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Næste klubblad 
 
Deadline for (nr.3-2011. ): Søndag d.19.6. 2011. 
 
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: 
Fire glade unge AaIG`ere efter deres DM bronzemedalje i 4 x 200 meter stafet: Niels Bo 
Wilhelmsen, Simon Christensen, Christoffer Månson og Charles Kamau. 
  
 
 



Formanden har ordet 
Atletikken har afsluttet vintersæsonen 
på forrygende vis. Ved 
vestmesterskaberne for ungdom blev vi 
næstbedste klub, ved LM blev vi bedste 
klub, ved de danske ungdoms-
mesterskaber blev vi 5. bedste klub – 
ikke langt fra en 3.plads, og her 
oplevede vi – efter nogle års pause, at 
vi igen en begyndt at markere os på 
stafetområdet. Ved de danske 
seniormesterskaber blev der hentet 3 
medaljer – det er lang tid siden, at det 
er sket. 
Vi måtte igen se os slået af vore gode 
naboer fra Rødekro i klubkonkurrencen 
i crossturneringen, men vi fik 
generobret Top-3 pokalen. Mens dette 
blad er under udarbejdelse, afvikles 
motionsklubturen med over 60 
deltagere til Brunsbüttel ved Elben. Det 
viser, at folk gerne vil have oplevelser i 
forbindelse med deres aktivitet. 
Masser af succes eller… 
På Bjergmarathon er der udsolgt på 4 
km og 10 km kort efter 
tilmeldingsstart. Den annoncerede PR 
på at få flere yngre atletikfolk er 
lykkedes over forventning, så et af 
holdene er i trænernød. 
Der er dog ikke tale om Pyrrhus-sejre 
(oldtidens feltherre, der sejrede sig 
ihjel). Eksemplerne må nærmere 
betegnes som positive udfordringer, vi 
skal finde en afklaring på. 

 
 

Triathlonproblemet.  
Det lykkedes ikke på general-
forsamlingen at finde  en ansvarlig/ 
koordinator – eller tovholder for 
triathlon – ligesom vi de sidste år har 
stået uden et egentlig udvalg. Risikoen 
er, at ting kikser undervejs – 
informationer går tabt, dobbeltarbejde, 
ting går i stå osv, når vi mangler 
førnævnte person. Det vil være 
ærgerligt, da der er mange gode kræfter 
i vores triathlonaktivitet. 
I lighed med motionsaktivitetsudvalget, 
der har lavet et løbesamarbejde med 
RødekroIFs motionsafdeling, har 
triathlon også indgået et samarbejde 
med RødekroIFs triafdeling og 
Rødekro cykelklub. Her er der også et 
tiltag rettet mod noget børne/ 
ungdomstriathlon.  
Længere løb for ungdom 
Måske kunne der etableres noget i 
forbindelse med atletikkens forsøg på 
at få etableret en ungdomsgruppe 
omkring længere løb. Det kræver nok 
mere PR, end det, der hidtil er 
foretaget. Målgruppen skulle jo ellers 
være stor nok med de mange, der løber 
rundt. 
Atletikproblemet. 
Fremgangen er til at tage at føle på, 
men samtidig har det betydet en øget 
mængde af opgaver, og i første omgang 



hænger ansvaret på det lille udvalg på 5 
personer. De skal ikke/og gør det heller 
ikke  - lave alt, men udspillet skal ofte  
komme fra dem – og ofte haster 
tingene – og så er risikoen, at tingene 
droppes ”Vi orker ikke mere”. Ironisk 
nok tager det tid at sætte nye ind i 
opgaver – den tid er godt givet ud – 
men kan være svær at finde, hvis den 
”daglige kamp” tager al energi. Altså 
der mangler folk til at påtage sig 
mindre ansvarsopgaver inden for 
atletikken i klubben. (Det kan være 
forældre, ældre ungdommer og 
voksne…..) 
DGI atletik og løbemotion 
For nylig har der været en velbesøgt – i 
forhold til, hvad det plejer - 
generalforsamling i DGI atletik og 
løbemotion. (Et sted, hvor jeg har 
siddet på formandsposten i en årrække 
som en nødordning på samme måde 
som i vores klub. Disse nødordninger 
har vel snart har kørt deres tid ud.) Men 
der var det netop afviklede DGI-
mesterskab på 10 km et stort emne. 
Hvorfor lå det netop på det tidspunkt i 
forhold til, hvor det plejede – også op 
til løbet havde jeg fået henvendelser 
omkring det samme. – Men det var det, 
et flertal besluttede for et år siden. Og 
måske var det så årsagen til, at så 
forholdsvis mange dukkede op i år. Det 
er nødvendigt, at man ind imellem 
engagerer sig. 
Helge Laursen 

 







 

 

Hjælpere søges til Frøsløbet Aabenraa d.3. maj i 
tidsrummet kl.17.00 – 20.30 

 
Henvendelse til Finn Jakobsen 74627116 finntorsten@ofir.dk eller 

Lars Bo Hansen 29620618 larsbo@dbmail.dk 
 

 

Idrætsreception for voksne i byrådssalen 22.3.2011 

 
AAIG atletik, tri & motions voksne idrætsreceptionsmodtagerne for året 2010 fra venstre:  
Kirsten Eskildsen Møller, Lars Aagaard, Tenna Christensen, Tina Brødsgaard, Jens Gydesen, 
Kim Salby, Bodil Nielsen, Jonna Wilhelmsen & Petra V. Jørgensen. 

foto: dinby.dk 



 

Idrætsreception (fortsat) 
 

Foreningens bedste voksne atleter (over 
18 år), 13 indstillede mødtes i byrådssa-
len på Skelbækvej tirsdag d.22. marts i 
Aabenraa til den årlige idrætslige hæ-
dersbevisning. 
Sidste år var der 14 indstillede, så en 
lille tilbagegang. 
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 
deres bedste, det sørgede formanden for 
kultur- og fritidsudvalget Povl Kylling 
Petersen for. Bl.a. fik AAIG’s petanque 
formand Birthe Boysen kommunes se-
niorlederpris. 

 

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
Tenna Christen-
sen 

LM atletik inde 27.februar i År-
hus 

1.pl. Kv. Senior 60 m sprint 

LM atletik ude 28-29 august i 
Herning 

1.pl. kv. senior 100 m, 200 m, højdespring 

Vestdanske ungdomsmester-
skab inde 23-24/1 i Århus 

1.pl.pi. 18-19 år 60 m sprint 

Vestdanske ungdomsmester-
skab ude 19-20.juni i Aalborg 

1.pl. pi. 18-19 år 100 m sprint 

Tina Brødsgaard Udtagelsesstævne Østerbro 
stadion 4.juni 

udtagelse Atletik Landsholdet 2010 i 4x100 m 
stafet 

Anne Møller Pallas Spelene i Malmø 30-
31.januar 

udtagelse 1.pl. kv. senior 100 m hækkeløb 

Samsung Galan Gøteborg 
2.febr. 

udtagelse 60 m sprint 

DM-inde senior atletik i Skive 
28.febr. 

1.pl.Kv. senior 60 m hækkeløb 

DM senior ude 7-8.august i 
Odense 

1.pl.Kv. senior 100 m hækkeløb 

Udtagelsesstævne Østerbro 
stadion 4.juni 

udtagelse Atletik Landsholdet 2010 i 100m 
hæk, 4x100m stafet 

Kirsten Eskild-
sen  Møller 

DM-inde veteraner 14.marts i 
Hvidovre 

1.pl. K45 højdespring, længdespring 

Vest veteran DM i Haderslev 
20.juni 

1.pl. K45 længdespring 

EM for veteraner i Nyiregyháza, 
Ungarn 15-24.juli 

udtagelse 200 m, højdespring, længdespring 

DM veteran atletik ude 28 au-
gust i Aalborg 

1.pl.K45 100 m sprint, højdespring, længde-
spring 

 LM atletik inde 27.februar i År-
hus 

1.pl. Kv. Senior højdespring 

 



 

      Fortsat 
 

Udøver/spiller Mesterskab Placering Disciplin/Hold/Udtagelse til
Andreas Petz  DM Kort Triathlon 27.juni i Guld-

borgsund 
1. pl. Mæ.35-39år 1500m svøm, 40 km cykl. 10 km løb

Jens Gydesen DM Lang Triathlon – 8/8 i Ju-
elsminde 

1.pl. Mæ.40-44 år 1900 m svøm., 90 km cykling, 21 
km løb 

Lars Aagaard 
Nielsen 

DM veteran atletik ude 28 au-
gust i Aalborg 

1.pl.M45 længdespring 

LM atletik ude 28-29 august i 
Herning 

1.pl. M45 kuglestød, længdespring, spydkast 

Kim Salby LM atletik ude 28-29 august i 
Herning 

1.pl. M45 400 m, slyngbold, stående længde 

Bodil Nielsen LM cross, 10/4 i Holbæk 1.pl. K 50-54 hold 3 km 

Jonna Wilhelm-
sen 

LM cross, 10/4 i Holbæk 1.pl. K 50-54 hold 3 km 

Petra Vig Jør-
gensen 

LM cross, 10/4 i Holbæk 1.pl. K 50-54 hold 3 km 

Palle Rosen 
Madsen 

DM 10 km landevej, 28/3 i Aar-
hus 

1.pl. M 55 10 km landevejsløb 

DM marathon, 23/5 i København 1.pl. M 55 Marathon (42,195 km) 

Anders D.B. 
Jørgensen 

LM atletik ude 28-29 august i 
Herning 

1.pl. M70 kuglestød, spydkast, slyngbold, 
stående længde 

 

 

Hjælpere søges til Frøsløbet Aabenraa d.3. maj i 
tidsrummet kl.17.00 – 20.30 

 
Henvendelse til Finn Jakobsen 74627116 finntorsten@ofir.dk eller 

Lars Bo Hansen 29620618 larsbo@dbmail.dk 
 
 



Også ved DGI`s indendørs Landsmesterskaber 
dominerede de grønblusede AaIG`ere 
 
Midt mellem de to store danske 
indendørsmesterskaber i atletik, lagde 
Marselisborghallen i Århus baner til 
DGI`s landsmesterskaber, som især for 
de lidt yngre atleter vel kan betragtes 
som det uofficielle DM. Og også ved 
dette stævne var der tale om massiv 
AaIG dominans med masser af flotte 
resultater.  
 
Hele 14 AaIG`ere kunne efter stævnet 
kalde sig landsmester 2011, og det er 
en fordobling af sidste års antal. 
Derudover blev det i år til 6 
sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer, 
hvilket gjorde AAIG Atletik Tri & 
Motion til en af de mest dominerende 
klubber ved stævnet. 
 

 
Charles kom over imponerende 2,03 
meter i højdespring 
 
Det var især ved de yngre udøvere, og 
især indenfor de tekniske dicipliner, at 
AaIG var suveræne. 17 årige Charles 
Kamau vandt højdesprings-
konkurrencen med et spring på hele 

2,03 meter – et af de højeste spring der 
overhovedet er sprunget i Danmark i 
år. Han vandt i øvrigt også 
længdespringskonkurrencen med et 
spring på 6,22 meter.  
 
Det er værd at bemærke, at 15 årige 
Kristoffer Thomsen blev tre dobbelt 
landsmester, da han vandt både 
kuglestød, højdespring og stangspring 
for 14-15 årige drenge.  
 

 
Kristoffer Thomsen blev tredobbelt 
landsmester  
 
Følgende blev landsmester: 
 Nina Ilsø, højdespring, 12-13 årige 

piger 
 Nina Ilsø, kuglestød, 12-13 årige 

piger 
 Ida Ilsø, højdespring, 14-15 årige 

piger 
 Isabell Paprotny, længdespring, 14-

15 årige piger 
 Dorthe Sommerlund, trespring, 14-

15 årige piger 



 
Maria Aagaard blev – selvfølgelig – 
landsmester i kuglestød i sin aldersklasse 
 
 Marie Aagaard, kuglestød, 14.15 

årige piger 
 Tenna Christensen, 60 meter, senior 

kvinder 
 Kirsten Eskildsen Møller, 

højdespring, senior kvinder 
 Jacob Guldager, kuglestød, 12-13 

årige drenge 
 Kristoffer Thomsen, højdespring, 

14-15 årige drenge 
 Kristoffer Thomsen, stangspring, 

14-15 årige drenge 
 Kristoffer Thomsen, kuglestød, 14-

15 årige drenge 
 Charles Kamau, højdespring, 16-17 

årige drenge 
 Charles Kamau, længdespring, 16-

17 årige drenge 
 Simon christensen, længdespring, 

senior mænd  

 
Både Tenna og Kirtsen blev landsmester 
for kvindelige seniorer. Det bevidner vel 
bedre end noget andet den bredde der er 
i AaIG`s atletikafdeling 
 
Og for de 14-15 årige piger var AAIG 
dominansen så udtalt, at der ofte kom 
flere AAIG ére på præmieskamlen på 
samme tid. Således besatte AAIG alle 
tre podieplader i længdespring og både 
første og anden pladsen i kuglestød. 
 

 
Ditte, Isabell og Dorthe = total AAIG 
dominans i længdespring. 



Udover landsmestrene var der også 
medaljer til Ida Ilsø o kuglestød, Ditte 
Mikkelsen i trespring, Isabell Paprotny 
i 60 meter, Christoffer Månson i hæk 
og højde, Simon Christen i 60 meter. 
 
Sidst men ikke mindst er det værd at 
bemærke at der også var en række gode 
”lige ved og næsten resultater” – selv 

om det ikke blev til medalje i denne 
omgang: Jonas Garbrecht i længde, 
Celina Kulby i kugle (PR), og Casper 
Guldager i hæk. Og så var der 
debutanten Christoffer Andersen som 
viste god form ved sit første stævne. 
 
 

Jens Lassen / Helge Laursen

 
 

Klubtrøje/klubtøj 
Nye medlemmer kan få en klubtrøje 
udleveret gratis. Den udleveres hos 
Sportmaster i Aabenraa. Du oplyser 
blot dit navn. 
Samme sted kan købes et meget 
varieret udvalg af klubtøj – 
overtræksdragter osv. 
 

Hjemmesiden - folk til 
atletik og triathlon. 
Vi mangler 2 webmastere (som det så 
fint hedder) til at tage sig af at sætte 
atletiks og triathlons stof ind på 
hjemmesiden. Det er selvfølgelig ikke 
dig, der skal skaffe alt stof. Det skal 
andre forsyne dig med. 
Henvendelse til Helge L. 
 
 
 
 

Triathlon ”tovholder” 
Vi mangler en til at samle trådene/ikke 
arbejdet i triathlon.  
Henvendelse til Helge L – tag evt. en 
snak med jesper Jakobsen om sagen. 
 

Atletik – småopgaver 
Det kan være alle mulige opgaver – 
oftest ting, der ikke kræver en indsats 
på et bestemt tidspunkt. Bare henvend 
dig til Kirsten E Møller eller Helge. 
Det kan være, vi lige skal i tænkeboks 
for at finde opgaven, hvor du gør bedst 
gavn – eller endnu bedre, du har måske 
selv et forslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 







Generalforsamlingen  
Både afdelingsmødet i atletik, tri og 
motion og selve generalforsamlingen d. 
23. 3.  foregik i en god stemning.  
 
Afd.mødet for atletik, tri og motion: 
I forbindelse med beretningen og 
orienteringen om renovering af 
vægtlokalet efterlystes sikkerhedsstativ 
til tonserprøven. Jeg fortalte om en 
strid med atletikforbundet pga, at vi 
ikke har fået tildelt et ønsket stævne - 
DMU. Det er for så vidt i orden, men 
begrundelsen var mildest talt 
fornærmende – vi skulle først vise 
vores værd. 
Fremtiden: Mere PR for at få yngre 
atletikfolk. Procedurebeskrivelser bør 
udarbejdes. Ny hjemmeside starter op. 
Vi laver event omkring Røde Kors 
indsamling i start af oktober. Klubben 
skal have nogle folk uddannet til 
færdselsregulering, da politihjemme-
værnet ikke kan stille med nok. Der 
efterlyses ideer til fælles 
klubarrangement, da det sidste blev 
aflyst. Kurser et væsentligt område. 
Der var ros fra revisorerne for et 
regnskab med orden i tingene. 
Regnskabet viste et pænt overskud i 
kraft af Bjergmarathon, men der 
forestår også store investeringer i 
afspærringsmateriel til samme. Der 
blev gjort opmærksom på visse 
rabatmuligheder.  

Valgene afslørede, at ikke alt er fryd og 
gammen. Det lykkedes ikke at få valgt 
en til at repræsentere triathlon i 
bestyrelsen i stedet for Jesper Jakobsen, 
ligesom der i realiteten heller ikke er en 
direkte atletikrepræsentant. Ellers var 
de øvrige genvalg. 
Mødet blev i øvrigt start på en ny 
procedure: at hvis ikke der er en oplagt 
lejlighed lige for, så benyttes 
afdelingsmødet til uddeling af vore 
pokaler. – se andetsteds. Vi sluttede af 
med en tak til  Jesper for hans store 
indsats. 
 
Der var et ganske pænt fremmøde af 
vore medlemmer – lige over 20, mens 
petanque faktisk stillede med flest, og 
så var der få fra gymnastik og 
orientering, mens volleyball var 
optaget af at servere ved et Sydbank-
møde. På fællesgeneralforsamlingen 
var der lidt drøftelse af formanden 
Allan Lotzkats forslag om et mere 
jordnært alternativ til de meget luftige 
halplaner i Aabenraa. Hvad bliver de 
politiske reaktioner? Stilhed? Ny 
orienteringsformand: Finn Hove afløser 
Jon Mathiesen. Hans Sjursen fra 
Bjergmarathon foreslog en PR-stand 
for AAIG i stævnecentrum på 
løbsdagen som en mulighed for at 
markedsføre hele AAIG på. Der 
sluttedes af med uddelingen af de 
fælles tintallerkner. (se andetsteds) 

Helge L. 



Bedste ungdoms DM nogensinde 
 
Det har længe ligget i luften, at 2011 
kan blive året, hvor AaIG igen kan 
markere sig som en af Danmarks 
førende atletikklubber, sådan som det 
var tilfældet for nogle år siden. De 
gode AaIG resultater startede allerede 
ved de vestdanske indendørs-
mesterskaber i januar og fortsatte siden 
ved både LM og senior DM indendørs, 
inden de kulminerede ved de danske 
ungdomsmesterskaber indendørs. Da 
Danmarks eneste indendørs atletikhal i 
Skive i marts dannede rammer om 
netop dette stævne, skete det med en 
hidtil uset dominans fra de grøn- og 
sortklædte atleter fra Aabenraa. Hele 
19 medaljer blev udbyttet, hvilket er 
den største medaljehøst for AaIG 
nogensinde ved et DM. 
 
Dermed blev vi den femte bedste klub 
ved mesterskaberne – trods deltagelse 
fra langt større klubber og byer som 
Sparta fra København, Århus 1900 
o.s.v. Det havde selv den største AaIG 
optimist næppe regnet med på forhånd.  
 
Og det var glædeligt, at resultaterne 
kom på tværs af både alder, køn og 
dicipliner. Der var virkelig tale om en 
generel kulmination på mange års 
træning for klubbens brede 
talentmasse. Dermed kan man roligt 
sige, at indendørssæsonens sidste 
stævne gav fuld valuta til talentarbejdet 
i AaIG såvel som Elite Aabenraa 
projektet.   
 
Den imponerende medaljehøst fordelt 
sig på 7 danske mesterskaber, 6 
sølvmedaljer og 6 bronzemedaljer.  

 

 
Der var tale om total Aabenraa dominans 
i kuglestødskonkurrencen for de 14-15 
årige drenge. AaIG på de tre første 
pladser: fra venstre: Mikkel Garbrecht, 
Kristoffer Thomsen og Emil Bønning 
Petersen 
 
Følgende atleter blev danske mestre: 
 
 Ida Ilsø i højdesprig for 14-15 årige 

piger 
 Marie Aagaard i kuglestød for 14-

15 årige piger 
 Kristoffer Thomsen i kuglestød for 

14-15 årige drenge 
 Jan Erik Møller, Mikkel Garbrecht, 

Kristoffer Thomsen og Emil 
Bønning Petersen i 4 x 200 meter 
stafet  

 Natalie Lassen i 3000 meter for 16-
17 årige piger 



 Charles Kamau i højdespring for 
16-17 årige drenge 

 Tenna Christensen, Anna Thomsen, 
Natalie Lassen og Mathilde Kramer 
i 4 x 200 meter stafet for 18-19 
årige piger 

 

 
Mathilde, Anna, Natalie og Tenna var 
super lykkelige efter det overraskende 
danske mesterskab i 4 x 200 meter  
 
Derudover var der sølvmedaljer til 
Mikkel Garbrecht i kuglestød or 14-15 
årige drenge, Natalie Lassen i 1500 
meter for 16-17 årige piger, til Charles 
Kamau i trespring for 16-17 årige 
drenge, til Mathilde Kramer i 60 meter 
løb for 18-19 årige piger, til Mathilde 
Kramer i 200 meter løb for 18-19 årige 
piger, og til Jesper Lycke i 800 meter 
løb for 20-22 årige mænd.  
 

 
Charles havde et fantastisk flot DMU og 
fik hele 4 medaljer med hjem 
 
Og endelig var der bronzemedaljer til 
Emil Bønning Petersen i højdespring 
for 14-15 årige drenge, til Emil 
Bønning Petersen i kuglestød for 14-15 
årige drenge, til Nikolaj Mastrup i 200 
meter løb for 16-17 årige drenge, til 
Charles Kamau i længdesprig for 16-17 
årige drenge, til Tenna Christensen i 60 
meter løb for 18-19 årige piger, og 
endelig til 4 x 200 meter stafetholdet 
for de 18-19 årige drenge, bestående af 
Simon Christensen, Niels Bo 
Wilhelmsen, Christoffer Månson og 
Charles Kamau.  
 

 
Emil Bønning Petersen er kommet til fra 
Sønderborg og gjorde det flot i sit første 
DM for AaIG. Han skal blive spændende 
at følge fremover.   

  



Kuglestødere  - før og nu !!! 

 

 

 

 
 

 

Sønderjysk Mesterskab – 2006. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dansk ungdomsmesterskab – 2011. 

På begge billeder ses : 

Nr. 1  ‐  Kristoffer Thomsen.                                                                                      

Nr. 2  ‐  Mikkel Bach Garbrecht.                                                                                   

Nr. 3  ‐  Emil Bønning Petersen. 







Opløftende DM senior 
 
De danske indendørsmesterskaber i 
atletik fandt sted i Skive den sidste 
week-end i februar. AAIG havde 5 
deltagere med, og de markerede sig alle 
rigtig flot. 
 
At Anne Møller kunne genvinde det 
danske mesterskab i 60 meter 
hækkeløb for kvinder var ventet. Det 
var femte mesterskab i træk til Anne, 
som er Danmarks suverænt bedste 
kvindelig hækkeløber på de korte 
distancer. Men at de unge talenter i den 
grad fik markeret sig på seniorplan, 
som det var tilfældet, var en positiv 
overraskelse.  
 

 
Her kvalificerer både Anne Møller og 
Mathilde Kramer sig til finalen i 60 meter 
løb for kvinder. Mathilde ender senere 
med at vinde bronze i finalen 
 
Således vandt den kun 17 årige 
Mathilde Kramer bronze ved sit første 
senior DM i et stærkt besat 60 meter 
løb for kvinder. Her stillede Anne 
Møller også op, og normalt kan hun 
ligeledes blande sig i medaljekampen i 
netop den disciplin. Men ikke lige i 

denne omgang, hvor dog kvalificerede 
sig til finalen og sluttede som nummer 
5 ud af de i alt 22 deltagere. 
 
Den ligeledes 17 årige Natalie Lassen 
kunne også tage retur fra senior DM i 
Skive med en bronzemedalje, vundet i 
kvindernes 3000 meter.  
 
Det har længe været klart, at vi råder 
over mange af Danmarks største 
atletiktalenter, men at de allerede nu 
begynder at kunne begå sig også på 
seniorplan er glædeligt set i lyset af 
bl.a. Elite Aabenraa projektet. Det 
lover godt for fremtiden. Det er mange 
år siden Aabenraa har haft tre 
medaljetagere ved et senior DM i 
atletik. Og så med kun fem deltagere. 
 
Og når dertil lægges, at Anne Møller 
som nævnt blev nummer 5 i kvindernes 
60 meter, at endnu et af de unge 
talenter – den også 17 årige Charles 
Kamau - ligeledes blev nummer 5 i en 
meget stærkt besat højdesprings-
konkurrence for mænd, at Natalie 
Lassen også var med fremme i 
kvindernes 1500 meter løb, hvor hun 
blev nummer 4, og at klubbens sidste 
deltager Jesper Lycke satte PR i 
mændenes 800 meter løb, ja så var der 
nærmest tale  om maksimalt udbytte 
ved mesterskaberne.  
 
 

 





LM i Nyborg  

 

Lørdag d. 02.04.11 var vi 13 personer 
fra AAIG der tog til LM i cross i 
Nyborg. Der var desværre ikke nok 
tilmeldte fra Sønderjylland til, at vi 
kunne køre i bus, hvilket plejer at være 
rigtig hyggeligt. 

Vi kørte derfor i stedet i personbiler og 
startede fra stadion kl. 8.30. 

Nåede til Nyborg i fin stil og klædte 
om på Borgerskovskolen ca. 1 km fra 
start, da skolen endelig blev låst op. 

Derefter kørte vi  hen til stævnecentret 
ved Eksercerpladsen ved landporten v. 
Nyborg Vold, hvor første start skulle 
gå kl. 11.45. 

Vejret var rigtig med os og solen kom 
mere og mere frem så det efterhånden 
blev årets varmeste dag. Vi fandt de 
korte bukser frem sammen med 
singletterne og fik lidt sol på de hvide 
overarme. 

Ruten var en 3 km rundstrækning på 
voldene ved Nyborg. En rigtig hyggelig 
og publikumvenlig rute. 

Første løb var på 9 km, hvor 
rundstrækningen skulle løbes 3 gange. I 
første løb deltog  Tobias Jensen  i  
aldersgruppen 14-15 år. Han kom 
desværre ikke på skamlen. Det gjorde 

til gengæld Jesper Jakobsen,  der blev 
landsmester  i gruppen 18-29 år.  

Jesper Jakobsen på vej i mål. 

Michael Jacobsen blev også 
landsmester i gruppen 30-34 år. Han 
blev også landsmester for hold sammen 
med 2 andre fra Sønderjylland. 

Michael Jacobsen  på vej i mål. 

 Flemming Olesen fik en 3. plads i 
aldersgruppen 40-44 år. Rigtig dejligt 
at se Flemming på skamlen. 

 



Næste løb var også på 9 km og for 
kvinder fra 9 år og opefter. Da deltog 
Anne-Marie Salby, som dog valgte at 
stoppe efter 2 omgange for at gemme 
kræfterne til 3-km-løbet.  

Anne-Marie i fuldt firspring. 

Jeg deltog også i dette løb og blev 
landsmester i gruppen 55-59 år. 

 

I 3. løb på 9 km deltog Dan Nielsen, 
som blev landsmester i gruppen 55-59 
år. I dette løb deltog Mogens Sylvester 
også i gruppen 60-64 år. Han kom dog 
ikke på skamlen. Var en rigtig hurtig 
gruppe.Mogen Sylvester 

4. løb var på 3 km og for de unge. Her 
deltog Kevin Salby, Oliver Salby og 
Alexander Salby. Alexander blev nr.2 i 
gruppen 12-13 år. 

Herefter skulle vi i gang med vores 
andet løb og benene var lidt tunge, nok 
for os alle. 

5. løb på 3 km tog Tobias revance og 
løb rigtig godt. Kom dog ikke på 
skamlen, da en rigtig hurtig gruppe. 
Hvis han havde været 15 år ældre, var 
han kommet på skamlen. I dette løb 
blev Jesper nr. 3 i sin gruppe. Det 
samme gjorde Michael, som dog også 
blev landsmester for  hold. Flemming 
fik også her en 3. plads. 

Flemming Olesen på skamlen 

 

6. løb på 3 km var for kvinderne, hvor 
Anne-Marie gennemførte i fin stil og 
jeg blev landsmester i min gruppe. 

Jeg, Bodil Nielsen i gang med et af mine 
løb. 



I 7. og sidste løb på 3 km blev Ove 
Schneider landsmester i gruppen 55-59 
år på trods af, at han lige havde haft en 
fiberskade, som heldigvis ikke brød op 
igen.  Dan blev nr. 2 i gruppen. De var 
begge enige om, at Jes Wilhelmsen 
havde snydt dem for et 
landsmesterskab for hold.  

 

Dan og Ove på skamlen 

 Kim  Salby deltog også i dette løb og 
havde et rigtig godt løb. For første gang 
i sin løbekarriere løb han hurtigere end 
sin kone Anne-Marie. 

Mogens Sylvester deltog også i dette 
løb. 

 

 

Kim Salby på vej over målmåtten. 

 

Vi var alle enige om, at vi havde haft 
en rigtig hyggelig dag. 

Yderligere oplysninger vedr. tider og 
placeringer kan ses på Ove Schneiders 
hjemmeside. 

Næste år bliver landsmesterskabet 
holdt på Bornholm og det kunne da 
være rigtig hyggeligt, hvis vi var rigtig 
mange fra klubben og også fra 
Sønderjylland, som tog med. 

 

Bodil Nielsen

. 

 



 

 







Pokaler 
Hvis ikke den oplagte lejlighed var for 
hånden, havde vi i bestyrelsen 
besluttet, at rette sted var på 
generalforsamlingen. Og det var det 
også – folk der kommer her, har en 
vis/stor forståelse for foreningsarbejdet, 
og respekt for det arbejde, der ligger 
bag. 
Lederpokalen –  vor fornemste pokal: 
Kenny Back Andersen – har 
efterhånden fungeret som atletiktræner 
i 5 år – har udviklet sig fra 
hjælpetræner (og han betragter sikkert 
stadig sig selv som sådan) til en 
kompetent træner – afholdt af udøverne 
pga sin behagelige og ligefremme 
væremåde  - og af medtrænerne af 
samme årsager og som den, der søger 
løsninger/kompromisser  uden at sætte 
sig selv i centrum. Han har også 
udviklet sig som kompetent dommer 
samt medhjælper ved tidtagningsanlæg. 
Kenny er en, man aldrig går forgæves 
til, hvis han har muligheden for at 
hjælpe. 
 
Fidus/jubilæumspokal:  
Gives nødvendigvis ikke hvert år, kan 
også gives flere gange på et år og 
begrundelserne kan være mangeartede: 
Ruddi Christensen – et mønster 
medlem – forstået sådan, at han på 
bedste vis repræsenterer AaIG atletik, 
tri og motion.  Han stiller troligt op til 

alle crossløb, uanset hvordan chancerne 
nu er – om risikoen er for at slutte sidst 
også er der. Han er også ivrig svømmer 
mm, så han bruger foreningen på 
mange måder. Han går til den ved  
træningen og slider, er et meget positiv 
medlem og er dermed en rigtig god 
repræsentant for vores forening. Så følg 
Ruddis eksempel og kom igang!!! 

Tintallerken 
Tintallerknen er hovedforeningens 
hædersbevisning og uddeles altid på 
fællesdelen af generalforsamlingen: 
Man søger forgæves efter Finn 
Jakobsen, når man kigger i vores 
afdelings officielle fortegnelse over 
folk, der besidder arbejdsopgaver. 
Til gengæld ser man altid Finn, når der 
foregår et eller andet arrangement. Med 
ved klargøringen, under afviklingen, og 
ved oprydningen. Et Aabenraatriathlon 
kunne ikke afvikles uden folk som 
Finn. I fællesforeningen oplever vi 
Finn som en af arbejdshestene ved 
Frøsløbet. – og det samme er tilfældet 
ved en række andre arrangementer – så 
er han pludselig travlt beskæftiget med 
initiativer omkring idrætsmærket. 
Sådan har det gået for sig i årevis – og 
det står ingen steder – men han er der 
bare – et oplagt eksempel på en, der 
opfylder kriteriet til en tintallerken: 
gives for en forholdsvis anonym stor 
flerårig indsats. (2. tintallerken tilfaldt  
Gerhardt Johansen fra Petanque. 



Træningssamling for 
hammerkastere. 

I weekenden d. 2-3.4 blev der holdt en 
træningssamling for landets 
hammerkastere. 

Skive var vært for dette udmærkede 
arrangement, hvor der kom 20 kastere 
fra hele landet + 4 af landets bedste 
hammerkast trænere. Carsten Bomme, 
Torben Hansen fra Holstebro, Jakob 
Strand fra Skive og Tom O. Jensen. 
Yderligere kan nævnes Per Sarbro, 
Torben Wolf og Brian Nielsen, som var 
med som både aktive og bidrog med 
deres store viden og erfaring indenfor 
hammerkast. 

Kristoffer Thomsen og Marie Aagaard 
var med fra AAIG, + jeg selv på 
sidelinjen for at få input til øvelser. 
Kristoffer og Marie fik rigtig meget ud 
af dagene, hvor der både blev trænet, 
var stævne og med en aften hvor 
dagenes kast blev analyseret på en 
storskærm. 

Vi mødte op kl. 10.30 på Skive stadion, 
hvor Landstræneren for kast, Carsten 
Bomme bød velkommen og vi blev 
introduceret for weekendens program. 
1. træningspas  var fra 10.45-13.00, 
hvor de aktive blev delt op i 2 grupper. 
Den første gruppe gik i vægtlokalet og 
fik vist mange rigtig gode øvelser for 
hammerkast. Gruppe 2 startede med at 

kaste. Senere blev der byttet om. Kl. 
13.30 var der frokost. Efter et lille 
middagshvil, mødtes alle igen kl. 
16.00, hvor der holdtes en 
hammerkastkonkurrence. Efter en 
fortrinlig aftensmad, som Skive stod 
for at servere for os, blev der holdt en 
aften hvor vi fik vist dagens optagelser 
og hvor hver især fik deres video 
analyseret og givet masser af tips til 
forbedring af ens teknik. 

Om søndagen var der yderligere et 
træningspas fra kl. 9.30-11.30. 

Et virkelig positivt og godt 
arrangement. Landstræneren fik rigtig 
mange positive tilbagemeldinger og 
blev opfordret til at holde flere 
arrangementer af samme slags også for 
de andre kaste discipliner. 

Hvis nogen har interesse, kan de gå ind 
på siden hammerkast.dk for at se alle 
billeder fra weekenden. Og ellers kan 
siden kasterne.dk ligeledes anbefales.  

 

Kirsten Eskildsen-Møller 



 

Aabenraa IG
atletik – triathlon – motion 

WWW.AAIG.DK/WWW.BJERGMARATHON.DK 
 

Sommertræning på stadion 
 

ATLETIK – piger og drenge ca. 6 - 9 år (start 28/3) 
Mandag kl.16.30 – 17.30  
v. Jens Gydesen, Anne Marie Salby, Jette Schulz 
ATLETIK – piger og drenge ca. 10 - 11 år (start 28/3) 
Mandag og onsdag kl.17.00 – 18.15 
v. Allan Lotzkat/John Kulby 

ATLETIK – piger og drenge ca. 12 - 15 år (start 28/3) 
Mandag og torsdag kl.16.45 – 18.15 
v. Lars Aagaard/Kirsten E. Møller/Kenny B. Andersen/Helge Laursen 
ATLETIK – piger og drenge ca. 16 år + ældre (start 28/3) 
Mandag/tirsdag kl.15.30 – 17.30, torsdag kl.17.30 – 19.30 
v. Poul Beck/Kirsten E. Møller 
Atletik – længere løb fra ca. 13 år + ældre 
Mandag og onsdag kl. 17 – 18.30 
v. Lars Bo Hansen 
ATLETIK – special træning efter aftale 
v. Tom O. Jensen (kast), Allan Lotzkat/Andreas L. Lauritzen (stang mm), Poul Beck 
(sprint/hæk) 
Kirsten E. Møller (højde), Lars Bo (mellem/lang)  
Motionsløbere og triathleter 
Mandag og torsdag kl.18.15 v. motionsaktivitetsudvalget 
Intervalløbetræning onsdag kl.18.30 – 20.00 v. Palle R. Madsen 

Triathlon cykeltræning- og svømmetræning  
Cykeltræning søndag kl. 10 fra stadion. (Både MTB og racercykel). Kontakt evt. Jes 
Wilhelmsen (wilhelm@post.tele.dk)  
Svømmetræning tirs, tors, fred kl. 17-18 efter aftale med Jesper Jacobsen 28769328, 
aaigtri@hotmail.com Licens: Jesper (foreløbigt) (Se i øvrigt nærmere på hjemmesiden)  
 

Fortræning Bjergmarathon 
Hver torsdag kl. 18.30 fra Stadion ud på ruterne fra d. 31/3 – 16/6 

Evt. oplysninger:   
Formand: Helge Laursen laursenstub@mail.dk  74 61 32 75  
Atletik: Kirsten E. Møller eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt 74 68 58 73  
Triathlon: se nærmere på hjemmesiden (www.aaig.dk) 
Motion: Holger Jacobsen famjac@post10.tele.dk  74 62 82 56 
Idrætsmærke: Arne Hanfgarn    74 62 46 70 
  
  ATLETIK, TRIATHLON, MOTION, MARATHON & IDRÆTSMÆRKE



Terminsliste 2011  
Dato Kl. Sted Hvem Arrangement Ansvarlig 
April 
Tor 21 
Lør 30 
Lør 30 

 
10.00. 
 
10.00.

 
Varnæs 
Aabenraa 
Padborg 

 
M 
A 
M 

 
Varnæsvigløbet 5,8 + 10,8 km 
Træningssamling 
Torvecenterets kvindeløb 

 

Maj 
Man 2 
Tir 3 
Lør 7 
Lør 7 
Søn 8 
Søn 8 
Søn 8 
Man 9 
Lør 14 
Søn 15 
Man 16 – Ons 18 
Ons 18 
Søn 22 
Søn 22 
Søn 22 
Man 23 
Lør 28 
Lør 28 
Lør 28 
Søn 29 
Søn 29 
Man 30 

 
 
18.30. 
14.00. 
12.00. 
 
14.00. 
10.00. 
 
12.00. 
14.00. 
 
 
 
 
 
17.30. 
16.30. 
 
 
11.00. 
10.00.

 
Aabenraa 
Aabenraa 
Middelfart 
Herning 
Ålborg 
Højer 
Guderup 
Sønderborg 
Aabenraa 
Sønderborg 
 
Haderslev 
København 
Hamburg  
Vejle 
Aabenraa 
Nyborg 
Løjt 
Vejen 
Sønderborg 
Haderslev 
Aabenraa 

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

 
Nålestævne 
Frøsløbet 
Lillebælt ½ Marathon 
Herning Games 
DM Duathlon 
Digeløbet 13,3 + 9,3 + 4,4 km 
Guderupløbet 21,1 + 10 + 4 km 
Nålestævne 
DT, første runde, M + K 
Jyske Bank Triathlon 
VT, 1. runde 
Sønderjyske Mesterskaber, 14 år + 
Copenhagen Marathon 
Hamburg Marathon 
LTU, indledende 
Nålestævne 
Broløbet Storebælt 2011 -  21,1 km 
Løjt Løbet 
Vestmesterskaber, mangekamp, 10-13år 
1864 Løbet – 21,8 + 10,8 + 6,2 km 
Haderslev Triathlon + Duathlon 
Regionsstævne 

 
Susanne 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsten 
 
 
Helge 
 
 
 
Susanne 

Juni 
Tor 2 
Tor 2 
Fre 3 
Lør 4 
Lør 4 
Man 6 – Ons 8 
Tir 7 
Lør 11 – Søn 12 
Søn 12 
Tir 14 
Lør 18 
Lør 18 – Søn 19 
Søn 19 
Søn 26 
Man 27 

 
 
 
19.00. 
11.00. 
 
 
 
 
11.00. 
 
 
 
10.00. 
 
17.30.

 
Haderslev 
Holstebro 
Rødekro 
Ganløse 
Hammelev 
 
Aabenraa 
Odense 
Frederecia 
Gråsten 
Aabenraa 
 
Jels 
Esbjerg 
Mandø 

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

 
Frøs Vesterskovløbet 21,1 + 10 + 5,7 km 
Kastemangekamp, vest 
Rødekroløbet: børn + 6 km + 12 km 
DM Triathlon, sprint 
Hammelevløbet 21,1 + 10 + 5 km 
VT, 2. runde 
Egnsholdkamp 
DM, hovedgrupper, senior 
DM, triathlon 
Regionsstævne 
Aabenraa Bjergmarathon 
Vestdanske Mesterskaber, Ungdom 
Frøs ½ Ironman 
Vestdanske veteranmesterskaber 
Havbundsløbet – 11 km 

 
 
 
 
 
 
 
Susanne 



Juli 
Tor 7 
Fre 8 – Søn 10 

  
Sønderborg 
Gøteborg, S

 
M 
A 

 
SGI løbet 
Världungdomsspelan 

 

August 
Lør 6 – Søn 7 
Søn 7 
Søn 7 
Lør 13 
Søn 14 
Søn 14 
Lør 20 
Lør 20 – Søn 21 
Søn 21 
Søn 21 
Lør 27 – Søn 28  
Søn 28 
Ons 31 

  
Østerbro 
Esbjerg 
Glücksburg 
 
Haderslev 
København 
Nyborg 
Aabenraa 
Odense 
Aabenraa 
Odense 
Sønderborg 
Sønderborg 

 
A 
T 
T 
A 
A 
T 
A 
A 
T 
T 
A 
AM 
A 

 
DM, senior 
Esbjerg Triathlon 
Ostseeman Ironman 
LTU, finale 
VT finale 
DM, triathlon, lang 
Regionsfinale, 10-13 år 
DM, mangekamp, 14 år + 
Odense Eventyr Triathlon 
Aabenraa Triathlon 
DM, ungdom 
Sønderjyske Mesterskaber, ½ Marathon 
Regionsmesterskaber 

 

September 
Lør 3 – Søn 4 
Lør 3 – Søn 4 
Lør 10 – Søn 11  
Lør 17 
Lør 17 
Søn 18 
Søn 18 
Lør 24 
Søn 25 
Søn 25 
Søn 25 

 
 
 
 
 
 
 
10.00.

 
Holbæk 
Hvidovre 
 
 
Kruså 
Sønderborg 
Odense 
Vejen 
Herning 
Berlin, D 
Aabenraa 

 
AM 
A 
A 
A 
M 
A 
M 
A 
A 
M 
A 

 
LM, atletik 
DM, veteraner 
DT, kvalifikation 
DM, kastemangekamp 
Grænseløbet: 5,4 + 12 km  
Sønderjyske børnemesterskaber 
H C Andersen Marathon 
Vestdanske holdmesterskaber, 10-13 år 
Vestdanske holdmesterskaber, 15-19 år 
Berlin Marathon 
Venskabsmatch, atletik 

 
 
 
 
 
 
Helge 
 
 
 
 
Kirsten 

A = fortrinsvis atletik  
M = fortrinsvis motion 
T = fortrinsvis triathlon 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 






