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Jammerbugt
side14-15

SLETTESTRAND: Slettestrand Ultra er 
et mountainbikeløb, der byder på 120 
kilometer i et varieret terræn.  Side 14-15

120kmpåmountainbike
JAMMERBUGT: - Borgerne har krav på at få 
at vide, hvorfor genbrugsplads blev langt 
dyrere end ventet, siger borgmester.  Side 14

Borgerneharkravpåforklaring Engodhistorie:  Har du et tip til  redaktionen så ring til os på tlf. 9935 3771  
eller skriv til  aalborg@nordjyske.dk 

eller
NORDJYSKE Stiftstidende, Aalborgredaktionen, Langagervej 1, postbox 8000,   9220 Aalborg Ø.

Vær med i alle 
konkurrencer!
Tilmeld dig vores nyhedsmail og deltag automatisk 
i alle NORDJYSKE Fordeles konkurrencer!

Du tilmelder dig på www.nordjyskefordele.dk/tilmelding

Du kan selvfølgelig stadig deltage i vores konkurrencer ved at benytte kuponer i avisen


+  Overfart    
+  Hotel  
+  Liseberg
+  Turpas

    

Liseberg

Pakkepris2 voksne + 2 børn442,-pr. person

Ta' med til Liseberg  
Oplev Nordens største forlystelsespark
Se mere på stenaline.dk

Se mere på www.aalborgboligadministration.dk

BO TIL LEJE ØSTERBRO BRYGGE

BO TIL LEJE

Se mere på  www.aalborgboligadministration.dk

ØSTERBRO BRYGGE ÅBENT HUS

NYOPFØRTE  
LEJLIGHEDER 

UDLEJES!

Søndag den 26. maj kl. 11-13  

og søndag den 9. juni kl. 11-13

Østerbro 35, 9000 Aalborg

NYOPFØRTE

LEJLIGHEDER UDLEJES!

I Aalborg C - nabo til bl.a. 
Nordkraft, Karolinelund og  
Ny havnefront

Byråd går efter gæld
buDGet: Byråd er utilfreds med Skat, når det gælder inddrivelse. Nu vil byrådet selv 
oprette en enhed, der forstærker opkrævningen af borgenes gæld til kommunen  Side 2

Mads Bjørndal Nielsen er tilba-
ge på cyklen.  Foto: Bente Poder

AfLarsTermansen
lars.termansen@nordjyske.dk

VeJGAARD: Når 19-årige 
Mads Bjørndal Nielsen næ-
ste søndag skyder et nyt cy-
kelløb af sted - et løb der skal 
samle penge ind til kampen 
mod kræft - er det med en 
særlig følelse i kroppen. 
Mads har prøvet det selv. 

For tre år siden fik han stil-
let diagnosen leukæmi og 
kom ud i en kamp for livet. 
En kamp som han foreløbig 
ser ud til at have vundet.

Netop cyklingen har været 
med til at give den unge cy-
kelrytter vilje til at kæmpe, 
selv om behandlingen tære-
de hårdt. �
 Side 10-11

Mads
fighter
forlivet



Af Lars Termansen
lars.termansen@nordjyske.dk

VEJGAARD: Skægstubbene 
farver kinderne mørke, og 
håret stritter, som det skal 
på en ung mand. 

19-årige Mads Bjørndal 
Nielsen fra Vejgaard udstrå-
ler grokraft. Men sådan var 
det ikke for tre år siden, da 
han efter ugers hospitalsind-
læggelse og undersøgelser 
fik stillet diagnosen leukæ-
mi - en livstruende blod-
kræftsygdom. 

Den unge handelsskole-
elevs liv blev fra den ene dag 
til den anden vendt op og 
ned. Mads kom straks i be-
handling og gennemgik et 
intensivt forløb med skrappe 
kemokure.

Håret faldt ikke kun af ho-
vedet. Også øjenbryn og vip-

per forsvandt. Og trætheden 
i kroppen var kolossal. 

Immunforsvaret blev sam-
tidig banket helt i bund, og 
Mads husker det som en pe-
riode, hvor han opholdt sig 
mere på Aalborg Sygehus 
Nords børnekræftafdeling 
end derhjemme. For selv om 
der var fridage mellem ke-
mobehandlingerne, skulle 
der ingenting til. Så fik han 
feber og måtte ind på hospi-
talet. 

Konstant dårlige ben
Men i april kom den forlø-
sende besked fra lægerne, at 
behandlingen havde virket.

- Det var en god dag, lyder 
det beskedent.

Nu går han til kontroller 
og får stadig forebyggende 
medicin mod infektioner. 
Men livet fra før sygdommen 

er så småt ved at vende til-
bage. 

Før var han en talentfuld 
cykelrytter med ambitioner 
om at nå op blandt de bedste 
i Aalborg Cykle-Ring og træ-
nede intensivt. 

Formen var dog mærkbart 
slatten i tiden op til diagno-
sen, og ungdomsrytteren 
havde konstant dårlige ben. 

Under behandlingsforlø-
bet har det været umuligt at 
træne. Det rakte kræfterne 
slet ikke til, men interessen 
for cykling er forblevet in-
takt og har medvirket til at 
holde humøret oppe.

Udover familien var tre cy-
kelkammerater meget flitti-
ge til at komme på besøg. 

- De gik i gymnasiet og træ-

nede fem gange om ugen, og 
alligevel tog de sig tid til at 
komme på besøg, så jeg ved, 
hvad de har ofret for mig, si-
ger Mads og holder en lille 
tænkepause.

- Når man får en så alvorlig 
sygdom, finder man ud af, 
hvem der virkelig er der, og 
hvem der virkelig betyder 
noget for én.

Derfor er det med en sær-
lig følelse i kroppen, at han 
søndag 8. september sender 
deltagerne af sted i et nyt 
motionscykelløb i Aalborg, 
som Kræftens Bekæmpelse 
står bag. 

Trædtil Danmark hedder 
løbet, der arrangeres i flere 
byer og samler penge ind til 
kampen mod kræft. I Nord-

Benene 
var  
konstant 
dårlige
OVERVINDELSE: Mads Bjørndal var et 
ungt cykeltalent, da kræftsygdom satte 
en stopper for hans vante liv
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Alle veje fører til 

C.W. OBel PArKeriNG 
BADeHUSvej 5  |  9000 AAlBOrG

WWW.CWOBel-ejeNDOMMe.DK

Med det praktiske P-visningssystem i Aalborg Midtby er 
det nemt at finde C.W. Obel Parkering – her får du 376 
muligheder for at finde en p-plads kun fem minutters 
gang fra Aalborgs gågader. 
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Med det praktiske P-visningssystem i Aalborg Midtby er Med det praktiske P-visningssystem i Aalborg Midtby er 
det nemt at finde C.W. Obel Parkering – her får du 376 det nemt at finde C.W. Obel Parkering – her får du 376 
muligheder for at finde en p-plads kun fem minutters muligheder for at finde en p-plads kun fem minutters 

Du skal bare følge pilene...

Det er vigtigt for 
os at kvalitetssikre 
vore projekter og 
vi er naturligvis 

medlem af
 Det behøver ikke

at koste en herregård,
når du skal have skiftet

dine termoruder 

- 40% 
  Få 
lige 
nu

»» Når man får en så alvorlig 
sygdom, finder man ud af, hvem 
der virkelig er der.
mAds bjørNdAL NieLseN, 19-årig tidligere kræftpatient 



jylland afvikles løbet også i 
Hjørring for første gang.

Aalborg Cykle-Ring har 
som medlem af Danmarks 
Cykle Union påtaget sig det 
praktiske og stiller op for at 
støtte kampen mod en syg-
dom, som truede Mads på li-
vet.

Løbet har start fra Nørre-
sundby Torv, og Mads Bjørn-
dal Nielsen ved ikke endnu, 
om han triller med på ruten, 
for i sin iver efter at komme i 
træning, har han trådt så 
flittigt i pedalerne, at han nu 
døjer med overbelastning i 
benene.

Landevejstræningen gen-
optog han i foråret, og i star-
ten har han mest ligget på 
hjul af sine kammerater, 
men målet er i næste sæson 
at køre løb for alvor.

- Cyklingen har nok hjul-
pet mig til den indstilling, at 
man skal have troen og blive 
ved med at kæmpe. Selv når 
det er dårligt vejr, skal man 
jo også ud og træne, funde-
rer Mads.

Et det slut nu?
Kræftdiagnosen var dog en 
hård udfordring, som sendte 

Mads og hans familie ud i 
uvisheden.

- Jeg blev ramt af en frygt, 
som jeg aldrig har oplevet 
før: Er det slut nu? Det fyldte 
helt vanvittigt meget i star-
ten af min sygdom.

Sygdommens påvirkning 
af tankerne er heller ikke 
helt overvundet. Frygten for 
bakterier og smitte er så ind-
groet, at han stadig i ren re-
fleks vender hovedet væk el-
ler træder to skridt tilbage, 
hvis nogen hoster i nærhe-

den af ham. 
Selv om han godt ved med 

sin forstand, at det ikke spil-
ler nogen rolle.

Den unge mand er også 
blevet mere opmærksom på 
at værdsætte ting i livet, som 
han ellers har taget for givet.

Vand smager igen, som det 
skal. Det sætter han som cy-
kelrytter stor pris på.

- Men bare det at have en 
hverdag med skolegang og 
frihed til at gøre, hvad jeg 
vil....det er dejligt.

Af Lars Termansen
lars.termansen@nordjyske.dk

AALBORG: Det vrimler med 
motionsbegivenheder, der 
støtter velgørende formål. 
Kræft har særlig stor bevå-
genhed, og hidtil har Team 
Rynkeby domineret med si-
ne farverige optog mod Pa-
ris. Godt hjulpet af kendte 
mennesker i spidsen, som 
lufter cyklen, eget image og 
samler sponsorstøtte til Bør-
necancerfonden. 

Men nu melder endnu en 
ny arrangør sig på cykelba-
nen. 

Kræftens Bekæmpelse står 
bag løbet Trædtil Danmark, 
der køres søndag 8. septem-
ber med to afdelinger i det 
nordjyske. 

I Aalborg er der start og 
mål på Nørresundby Torv, 
mens Højene Hallen er om-
drejningspunkt for løbet i 
Hjørring.

Begge steder begynder lø-
bet kl. 9, og fra byerne udgår 
der ruter på 25, 65 eller 110 
km. 

- Der er mange aktører, 
som samler ind til velgøren-
de formål, men for os hand-
ler det om to ting. Dels at 
samle ind til kampen mod 
kræft, men også at vise, at 

motion kan modvirke visse 
former for kræft, siger Hen-
rik H. Westermann fra Kræf-
tens Bekæmpelse.

Trædtil Danmark startede 
i 2012 med løb i nogle få by-
er. I år er der løb i syv byer 
over hele landet, og målet er 
næste år at vokse til 10-12 
byer. Det afhænger dog af, 
om man kan få et samarbej-
de i stand med lokale cykel-
klubber.

- Vi er helt afhængige af 
deres kompetence, siger 
Henrik H. Westermann.

I år er løbstidspunktet flyt-
tet næsten en måned for at 
styre uden om en masse lo-

kale cykelløb, byfester og 
andre sommerbegivenhe-
der. 

I Nordjylland har de to 
klubber Aalborg Cykle-Ring 
og Cycle Clubben Hjørring 
sagt ja til at at støtte Trædtil 
Danmark og sørger for den 
praktiske afvikling. 

Klubberne er også fælles 
om det genrejste motionscy-
kelløb Nordjylland Rundt, 
men de ser ingen konflikt i at 
hjælpe et ny motionscykel-
løb ind på arenaen.

- Nordjylland Rundt er 
klart et løb for folk, der er 
etableret som cykelmotioni-
ster. Løbet fra Kræftens Be-

kæmpelse ser jeg som en del 
af en kampagne for at vise 
sammenhæng mellem sport 
og sundhed, og det har in-
gen indvirkning på Nordjyl-
land Rundt, mener Henrik 
Jess Jensen, formand for 
Aalborg Cykle-Ring.

Sammenlignet med Nord-
jylland Rundt er deltagerpri-
sen også noget højere, 

25 km ruten koster 160 
kr., 65 km ruten 250 kr. og 
110 km ruten koster 295 kr. 
Men samtidig gør Kræftens 
Bekæmpelse tydeligt op-
mærksom på, hvor stor en 
del af beløbet er et direkte 
støttebeløb. 

Kræftens Bekæmpelse 
træder ind på arenaen
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Ny tand på en time?

www.kronepaaentime.dk

Brug for en ny stærk krone, så kom og 
oplev den nyeste teknik. Vi 3D-scanner 
din tand og fræser det perfekte  
design, der passer 100%. 

Det tager kun en time 
og er helt smertefrit.

Tandlæge Lars Kofoed
Aalborg tlf. 98 12 70 01

Tandlæge Søren Bannebjerg
Aalborg tlf. 98 13 89 89

Tandlæge Henrik Ehlers
Aalborg tlf. 98 13 89 89

Tandlæge Claus Dønvang
Arden tlf. 98 56 10 89
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Torvet 1, 9480 Løkken, Tlf. 98 99 00 07, info@bolcheriet.dk, www.bolcheriet.dk
Mariam Touray

Bolcheriet A/S
Løkken: Torvet 1  •  Skagen: Havnevej 6

Mangler du en sød idé? 
– så besøg os i Bolcheriet, vi har hjemmelavede bolcher  
til alle fester fra dåb til bryllup. Perfekt som  bordpynt 
eller et lille ekstra pift til gaven.

Kig ind og få inspiration - også på Bolcheriet.dk 

Sygdommen brød ud for tre år siden, og cyklingen antydede, at der 
var noget galt. Mads Bjørndal Nielsen havde ingen kræfter i bene-
ne, og formkrisen ville ikke gå over. Først efter flere ugers indlæg-
gelse fandt lægerne ud af, at han havde leukæmi. 

Mads Bjørndal Nielsen er 
vendt tilbage på cyklen, men 
også til skolegang på fuld tid 
og regner med at være færdig 
med HHX næste sommer. 
 Foto: Bente Poder

»» Cyklingen har nok hjulpet mig 
til den indstilling, at man skal have 
troen og blive ved med at kæmpe.
mAds bjørndAL niELsEn, 19-årig tidligere kræftpatient


