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Næste klubblad 
 
Deadline for (nr. 4-2010.  . ): Søndag d.6. juni . 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: 
54 årige Ove Schneider, AAIG´s trofaste webmaster gennem rigtig mange år, fik en velfortjent hæder og erkendtlighed 
ved dette års generalforsamling i cafeteriet på Aabenraa Stadion d. 24. marts. Erkendtligheden blev gidet af formand 
Allan Lotzkat, fordi Ove netop havde sørget for en meget informativ hjemmeside for AAIG-Atletik, Tri&Motion, 
AAIG-Hovedforening, hjælp til andre AAIG-afdelinger samt Aabenrsaa Bjergmarathon igennem rigtig mange år. 
Ove overgiver nu denne opgave til nye kræfter i foreningen, men fortsætter vist nok med sin egen hjemmeside  
”Ove Schneiders løbeside”. 
 



 

 



 

 



Formanden har ordet 
Generalforsamlingen er overstået og en 
ny sæson er startet op. Der er kommet 
nye medlemmer til, og atter andre nye 
er på vej. Blandt disse kan det være 
naturligt at stille spørgsmål som, hvad 
er vi for en forening og hvad har jeg ud 
af et medlemskab. 
Rent historisk er afdelingen startet som 
ren atletik. Ud af det er så vokset 
motionsløb, bl.a. som en del af mellem- 
og langdistancetræningen. Motionsløb 
fik sin første store opgangsbølge i 
starten af 70erne. Siden er triathlon 
kommet til, da nogle medlemmer 
syntes, at det kunne være et spændende 
alternativ til de øvrige aktiviteter. 
Sidste skud på stammen er så 
Bjergmarathon, der bl.a. også er 
kommet til på medlemmers initiativ og 
har vokset sig stort, og i dag nærmest 
er en ”bybegivenhed” 

Om foreningens formål står der, at det 
er at skabe så gode rammer som muligt 
for et godt foreningsliv socialt og 
idrætsligt, at give medlemmerne gode 
tilbud og muligheder for at nå de mål, 
deres evner og interesse rækker til 
indenfor foreningens aktiviteter.   
At fremme interessen for atletik, 
triathlon og motion i Aabenraa og 
omegn.  
 
Mange tilbud gives i kraft af andre 
medlemmers indsats/ledergerning, 

nogle er selv aktive et sted og gør en 
indsats på et andet område. Nogle er 
”bare” almindelige medlemmer, der vil 
gøre en indsats, nogle i kraft af 
forældrerollen, og atter andre har trådt 
deres ”barnesko” i foreningen, og 
udfører nu en opgave.  
En forening er efter min opfattelse et 
forpligtende fællesskab, hvor alle er 
villige til at yde en indsats. Men 
samtidig må man også erkende, at der 
er forskel på folks engagement, og 
indsatsen kan være bestemt af mange 
forhold. 
Det er også forskel på, i hvor stort 
omfang man udnytter foreningens 
tilbud. Derfor har vi også forskellige 
satser: Hvis man simpelthen kun vil 
komme og løbetræne lidt og kun 
deltage i f.eks. cross og idrætsmærket, 
så kan man nøjes med det billigste 
motionistkontingent.  
Vil man have flere muligheder, vælger 
man seniorkontingentet, og vi ser da 
gerne, at folk prøver flere af 
afdelingens aktiviteter. 
Men det er selvfølgelig op til den 
enkelte, hvor meget man vil udnytte sit 
medlemskab, men skulle man omregne 
de frivilliges indsats i kontanter, så tror 
jeg, at man som hovedregel får noget 
for sit kontingent, men derfor skal 
foreningen da altid bestræbe sig på et 
så godt tilbud som muligt. Derfor er vi 
da også glade for, at vi i denne sæson 



kan komme med et virkelig godt 
tøjtilbud i kraft af en god økonomi.  
Familiekontingentet beror på den 
kendsgerning, at i mange tilfælde 
starter børnene på atletik, og 
forældrene begynder så at motionsløbe 
– eller omvendt. Denne udvikling vil vi 
gerne fremme – derfor det gode tilbud 
med familiekontingentet.  
Foreningen har et bredt tilbud i stort set 
alle aldre og derfor også en 
medlemsskare i stort set alle aldre. Det 
er ingen hemmelighed, at 
ungdomsarbejde (ved os især 
atletikken) koster – noget som også 
vores sponsorer forstår, og som jo også 
kommer til udtryk ved, at kommunale 
medlemstilskud især gives til 
ungdomsarbejdet.  
I dag står vi som en anset forening i 
kommunen. Atletikkken er i kraft af 
flere års godt arbejde kommet med i 
kommunens eliteprojekt, hvilket gør, at 
vi i højere grad kan leve op til den del 
af formålet. 
En god økonomi, i høj grad takket være 
klubbens respekterede Bjergmarathon, 
gør at vi i dag har en kassebeholdning, 
der gør, at vi kan tåle en økonomisk 
nedtur, uden straks at skulle gå i panik.  

En ting, jeg tror, er med til forhåbentlig 
at fastholde folks lyst til at gøre en 
indsats er, at vores struktur lægger op 
til, at man har stor handlefrihed inden 
for ens arbejdsområde. Det vil 

forhåbentlig også friste nye folk til at 
påtage sig en opgave, for det er der 
fortsat brug for. 
Velkommen i AAIG atletik, tri og 
motion. 
Helge Laursen 
 





Livlig debat 
På atletik, tri og motionsafdelingens 
formøde til generalforsamlingen d. 
24.3., hvor der var mødt omkring 20 
frem, ganske pænt,  var der genvalg 
over hele linjen. Ja det skal siges, at der 
i årets slutning var sket en udskiftning, 
idet både Susanne og Ria af 
jobmæssige årsager er udtrådt. De nye 
er så Helle Thomsen på kassererposten 
og Hans Sjursen fra bjergmarathon, og 
de fortsætter så heldigvis sammen med 
de ”gamle” Claus Guldager, Holger 
Jacobsen, Jesper Jakobsen, Lars Bo 
Hansen og undertegnede. Den sidste 
ledige plads blev ikke besat, men man 
kan sige, at afdelingens arbejdsområder 
er dækket godt ind med de nævnte, 
men derfor skal der alligevel gøres 
noget for at finde en ekstra hånd, 
hvilket bestyrelsen også blev 
bemyndiget til. 
Problemerne med at få afsluttet dette 
års regnskab er blevet nævnt i 
årsberetningen og yderligere forklaret 
på mødet. Dette har bl.a. medført, at 
nogle posteringer var ændret i forhold 
til tidligere + nogle måske har trængt til 
en justering.  Disse ting gav 
selvfølgelig anledning til drøftelser 
omkring regnskabet og nogle ønsker 
om omposteringer for at tydeliggøre 
omkostninger mm. Men vigtigst er, at 
den nye kasserer for ro og handlefrihed 

til at få kørt et nyt regnskabssystem ind 
og generelt får sat sig ind i arbejdet. 
Det blev fremført, at det for så vidt er 
ok, at Rødekro slog os i cross-
turneringen, men når omstændighe-
derne er, at en del af forklaringen ligger 
i, at vi har – specielt unge atletikfolk – 
der er tvunget til at vælge mellem  
crossturneringen og indemesterskaber, 
endda DGIs egne – så er det lidt 
uheldigt. Jeg fortalte, at jeg havde 
nævnt problematikken på DGI atletik 
og løbemotions generalforsamling for 
nylig, hvor jeg tilfældigvis er formand, 
men jeg føler, det er begrænset, hvor 
stærkt, jeg kan gå ind i sådan en sag, 
for når man uddelegerer opgaver (i 
dette tilfælge til et cross-udvalg), så må 
man også langt hen ad vejen acceptere, 
at de pågældende har en stor 
handlefrihed. Jeg foreslog vores 
motionsudvalg at fremsende vores 
synspunkter, så der kommer lidt mere 
pres på, inden man tilrettelægger næste 
cross-sæson. 
Claus orienterede lidt om tøjplanerne, 
hvor det i kraft af en god økonomi, bla. 
grundet Bjergmarathonoverskuddet og 
en god sponsoraftale, er blevet muligt 
at give alle medlemmer en klubtrøje og 
andre gode tilbud. 
Helge Laursen 



 



 

 

 

 





Flot LM inde i atletik 
Den sidste weekend i februar blev en 
travl weekend. Nogle få deltog i de 
danske indemesterskaber, i Hammelev 
var der ”opsamlingsrunde” i cross og 
endelig deltog 18 atletikfolk fra 
klubben  i LM indendørs i Århus.  
 

 
Nogle af foreningens 18 deltagere. 
 

Det var et velbesøgt stævne med ca  
250 deltagere – en glædelig fremgang. 
Fra Sønderjylland var der også 
deltagere fra Vidar. 
For vores vedkommende blev det til en 
række flotte resultater, både medaljer, 
men også andre resultater, der viser, at 
folk er på vej. For flere var det første 
gang i en ny aldersgruppe, og så kan 
det være svært, når man i modsætning 
til året før er blandt de yngste i 
gruppen. 
10-11 år: Sofie Boysen blev nr. 2 på 60 
m i 9,38 (faktisk var de 2 der delte 
2.pladsen) og nr. 5 i længde med 3,71. 
Celina Kulby viste gode takter på 60m 

med 10,33 (nr.14 ud af 32 deltagere) og 
nr. 10 i kugle ud af 30. 
12-13 år: Jacob Guldager blev nr. 2 i 
kugle med 8,00 og løb lovende for ham 
på 60m 9,36. Ligesom Jacob er også 
Jonas Garbrecht 1. års. Han blev nr. 6 
på 60 m i 8,98 og 8 i længde med 4,11. 
Casper Guldager løb solide 2.40,64 og 
blev nr. 3 på 800m. Han burde nok 
have været tilmeldt i stang, men sådan 
går det nogen gange, når vi trænere har 
lidt for travlt med alt muligt andet.  
 

 
En tilfreds træner efter dagens 
medaljehøst. 
 

Ditte Mikkelsen nåede frem til 
semifinalen på 60m med 9,03. Hendes 
manglende rutine på hækken gjorde sig 
desværre gældende i konkurrencen. Op 
til har hun ellers vist gode takter og har 



uden tvivl gode muligheder i øvelsen. I 
længde fik hun 4,11.  
 

 
Ditte og Jacob hygger sig 
 

Nina Ilsø blev nr. 5 i højde med 1,25 
og nr. 7 i kugle med 7,47. 
14-15 år: Kristoffer Thomsen var  
forrygende med førstepladsen i stang 
med 2,60 PR, nr.2 i kugle med 11,55 
og en 5.plads i højde med 1,55. En lille 
overraskelse leverede Jan Erik Møller 
som nr. 3 i stang med 2,10.  
 

 
Kristoffer og Jan Erik ses her sammen 
med Emil fra Vidar til DMU. 
 

Sebastian Garbrecht kunne ærgre sig 
over at mangle sølle 18 cm i at nå 3. 

pladsen i trespring. Han blev nr. 5 med 
10,35. Mikkel Garbrecht blev nr. 5 i 60 
m med 8,29 og nr. 4 i længde med 4,41 
(han er 1. års). Ida Ilsø stod måske for 
vores bedste resultat som nr. 1 i højde 
med 1,58 PR. Hun blev nr. 5. i kugle 
med 8,88. Marie Aagaard blev nr. 1 i 
kugle med 10,40 og nr. 3 i trespring 
med 9,89. Dorthe Sommerlund fik 2 5. 
pladser – i trespring med 9,77 og 
længde med 4,16. I hæk gælder 
kommentarerne hos Ditte også for 
Dorthe. (Alle 3 piger er 1. års) 
16-17 år: Klubbens nye sprinter Simon 
Christensen viste igen rigtig gode 
takter som nr. 2 på 60m i 7.43 og nr. 3 i 
længde med 5,55. Michelle Kulby blev 
nr. 2 på 800m i 2.30,3 – en god tid på 
banen med de skarpe sving. 
Senior: Tenna Christensen vandt på 
60m i gode 8,13 og Kirsten E Møller 
vandt i højde med 1,45. 
 

 
Her ses Tenna, sammen med Simon og 
Charles fra DMU 
 

Helge Laursen 



Nyt sponsorudvalg ser dagens lys  
 

Det koster penge at drive en klub som 
AAIG Atletik, Tri & Motion. Der skal 
bruges penge til leje af 
træningsfaciliteter, træningslejre, 
klubaftener, redskaber og udstyr, porto, 
telefon, medlemsinformation, 
hjemmeside etc. Udgifterne ved at 
drive en forening som vores er cirka 
dobbelt så store som det, der fås ind i 
kontingent. Derfor er vi afhængige af 
støtte fra såvel offentlige instanser som 
det private erhvervsliv. 
  
I lighed med de fleste andre 
sportsklubber har det med at bede det 
private erhvervsliv om støtte altid haft 
karakter af, at vi kommer med hatten i 
hånden og beder om ”støtte til en 
nødlidende”. Men det er der faktisk 
ingen grund til. For en klub som vores 
har masser at tilbyde det lokale 
erhvervsliv, som har værdi for dem. I et 
forsøg på at arbejde mere målrettet med 
dette – og for at ændre tilgangen til 
sponsorater fra at være donationer til 
investeringer der kan betale sig – har vi 
etableret et nyt sponsorudvalg. 
Udvalget består indtil vider af tre 
personer, som også i deres dagligdag 
arbejder indenfor lignende områder af 
erhvervslivet, nemlig Claus Guldager, 
Jens Lassen og Per Hussmann.    
 
Som et første resultat af arbejdet er 
AAIG nu klar til at lancere et nyt og 
omfattende sortiment af attraktivt 
klubtøj. Se artikel andetsteds. Men 
arbejdet stopper ikke der. For der er 
meget mere at komme efter. I AAIG 
har vi unik blanding af elite og folkelig 
bredde i vore aktiviteter, og det er der 

mange der opfatter som noget positivt. 
De seneste analyser viser faktisk, at 
mange virksomheder skifter fra 
traditionelle sponsorater til noget der er 
mere specifikt indenfor løb, motion og 
sundhed.  
 
I en artikel for nylig blev det slået fast, 
at virksomheder i disse krisetider bør 
glemme alt om spredt 
massekommunikation for i stedet at 
fokusere specifikt på udvalgte 
målgrupper, og tænke image og 
medarbejderpleje ind i alt hvad de gør. 
Og det er lige præcis her sponsorering 
har noget at byde ind med. Artiklen 
slog dog samtidig fast, at for at 
virksomhederne får succes med 
sponsorering skal følgende være 
opfyldt: 
 De skal være sikre på 

medlemmernes loyalitet 
 Man skal udnytte de nye digitale 

muligheder 
 Virksomheden skal sørge for selv at 

aktivere sponsoratet i form af 
forskellige understøttende 
aktiviteter 

 
Det er præcist dette sponsorudvalget 
arbejder vider med. Senere på året vil 
hele konceptet omkring 
klubbladsannoncer blive omdannet til 
egentlige sponsorpakker, der tænker alt 
ovenstående ind. Vi skal dog hele tiden 
huske på, at en kæde ikke er stærkere 
end det svageste led, og uanset hvad vi 
gør af sponsortiltag, er vi i sidste ende 
især afhængig af èn ting for at lykkes: 
din loyalitet. Husk derfor: Støt vore 
sponsorer – de støtter os! 



Anne Møller blev – ”selvfølgelig” – dansk mester 
 
Højst overraskende blev Anne Møller 
ikke dansk mester i 110 meter hæk ved 
udendørs DM i 2009. Det kom som en 
overraskelse at Tine Bach Ejlersen 
henviste Anne til andenpladsen og 
dermed brød Annes mangeårige 
dominans. Intet var mere som det 
plejede.  
 
Derfor var alle – ikke mindst Anne selv 
– ekstra spændte op til indendørs DM i 
Skive sidst i februar. Det var der nu 
ingen grund til, for Anne vandt – 
aldeles suverænt – mesterskabet i 60 
meter hæk i flotte 8,59 sek foran netop 
Tine Back Ejlersen. Alt var igen som 
det plejer. 
 
 
Anne vandt desuden bronze i det 
almindelige 60 meter løb og gav 
dermed løfter om, at hun trods en lidt 
skuffende udendørs sæson i 2009 
fremdeles er en atlet man skal regne 
med vil blande sig i medaljestriden ved 
forskellige mesterskaber i 2010.  
 
Duellen på 60 meteren var imødeset 
med særlig stor AAIG  spænding, idet 
en af de øvrige deltagere var Tina 
Brødsgaard. Tina, som også tidligere 
tilhørte den absolutte elite herhjemme, 
er på vej tilbage efter en langvarig 
skade, og løb ved et indendørs stævne i 
Århus tidligere i februar i en fantomtid, 

som ikke alene gjorde hende til en af 
favoritterne ved DM, men ligeledes 
resulterede i en udtagelse til 
landsholdet – i øvrigt sammen med 
Anne. Men en tyvstart fra Tinas side 
gjorde, at den imødesete duel desværre 
ikke blev til noget. 
 

 
Anne viste igen at hun er Danmarks 
bedste kvindelige hækkeløber 
 
Det blev til endnu en AAIG 
medaljevinder ved DM indendørs 
2010, idet Mads Erik Beck vandt 
bronze i 60 meter løb for ungseniorer 
(20-22 år).  
 

 
 



Flotte AAIG præstationer ved de danske 
indendørs mesterskaber i atletik for ungdom 
 
De gode takter, som blev vist af 
AAIG`s ungdomsatleter ved DMU 
udendørs i Esbjerg i september, 
fortsatte ved DMU Indendørs i Skive i 
marts. Indtil for nylig, var der i mange 
år nærmest tradition for, at AAIG 
Atletik, Tri & Motion satte et tydeligt 
fingeraftryk på de danske mesterskaber 
i atletik for ungdom og hentede masser 
af medaljer med tilbage til Aabenraa. 
Men de sidste par år har der imidlertid 
været noget længere mellem 
medaljerne ved de danske 
mesterskaber. Indtil September i 
Esbjerg. Og nu igen i marts i Skive. 
Hele 8 medaljer blev det nemlig til for 
AAIG, hvilket er en markant 
forbedring af de sidste to års udbytte.   
 

 
Både Charles… 
 
Charles Kamau blev dansk mester i 
højdespring for 16-17 årige drenge med 
et imponerende spring på 1,91 meter. 
Det er egentlig lidt synd for Charles at 
han er samme årgang som dansk 
atletiks helt store talent: 
højdespringeren Jannick Klausen fra 
Århus 1900, for man kommer derved 
nemt til at overse Charles`s 
præstationer. For 1,91 meter indendørs 

i en alder af bare 16 år er altså intet 
mindre end fremragende.  
 

 
…og Ida viste storform i højdespring ved 
de danske indendørsmesterskaber  
 
14 årige Ida Ilsø vandt sølv i samme 
diciplin for 14-15 årige piger. Og 
ligeledes i et ligeledes for 
aldersgruppen uhørt flot spring på 1,62 
meter. Det var faktisk samme højde 
som vinderen – men med en enkelt 
nedrivning mere undervejs.  
 
Marie Aagaard vandt sølv i kuglestød 
for 14-15 årige piger og markerede sig 
således endnu en gang som klubbens 
unge kastetalent. Favoritdiciplinen 
diskoskast er jo desværre ikke på 
programmet ved indendørs DM, så 
Marie måtte ”nøjes” med en 
sølvmedalje.  
 



 
Marie sender her kuglen af sted med kurs 
mod en sølvmedalje 
 
Natalie Lassen vandt også sølv – men 
hele to af slagsen – idet hun blev 
nummer to i både 1500 meter løb og 
3000 meter løb for 16-17 årige piger. 
 

 
Natalie hentede 2 sølvmedaljer med hjem 
fra DMU 
 
De sidste to individuelle medaljer var 
af bronze og gik til hhv. Kristoffer 
Thomsen i stangspring for 14-15 årige 
drenge og Tenna Christensen i 60 
meter løb for 18-19 årige piger. 
 
Sidst men ikke mindst hentede klubben 
en overraskende bronzemedalje hjem i 
4x200 meter stafet for 16-17 årige 
drenge i et uhyre stærkt felt. Kvartetten 
bestod af  Charles Kamau, Simon 
Christensen, Niels Bo Wilhelmsen og 

Nikolaj Mastrup. Dermed blev Charles 
også dobbelt medaljetager, ligesom det 
var positivt at se Niels Bo tilbage på 
atletikbanen og det nye medlem Simon 
markere sig så positivt. Også den sidste 
medaljetager, Nikolaj, havde generelt 
et meget flot DM med f.eks. en 
fjerdeplads i 400 meter løb. 
 

 
Det blev til en overraskende – og flot – 
bronzemedalje i 4 x 200 meter stafet for 
Charles, Nikolaj, Niels Bo og Simon 
 
Efter et par magre år blomstrer 
atletiktalentet igen i fuld flor i AAIG 
Atletik, Tri & Motion. 
 

 
Sådan næsten symbolsk viser Kristoffers 
bronzemedalje at klubbens unge atleter 
sigter højt  





 

DM 10 km landevej i Århus d.28. marts 
 

 
AAIG deltagere: Lars Bo Hansen, Jesper Jakobsen, Palle R. Madsen & Michelle Kulby 

 
Foreningen havde tilmeldt 5 deltagere 
til dette års DM 10 km på landevej, som 
er en del af Puma vintercup, 6.rd, Niels 
Bo Wilhelmsen blev desværre forhin-
dret grundet sygdom. 
Arrangementet fandt sted på en lande-
vejs rundstrækning omkring Århus 
stadion og med opløb lige foran stadion 
også kaldet Atletion. 
 

 
DM 10 km ruten ved Århus stadion 
 
Vi ankom tidligt så vi kunne klæde om 
og få brystnumre ol. udleveret + løbe en 

opvarmningsrute sammen inden starten 
gik for de mandlige deltagere kl.12,45. 
Jesper Jakobsen var den AAIG’er der 
løb hurtigst 35,24 min, som rakte til en 
flot 25.pl. blandt 36 mandlige senior 
deltagere. Det var en god tid set i lyset 
af at han ikke havde trænet specielt me-
get løb i den sidste tid. 
Palle Rosen Madsen vandt guld i M55 
klassen efter han havde kæmpet mod sin 
evige rival Gert Kærlin, der måtte udgå 
undervejs i løbet. Palles flotte tid blev 
36,51 min, svarende til 3,41 min/km og 
dermed fik et DM mesterskab. 
Undertegnede løb i tiden 44,23 min, 
som på dagen var OK, set i forhold til 
træningsmængden op til løbet. 
Michelle Kulby startede kl.13,50, fælles 
starten for kvinder og hun kom ind i 
tiden 45,50 min, der gav en 10.pl. hos 
piger 16-17 år., en OK tid, da det ikke 
er hendes primære konkurrence distan-
ce. 

Lars Bo Hansen
 



 

Idrætsreception for voksne i byrådssalen 22.3.2010 
 

 
Voksne idrætsreceptionsmodtagere for året 2009 - fra venstre: Andreas Petersen, Anders 
Jørgensen, Lars Aagaard, Kirsten E. Møller, Palle Madsen, Petra V. Jørgensen, Ove 
Schneider, Anne Grete Jacobsen, Trine Staanum, Bodil Nielsen, Jesper Lycke, Mads E. 
Beck & Pernille Laursen. Forhindrede: Line Thams & Egon Thomsen. 

 
Foreningens bedste voksne atleter (over 
18 år), 16 indstillede og 14 fremmødt 
mødtes i byrådssalen på Skelbækvej 
d.22. marts i Aabenraa til den årlige 
idrætslige hædersbevisning. 
Sidste år var der 12 indstillede, så en 
fremgang på 4 må siges at være flot. 
Poul Kylling Petersen (kultur og fritids-
udvalgsformand) samt Tim Wulff 
(kultur og fritidsudvalgsnæstformand) 
forestod selve overrækkelsen af idræts-
udøvernes velfortjente erkendtlighed. 
Årets gave var et stort flot George Jen-
sen badehåndklæder med kommunens 
logo i en fin æske. 
Ved siden af de idrætslige præstationer 
blev der også givet erkendtligheder til 
leder/ildsjæle, som netop har sørget for 
at rammerne for idrætsudøverne er for-

håndenværende, så de kan præstere de-
res bedste. 
 

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

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

officielt anerkendt af DGI eller 
Dansk Firma Idræts – Forbund 

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

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

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

Lars Bo Hansen



 

Oversigt over voksne idrætsreceptionsmodtagere 
 

Udøver/spiller Mesterskab Placering Disciplin/Hold/Udtagelse til
Jesper Lycke Vestdanske ungdomsmester-

skab inde 24-25/1 i Århus 
1.pl.dr. 18-19 år 1500 m løb 

Pernille Laursen Bohus-spelene 26. juli i Sverige 
(ungdomslandshold) 

udtagelse spydkast 

Vestdanske ungdomsmester-
skab ude 6-7. juni i Skive 

2.pl. pi. 18-19 år kuglestød, hammerkast, spydkast 

Line Thams DM Sprint 7. juni i Ganløse 
(Triathlon) 

1. pl. Junior Kvinder 750m svøm, 23,2 km cykl. 5 km løb 

Mads Erik Beck LM atletik inde 21.februar i År-
hus 

1.pl. Mæ. Senior 60 m sprint, kuglestød 

Anne Møller DM ungdom ude Atletik, 5-6. 
sept. i Esbjerg 

1.pl. pi. 20-22 år 100 m hækkeløb, trespring, højde-
spring 

DM ungdom ude Atletik, 5-6. 
sept. i Esbjerg 

2.pl. pi. 20-22 år 100 m sprint 

Universaden (atletik) 7-12. juli i 
Beograd 

udtagelse 100 m hækkeløb 

U23 mesterskab i Lithauen Kau-
nas 16-19. juli 

udtagelse 100 m hækkeløb 

31.maj i Bedford & 6. juni i Ge-
neve  

udtagelse 100 m hækkeløb 

  udtagelse Atletik Landsholdet 2009 i 100m 
hæk, 4x100m stafet 

Vienna Indoor Classic 3.februar udtagelse 60 m hækkeløb 
DM inde atletik i Skive 28-1. 
marts 

1.pl. pi. 20-22 år 60 m hækkeløb 

Trine Staanum LM cross, 4/4 i Nr. Hostrup 1.pl. K30-34 9 km 
Andreas Peter-
sen 

DM Kort Triathlon 28. juni i 
Guldborgsund 

1. pl. M35-39år 1500m svøm, 40 km cykl. 10 km løb

LM cross, 4/4 i Nr. Hostrup 1.pl. M35-39 3 km 
Kirsten Eskild-
sen Møller 

DM veteran atletik ude 22-23. 
august i Hvidovre 

1.pl. K45 80 m hækkeløb, højdespring, læng-
despring 

DM veteran atletik ude 22-23. 
august i Hvidovre 

2.pl. K45 100 m sprint 

Atletik vestmesterskab veteraner 
ude, 21. juni Esbjerg 

1.pl. K45 80 m hækkeløb, længde, 100 m 
sprint, højde 

DM veteran atletik inde i Snek-
kersten 15. marts 

1.pl. K45 60 m sprint, højde, længde, 3-kamp 
1864 point 

Lars Aagaard 
Nielsen 

NM veteran atletik ude 26-
28.juni i Stockholm 

2.pl. M45 110 m hækkeløb, 400 m hækkeløb 

NM veteran atletik ude 26-
28.juni i Stockholm 

3.pl. M45 kuglestød 

Atletik vestmesterskab veteraner 
ude, 21.juni Esbjerg 

1.pl. M45 længdespring, spydkast 

LM atletik ude 22-23. august i 
Vejen 

1.pl. M45 længdespring, kuglestød, diskoskast, 
spydkast 

Egon Thomsen LM cross, 4/4 i Nr. Hostrup 1.pl. M50-54 3 km 
Bodil Nielsen LM atletik ude 22-23. august i 

Vejen 
1.pl. K50 400 m løb, 3000 m løb 

Petra Vig Jør-
gensen 

LM cross, 4/4 i Nr. Hostrup 1.pl. K50-54 3 km 

Ove Schneider LM cross, 4/4 i Nr. Hostrup 1.pl. M50-54 9 km 
Palle Rosen 
Madsen 

LM cross, 4/4 i Nr. Hostrup 1.pl. M55-59 3 km, 9 km 
DM marathon, 20/9 i Odense 1.pl. M55 Marathon (42,195 km) 

Anne Grete 
Jacobsen 

LM cross, 4/4 i Nr. Hostrup 1.pl. K55-59 3 km, 9 km 

Anders D.B. LM atletik ude 22-23. august i 1.pl. M70 stående længde, diskoskast, slyng-







  



DM For veteraner: 
 
Efter 2 weekender med DM for 
ungdom og DM senior, kom turen til 
veteranerne. 
 
Det var i år igen placeret i Hvidovre 
hallen, som var blevet nyrenoveret. 
Som altid et hyggeligt stævne med 
masser af tid til hygge og snak. Men 
også med masser af gode resultater. 
Der blev sat ikke mindre end 21 
veteranrekorder. Og en tangering af en 
rekord, som jeg selv stod for. 
 

 
 
Det blev for mit vedkommende til guld 
i højde, hvor jeg igen, igen tangerede 
min egen og Susanne´s rekord med 
1.45. I længdespring blev det ligeledes 
til guld med 4.45m. Og så vandt jeg 3-
kampen med 2232 points. 
I kuglestød blev til sølv med et stød på 
7.05m og på 50m sølv i tiden 7.83sek. 
 
Tom O. Jensen stod for en af de mange 
flotte rekorder med et stød på 14.06m i 
kuglestød. Jørgen Halkjær, som fik 
noteret 14.03m, jagtede ham ellers til 

stregen, men måtte se sig slået i dette 
opgør. 
 

 
Tom O. Jensen. Billedet er fra EM for 
veteraner i Ancona, Italien, hvor han 
vinder bronze.  
 

Kirsten Eskildsen-Møller 



Nyt klubtøj 
 
AAIG Atletik, Tri & Motion har 
indgået et samarbejde med Craft, 
Sportmater og Sydbank omkring nyt 
klubtøj til sæsonen 2010.  
 

           
 
Kollektionen, som blev præsenteret i 
forbindelse med et arrangement ved 
Sydbank den 13.04 er mere omfattende 
end tidligere. Og priserne er stadig 
meget attraktive. Ikke mindst p.g.a. 
sponsoraterne fra de tre 
samarbejdspartnere. Priserne er typisk 
20 - 30% under vejledende butikspris – 
og så kommer AAIG`s logo på tøjet 
uden merpris.    
 

   
 
Kollektionen består af tights og short i 
forskellige størrelser og udformninger, 
top, singlet og T-shirts, løbejakker, 
løbeveste, regnjakke, løbesæt og 
træningsdrager samt tridragter og 
cykelsæt. Alt sammen med AAIG logo, 
og for mange genstande også Sydbank 
logo. I tilgift er der som noget nyt også 

fritidsbeklædning som f.eks. softcell og 
fleecejakker – kun med AAIG logo. Og 
endelig omfatter kollektionen 
forskellige former for sportsundertøj, 
sokker, hue og handsker og sågar en 
rygsæk – dog uden logo.   
 

               
 
Alt i alt en rigtig spændende kollektion, 
som giver os en unik mulighed for at 
blive mere synlige i forbindelse med 
løb og arrangementer rundt om i landet. 
Og mere synlige i det lokale bybillede 
under såvel træning som i fritiden.  
 

   
 
I forbindelse med arrangementet den 
13.04. var der udarbejdet nogle særlig 
attraktive pakkepriser, som gav 
klubbens medlemmer mulighed for at 
opnå endnu større 
introduktionsrabatter. Mange gjorde en 
rigtig god handel den aften. For dem 
som ikke var med den 13.04. er der dog 
stadig masser af muligheder for at købe 
det nye klubtøj. Der er udarbejdet en 



folder, som viser alt tøjet med priser og 
bestillingsliste. Denne folder kan 
hentes i klublokalet, hvor der ligger 
masser af eksemplarer. Og den kan 
også fås ved henvendelse til 
Sportmaster butikken i Storegade. 
Bestillingslisten afleveres også ved 
Sportmaster.   
 

         
    
I forbindelse med lanceringen af det 
nye klubtøj har klubben besluttet at 
forære alle medlemmer af AAIG 
Atletik, Tri & Motion en gratis løbe T-
shirt eller singlet. De medlemmer, som 
endnu ikke har fået en af disse, kan 
henvende sig i Sportmaster, hvor man 
mod opgivelse af navn og adresse kan 
få den udleveret.  
 
 

    
 
Udover det nye klubtøj, vil der også på 
andre områder samarbejdes tættere med 
Sportmaster i fremtiden. Sportmaster 
har blandt andet lovet at tagepigsko 
hjem til butikken, og dermed opfyldes 
en længe næret ønske fra især 
atletikfolkene. Sportmaster har desuden 
lovet at tage udvalgte modeller af 
løbesko på lager, som kan tilbydes 
klubbens medlemmer til særlig 
favorable Internetpriser. Dermed kan 
alle klubbens medlemmer i fremtiden 
spare bøvlet med at gå på nettet eller 
køre til Tyskland, hvis man synes de 
vejledende danske butikspriser for 
løbesko er for høje. Og sidst men ikke 
mindst har Sportmaster lovet at invitere 
til særlige klubaftener i butikken et par 
gange om året, hvor der vil være 
mulighed for at gøre ekstra gode 
handler på udvalgte varer.  

    
 

 
 
 



Hjælpere/dommere 
søges: 
 
Lørdag d 22. maj og søndag d 23.maj 
holder vi Øst og vest mesterskaber i 
mangekamp på Aabenraa stadion. 
Udover at vi forventer selv at skulle 
have mange aktive med, skal der også 
bruges rigtig mange dommere og 
hjælpere. 
 
Vi vil derfor opfordre dig til at melde 
dig. Hvis ikke du kan hjælpe hele 
weekenden, så har du mulighed for at 
melde dig på forskellige tidspunkter. 
F.eks. lørdag formiddag, eftermiddag, 
eller søndag formiddag eller 
eftermiddag. 
 
Kontakt enten Kirsten 74685873, 
Helge 74613275, Lars Bo 74833349, 
Allan 74521700 eller Poul 74629779. 
 

Kirsten Eskildsen-Møller 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjælp søges til 
servering hos Kolstrup 
Boligforening. 
 
Tirsdag d. 11. maj er vi som tidligere 
igen blevet bedt om at hjælpe ved deres 
general forsamlingen, hvor vi dækker 
bord, laver kaffe, serverer og vasker op 
efterfølgende.  
Jeg har brug for 2 personer som kan 
hjælpe mig den aften. Som regel 
dækker jeg selv bor. Så det handler om 
at servere og vaske op. Vi skal være 
der kl. 18.00 og vi kan forvente at være 
færdige med det hele omkring kl. 22.30 
-23.00.  
Det plejer at være en god indtjening til 
klubkassen, så meld dig hos mig på 
74685873 eller 27405744. 

Kirsten Eskildsen-Møller 
 
 

 

Nålestævner. 
Så er det snart tid til ude-sæsonen igen   
og dermed også vores nålestævner. 
  
For-sommerens 2 nålestævner i 
Aabenraa bliver: 
  
mandag den 26. april  +  torsdag 
den 20. maj. 
  
Så I må godt sætte  X i kalenderen de 
dage  ................ og invitation til det 
første kommer snart, så det bliver  delet 
ud til atleterne ved første træningsdag. 
  

Hilsner fra Susanne. 
 



 



 



Fortræning Bjergmarathon 
Hver torsdag fra den 1. april 
kl.18.30 fra Aabenraa stadion på  
ruterne. 

 

Aabenraa IG
atletik – triathlon – motion 

WWW.AAIG.DK/WWW.BJERGMARATHON.DK 
 

Sommertræning på stadion 
 

ATLETIK – piger og drenge ca. 6 - 9 år (start 12/4) 
Mandag kl.16.30 – 17.30  
v. Helge Laursen/Anne Marie Salby 

 

ATLETIK – piger og drenge ca. 10 - 11 år (start 12/4) 
Mandag og onsdag kl.17.00 – 18.15 
v. Allan Lotzkat/John Kulby/Helge Laursen 

 

ATLETIK – piger og drenge ca. 12 - 15 år (start 12/4) 
Mandag og torsdag kl.16.30 – 18.00 
v. Lars Aagaard/Kirsten E. Møller/Kenny B. Andersen/Helge Laursen 
 

ATLETIK – piger og drenge ca. 16 år + ældre (start 12/4) 
Mandag/tirsdag kl.15.30 – 17.30, torsdag kl.17.30 – 19.30 
v. Poul Beck/Kirsten E. Møller/Lars Bo Hansen 
 
ATLETIK – special træning efter aftale 
v. Tom O. Jensen (kast), Allan Lotzkat (stang), Poul Beck (sprint/hæk) 
Kirsten E. Møller (højde), Lars Bo (mellem/lang)  

 

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

 

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

Triathlon svømning i Aab. Svømmehal 
Tirsdag, torsdag & fredag kl.17.00 – 18.00 efter aftale 
m. Jesper Jakobsen 
 

Evt. oplysninger:   
Formand: Helge Laursen laursenstub@mail.dk  74 61 32 75  
Atletik: Kirsten E. Møller eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt.dk 74 68 58 73  
Triathlon: Jesper Jakobsen aaigtri@hotmail.com  28 76 93 28 
Motion: Holger Jacobsen famjac@post10.tele.dk  74 62 82 56 
Idrætsmærke: Arne Hanfgarn    74 62 46 70 
  
  ATLETIK, TRIATHLON, MOTION, MARATHON & IDRÆTSMÆRKE

LBH ver. 01.04.2010 

 



Terminsliste 2010 
Dato Kl. Sted Hvem Arrangement Ansvarlig 
April 
Lør 10 
Lør 17 – Søn 18 
Søn 25 
Man 26 

 
 
 
 
17.30.

 
Holbæk 
Skærbæk 
Hamburg D 
Aabenraa 

 
M 
A 
M 
A 

 
LM Cross 
Træningstur, atletik 
Hamburg Marathon 
Nålestævne 

 
 
John 
 
Susanne 

Maj 
Lør 1 
Søn 2 
Søn 2 
Tir 4 
Lør 8 
Lør 8  
Søn 9 
Søn 9 
Ons 12 – Søn 16 
Tor 13 
Tor 13 
Lør 15 
Søn 16 
Man 17 – Ons 19 
Ons 19 
Tor 20 
Lør 22 – Søn 23 
Søn 23 
Søn 23 
Ons 26 
Lør 29 
Lør 29 
Søn 30 

 
13.00. 
10.00. 
 
18.30. 
14.00. 
12.00. 
14.00. 
 
 
 
 
 
 
 
17.30.

 
Padborg 
Randers 
Guderup 
Aabenraa 
Middelfart 
Odense 
Højer 
Ålborg 
Harzen D 
Holstebro 
Haderslev 
Stubbæk 
Randers 
 
Sønderborg 
Aabenraa 
Aabenraa 
København 
Sønderborg 
Aabenraa 
Herning 
Løjt Kirkeb 
Haderslev 

 
M 
M 
M 
AMT 
M 
A 
M 
T 
T 
A 
M 
M 
A 
A 
A 
A 
A 
AMT 
T 
A 
A 
M 
T 

 
Bov IF Kvindeløb 
Fladbroløbet: 5,6 – 10,4 km  
Guderupløbet: 2,5 – 10 km - ½ Marathon 
Frøsløbet 
Lillebælt ½ Marathon 
LTU indledende, vest 
Digeløbet: 4,4 – 9,3 – 13,3 km 
DM, duathlon 
Træningslejr, triathlon 
Vest Kastemangekamp 
Vesterskovløbet: 2,1 – 5,7 – 10 - ½  
EIF Løbet: 5,8 – 11,6 – 17,4 km 
DT, 1. runde 
Veterantunering, 1. runde 
Sønderjyske Mesterskaber, 14 år +, sen 
Nålestævne 
Vest Mangekamp 
Copenhagen Marathon / DM maraton 
Jyske bank Triathlon 
Regionsstævne 
Herning Games 
Løjt Løbet: 3 – 6,2 – 10,8 km - ½ Marth. 
Haderslev Duathlon & Triathlon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsten 
Kirsten 
Helge 
Susanne 
 

Juni 
Ons 2 
Fre 4 
Lør 5 
Søn 6 
Ons 9 
Ons 9 
Lør 12 
Lør 19 
Lør 19 – Søn 20 
Søn 20 
Søn 
Søn 27 
Søn 27 

 
 
18.00.

 
Bodum 
Rødekro 
Hammelev 
Ganløse 
Mandø 
Aabenraa 
Sønderborg 
Aabenraa 
Ålborg 
Haderslev 
Jels 
Aabenraa 
Guldborgsu 

 
T 
M 
M 
T 
M 
A 
A 
AMT 
A 
A 
T 
A 
T 

 
Klubmesterskaber, enkeltstart, cykling 
Rødekroløbet: 6 – 12 km + børneløb 
Hammelevløbet: 5 – 10 km - ½ maraton 
DM sprint duathlon 
Havbundsløbet, 11 km 
Egnsholdkamp 
Sønderborg Games 
Bjergmarathon 
Vestdanske ungdomsmesterskaber 
Vestdanske veteranmesterskaber 
Frøs 1/2 og 1/8 Ironman 
DT, 2. runde 
DM Triathlon 

 
 
 
 
 
 
Helge 
 
 
Susanne 
Kirsten 
 
Kirsten 



Juli 
Tir 6 

  
Aabenraa 

 
A 

 
Sommeratletik 

 
Helge 

August 
Lør 7 – Søn 8 
Lør 14 
Søn 15 
Lør 21 
Lør 21 – Søn 22 
Tor 26 
Lør 28 – Søn 29 
Lør 28 – Søn 29 

  
Odense 
 
Aabenraa 
 
 
Rødekro 
Herning 
Ålborg 

 
A 
A 
T 
A 
A 
AM 
A 
A 

 
DM i atletik 
LTU, finale 
Aabenraa Triathlon 
Regionsfinale 
DM, mangekamp 
SM, 10 km landevej 
LM, atletik 
DM, atletik, veteraner 

 
Poul 
 
 
 
Poul 
 
Helge 
Kirsten 

September 
Lør 4 – Søn 5 
Søn 5 
Ons 8 
Lør 11 – Søn 12 
Lør 18 
Søn 19 
Lør 25 
Søn 26 

  
Ballerup 
Kolding 
Sønderborg 
 
 
Haderslev 
Herning 
Berlin D 

 
A 
M 
A 
A 
A 
A 
A 
M 

 
DM, atletik, ungdom 
Kolding City ½ Marathon 
Regionsmesterskaber, atletik 
DT Kvalifikation 
DM, kaste 5 kamp 
Sønderjyske børnemesterskaber 
Vestdanske holdmesterskaber, ungdom 
Berlin Marathon 

 
Poul 
 
Allan 
Kirsten 

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