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Bliv kattegat cup ambassadør
Hjælp med at finde vagter 
til Kattegat Cup 2016. Vind 
5.000 kr. til holdkassen eller et 
gavekort til Sportigan Grenaa

I denne udgave

Nyt aktivitetsmekka på stadion
Det fysiske element er blevet en 
større del af fodboldspillet, Det 
nye aktivitesområde stimulere og 
udvikle de unge spilleres motorik 
fysiske styrke. 

Jyske 3-bold kommer til grenaa
Jyske 3-bold storstævner 
henvender sig til de mindste 
årgange, hvor der spilles 3 
mod 3.
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Bestyrelsen

Bestyrelsesformand

Finn Pedersen

Karl Rene Sørensen

Klaus Fischer Jørgensen

Martin Sørensen

Bent Hougaard

Lene Kudahl-Knudsen

finn.pedersen@grenaaif.dk

5070 7700

karl.rene.sorensen@grenaaif.dk

3195 1259

Klaus.fischer@danbolig.dk

51445446

martin.sorensen@grenaaif.dk

2328 9442

bent.hougaard@grenaaif.dk

4084 6707

lecasmi@gmail.com

2328 9442

seniorudvalgsformand

Bestyrelsesmedlem 
Sponsoransvarliog

ungdomsudvalgsformand

Bestyrelsesmedlem 
kasserer

Bestyrelsessekretær
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Indlæg fra formanden
af Finn Pedersen

Grenaa If har været i en forrygende udvikling 
de sidste 5-6 år og medlemstallet har 
været stødt stigende. Med flere medlemmer 
og flere personer i organisationen stiger 
forventningerne og dermed også behovet for 
flere ressourcer.  Samtidig med et turbulent 
år i FC Djursland er organisationen i Grenaa 
IF Fodbold blevet presset til det yderste. 
Forholdene omkring FC Djursland er ved at 
være faldet på plads og jeg har valgt at påtage 
mig jobbet som direktør i FC Djursland. En 
krævende proces, der betyder at vi har brug 
for flere nye og stærke kræfter i Grenaa IF 
Fodbold, så vi kan fortsætte den positive 
udvikling af fodbolden i Grenaa.

Samtidig har vi måttet konstatere, at flere 
nuværende klubpersoner har valgt at holde en 
pause med det frivillige arbejde, frivillige der 
har trukket et stort læs i de forgangne sæsoner 
og som vil blive savnet. Stor tak herfra til alle, 
der har ydet en indsat i Grenaa IF Fodbold.

Nye tiltag i spil
At vi har genoplivet Grenaa IF Cup og opnået 
så stor succes med et indendørsstævne er en 
fornøjelse at opleve. Det er helt tydeligt, at de 
store erfaringer vi har med Kattegat Cup giver 
pote. Netop Kattegat Cup, hvor vi oplevede så 
mange nye frivillige hjælpere giver klubben 
en god tro på fremtiden og muligheder for at 
tilbyde nye træningsfaciliteter, og det er med 
stor glæde at vi kan se frem til at kunne indvi 
det kommende aktivitetsmekka ved siden af 
Kattegat Cup kunstgræsbanen.

Af få DBU’s Jyske 3 bold til Grenaa betyder 
også, at vi kommer på landkortet som en 
attraktiv klub, der kan tilbyde sjove stævner 
også for de helt små. 

Nye kræfter i spil
Vi søger nye personer til bestyrelsen, 
ungdomsudvalget og har du mod på at 
starte eller fortsætte din trænerkarriere i 
Grenaa IF Fodbold hører vi gerne fra dig.  
Som du kan læse denne nye opdaterede 
udgave af ½-LEGEN er de mange frivillige 
forudsætningen for at de gode tiltag 
og arrangementer vi kan tilbyde vores 
medlemmer.  Så henvend dig til trænere eller 
ledere i klubben og spørg hvordan du kan 
hjælpe til med at gøre Grenaa IF til en endnu 
bedre fodboldklub. 

Med håbet om en fantastisk fodboldsæson.

Finn Pedersen 
Formand Grenaa IF
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 Klar til brug uden at være på køl

 Køler og komprimerer (2 i 1)

 Kan genbruges

 Reducerer hudens temperatur med op 
til 10 grader

 Virker i op til 2 timer

 Reducerer hævelse og genopretter 
muskler

Leverandør: Sea-Band Danmark, CVR 1987144, Kejsegårdsvej 6, 8500 Grenaa, tlf. 70206018, e-mail: info@seaband.dk

NORMALPRIS: 299,00 KR.

INTRO-PRIS: 179,00 KR. 
 

BESTIL NU PÅ:

WWW.THERMOSKIN.DK
TLF: 7020 6018

UNIK NYHED
KØLENDE KOMPRESSIONSBANDAGE

MATERIALE: 
(Indeholder ikke latex) 

CoolXChange® består af: 

 Nylon 

 Polyester 

 Elastan med en hydrogel 
indlejret i stoffet. 

Hvad er CoolXChange?:

CoolXChange er en enkel og effektiv 
elastisk bandage, der giver langvarig 
køling og kompression uden at være 
nedkølet.

Kompression og 
afkøling minimerer 
hævelse

Kropsvarmen 
transporteres ud 
via fordampning
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Nørregade 2 - 8500 Grenaa
Tlf. 8632 3222

Mail: grenaa@expert.dk

Nørregade 2 - 8500 Grenaa
Tlf. 8632 3222

Mail: grenaa@expert.dk

Grønlandsvej 15 · 8570 Trustrup
Tlf. 29 43 50 59

Trekanten 52
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 38 88

Seniorafdelingen i Grenaa IF Fodbold har været i gang siden sidst 
i januar, hvor fremmødet til træning har været proportionelt med 
temperaturerne, støt stigende. 

En opstart hvor undertegnede, Michael Hougaard og Nikolaj 
Kristensen, har stået de sidste mange tirsdage og torsdage 
og svinget pisken over en flok træningsvillige seniorspillere. 
At Nikolaj har stået sammen med os, lå ikke lige i kortene, da 
efteråret sluttede. En beslutning om en meget velfortjent pause 
fra trænergerningen var truffet, og en ny træner skulle findes. En 
opgave som viste sig meget vanskelig, og da opgaven ikke var 
løst til nytårsappellen, valgte Nikolaj at træde til igen. En beslutning, som vi i seniorafdelingen er meget 
taknemmelige for, da Nikolaj er en meget vigtig og værdifuld del af afdelingen. 

Ny træner har dog fundet sin vej til vores overbygningshold FCD i serie 1, i form af brasilianske Aroldo 
Starck. Aroldo har været et særdeles sympatisk bekendtskab, og jeg er ikke i tvivl om, at holdet her har 
fået en kapacitet med flere facetter. Det bliver spændende at følge holdet her i foråret i en lokal serie 1 
kreds, hvor de fleste hold vil sælge deres bedstemor for en sejr over vores lokale helte. 

Lokale helte har vi også på Grenna IF serie 2, og Hougaard, Larsen, Marx og jeg glæder os meget til 
at komme til at spille om point i en kreds, som også har meget lokalt islæt. Det ser rigtig spændende 
ud rent spillermæssigt, og der er kommet en god og sund konkurrence om pladserne i start11eren. 
Svaret på hvor vi står, får vi allerede et lille hint om skærtorsdag, hvor vi besøger Auning i premieren. Vi 
ses på stadion.

Serie 2 Herrer tager hul på foråret
Efter en god opstart, er vi der hvor en ny sæson “truer”. 
af Brian Engelund 

Kom på stadion og støt 
Grenaa IF serie 2

Entre  
kr,- 20,-
Pensionister og børn 
under 16 år gratis adgang
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Lillegade 13 · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 15 77Lillegade 13 · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 15 77

Torvet 4 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 03 66

Feel good

Lillegade 2 · 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 50 33

Grenaa Tekniske Skole

Århusvej 49
Tlf. 86 32 20 55

Grønland 22A · 8500 Grenaa
Tlf. 8632 0222

GERT SVITH
RÅDMANDSVEJ 12 - DK 8500 GRENAA

TLF. 86 32 02 00 - 86 32 06 76

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S
Toftevej 4  ·  Aalsrode  ·  8500 Grenaa
Tlf.: 86 33 18 88 · Telefax 86 33 16 88
 www.aat.dk

Grefta Tryk A/S
Markedsgade 41
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 29 22
grefta@grefta.dk
www.grefta.dk

Lillegade 2 - 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 50 33
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Fodboldleder i over 40 år: 
Ejvind giver altid et nap med
af Søren Andersen/Djurslandsposten

24. januar 1976 mødte Ejvind Post som 28-årig op til træning 
af de mindste fodboldben i Grenaa IF - han havde lovet sin 
arbejdskollega på Danapak, Tage Nielsen, at hjælpe med 
tredjeholdet i årgangen 8-10. Lige siden har Ejvind været at finde 
i en eller anden funktion i fodboldklubben, så det er altså et 
jubilæum af de mere usædvanlige, der er passeret - 40 år som 
frivillig fodboldleder.

“Det var dengang, der var 11 spillere på alle hold, og ikke som i 
dag, hvor man spiller med alle mulige holdstørrelser,” siger Ejvind - 
og kender man ham godt, ved man, at han ikke holder af at ændre 
på noget, der har fungeret fint i mange år.

Ejvinjd Post virkede som træner i en halv snes år, og han var med 
i den trup, der sejlede med Grenaa-Hundested færgen til et stævne på Sjælland - og på vejen fik ideen 
til den internationale fodboldturnering, der siden 1985 hver sommer har fyldt Grenaa.

“Vi sad og grublede over, hvad turneringen skulle hedde, da Henning Christensen pludselig sagde: 
“Hvad er det vi sejler på? Kattegat, selvfølgelig. Og sådan fik Kattegat Cup sit navn”, husker Ejvind, der 
sammen med Svenn Møller har siddet i Kattegat Cup-ledelsen lige siden 1985.

Brian Engelunds mange mål
Som fodboldtræner glæder han sig over, at have været med til at uddanne de nuværende 
førsteholdstrænere Brian Engelund og Michael Hougaard.

“Jeg kan huske, at Brian scorede 67 mål på en enkelt sæson. Det var helt vildt”.

Siden fik han ansvaret for, at der blev opkrævet entre til kampene på Grenaa Stadion, og de seneste 
15 år har han været primus motor for driften af kiosken i stadionbygningen. Sørget for at der er varer på 
hylderne og at kiosken er bemandet, ligesom han hver tirsdag og hver anden torsdag selv napper en 
vagt sammen med sin mangeårige faste kioskmakker Bente Pedersen - og de to er også altid på plads 
til FC Djurslands hjemmekampe. Utallige franske hot-dogs og bunker af pommes-frites er langet over 
disken af ham gennem årene.

Det skal være sjovt
“Hvorfor bliver man ved med at være fodboldleder i en klub i over 40 år? Jeg har jo aldrig selv fået 
børn, så det handler nok om at se glade børn omkring sig - og se, når de har det godt her i klubben. 
Det er en tilfredsstillelse i sig selv. Det skal være sjovt og en fornøjelse at bruge så mange timer i en 
klub. Jeg har mødt mange herlige trænere og spillere gennem årene. Men man skal jo også have 
baglandet i orden, og det har jeg haft, for min hustru Alice har jo været med i arbejdet igennem alle 
årene,” siger Ejvind.

I Kattegat Cup vil han nu til at trappe lidt ned, så til sommer vil han nøjes med at sørge for, at der er 
købt rigtigt ind til de mange kiosker under stævnet. I mange år havde Ejvind ansvaret for, at der var 
frivillige hjælpere nok til det store stævne.

“Heldigvis var der en fast stamme, som bare meldte sig år efter år, men vi var også nødt til at vise 
flaget og forsøge at hverve nogle til Open By Night i Grenaa, eller til hjemmekampene på stadion. 

I arbejdslivet var han vidt omkring. Som nævnt var han i mange år på Danapak, men der har også 
stået Grenaa Kommune, Sapa, Rensningsanlægget og til sidst Grenaa Apotek på lønsedlerne.

Fodbold har han selv spillet i klubber som Balle, Voldby, FC Grenaa, Nørre Djurs og naturligvis  
Grenaa IF.

Ejvind Post og hans faste kioskmakker Bente Pedersen har gennem årene langet masser af franske 
hot-dogs over disken i klubhuset på Grenaa Stadion. 9



Nytårsappel for årgang 2011-2005
Så lyder fløjten til nye og nuværende børnespillere 
af Frederik Nicolajsen

Lørdag den 12. marts samledes ca. 100 fodboldspillere i alderen 5-11 år på kunstgræsbanen på 
Grenaa stadion til nytårsappel.

Nye og nuværende fodboldspillere sparkede forårssæsonen i gang. Det er igen blevet populært at 
spille fodbold i Grenaa IF og vores årgange har mellem 20 og 30 spillere, siger Lasse Ravnsbæk, der 
blandt andet er med til at træne de helt små U7 piger.

Glæden ved legen med bold sammen med det gode fællesskab giver gode betingelser for børne- og 
ungdomsfodbolden i Grenaa IF. Samtidig har klubben igennem en årerække fået tilknyttet dygtige 
trænere, der får fodbolden til at trives. Formiddagen blev afslutttet med information til forældre og 
sodavand og pølser til børnene i Cafeteriet Grønsværen.

Nåede du ikke at komme til nytårsappel, så er alle altid velkomne til at møde op til træning og prøve 
kræfter med fodbolden i Grenaa IF.

Træningstider kan ses på www.grenaaif.dk
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DBU Fodboldskole i uge 26
Grenaa IF Fodbold inviterer i samarbejde med DBU til fodboldskole
af Frederik Nicolajsen

Begynd sommerferien med en hyggelig uge på fodboldskole i Grenaa IF. 
DBU’s Fodboldskoler i 2016 er for børn og unge født årgang 2001-2008. Fodboldskolen foregår 
i på Grenaa stadion mellem klokken 09.00 og 15.00 mandag til fredag i uge 26. Deltagerne 
inddeles i grupper af ca. 16. Inddelingen foregår så vidt muligt efter alder og ikke efter deltagernes 
fodboldmæssige evner. Fodboldskolen er stedet, hvor børnene møder nye venner, og forældre behøver 
derfor ikke være bekymret for, at børn ikke vil trives i en ”ny” gruppe. Vores erfaring viser, at børnene 
meget hurtigt falder til. 

Tilmeld via www.dbu.dk/fodboldskole 

Bliv træner
DBU ansætter i samarbejde med Grenaa IF alle trænerne til fodboldskoken. Vi forsøger altid, 
at rekruttere de bedst kvalificerede trænere.  Alle trænerne arbejder ud fra DBU’s Fodboldskole 
trænermanual, som sikrer kvalitet og konsekvens i træningerne på skolerne overalt i landet. Er du 
interesseret i at blive træner, så kontakt bestyrelsen i Grenaa IF. 

Træningerne bliver gennemført under hensyntagen til den fodboldmæssige niveauforskel, der 
nødvendigvis vil være mellem deltagerne i grupperne. Dygtige og engagerede trænere samt 
motiverede børn giver den optimale oplevelse. Alle trænere på DBU’s Fodboldskole er tjekket i Det 
Centrale Kriminalregister. 

Det får du:
·  DBU-sæt bestående af T-shirt, shorts og 

strømper fra Adidas
· Unikt designet SELECT fodbold
· Drikkedunk
· Diplom

Værdi: 650 kroner + en hel uges fodbold-
træning med nyt, unikt skills program

Fakta om DBU’s Fodboldskole:
· For drenge og piger årgang 2001-2008
· Fodboldskolen afholdes ugevis i  uge 26-31
· Pris: 840 kroner for en uge
·  Køb din billet på dbu.dk/fodboldskolebillet  

eller 43 26 54 00 fra 1. marts

Det får du:
·  DBU-sæt bestående af T-shirt, shorts og 

strømper fra Adidas
· Unikt designet SELECT fodbold
· Drikkedunk
· Diplom

Værdi: 650 kroner + en hel uges fodbold-
træning med nyt, unikt skills program

FACEBOOK/ 
DBU FODBOLDSKOLE

WWW.DBU.DK/
FODBOLDSKOLE
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Kattegatvej 3, 8500 Grenaa

A/S,
Århusvej 146

Telefon 86 32 11 11
Telefax 86 32 14 92

Murermester
Kristian Wetche

Skovbakkevej 3 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 36 21 · Fax 86 32 07 41

BP Electric
Trekanten 44, 8500 Grenaa, Tlf. 86 32 32 99

Grenaa Specialoptik
& KONTAKTLINSEKLINIK

Storegade 3 • 8500 Grenaa • Tlf. 86 32 63 22

Grenaa Bil-Center A/S
Poul Erik Sørensen

Fasanvej 40/Ringvejen · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 05 00

premier is
Amerikakaj, Dampfærgevej 28

2100 Købehavn Ø

Designa Grenaa

Trekanten 50

8500 Grenaa

Tlf. 87 58 60 60

www.designa.dk

KØKKEN   BAD   GARDEROBE

GIF
F O D B O L D V E N N E R

Østerbrogade 45 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 1308

BP Food
Service A/S

Ribevej 13B · 8900 Randers
Tlf. 70 26 22 11

Sønderport 2 · 8500 Grenaa
Tlf. 87 79 79 79

Torvet 5 · 8500 Grenaa
Tlf. 8630 3055

Møllers Ejendomskontor
Havnevej 129
8500 Grenaa

Tlf. 8632 20 88
Fax 8630 9870

Lillegade 21 · 8500 Grenaa

Østergade 11 · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 63 66
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BP Food
Service A/S

Ribevej 13B · 8900 Randers
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Grenaa IF Cup 2015
Fra 80 til 125 hold
af Frederik Nicolajsen

Grenaa IF Cup var i mange år en fast tradition 
i Grenaa IF Fodbold, men har i flere år ligget 
i dvale i de kolde vintre. Nu er cuppen igen 
vækket til live og  Grenaa Idrætscenter 
dannede 3. og 4 juledag igen rammerne om 
en hyggelig omgang indefodbold i de sidste 
juledage. Vi genopfandt julestævnet i 2014, hvor 
80 hold deltog og med en ekstra indsats fra 
stævneledelsen kom vi op på 125 deltagende 
hold. 

Med erfarne folk fra Kattegat Cup 
stævneledelsen herunder dommer Bo 
Rasmussen bliver planlægningen af julestævnet 
optimeret på mange områder. 

Et af de nye tiltag var indløbet til stævnets 
finaler, der foregik under slukket lys til musik og 
sejt diskotekslys leveret af M&M Diskotek fra 
Grenaa. Et initiativ der løftede stævnet til helt 
nye højder. 

Med flotte pokaler og Kattegat Cup 
sponsorerede Pumatasker fik deltagerne flotte 
præmier med hjem.

Til hver række blev der også uddelt en 
fairplaypræmie, som bestod af et gavekort til 
holdgebyr for Kattegat Cup 2016. Så vi håber 
at se nogle af de deltagende hold igen til 
sommerstævnet. 

Tak til Grenaa IF Cup sponsorer
• Danbolig 

• Peter Præst ApS

• Mobildiskotek M&M

• STARK Grenaa

• PUMA

• HK

• Star Pizza

• Expert

• Frugtlageret Grenaa

De 2 dage i december bød på 237 spillede 
kampe og der blev scoret 921 mål.

Det blev til 3 finalesejre for hhv. U11 pigerne, 
U13 og U14 drengene.

Grenaa IF Cup 2017 afholdes igen 3. og 4. 
juledag. 

Strandgade 14, 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 06 83

Østergade 3, 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 00 90

v/Frank Hansen
Trekanten 52 · 8500 Grenaa

Telefon 86 32 16 88

Grenaa Skov & Have

Her er der plads til
netop DIN annonce!
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Strandgade 14, 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 06 83

Østergade 3, 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 00 90

v/Frank Hansen
Trekanten 52 · 8500 Grenaa

Telefon 86 32 16 88

Grenaa Skov & Have

Her er der plads til
netop DIN annonce!

Nye træningsdragter
Årgang 2003 drengene får nye træningsdragter
af Keld Post

På billedet ses også deres sponsor, som er Tømrerfirma Peter Præst, 
Revisionsfirma Kvist & Jensen og Sportigan Grenaa
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Træner og lederfest 2015
Fest i Grenaa IF Fodbold 
af Frederik Nicolajsen

Grenaa IF Fodbold inviterede til middag 
og dans i Grenaa Idrætscenter den 7. 
november 2015. De mange frivillige 
trænere og ledere mødtes til en hyggelig 
aften med mad og drikke i GIC lokaler. 

Lasse Ravnsbæk – årets leder
Fest i Grenaa IF Fodbold 
af Frederik Nicolajsen

Lasse Ravnsbæk modtog stående klapsalver, da 
han lørdag den 7. november fik overrakt Grenaa 
IF lederpokal.

Lasse modtager denne hæder for sit store 
engagement i Grenaa IF, både som træner og 
leder for fodboldskolen og sit arbejde i det nye 
ungdomsudvalg, udtaler Finn Pedersen, formand 
for Grenaa IF Fodbold.

Stort tillykke til Lasse og tak for dit store arbejde. Briller - Kontaktlinser - Ure
Lillegade 21, 8500 Grenaa, Tlf. 86 32 01 37

Grenaa Apotek
Tlf. 86 32 14 22

Køb din medicin over www.apoteket.dk

Rugvænget 17 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 27 12

R u g v æ n g e t  2 9  ·  8 5 0 0  G r e n a a
T l f .  8 6 3 2  1 5 0 0

Tank billigt
og støt samtidig 
Grenaa I.F., Fodbold

Du kan støtte Grenaa I.F., Fodbold, hver gang du tanker. Det eneste, du skal 
gøre, er at få et gratis OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får 
de 5 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit 
kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo fl ere penge giver 
OK, uden det koster ekstra for dig.

Kontakt foreningen og hør, hvordan du hurtigt og nemt 
kommer i gang med at tanke penge til dem.

Grenaa

Støt vores
ANNONCØRER
- de støtter os!
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Energivej 20 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 3511

Søndergade 7– 9 • Telefon 8632 0299
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Kattegat Cup 2016
Danmarks hyggeligste fodboldturnering for ungdomshold

Vi har brug for din hjælp – bliv Kattegat Cup ambassadør
af Frederik Nicolajsen

Kattegat Cup afholdes med første spilledag 
den sidste torsdag i juli. Det betyder, at i 2016 
afvikles Kattegat Cup i uge 30. Grenaa Stadion 
danner rammerne om Grenaa IF Fodbolds 
internationale fodboldstævne for ungdomshold. 
Helt præcist fra 28. – 31. juli.

Kattegat Cup udvalget står for planlægningen af 
stævnet, men uden hjælp fra de mange frivillige 
vil det ikke kunne lade sig gøre og derfor har vi 
brug for din hjælp.

Alle hold udnævner derfor inden 1. marts 
2016 Kattegat Cup ambassadør.  Det er 
Kattegat Cup Ambassadørens rolle at fordele 
årgangens Kattegat Cup vagter og Kattegat Cup 
holdopgaver. Antallet af vagter en årgang skal 
tage under Kattegat Cup er det samme som 
antallet af tilmeldte spillere. En årgang forventes 
at tage minimum 20 vagter, men må selvfølgelig 
gerne tage mange flere. 

Callcenter – vi ringer til dig
Mandag 11. april 16:30 på stadion: Callcenter 
med Ambassadører:(vi ringer til 2015 vagter)

Tirsdag 24. maj 16:30 på stadion: 2. Callcenter 
med Ambassadører: (vi ringer til nye vagter)

Ambassadørkonkurrence
Under Kattegat Cup udtrækker vi  en 
Ambassadørvinder og en Ambassadør 
vinderårgang. 

Ambassadørpræmie: 

Gavekort på kr. 1.000,- til Sportigan Grenaa

Årgangspræmie: kr. 5.000,- til holdkassen

Hjælper Konkurrencen
Alle der tager en vagt under Kattegat Cup 
deltager i Kattegat Cup Hjælper konkurrencen.

Præmier: 10 gavekort til Sportigan Grenaa á kr. 
1.000,-

Jeg er blevet ambassadør – hvad skal jeg gøre?
• Hent “Vagtskemaet” på grennaif.dk

• Forhør løbende i forældregruppen hvem og 
hvornår forældrene vil tage vagter

• Udfyld “Vagtskema”

• 15. maj indsendes “Vagtskema” til   
fn@kattegatcup.dk

Kattegat Cup Ambassadøren skal ikke tage 
stilling til hvem der skal tage hvilke vagter

Forældrene må frit vælge dag, tidspunkt og sted 
de ønsker at tage en vagt

Har du spørgsmål, så kontakt Frederik 
Nicolajsen 40 86 25 95

Østerbrogade 43 · 8500 Grenaa
Tlf. 8632 1392

Grafisk
Butik.dkGB

VINogGOLF.dk

 

 
  

 
 

 

Energivej 20 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 3511
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Skoleturnering for piger 2016
Lørdag den 27. februar 2016 blev der for 17. gang afholdt Skoleturnering for piger
af Anita Jørgensen

Skolepigeturneringen arrangeres af De Samarbejdende Pigefodboldklubber, der i år består af 
Grenaa IF Fodbold og AC Norddjurs. Formålet med turneringen er, at give pigerne en sjov dag med 
kendskab til de mange gode oplevelser fodboldspillet giver.  Samtidig håber vi på, at vi kan være med 
til at alle fodboldklubber på Djursland har pige- og damehold.                                                                                    

Ialt 13 skoler i Grenaa og omegn var inviteret: Vestre Skole, Kattegatskolen, Norddjurs Friskole, 
Børneby Mølle, Toubro Børneby, Rosmus Skole, Gjerrild-Bønnerup Friskole, Røde Kors’ skole i 
Voldby, Ørum Skole, Glesborg Skole, Kolind Skole, Marienhoffskolen og Ryomgård Realskole. Med 
50 tilmeldte hold fra 11 skoler var alle klassetrin fra 0. - 9. klasse repræsenteret. 

Fra morgenstunden var begge idrætscentrets haller fyldt med glade fodboldpiger. I opvisningshallen 
sparkede pigerne fra 0. - 2. klasse stævnet i gang, mens det var 6. klasserne der lagde ud i 
træningshallen. Gennem hele dagen mødte klassekammerater, venner og familie talstærkt op og 
støttede pigerne med festlige bannere og heppekor.                                                       

Der blev gjort en flot indsats, uanset om man var vant til at spille fodbold eller ej.  Hver en scoring 
blev fejret, der blev kæmpet lidt ekstra, når man var bagud og der blev grædt, hvis man havde slået 
sig, men efter trøstende ord, var pigerne klar igen. 

Efter klassetrinets kampe var færdigspillet blev 1., 2. og 3. pladsen præmieret. Der var dog præmier til 
alle spillere fra 0. - 3. klasse.  Forud for samtlige præmieoverrækkelser var der indmarch til musik. 

For hvert klassetrin blev det bedste heppekor kåret. Vinderen modtog en fodbold.

Hvert år kåres den skole, der har flest deltagende hold med, set i forhold til antal klasser på skolen. 
Norddjurs Friskole modtog derfor endnu engang vandrepokalen.

Dette gratis stævne vil aldrig kunne lade sig gøre uden den nødvendige støtte fra sponsorer. I år vil 
vi gerne sende en stor tak til: Djurslands Bank, VidenDjurs, Norddjurs Kommune, Trebbien Teknik, 
LS Maskinteknik, Byens Guldsmed, Shape, PhotoCare, Dagli’ Brugsen Ørum Djurs og Dansk 
Folkehjælp. Vi vil også gerne takke alle frivillige hjælpere, ikke mindst dommere og tidtagere. En 
særlig tak skal lyde til Bodil Pindstrup og Dorte Christensen, som altid er parate til at modtage 
holdene, organisere holdkort, mens de samtidig udleverer juice til hver enkelt spiller.

Vi glæder os til Skoleturnering for piger 2017, hvor vi håber at endnu flere hold har lyst til at deltage i 
dette hyggelig stævne. HUSK!  Vi deltager alle i stævnet for at have det sjovt.
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Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så 
støtter du Grenaa IF Fodbold med 6 øre, hver 
gang du tanker benzin eller diesel. Det koster 
dig ikke ekstra – OK betaler hele beløbet.  

Støt Grenaa IF Fodbold med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 6 øre til 12 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt Grenaa IF Fodbold med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 6 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 

Bestil et OK Benzinkort med 
sponsoraftale på www.ok.dk.

 Få et OK Benzinkort 
 og støt 
Grenaa IF Fodbold
hver gang du tanker

Grenå

Støt Grenaa IF Fodbold, hver gang du tanker
Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Grenaa IF Fodbold, hver gang du tanker. 

Grenaa IF har ca. 485 medlemmer og her af er der omkring 300 børn og unge spillere.

Det kan godt betale sig at tanke hos OK og handle hos Kvikly i Grenaa. Grenaa IF har netop modtaget 
ca.13.000,- kr.  som OK kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort.

Du støtter Grenaa IF med 6 øre for hver liter, du tanker med OK Benzinkortet – uanset hvor du tanker i 
Danmark. Første gang du har tanket 500 liter, får klubben desuden en ekstra bonus på 250 kr. Det koster 
dig ikke ekstra at støtte – OK betaler hele beløbet. 

Få et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. 

Har du allerede et OK Benzinkort?
Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du nemt få det tilknyttet vores klub. Du skal bare ringe til OK på 70 
10 20 33 og oplyse vores klubnavn og dit kortnummer, så støtter du Grenaa IF Fodbold.

Støt lokalsporten ekstra meget
Støt ekstra med el fra OK
Med el fra OK kan du støtte med ekstra 6 øre pr. liter. Og det er nemmere, end du tror. Du skal bare vælge 
imellem el til fastpris eller variabelpris på www.ok.dk/lokalsporten/el, så klarer OK hele skiftet fra det 
gamle elselskab til OK. 

Støt ekstra med OK Mobil
Du kan støtte med ekstra 6 øre pr. abonnement, hver gang du tanker en liter. Du kan frit vælge den OK 
Mobilpakke, der passer dig og din familie bedst (dog ikke OK Mobil Basis). Du forhøjer din støtte til vores 
klub på www.ok.dk/lokalsporten/mobil. 

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

Bent Hougaard 
E-mail: bent.hougaard@grenaaif.dk 
Tlf: 40 84 67 07
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Fodbold og integration
Når de nye spillere heder Abdul og Mohammed
af Frederik Nicolajsen

Krig og ufred skaber nye venskaber i Grenaa IF
Krigen  i Syrien og uroligheder andre steder i verden kan også mærkes i Grenaa IF. Nogle af de nye 
spillere, der begynder til træning kommer med en anden baggrund og det giver nye udfordringer og 
nye muligheder. Fodboldfagligt bliver vi udfordret, da mange af de nye spillere begynder som 11-12 
årige uden nogen fodbolderfaring. Det betyder, at vi på holdene får en større gruppe, der har behov 
for helt grundlæggende teknisk træning  for at løfte deres niveau. Sammen med en flok erfarne spillere 
kan dette godt give en ekstra udfordring til trænerne.  Men med nogle af de værktøjer vi får med DBU 
træneruddannelser får vi lettere ved at håndtere disse udfordringer. Men vi kan også lære noget af de 
nye kulturer vi møder. Ofte har børnene en helt anden vindermentalitet, som både kan udfordre, men 
også inspirere. 

Vi skal stille krav
En større gruppe af flygtninge på holdene skal håndteres med et tydelig fokus på de værdier vi har 
og vi skal ikke være bange for at stille krav til vores fodbolddrenge og piger. Koncentration, respekt 
for hinanden gengældt med ros og kærlighed er en god cocktail for alle uanset om du kommer fra 
Damaskus eller Dolmer. 

Nye mennesker nye venner
“Vil du og din familie med hjem og spise middag med os?” Sådan lød spørgsmålet fra Abduls far og jeg 
og hele min familie nød en aften, hvor vi fik et lille indblik i Abdul’s families baggrund og en tilværelse vi 
kun ser i tv. Det giver god engergi, når vi før hver træning bliver vi mødt med smil og varme hjerter og, 
Abduls mor medbringer ofte dejlig varm the til træneren, når vi er ude at spille kampe.  Abdul, der kom 
til Grenaa IF for ca. 3 år siden er i dag en del af AGF talenttræningerne i AGF talentcenter Djursland. 

Lærte dansk på et år
Mohammed kom til træning for et år siden. Han kunne ikke tale dansk og det giver selvfølgelig lidt 
udfordringer, men Abdul hjalp som tolk og nu et år efter er det en fornøjelse at møde Mohammed 
til træning altid med et smil og en og en lyst til fodbold. Mohammed taler nu fint dansk og vi har på 
holdet besluttet sammen med drengene, at når vi er til fodbold, så taler vi dansk. Det gavner både 
børnene, sproget og integrationen. Fodboldsproget er universelt og fodbold kan være et lyspunkt i en 
barnetilværelse, der kan være kompleks og udfordrende. Det er selvfølgelig ikke uden udfordringer, 
men det er der ikke noget her i livet der er…  
Velkommen i Grenaa IF Fodbold.
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Jyske 3-bold kommer til Grenaa
Sæt kryds i kalenderen 21. maj 2016
af Lasse Ravnsbæk

Jyske 3-bold afholdes på Grenaa Stadion den 
21. maj. 2016. Grenaa IF rigtig glade og stolte 
over at vi er blevet tildelt værtsskabet for Jyske 
3-bold storstævne lørdag 21. maj,

Jyske 3-bold storstævner henvender sig til de 
mindste årgange, hvor der spilles 3 mod 3 på 13 
sammenhængende baner med bander.

De der har oplevet disse stævner ved, at er et 
fantastisk stævne for de mindste der får rigtig 
mange bold berøringer, og så bliver der ikke 
skrevet resultater op.

Til Jyske 3-bold er alle vindere, og kommer 
på sejrsskamlen og får guldmedalje. Og så 
er det gratis at deltage, Vi håber på rigtig 
stor tilslutning til dette stævne, der endelig er 

kommet til Djursland igen efter det for fem år 
siden blev afviklet i Ryomgård. Jeg kan huske 
jeg var i Ryomgaard med mine U6-drenge 
dengang, og vi havde en fantastisk dag,

3 mod 3 på en lille bane, enkle regler og 
fokus på boldglæde frem for resultater. Det er 
opskriften på Jyske 3-bold, der kom på banen 
i 2005 som et samarbejde mellem de danske 
lokalunioner og Jyske Bank.

Jyske 3-bold er blevet den naturlige spilleform 
for alle lokalunionernes U5-U7-spillere og et 
indarbejdet element i det samlede koncept for 
dansk fodbold, ”Holdninger & Handlinger”. Der 
afvikles 13 kampe ad gangen – på samme tid.

Vil du hjælpe til under stævnet, så kontakt en 
træner eller Lasse Ravnsbæk.
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Ungdoms- og Senior Nytårsappel 2016
En hyggelig formiddag med fodbold, sodavand og pølser
af Frederik Nicolajsen

Træningstider på kunstgræs
Kattegat Cup sponsorerer træning på den store kunstgræsbane
af Frederik Nicolajsen

Forårssæsonen for U12 til U15 blev skudt i gang 30. januar på kunstgræsbanen.

Kattegat Cup har sponsoreret 50 timers træningstider til ungdomsafdelingen, så vi kan tilbyde en tidlig 
udendørs sæsonstart.
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Kattegat Cup etablerer aktivitetsmekka
Overskuddet fra Kattegat Cup giver nye muligheder på Grenaa Stadion
af Frederik Thøgersen og Frederik Nicolajsen
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Aktivitetsmekka på Grenaa stadion
Med et nyt aktivitetsmekka ved siden af den lille Kattegat Cup 
kunstgræsbane giver vi trænere og spillere nye muligheder for at dygtiggøre 
sig yderligere. Dette for at fremme legen og glæden ved fodboldspillet 
 
Det fysiske element er blevet en større del af fodboldspillet, her vil det nye 
område stimulere og udvikle de helt unge spilleres motorik og fysiske styrke.  
 
Tiltænkt bøne- og ungdomsspillere

Området er tiltænkt ungdomsspillerne i Grenaa IF. og kommer bl.a. til at 
indeholde 2 pannabaner, fodboldtennis, forhindringsbaner, crossfitanlæg 
og en interaktiv boldvæk med lyd, der bl.a. kan bruges til at træning 
reaktionsenvne.  
 
Det er en stor glæde at se så mange unge Grenaa IF spillere benytte den eksisterende bane, 
derfor har det været et ønske fra Kattegat Cup udvalgets side at støtte op om den positive udvikling 
ungdomsfodbolden er inde i og udvikle området på Grena stadion yderligere.  
 
Det nye aktivitetsmekka forventes at kunne indvies inden dette års udgave af Kattegat Cup fløjtes igang 
i uge 30.
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Du kan støtte Grenaa IF, fodbold, hver gang du tanker. Det eneste, du skal 
gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får 
de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter 
på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo fl ere 
penge giver OK, uden det koster ekstra for dig.
Kontakt Grenaa IF, fodbold og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i 
gang med at tanke penge til dem.

Tank billigt 
og støt
Grenaa IF,
fodbold

Grenå
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Kontingent:

Vinteren forbi og Grenaa IF Fodbold påbegynder 
ny forårssæson. En forening som Grenaa IF 
Fodbold drives af frivillige og kontingentet 
dækker kun en lille del af omkostningerne ved at 
drive en fodboldklub.  
 
Som spiller i Grenaa IF får du betalt en lang 
række ydelser for dit kontingent:

 - tilmelding til turnering og stævner 
 - lån af spillertøj 
 - dommerhonorar 
 - kørselsgodtgørelse til kampe 
 - gratis deltagelse i Kattegat Cup U10-U17 
 - gratis deltagelse i Grenaa IF Cup U6-U17 
 - grats træning i vinterhalvåret

Herudover betaler foreningen årligt kr. 177,- pr. 
spiller for at anvende fodboldbaner og haller i 
Norddjurs Kommune.

Det er vigtig du betaler til tiden
Når du ikke betaler til tiden skal foreningens 
frivillige bruge energi og kræfter på at udsende 
rykkere i stedet for at bruge tiden til gavn for 
foreningen og der er desværre alt for mange der 
ikke betaler deres kontingent. 

Foreningen har pt. kr. 11.885.- til gode hos 
medlemmerne - penge der skal bruges bl.a. 
til materaler, spillertøj, kørsel, turneringsgebyr 
m.m. 

Du risikerer ikke at kunne træne og spille 
kamp 
Betaler du ikke kontingent til tiden, bliver 
trænerne orienteret og du vil ikke kunne deltage 
træning og du vil heller ikke kunne udtages til 
kamp.

Kontingentet er:
Kontingentet for foråret bliver udsendt, ca. den 
20. april, og skal betales inden den 5. maj og 
indmeldelser efter den 20. april bliver opkrævet 
den 1. juni. 

U-6 til og med U-9 er på 360,- kr. pr. halvår

U-10 til og med U-12 er på 535,- kr. pr halvår

U-13 til og med U-16 er på 565,- kr. pr. halvår

U17 til og med U-18 er på 585,- kr. pr. halvår

U-19 er på 660,- kr. pr halvår 
 
Damesenior 400,- kr. pr. halvår

Senior 785,- kr. pr. halvår. 

Stor tak til vore sponsorer
Dit kontingent dækker ikke alle Grenaa IF’s 
omkostninger og uden vores sponsorer og 
Kattegat Cup ville det ikke være muligt, at drive 
en fodboldklub. Derfor skal der herfra lyde en 
stor tak for de bidrag der gør det muligt at spille 
fodbold i Grenaa IF. 

Bent Hougaard 
Økonomiansvarlig
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Når GRØNSVÆREN er åben er der god stemning på Grenaa stadion Vi vil gerne holde åbent i 
weekender eller når der spilles kampe på stadion, men vi har brug for din hjælp til at ekspedere 
vores glade spillere og gæster i cafeteriet.

Har du et par timer så ring og spørg hvornår du kan hjælpe til i GRØNSVÆREN.

Du vil få en kyndig vejledning i arbejdsopgaver og står aldrig alene.

Venligst kontakt.

Bente Pedersen tlf. 21 78 53 19, e-mail: bente.pedersen@grenaaif.dk

Ejvind Post, tlf 51 25 14 67, e-mail: ejvind.post@grenaaif.dk

Bliv hjælper i Grenaa IF 
Cafeteriet i Grønsværen

Se ledige vagter på www.grenaaif.dk/groensvaeren



• Reducerer ømhed i led og hævede hænder
• Handsken der varmer og støtter 
• Nyudviklet anatomisk design 
• Tekstureret ydre lag giver godt greb 
• Nyttig varmeterapi til leddene

Leveres parvis i sort: pris 349,00 kr. 
Bestil her: www.thermoskin.dk/sportshandsken 

Sportshandsken 

www.thermoskin.dk
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U11-piger fik Sølvmedalje ved landsmesterskaberne
Guldet var svimlende nært
af Line Meyer Spang

Guldet var svimlende nært, men resultatet var en flot sølvmedalje til U11 pigerne efter en fantastisk 
weekend med nogle helt vildt spændende kampe, hvor holdet blev presset til at yde deres bedste i en 
hal med rigtig mange indlevende tilskuer, der skabte en intens stemning.

Det var den perfekte kulmination på indendørssæsonen, hvor pigerne fik vist at sæsonens arbejde til 
træning og de hårde kampe i U12 rækken har båret frugt, da de stod over for nogle af de bedste U11 
pige hold i Danmark.

Pigerne spillede hele weekenden sammen som et hold, og viste endnu engang, hvordan de hele tiden 
rykker sig og bliver bedre.

I den indledende runde begyndte pigerne som lyn og torden med en flot præstation mode Mejrup IF, 
der blev slået 4-1. Efterfølgende blev også Allerød og Hornbæk IF 1 slået i tætte kampe.

Resultatet af den første dag blev derfor en sikker puljesejr med maksimumpoint og et sikkert 
avancement til A-finalerunden søndag.

Søndagen startede ligeledes rigtig godt med endnu en tæt kamp, hvor GIF dog i størstedelen af 
kampen var det dominerende hold. Denne gang var det Hornbæk IF 2, der blev besejret 1-0.

Kampen efter stod pigerne igen overfor Hornbæk IF 1, som I den indledende runde blev besejret 2-1. 
Endnu engang blev det tæt. GIF sad på det meste af spillet, men Hornbæk IF havde i sidste ende den 
heldigste fod og vandt derfor 1-0. Dermed endte guldmedaljerne hos Hornbæk IF 1.

Selvom skuffelsen var svær at sluge, så rejste pigerne sig flot i den sidste kamp, hvor Ringsted blev 
slået sikkert. Sølvmedaljen var der derfor aldrig tvivl om.

Turneringen igennem blev holdet rost i høje vendinger af andre trænere, spillere og tilskuere i hallen. 
Indimellem er det desværre ikke nok, at være det bedst spillende hold.

Udover det gode resultat, havde pigerne som altid en rigtig god tur sammen.

Kampresultater:
Indledende runde:
Mejrup- GIF 1-4

GIF - Allerød 1-0

Hornbæk IF 1 – GIF 1-2

GIF – Aars IK 2-1 

A-finalerunden
GIF – Hornbæk IF2 1-0

Hornbæk IF 1 – GIF 1-0

Ringsteds Damer – GIF 0-3

Pigerne på holdet var: 
Alberte, Dikte, Frida, Johanne, Rebecca, Salli og Silje 
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Kattegat Cup 2015
Rekord mange tilmeldte hold
af Frederik Nicolajsen

Kattegat Cup 2015 blev på mange måder igen 
en stor succes. Grenaa stadion lagde den 
30. juli til 2. august rammerne til et fantastisk 
sommerstævne  med 173 tilmeldte hold fra 
Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og England. 

Det var 31. gang at Grenaa IF Fodbold 
arrangerede Kattegat Cup og efter nogle år 
med faldende holdtilmeldinger er det lykkedes 
at få vendt udviklingen, så vi nu er ved at nå 
grænsen for, hvor mange hold vi kan indlogere 
på skolerne.  I alt deltog  ca. 2.500 spillere og 
ledere fordelt på 58 pigehold og 115 drengehold. 
På de 17 flottet baner på Grenaa Stadion 
afviklede vi 445 kampe.

Stemningen på stadion er helt speciel og de 
mange nye frivillige, der gjorde en stor indsats 
var med til at alle deltagere fik en fantastik 
oplevelse i Grenaa til Danmark hyggeligste 
fodboldturnering for ungdomshold.

Netop de mange nye frivillige var et af de nye 
initiativer til dette års Kattegat Cup. Kattegat 
Cup udvalget har udviklet et nyt setup på alle 
klubbens hold, hvor hvert hold skal udnævne en 
Kattegat Cup Ambassadør og ambassadørens 
rolle er så, at fordele holdets vagter til 
forældrene på holdet. Alle hold deltager en en 
konkurrence, hvor hver vagt giver fra 1-3- lodder.  

Alle, der tog en vagt under stævnet, deltog også 
i en konkurrence om 10 gavekort til Sportigan 
Grenaa.

Kattegat Cup er et stævne med plads til 
alle spillere i Grenaa IF og derfor et af årets 
højdepunkter for mange af vores spillere.

Uanset erfaring og niveau kan spillerne deltage 
i stævnet – helt gratis. Kattegat Cup er med til at 
øge det sociale sammenhold  og sammenholdet 
i klubben.  Det er også her du møder nye venner 
og møder mennesker fra andre lande. 

I Kattegat Cup 2015 blev det til finalesejre til U12 
og U14 drengene.

Vi ligger stor vægt på, at vores dommere under 
stævne er eksaminerede dommere og fortsatte 
succesen fra 2014 i samarbejdet omkring 
talentudvikling af dommere. Det betød bl.a. at 
flere af U15, U16 og U17 kampene blev afviklet 
med linjedommere til stor glæde for spillere og 
trænere. Et initiativ der vil blive gentaget i 2016.

Efter et par år med god plads på 
forældrecamping blev 2015 også året, 
hvor Søren og Helle Gravesen, der står får 
campingområdet fik travlt og næsten fik fyldt 
hele campingpladsen op. De mange campister, 
der bor lige op til fodboldbanerne er med til 
skabe den helt specielle Kattegat Cup stemning.

Vi glæder os til at se alle igen i 2016.
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Billeder fra kattegat cup 2015
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