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Sammenholdet var stærkt, da der blev kæmpet i heats. 

Der blev kæmpet om masser af præmier i Aalborg Triathlon Klubs 
tridag for 6. klasses elever.  

Af Kirsten Pilgaard og Torben 
Hansen (Foto)
kirsten.pilgaard@nordjyske.dk

AALBORG: Cirka 200 børn fra 
6.-klasser i Aalborg Kommu-
ne gav den hele armen, da 
de onsdag tog imod tilbud-
det om at prøve en minitriat-
lon, Tri4Fun, i Aalborg Fri-
luftsbad specielt tilrettelagt 
for skoleeleverne.

De var indbudt af Aalborg 
Triathlon Klub.

Triatlon består af svøm-
ning, cykling og løb. Man be-
gynder med svømning og 
slutter med løb, og det var 
meningen, at eleverne først 
skulle svømme 50 meter, 
cykle to kilometer og løbe en 
kilometer rundt om frilufts-
badet.

Men vandet var for koldt, 
svømningen blev aflyst, og 
eleverne fik en løbetur i ste-
det for svømning, og der-
med blev triatlon til duatlon. 
Fem skoler deltog i stævnet, 
der gav plads til, at alle kun-
ne være med.

- Vi vil gerne vise de unge, 
hvilken sportsgren triatlon 
er, og hvad vi har at byde på. 

Vi er glade for at kunne tilby-
de skolerne at være med i 
stævnet. Vores indtryk er og-
så, at skolerne er glade for 
det, siger formand for Aal-
borg Triathlon Klub, Mads 
Dines Petersen.

- Vi gør samtidig noget for, 
at eleverne oplever et fælles-
skab, tilføjer han. 

Børnene blev inddelt i 
heat, så der hele tiden var 
klassekammerater i gang, 
mens resten af klassen stod 
og heppede.

- De oplevede på den må-
de, at der var et sammen-
hold, siger Mads Dines Pe-
tersen. 

Klubben gav desuden bør-
nene et indblik i, hvad der 
skal til for at dyrke triatlon 
og ikke mindst hvilket ud-
styr, det kræver at svømme, 
cykle og løbe. Efter en intens 
konkurrence klasserne imel-
lem var der præmier til ele-
verne. Den vindende klasse 
blev belønnet med et gave-
kort til en fælles oplevelse i 
Aalborg. Gl. Hasseris Skole 
vandt konkurrencen.

200 elever 
fik smags-
prøve på 
duatlon
MOTION: Aalborg Triathlon Klub gav 
6. klasserne en udfordring

Der skulle skiftes fra løb til cykling og igen til løb.

AALBORG: Der er 41 forskel-
lige tilbud til børn og unge 
i Aalborg Kommune, når 
sommerferien sætter ind.

Igen i år tilbydes elever 
fra 4. - 10. klasserne nem-
lig at deltage i Aktiv Som-
mer.

Blandt tilbuddene er wa-
keboard, graffiti og street-
art, wrestling, rytmisk 
samspil og cheerleading.

- Vi er glade for igen i år 
at kunne tilbyde en så bred 
palette af tilbud til vores 
4.-10. klasseelever i som-
merferien, og med både 
app og hjemmeside har det 
aldrig været nemmere at 
finde sjove aktiviteter. Jeg 
vil gerne opfordre alle til at 
deltage, siger Tina French 
Nielsen, rådmand for sko-
leforvaltningen. 

Som noget nyt i år kan 
man nu downloade en Ak-
tiv Sommer-App, som lyn-
hurtigt kan skabe overblik 
over de 41 forskellige til-
bud. Man kan også få sig et 
overblik ved at gå ind på: 
www.aktivsommeraal-

borg.com og læse mere om 
tilbuddene. 

Det er 35. gang med Ak-
tiv Sommer i Aalborg.

- Vi er rigtigt glade for, at 
Aktiv Sommer igen kom-
mer med en masse sjove og 
spændende tilbud til de 
unge. Det bliver let at kaste 
sig over sunde, aktive og 
kulturelle tilbud i sommer-
perioden. Samtidig er vi 
glade for at foreningslivet 
er gået så stærkt ind i sam-
arbejdet, og at så mange 
foreninger er på banen 
med tilbud, siger Mads 
Duedahl, rådmand for 
Sundheds- og Kulturfor-
valtningen.

Aktiviteterne foregår i 
hele sommerferien, men 
primært fra 29. juni til 12. 
juli og fra 3. august til 9. 
august. 

Aktiviteterne er enten 
gratis eller til rabatpris. Et 
rabat- og fribillethæfte de-
les ud til alle elever i 4.-10. 
klasse først i juni, ligesom 
der sendes infobreve ud til 
både forældre og elever.

Tilbud til børn  
om aktiv sommer

AALBORG: Igen i år markerer 
Danmarks-Samfundets 
Aalborg-kreds Valdemars-
dag (dagen, hvor Danne-
brog ifølge sagnet faldt 
ned fra himlen i Estland i 
året 1219 - og sikrede Kong 
Valdemar og danskerne 
sejren).

Valdemarsdag fejres 
mandag 15. juni kl. 19, og 
det sker som de senere år 
på Gammeltorv i Aalborg, 
hvor det er håbet, at rigtig 
mange foreninger, spejder-
grupper, værn og instituti-
oner vil møde op med de-
res faner. Alle faner samles 
på Toldbod Plads klokken 
18.15, hvorfra de føres til 

Gammeltorv under musik-
ledsagelse. På Gammeltorv 
vil der være musikalsk un-
derholdning og Aalborg 
Kanonlaug vil traditionen 
tro salutere Dannebrog, før 
garnisonskommandant, 
oberst J. M. Nielsen, hol-
der årets flagtale samt 
overrækker nye faner og 
flag til en række lokale 
modtagere.

Herefter føres fanebor-
gen med Aalborg Garden i 
spidsen til Budolfi kirke, 
hvor der klokken 20.00 er 
flaggudstjeneste ved sog-
nepræst Henriette Peder-
sen.  Arrangementet slut-
ter ved 21-tiden.

Aalborg markerer 
Flagets Dag 

Valdemarsdag markeres endnu en gang.  Arkivfoto: Lars Pauli

41tilbud til børn og 
unge i Aalborg 
Kommune når ferien 
snart sætter ind


