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Næste klubblad 
 
Deadline for (nr. 5-2010.  . ): Søndag d. 24.10. 2010. 
 
Artikler sendes til; 
Kirsten Eskildsen Møller 
Møllevej 50 
Felsted 
6200 Aabenraa 
eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt.dk  
 
Artikler bedes så vidt muligt være forfattet i Times New Roman, 14 pkt, i to spalter med lige højre margen. 
Overskrifter i Arial 20 pkt fed. Billedtekst og forfatternavn i  Arial 12 pkt. Margin: 2,5 cm. top og bund samt 2 cm. 
højre og venstre. Bekendtgørelser, ”annoncer” og lignende kan være i èn spalte på tværs af hele siden – med 1 pkt. 
ramme omkring. 
 
 

 
Forsiden: 
Viser 38årig Andreas Petz ( AAIG ) der kommer i mål sammen med sin datter som vinder af ol-distancen ved dette års 
26.udg. af Aabenraa Triathlon d. 15.aug. 
 
Andreas klarede 1500m svømning, 40km cykling og 10km løb i tiden 1.53,57 timer og han hører sammen med Jens 
Gydesen ( AAIG ) til de bedste herhjemme i sin aldersklasse.   
 



Formanden har ordet 
 
Så er vi i gang med nedtælling til slut 
på sommersæsonen.  
 
Som noget nyt, og i erkendelse af, at de 
senere års tilslutning til klubfesterne, 
og at de jo ikke var for alle, så har vi i 
bestyrelsen besluttet at lave en 
sæsonafslutning med anderledes 
aktiviteter for alle søndag d. 3. oktober. 
Denne dag skulle være rimelig fri for 
diverse stævner mm. Vi håber meget, at 
medlemmerne i stort tal vil bakke op 
om dette initiativ. Se nærmere i 
invitationen inde i bladet. 
 
En anden positiv nyhed er, at nu er 
arbejdet gået i gang med at lave en helt 
ny hjemmeside. Den gamle vil fungere, 
indtil den nye er klar. 
Der er leveret et stort arbejde med at få 
det nye klubtøjet på banen, man har 
også været forfulgt af uheld, men nu 
kører det.  
Årets bjergmarathon blev igen et flot 
arrangement. Der var flere nyskabelser, 
der nok er kommet for at blive. Et stort 
til lykke til den nye tovholder, Hans 
Sjursen, uden at glemme, at der er et 
dygtigt team omkring ham incl. den 
tidligere tovholder, Holger. Løbet er jo 
vældig populært blandt klubbens egne 
medlemmer, hvorfor det her, som ved 
mange andre store løb, også er brug for 

hjælpere uden for klubbens egne 
rækker, når løbet afvikles. Disse 
hjælpere vil vi også have fokus på. En 
anden problematik er, at det bliver 
sværere at skaffe hjælp til færdselsre-
guleringen.  Følgen kan blive, at vi skal 
uddanne egne folk. Vores triathlon, der 
har samme problemstilling, blev igen et 
vældig flot arrangement. 
 
Flere unge atletikfolk har været på 
udvalgt hold, og generelt er aktiviteten 
inde i en fremgangsperiode. Anne 
Møller, klubbens mest fremtrædende 
atletikudøver, fik tilbageerobret det 
danske hækmesterskab. Om disse ting 
er nok til at vende tilbage til 
elitedivisionen vil vise sig d. 12. sept. 
 
I forbindelse med eliteprojektet var der 
et spændende foredrag med Joakim B 
Olsen, der havde flere tankevækkende 
budskaber til de unge idrætsudøvere, 
derud over atletikfolk også bestod af 
håndboldspillere, sejlere og svømmere, 
der virkede begejstrede for  foredraget. 
Vi vil prøve at få Joakim på besøg som 
gæstetræner i klubben, hvilket vi har 
haft en gang før.  
 
Jeg håber, der er nærmere referat af 
foredraget her i bladet, som jo i øvrigt 
overraskede positivt med sidste 
nummer i nye klæder. 
Helge Laursen 



Aaig Tri-folk markerer sig. 

På det seneste har triathlon folk fra 
AAIG gjort nogle store præstationer 
rundt omkring i det Danske land, men 
også i Tyskland. 

I sommerferien deltog Anders 
Bergmann Hansen og Jens Gydesen i 
Frankfurt Ironman. For Anders var det 
hans første af slagsen og han 
gennemførte i fin stil i tiden 10.30.37 
Han har dog allerede udmeldt at han 
skal lave en mere hvor han cykler og 
løber hurtigere end denne gang. Jens 
Gydesen gennemførte i tiden 9.40.06 
hvilket giver ham adgang til Hawaii 
Ironman senere på året. Jens  er 
allerede gået i træning frem mod dette. 

 

Anders Bergman til Aabenraa tri. 

I starten af august deltog, Alexander 
Salby, Oliver Salby og Mille Marie 
Gydesen i et af Danmarks største 
motionstriathlon. Børnene skulle dog ikke 
svømme så her var tale om en duathlon. 
Alle tre var super skarpe og de vandt alle 
tre deres aldersklasse. Flot gået. 

Keld Dam Hansen kan nu kalde sig 
ironman da han gennemførte den lange 
distance i Glücksborg. Keld gennemførte i 
tiden 13.32.31 Jens Gydesen blev dansk 
mester i lang triathlon i Juelsminde. DM 
lang tri blev ligesom de sidste par år 
afholdt i Juelsminde med en dyst på en 
halv ironman. Jens vandt i tiden 4.26.15 
hele 6 minutter foran nr. 2 i hans 
aldersgruppe. 

 

Jens Gydesen fra Aabenraa tri. 

Tillykke med alle de flotte resultater. 

Jesper Jakobsen  



 

 

 



 



EM for veteraner i 
Ungarn. 
 
Fra d. 15 – 25. juli var der EM for 
veteraner i Nyiregyhaza, Ungarn, hvor 
jeg i år havde valgt at deltage på 100m, 
200m, højde og i længdespring. 
 
Da jeg op til stævnet har haft mange 
problemer med knæet + har haft 
diverse småskader, har jeg ikke kunnet 
træne optimalt. Så det var med 
blandede følelser jeg tog af sted. I 
højdespring var jeg seadet som nr. 3-4 
hvor jeg håbede på en bronze medalje. 
I længdespring var jeg seaded som nr. 
6-7, altså en finaleplads. På 100m og 
200m var der på forhånd ingen som 
helst chance, men det kunne være sjovt 
at prøve at løbe….. 
  
Da 100m lå på førstedagen, men jeg 
stadig bøvlede med en fiber i for låret, 
var Poul og jeg blevet enige om at jeg 
ikke skulle løbe den, da risikoen var for 
stor til at fiberen ville bryde op igen. 
Og det ville være surt at skulle ende 
som tilskuer dernede… Så derfor skulle 
jeg først i ilden på 3. dagen. Det var nu 
også godt det samme, da der var 34-38 
grader dernede og min krop havde godt 
af lige at have lidt tid til at vænne sig til 
de varme temperaturer. Pyh…..  
Så højdespring først. Jeg førte 
konkurrencen helt frem til 1.48m 
sammen med en tysker. Tog alle mine 
spring i første forsøg. Meeeeen, så røg 
overlæggeren ned ved 1.48m. Og øv, 
jeg ved faktisk ikke engang hvor jeg 
rørte den. Men ned kom den og de 2 

næste forsøg var desværre heller ikke 
bedre. Så det blev til en sur 4. plads. 
Og jeg kan vel sige, blot 1mm fra en 
bronze medalje…… at være så tæt på 
en medalje er da virkelig surt, men 
ok…… jeg ku jo også bare være 
sprunget højere…  
 

 
Her ser det jo stadig rimeligt ud….. 
 
Mit knæ holdt nogenlunde, men jeg 
havde i et af springene trådt min fod 
helt igennem så den hævede og blev 
blå og gjorde ondt. Så jeg så i grunden 
ikke for lyst på næste dagens 
længdespringskonkurrence, hvor jeg 
stadig havde rigtig ondt i foden.  
 

 
Længdespringsfinalisterne. 
 
Det lykkedes mig dog i de første 3 
spring at komme i finalen og i mit 5. 



spring, at springe 4.85m hvilket kun er 
1cm fra den danske rekord for K45. 
Dette bragte mig op på en 5.plads. Så 
det er faktisk det resultat jeg er 
allermest glad for. Og set i betragtning 
af, at jeg havde så ondt i foden, at jeg 
blev nød til at putte is på og faktisk 
ikke kunne støtte på foden da vi havde 
sprunget de første 3 spring, er jeg mere 
end glad for resultatet. 
 
På sidste dagen stod 200m så på tur. 
Rigtig sjovt at prøve at løbe da jeg på 
forhånd overhovedet ingen ambitioner 
havde. Så det var udelukkende for sjov. 
Men hold da op hvor jeg døde de sidste 
40m. hi hi… og tiden snakker vi ikke 
højt om… smil… 
 

 
Tom, Susanne og Per, nogle af de 
danske medaljetagere. 
 

Vi var en hel stak danskere (40 
tilmeldte) af sted og vi gjorde det 
faktisk rigtig godt. Når man har læst 
rejsebrevene, så har Danmark  fået hele 
18 guld, - 12 sølv, og 10 bronze 
medaljer. Og det vil sige vi landede på 
en 7. plads på medalje ranglisten.  
 
Af danske rekorder kan ifølge 
veteranudvalget nævnes: 

10 danske rekorder, fordelt på: 

Tom O. Jensen, M50, spyd, 
kastemangekamp, kuglestød 

Bent Lauridsen, M75, 1500m, 10.000 
meter, 800 meter 

Marianne Søderberg, K65, 200 meter 
og 200 meter 

Ingerlise V. Jensen, K60, 800 meter 

Rosa Pedersen, OA/OGF, spydkast 

Ældste kvindelige deltager på 95 år ses 
her ved Tom´s side. Hun er fra Italien. 

 



En helt fantastisk oplevelse er det altid 
at se ”de gamle” løbe og springe. Den 
unge dame her ved siden af Tom, er 
kun sølle 95 år gammel. Og så vidt jeg 
ved ældste kvindelige deltager. Jeg 
mener at hos mændene var der en 
deltager på 98 år…. Virkelig 
imponerende.   

Det har været en rigtig god tur med 
masser af flot atletik, men bestemt også 
hygge og en del ture og udflugter.  

 

Debrechen. 

Vi var en hel del danskere der boede i 
Debrechen, 50km fra Nyiregyhaza. Det 
viste sig at være aldeles praktisk. Der 
var fantastisk gode og billige tog 
forbindelse imellem byerne og 
Debrechen var i modsætning til 
Nyiregyhaza en flot by med en del 
mere at se på. Så det bød på lidt 
kulturelle oplevelser, og gav os 
mulighed for at se lidt andet end kun 
stadion.  

 

 

En dag var jeg med familie Hedeager 
på en udflugt til Pustasteppen for at se 
på heste osv.  

 

En god udflugt som jeg nødig ville 
have været foruden. For ud over den, 
og så lidt af Debrechen, er det virkelig 
et land der er præget af østblok og som 
ikke har særlig meget at byde på.  

 
Aftenhygge med grill hos Per, Lene og 
familie. 
 

Kirsten 



Aabenraa Triathlon
Søndag d. 15. august afholdt vi årets 
triathlonstævne, som traditonen tro blev 
afholdt på Sønderstrand. 
Godt vejr, mange deltagere, masser af 
tilskuere og gode hjælpere var med tilmat 
skabe et fantastisk tri-stævne. 

 
Det gamle hold bestående af Dan, Jes, Lars 
og Arne 
Der var  i alt 120 deltagere der var aktive 
på de tre forskellige distancer. Et deltager 
antal vi er rigtig t glade for, men vi ser 
også mulighed for endnu flere deltagere i 
de næste par år. Der var flere lokale 
deltagerer der skulle prøve kræfter af med 
en triathlon for første gang i år.  

 
Bimmer Hejn 
Duathlon distancen har de senere år 
primært være præget af deltagere fra vores 
egne klub, men i år kom der også en del 
andre til for at være med. 

 
Tobias lider som farmand, Alexander Salby 
Lidt klub highligths: 
Tobias slog igen i år far Finn Jensen. Arne 
Ankersen og Jes Wilhelmsen dystede hårdt 
på svømningen. Alexander Salby 
gennemførste sin første tri. Andreas Petz 
vandt OL distancen. 

  
Andreas med Astrid, Jørgen Bie 
Poul Erik syntes det var hårdt på 
løbeturen. Annette Hansen vandt duathlon. 
Silvia kom godt igennem kort triathlon. 
Jørgen Simonsen var bedste duathlet fra 
AAIG. Keld Dam var enste 
gennemførende på OL distancen udover 
Andreas. Dan, Petra og Nine deltog alle på 
kort tri og med Ebbe som hjælper var de 
en aktiv familie. 
Tak for i år.    

Jesper Jakobsen 



 
 

 
 

 
 
 

Tak til følgende der har gjort vores stævne muligt: 

Woodco

Aabenraa Politi +Politihjemmeværnet



 





8. Aug. -  atletik - Anne 
Møller genvandt i dag 
DM i sin favoritdiciplin 
100 m hæk ved DM i 
atletik i Odense. 

 

Anne Møller vandt i tiden 14.05 sek. 

 

Anne Møller ses her til DT- første runde i 
Randers. 

AAIG resultaterne blev flg. ved DM: 

Kvinder: 

100 m: Tina Brødsgaard - nr. 5  - i 
tiden 12.76l sek. - det rakte iøvrigt til 
en 2. plads som ungsenior (20-22) 

 

Her ses Tina ved DT første runde i 
Randers. 

Endelig er det ved at lykkedes for Tina 
igen, og hun er ved at være i topform 
igen. 

100 m hæk: Anne Møller - dansk 
mester - i tiden 14.05 sek. 

Anne havde en revanche hun skulle 
have sat på plads fra sidste års DM, 
hvor Tine B. Ejersen slog hende på 
målstregen. Men det var ingen problem 
overhovedet og Anne gjorde det helt 
klart, at det er hende der er førstepigen 
på hækken i DK. Sådan! 

 

 

 

 



Diskoskast: Marie Aagaard - nr. 10 - 
med 30.10 m 

 

 

Kuglestød: Marie Aagaard - nr. 8 - med 
9.24 m 

Det var Maries første senior DM og 
hun klarede sig aldeles godt, trods 
hendes unge alder. 

  

Mænd: 

 

Højde: Charles Kamau - nr. 6 -med 
1.94 m 

 

 

Det var ligeledes Charles første DM for 
seniorer. Og placeringen tyder på, at 
han meget snart blander sig helt i 
toppen. 

 

Kirsten Eskildsen-Møller 

 



DM i Mangekamp. 
 
I weekenden den 21.-22. aug. blev der 
afholdt DM i mangekamp i Roskilde, 
hvor AAIG var repræsenteret ved 2 
atleter i dr. 14-15 år :  
Kristoffer Thomsen og Mikkel 
Garbrecht havde fået mod på at 
deltage, efter deres flotte resultater ved 
de Vestdanske mesterskaber. 
 
Så lørdag morgen satte vi kursen mod 
Roskilde, hvor vi mødre ; Helle 
Thomsen og undertegnede var med 
som chauffører, kokke, sygeplejersker, 
massører, m.m. 
 
Stævnet startede med 100 m. 
hækkeløb, som jo ikke er en disciplin 
som hverken Mikkel eller Kristoffer 
har øvet tidligere, men de klarede den 
begge to flot. 
Kristoffer satte PR med 16,80 – faktisk 
en temmelig stor forbedring af ham. 
 
Derefter fulgte diskos. 
Hvor Kristoffer levede op til 
favoritværdigheden med at blive nr. 2 i 
øvelsen med et kast på 36,81. 
Mikkel gjorde det også godt i diskos, 
hvor han satte PR med 28,28. 
 
Derefter fulgte stangspring – 
Kristoffers favoritøvelse, og  Mikkels 
”hade”øvelse, da den ikke er blevet 
øvet særlig meget og er vanskelig for 
ham. Tros dette satte Mikkel PR med et 
spring på 2,10. Men her virkelig en 
øvelse der skal trænes til næste år. 
For Kristoffer blev det til en første 
plads, med et spring på 2,90 – hvilket 
var en tangering af hans tidligere PR.  

Og med dette spring lagde Kristoffer 
sig også op på en samlet 2. plads i 
mangekampen. 
 
Herefter fulgte så spydkast, som er 
Mikkels favoritøvelse, hvilket han også 
viste med et kast på 42,09, som var en 
anden plads i denne øvelse. 
Kristoffer kastede her 36,06. 
 
Lørdagen skulle så sluttes af med 
200m. løb. 
Kristoffer sluttede dagen flot af med at 
løb PR i tiden 28,15. 
Mikkel løb sin 200m. i tiden 27,20. 
 
Samlet stilling efter første dagen var så, 
at Mikkel lå nr. 7, og Kristoffer lå nr. 3. 
Men alt kunne jo ske på anden  
dagen …………… 
 
Vores lille AAIG-trop havde lejet os 
ind på en campingplads. 
Da maden først var kommet 
indenbords, var det nogle godt brugte 
og trætte drenge !! 
Så Helle og jeg havde fred og ro til at 
få sladret, mens drengene gik til ro. 
 
Søndag morgen var vi klar igen – men, 
det kunne godt mærkes at kroppen 
havde været igennem 5 øvelser dagen 
før. 
Vejret var heller ikke lige med os den 
dag – stort set vedvarende, silende regn 
– og et stadion uden tribune eller andet 
overdække. Hvor blev vi glade for 
vores dejlige stadion i Aabenraa. 
 
Mens drengene varmede op, deltog 
Helle i Roskildes motionsløb – og tog 
lige en frisk 5 km. tur. 



Så Aabenraa Bjergladies viste lige 
flaget i Roskilde !! 
 
Nå, så var vi ved at være klar til 
højdespring. 
Kristoffer levede næsten op til sit 
bedste, med et spring på 1,55. 
Mikkels træning med Kirsten gav 
resultat, han satte PR med 5 cm. med et 
spring på 1,46. 
 
Så var vi nået til kuglestød, som også 
er en af Kristoffers gode øvelser. 
Han blev da også nr. 2 i disciplinen 
med et stød på 12,39. 
Mikkel stødte også helt godt, og blev 
overraskende nr. 5 med et stød på 
10,36, hvilket også var PR for ham. 
 
Så var vi fremme ved dagens næst 
sidste øvelse ; længdespring. 
Mikkels spring gik ikke godt, og han 
måtte nøjes med 4,63 – langt fra PR, og 
han var da heller ikke tilfreds. Måske 
begyndte da mange øvelser at sætte 
sine spor ?! 
Kristoffer derimod sprang rigtig godt, 
og satte endnu en PR med et spring på 
4,87. 
 
Så inden dagens sidste øvelse, som var 
800m. løb lå Kristoffer på en samlet 3. 
plads. 
Der blev regnet og gættet rigtig meget 
nu, for ham der lå nr. 4 løber en rigtig 
god 800m. og for Kristoffer er det jo 
”hade” øvelsen.  
Så Kristoffer skulle igen gøre det godt, 
så var medaljen inden for rækkevidde – 
men  ……………..  Den kunne også 
tabes på sidste øvelse. 

Dette er jo netop noget af det 
spændende ved mangekamp – intet er 
afgjort før sidste øvelse er slut !! 
 
For Mikkel gik 800m. slet ikke. Han 
gennemført med møje og besvær  - 
med en, for ham, dårlig tid. 
Men tros det blev han samlet nr. 8, og 
satte også samlet PR. 
 
Og Kristoffer løb 800m. på 2,46,65 – 
ikke så hurtigt som han har gjort det. 
Var det mon nok ??? 
 
Det var det lige  - 
Kristoffer fik BRONZE  !!! 
Stort TILLYKKE til Kristoffer. 
 
For både Mikkel og Kristoffers 
vedkommende, er de første års i 
gruppen, og har altså endnu et år i 
denne aldersgruppe. 
De har begge 2 kun lavet 2 
mangekampe – og der er da nogle 
øvelser der skal trænes noget mere. 
Men de har bestemt mod på flere 
mangekampe til næste år. 
Og det har Helle og jeg også !! 
Det er en helt anden oplevelse at være 
til mangekamp-stævne end de 
sædvanlige individuelle stævner. 
Og drengene i hele gruppen har det så 
fint med hinanden. 
 

 







 

 

  



Fælles sæsonafslutning i AAIG atletik, tri og motion 

Alle: Store og små, atletikfolk, motionister og triathleter er velkomne. 
Man er velkommen til at tage partner/børn med eller for de yngre – forældre med, 
selv om de ikke er medlem af foreningen. 
 
Det sker søndag d. 3. oktober kl. 11 – 15.30 

Vi skal først og fremmest hygge os/ have det sjovt med hinanden – lave aktiviteter, 
som vi ikke plejer mm. 

Blandt andet vil der komme nogen fra DGIs friluftsudvalg og lave nogle af de gamle 
idrætslege med os. 

Programmet vil være, at vi mødes kl. 11 på tribunen på stadion. 

Så vil der være aktiviteter frem til ca. kl. 12.30, hvor vi får et let måltid. 

Derefter er der igen aktiviteter, indtil vi slutter af med kaffe/saft kage. (her vil vi godt 
have, at nogen bager en pladekage) 

Lidt klubanliggender vil der også være plads til. 

Det er gratis at deltage for alle, men vi skal have tilmelding på forhånd, da der er en 
del, der skal planlægges. 
 
Tilmelding til Helge Laursen, Buen 3, Stubbæk, 6200 Aabenraa tlf. 74613275 
Gerne pr. mail: laursenstub@mail.dk  (med de ønskede oplysninger) 
Vi håber, I vil bakke kraftigt op om arrangementet. 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen (Claus, Hans, Helge, Helle, Holger, Jesper og Lars Bo) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navne og alder: 
 
Adresse: 
Evt. mail:    evt. tlf: 
Vil bage kage: (Vi svarer tilbage, om man skal bage) 
 



Idrætsmærket 

 

 

Det er atter i år muligt at tage 
idrætsmærket i atletik. 

Det  foregår  tirsdage og torsdage 
kl.18.30 på stadion i september  måned 
2010. Første gang tirsdag  d. 
02.09.2010. Idrætsmærkedommerne  
Arne Hanfgarn  og  Anders Jørgensen 
vil  på skift være på stadion. 

Formprøven tager vi en aften i efteråret 
i vægtlokalet. 

Med hensyn  til  udholdenhedsprøven  
er der mange der har  et løb, cykelløb 
eller lign. som kan  godkendes. Er det 
ikke tilfældet aftaler vi nærmere, 
hvordan du så  kan  få 
udholdenhedsprøven. 

 

Mange i klubben  har allerede taget 
idrætsmærket i løb. I skrivende stund 
har 21 taget det i 2010 og en del flere 
har taget et løb. Næste løb i det 
Sønderjyske, som  er godkendt til 

idrætsmærket er Gendarmløbet i 
Broager d. 12.09.2010,  hvor  både 
distancerne 5, 10,3 og 21,1 km  er 
godkendte og  Digeløbet i Højer  d. 
19.09.2010, hvor  distancen på 9,3 km 
er godkendt. 

Gå ind på  Ove Schneiders hjemmeside 
under idrætsmærke. Der kan du se, 
hvem der har taget løbene, hvor de kan 
tages og du kan også se 
idrætsmærkediplomerne med kravtider. 

 

Idrætsmærkerne vil blive overrakt ved 
en  mindre ceremoni i januar eller 
februar 2011. Sidste år var vi på Føtex, 
hvilket vi højst sandsynligt gør igen. 

Bodil Nielsen 

 

 

Kravtider på atletikdelen er j.fr. 
følgende: 

 

 

 

 

 



 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

       



 



 

 

  
  



Sommerferie 
kastetræning i Esbjerg 
I løbet af sommerferien har kasterne 
været 2x i Esbjerg hos Tom til 
kastetræning. 
 
Første gang var torsdag d. 17. juni, 
hvor Sebastian, Mikkel, Kristoffer og 
Jan Erik var med. Kristoffer fik 
specialtræning i hammerkast ved Brian 
sammen med Esbjerg drengene, imens 
Mikkel og Sebastian fik trænet 
spydkast med Tom. Og Jan Erik løbe 
intervaller sammen med mig. 
Efterfølgende blev vi inviteret med 
Tom hjem på en sodavand i hans 
dejlige have. Som afslutning på dagen 
gik turen i svømmestadion Danmark. 
 

 
Kastetræning i Esbjerg hos Tom. 
 
Alternativ kastetræning….. blev det til 
søndag d. 4.juli, da Maja og Ida var 
kommet ned til Esbjerg sammen med 
Anette fra deres ferie i sommerhuset og 
Marie, Mikkel og Sebastian havde taget 
turen fra Aabenraa. Maja og Ida havde 
fået 2 timers træning inden vi ankom 
og blev desværre nød til at køre ret 
hurtigt igen, da de skulle have gæster i 

sommerhuset. Efter yderligere 2 timers 
træning, var der tid til 
cykelringridningen. Her var det Mikkel 
der viste sig at være ret suveræn og 
vandt med 6 ring ud af 10. Og det skal 
selvfølgeligt ikke nævnes at Sebastian 
ikke fik en eneste. Hi hi…… 
 

 
Tom blev nr. 2. med 5 ringe. 
 
Efter den ”hårde og anstrengende” 
alternativ kastetræning, smil… gik 
turen forbi de hvide mænd på en 
velfortjent is. 2 rigtig gode ture, som 
helt bestemt skal gentages på et 
tidspunkt…. 
 

 
Mikkel, Sebastian og Marie for foden af 
de hvide mænd. 
 

Kirsten 





LTU Finale  

Bronze og Dansk 
Ungdomsrekord. 

 

Lørdag d.14. August var der LTU 
finale i Skive. 

AAIG Havde 3 hold med som havde 
kvalificeret sig. 

Piger 12-15 år, Piger 16-19år og 
Drenge 12-15 år. 

Holdene bestod hos pigerne af: Marie 
Aagaard, Ida Ilsø, Ditte Mikkelsen, 
Anna Thorndahl, Dorthe Sommerlund 
og Nina Ilsø. 

De store piger havde Michelle Kulby, 
Natalie Lassen, Maja Ilsø, Nienke 
Kolk, Julie Tjørnelund, Trine Dahl 
Bohsen og Pernille Laursen. 

Og endelig hos drengene var det 
Sebastian, Mikkel og Jonas Garbrecht, 
Kristoffer Thomsen, Jan Erik E. 
Møller, Kristoffer Lund Larsen, 
Alexander Salby og Casper + Jacob 
Guldager. 

 

Marie Aagaard satte Dansk 
Ungdomsrekord i kuglestød med 
12.47m og vandt med næsten 2 meter 
ned til nærmeste konkurrent. Hun fik 

dagens højeste pointtal af alle 4 hold. 
Virkeligt flot og et stort tillykke. I 
diskoskast blev Marie nr. 2 med PR på 
36.36m. Ida Ilsø vandt højdespring 
med 1.62m. 

P12-15år fik efter en dramatisk stafet 
en flot bronze medalje med hjem. 
Hertil skal siges, at vi havde regnet 
med en 4.plads og da bussen skulle 
hjem hurtigst muligt, var vi gået, da vi 
pludselig fik en opringning lige da 
bussen skulle til at køre, om at pigerne 
havde fået en bronze medalje. Så 
pigerne lagde en slutspurt for dagen 
direkte op på præmieskamlen.  

P16-19 år fik en 5.plads og D12-15 år 
måtte nøjes med rosinen i pølseenden 
til trods for at Sebastian vandt spydkast 
med 44.08m og Kristoffer Thomsen 
vandt hammerkast med et kast på 
38.09m og fik en 2.plads i kuglestød 
med 12.90m. 

 

De 3 AAIG hold efter en spændende dag 
til LTU finalen i Skive. 



 

Aabenraa IG
atletik – triathlon – motion 

WWW.AAIG.DK/WWW.BJERGMARATHON.DK 
 

Sommertræningstider på stadion 
 

ATLETIK – piger og drenge ca. 6 - 9 år 
Mandag kl.16.30 – 17.30  
v. Helge Laursen/Anne Marie Salby/Jette Schulz 

 

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

ATLETIK – piger og drenge ca. 12 - 15 år 
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 
Mandag/tirsdag kl.15.30 – 17.30, torsdag kl.17.30 – 19.30 
v. Poul Beck/Kirsten E. Møller 
Mellem/lang for øvede 12år+ mandag/torsdag kl.17.00 -18.30,  
Onsdag kl.18.30 - 20.00, samt lørdag formiddag mellem/lang/cykling efter aftale.  
v. Lars Bo Hansen 
 

ATLETIK – special træning efter aftale 
v. Tom O. Jensen (kast), Allan Lotzkat (stang), Poul Beck (sprint/hæk) 
Kirsten E. Møller (højde)  

 

Motionsløbere & 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. 21.08.2010 



Terminsliste 2010 
Dato Kl. Sted Hvem Arrangement Ansvarlig 
Juni 
Lør 19 
Lør 19 – Søn 20 
Søn 20 
Søn 20 
Tir 22 
Søn 27 
Søn 27 
Søn 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.30.

 
Aabenraa 
Ålborg 
Haderslev 
Jels 
Skærbæk 
Aabenraa 
Guldborgsu 
Henne 

 
AMT 
A 
A 
T 
M 
A 
T 
AMT 

 
Bjergmarathon 
Vestdanske ungdomsmesterskaber 
Vestdanske veteranmesterskaber 
Frøs 1/2 og 1/8 Ironman 
Skærbækløbet: 4,1 – 9,2 km 
DT, 2. runde 
DM Triathlon 
North Sea Beach Marathon: 5, 10, 21, 42 

 
 
Susanne 
Kirsten 
 
 
Kirsten 

Juli 
Tir 6 
Tor 8 

 
 
18.30.

 
Aabenraa 
Sønderborg 

 
A 
M 

 
Sommeratletik 
SGI løbet: 5 – 10 km  

 
Helge 

August 
Lør 7 – Søn 8 
Tor 12 
Lør 14 
Søn 15 
Lør 21 
Lør 21 – Søn 22 
Søn 22 
Tor 26 
Lør 28 – Søn 29 
Lør 28 – Søn 29 
Søn 29 

 
 
18.30. 
 
 
 
 
 
 
 
11.00.

 
Odense 
Østerbro 
 
Aabenraa 
 
Roskilde 
Skrydstrup 
Rødekro 
Herning 
Ålborg 
Sønderborg 

 
A 
A 
A 
T 
A 
A 
M 
AM 
A 
A 
M 

 
DM i atletik 
Copenhagen Athletics game 
LTU, finale 
Aabenraa Triathlon 
Regionsfinale 
DM, mangekamp 
3 – 5 – 10 km løb 
SM, 10 km landevej 
LM, atletik 
DM, atletik, veteraner 
Alsløbet: 5 – 10 – 21,1 km 

 
Poul 
 
 
 
Poul 
 
 
 
Helge 
Kirsten 

September 
Lør 4 – Søn 5 
Søn 5 
Ons 8 
Søn 12 
Lør 18 
Lør 18 
Søn 19 
Tor 23 
Lør 25 
Søn 26 

 
 
 
 
 
 
14.00.

 
Ballerup 
Kolding 

Sønderborg 
Vejle 

 
Kruså 

Haderslev 
Aabenraa 
Herning 
Berlin D 

 
A 
M 
A 
A 
A 
M 
A 
A 
M 

 
DM, atletik, ungdom 
Kolding City ½ Marathon 
Regionsmesterskaber, atletik 
DT Kvalifikation 
DM, kaste 5 kamp 
Grænseløbet: 5,4 – 12 km 
Sønderjyske børnemesterskaber 
Nålestævne 
Vestdanske holdmesterskaber, ungdom 
Berlin Marathon 

 
Poul 
 
Allan 
Kirsten 

Oktober 
Søn 3 
Søn 10 
Lør 16 

 
11.00 

 
 
København 
Aabenraa 

 
 
M 
T 

 
Fælles sæsonafslutning 
Ermitageløbet 
Reneault MTB & cross løb 

 

 
 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      BAGSIDE 
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