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lars.termansen@nordjyske.dk

Den svenskejeDe sportskæ-
de Stadium er nu også at fin-
de i Aalborgs midtby.

Torsdag åbnede kæden en 
ny afdeling i Algade 9 - også 
kendt som Gavlhuset - og 
forretningen lokkede fra 
morgenstunden med rund-
stykker og køtilbud.

I forvejen har Stadium og-
så en afdeling i Shoppen, Ci-
ty Syd, og faktisk er butiks-
chef Jesper Huldahl hentet 
derfra. 

Sammen med andre ruti-
nerede kræfter fra afdelin-
gen i City Syd skal han forsø-
ge at tage kampen med de 
mange andre sportsbutikker 
i Aalborgs detailhandel.

Stadium-kæden er i Dan-
mark placeret i mange 
centre, og derfor er butikken 
på strøggaden i Aalborg lidt 

uden for det normale kon-
cept. 

Kædens danske landechef 
Dorte Bagge Bloch oplyser, 
at butikken har tænkt sig at 
følge de åbningstider, som 
Aalborg City har udstukket. 

Det vil sige, at de fleste for-
retninger i midtbyen - på 
nær Salling og Føtex - lukker 
ved 18-tiden på hverdage og 
heller ikke holder åbent hver 
søndag. 

- Det bakker vi op om, men 

vi er selvfølgelig parat til at 
agere, hvis efterspørgslen 
ændrer sig, siger Dorthe 
Bagge Bloch.  

Stadium spurter ind 
på scenen
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� nder du i Nørresundby. 
Kik ind... og lad dig inspirere

af forårets mange nyheder 
og lad os endelig hjælpe 

- det er det vi er bedst til!

DeT nærmesT ikoniske rock-
band The Sandmen har ned-
lagt sig selv adskillige gange, 
men bliver ved med at vende 
tilbage. I december var Allan 
Vegenfeldt & Co. på en kort 

turné, der blev så stor en 
succes, at de til maj tager på 
landevejen igen og i den for-
bindelse rammer Skråen i 
Aalborg 10. maj.

The Sandmen på 
landevejen igen

DA åreTs Bodil-statuetter i 
weekenden blev uddelt til 
danske film, fik de traditio-
nelt hvide porcelænsfigurer 
følgeskab af en helt ny pris - 
Viasat Films Publikumspris.

Og den pris har et klart 
nordjysk afsæt.

Figuren er nemlig lavet i 
bronze i Svenstrup af bron-
zestøberne Flemming Pur-
kær og Lene Purkær Stefan-
sen fra Aalborg Broncestø-
beri.

Udgangspunktet var en 
original Bodil i porcelæn, og 
det er udfra den, bronze-fi-
guren er blevet skabt. 

Den vejer otte kg og er 
massiv. 

- Vi er meget beæret over 
at blive betroet opgaven. Det 
er dejligt som billedhugger 
at få frie hænder til at give 
Bodil det udtryk i patinering 
og polering af bronzen, som 
viser den kærlighed vi har til 
materialet, og hvilken passi-
on vi har for sandstøbt bron-
ze, siger Lene Purkær Stef-
fensen.

Den ny Bodil 
er fra
Svenstrup

Og sådan ser bronzeudgaven 
af Bodilstatuetten ud.

Idrætspris til seniorsergent

seniOrsergent Jes Mose Jensen fra Trænregimentet på Aalborg 
Kaserner er blevet tildelt Forsvarets Idrætspris 2012. Jes Mose Jensen 
(th) får overrakt gave og idrætspris af forsvarschef Peter Bartram 
i overværelse af generalmajor Agnar Rokos og Jes Mose Jensens 
hustru, Mette Møller Nielsen. Forsvarschefen fremhævede i sin tale, 
at Jes Mose Jensen var et idrætsforbillede for alle soldater på Aalborg 
Kaserner. Seniorsergenten er formand for idrætsudvalget, arrangør 
af orienteringsløb, leder af forsvarets landshold og naturligvis selv en 
aktiv og ivrig sportsmand. Foto: Forsvaret

the sandmen - genopstået igen-igen.  Foto : Peter Langkilde 

Klar til start. Karl Eklöf, som er ud af ejerfamilien Eklöf, lægger an til spurt sammen med direktør og 
udlejer Hans Andersen, City Ejendomme. Til højre ses Stadiums danske landechef Dorthe Bagge Bloch, som 
vist gør sig fortjent til en diskvalifikation. Foto: Claus Søndberg 

BLæsTen gIk endog rigtig 
frisk over Limfjordens van-
de, da Aalborg Cykle-Ring 
Motion holdt standerhejs-
ning. Temperaturen lå et par 
grader under frysepunktet, 
så de 40 kilometer blev en 
lidt kølig omgang for de om-
kring 50 ryttere, der var 
mødt op - næsten ukendeli-
ge og pakkede ind fra top til 
tå. Men køres det skulle der.  

Det gik fornuftigt ud til 
Nørholm i medvinden, men 
hjemad blev næserne kolde. 
Det inspirerede – traditio-
nen tro – de mest vintertræ-

nede til en spurt til Aalborg 
skiltet. 

Hjemme i klubhuset var 
der tændt op under suppen, 
så det varede ikke længe in-
den varmen bredte sig i lem-
merne igen. Snakken gik om 
den forestående sæson, som 
bl.a. indeholder tur til Mal-
lorca for andet år i træk. Me-
gen god debat og informati-
on var der også om Nordjyl-
land Rundt, som igen er på 
terminskalenderen efter to 
års tovtrækkeri med den tid-
ligere ledelse - nu med AACR 
og Cykle Clubben Hjørring 

som primære arrangører. 
Læs om løbet på www.face-
book.com/Nordjyl-

landrundt.

Sæsonstart med blå næser

et halvt hundrede seje hunde trodsede minusgrader og stærk blæst, 
da Aalborg Cykle-Ring Motion fornylig åbnede sæsonen. Privatfoto


