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Efterårsbladet 2021 udkommer ultimo juni 2021.
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Forside:  

Løberne endelig samlet som hold

Velkommen i det grønne 
Udendørsidrætten kalder 

SeniorSport åbner dagen efter påske
Dejligt at vi i dette forår kan byde velkommen til et væld af 
idrætstilbud – udendørs i den friske luft og det danske vejr. 
Fantastisk og befriende, da udeidrætten blev åbnet, og vi igen 
kunne mødes.

Desværre måtte vi vinke farvel til idræt indendørs fra nytår til 
april i sæsonen 2020/21. 

Dette blad er spækket med udendørs muligheder – vi har 
valgt at sætte alle sejl for at give medlemmerne masser af 
motion både i Aalborg City – men også udenfor Aalborgs 
bymure.

Vore instruktører står klar til at levere masser af træning, så 
formen igen kan blive bygget op.

Alle tilbud hele sommeren er GRATIS – men kræver selvfølge-
lig medlemskab. 

Foråret og sommeren 2021 skal pynte lidt på det, vi har mi-
stet, siden Danmark lukkede ned. 

Samtidig arbejdes der på højtryk med booking af haller og planlægning af ny indendørs 
sæson, så vi får en normal hverdag, når vi starter indendørs i september 2021. 

Velkommen i det udendørs fællesskab fra den 6. april 
Alle medlemmer ønskes en rigtig glædelig påske og en skøn sommer.

Kirstine Langagergaard
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1. marts blev der åbnet for udendørsidrætten 
med max på 25 deltagere i organiseret regi

Efter påske åbner Aalborg SeniorSport udendørsidrætten med masser af nye og gamle 
tilbud og med mange vinkler og meget varierende tilbud til alle, der har lyst til at motio-
nere i naturen

Vore instruktører vil stå klar rundt på mange af de udendørs områder, vi har udpeget til 
motion. Her vil de på hver sin måde levere spændende undervisning i april, maj, juni og  
august

Alle udendørshold, der ikke kræver instruktør, er velkomne til også at dyrke deres motion 
i juli måned, men skal selv finde tovholdere.

Gældende for alle tilbud – uanset stedet:
Mød omklædt – vær parat til lidt af hvert.

Hver aktivitets varighed er 1 time, og den er 
for ALLE foreningens medlemmer – så mød 
op, hvor det passer bedst. Og  husk afstand 
på 2 m (gælder ikke ved kontaktsport) 

Forsamlingsforbudets krav om max 24 perso-
ner plus instruktør er stadg gældende.

Ingen tilmelding, bliver holdene for store vil 
der blive lavet en deling af holdet, således at 
nogen går en travetur, mens andre træner, herefter skiftes der. 

Alle herligheder er GRATIS hele sommeren, selvfølgelig kun for foreningens medlemmer.

P.g.a. Covid-19 er der påbud om en registrering af, hvem der møder (aht. evt. smitteop-
sporing). Her er vi afhængige af, at en frivillig tager denne opgave 

Ønsker nogen at samles efter træningen og hygge med lidt evt. medbragt mad/kaffe, skal 
det selvfølgelig ske efter gældende regler (pt. KUN 5 i hver gruppe).

Generalforsamling 2021
Foreningens ordinære generalforsamling, varslet til afholdelse torsdag den 11. marts 
2021, er udsat. Ved redaktionen afslutning var det ikke muligt at sætte en ny dato.

Kontingentperiode
Foreningens kontingentperiode går fra 1. august til 31. juli og skal derfor først fornyes til 
sommer.
Nye medlemmer, der ønsker at være med i sommertræningen, skal indmeldes på 
seniorsport.dk 

Tilbud til alle om udendørs idrætfra 6. april
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Indendørs aktiviteter rykker udendørs
Tidspunkt Aktivitet Sted Instruktør / Tovholder
Mandag
kl. 09.30 Skovfitness M/K Noas Ark 

Mølleparken
Flemming Fighter

kl. 09.30 Motioncykling Ny Kærvej 2A
Fra 15.4. *Provstejorden Kollektiv ledelse

kl. 10.00 Floorball *Provstejorden Steen Petersson

kl. 10.00 Stavgang Gug Boldklub Britta Refsgaard

kl. 10.00 Travehold Ny Kærvej 2A
Fra 15.4. *Provstejorden Inge - Lise Krog 

kl. 10.15 Travehold Omnihuset Gudrun og Preben Gulbæk

kl. 17.00 Grundtræning med 
puls og power

UCN, Ny Kærvej 2A Gitte Foldager

Tirsdag
kl. 09.00 Motionsløb Ny Kærvej 2A

Fra 15.4. *Provstejorden Kollektiv ledelse

kl. 09.00 Grundtræning *Provstejorden Gitte Foldager

kl. 10.00 Krolf Skudehavnsvej 13 Peter Rødhus og Pia Hansen

kl. 10.15 Aerobic *Provstejorden Gitte Foldager

kl. 11.30 Motiondans *Provstejorden Gitte Foldager

kl. 13.30 Stavgang Ny Kærvej 2A
Fra 15.4. *Provstejorden Anton Antonsen 

Onsdag
kl. 09.30 Linedance Karolinelund Pavil-

lon ved byhaverne
Jonna Jensen

kl. 10.00 Stavgang Agri Nord Idræts-
center

Hugo Jørensen og Stephanie Nagy

kl. 10.00 Stavgang Aalborg Stadion Inge - Lise Krog og Sonja Jakobsen

kl. 10.00 Tour de Pedal 
(opstart d. 5. maj)

*Provstejorden Kollektiv ledelse

kl. 10.00 Petanque UCN, Ny Kærvej 2A Margit og Niels Johan Sørensen

kl. 17.00 Motionsdans UCN, Ny Kærvej 2A Gitte Foldager
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Indendørs aktiviteterrykker udendørs
Tidspunkt Aktivitet Sted Instruktør / Tovholder
Torsdag
kl. 09.00 Motionsløb Ny Kærvej 2A

Fra 15.4. *Provstejorden Kollektive ledelse

kl. 09.00 Skovfitness - for mænd v/Aalborg Zoo, Faunavej Malene Bärthel

kl. 09.30 Motionscykling Ny Kærvej 2A
Fra 15.4. *Provstejorden Kollektiv ledelse

kl. 10.00 Krolf Skudehavnsvej 13 Peter Rødhus og Pia Hansen

Fredag
kl. 09.00 Motionsfodbold v/Klarup Hallen Svend Åge Jensen

kl. 09.00 Skovfitness - for mænd v/Aalborg Zoo,Faunavej Malene Bärthel

kl. 09.00 Motionsdans UCN, Ny Kærvej 2A Gitte Foldager

*) Provstejorden er SeniorSports kommende domicil i det nye Idrætshus på Provstejorden 15. 

Specielle tilbud i Aalborgs opland:

Grundtræning - hele kroppen trænes med forskellige øvelser, på forskellige pladser rundt 
i lokalområdet. Start og slut samme sted.

By Mødested Instruktør Ugedag/tid

Gistrup Gistrup Hallen Ingelise Back Tirsdag kl. 9.30 og 10.30

Klarup Klarup Hallen Gitte Foldager Onsdag kl. 9 og 10.15

Nørresundby Under Limfjordsbroen Jane Andersen
eller Sonja Jensen

Tirsdag kl. 9 

Skalborg Agri Nord Gitte Foldager Torsdag kl. 9.30 og 10.45

Svenstrup Højvanghallen Jane Andersen
eller Sonja Jensen

Tirsdag kl. 10.45 og 11.45

Vodskov Vodskov Kirke Lene Holm eller  
Lisbeth Mikkelsen

Tirsdag kl. 9.30 og 10.30

For at overholde  forsamlingsforbudets krav kan inddeling blive nødvendig på alle hold:
Fornavn med bogstav A – K møder på førstnævnte klokkeslet. 
Fornavn med L – Aa på sidstnævnte klokkeslet 

Vi gennemfører samme undervisning 2 gange i træk hvis vi overskrider 24 deltagere.
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Motionscykelholdet

Turene starter kl. 9.30 fra Provstejorden 
*) Nørresundby Torv (Nordenfjords ruter)

Huskat . . . Vi kører med cykelhjelm hos os  . . .

Maj 2021 Turbeskrivelse
5. Lundby Krat - Skovstrup - Lundby - ca. 30 km                                  

12. Sønderholm Plantage - ca. 35 km                                                 
19. * Lufthavnen - Stigsborg - ca. 30 km                                                                                               

26. Hesteskoen - Rørdal - AaB - ca. 25 km                                               
Juni 2021

2. Dall - ny shelterplads - ca. 30 km                                                                                 
9. * Gandrup - ca. 35 km

16. Svenstrup, Ferslev og omegn - ca. 35                                                                                               
23. Nibe - Lundbæk - ca. 50 km                                     

       30.                   Gudumlund - Gudumholm - ca. 45

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Motionscykelholdet sætter sig i sadlen hver mandag og torsdag efter påske. 
Vi starter torsdag den 8. april kl. 9.30 fra Ny Kærvej 2A, hvor der før start holdes et 
uformelt INFO-møde. Fra 15. april startes der fra idrætshuset på Provstejorden
Hold og ruter aftales på dagen hver træningsdag :  Modvind UD / Medvind HJEM

Der inddeles efter behov i 4 hold:
Hold 1 50 – 70 km  ca. 25 km/gns.
Hold 2 40 – 50        ca. 25 km/gns.
Hold 3 40 – 45      ca. 22 km/gns.
Hold 4 20 -  40  ca. 19 km/gns.

Første mandag I hver måned mødes alle hold kl. 12 til en "sluk efter" på Provstejorden. 
Hver mandag mødes dem, der har tid og lyst. Og husk cykelhjelm er et krav.

Motionscykeludvalget 
Fra venstre: Svend , Lars Steen, 
Preben, Steen, Karen 
(Ulla er klar med cyklen) 
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Det vi ikke kunne fejre

Onsdag den 21. april  kl. 10 - 12 Bjergvandring ved Dokkedal
Onsdag den 28. april kl. 10 - 12 Aalborg Almen kirkegård
Onsdag den 5. maj  kl. 10 - 12 5. maj parken og Søndre kirkegaard
Onsdag den 19. maj  kl. 10 - 12 Byvandring langs Limfjorden

Turene er lavet af naturvejlederne i et samarbejde med Ældre Sagen Aalborg og Aalborg 
SeniorSport.
Orientering om de enkelte arrangementer kan ses på seniorsport.dk 
Turene er gratis. Ingen tilmelding - mød bare op.

Naturvejlederne

13. februar fik Esben Buch, i forbindelse med sit 40 
års jubilæum, overrakt “Dronningens Fortjenstme-
dalje i sølv” - som “kan tildeles for en fortjenstfuld 
indsats i den offentlige sektor”.
- 40 år i folkets tjeneste, siger han selv.

Fra Aalborg SeniorSport skal der lyde et 
stort tillykke!

Forårets planlagte ture:

Foreningens 25 års jubilæum blev 
ikke fejret som fortjent ... 

Det samme skete med dirigent for 
Rørsangerne Jens Eric Strudsholm, 
der i 25 år har været SeniorSports 
svar på Phillip Faber 

Oluf Rasmussen har skrevet den 
endnu aldrig brugte jubilæumssang. 
Men forleden blev både han og Jens 
Eric eftertrykkeligt overrasket, da 
Rørsangerudvalget valgte at over-
raske dem ”sammen og hver for sig” 

med at synge sangen på en adresse i Visse – helt uden de var varslet...

Jens Eric har gennem 25 år ydet en fantastisk indsats som Rørsangernes dirigent: 
Enestående, kvalitativ, motiverende, skabende, særligt og smukt.

Fra venstre: Preben Gulbæk, Jens Eric Strudsholm, 
Bente Klitgaard, Niels Emery og Oluf Rasmussen
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Hvordan tacklede vi coronatiden
Redaktionen har spurgt nogle medlemmer og et par instruktører, hvordan coronatiden 
har påvirket dem: 
Hvad har du savnet allermest under nedlukningen?

Hvordan har du selv mentalt, socialt og fysisk kompenseret for nedlukningen af Senior-
Sport under corona restriktionerne? 

Lene Holm Mortensen - Instruktør i pilates
Jeg har savnet at være sammen med en flok motiverede damer, 
der hver gang kommer med det formål at få det bedre fysisk og 
ikke mindst mentalt.

Samtidig har jeg savnet at bruge min faglige kunnen, hvilket er 
drivkraften for mit fortsatte engagement.

Hver eneste dag har jeg motioneret, dels ved lange gåture, brugt 
TV’s motionsprogrammer og mit eget sammensatte program.

Malene Bärthel - Instruktør for Rigtige Mænd
"Jeg savner allermest at mærke byens puls af liv, når jeg 
vader rundt i gader og stræder i Aalborg med en podcast, 
lydbog eller egne refleksioner i hovedet/ørene.
Jeg har gået ture på livet løs, deltaget i en 4 ugers gå-flest-
skridt udfordring (hvor sportschefen, Kirstine, var svær at  
hægte af) og afholdt online træninger med mine klienter, 
for at kunne holde mig kørende både socialt og mentalt.
Det fede ved træningsaftaler, er at så får man træningen 
gjort, og derefter er energien skyhøj igen. Nu glæder jeg 
mig blot til, at vi kan starte ved SeniorSport igen!"
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Hvordan tacklede vi coronatiden

Danmark rundt på cykel
Cirka 24 friske medlemmer af SeniorSport cykler 13.-20. juni Danmark rundt. 

Træningen er i fuld gang. Redaktionen ønsker jer en rigtig god tur

Ruth Larsen - Medlem Idræt på Tværs
Jeg har savnet frihed til gøre, hvad jeg havde lyst til, fx motionen 
og fællesskabet i Aalborg SeniorSport, og at komme til Aalborg 
Håndbolds hjemmekampe .

Jeg har haft god telefonkontakt til flere medlemmer i Aalborg 
SeniorSport, gået ture og cyklet meget. Og jeg har læst, set 
fjernsyn og strikket til mit oldebarn, FaceTimet med mine børn 
og børnebørn og med min datter i London, og set Phillip Faber, 
da han havde morgensang.

Per Guldbæk - Medlem Motionsrummet og badminton
Jeg har i den grad savnet mine gamle aktiviteter, styrketræning 
og badminton og det sociale samvær med de andre deltagere.

Jeg har gået/travet lange ture, set nye steder i byen, set på 
udendørs kunst og natur. Og så har jeg taget daglige cykelture, 
mødtes med få venner og familie (boblen på 5), og læst bøger.

Flemming Gade - Medlem Rigtige Mænd
Det, jeg har savnet allermest under nedlukningen, har været 
fællesskaberne, specielt med venner, familie, børn og børne-
børn – f.eks. en tur i skoven eller omkring Store Økssø med børn 
og børnebørn

Jeg tror egentlig ikke, at jeg har kompenseret mentalt og socialt 
i forhold til nedlukningen, måske været lidt mere på Facebook 
end jeg plejer at være, og haft lidt kontakt via Skype eller Zoom

Rent fysisk har jeg haft en målsætning om at gå mindst 10.000 skridt 3 gange om ugen, 
men det er desværre ikke altid, jeg når det.

Jeg bruger sjældent min bil i byen - altid gå-ben eller cykel.

Jeg ser i den grad frem til  at komme i gang med at træne igen. Jeg glæder mig også til at 
se alle de andre ”rigtige mænd”, - til de gode vittigheder og de sjove ”løgnehistorier”.
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Nye tiltag udendørs i boligforeninger

Tilbud fra Sejlklubben Limfjorden

Nyt og spændende samarbejde med både Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA), 
Himmerlands Boligforening og Dansk Firmaidrætsforbund på flere områder.

Covid-19 har på flere måder åbnet øjnene og faktisk også puljemidlerne for, at der i bolig-
selskaberne er brug for en særlig indsats for at lave tilbud til foreningernes beboere i alle 
aldre. Alt for mange har været alene i disse Corona tider – det har skabt et vakuum på vej 
mod ensomhed. Fællesskabet har været den store mangelvare. Det vil vi gerne vil være 
med til at til at rette op på, derfor indgår vi i et samarbejde med boligforeningerne.

Vi har sat et særligt fokus på Vestbyen og Vejgaard, hvor vi meget hurtigt vil indgå som 
aktøren i forhold til masser af motion til de beboere, som boligforeningerne inviterer til 
at være med.

Det er vores mål, at vi hen over foråret/sommeren får fat i en ny gruppe – som vi på sigt 
vil integrere i foreningens daglige tilbud i lokalområdet.

Med de samme sparringspartnere og dele af Aalborgs idrætsliv er vi involveret i et andet 
spændende projekt med at skabe nye fællesskaber for ensomme børn, unge, voksne og 
ældre. Hertil er søgt midler i Kulturministeriet.

Aalborg SeniorSport er på banen for at tage sig af fællesskaber for seniorerne med mas-
ser af fysisk udfoldelse - ikke mindst i boligforeninger omkring vores nye byggeri, og som 
belønning for et rigtig godt samarbejde omkring ansøgningen, er der modtaget en flot 
bevilling.

Glædeligt at vi kan se frem til meget snart at være i gang med dette projekt, som skal 
være gennemført med udgangen af 2021.

Aalborg SeniorSport er medlem af
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Tilbud fra Sejlklubben Limfjorden
Sejlklubben Limfjorden starter i slutningen af april i år et godt motionstilbud for aktive se-
niorer. Vi vil etablere nye fællesskaber for aktive seniorer omkring motion, fysisk aktivitet 
og fælles oplevelser i naturen i en moderne sejlbåd.

Vi tilbyder en ugentlig sejlads på 2-3 timer i en J/70, en ny og spændende sportsbåd, der 
sejles af 4-5 personer. Du får rørt dig sammen med andre aktive seniorer og lærer at sejle 
en sportsbåd på en sikker og kompetent måde. Der er altid en erfaren instruktør med. 
Tag let regntøj, en varm trøje og kondisko med. Redningsvest kan lånes.

Vi sejler i maj og juni, en formiddag og eftermiddag hver uge. Du betaler i disse to måne-
der kun Udendørskontingent til Aalborg Seniorsport for at deltage.

Vi holder introduktion mandag den 26. april kl. 12:00. 

Jan Stage, jans@cs.aau.dk

PRØV TENNIS på Changs tennisanlæg til foråret 21

Aalborg Chang Tennis tilbyder SeniorSports medlemmer en introduktion til tennis spillet 
torsdage kl. 11-13 i maj og juni. Første gang 6. maj. Hvis interessen er der, fortsætter vi i 
august og september. Det koster 200 kr at prøve.
Du får:
•  En varm velkomst af en engageret 60+ tovholder
•  4 x 1,5 timers introforløb og fast socialt holdspil
•  Hygge og sjov med nye tennisvenner før og efter spillet
•  Ny låneketsjer, som du beholder, hvis du melder sig ind
 
Får du mod på mere, så tilbydes SeniorSports medlem-
mer medlemskab til 1/2 pris, dvs. 525 kr minus de allerede 
betalte 200 kr, frem til 30/4-22.

Kontakt Kurt Gram (tennis@aalborgchang.dk / 6131 8289)
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UNDSKYLD vi roder – det er fordi vi flytter .... 

Flyttekasserne hober sig op – vi er snart på vej til vores nye hjemsted på Provstejorden 
(der ikke har fået navn endnu) som vi glæder os til at indtage. 

Der bliver brug for mange frivillige hænder. Der bliver brug for stærke mænd, for biler 
med trailer, hjælp til stort og småt og helt sikkert også til en lettere rengøring og opryd-
ning, når vi forlader Ny Kærvej 2 A  og rykker til Provstejorden. 

Tak til dem, der vil hjælpe med opgaverne – som vi koncentrerer til:
15. og 16. april kl. 9 – 12. Vi afslutter med pølser og en flytte-øl

Ring 98190019 eller skriv til sekretariatet aalborg@seniorsport.dk. 
Vi glæder os til at tage imod dit tilbud om hjælp.

Aalborg SeniorSports sekretariat flytter i april til det nye Idrætshus på Provstejorden

Huset får motionscenter og et lokale med indendørs cykling - begge rum har direkte 
udsigt til grønne fodboldbaner. Bygningen rummer også en super dejlig bevægelsessal, 
hvori vi vil tilbyde mange nye holdaktiviteter. Det er også hertil, flere af vore nuværende 
hold flyttes.

Byggerådgiver overdrager nøglerne til os den 9. april 2021. Følg med på hjemmesiden, og 
se hvornår der bliver holdt indvielse.


