene gået vidt omkring ofte med lidt 
hygge bagefter.  
På marathonområdet er det ud over 
Bjergmarathon først og fremmest 



Hamborgturen.  Ellers kommer 
klubbens maraton langt rundt om, 
hvilket man blandt andet kan erfare 
gennem nogle af turbeskrivelserne i 
klubbladet. Rundt om kan også blive til 
105½ gange rundt på kunststofbanen. 
Flere sociale arrangementer er også på 
programmet: en månedlig motions-
aften, grill-løb juleafslutning, 
”nytårskur”. 
Dejligt er det også, at flere, der har 
motionsløb som første prioritet, også 
prøver andre af afdelingens aktiviteter. 
 
 
Bjergmarathon 
Årets Bjergmarathon stod i 10 gangs 
jubilæets tegn. Selve løbet blev en stor 
arrangementsmæssig succes – forløb 
uden problemer og med ny rekord 
deltagermæssigt og også et flot 
overskud. 10 gangs deltagerne blev 
særligt hædret med en gave, og de 
kvitterede med en gave til klubbens 
ungdom. Et længe næret ønske om 
permanent afmærkning af ruterne blev 
opfyldt, og det skulle være første sted i 
landet, at det sker. Kommunen har 
virkelig her lavet et flot arbejde. I 
foråret blev det indviet i forbindelse 
med løbet ”På tværs”, som var et led i 
aktiviteterne for at dække udgifterne til 
den spændende skulptur ”Muren”, som 
blev afsløret lige inden årets 
Bjergmarathon, og som står ud for mål. 
Så nu er Bjergmarathon det eneste 

marathon i verden, hvor alle 
gennemførende med garanti møder 
muren. En anden ”Mur”aktivitet var 
”Soupcar-run”, som kunne vække 
minder om de gamle ”Fagenes fest”. 
Måske fortsætter det i andet regi. Sidste 
års juleløb er allerede blevet overtaget 
af ”Et hjerte for alle”, men med hjælp 
fra flere AAIGere. Alt i alt lykkedes 
det at få samlet beløbet ind til dækning 
af skulpturen, der i øvrigt blev løbet til 
Aabenraa med stafet fra Fyn. 
Samtidig med 10 gangs jubilæet 
skiftede løbet ”rorgænger”. Holger blev 
behørigt takket ved hjælperarran-
gementet om aftenen efter løbet med en 
minimodel af ”Muren”. Her blev også 
10 gangs hjælperne hyldet. 
Hans Sjursen har overtaget posten efter 
Holger, - et velplanlagt skifte på en så 
vigtig post. Der barsles allerede med 
nye ideer til årets løb. 
 
Idrætsmærket 
Igen i år var der rekord for 
idrætsmærket – 48 i alt – og den 5. 
bedste klub overhovedet i landet, så fin 
indsats af idrætsmærkefolkene igen. 
Mærkerne bliv igen uddelt ved en 
hyggelig sammenkomst. 
 
Arbejdet i øvrigt 
Vi har i årets løb fået den overordnede 
struktur på plads, så Bjergmarathon 
indgår på samme vis som de 3 
aktiviteter. Der har været arbejdet 



intenst omkring sponsor/klubtøj, 
således at medlemmerne kan få et 
virkelig godt tilbud. Ligeledes er der 
arbejdet på at få en ny hjemmeside. 
Ellers er der en masse faste opgaver, 
der skal klares, ligesom ”her og nu” 
opstående opgaver kan tage formanden/ 
bestyrelsens tid. 
 
Økonomien 
Det ser ud til, at vi kommer ud af året 
med et fornuftigt overskud. Det ligger 
især ved et godt resultat ved 
Bjergmarathon, men også de små 
bække f.eks. stolerengøring og 
serveringsopgaverne er med til at 
styrke økonomien. Vi har ved årsskiftet 
måttet sige farvel til kassereren Ria, der 
har lavet et stort arbejde i ca 3 år. 
Hendes flytning til udlandet pga job 
kom hurtigere end hun havde forventet. 
Så årsregnskabet har den nye kasserer 
måttet overtage, samtidig med, at vi fik 
problemer med regnskabsprogrammet 
pga leverandøren, så det har givet en 
del besvær.  
 
Fremtiden 
For mig gælder det nok først og 
fremmest om at få tingene stabiliseret. 
At få procedurer omkring eliteprojektet 
på plads -  en ny kasserer skal køres 
ind, - hjemmesiden skal i gang - nye 
folk, der måske ikke har kendskab til 
det indforståede (det vi plejer at gøre) 
skal sættes ind i tingene – sørge for 

ikke at være (helt) afhængig af 
enkeltpersoner – sørge for 
eksemplariske joboverdragelser (for-
mandsjobbet står snart for tur) – 
overskuelige jobbeskrivelser.  
Og hvad så med det sjove, det 
idrætslige. Skal der ikke være plads til 
det:  Jo vores struktur gør det jo muligt 
for folk i de enkelte udvalg eller 
funktioner at have stort råderum for at 
lave nyt -  sociale aktiviteter, klubfest 
mm, og på det idrætslige plan er ønsket 
vel at gøre det så godt, som evnerne, 
lysten og ressourcerne rækker til. 
 
Tak til alle de mange, der har ydet en 
indsats til gavn for AAIG atletik, tri og 
motion i det forgangne år. 
Helge Laursen 

 



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
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  Foto  
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AAIG-atletik, tri & motionsudvalg (bestyrelse) 
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    Helge Laursen, DGI, laursenstub@mail.dk Buen 3, Stubbæk, 6200 Aabenraa 74 61 32 75
  Næstformand  
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    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
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    Mogens S. Nielsen kirsten-mogens@webspeed.dk. Væxjøvej 40, 6200 Aabenraa 24 27 37 71
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    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
    Holger Jacobsen famjac@post10.tele.dk Gl. Kongevej 27, 6200 Aabenraa 74 62 82 56
    Per Hussmann per.hussmann@get2net.dk Lindsnakkevej 7, 6200 Aabenraa 74 62 54 86
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    Susanne Garbrecht, garbrecht@webspeed.dk Farversmøllevej 56, 6200 Aabenraa 74 62 60 74
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    Helle Thomsen, helle1436@gmail.com Sønderport 62, 6200 Aabenraa 74 62 55 46
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
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    Torben Laursen, tl@dfif.dk Gl. Kongevej 48, 6200 Aabenraa 74 63 25 15
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    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. 
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    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.02.01.2010



Ungdoms Top 10 drenge for 2009. 
 
1: Jonas B. Garbrecht´98  60m 8.80 1113p 
2: Jacob Guldager´98  Kugle 9.68 1107p 
3: Alexander Salby´98  60m hæk 11.27 1088p 
4: Jacob Callessen´00  40m 6.9 1000p 
5: Mikkel B. Garbrecht´96 Spyd 41.17 966p 
6: Oliver Salby´01  40m 7.1 950p 
7: Charles Kamau´94  100m 11.46 920p 
8: Kristoffer Thomsen´96  Kugle 12.68 901p 
9: Magnus Oriwohl´01  40m 7.3 900p 
10: Simon Christensen´93  60m 7.41 873p 
 
Ungdoms Top 10 piger for 2009. 
 
1: Marie Aagaard´96  Kugle 12.97 1111p 
2: Sofie Boysen´99  60m 9.0 1063p 
3: Mille M.D. Gydesen´00 40m 6.8 1025p 
4: Nina Ilsø´98  Kugle 7.94 991p 
5: Ida Ilsø´96   Kugle 11.57 990p 
6: Sofia K. Petersen`00  40m 7.2 925p 
7: Sigrid Lind´96  Højde 1.45 924p 
8: Miriam Otour´01  40m 7.3 900p 
9: Maja Ilsø´94  Kugle 12.05 887p 
10: Tenna Christensen´92  100m 12.93 842p 
 
Ungdomstabellerne er i korte træk indrettet sådan, at f.eks. 10-11årige bedømmes 
efter en tabel, 12-13 årige efter en anden tabel – sådan at samme resultat ved en yngre 
giver flere point end ved en ældre. Derfor er det også svært direkte at sammenligne – 
og nogle mener, at tabellerne ved de yngste nok er en smule for venlige. (Man kunne 
måske overveje en liste for yngste og en liste for ældste ungdom). Det er også sådan, 
at når man er “andetårs” i en aldersgruppe, så kommer man lidt lettere på end det år, 
man lige er rykket op. Vi har i de år, vi har haft denne liste ofte erfaret, at nogle er 
med på listen hvert andet år. 
En enkelt “underlighed”, der viser, at ungdomstabellerne også er anderledes indrettet 
end seniortabellerne: Natalie er ikke på listen, mens hun igen er nr. 2 på seniorlisten. 
Listen giver under alle omstændigheder et godt indtryk af en god bredde spredt ud 
over aldersgrupperne. Jonas igen samlede førsteplads fra sidste år. 
 



Ranglister for 
landevejsløb i 2009: 
 
Tider efter dist. = hurtigst og dårligste 
tid 2008 
I parentes = antal på listen 2008 
( ) = placering i 2008 
PR = personlig rekord 
Alle resultater er opnået på officielt 
opmålte ruter - i Danmark opmålt af 
DAF. 
 
Kvinder: 
5 km Landevej 26.09-36.38 (5)     
Natalie Lassen´94 (-) PR 19.39 
Celina Kulby´99 (2) PR 28.10 
Helle Kulby´65 (3)  28.51 
Anne-Marie Salby´64 (-)  32.18 
Inga Lykke´53 (5) PR 35.32 
 
Antal er status quo, men gennemsnit er 
forbedret med 1.26 - det bidrager 
Natalie kraftigt til med sit indtog og PR 
(har dog løbet hurtigere på bane) 
 
 
10 km Landevej 40.09-55.54 (10)     
Mette Fallesen´73 (1)  40.41 
Line Thams´90 (-) PR 44.32 
Michelle Kulby´93 (4) PR 44.37 
Bodil Nielsen´56 (-) PR 45.30 
Lotte Frikke´74 (-) PR? 48.07 
Tina Christensen´76 (-) PR? 49.09 
Jette Schultz´64 (5)  50.41 
Charlotte Hee Ravn´70 (-) PR? 52.22 
Petra Vig Jørgensen´56 (-)  53.25 
Anne Grete Jacobsen´51 (-)  53.53 
 
Mette tager igen teten med en flot tid. 
Nogle flotte PR og Michelle fortsætter 
støt og roligt opad listen. Gennemsnit 
faldet med næsten 2 min. fra 2008. I alt 

har 27 løbet distancen, hvor Natalie 
mangler i forhold til 2008. 
 

 

 
Michelle forbedrer sig med en enkelt plads - 
og kun 5 sek. efter Line – her ses Michelle fra 
crossløb 
 
 
15 km Landevej 1.02.14-1.10.47 (2)     
ingen har løbet denne distance i 2009 
 
Ingen på listen - men det vil der være i 
2010, da 2 allerede har løbet den. 
 
Halvmarathon 1.30.42-1.49.23 (10) 
Dorte Aarøe´69 (2) PR 1.35.16 
Lotte Frikke´74 (-) PR 1.43.47 
Anne Marie Andresen´53 (10) PR 1.46.59 
Aviaaja Pregaard´71 (7)  1.48.11 
Dorthe Fogtmann´60 (6)  1.49.05 
Tina Christensen´76 (-) PR 1.49.07 
Mette Toft´64 (-)  1.49.32 
Trine Staanum´76 (-) PR 1.53.37 
Grete Fog´59 (9)  1.54.03 
Rikke Tästensen´88 (-) PR 1.57.07 
 



Mette savnes på denne liste, som Dorte 
fører efter flot PR i Grindsted, og Lotte 
i rigtig flot tid som ny på listen og flere 
flotte PR. Gennemsnit er efter sidste 
års supersæson faldet med næsten 7 
min. - 31 har løbet distancen. 
 
 

 
Dorte Aarøe - klubmester på halvmarathon 

2009 - ses her fra Bjergmarathon 
 
Marathon 3.09.01-4.43.14 (10) 
Mette Fallesen´73 (1)  3.21.23 
Dorte Aarøe´69 (-) PR 3.33.00 
Ria Hegewald´69 (2)  3.43.59 
Aviaaja Pregaard´71 (6)  3.47.03 
Anette Hansen´62 (5)  3.50.34 
Kirsten T. Nielsen´49 (3)  3.55.34 
Anne Marie Andresen´53 (4)  4.09.39 
Ingelise Juhl´52 (-) PR? 4.28.37 
Karin Terp´62 (9)  4.41.54 
Inga Bæk Meier´42 (-) PR? 4.43.07 

 
Mette forsvarer klubmesterskabet og 
Dorte i flot PR - en liste, der de senere 
år er blevet godt fyldt op - næsten 
dobbelt så mange som i 2008 - 19 har 
løbet den i 09, mod 10 i 08.¨ 
Gennemsnit er blevet forbedret med 
næsten 5 min. 
 
 
 
Mænd: 
5 km Landevej 18.54-30.33 (8)     
Alexander Salby´98 (2)  22.42 
Jens Lassen´63 (-) PR? 22.51 
Oliver Salby´01 (-) PR 26.33 
Kim Salby´61 (8)  31.39 
Kevin Salby´03 (-) PR 32.13 
 
Lidt færre på denne liste i år - 
Alexander hurtigst, tæt på sin PR - en 
liste, som familien Salby sætter sit 
præg på. Gennemsnit forringet med 
knap 5 min. 
 
 
10 km Landevej 34.35-43.41 (10)     
Jesper Jakobsen´84 (1) PR 33.44 
Palle Rosen Madsen´54 (3)  36.37 
Espen Ravn´75 (2)  37.01 
Frank Lyng Andersen´67 (5) PR 38.57 
Werner Juhl´51 (-)  40.26 
Jimmy Madsen´74 (6)  42.29 
Carsten Gammelgård´73 (7)  43.35 
Jørgen Bie´63 (10)  45.07 
Peter Chr. Wilhelmsen´89 (-)  46.34 
Mogens Sylvester´48 (-)  47.18
    
Supertid af Jesper og Palle rykker forbi 
Espen, flot PR til Frank - gennemsnit 
41.11 mod 39.14 i 2008 - 31 har løbet 
distancen 
 
 
 



15 km Landevej 53.25-1.26.45 (5)     
Jesper Jakobsen´84 (3) PR 52.27 
Palle Rosen Madsen´54 (2)  58.39 
Frank Lyng Andersen´67 (-) PR 1.00.49 
Jimmy Madsen´74 (4)  1.04.23 
Per Hussmann´65 (-) PR 1.08.42 
Torben Christiansen´58 (-) PR 1.12.51 
Elo Godsk Hansen´61 (5) PR 1.22.21 
 
Ganske pænt antal, der har løbet denne 
lidt (for) sjældne distance. Af de off. 
opmålte ruter er der næsten kun 
Drelsdorf (hvor alle ovennævnte er 
løbet) samt i DAF´s vinterturnering 
(dog ikke i 2009) - Espen topper listen 
som ny. Gennemsnit forringet med ca. 
3½ min. 
 

 
Jesper ses her fra sin flotte 15 km i Drelsdorf 

(Tyskland) 
 

 

Halvmarathon 1.15.28-1.27.36 (10)     
Jesper Jakobsen´84 (3) PR 1.15.38 
Palle Rosen Madsen´54 (2)  1.20.41 
Espen Ravn´75 (1)  1.20.50 
Frank Lyng Andersen´67 (-) PR 1.23.57 
Per Buchhave´67 (4)  1.24.05 
Jørgen Simonsen´70 (7)  1.27.33 
Alfred Blank´63 (10)  1.27.39 
Christian Todsen´64 (9)  1.29.57 
Marco Hilger´70 (-) PR 1.30.25 
Svend Christensen`64 (-) PR? 1.32.04 
 
Jesper ryger til tops - på den mest 
populære distance af alle. Flot PR af 
Frank og Marco og Svend er lige 
kommet ind i ”varmen”. 
Gennemsnit er forringet en anelse - i alt 
64 har løbet distancen. (det er kun de 
officielle - så kommer de uofficielle til) 
 
 
 

 
Her ses Palle, Jesper og Espen fra DGI 10 km 

i Rødekro 
 
Marathon 2.42.50-3.35.55 (10)     
Espen Ravn´75 (1)  2.56.50 
Palle Rosen Madsen´54 (2)  2.57.31 
Søren Søby Jørgensen´84 (-) PR 2.59.16 
Jørgen Simonsen´70 (-)  3.00.11 
Per Buchhave´67 (3)  3.04.32 



Finn Jensen´63 (-)  3.08.05 
Bo Junker´66 (7)  3.08.24 
Frank Lyng Andersen´67 (6)  3.10.18 
Søren Gylling´68 (5)  3.12.08 
Christian Todsen´64 (9) PR 3.13.40 
 
Espen genvinder klubmesterskabet i et 
marathon år, hvor kvantiteten måske 
overhalede kvaliteten indenom på 
kongedistancen. AAIGérne (MK) løb i 
2009 i alt 183 marathonløb mod ”kun” 
88 året inden. Gennemsnittet holdt sig 
dog næsten på højde med 2008. Palle 
hænger godt på og Søren Søby havde 
flot debut på distancen til 
Bjergmarathon, hvor lige nøjagtig sneg 
sig under 3 timer. 
 

 
Frank ses her på vej i mål i 3.10.18 i HCA 

Marathon i Odense 
 
Årets ranglister er kommenteret af Ove 
Schneider. 



Træningslejr Århus 
 
Den 5-6.12 var vi 25 aktive og ledere 
der tog på en kombineret stævne og 
træningslejr til Århus. Det havde i 
grunden været meningen, at vi skulle 
have været til Skærbæk, eller andet 
sted, hvor Susanne havde haft et stort 
forarbejde for at finde et sted og dato. 
Men af forskellige årsager kunne dette 
ikke blive til. Så da vi var nogle 
stykker der alligevel ville til stævne i 
Århus denne weekend, blev det til en 
kombineret stævne/træningslejr i 
stedet. Vi lejede os ind på 
vandrehjemmet fra lørdag til søndag. 
Til stævnet i Marselisborg hallen, som 
startede lørdag middag, blev der opnået 
rigtig mange flotte resultater. Bl.a. blev 
der også sat personlige rekorder, som 
af gode grunde ikke er nået at komme 
med i årets rangliste i det sidste 
klubblad. De vil blive nævnt her og 
selvfølgelig påført ranglisterne. 
 

 
Kristoffer og Jan Erik. 
 
Drenge: 
 
50m: 
Jesper Lycke               6.85sek. 

Jan Erik Eskildsen Møller        7.07sek. 
 
60m: 
Mads Erik Beck              7.28sek. 
Simon Christensen                   7.41sek. 
Charles Kamau                        7.38sek. 
Jan Erik Eskildsen Møller       8.37sek. 
Kristoffer Thomsen                 8.95sek. 
Jacob Guldager                        9.64sek. 
Alexander Salby             8.92sek. 
 
Hvoraf de 6 sidste er taget hjem med 
Årsbedste eller PR. Og selv Mads er 
ikke langt fra sin PR på 7.24sek. 
 

 
Simon, Charles og Mads Erik ved start på 
60m. 
 
60m hæk: 
Kristoffer Thomsen                10.77sek. 
Alexander Salby                     11.27sek. 
Casper Guldager                     11.85sek. 
 
Alle med årsbedte. 
 
Højdespring: 
Charles Kamau              1.90m. 
Simon Christensen                    1.45m 
Kristoffer Thomsen                   1.50m 
Casper Guldager                        1.35m 
Jacob Guldager                          1.20m 
 



Også her alle bortset fra Jacob med 
årsbedste og PR. 
 
Længdespring: 
Charles Kamau  5.80 
Simon Christensen  5.50 
Jesper Lycke  4.99 
Kristoffer Thomsen  4.49 
Casper Guldager  4.16 
Alexander Salby  4.02 
 
PR og årsbedste til Alexander, Jesper 
og Simon. 
 
Kuglestød: 
Mads Erik Beck                  10.16 
Kristoffer Thomsen                       12.68 
Jacob Guldager                               9.29 
Alexander Salby                             7.08 
 
Mads Erik, som jo er blevet 
klubmester, har hermed endda  
forbedret resultatatet og er kommet 
over de 10m med 7.26kg kuglen. Rigtig 
stor forbedring også til Kristoffer med 
næsten en hel meter. 
 
Piger: 
50m: 
Tenna Christensen                          6.95 
Ditte Mikkelsen                              7.91 
 
60m: 
Tina Brødsgaard  7.93 
Marie Aagaard  9.02 
Sigrid Lind   9.13 
Dorthe Sommerlund  9.29 
Tenna Christensen  8.20 
Sofie Boysen  9.51 
 

 
Tina med en supertid på 60m. 
 
Så må man da sige turbo Tina er på vej 
tilbage igen. Hun blev vist nok også 
selv lidt overrasket over hvor hurtig 
hun er igen. Dejligt at se. I AtletikNyt 
blev dette nævnt som dagens bedste 
resultat sammen med Charles 
højdespring og Festus Asantes 60m 
løb. Der er PR til Marie, Dorthe og 
Sigrid. 
 
800m: 
Michelle Kulby               2.33,39 
 
60m hæk: 
Dorthe Sommerlund                  11.40 
Celina Kulby                  14.36 
 
Højdespring: 
Ida Ilsø   1.50 
Marie Aagaard  1.45 
Kirsten Eskildsen-Møller 1.45 
Tenna Christensen  1.40 



Sigrid Lind   1.35 
Nina Ilsø   1.25 
 
Der er PR til Marie og Nina. Kirsten 
tangerer dansk veteranrekord inde for 
K45. 
 
Længdespring: 
Kirsten Eskildsen-Møller 4.53 
Dorthe Sommerlund  4.42 
Ida Ilsø   4.28 
Sigrid Lind   4.02 
Ditte Mikkelsen  3.99 
Sofie Boysen  3.76 
Nina Ilsø   3.66 
 
Trespring: 
Dorthe Sommerlund  9.26 
Marie Aagaard  9.10 
Ditte Mikkelsen  8.20 
 
PR til Dorthe 
 
Kuglestød: 
Marie Aagaard                  12.19 
Ida Ilsø                   10.85 
Sigrid Lind                    9.88 
Ditte Mikkelsen  7.17 
Nina Ilsø   7.94 
Celina Kulby  5.77 
Sofie Boysen  5.76 
 
I kuglestød er der PR til Sigrid, Nina, 
Celina og Sofie. 
 

 
Nina, Ida og Ditte 
 
Efter stævnet som trak en del ud pa. 
Mange tilmeldinger, tog vi ud for at 
spise og bowle på bowlingcentret.  
 
Om søndagen havde vi lejet 
Marselisborghallen fra 9-11, hvor vi 
havde en god gang træning. Efter 
fælles opvarmning tog Allan sig af 
stangspringerne, Tom af kasterne, Lars 
Bo tog sig af langdistanceløberne, Lars 
Aagaard af sprinterne, Mads Erik 
længde og jeg selv af højdespringerne. 
 
En rigtig god og positiv tur og 
afslutning på et godt atletikår. 
 

 
Hygge med bowling 
 

Kirsten Eskildsen-Møller 



 



 



Årets sidste chance 

 

D. 29. december 2009 drog en lille 
udsøgt flok til årets absolutte sidste 
atletikstævne i Aarhus. 

Kirsten E. Møller deltog i højde og 
vandt med et spring på 1.45. Hun var 
meget tæt på at tage den danske rekord 
på 1.50. Hun deler i øjeblikket 
rekorden med Susanne Hedager fra 
Odense atletik. 

Kirsten og Jan Erik 

Jan Erik løb rigtig godt på 60 meter 
med i 8.49 og 7.37 på 50 meteren.  
Sigrid og Marie deltog i højde, 
kuglestød og trespring. I trespring 

sprang de begge fra planke og Sigrid 
sprang 9.01 og Marie 8.57. 

Sigrid satte personlig med 2. kg på 9,91 
og Marie forsøgte sig med 3. kg, hvor 
det blev til 9.57 meter.  

Marie Aagaard ved kuglestød 

Der deltog i alt 244 deltagere med 
mange fine resultater på en af årets 
sidste dage. 

Anne Møller deltog også og hun vandt 
alle sine løb og løb bl.a. 7.47 på 50 
meter hæk, som var dansk ungdoms 
rekord. 

 

Vinterhilsen 
 Lars Aagaard 



Indestævne Århus d. 
30.1-10 
 
Det var så sidste inde stævne i Århus 
for denne gang. 
Marie, Ditte, Jan Erik og jeg var taget 
til Århus for at deltage. Hver især med 
forskellige mål. 
Jan Erik skulle have en 60m tid for at 
kunne deltage til DM. Marie ville gerne 
forbedre hendes højdespring og 
kuglestød. Ditte skulle ikke bruge det 
til forberedelse til DM, men var med 
fordi hun havde lyst til et inde stævne. 
Og hun satte PR i kuglestød, på 60m og 
i længdespring. Så det kunne jo ikke gå 
bedre. Jeg selv have det mål, at springe 
1.50m i højdespring, for endelig at 
have veteranrekorden for K45 inde, for 
mig selv. Lige nu deler jeg den med 
min gode veninde og konkurrent, 
Susanne Hedeager fra Odense. 
Marie klarede sig rigtig godt i 
højdespring. 1.45m hvor hun havde 2 
rigtig gode forsøg på 1.50m. Her blev  
Marie nr. 3 efter Matilde og Ekatarina. 
 

 
Marie i højdespring. Billedet er taget af 
Erik Laursen. 
 

I kuglestød blev hun nr. 2 efter Trine 
Muldbjerg, med 9.47m. 
Jan Erik løb 8.68 i indledende heat, 
hvor han blev nr. 2 og vandt så siden 
hen B- finalen i 8.72sek.  
 

 
Jan Erik, her fra et andet stævne. Billedet 
er taget af Lars Bo. 
 
Ditte blev nr. 1 i hendes indledende 
heat i tiden 9.01sek. Tiden var hurtig 
nok til at komme i A- finalen, men her 
undlod Ditte at løbe. I længdespring 
blev det til en flot 3. plads med 3.85m. 
PR også i kuglestød med 8.19m, som 
rakte til en 4. plads. 
Jeg selv klarede 1.40 i højde og var ret 
skuffet, men det kan jo ikke gå lige 
godt hver gang….. 

Kirsten 



Opfordring fra statistik. 
 
Sidste år har det været rigtig svært at få 
alle resultater med i klub statistikken, 
da jeg ikke har fået tilsendt særlig 
mange resultatlister fra 
stævneansvarlige.  
 
Jeg har selvfølgeligt søgt på nettet og 
på DAF´s hjemmeside, men der er 
alligevel glippet en hel del. Dette er 
meget ærgerlige for de aktive. For prøv 
at tænk! Det kunne jo være en 
klubrekord eller lign.   
 

 
Kirsten. Her som hjælper til et stævne. 
 
Så jeg har en stor bøn til alle 
stævneansvarlige, eller til jer aktive 
selv, send mig resultatlisterne når i har 
været til et stævne. Jeg vil hellere have 
en liste flere gange som slet ikke. Eller 
hvis i ikke kan finde resultat listen, så 
send mig en mail om at i har været til et 
stævne. Så kan jeg selv søge 
efterfølgende. 
 
I forbindelse med sidste års arbejde, vil 
jeg gerne sige en stor tak til Susanne, 

som har været mig en stor hjælp med at 
finde manglende lister.  

 
Susanne her sammen med Kenny til LM 
sidste år 
 
Med sportslige hilsner 

Kirsten 



Juleafslutning 2009 
 

Vind og vejr bestemmer vi ikke over, så 
juleafslutningen i december blev aflyst 
på grund af snevejr. Men den 18. januar 
blev dagen, hvor vi holdt 
juleafslutningen. Så nu var det bare om 
at finde den lille gave frem igen, som vi 
alle skulle have med. 
 
Der var mødt en pæn lille flok som 
stillede op til årets udfordring. Først blev 
vi delt i små hold og skulle løse nogle 
opgaver, som Holger havde udtænkt. 
Først gik holdopdelingen i vasken, da 
Holger havde glemt sine papirer 
derhjemme eller lå de måske i bilen. 
 
Hvert hold skulle finde nogle kodeord, 
som kunne findes forskellige steder i 
byen. Selvfølgelig var der her nogle 
fælder, fordi kodeordene ikke var stavet 
korrekt. 
Det var første del af opgaven. Den næste 
bestod i at sætte ord på forskellige 
forkortelser her blev fantasien sat på 
overarbejde. 
 
Efter et varmt bad mødtes vi i 
klublokalet, hvor der dukkede nogle 
flere medlemmer op.  
 
Traditionen tro blev der selvfølgelig 
sunget en julesang inden vi fik en suppe. 

 
 
Holger og Per havde i mellemtiden 
kontrolleret opgaverne udregnet pointene 
til hvert hold.  Efter suppen fik alle hold 
en flot præmie, vinder blev hold 5 med 
Jesper som holdkaptajn. Hjælperne blev 
heller ikke glemt 
 

. 
Mens der blev snakket, kom der 
æbleskiver og gløgg på bordet.  
Hov, hvem stod der og bankede på 
døren, ja men det var jo julemanden. 
Han havde vist lånt Holger sko, mon 
støvlerne var slidt op. 



 
 
Men hvem var det, der kom luskende ind 
ad døren. Manden så ikke særlig rar ud. 
Hatten trukket helt ned i hoved, 
cottencoat og hvide handsker, mon det 
var en rigtig gangster fra Chicago. Ja han 
prøvede at lokke pakkerne fra 
julemanden, men han lod sig ikke 

forstyrre med at dele pakker ud, Så 
gangsteren luskede af med uforrettet sag. 
 
Nu blev gaverne pakket ud og der blev 
drukket gløgg. Hvor smagte årets første 
gløgg godt. Selvom vi er kommet over 
julen og et stykke ind i det nye år, var det 
en hyggelig forsinket juleafslutning. 
 
Da jeg er nyankommen i løbe klubben. 
Ser jeg frem til at møde jer hver mandag 
og torsdag. hvor i har et godt 
sammenhold og meget krævende 
løbeprogram i Holgers, 
Vende om gruppe 
 

Hilsen  
Heidi og Allan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Resultater fra Vest 
Danske 
Ungdomsmesterskaber 
i indendørs atletik d. 
23. – 24. januar 2010. 

Kanon start på sæson 2010. 

AAIG hentede 3 mesterskaber og 
mange flotte og gode resultater ved de 
netop afviklede mesterskaber i Aarhus. 

 

Ida Ilsø vinder højdespring med 1.55m. 

Kristoffer, Ida og Marie vandt endda 
som yngste deltagere i deres respektive 
årgange. 

Følgende blev mester 2010: 

Drenge 14/15 år.   

Kristoffer Thomsen med 2,30 meter i 
stangspring. Kristoffer fik også sølv i 
kuglestød. 

Piger 14/15 år.  

Ida Ilsø med 1.55 meter i højdespring. 
Marie Aagaard med 10,83 meter i 
kuglestød. Marie fik også bronze i 
trespring. 

Piger op til 19 år.  

Tenna Christensen med 8,22 i 60 meter 
løb. 

Derud over hentede klubben medaljer 
ved Simon Christensen, der fik sølv i 
60 meter i 7,44 tæt forfulgt af 
klubkammeraten Nikolaj Mastrup i 
tiden 7.52. Jesper Lycke vandt sølv i 
1500 meter i drenge 17 i tiden 4,34 
min. Michelle Kulby i piger 17 vandt 
ligeledes bronze i 1500 meter i 5,27 
min. Endelig i drenge 13 vandt Casper 
Guldager bronze i 800 meter løb i tiden 
2.37 min.  

Andre top 6 resultater kan nævnes 
Maja Ilsø blev nr. 4 i kuglestød. Ditte 
Mikkelsen nr. 5 i længde, Nienke Kolk 
nr. 4 i længde. Sebastian Garbrecht nr. 
6 i 60 meter hæk, hvor lillebror Jonas 
Garbrecht kom i semifinalen. 

Dorthe Sommer lund nr. 6 i trespring 
og Ida Ilsø nr. 6 i kuglestød 

 





IDRÆTSMÆRKE   2009. 
 
Aarets idrætsmærkefest blev afholdt 
m/60 deltagere af børn og voksne på 
FØTEX  Cafeteria tirsdag d. 19. 
januar 2010, hvor vi havde nogle 
hyggelige timer sammen med masser af 
god mad (buffet m/koldt og varmt). 
Det blev NY REKORD i AA.I.G i 
foreningens tid med 47 idrætsmæker. I 
år er der 2 piger og 3 drenge i alderen 
12 – 17 år (UNGDOM), 16 kvinder og 
26 mænd i alderen 18 – 71 år. 
STØRST fremgang v/MOTIONSLØB, 
hvor der har været 23 kvinder og 
mænd, takket være Bodils og Finns 
indsats, som de skal have en stor TAK  
for. Idrætsmærket erhverves ved 2 
opmålte og godkendte løb af DGI, hvor 
der er forskellige tidskrav i de 
forskellige aldersgrupper. Der var 
deltagere der både havde løbet  3 og 4 
godkendte distancer! 
24 har bestået i ATLETIK, 
UDHOLDENHED og 
FORMPRØVER. Det var 5 ungdom og 
19 voksne. 
Ved kvinderne har HELGA  
JØRGENSEN  erhvervet 29 guldmrk., 
som er højeste antal i AA.I.G. 
Ved mændene er det ARNE H. 
HANFGARN med 44 guldmrk., som er 
højeste antal. 
I år var det Kirsten Eskildsen Møller, 
der havde højeste score af kvinderne. 
Henrik Ilsøe var højst hos mændene og 
ved ungdom var det Kristoffer 

Thomsen, som både var højest i atletik 
og i formprøven. 
Aftenens hovedperson og administrator 
samt udskriver af DIPLOM og 
idrætsmrk. WINNI SIMONSEN fra 
DGI i Vingsted Center v. Vejle stod for 
uddelingen. Hun fortalte lidt om 
idrætsmrk. rundt om i landet og var 
meget imponeret over den store 
deltagelse af ungdom og voksne 
atletikudøvere og motionsløbere. 
Særlig motionsløberne, som er det 
højeste antal hun kender til på 
foreningslandsplan. Hun havde også 
den STORE overraskelse at fortælle os, 
at vi i AA. I. G. er nr. 4 i DANMARK 
på privat foreningsplan. 
AA. I. G. ATLETIK & TRIATHOLN 
er også nr. 4 i DK med 1. gangs 
guldmrk.tagere m/20 efter 
Beredsskabsstyrelsen, 
Garderhussarregimentet og Hærens 
Officerskole. 
Bodil Nielsen, Anders Jørgensen og 
Arne H. Hanfgarn som dommere har 
endeligt fået deres ønsker opfyldt ved 
at være i TOP 10 i DK. Vi har stadig 
plads til endnu mange flere, så vi kan 
komme højere op i TOP 10, eller bare 
holde os, hvor vi nu er nået til! 
Kom derfor på stadion i SEPTEMBER 
måned tirsdag og torsdag aften til en 
god gang MOTION! 
 

Arne Hanfgarn 
 
 
 
 
 



Følgende har taget idrætsmærket i løb: 
 
Navn  mrk. 
   
Birthe B. Brodersen G01 
Dorte Aarøe  G01 
Dorthe Fogtmann G01 
Frede Jespersen G01 
Gerda Johansen G01 
Grete Fog  G01 
Halfdan Neumann G01 
IB Hansen  G01 
Jesper Steffensen G01 
Jørgen Simonsen G01 
Martin Egtved G01 
Per Buchave  G01 
Petra V. Jørgensen G01 
Tommy Kristensen G01 
Verner Juhl  G01 
Viggo Brodersen G01 
Anette Hansen G02 
Egon Greve  G02 
Jes Chr. Wilhelmsen G02 
Mikael Lassen G02 
Mogens Sylvester G02 
Jesper Jakobsen G03 
Ove Schneider G03 
 
Til dem som endnu ikke har set det, vil 
jeg opfordre til, at man går ind på 
DGI`s hjemmeside for at se den flotte 
omtale som AAIG har fået. Også en 
flot omtale af vores unge 
idrætsmærketagere og ildsjælen Arne 
Hanfgarn 
 
 

Følgende har taget idrætsmærket i 
atletik: 
 
Navn  mrk. 
 
Helle Kulby  G01 
Helle Mikkelsen G01 
Ljudmilla Nielsen G02 
Anne Marie Salby G03 
Jesper Mastrup G03 
Kim Salby  G03 
Kirsten E. Møller G03 
Torben Christiansen G03 
Trine Starum  G03 
Kenny Bach Andersen G04 
Bodil Nielsen G05 
Jytte Hanfgarn G05 
Holger Jacobsen G06 
Bent Christiansen G15 
Henrik Ilsøe  G15 
Anders Jørgensen G28 
Helga Jørgensen G29 
Arne Hanfgarn G44 
Kristoffer Thomsen JBR 
Ditte Mikkelsen JER 
Mikkel Garbrecht JGU 
Michelle Kulby SME 
Alexander Salby JBR 
 
Jeg vil også lige sige Ove Scheider tak 
for den fine PR han giver 
idrætsmækeløbet på hans hjemmeside. 
Og som I kan se er årets første 
idrætsmærkeløb til Sønderborg 
minimaraton d. 28. marts 2010. 
 

Bodil Nielsen 





  



  



Tak fra en ”gæsteløber” 
 
Jeg var i januar 2010 elev på Højskolen 
Østersøen, og havde brug for nogen at 
løbe sammen med for at bevare – og 
måske endda forbedre – min form, idet 
det kan nævnes, at jeg normalt løber 
med på motionsløbehold i Sparta – 
København. 
 
Det lykkedes mig via jeres hjemmeside 
– som jeg har forstået snart vil blive 
nylanceret – at finde frem til 
træningstider og –sted, hvorefter jeg 
stillede op i mit træningstøj en mandag 
i starten af januar og bad om lov til at 
løbe med, hvilket formanden straks gav 
grønt lys for og samtidig sørgede for, at 
jeg blev mandsopdækket den første 
træningsdag for at sikre, at jeg ikke 
blev løbet agterud og pludselig stod 
mutters alene et sted i yderkanten af 
Aabenraa. Jeg løb herefter med 
”distanceholdet” resten af januar, 
hvilket jeg har stor glæde af, idet jeg 
indimellem er blevet presset helt ud til 
kanten af min formåen. Jeg var også 
glad for invitationen til at deltage i 
jeres forsinkede julekomsammen, 
hvilket var en kærkommen og hyggelig 
afveksling fra livet på højskolen. 

 
Mine ambitioner i år er at komme i 
gang igen med at løbe ½ marathon 
samt gennemføre nogle tri-stævner, 
herunder DM i olympisk distance. Jeg 
skal allerede i marts måned være i så 
tilstrækkelig god form, at jeg kan 
overleve en træningslejr i Lanzarote. 
Set i lyset af de gode oplevelse, som 
jeg har haft i klubben, vil jeg forsøge at 
få ”Bjergmarathon” passet ind i min 
kalender, men i givet fald kun den 
halve distance. 
 
Jeg har efterladt mine kontaktdetaljer 
hos formanden, så hvis nogen af jer 
måtte have behov for en løbetur i 
København hos Sparta, så skal jeg nok 
medvirke til, at den gode modtagelse, 
som jeg har fået hos jer i Aabenraa, 
bliver gengældt. 
 
Til sidst – endnu engang tak – også til 
Jesper Jacobsen – som sørgede for at 
jeg kunne deltage i svømmetræningen. 
 
Med venlig hilsen 
Poul Erik Grüning (årgang 1944) 

 
 



 

Puma vintercup crossløb 2.rd. Korsør 29/11 
 

 
Foreningens to deltagende ungdoms crossløbere 16 årige Michelle Kulby og 16 årige Nata-
lie Lassen  

 
Vi havde i foreningen besluttet at vi i 
vintersæsonen 2009/2010 ville deltage i 
et par af DAF’s vintercross runder (Pu-
ma vintercup) ud over den Sdj. 
crossturnering, da nogle af vores unge 
garvere har vist potentiale til at være 
med på et højre plan og derved komme 
til at løbe mod de bedste herhjemme.  
Vi har tidligere deltaget i denne turne-
ring med hold mange år tilbage i 80erne 
med navne som Anette Hansen, John 
Schulz (nu formand for Randers Real 
atletik), Hans Chr. Krogh, Holm brød-
rene, undertegnede + flere. Turneringen 
har haft mange forskellige navne af-
hængig af hvilken hovedsponsor det 
havde - f.eks. Naturgas Cup.  
 
Puma vintercup 2009/2010 består af 
følgende runder: 
 

1.rd. 1/11-2009 i Blovstrød 4, 5 & 8 km 
2.rd. 29/11-2009 i Korsør 4, 6, 8 & 10 km 

3.rd. 31/1-2010 i Roskilde 5, 10 & 15 km 
4.rd. 13/3-2010 i Viborg 8 & 10 km 
5.rd. 14/3-2010 i Viborg 4 km 
6.rd. 28/3-2010 i Århus 10 km landevej 

 
Crossløbet fandt sted på en af Dan-
marks flotteste 18 hullers golfbaner med 
en blanding af kuperet terræn, skov, sø-
er og panoramaudsigt ud over Korsør 
nord og Storebæltsbroen. Golfbanen er 
åben for offentligheden, da offentlige 
stier krydser bannerne på kryds og 
tværs. 
Omklædning fandt sted lige ved siden 
af golfbanen, hvor Korsør atletik & mo-
tion har deres helt nye kunststof 
atletikbaner med alt hvad der hører til 
inkl. belysning hele vejen rundt på de 6 
rundbaner. 
Turen om søndagen fra Aabenraa til 
Korsør gik glat i et typiske gråvejrs lig-
nende vejr og vi ankom tidligt, så vi 



 

kunne nå at løbe 4 km rundstrækningen 
igennem inden pigerne skulle løbe. 
 

Programmet var følgende: 
 

- Kl. 12.00 - 4 km junior piger 
- Kl. 12.30 6 km junior drenge 
- Kl. 13.10 8 km kvinder 
- Kl. 14.00 10 km herrer 
 

 
16 årige Natalie Lassen på vej mod mål 
på 4 km ruten 
 
Både Natalie og Michelle lagde hårdt ud 
og Natalie var den bedst løbende fra 
AAIG og placerede sig på en 6.pl. i en 
god tid. Nanna Bagger fra Skive AM 
vandt en forventet sikker sejr. 
Michelle Kulby kom ind på en 16.pl i 
en OK tid, som sikkert ville have været 
bedre, hvis hun naturligt ikke havde haft 
trætte ben fra Sdj. cross dagen før. 
Undertegnede løb 10 km for herrer i en 
ikke nævneværdig tid, men det gav da 
lidt motion. 

 
16 årige Michelle Kulby på vej mod mål på 
4 km ruten 
 
Resultatliste junior piger (4 km): 
Pl. Navn Fød. Fore./by Tid
1 Nanna Bagger 93 Skive 13:35
2 Anna B. Mikkelsen 94 Bagsværd 13:52
3 Katrine Toft Væsel 91 Skive 14:14
4 Michelle Jacobsen 94 Viborg 14:22
5 Laura L. Knudsen 93 Aalborg 14:32
6 Natalie U. Lassen 94 AAIG 14:36
7 Julie N. Jensen 94 Skive 14:41
8 Ida Andersen 93 Korsør 14:45
9 Josefine Rytter 94 Bagsværd 15:01
10 Amanda Grønning 93 Bagsværd 15:14
11 Laura Stokbro 92 Blovstrød 15:26
12 Laura Nijhuis 94 Skive 15:29
13 Josefine Buchwald 94 Blovstrød 15:38
14 Ann C. Larsen 97 Herning 15:43
15 Louise J. Larsen 93 Aalborg 16:05
16 Michelle Kulby 93 AAIG 16:31
17 Sarah Michelsen 95 Bagsværd 16:45
18 Trine Sørensen 95 Bagsværd 16:59
19 Josephine Nielsen 91 Blovstrød 17:10
20 Ann-Sophie Beck 93 Odense 17:34
21 Simone Nielsen 93 Korsør 18:03
22 Emilie Fraisse 94 Bagsværd 19:29

 

Lars Bo Hansen



 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: 13/2, 6/3, Sdj. m. 20/3 ingen lørdagstræning 
 

    Søndag 

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

 
LBH udg.06.02.2010 



Terminsliste 2010 
Dato Kl. Sted Hvem Arrangement Ansvarlig 
Februar 
Lør 27 
Lør 27 – Søn 28 

 
 

 
Århus 
Skive 

 
A 
A 

 
LM i atletik, inde 
DM atletik, inde 

 

Marts 
Lør 6 
Lør 6 – Søn 7 
Lør 13 – Søn 14 
Søn 14 
Lør 20 
Ons 24 
Lør 27 – Søn 28 
Søn 28 
Søn 28 

 
14.00 

 
Aabenraa 
Skive 
Viborg 
Hvidovre 
SI Center 
Aabenraa 
Århus 
Århus 
Sønderborg 

 
M 
A 
M 
A 
AM 
AMT 
AM 
M 
AM 

 
Sønderjyske Cross 7 runde 
DM atletik, ungdom, inde 
DAF Vintertunering4+5 runde/DM cross 
DM inde, veteran 
DGI SM cross 
Generalforsamling 
DM, 10 km landevej 
DAF Vintertunering 6 runde 
½ Marathon, SM 

 

April 
Lør 10 
Fre 16 – Søn 18 
Søn 25 

  
Holbæk 
 
Hamburg D 

 
M 
A 
M 

 
LM Cross 
Træningstur, atletik 
Hamburg Marathon 

 

Maj 
Tir 4 
Lør 8 – Søn 9 
Tor 13 
Lør 15 – Søn 16 
Man 17 – Ons 19 
Lør 22 – Søn 23 

  
Aabenraa 
 
Holstebro 

 
AMT 
A 
A 
A 
A 
A 

 
Frøsløbet 
LTU indledende, vest 
Vest Kastemangekamp 
DT, 1. runde 
Veterantunering, 1. runde 
Vest Mangekamp 

 

Juni 
Lør 5 – Søn 6 
Ons 9 
Lør 19 

  
 
Mandø 
Aabenraa 

 
A 
M 
AMT 

 
DT, 2. runde  
Havbundsløbet, 11 km 
Bjergmarathon 

 

 
 
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. 
 
   

Udendørs atletiktræning 
Starter nok mandag d. 12. april. Kik ind 
på hjemmesiden mm 
 
Atletik trænings- og klubtur  
planlægges til d. 16-18. april 
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