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Næste klubblad 
 
Deadline for (nr. 6-2010.  . ): Søndag d.5.12. 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: 
AAIG´s 14-15årige mix sølvmedalje vinderhold fra vestdanske mesterskaber i Herning d. 25.sept. Vi blev nr. 2 med 
11318 point efter Esbjerg på førstepladsen med 12058 point – Nr. 3 blev Silkeborg AK med 12058 point. 
Holdet bestod af følgende fra venstre øverst: Mikkel Garbrecht, Dorthe Sommerlund, Ida Ilsø, Marie Aagaard, Fawzie 
Otour.  
Nederst fra venstre: Harpo Ravn, Jonas Garbrecht, Ditte Mikkelsen, Nina Ilsø, Sebastian Garbrecht og liggende 
Kristoffer Thomsen. 
 
 



Formanden har ordet 
Det havde været dejligt, hvis jeg her 
kunne have skrevet om et kanon 
arrangement – om vores sæsonafslut-
ning, hvor børn, unge og voksne 
hyggede sig med hinanden, og vi fra 
aktiviteterne atletik, triathlon og 
motionsløb kom hinanden ved. 
 
Det blev desværre ikke sådan. Antallet 
var klart under det forventede. 56 i alt, 
og langt størstedelen fra atletikken. 
Det skal siges, at den oprindelige idé til 
arrangementet er ikke kommet fra 
atletikside, men da ideen blev fremført, 
har hele bestyrelsen, der jo 
repræsenterer alle vore aktiviteter 
bakket op om det som en rigtig god idé.  
Havde det været et rent 
atletikarrangement, var det nok blevet 
gennemført, men da præmisserne var 
noget ganske andet, var risikoen, at 
fokus ville have været på de, der 
manglede, frem for oplevelsen. Og et 
fælles arrangement var det aldrig 
blevet. Flere har givet udtryk for, at det 
lød som et vældig godt arrangement, 
men at de desværre ikke kunne komme, 
andre skuffelse over, at det ikke blev 
gennemført. 
Vi gør os selvfølgelig tanker om, 
hvorfor tilslutningen ikke var større. En 
søndag eftermiddag var valgt for ikke 
at slå weekenden i stykker og man ikke 
skulle bruge en af weekendaftnerne. 

Konceptet også lavet, så man ikke 
svigtede familien, og endelig var der 
med møje og besvær fundet en 
weekend, der stort set var aktivitetsfri. 
Det kan selvfølgelig være noget af en 
forklaring. Vi har mange, der er meget 
aktive, og nu var der så endelig en 
friweekend, så den har måske skullet 
bruges til noget helt helt andet. – Og 
indrømmet, tiden op til har været 
hektisk for mange, men om man kunne 
finde et andet tidspunkt i den periode af 
året, hvor den slags arrangementer er 
muligt, og hvor der ikke er så presset. 
Det med terminer er virkelig en 
vanskelig sag, ofte endda inden for 
samme aktivitet. 
 
Nu er det jo ikke kun, fordi vi i 
bestyrelsen ønsker, at I (medlemmer) 
absolut skal tvinges til at være sammen 
med os selskabeligt, men der ligger jo 
også klub-egoistiske formål bag. 
Nemlig det, at man mødes på en anden 
måde, og også med andre fra 
afdelingen, man normalt ikke er 
sammen med i håbet om at styrke 
fællesskabet, og bl.a. også ad denne vej 
at øge interessen for foreningen/ 
arbejdet i den. Sådanne arrangementer 
er også gode lejligheder, hvis der skal 
uddeles hædersbevisninger.  
Der modtages gerne input fra 
medlemmerne i relation til dette emne. 
 
Helge Laursen 





 

 

 



 



Renault MTB og Crossløb
 
Lørdag d. 16. oktober var skoven ved 
Saltbjerg fyldt af løbere og 
mountainbikere. 
Den sidste uge en løbet kom rigtig 
mange tilmeldinger så der var lagt op 
til en god stævnedag i skoven. 
PÅ løbet gennemførte i alt 56 løbere 
ruten. Der var dog flere der havde 
været nede og ligge pga. det mudrede 
underlag efter fredagens regn. Men til 
trods herfor blev der løbet rigtig stærkt 
og Finn Kazmarek slog ny løbsrekord. 
30 min senere tog han ud på den lange 
mtb rute, men tror han fortrød 
undervejs. Han gik i hvert fald helt flad 
til sidst. 

 
Jesper Lycke som fast deltager 
På den lange mountainbikedistance var 
der 30 der gennemførte. Vinderen blev 
en tidligere lokal rytter Søren Nissen. 
Søren har tidligere cyklet i Rødekro CC 
og har været flittig gæst i AAIGs 
søndags træning hvor han har kørt en 
del triathleter trætte. I de senere år har 
han været i Italien og kørt for et mindre 
cykelhold dernede, men nu er han 
vendt hjem til Danmark for at cykle 
mtb, som han fik bevidst han godt kan 
finde ud af. 

 
Nr. 2, 1 og 3. plads på lang MTB  
Bedste AAIGer var Andreas Petz på en 
4. plads. Jørgen Bie, Claus Schmidt og 
Jesper Fogtmann fik også kæmpet sig 
flot igennem den lange rute. 
PÅ den korte rute var der 42 der 
gennemførte. Bedste AAIGer var 
Jesper Jakobsen på en 6 plads. 
Næstbedste var Ole Have der trods et 
par småstyrt kom igennem i en flot tid. 
Ellers var det de faste trofaste gamle 
der deltog i form af Jes, Keld og Bodil, 
som blev nr 3 hos kvinderne. Torben 
Jensen gennemførte i fin stil trods en 
punktering som vidst ærgede ham en 
del. 
Mens løbet var i gang gik generatoren 
sig en tur. Men heldigvis kunne Ibs 
stystem godt gemme tiderne uden 
strøm, og da Ib og Helge kørte til kruså 
efter en ny generator, var der musik og 
det hele til præmieoverrækkelsen.  
Det lyder til de fleste var godt tilfredse 
med dagen, så det er vi skam også. 

 
PC Wilhelmsen i sponsorbil. 

Jesper Jakobsen 



 

Distriktsmatch Vejen 21-22. august 2010 

 
Charles Kamau præsterede dagens bedste AAIG resultat og vandt dermed højdesprings-
konkurrencen for de 16-17 årige drenge med flotte 1,95 m. 

 
Dette specielle stævne er en slags 
landskamp for aldersgruppen 16-17 åri-
ge, som foregår mellem Vest og Øst 
Danmark, Skåne og Småland fra Sveri-
ge. 
AAIG var så heldig at have fået 5 udta-
get til Vest holdet, som var flg.: 
 
- Charles Kamau 100 m, højdespring, 

1000 m stafet 
- Nikolaj Mastrup 400 m, 1000 m sta-

fet 
- Niels Bo Wilhemsen 800 m 
- Michelle Kulby 400 m hækkeløb 
- Natalie Lassen 3000 m 
 
Stævnet foregik på Vejens nye flotte 
atletik stadion, som ligger lige ved siden 
af Vejen Idrætscenter – et perfekt sted 
for overnatning, bespisning og stævne-
afvikling. Det eneste de mangler er en 
overdækket tribune, men vejret om søn-

dagen var heldigvis perfekt med sol og 
behagelig temperatur. 
Udøverne samledes lørdag aften, for at 
gøre sig klar og lave fælles taktik sam-
men med Jane og Helle Lindved, der 
stod for det flotte arrangement og sam-
tidig var holdledere. 
Den første af vore udøvere der var i 
gang var Michelle, der løb 400 m hæk-
keløb i tiden 73,41 sek. – ikke lige 
hendes bedste, men OK grundet forkø-
lelse og derved besværet vejrtrækning. 
Næste var Charles Kamau på 100 m, 
som han løb i tiden 11,60 sek. der rakte 
til en 7.pl. ud af 8. 
Niels Bo løb herefter 800 m i tiden 
2.03,41 min der gav en 5.pl. ud af 8. 
Charles Kamau vandt ret suverænt høj-
desprings konkurrencen med 1,95 m, 5 
cm højre end nr.2 Frederik Thomsen fra 
Øst Danmark. 
Nikolaj Mastrup løb 400 m i tiden 54,24 
sek., der gav en flot 4.pl. ud af 8. 



 

Natalie Lassen løb 3000 m i 10.51,94 
min., der gav en flot 2.pl. ud af 8 delta-
gere. 
Slutteligt havde vi Nikolaj Mastrup og  
Charles med på 1000 m stafet,  
der gav en 2.pl. til Vest holdet i tiden 
2.09,04 min. 

 
Slutstilling: 
 Øst Småland Vest Skåne
Total 293 p 267 p 247 p 204 p
 

 

Michelle, 400 m hækkeløb - Niels Bo, 800 m – Nikolaj, 1000 m stafet – Natalie, 3000 m, alle i 
DAF’s nationale farver. 

Lars Bo Hansen





 
Grill løb fredag den 27 august 2010 
 
Annegrete og Holger afholdt den 
traditionelle grill aften i deres have. 
Der var fremmødt ca. 45 
forventningsfulde løbere til grilløbet.  
Og solen skinnede fra en klar himmel. 
Holger opdelte alle op i små løbehold, 
og forklarede meget grundig hvilken rute 
holdene skulle løbe.  
 

 
 
Vi startede fra Knapstien. Og løb mod 
nord ad Knapstien, jeg fandt hurtig ud af 
at jeg ikke var med på et vend-om hold. 
Så hurtig løb eliteløberne fra mig.  
Jeg løb søgende rundt i området og endte 
i snegle tid i målet.  
 

 
 

Herefter gik alle i gang med at gøre klar 
til grillaften. Og den ansatte grillkok gik 
i gang med at stege alt indkøbte kød og 
pølser.  Efter spisning blev der uddelt 
gaver til alle forventningsfulde deltagere 
En særlig gave,  Holgers sukkeskål, gik 
til mig. Jeg modtog den fortjent med 
tårer i øjnene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og den står nu fremme til udstilling i 
Ullas samling, som Dronningens 
kronjuveler på Rosenborg slot. 
Holger du skal nok ud for at købe en ny 
pokal til næste år. 
Jeg vil hermed sige tak til alle fremmøde 
for en hyggelig aften. En særlig tak skal 
lyde til Annegrete og Holger for 
gennemførelse af denne aften, hvor I har 
lagt hus og have til arrangementet. 

Hilsen Allan 



Endnu en DUR til Marie 
Aagaard. 

Efter først at have sat DUR for P14 år i 
kuglestød og i kastemangekamp, var 
det nu diskos på tur. 

Vi havde arrangeret et lille kastestævne 
i diskoskast på Aabenraa stadion i 
forbindelse med kastetræningen onsdag 
d. 13.10. 

Her deltog Nina 18.28m, Fawzie 
22.82m, Ida 21.43m, Marie 36.89m, 
Mikkel 31.08m, Kristoffer 34.11m og 
Tom 52.65. For Tom var det anden 
bedste kast i år efter at have sat DVR 
til DM for veteraner i Ålborg.  

 

Mikkel sætter PR i diskos med 31.08m  

 

Det var ikke her Marie satte rekorden, 
men efter konkurrencen havde hun et 
kast på godt 40m, så det ville absolut 
være muligt for hende. Nu var det 
sådan, at Sebastian, Mikkel, Jonas og 
Kristoffer havde meldt sig til et 
kastestævne i Vejle dagen efter. Så 
Marie tog med der og gjorde det! 

39.25m  

 

Marie ses her kaste diskos til 
kastetræningen i Aabenraa 

Kirsten 
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Fire danske ungdomsmesterskaber i atletik  
 
Der var igen i år stort medaljeudbytte 
til AAIG, da Glostrup Stadion i 
København den første week-end i 
september lagde den bane til de danske 
ungdomsmesterskaber i atletik.   16 af 
klubbens atleter havde, via deres 
resultater i sæsonens løb, kvalificeret 
sig til dette års DM, og de vendte retur 
til Aabenraa med hele 10 medaljer: 4 af 
guld, 2 af sølv og 4 af bronze. Dermed 
tangerede vi sidste års udbytte på 
ligeledes 10 medaljer, men i år blev det 
til et enkelt dansk mesterskab mere end 
i 2009. AAIG  satte dermed endnu en 
gang en tyk streg under, at vi er en af 
landets førende atletikbyer. Helt 
nøjagtig blev vi 11. bedste klub ud af 
de over 60 deltagende.  
 

 
Ida Ilsø blev dansk mester i højdespring 
for 14-15 årige piger 
 
Følgende kan det næste år kalde sig 
danske mestre: Marie Aagaard som 
vandt kuglestød for 14-15 årige piger, 
Ida Ilsø som vandt højdespring for 14-
15 årige piger, Kristoffer Thomsen som 
vandt hammerkast for 14-15 årige 
drenge, og Natalie Lassen, som vandt 
3000 meter løb for 16-17 årige piger.  
 
 
 

Derudover blev det til sølv for Michelle 
Kulby i 400 meter hæk for 16-17 årige 
piger samt i 1000 meter stafet ligeledes 
for 16-17 årige piger. Holdet bestod af 
Trine Bohsen, Mathilde Cramer, Anna 
Thomsen og Natalie Lassen.  
 

 
Natalie Lassen blev dansk mester i 3000 
meter løb for 16-17 årige piger – og var 
desuden på det 1000 meter stafethold, 
som vandt sølv 
 
Bronzemedaljerne blev vundet af 
Sebastian Garbrecht i spydkast for 14-
15 årige drenge, Kristoffer Thomsen i 
kuglestød for 14-15 årige drenge, Trine 
Bohsen i stangspring for 16-17 årige 
piger og endelig Tenna Christensen i 
200 meter løb for 18-19 årige piger.  



 
Kristoffer Thomsen med guldet om halsen 
efter sit danske mesterskab i hammerkast 
for 14-15 årige drenge. Kristoffer vandt 
desuden bronze i kuglestød i samme 
årgang.  
 
Derudover blev det til 6 fjerdepladser 
for AAIG ved mesterskaberne, og selv 
om dette på mange måder er den mest 
utaknemmelige placering af alle, så 
vidner det alligevel om den store 
talentmasse der er til stede i AAIG.  

 
Marie Aagaard var øverst på 
sejrsskamlen mange gange i 2010. 
Således også ved de danske 
ungdomsmesterskaber, hvor hun vandt 
guld i kuglestød for 14-15 årige piger.  
 
 

 
 
 

”Dårlige” undskyldnin-ger! Mig, nej, jeg er bare 
speaker. 
 
Overskriften kunne også hedde 
Renault MTB løb, arrangeret af 
AAIG. 
Et arrangement, der stille og roligt 
bliver mere og mere populært, fordi 
ruten er spændende og det er godt 
arrangeret. 
 
En del af det er også, at ruten er 
vedligeholdt, og op til dette forestod 
der renovering af ruten – 30 ton grus 
skulle køres ud – skovvæsenet betalte 
udgifterne, mens triathleter fra AAIG 
skulle gøre det praktiske arbejde. 

Andreas Petz eller Petersen – kært barn 
har mange navne – stod for 
organiseringen af denne opgave 
lørdagen inden. Og så – da arbejdet var 
fordelt – så smuttede Andreas – og 
hans undskyldning: ”Ja, hans kone 
skulle føde” – hvad folk dog finder på 
for at slippe for arbejdet.  Spøg til side 
– hatten af for en flot indsats og et stort 
til lykke til Bitten og Andreas. 
 
For mig vakte Andreas´ historie kære 
minder: For mange år siden stod jeg og 
instruerede en revy med nogle 



10.klasser, og så kom pedellens hustru 
ind og råbte med høj røst: ”Helge hvad 
laver du. Din kone sidder ude i bilen og 
presser benene sammen. Hun er ved at 
føde. Se så at komme af sted.” 
 
Jeg tror ikke, at det var en forudanelse 
om, hvad der senere ville hænde, der 
gjorde, at jeg ved tilmeldingen som 
hjælper sagde, at de behøvede ikke at 
bruge mig som speaker. I det ligger 
også den tanke, at vi altså også skal 
have andre, der kan tage den opgave. 
Men jeg blev altså alligevel sat til 
speakeropgaven, og i den ligger der så 
også en række koordinationsopgaver. 
Da de første ord havde lydt over 
højttaleren, forsvandt lyden. Når de 
første ”gode” råd har lydt – som: Har 
man tændt mikrofonen – vender folk 
sig væk, for så er det ikke længere 
deres sag. Ejeren af anlægget var også 
til stede – han skulle levere musik ind 
imellem snakken og heller ikke han 
havde en løsning, efter at vi havde 
kontrolleret, at ledningerne var samlet.  
 
Fejlen lå ved en lånt generator. En 
elektriker Peder Biisgård, Rødekro – 
tidligere AAIG deltog i crossløbet, og 
da han lige var kommet i mål, havde 
jeg ham til at kigge på den, men han 
kunne kun sige, at den var i stykker – 
og han havde ingen løsning – og kunne 
kun komme med et par råd uden selv at 
gøre noget -  han virkede lidt 
uinteresseret – han er ellers så 

hjælpsom – men så gik det op for mig, 
at han kort tid efter også skulle stille op 
i MTBløbet, så han havde travlt.  
 
Jeg kan til interesserede fortælle, at der 
ikke er mange, der render rundt med en 
generator på toppen af 
Saltbjergbakken, og i øvrigt heller ikke 
mange, der har en hjemme i garagen – 
indtil Ib Stokkeby, der havde siddet og 
nørklet med at få de sidste MTB-folk 
ind på computeren, siger: Nå skal vi 
hente min generator. – (en hurtig tur til 
Kruså i min bil, da Ibs blev brugt i 
tidtagningen.  Når vi valgte at hente 
den, skyldtes det også, at risikoen for, 
at computeren gik død, var stor, så vi 
ikke kunne hente resultaterne ud af 
anlægget). 
Så efter 1½ times arrangement, hvor 
”skovens dybe stille ro” kunne nydes, 
vidste jeg næsten ikke, hvad jeg skulle 
sige i mikrofonen, musikmanden var 
lykkelig, da musikken igen kunne 
komme i gang  – Jes W. spekulerer dog 
stadig på, om det nu også kunne kaldes 
musik – 
Efter løbet var der mange positive 
tilkendegivelser fra deltagerne om et 
godt arrangement. 
Det er så i øvrigt 3. gang i år, jeg 
oplever, at højttaleren går sig en tur. 
Kan man lide af højttalerallergi? 
 
Helge Laursen 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





Ungt og skadesplaget AAIG hold var tæt på at 
skabe sensation i årets sidste DT stævne 
 

Da AAIG`s atletikkvinder i sidste 
sæson rykkede ud af landets bedste 
række efter 8 års uafbrudt ophold, var 
det med ambitioner om at vende tilbage 
til elitedivisionen så hurtigt som 
muligt. Alt er da også gået planmæssigt 
i løbet af sæsonen, hvor pigerne  vandt 
1. division vest og dermed 
kvalificerede sig den afgørende 
 kvalifikationsmatch, som fandt sted i 
Vejle i september. Her kæmper 
nummer 1 og 2 fra første division vest 
mod nummer 1 og 2 fra første division 
øst samt de to dårligst placerede hold 
fra elitedivisionen. Disse seks hold 
kæmper om to pladser i næste års 
elitedivision.  
 
På forhånd var det klart, at AAIG 
skulle yde sit allerbedste i kampen mod 
de andre hold: Vejle, KIF, FIF, Skive 
og Hvidovre, hvis det skulle lykkes at 
vende tilbage til landets bedste række 
allerede efter ét år. Derfor var chokket 
ekstra stort, da der et par dage inden 
stævnet indløb afbud fra vores 
ubetingede stærkeste kort, Anne 
Møller, som måtte melde afbud p.g.a. 
en skade. I forvejen var også andre af 
de stærkeste kort nemlig plaget af 
skader: Maja Ilsø har springerknæ og 
Tina Brødsgaard blev opereret i foden 
et par uger inden stævnet. Hun stillede 
godt nok op i Vejle, men det var med 
usikkerhed om niveauet. På forhånd så 
det således ud til at der var endog 
meget langt til en oprykningsplads. 
 

Men det unge og skadesplagede AAIG 
hold overraskede positivt og var hele 
dagen med i oprykningsstriden. I sidste 
ende måtte de tage til takke med den 
utaknemmelige tredieplads, som lige 
nøjagtig ikke giver oprykning. Men det 
var tydeligt, at et skadesfrit AAIG hold 
var rykket op i elitedivisionen, hvor 
holdet – efter stævnets præstationer at 
dømme – tydeligvis hører til. 
 

 
Trine Bohsen gjorde det flot i Vejle og 
satte bl.a. PR i stangspring med 2,62 
 
AAIG stillede med det suverænt yngste 
hold af alle. Og det var en fornøjelse at 
se så mange flotte præstationer, som 
lover godt for fremtiden. Holdet består 
bl.a. af fire helt unge 14 årige piger, 
som først i år har debuteret på 
seniorniveau. Men det lader de fire 
piger, Ida Ilsø, Marie Aagaard, Dorthe 
Sommerlund og Anna Thomsen, sig 
ikke mærke af. De var alle i høj grad 
medvirkende til at skaffe point til 



holdet i deres respektive dicipliner. Ida 
Ilsø vandt endda 
højdespringskonkurrencen. 
 

 
Ida vandt højdespringskonkurrencen 
trods sine kun 14 år. 
 
Holdet består desuden af fire 16 årige 
piger, Maja Ilsø, Natalie Lassen, Julie 
Tjørnelund og Trine Bohsen, som alle 
har været sat lidt tilbage af skader og 
efterskole ophold, men i Vejle tydeligt 
viste, at de er på vej tilbage mod 
topformen.  En udvikling som den 17 
årige Michelle Kulby hele sæsonen har 
vist. En anden 17 årig, nemlig Mathilde 
Kramer, som i år er begyndt at dyrke 
atletik, fik også i Vejle vist, at hun er 
en gevinst for klubben og formentlig 
har potentiale til at blive en af 
Danmarks bedste kvindelige sprintere. 
 
”Veteranerne”, 18 årige Tenna 
Christensen og 19 årige Pernille 
Laursen, har også haft en flot sæson 
med forbedringer over hele linien, 
hvilket også lover godt for næste år.  
 
Og så var der jo lige 
”alderspræsidenten”, 22 årige Tina 
Brødsgaard som var blevet opereret i 
foden 2 uger inden stævnet. Hun vandt 

såmænd 100 meter løbet i suveræne 
12,5 sekunder. Års bedste for Tina. Og 
hun var med på 4x100 meter 
stafetholdet, som ligeledes vandt. 
 

 
Det skal blive spændende at følge 
Mathilde Kramer i årene fremover. Men 
allerede i vejle bidrog hun flot til 
stafetholdets sejr.  
 

 
Tenna Christensen blev nummer to i 
både 100 og 200 meter i Vejle. På 100 
meter distancen i øvrigt efter Tina 
Brødsgaard. Med Tenna, Tina, Mathilde 
og Anne på vores 4 x 100 meter stafet, 
råder vi igen i 2011 over et af landets 
bedste hold.     



Sæsonen sluttede med sølv ved de Vestdanske 
mesterskaber i atletik for klubhold 

AAIG stillede med et hold bestående af 
de bedste drenge og piger fra 12 – 15 
år. 

Holdet bestod af: 

80/100 meter hæk: Sebastian 
Garbrecht´95 og Ida Ilsø´96 
 
100 meter: Mikkel Garbrecht´96, 
Harpo´97, Ditte Mikkelsen´97 
 
300 meter: Mikkel Garbrecht´96, Dorte 
Sommerlund´96 
 
1500 meter: Nina Ilsø´98 og Ditte 
Mikkelsen´97 
 
Længde: Dorte Sommerlund´96, 
Sebastian Garbrecht´95 og Jonas 
Garbrecht´98 
 
Højde: Ida Ilsø´96 og Kristoffer 
Thomsen´96 og Nina Ilsø´98 
 
Kugle: Marie Aagaard´96, Kristoffer 
Thomsen´96 og Ida Ilsø´96 
 
Spyd: Sebastian Garbrecht´95, Mikkel 
Garbrecht´96 og Fawzie Otour´96 
 
Diskos : Marie Aagaard´96 og 
Kristoffer Thomsen´96  Fawzie 
Otour´96 
 
4 x 100 meter: Marie Aagaard´96, 
Sebastian Garbrecht´95, Kristoffer 
Thomsen´96 og Mikkel        
Garbrecht´96. 

4 x 100 reserve:Dorte Sommerlund´96, 
Ditte Mikkelsen´97, Jonas 
Garbrecht´98 og Harpo ´97. 
 
De deltog 10 hold fra Jylland og Fyn 
og AAIG holdet kunne tage hjem fra 
stævnet i Herning lørdag d. 25. 
september med sølvmedaljer hængende 
om halens. Esbjerg vandt guldet og 
Silkeborg vandt bronze i tæt kamp med 
Odense. 
 
Ud over flere diciplinsejre markerede 
flere af de kommende talenter sig med 
flotte resultater. Fawzie Otour blev nr. 
3 i spydkast og Ditte Mikkelsen og 
Harpo Ravn løb personlige rekorder i 
100 meter. Nina Ilsø løb pr. i 1500 
meterløb og Mikkel Garbrecht kastede 
spyddet ud på over 46 meter og satte 
dermed også ny pr. 
 
      Lars Aagaard 
 

 
De unge talenter var, som det ses, godt 
tilfredse med sølvmedaljerne 
 
 



 

 

  



 



Endnu et imponerende resultat fra talenterne ved 
de danske mesterskaber i kastemangekamp 
  
AAIG havde to deltagere med ved de 
danske mesterskaber i 
kastemangekamp i Esbjerg sidst i 
september, nemlig Marie Aagaard og 
Kristoffer Thomsen. Og man må sige, 
at de formåede at optimere udbyttet, 
idet de begge blev danske mestre. I 
tilgift satte Marie oven i købet sin 
anden danske rekord i år 
 
Marie slettede faktisk den hidtidige 
danske rekord godt og grundigt, så den 
ny lyder på 3105 point. Den tidligere 
rekord sat af Lisa Brix Amager AC 
blev forbedret med over 400 point, 
hvilket er nærmest uhørt på én gang.  
Undervejs satte Marie også personlig 
rekord i hammerkast med 34,60 meter. 
Dette sætter en tyk streg under, at 
Marie p.t. er Danmarks bedste 
ungdomskaster, hos de yngste piger.  
 

 
Marie med guldmedaljenom halsen 
 
Men Kristoffer stod ikke tilbage for 
Marie, da han i næsten lige så suveræn 
stil vandt guld og dansk 
ungdomsmesterskab for de 14- 15 årige 
drenge. Og ligesom Marie satte også 

Kristoffer undervejs  personlig rekord i 
hammerkast med et kast på over 41 
meter.  
 

 
Kristoffer er her i gang med diskoskast 
 
De danske mesterskaber i 
kastemangekamp består af de fire 
dicipliner: hammerkast, kuglestød, 
diskoskast og spydkast.  
 
En del af den fremgang som især 
klubbens kastere har vist i denne sæson 
må nok tilskrives et samarbejde med 
kastetræner Tom O. Jensen, som bor i 
Esbjerg, men jævnligt kommer til 
Aabenraa for at træne klubbens 
talenter. Og som et kuriosum kan det 
nævnes, at også træner Tom, som stiller 
op for Skive, ville lege med ved de 
danske mesterskaber. Han nøjes dog 
ikkemed at blive dansk mester for de 
50-55 årige. Han satte faktisk ny 
verdensrekord for veteraner i gruppen. 
Så man må sige, at både træner og 
elever havde stor succes.  
 



LM i Herning 
Årets LM for børn og ungdom fandt 
sted i Herning d. 27.-29. august. Af de 
ca. 60 deltagere på det sønderjyske 
hold var de 18 fra AAIG. Jeg tror, 
deltagerne som sædvanlig havde en 
hyggelig tur. Der var kommet helt nye 
og skrappe indkvarteringsregler – som 
heldigvis er frafaldet igen. F.eks. skulle 
alle deltagerne ligge på rad og række 
ifølge beredskabet, og Kenny og andre 
holdledere var hurtige til at sige, at det 
organiserede jeg, mens de nok skulle 
hjælpe med at tømme bussen. Om det 
så var, fordi de mente, at jeg havde det 
største organisationstalent, eller de anså 
opgaven for håbløs, og derfor kunne de 
ligeså godt passivisere mig med 
opgaven, skal være usagt, men kort 
efter lå de hulter til bulter med 
boldspillende børn hen over det hele. 
Det er første gang, jeg oplever dette 
LM placeret i Herning, der slap godt 
fra opgaven. 
Organisationsmæssigt er det lidt svært 
med de mange dommerforpligtelser, og 
her synes jeg virkelig, at Sønderjylland 
tager sin del af slæbet. Heldigvis 
bakker mange forældre op om det 
arbejde. 
I mange år har DGI Sønderjylland 
været klart den stærkeste landsdel, men 
vi var godt klar over, at det ikke ville 
blive helt let i år – og sådan vil det jo 

gå op og ned. Vigtigst er, at man får en 
god oplevelse. 
Jeg vil sige, at grupperne 10-11 år og 
12-13 år er de vigtigste ved LM, og    
på den individuelle side er der kun 
mangekampen, der tæller, mens resten 
er holdkonkurrencer, hvor 3 af holdene 
var lige ved, men endte på den kedelige 
4. plads. 
De 12-13 årige piger klarede sig bedst 
blandt sønderjyderne. Holdet blev nr. 2 
med Nina Ilsø og Ditte Mikkelsen som 
et par af de bærende kræfter. Nina kom 
samlet på en utaknemmelig 4. plads 
kun 53 point fra den attraktive 
fjerdeplads. 3462 point (800m 2.47,61- 
kugle 9,45 og højde 1,34). Ditte ikke 
langt efter som nr. 7 med 3287p – bl.a. 
med  4,52 i længde og 11,76 i 80m. 
Hun var også med på 4x80m, der blev 
nr. 3. 
Hos de 12-13 årige drenge var de 3 
AAIGere nr. 2, 3 og 4 på det 
sønderjyske hold. Harpo Ravn blev 
samlet nr. 17 med 2590 p og en flot 80 
m på 11,28. Jonas Garbrecht fik 2436p 
og Alexander Salby 2405p (en flot 
800m på 2.35,38).  
Piger 10-11 år havde deltagelse af 
Sofie Boysen (guldnål med 2528p – 
højde 1,26) og Celina Kulby (sølvnål 
med 2188p) 
Drenge 10-11 år har vi lidt et hul i 
vores udøverskare, og dermed heller 
ingen deltagere med.  



Ved de større (fra 14 år) dystes der 
både individuelt i de enkelte øvelser 
samt for hold. 

14-15 år: Specielt drengene havde et ret 
stort hold (både Vidar, Lysabild, HIF 
og AAIG) der gjorde det fint og vandt 
samlet holdkonkurrencen. Specielt 
Kristoffer Thomsen var ustyrlig. Han 
vandt alle 3 kast, kugle med 42,14, 
diskos med 35,80 og spyd med 42,14. 
Ikke uventet var den hårdeste 
konkurrence her fra de 2 andre 
AAIGere. Sebastian Garbrecht blev nr. 
2 med 40,81 og Mikkel Garbrecht nr. 3 
med 40,12. De 3 slår hinanden på skift. 
Hos pigerne gjorde de 3 AAIGere det 
fint. Marie Aagaard vandt kugle tæt på 
hendes egen danske ungdomsrekord 
med 12,11 og diskos med 34,44. Ida 
Ilsø tog endnu et skridt i hendes flotte 
højdespringsudvikling, idet hun vandt 
med imponerende 1,63. Anna Thomsen 
blev nr. 2 på 100m i 13,44. 
16-17 år: De sønderjyske piger blev 
samlet nr. 2. Michelle Kulby vandt 
både 200m og 400m i 29,38 og 66,11, 
mens Trine Bohsen blev nr. 2 på 100m 
i 14,21 og 200m i 30,16 og i diskos 
med 24,22. Endelig fik hun en 3. plads 
i spyd. 
Drengene blev nr. 3 og Nikolaj 
Mastrup vandt dobbelt på 200m og 
400m i 23,81 og 56,05, mens Simon 
Christensen blev nr. 2 i længde med 
5,62 og nr. 3 på 100m i 12,13. 

 
Simon 

Den store 20x200m med flere AAIGere 
på holdet blev utrolig spændende. 
Længe førte Sønderjylland – endda 
stort, men i løbets sidste 1/3 gik 
Nordjylland forbi, men Sønderjylland 
rykkede igen fra til sidst. Sønderjylland 
er den eneste landsdel, der stiller med 
et andethold, der var godt med i 
kampen om placeringerne. 
 
Vi burde måske gøre en større indsats 
for at få nogle af de mere urutinerede 
eller knap så stærke af de ældre 
ungdommer med til dette stævne, hvor 
de trods alt har en større chance for at 
gøre sig gældende. Deltagerne plejer jo 
også at hygge sig ved dette stævne. Det 
betyder så også, at Jesper Lycke, der 
ikke længere kan deltage, så deltager 
ved senior og veteranstævnet (nr. 3 på 
400m i 55,79) om lørdagen og deltager 
i resten af stævnet som hjælper, for 
turens skyld. Nævnes her bør også 
Tenna Christensens 2 førstepladser på 
100m og 200m i 13,21 og 27,87. 

Helge Laursen 



Børnemesterskaber 
Søndag d. 19. september blev de 
sønderjyske børnemesterskaber afviklet 
i Haderslev. Det specielle ved disse 
mesterskaber er, at de er rent 
årgangsdelte.  
Vi havde 22 ud af de ca. 135 deltagere 
med. Vi kunne godt have været lidt 
flere med, (nogen er selvfølgelig 
forhindret på dagen), men derfor peger 
mængden og fordelingen af deltagere 
på, at vi har nogle huller i 
medlemsskaren i gruppen fra 7-13 år – 
ja generelt burde det være bedre i 
faktisk alle de nævnte grupper. I nogle 
står det helt grelt til. Det er tilfældet 
ved de små piger og drenge 10-11 år.  
 
Resultatmæssigt gik det fremragende.  
Med 1/6 af deltagerne tog vi 1/3 af 
førstepladserne, og flere demon-
strerede, at der er folk til at fortsætte 
klubbens høje resultatsniveau. Jeg 
tillader mig at nævne nogle af dem: 
Mariam Otour, Oliver Salby, Sofie 
Boysen, Nina Ilsø, Jacob Guldager, 
Ditte Mikkelsen, Victor Harpo Ravn og 
Casper Guldager, men læs selv om 
disse, samt flere andre, der gjorde det 
rigtig flot. For nogle var det den første 
rigtige stævnestart. 
 I Haderslev var der manuel tidtagning, 
så hvis man vil sammenligne med el-
tid, skal man lægge 0,2-0,3 sekund til 
tiderne. 

AAIG resultater: 
-7 år: 
Denne gruppe er lidt speciel, da den 
kan omfatte flere årgange, da yngre end 
7 år også kan deltage.  
Dette var tilfældet for vores 2 piger. 
Julie Langhede var kun 1 m fra medalje 
i bold, og både hun og den endnu yngre 
Amina Otour var også godt på vej i 
kugle.  
Hos drengene vandt Rasmus Ilsø  kugle 
med 6,19 og blev nr. 3 i længde med 
2,80 og 40m i 7,6. Kevin Salby blev nr. 
2 i bold med 20,43. Oscar Thorndal 
blev nr. 2 på 600m i 2.27,3 lige foran 
Frederik Gydesen på 3. pladsen i 
2.29,8.  De 4 drenge vandt også 4x50m 
sikkert i 41,7 for -7 år. 
8 år: 
Viktor Stenderup vandt bold med 35,06 
og blev nr. 3 på 40m i 7,4. Andreas 
Petersen blev nr. 2 i kugle med 6,51 og 
nr. 3 i længde med 2,96. De to løb 
sammen med Viktor Houman og den 9-
årige Oliver Salby 4x50m hos 8-9 år og 
blev nr. 3 i 39,2. 
9 år: 
Mariam Otour vandt 40 m i 6,9 og 
kugle i 6,30 og blev nr. 2 i bold med 
15,87 og 600m i 2.24,7. 
Oliver Salby præsterede at blive 3-
dobbelt vinder – 40m i 6,7, 600m i 
2.08,5 og længde i 3,65 samt nr. 2 i 
bold med 34,93 og nr. 3 i kugle med 
7,44. 
10 år: 



Mille Marie Gydesen blev nr. 2 i højde 
med 1,05 og i længde med flotte 3,55 
samt blev nr. 3 i 60m i 9,5 og 800m i 
3.13,4.  
Mille vandt sammen med Kit Nærum 
Hansen og de 2 11 årige Celina og 
Sofie de 10-11 årige pigers 4x60m i 
38,8. 
11 år: 
Sofie Boysen vinder også 3-dobbelt: 
60m i 8,9,  højde med 1,15 og længde 
med 4,11, mens Celina Kulby vinder 
kugle med 6,24. 

 
Nina, Sofie, Celina og Ditte 
 

12 år: 
Nina Ilsø vinder 4-dobbelt: højde med 
1,30, 800m i 2.48,9, kugle i flotte 10,03 
og spyd med 27,81og nr. 2 i længde 
med 4,35. 
Hos drengene bliver Jacob Guldager 
også 3-dobbelt: højde med 1,30, kugle 
med 9,74 og spyd med 38,74 – ny 
ungdomsklubrekord samt nr. 3 i længde 
med 3,94. Alexander Salby vinder 
800m i 2.35,9 og nr. 2 på 80m i 11,0. 
Jonas Garbrecht blev nr. 2 i længde 

med 3,99 og nr. 3 på 80m i 11,4 og i 
spyd med 23,96. 
13 år: 
Ditte Mikkelsen vinder længde med 
flotte 4,66 og spyd med 21,05 samt nr. 
2 på 80m i 11,1og i kugle med 9,22. 
Victor Harpo Ravn har i år udviklet sig 
fornemt, og vandt 80m i flotte 10,5 og 
vandt ligeledes 800m i tiden 3.04,8, 
samt nr. 2 i længde med 3,98. Casper 
Guldager vandt længde med 4,53 og 
spyd med 23,48 og blev nr. 2 på 80m 
med 11,4. 
Disse 2 vandt sammen med Jonas og 
Alexander 4x80m for 12-13 års drenge 
i 46,5. 
 
Selve stævnet blev efter en lidt rodet 
start afviklet rigtig godt. Der havde 
været visse bange anelser om, hvordan 
Haderslev ville slippe fra det, men de 
skal have ros for det. Vi fra AAIG 
deltog så også med en vis ”ekspertice”. 
Vi stillede bl.a. med de 2 startere (John 
og Claus), og jeg sad som speaker, der 
bl.a. skulle styre præmieuddelingen. 
Det gav noget sved på panden, da 
højttaleranlægget i 1½ time i starten 
var ude af drift. Haderslev havde fået 
den gode idé at opsætte et videoapparat 
ved mål, så man kunne klare evt. tvivl 
– og det blev der også brug for et par 
gange. 

Helge Laursen 



Dr Klein Citylauf rund 
um Lübecks Türme 

Den 10. oktober deltog 2 fra AAIG   i 
23. Lübecker Citylauf blandt ca.2000 
aktive.. Jan Erik startede i Schülerlauf 
på 1.8 km gennem den historiske 
bykerne forbi mange heppende 
tilskuere langs ved hele løberuten  i 
strålende efterårs sol vejr og kom i mål 
ved historiske rådhustorvet  Kohlmarkt  
som nr.  2  i aldersgruppen 14 år i en  
Tid på 6.45 min. 

Ved medalje overrækkelsen på 
markedspladsen blev han spurgt 
hvordan han fandt vejen fra DK til 
Citylauf. 

Jan Eriks svar: Min far slæbte mig 
med. 

Jan Erik ses her ved starten. 

Jeg deltog i Hauptlauf på 11,3 km rundt 
den historiske by forbi Holstentor og 
marcipanmanufakturen Niederegger.  
De mange tilskuere virkede 
motiverende på 

alle deltagere, og gjorde løbet til et 
særligt event. 

 

Jeg kom i mål efter 51.44 min og nød 
derefter en stor Paulaner Alkoholfrei 
øl, som  blev skænket ud til de aktive. 
Udover de to nævnte løb, er der 
yderligere mulighed for at være med på 
5.3 km  Einsteigerlauf.  Det er min stor 
anbefaling at deltage i dette løb, da  
arrangementet er  vellykket, både pga. 
stedet,  og  organisationen og 
stemningen i den gamle Hansestadt 
som er med på verdens kulturarv listen.  
Mit råd: sæt allerede nu kryds i 
kalender den første søndag i oktober i 
2011.                             Andreas Möller              



 

 

  
  



 
 
 
 
 
 
                                 ANNONCE 
 
 
 
 
 



Gulebjerg marathon 
 
Finn og jeg drog lørdag morgen afsted 
mod Esbjerg i regnbyger og god vind. 
 

 
Vi ankom til Sjelborg Camping lidt før 
halv ti. Det var blevet tørvejr og det 
holdt tørvejr resten af tiden. 
Endda suppen til slut kunne vi indtage 
udendørs i relativt godt vejr. Lidt regn 
her havde dog været ligegyldigt. 
Suppen var STÆRK og gav varmen. 
Super at køre hjem på  
Det var et noget hårdt løb. Kunne 
faktisk godt kaldes et crossmarathon. 
Det var meget off-road og smækfyldt 
med vild smuk natur. 
 

 

 
 
Tre runder a 14km, lidt vej, forskellige 
stier, skov med mange trærødder, et og 
godt stykke bart strand med en lille 
kuling i ryggen (heldigvis) sidst på 
omgangen det gule bjerg, som vi skulle 
op over.  
 

 
 
Vi blev som sagt ikke plaget af vand 
ovenfra, men vandet fra dagene i 
forvejen lå jo stadig på ruten. Der var 
vådt derude og der var steder der ikke 
der ikke kunne passeres tørskoet Det 
var bare at komme igennem. Løbe 
skoene tørre over de næste 14 km, og 
så igennem igen. Det bliver så til ca 35 
km. Med våde tæer. 
Det var en fin oplevelse at besøge 
Jesper Hahn og  Frank  Nybo ved 
Esbjerg 
Vi var 13 løbere. Så vi havde god 
plads  . 
  

Hilsen Mikael 
  

 



 

Sdj. 10 km landevejsmesterskab i Rødekro 

 
Tre glade løbekammerater: 13 årige Kristoffer L. Larsen (48,05 min), 12 årige Alexander 
Salby (43,15 min) og 3G’er Jonas Heiberg (40,45 min) 

 
Det Sønderjyske mesterskab i 10 km 
landevej blev i år arrangeret af Rødekro 
IF på en lun torsdag sommeraften d.26. 
august med start fra Fladhøjskolen i 
Rødekro. 
AAIG stillede med 26 deltagere og var 
dermed den næst største klub repræsen-
teret. Den arrangerende klub RIF 
stillede med 34 deltagere. Ud over 
nævnte klubber var der fremmøde fra 
Bolderslev, Bov IF, BUI-motion, GIG 
Gråsten, Guderup Løbeklub, HIF, Løjt-
lands løbeklub og Vidar motion. 
Selve 10 km strækning gik fra Fladhøj-
skolen mod Hjordkær af de små stier og 
landeveje og tilbage parallel med jern-
banen med opløb på kunststofbanen ved 
Fladhøjskolen. 
Dagens hurtigste løbere blev AAIG’s 
alsidige atlet og tri-formand Jesper Ja-
kobsen der kom ind i tiden 36,42 min. 
Ud over Jesper havde to nye AAIG 
medlemmer debut på denne distance 13 

årige Kristoffer L. Larsen og Jonas Hei-
berg. 
AAIG fik 4 guld-, 3 sølv- og 6 bronze-
medaljer kun overgået af RIF. 
 

 
En glad vinder af k1 12 årige Nina Ilsø 
(AAIG), tid 49,18 min sammen med Loui-
se Bisgaard nr.2 i k1 (RIF), tid 54,18 min. 

 
Lars Bo Hansen

 





 AAIG – atletik tri & motion 
          VINTERTRÆNINGSTIDER   
                                                                    WWW.AAIG.DK 
 

  Mandag 
  kl.15.30 Aab. Gymnasium (indendørs atletik i gymnasiehallen + mellem/lang) 
  Ungdommer fra ca.16 år ved Poul Beck, Kirsten Eskildsen, (Lars Bo) 

  kl.16.00 – 17.15 Stadion (udendørs sprint/intervaller/styrke) 
  Ungdommer fra ca.12-15 år ved Helge Laursen 
   Øvede løbere sammen m. gymnasie løberne fra stadion 
  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 + styrke i gymnasiehallen) 
  Ungdommer fra ca.16 år ved Poul Beck, Kirsten Eskildsen, Tom O. Jensen 
  kl.17.00 - 18.00 Aabenraa svømmehal (svømmetræning sammen m. OPNØR)  
  Efter aftale m. Jesper Jakobsen (28769328) 

    Onsdag  

  kl.18.00 - 19.15 Idrætshallen (indendørs atletik) start 27.okt. 
  Piger/drenge ca. 10 - 11 år 
  kl.18.30 - 20.00 Idrætshallen (inden- og udendørs atletik) start 27.okt. 
  Piger/drenge ca.12 - 15 år 
  kl.18.30 - 20.00 Idrætshallen (inden- og udendørs atletik, mellem/lang) start 27.okt. 
  Ungdom fra ca.16 år og senior 
  Trænere: Kenny B. Andersen, John Kulby, 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.16.00 – 17.00 Rugkobbel gymnastiksal (stangspringsteknik), start 3.nov. 
  Ungdom ved Allan Lotzkat 
  kl.17.00 – ca.18.30 Stadion (løbetræning + styrke) 
  ca.12-15 år + ungdom + senior ved Lars Bo Hansen el. vikar 
  kl.17.00 - 18.00 Aabenraa svømmehal (svømmetræning sammen m. OPNØR)  
  Efter aftale m. Jesper Jakobsen (28769328) 

  kl.18.15 Stadion (løbetræning, vinterruterne), vægtlokale fra ca. kl.19.45    
  Løbere/triathleter/motionister ved motions aktivitetsudvalget 

    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 ved Palle Madsen 
 kl.10.00 Stadion (udendørs cykeltræning/MTB/intervaltræning/skovtræning) 
  ca.12-15 år + ungdom + senior ved Lars Bo Hansen el. vikar 

 

  Sønderjysk Cross løb: 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 22/1, 5/2, 5/3, Sdj. m. 19/3 ingen lørdagstræning 
 

    Søndag 

  kl.9.30 Stadion, (MTB - cykel træning)  
  Triathleter, skiftende trænere/ledere LBH udg.23.10.2010 



Terminsliste 2010  
Dato Kl. Sted Hvem Arrangement Ansvarlig 
Oktober 
Lør 30 
Lør 30 
Søn 31 
 

 
14.00.

 
Skrydstrup 
Roskilde 
 
Silkeborg 

 
AMT 
A 
AMT 

 
Sønderjyske cross, 1. runde 
DAF vintertunering, 1. runde 
Klubtur til Himmelbjergløbet 

 

November 
Lør 6 
Lør 13 
Lør 20 
Lør 20 
Søn 21 
Lør 27 
 

 
13.30. 
14.00. 
09.30. 
13.30. 
 
14.00.

 
Holstebro 
Rødekro 
Grenå 
Kliplev 
Århus 
Haderslev 

 
M 
AMT 
M 
M 
A 
AMT 

 
Vestjysk ½ Marathon – 21,1 km 
Sønderjyske cross, 2. runde 
6 timers løb 
Kliplevløbet – 5,5 – 12 – 21,1 km 
DAF vintertunering, 2. runde 
Sønderjyske cross, 3. runde 

 

December 
Lør 11 
Søn 12 
Fre 31 
Fre 31 
 

 
14.00. 
10.00. 
10.00. 
 

 
Bov 
Flensburg 
Herning 
Overzee 

 
AMT 
M 
M 
M 

 
Sønderjyske cross, 4. runde 
Adventslauf – 1,9 – 5,4 – 9 km 
Nytårsløb – 21,1 km 
Silvesterlauf – 2,2 – 5,2 – 11,3 km 

 

Januar 
Lør 8.1 
Lør 22.1 
Lø-Sø 23.1? 
Lø 29.1 

 
12.00 
 
 
12.00 

 
Århus 
Hammelev 
 
Århus 

 
A 
Cross 
A 
A 

 
Indestævne 
Sønderjyske cross. 5.runde 
Vestungdom inde 
Indestævne  

 

Februar 
Lø 5.2 
Lø5-sø6.2 
Lø 26.2 
Lø 26-sø27.2 

 
14.00 
 
 

 
Tønder 
 
Århus 
 

 
Cross 
A 
A 
A 

 
Sønderjysk cross 6. runde 
DM mangkamp inde 
LM inde 
DM Veteraner inde 

 

Marts 
Lø 5.3 
Lø5-Sø6.3 
Lø 19.3 

  
Aabenraa 
 
Nr. Hostrup 

 
Cross 
 
Cross 

 
Sønderjysk cross 7. runde 
DMU inde 
Sønderjysk Mesterskab i Cross 

 

 
 
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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