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Klubfakta:
Medlemmer Senior: 83

Medlemmer Kvinder: 11

Medlemmer Mænd: 72

Medlemmer ungdom: 326

Medlemmer Piger: 91

Medlemmer Drenge: 235

vigtige datoer 
27. - 30. juli: Kattegat Cup 2017

22. august: Fælles forældremøde for børn & 
ungdom på Grenaa Gymnasium 

2. september: Jyske 3-bold stævne i Grenaa IF

26. - 27. december: Grenaa IF Cup i GIC
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Bestyrelsen

Bestyrelsesformand

gert poulsen

Bent Hougaard

Steen tvilling

per thomsen

sune Sørensen

marie nielsen

gert@grenaaif.dk

2442 3534

bent.hougaard@grenaaif.dk

4084 6707

steen.tvilling@grenaaif.dk

4223 5434

persloththomsen1@gmail.com

2032 7137

sune.sorensen@grenaaif.dk

2223 8128

marie.nielsen@grenaaif.dk

2067 1725

Bestyrelsesmedlem

kasserer

Bestyrelsesmedlem 
ungdomsudvalgsformand

Bestyrelsesmedlem 
medlem

Bestyrelsesmedlem 
seniorudvalgsformand

Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsessekretær
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Indlæg fra formanden
af Gert Poulsen
 
 
Kære alle med hjerte for GIF !

Dette er mit første indlæg i ½-Legen efter at 
jeg blev valgt som formand den 21. marts 2017. 
Der er nok ingen med interesse for GIF,  som 
ikke har bemærket den turbulente tid siden da. 
Det var på ingen måde min intention at skabe 
uro i klubben, men jeg blev hurtigt konfronteret 
med store problemer internt. Jeg kunne da 
have valgt at stoppe igen eller forsøge at 
gøre noget ved problemerne. Det viste sig at 
blive ret drastisk, med indlæg på Facebook 
og på mails, og jeg valgte så at indbyde til et 
stormøde den 10. maj, hvor jeg forsøgte at 
forklare bevæggrundene til beslutningerne, 
og med mulighed for at ”skyde” på mig. 
Min hensigt var og er helt klart, at det har 
allerhøjeste prioritet at bevare og udbygge den 
store Ungdomsafdeling vi har opbygget.

Nu her snart 4 måneder efter min tiltrædelse 
er det et faktum, at vi i GIF har fået tilknyttet 
et stort antal gode og initiativrige mennesker. 
Der er kommet mange nye medlemmer 
i Ungdomsudvalget, Seniorudvalget er 
udvidet og vi har etableret et Sponsorudvalg. 
Herudover er vi i gang med at etablere tættere 
forbindelse til Randers FC, såvel med hensyn 
til talentudvikling, som vi også internt er i gang 
med, men også med andre fælles initiativer.

På den sportslige front har flere af vore 
ungdomshold opnået endog MEGET flotte 
resultater, og vores Serie 2 hold opnåede en 
fin andenplads i deres række. Så en stor tak til 
alle spillere, trænere og ledere for et flot forår, 
jeg glæder mig til efteråret.

Jeg vil slutte med et stort håb om at den uro 
der har været nu bilægges, og vi alle ser 
fremad til gavn for GIF. Jeg er selv meget stor 
optimist, når jeg ser den ildhu de mange nye 
udvalgsmedlemmer lægger for dagen, det 

kan kun gå godt i fremtiden for vores gamle 
klub. Lad mig også nævne, at min mail og 
telefon altid er åben, specielt vil jeg da sige, 
at der stadig er nogle som har fået en fejlagtig 
opfattelse af vores beslutninger, og det vil jeg 
altid gerne forklare og drøfte.

Jeg håber at se rigtig mange først til Kattegat 
Cup og senere i efteråret på vores fantastiske 
anlæg. 

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer ! 

Med venlig hilsen 

Gert Poulsen 
Formand Grenaa IF
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Når GRØNSVÆREN er åben er der god stemning på Grenaa stadion Vi vil gerne holde åbent i 
weekender og 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.

Anita Brouer 
anita@grenaaif.dk

Bliv hjælper i Grenaa IF 
Cafeteriet i Grønsværen

Se ledige vagter på www.grenaaif.dk/groensvaeren
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Nyt fra Senior udvalget
af Sune Kirkegaard 
Sørensen  
 
Vi har i seniorudvalget haft en 
del at se til i foråret og det har 
bl.a. gjort at der er kommet nye 
folk ombord i udvalget. Således 
består udvalget pt. af Hans 
Kurt Marx, Sune Sørensen, 
Jeanette Christiansen og Gary 
Taylor. Vi håber at vi finder en 
eller 2 personer mere som vil 
sidde med i udvalget og det 
arbejder vi på. Sune Sørensen 
er konstitueret Formand frem 
til Generalforsamlingen i 
september.

Serie 2 har haft en udskiftning 
på Holdleder posten. Cheftræner 
Brian Engelund og assistent 
træner Michael Hougaard har  

 
 
 
fået selskab af Gary Taylor som 
har taget over efter legenden og 
klubmanden Per Larsen. 

Serie 5 træner/holdleder 
søges til efterårssæsonen 
Serie 5 har Sune Sørensen 
varetaget i foråret og vi leder 
i øjeblikket efter en ny træner/
holdleder som vil varetage 
efterårssæsonen.

Vi vil gerne rette en stor tak 
til alle de frivillige som har 
hjulpet til i kiosken og ved 
hjemmebanekampene. Vi sætter 
stor pris på jer, jeres arbejde 
og vi glæder os til at se jer til 
efterårets kampe.

Klub K V U T Score P

1 Vivild IF 14 12 1 0 56 - 13 37

2 Skødstrup SF (1) 14 12 1 1 58 - 9 37

3 Kolind/Perstrup IF 14 8 1 5 40 - 32 25

4 Lystrup IF 14 7 1 6 39 - 35 22

5 Auning IF 14 5 2 7 30 - 36 17

6 IF Midtdjurs 14 4 3 6 31 - 36 15

7 Grenaa IF 14 2 1 11 15 - 57 7

8 IF Mols 14 0 0 14 4 - 55 0

Herrer Serie 4 - Forår 2017 (Pulje 63) Energivej 20 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 3511

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

sune Sørensen
sune.sorensen@grenaaif.dk

2223 8128



Klub K V U T Score P

1 Vivild IF 14 12 1 0 56 - 13 37

2 Skødstrup SF (1) 14 12 1 1 58 - 9 37

3 Kolind/Perstrup IF 14 8 1 5 40 - 32 25

4 Lystrup IF 14 7 1 6 39 - 35 22

5 Auning IF 14 5 2 7 30 - 36 17

6 IF Midtdjurs 14 4 3 6 31 - 36 15

7 Grenaa IF 14 2 1 11 15 - 57 7

8 IF Mols 14 0 0 14 4 - 55 0

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

 HAVNENS AUTO
HAVNEVEJ 191

86 32 29 56

 FRUGTLAGERET
VESTERVEJ 20

86 32 59 44
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Nyt fra ungdomsudvalget
Ny formand i ungdomsudvalget
af Steen Tvilling

Steen tvilling

 
Hej allesammen, jeg er jeres nye ungdomsformand både for piger og 
drenge.

Først lidt om mig selv, så i ved hvem jeg er. Mit navn er Steen Tvilling 
er 48 år og bor i Grenaa sammen med min kone Anja samt sønnen 
Viktor, jeg arbejder til daglig på Kattegat skolen både i SFO og som 
idrætslærer. Jeg har været ansat i 21 år inden for børneområdet. 
Fodboldmæssigt har jeg spillet siden jeg var 6 år gammel og jeg har 
været træner i sammenlagt 17 år, både for senior og ungdom og været 
i Grenaa IF i de sidste 36 år, så Grenaa IF har en stor plads i mit 
hjerte.

Jeg har været træner for min søn da han startede til fodbold i u-6 og 
til nu da han bliver u-13.  Jeg har besluttet at holde en pause inden for 
trænergerningen og har sagt ja til at gå ind i ungdomsudvalget. Jeg har 
igennem mine år som træner fundet ud af, at skal det hele fungere optimalt er det vigtigt at alle giver 
en hånd med, alle kan bidrage med et eller andet til det hold hvor deres søn/datter spiller på.

Jeg ved godt det måske kan være svært at sige ja til starte med at være træner for sin søn/datter 
men når jeg tænker tilbage vil jeg ikke bytte de oplevelser som jeg har fået med min søn igennem 
fodbolden. Vi har været igennem mange kampe – træningslejre og fodboldstævner som ikke alle 
forældre får muligheden for. 

Jeg tænker at vi skal være bedre til at formidle, at når man melder sit barn ind i Grenaa IF fodbold, er 
det at være en aktiv forældre noget der følger med.

Vi har lige afsluttet en fodboldskole med 128 glade børn. Stor ros til trænere og fodboldskole ansvarlige 
Lasse Ravnsbæk og Thomas Carbac. Til efteråret skal vi holde Jyske 3 bold for klubbens yngste og der 
får vi også brug for hjælp, men husk vi gør alt dette for at vi gerne vil se glade børn der får nogle gode 
oplevelser med sig i bagagen. Mange af mine kammerater er stadigvæk fra min fodboldtid.

 Vi er nu kommet godt i gang i vores ungdomsudvalg og har en masse ideer. Jeg kunne godt tænke 
mig at vi kunne få en mere ind i ungdomsudvalget fra pige siden, drenge siden er godt repræsenteret, 
så skulle der være en forældre der kunne tænke sig at komme med i ungdomsudvalget skal i være 
velkommen.

Jeg glæder mig til at arbejde for at jeres børn føler sig godt tilpas og får nogle fede oplevelser med sig 
i baggagen til resten af deres liv. I denne verden hvor computeren er kommet for at blive synes jeg det 
er vigtigt med det sociale som en fodboldklub/hold kan give.

Steen Tvilling 

Ungdomsformand 

Ungdomsudvalgsmedlemmer
Steen Tvilling: Ungdomsudvalgsformand, økonomi, kontrakter 
Marie Nielsen: Økonomiansvarlig 
Simon Brenneche Sørensen: Trænerrepræsentant & ansvarlig for talentudvikling 
Thyge Traulsen: Trænerudvikling 
Louise Ringsted: Eventansvarlig 
Solvejg Moselund Graff: Kioskansvarlig 
Nina Østergaard: Møde og dokumentation 
Frederik Nicolajsen: Julestævne og kommunikation

steen.tvilling@grenaaif.dk

4223 5434
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Forældre-medlemskab & passiv-medlemskab
forældremedlem i GIF  
Kære forældre !

Vi er meget glade for at I har valgt Grenaa IF Fodbold til jeres barn. Vi vil fortsat gøre alt for, at I 
skal være tilfredse med de forhold vi byder de unge. MEN vi vil også meget gerne tilknytte jer, som 
forældre, tættere til Grenaa IF.

Vil har udvidet og styrket vores Ungdomsudvalg markant, og det vil i løbet af efteråret medvirke til nye 
tiltag og arrangementer for de unge. 

Vi vil også gerne tilbyde jer et forældremedlemsskab af Grenaa IF. Medlemsskabet fungerer som et 
passivt medlemskab, som bl.a. giver stemmeret på Generalforsamlingerne. Forældremedlemsskaber 
er naturligvis gratis for begge forældre, da I jo betaler jeres børns kontingenter. 

Vi håber ovenstående vil gøre jer interesserede i at blive tættere knyttet til vores gamle klub, Grenaa IF.

Opret Forældremedlemskab via grenaaif.dk/foraeldremedlemskab 

Passivmedlem i GIF
Vi har i Grenaa IF rigtig mange aktive medlemmer, og det er vi naturligvis meget glade for.

Vi synes også det kunne være dejligt, hvis vi kunne tilknytte nye – passive – medlemmer til Grenaa IF. 
Der er jo rigtig mange som har deres gang på stadion, af mange forskellige årsager. Derfor genåbner 
vi for nye passive-medlemskaber.

Et passivt medlemskab koster kr. 50 pr. år. Udover at det giver et bidrag til vores klub, så medfører det 
jo også stemmeret på Generalforsamlingerne. 

Opret Passivmedlemskab via grenaaif.dk/passivmedlemskab

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

Marie Nielsen 
E-mail: marie.nielsen@grenaaif.dk 
Tlf: 2067 1725
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Kom på stadion og støt  
fc djursland

Entre  
kr,- 30,-

Pensionister og børn 
under 16 år gratis adgang

Klub K V U T Score P

1 Viby IF 14 14 0 0 37 - 11 42

2 Nørresundby FB 14 8 2 4 49 - 17 26

3 Aabyhøj IF 14 7 1 6 28 - 25 22

4 Aalborg Freja 14 7 1 6 38 - 25 22

5 Thisted FC 14 5 2 7 22 - 35 17

6 FC Djursland 14 3 3 8 18 - 29 12

7 Brønderslev IF 14 2 4 8 15 - 35 10

8 Hjørring IF 14 3 1 10 19 - 49 10

Herrer Jyllandsserien 1 - Forår 2017  (Pulje 1)

Foråret 2017 blev udfordrende for det unge FC 
Djursland mandskab. Ambitionen om at spille med 
i toppen af Jyllandsserie 1 skulle hurtigt vise sig at 
blive vanskelig. 

Truppen kom aldrig helt op på samme niveau, 
som i efterårssæsonen efter flere væsentlige 
stamspillere forlod holdet i vinterpausen.

Cheftræner Aroldo Strack ser fremad mod den nye 
sæson, hvor der fortsat er store forventninger til 
de mange unge spillere, der trods alt har gjort det 
godt i Jyllandsserie 1.

FC Djursland  siger farvel til de to brasilianere, 
målmand Guilherme Lorenzi Schelski og 
angriberen Allex Titton. Begge stopper til 
sommerferien men ellers forventes det, at 
stamspillerne i den nuværende trup fortsætter.

I foråret har FC Djurslands trup været for smal. Det 
skal man ikke være matematiker for at kunne se. 
Aroldo Strack har, tvunget af omstændighederne, 
været nødt til at trække på U19 spillere i et langt 
større omfang end planlagt.

U17 holdet har haft en flot sæson, der lover godt 
for efteråret.

Det er gået ud over U19 holdet i Vest-rækken, som 
i tre tilfælde ikke har kunnet stille hold, fordi der 
ikke har været spillere nok til rådighed.

Derfor snakker FC Djursland og moderklubben 
Grenaa IF nu om et decideret samarbejde mellem 
seniorholdene.

Samtidig arbejder direktionen hårdt på at 
forstærke truppen, så vi igen kan kæmpe med om 
oprykning til Danmarksserien 

Bestyrelsesformand Søren Hoffmann Hansen

Nyt fra FC Djursland
Udfordrende forår for FC Djursland JS1
af Søren Hansen



Entre  
kr,- 30,-

Klub K V U T Score P

1 Viby IF 14 14 0 0 37 - 11 42

2 Nørresundby FB 14 8 2 4 49 - 17 26

3 Aabyhøj IF 14 7 1 6 28 - 25 22

4 Aalborg Freja 14 7 1 6 38 - 25 22

5 Thisted FC 14 5 2 7 22 - 35 17

6 FC Djursland 14 3 3 8 18 - 29 12

7 Brønderslev IF 14 2 4 8 15 - 35 10

8 Hjørring IF 14 3 1 10 19 - 49 10

Kom på stadion og støt  
FC djursland

Entre  
kr,- 30,-

Pensionister og børn 
under 16 år gratis adgang

Klub K V U T Score P

1 FC Djursland 10 9 0 1 28 - 3 27

2 Ebeltoft IF 10 9 0 1 33 - 11 27

3 TRIF 10 6 0 4 30 - 22 18

4 Mariager IK 10 4 0 6 25 - 33 12

5 Hornbæk SF 10 1 0 9 12 - 38 3

6 VRI 10 1 0 9 12 - 33 3

U17 Drenge 1 (2000) 11M - forår 2017 (Pulje 414)

Klub K V U T Score P

1 IF Lyseng (2) 14 9 3 2 36 - 17 30

2 Stautrup IF 14 8 5 1 32 - 23 29

3 VSK Aarhus 14 7 6 1 35 - 21 27

4 FC Skanderborg 14 5 3 6 36 - 37 18

5 FC Djursland 14 5 1 8 22 - 33 16

6 Hedensted IF 14 4 3 7 33 - 27 15

7 Vinding SF 13 4 2 7 26 - 36 14

8 Aabyhøj IF 13 1 1 11 21 - 47 4

U19 Drenge Vest (1998-99) 11M - forår 2017 (Pulje 313)
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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!

serie 2
Afslutning på foråret 
af Brian Engelund  
 
Sidst i januar startede vores serie 2 trup op med 
en lang, men god opstart. Der blev trænet godt, 
og vores træningskampe i februar og marts 
viste, at holdet absolut var på vej i opadgående 
kurve. Trænerteamet bag serie 2 var stadig 
undertegnede, assistenttræner Michael 
Hougaard, holdleder Per Larsen og koordinator 
Hans Kurt Marx. Denne konstellation forblev 
ikke den samme sæsonen ud, da Per Larsen 
valgte at stoppe som følge af beslutningerne, 
der blev truffet omkring Grønsværen. Et valg,vi 
respekterer, men som vi selvfølgelig var meget 
kede af. Per Larsen har været en institution i 
klubben, og har haft en meget stor rolle omkring 
serie 2. Per Larsen har altid udført sine opgaver 
omkring klubben og holdet til UG, og har samtidig 
været meget vellidt blandt spillerne og sine 
kollegaer i trænerteamet. Pøj pøj fremover til 
Larsen. Gode råd var i dette tilfælde dyre, men 
heldigvis skulle vi ikke lede længe før, at en 
erstatning var fundet. Gary Taylor, som jo både 
har haft sit virke som spiller og træner i GIF, 
trådte til, og det har vi været utrolig glade for. Det 
er et par store sko, som Gary skulle udfylde efter 
Larsen, men han er gået til opgaven med strakt 
hals. Han er helt naturligt faldet ind i rollen, og fik 
også  hurtigt respekten fra spillerne. Man er vel 
ikke skotte for ingenting. 

Men tilbage til kampene og sæsonen, hvor det 
hurtigt viste sig, at oprykkerne fra Kolind ikke 
havde sluppet speederen, efter deres suveræne 
oprykning til serie 2. De forblev igennem 
sæsonen det meste konstante hold, og rykkede 
fortjent op i serie 1. Stort tillykke til dem. Vi selv 
lagde egentlig godt ud, men fik så tre nederlag i 
træk, som satte os noget tilbage. Men så fulgte 
en stime, hvor holdet nærmest ikke så sig tilbage. 
De gode resultater bragte holdet op i toppen 
igen, men Kolind var på dette tidspunkt stukket 
af, og havde ikke i sinde at stoppe fremdriften. I 
den sidste ende spillede holdet sig til en delt 2. 

plads, hvilket har været slutplaceringen i serie 
2 de sidste tre sæsoner. Men holdet har spillet 
rigtig godt fodbold, i en sæson hvor topscorer 
Stig Zacher, er blevet pustet i nakken af en 
veteran, som fik gang i sin gamle målnæse. 
Kamprekordholderen Simon Sørensen har i 
denne sæson trukket et stort læs, bl.a. med  
en række scoringer. Derudover fik holdet 
Kristian Gertsen tilbage efter udenlandsophold, 
og han trådte i karakter fra første minut. Han 
blev en del af vores midtbanetrio, som udover 
ham selv, indeholdt Mathias Fruensgaard og 
Rasmus Møller. Jeg tror der har været en del 
frustrerede modstandere, som er løbet forvirret 
rundt, når de tre førnævnte fandt hinanden i 
spillet.  Men det har i sidste ende været en 
stor holdpræstation, hvor alle i truppen har 
vist kvalitet og vilje. Truppen har fungeret godt 
sammen socialt, hvilket da også viste sig til vores 
sommerafslutningsfest. Tak til Sune Sørensen, 
Jeanette Christiansen og Hans Kurt Marx for et 
supergodt arrangement. Malurten i sæsonen 
skulle lige være de to nederlag til lokalrivalerne 
fra Åstrup/H, for det er jo aldrig sjovt at tabe til 
naboklubben. Derudover føler vi med Simon 
Hansen, som fik en knæskade efter 20 minutters 
spil i den første kamp, og måtte udgå med en 
knæskade som holdt ham ude resten af foråret. 
Til sidst skal der lyde en tak til vores trofaste 
publikum og sponsorer, og på gensyn til efteråret, 
hvor der igen spilles serie 2 på stadion. 

Med venlig hilsen

Brian

Kom på stadion og støt 
Grenaa IF serie 2

Entre  
kr,- 20,-

Pensionister og børn 
under 16 år gratis adgang



Klub K V U T Score P

1 Kolind/Perstrup IF 14 11 3 0 47 - 14 36

2 Grenaa IF 14 7 2 5 39 - 20 23

3 Hadsten SK 14 7 2 5 26 - 25 23

4 Hornslet IF 14 6 5 3 33 - 22 23

5 Åstrup/Hammelev IF 14 7 1 5 25 - 19 22

6 Randers Freja 14 5 4 5 24 - 22 19

7 Auning IF 14 2 2 10 18 - 35 8

8 Randers B 1337 14 0 1 12 5 - 60 1

Herrer Serie 2 - Forår 2017 (Pulje 16)

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!

Entre  
kr,- 20,-
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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

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S

Lillegade 2 - 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 50 33
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Fodboldskole i Grenaa IF 2017
af Thomas Carbac

Så blev det endnu en gang skolernes sommerferie, og som så mange gange før, var der i den første 
uge af sommerferien arrangeret fodboldskole i Grenaa IF.

I år var der 128, der valgte af gøre brug af dette fantastiske tilbud. Så mandag morgen kl. 9.00 stod der 
19 trænere og assistenter klar til at byde 50 piger og 78 drenge velkommen til årets fodboldskole.

Efter en kort velkomst på stadion, blev pigerne og drengene fordelt i deres grupper og fik at vide hvilke 
trænere de skulle have gennem de næste 5 dage.

Det kan godt være en ordentlig mundfuld, især for de mindste årgange at komme på fodboldskole. 
Det er ikke bare 1,5 times træning i den lokale klub med mor og far på sidelinjen. Fodboldskolen 
er mandag til fredag fra 9-15, det er meget lang tid med fodbold uanset alder og niveau. Derfor er 
frugtpausen også altid et stort hit hos både børn og trænere. I år fik fodboldskolen sponsoreret frugten 
fra Kvickly og frivillige i Grønsværen (Grenaa IF’s kiosk) sørgede for at skære den ud og fordele den til 
de otte grupper.

Udover frugtpausen, så er der også middagspausen, hvor fodboldskolen igen i år havde en aftale med 
Lottes mad, så børnene kunne få et ordentlig måltid inden det gik løs på banerne igen. 

Ude på banerne havde trænerne rigeligt at se til, med ca. 16 børn i hver gruppe, der alle bare gerne vil 
sparke til en bold og score nogle mål, så kræver det sit, at få dagen til at køre efter det program DBU 
har lagt for skolen. Det vigtigste for DBU er, at alle har det sjovt i den uge de er på fodboldskole, og når 
man hver dag kunne se en flok trætte men glade børn blive hentet på stadion, så kan man ikke være 
andet end stolt af trænerne for deres kæmpe indsats gennem hele ugen.

Fredagen sluttede af med den traditionelle straffesparkskonkurrence, hvor hver gruppe igennem hele 
ugen har gjort noget ekstra ud af, at få valgt lige nøjagtig deres repræsentant. Altid en stor succes at 
se grupperne heppe på deres skytte og fejre sejren sammen.

Igen i år var der også vandkamp lige inden skolen slutter, så vi kan sende børnene nyvaskede på ferie, 
i år gav regnen et ekstra boost til vandkampen, så det var en flok våde og kolde børn der sluttede af 
fredag på stadion med en slush ice, som Grønsværen sponsorerede.

Der skal lyde en stor tak til alle trænere, assistenter, DBU, Kvickly, Djurslands Bank, Lottes Mad, 
Grenaa Idrætscenter, Grønsværen og alle de frivillige der har hjulpet til og sørget for endnu en 
fantastisk fodboldskole for de 128 piger og drenge.
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Overskriften kan fortolkes på mange måder, og hvad angår årgang 2007 pige fodbold i GIF, så er der i 
hvert fald mindst fire forskellige men alle korrekte fortolkninger af dette udsagn.

Det er nu næsten 5 år siden at den første pige på årgangen startede i 2012 med at træne sammen 
med drengene. I 2013 kom der så 2 piger mere, som i hele 2013 spillede sammen med drengene, men 
langsomt steg behovet for at få et rent pigehold, og komme ud at spille mod andre pigehold. Efter en 
lille reklamekampagne og det fantastiske arbejde der gøres omkring pigeskolefodbold turneringen, 
eksplodere tallet af piger nærmest.   

Så fra foråret 2014 stillede GIF U7 piger med flere hold i turneringen og havde 15-18 spillere. Siden 
er årgangen bare blevet større år for år, flere er kommet til, så vi i dag er oppe på 25 piger fordelt på 3 
hold i foråret 2017. Selvfølgelig har vi også sagt farvel til et par enkelte stykker, som enten flyttede ud af 
byen eller fandt andre interesser, men vi har sagt goddag til flere. Nogle har også holdt en lille pause, 
og så kommet tilbage igen. Vi siger stadig velkommen til nye, og alle er velkomne. For tiden har vi 5 
piger som lige skal prøve om fodbold er noget for dem. Pigerne på årgangen har været helt fantastisk 
gode til at tage imod nye spillere, og der er rigtig mange relationer på kryds og tværs af skole og 
bopæl, så uanset det fodboldmæssige niveau føler alle sig velkomne og som en del af fællesskabet. 
Nu hjælper det jo også utroligt meget, at vi har så mange gode forældre omkring holdet. Forældre som 
ikke kun højlydt hepper på pigerne, men som også gerne giver en hånd med både til træning og til 
forskellige sociale arrangementer. At forældrene i fællesskab udviser glæde ved og støtte op omkring 
holdene gør at pigerne også glæder sig til at komme ud at spille fodbold.

Glæden ved at spille fodbold er stor, men størst er glæden selvfølgelig når man vinder, og vundet har 
pigerne skam også. GIF pigerne var tilmeldt i B rækken og vandt næsten alle deres kampe, så fra 
efteråret 2016 valgte vi at tilmelde et hold i A rækken og et i B rækken. 

Placeringen holdene indbyrdes er ikke så vigtig, så derfor offentliggør DBU heller ikke resultater eller 
stilling på disse årgange. Selvfølgelig blev A række holdet udfordret, men placerede sig sådan midt i 
rækken, så et rigtig fint resultat. Da der ikke er så mange A række hold, har pigerne nogle gange kørt 
rigtigt langt. Den længste tur var til Silkeborg. Faktisk dækkede pigernes pulje et større geografisk 
område end GIF’s bedste herre senior hold i Jyllandsserien.  B holdet kunne spille lidt mere lokalt på 
Djursland, Randers området og nordlige Århus. B række holdet klarede sig endnu bedre ved at placere 
sig i toppen af rækken, så nogle rigtig fine resultater.

I den netop afsluttede indendørssæson hvor vi havde 2 hold i samme række, og med 24 piger som 
skulle fordeles på 2 hold med 6 spillere, så har vi selvfølgelig skiftet rigtigt meget ud fra gang til gang. 
Vi er helt bevidste om, at dette ikke altid er optimalt set i forhold til at opnå resultater, men det har 
været vigtigere for os at understøtte relationerne pigerne imellem og få dem til at føle, at alle hører til 
og bidrager til holdet. Så vi vil fortsat benytte os af rotation mellem holdene. De 2 hold sluttede midt i 
rækken, så de oplevede alle både at tabe og vinde. 

Piger årgang 2007 vokser
af Peter Vedersø

16



Piger årgang 2007 vokser (fortsat) 
af Peter Vedersø

Også til træningen er vi opmærksomme på at blande spillerne, ikke kun efter fodboldmæssige 
færdigheder, men også efter hvilke skoler de kommer fra, så de bliver blandet og interagerer med piger 
fra de andre skoler. Noget som styrker holdfølelsen, og som vi håber, også giver piger en social ballast 
senere i livet ved at have en udvidet venskabskreds, som rækker ud over dem, man ser i skolen hver 
dag. 

Desuden har ÅlsøService -Haveservice sponsoreret træningstrøjer, så pigerne ser rigtig flotte ud, når 
de løber ind til kamp. Det er vigtig for en klub som GIF og ikke mindst for de enkelte hold, at det lokale 
erhvervsliv er villige til at støtte med sponsorater. Noget vi som medlemmer eller familie til medlemmer 
selvfølgelig skal medtage i vores købsbeslutninger, så vi kan kun opfordre alle til at støtte dem som 
støtter os.

I foråret 2017 har vi 1 hold i A rækken og 2 hold i B rækken, og vi håber selvfølgelig at de kan holde det 
fodboldmæssige niveau men endnu vigtigere, at de får nogle rigtig gode og sjove fodboldoplevelser 
her i foråret. Vi vil fortsætte med vores rotationsprincip, dog med rimelig hensyntagen til niveauet, 
således at alle kommer til at spille på B niveau, og at næsten halvdelen kommer til at prøver kræfter 
med A niveauet.

Så lige tilbage til overskriften. Pigerne er vokset voldsomt i antal. Selv er pigerne jo også vokset, 
og det er selvfølgelig noget vi ikke har den store indflydelse på. De er så sandelig også vokset 
fodboldmæssigt, både i forståelsen af spillet og rent fodboldteknisk. Sidst men ikke mindst er de vokset 
socialt og som mennesker. 

HUSK GIF er en frivillig organisation, så det er vigtigt at man bidrager med det man kan. Vi bestemmer 
selv hvor godt vores børn skal have det til fodbold, så uanset om man bidrager som træner, sponsor, 
med trøjevask, kørsel, frugt, kagebagning, sociale arrangementer, gode ideer og positive opbakning fra 
sidelinjen, så er alle bidrag velkomne og værdsat. Det hele er med til at skabe den positive stemning 
omkring holdet, som gør at vores børn får en god oplevelse ved at spille fodbold, og det gælder ikke 
kun for U10 Piger men for alle hold.
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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
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Edis Demirovic skifter fra Grenaa IF til AGF
af Frederik Nicolajsen

Klar til nye udfordringer
Edis Demirovic skifter i sommerferien fra Grenaa IF til AGF, hvor Edis skal indgå i den kommende U14 
drenge talenttrup. Edis Demirovic er nået igennem nåleøjet i AGF talents step 1-4 og har i foråret 2017 
trænet med AGF-truppen samtidig med træning og kampe for Grenaa IF’s succesfulde U13 drenge 1 
hold, der er gået ubesejret gennem hele forårsturneringen. Edis Demirovic blev topscorer med 12 mål 
i 9 kampe og 5 assists, så han vil blive savnet på vores kommende mesterrækkehold (Liga 3), udtaler 
2004 drengetræner Niels Rohde. 

Det er en stor udfordring, der ligger foran Edis og familien med transport og træning 4 gange om ugen 
til banerne i Fredensvang, men der er fuld opbakning i familien Demirovic, siger en stolt far Edin. 

Edis har primært spillet central midtbane hos Grenaa IF, men er udset til en plads som offensiv venstre 
back, fortæller AGF træner Lasse Vinding. Specielt Edis’ fart og venstreben skal være med til at 
udfordre modstanderne i den kommende sæson. 

Grenaa IF bakker 100% op om Edis’ skifte til AGF, selvom det er en af klubbens mest talentfulde 
spillere. Vi tror på, at Edis kan nå rigtig langt og dette her er bare første skridt, udtaler træner Frederik 
Nicolajsen, og vi ønsker Edis alt det bedste i fremtiden.

Gratis adgang til AGF - OB 13. august
AGF vil gerne invitere Grenå IF til AGF Kluboplevelse i forbindelse med Superliga 
kampen AGF-OB, søndag d. 13. August. AGF Kluboplevelse indeholder:

• Billetter til AGF-OB for alle ungdomsmedlemmer samt trænere, ledere og forældre/søskende

• Forkamp for jeres U9 hold

• Indløb med AGF for jeres U10 hold

• Pausekonkurrence for to af jeres U11 spillere

• 8 VIP billetter til jeres bestyrelse og evt største sponsorer

• 1000 m2 Legeland for jeres U6-U10 spillere
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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!

Grenaa IF Cup 2016
Julefodbold i grenaa
af Frederik Nicolajsen

Grenaa IF Cup 2016 blev afholdt 3. og 4. juledag 
i Grenaa Idrætscenters to haller. I 2016 deltog 
120 hold og skabte en fantastisk stemning.

Vil du give en hånd med i 2017?

Trænger du også til at der skal ske lidt ovenpå 
en hyggelig jul, så kontakt Frederik Nicolajsen 
og find ud af hvad du kan hjælpe med. Vi skal 
bruge folk til at stille bander op, sidde ved 
tidstagerbordene, præmieoverrækkelse og 
andre praktiske gøremål.

Vi har igen i 2017 entreret med mobildiskotek 
M&M, der skal give en fantakstisk stemning 
under finalekampene og præmieoverrækkelsen.
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Strandgade 14, 8500 Grenaa
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Østergade 3, 8500 Grenaa
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v/Frank Hansen
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Grenaa Skov & Have

Her er der plads til
netop DIN annonce!

photocare stiller skarpt på grenaa if
Grenaa IF Fodbold har indgået en aftale med PhotoCare Grenaa om fotografering af Grenaa IF hold, 
spillere og trænere. 

bestil dit holdbillede
Alle Grenaa IF spillere har fået en seddel med hjem med en kode, der giver mulighed for at bestille 
spiller og holdbilleder - har du ikke en kode, så kontakt PhotoCare.

holdbillede spillerbillede
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U6-7 piger (2011-2010)
træner: Jeanette Christiansen & Daniel Bloch

U8 piger (2009)
træner: Rene Henriksen & Martin Skibby
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U9 piger (2008)
træner: Jeanette Christiansen & Daniel Bloch

U10 piger (2007)
træner: Peter Precht Vedersø & Lasse Ravnsbæk & Brian Søndergaard
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U13 Piger (2004)
træner: Puk stender

U13 Piger C2 (2004) 8M - Forår (Pulje 248)(2017)
Klub K V U T Score P

1 Vorup FB 9 3 1 2 6 - 12 10

2 Dronningborg B 8 3 1 2 18 - 15 10

3 Grenaa IF 8 3 0 3 23 - 12 9

4 Todbjerg/Mejlby IF 9 2 0 4 23 - 31 6

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
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U15 Piger (2002)
træner: Brian Baadesby Nielsen

U15 Piger Mester (2002) 11M - forår 2017 (Pulje 864)
Klub K V U T Score P

1 Grenaa IF/Østdjurs 91 8 7 0 1 27 - 5 21

2 TMG 8 7 0 1 20 - 6 21

3 Brabrand IF 8 3 0 5 14 - 15 9

4 Vorup FB 8 1 1 6 6 - 22 4

5 Sabro IF 8 1 1 6 7 - 26 4

GERT SVITH
RÅDMANDSVEJ 12 - DK 8500 GRENAA

TLF. 86 32 02 00 - 86 32 06 76

GERT SVITH
RÅDMANDSVEJ 12 - DK 8500 GRENAA

TLF. 86 32 02 00 - 86 32 06 76
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Grenaa’s U15 piger Jyske Mestre
Stort tillykke til trænere og spillere

 
 
Pigerne tog titlen med en overbevisende finalesejr på 7-1 over Løgstør IF.

Hjemmehold Udehold Spillested Res

Ikast KFUM Grenaa IF/Østdjurs 91 Ikast KFUM Fodbold 0-5

Grenaa IF/Østdjurs 91 Næsbjerg RUI FC Horsens Arena 2-1

IF Skjold Sæby Løgstør IF Sparekassen Vendsyssel Arena, 
Sæby

2-4

Grenaa IF/Østdjurs 91 Løgstør IF Vellev Stadion 7-1

JM-KAMPE U15 PIGER MESTER (2017)

GERT SVITH
RÅDMANDSVEJ 12 - DK 8500 GRENAA

TLF. 86 32 02 00 - 86 32 06 76

GERT SVITH
RÅDMANDSVEJ 12 - DK 8500 GRENAA

TLF. 86 32 02 00 - 86 32 06 76
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U6 drenge (2011)
træner: Kim fisher

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!

U7 drenge (2010)
træner: Martin Bak  & Torben Rasmussen
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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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U8 drenge (2009)
træner: Brian Dokkedal & Sune Kirkegaard Sørensen

U9 drenge (2008)
træner: Mads Bengtsen & Rene Pedersen & Peter Skou Nielsen

GERT SVITH
RÅDMANDSVEJ 12 - DK 8500 GRENAA

TLF. 86 32 02 00 - 86 32 06 76

Østerbrogade 43 · 8500 Grenaa
Tlf. 8632 1392

Grafisk
Butik.dkGB

VINogGOLF.dk

 

 
  

 
 

 

Energivej 20 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 3511

Søndergade 7– 9 • Telefon 8632 0299
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Østerbrogade 43 · 8500 Grenaa
Tlf. 8632 1392

Grafisk
Butik.dkGB
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Energivej 20 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 3511

Søndergade 7– 9 • Telefon 8632 0299

• 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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U10 drenge (2007)
træner: Simon Brenneche Sørensen & Sebastian Pedersen

U11 drenge (2006)
træner: Kasper Søndergaard Lærke & Jens Waren Larsen

Logo No: OAT98
170
135Height:

Width:
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Kattegat Cup 2018
Danmarks hyggeligste fodboldstævne for ungdomshold

G r e n a a  i d r æ t s f o r e n i n g

I N T E R N A T I O N A L T  F O D B O L D S T Æ V N E

2 6 .  j u l i  -  2 9 .  j u l i  2 0 1 8
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U12 drenge (2005)
træner: Lasse Ravnsbæk  & Thomas Carbac & Steen Tvilling

U15 Drenge Mester (2002) 11M - forår 2017 (Pulje 524)
Klub K V U T Score P

1 TRIF 10 10 0 0 40 - 13 30

2 IF Lyseng 10 5 0 5 20 - 20 15

3 Stautrup IF 10 5 0 5 23 - 20 15

4 Galten FS 10 4 1 5 27 - 33 13

5 Aabyhøj IF 10 3 1 6 16 - 25 10

6 Grenaa IF 10 2 0 8 10 - 25 6
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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 Kvickly i Grenaa. Grenaa IF har netop 
modtaget ca.13.000,- kr.  som OK kunder har 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 

Marie Nielsen 
E-mail: marie.nielsen@grenaaif.dk 
Tlf: 2067 1725
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U13 drenge (2004)
træner: Niels Rohde & Søren Thulstrup & Frederik Nicolajsen

U13 Drenge 1 (2004) 11M - forår 2017 (Pulje 737)
Klub K V U T Score P

1 Grenaa IF 10 10 0 0 36 - 9 30

2 Auning IF 10 7 0 3 32 - 11 21

3 Kolind/Midtdjurs 10 4 1 5 20 - 24 13

4 Hornslet IF/Skødstrup IF 10 4 0 6 15 - 22 12

5 HEI 10 2 1 7 16 - 39 7

6 Lystrup IF 10 1 2 7 14 - 28 5

36



U13 drenge sikrede oprykning til Mesterrækken (Liga 3)
Der var trængsel på tilskuerpladserne, da U13 drengene vandt 8. kamp i træk

Der var lagt op til storkamp på HSM Arena da Grenaa IF’s U13 drenge spillede mod drengene fra 
Kolind/Midtdjurs i kampen om oprykning til Mesterrækken (Liga 3). Kamfordeler Kasper Lærke og GIC 
havde lagt denne topkamp på stadion, så alle betingelserne for en god dag på HSM Arena var til stede.

Kolind/Midtdjurs havde med 4 kampe tilbage en teoretisk chance for at overhale drengene fra Grenaa 
IF, men det krævede en sejr til Kolind/Midtdjurs mens Grenaa IF kunne nøjes med uafgjort.

Men det var Grenaa IF’s U13 topscorer Edis Demirovic, der træner med AGF’s U13 hold, nu 
ikke indstillet på. Assisteret af sin angrebsmakker Christoffer Ulstrup Kolding skulle der ikke gå 
mere end 5 minutter før Grenaa førte med 2-0 og så var kampen reelt afgjort. Yderligere 2 mål af 
Mohammad Hajhasan og et af Jacob Pedersen cementerede Grenaa IF’s styrke og Kolind/Midtdjurs 
reduceringsmål kunne ikke tage glæden fra Grenaa drengene.

Ud over et stærkt angreb, vidste midtbanen sig igen frem med vilje og styrke og højreforsvareren Viktor 
Møller blev valgt til kampens spiller. Et svært valg der gav sig til udtryk i, at 9 spillere fik stemmer. En af 
stemmerne gik igen til holdet og dette var og er en holdindsats. 

Stort tillykke med oprykningen til Grenaa IF U13 drengene - 10 kampe - 10 sejre.
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U14 drenge (2003)
træner: Aroldo Strack & Lucas Dambros da Silva

U14 DRENGE MESTER (2003) 11M - FORÅR 2017, PULJE 625 (2017)
Klub K V U T Score P

1 Hornslet IF 10 8 0 2 25 - 12 24

2 VSK Aarhus 10 7 0 3 23 - 13 21

3 Grenaa IF 10 4 1 5 25 - 22 13

4 Aabyhøj IF 10 4 0 6 18 - 21 12

5 ÅHF 10 3 1 6 12 - 18 10

6 LIF/Virup IF 10 3 0 7 11 - 28 9

Grenaa IF præsenterer Brasiliansk oprustning på ungdomstrænersiden
Grenaa IF satser stort og sætter ekstra kræfter ind på at udvikle den kommende U15 drenge årgang 
og tilknytter brasiliansk trænerkapacitet i form af den 20-årige FC Djurslands topscorer Lucas Dambros 
da Silva også kaldet GUGA til den nuværende årgang 2003 - U14 drenge.

Den overordnede træningsplanlægning og styring sker under ledelse af A-licens træner Aroldo Strack, 
tidligere dansk Futtsal landstræner og nuværende 1. holdstræner for FC Djursland, der sammen med 
GUGA skal videreudvikle 2003 drengene og gerne fastholde spillerne i denne årgang.

”Vi ønsker at vise, at vi vil satse endnu mere på ungdomstræningen, netop i de årgange hvor 
fastholdelsen er så vigtig”, udtaler trænerrepræsentant Frederik Nicolajsen.
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Grenaa IF U14 Drenge fik en 3. plads i Mesterrækken 
træner: Simon Brenneche Sørensen & Sebastian Pedersen

Grenaa IF  U14 drenge har lige afsluttet en god forårssæson 2017 på en tredje plads i Mesterrækken.  
Trænerne Niels Johnsen og Thyge Traulsen overdrager holdet til et nyt trænerteam med udgangen af 
foråret.

Lucas da Silva (FC Djursland, Brazil Football College) bliver i samarbejde med Aroldo Strack (FC 
Djursland, Brazil Football College)  træner for holdet til efterårssæsonen 2017.

Holdet og trænerne ser frem til Kattegat Cup som bliver optakten til en spændende efterårssæson.

På billedet ses holdet i nye kamptrøjer sponsoreret af byggefirmaet Peter Præst Aps.

Bagerste række stående venstre til højre: Peter Præst, Oscar Pertou Andersen, Daniel,  Christian 
Præst, Lucas da Silva og Aroldo Strack.

Bagerst siddende fra venstre til højre: Eben Bizala, Andreas Bager, Anders Gielstrup, Rasmus Jensen, 
Noah Wallentin, Nis Traulsen, Mikkel Petersen, Benjamin Jensen.

Forreste række: Noah Fischer, Mathias Nielsen, Gian Eyog, Rune Jensen, Bestun Eliassi, Magnus 
Frandsen.
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Gør livet lettere for bent
Vind gavekort til Sport 24
af Frederik Nicolajsen

Vores kasserer Bent Hougaard bruger mange 
ressourcer på opkrævning af kontingent fra 
klubbens ca. 500 fodboldspillere.

Disse timer kunne bruges mere fornuftigt, 
så herfra skal der lyde en opfordring til 
at du tilmelder din kontingentbetaling til 
betalingsservice.

hvordan gør jeg? 
Næste gang du skal betale dit kontingent i din 
Netbank, skal du:

- Vælge tilmeld betalingsservice 
- Indtaste PBS-nr. (står på girokort) 
- Indtaste Debitorgruppe (står på girokort) 
- Indtaste Kundenummer (står på girekort)

Herefter vil din næste kontingentopkrævning helt 
automatisk blive trukket på din konto. 

Har du allerede betalt din kontingent kan du 
stadig oprette en betalingsserviceaftale i din 
netbank. Er du i tvivl om hvordan du gør, så 
spørg i din bank.

Ønsker du ikke længere automatisk 
kontingentopkrævning kan aftalen altid 
annulleres i din netbank.

Tilmelding til betalingsservice er gratis.

HVor mange er tilmeldt idag?
Ud af klubbens ca. 500 medlemmer er 91 idag 
tilmeldt betalingsservice. 
 

vind et gavekort til sport 24

I næste nummer af ½-Legen kan du se hvor 
mange der har tilmeldt sig betalingservice og 
her trækker vi lod om et gavekort på kr. 500,- 
til SPORT 24 blandt de medlemmmer, der er 
tilmeldt betalingsservice.

En lille indsats fra dig og 499 andre gør livet 
lettere for Bent...
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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

42



Kontingent:

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 
 - gratis træning i vinterhalvåret

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. 12.983,- til gode hos 
medlemmerne - penge der skal bruges bl.a. til 
materialer, spillertøj, kørsel, turneringsgebyr 
m.m. 

Ingen penge - ingen træning og kamp 
Betaler du ikke kontingent til tiden, bliver 
trænerne orienteret og du vil ikke kunne deltage 
i 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 450,- kr. pr. halvår

Senior 785,- kr. pr. halvår. 
 
Grenaa IF Fodbold betaler årligt kr. 177,- pr. 
spiller for at anvende fodboldbaner og haller i 
Norddjurs Kommune.

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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 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

PRIS: 189,00 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



 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

PRIS: 189,00 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

U12 Piger (2005)
træner: Joakim Hougaard & Patrick Sørensen & Bjørn Johansen
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Kom på stadion og støt 
Grenaa IF

Klub K V U T Score P

1 AC Norddjurs/GBIF 9 7 2 0 30 - 14 23

2 IF Midtdjurs 9 6 2 1 34 - 16 20

3 Pindstrup IF 9 6 1 2 32 - 13 19

4 Rougsø FF(OG) (1) 9 4 1 4 30 - 24 13

5 Rougsø FF (2) 9 4 1 4 14 - 17 13

6 Kolind/Perstrup 9 4 0 5 23 - 19 12

7 Auning IF 9 4 0 5 20 - 16 12

8 Ådalen IF 9 3 1 5 20 - 24 10

9 Østdjurs 91 9 2 0 7 9 - 45 6

10 Grenaa IF 9 1 0 8 7 - 31 3

Kvinde C2 (+15) 7M - Forår (Pulje 312)

7 Mands damer hygger sig på banen
af Jeanette Christiansen 
 
Vores 7 mands damehold har skrantet lidt i denne 
sæson, hvilket også fremgår af vores resultater, og 
det er faktisk på trods af at vi har rigtig mange damer 
i vores afdeling.

Vi håber dog at vi nu har løst problemet. Vi har i den 
senere tid arbejdet på at få et samarbejde om at 
køre med Brazil Football College. Nu lader det til at 
det er ved at falde på plads, så derfor vil der efter 
sommerferien være et samarbejde omkring vores 
 

 to dame hold. Det bliver et samarbejde, hvor vi skal 
hjælpe hinanden med at stille hold, dvs. at der bliver 
to dame hold i GIF regi, et 7 mands og et 11 mands 
hold. Det betyder at de “gamle” damer skal hjælpe 
Brazil pigerne og Brazil pigerne skal hjælpe med at 
spille på 7 mands holdet. På den her måde bliver der 
plads til alle, og vi håber at vi på sigt kan skabe nogle 
rigtig gode hold som kan komme ud og spille en 
masse fodbold.

Vi håber at dette samarbejde vil bære frugt og kunne 
tiltrække flere fodboldtossede piger til klubben.

Vi takker for forårs sæsonen, og håber på at se rigtig 
mange i efteråret.



Klub K V U T Score P

1 AC Norddjurs/GBIF 9 7 2 0 30 - 14 23

2 IF Midtdjurs 9 6 2 1 34 - 16 20

3 Pindstrup IF 9 6 1 2 32 - 13 19

4 Rougsø FF(OG) (1) 9 4 1 4 30 - 24 13

5 Rougsø FF (2) 9 4 1 4 14 - 17 13

6 Kolind/Perstrup 9 4 0 5 23 - 19 12

7 Auning IF 9 4 0 5 20 - 16 12

8 Ådalen IF 9 3 1 5 20 - 24 10

9 Østdjurs 91 9 2 0 7 9 - 45 6

10 Grenaa IF 9 1 0 8 7 - 31 3

Kom til fodboldfitness 
Grenaa IF

 to dame hold. Det bliver et samarbejde, hvor vi skal 
hjælpe hinanden med at stille hold, dvs. at der bliver 
to dame hold i GIF regi, et 7 mands og et 11 mands 
hold. Det betyder at de “gamle” damer skal hjælpe 
Brazil pigerne og Brazil pigerne skal hjælpe med at 
spille på 7 mands holdet. På den her måde bliver der 
plads til alle, og vi håber at vi på sigt kan skabe nogle 
rigtig gode hold som kan komme ud og spille en 
masse fodbold.

Vi håber at dette samarbejde vil bære frugt og kunne 
tiltrække flere fodboldtossede piger til klubben.

Vi takker for forårs sæsonen, og håber på at se rigtig 
mange i efteråret.

Fodbold fitness en succes
Fodbold hygge
af Jeanette Christiansen 
 
Fodbold fitness en succes 

Ballegård og jeg havde længe snakket om hvad 
der skulle til for at tiltrække flere damer til vores 
fodboldklub Jeg kom et forslagom vi skulle prøve 
at starte fodbold fitness op. 

Ballegård og jeg brugte de første mdr. i år på at 
få det hele strikket sammen på den rigtige måde, 
vi kontaktede DBU og fik holdt et møde med dem 
omkring hvordan vi gjorde det smartest. Også på 
grund af at vi jo faktisk havde et 7 mands dame 
hold i klubben, men bare gerne ville tiltrække lidt 
flere til træning. 

Den 14/3 gik vi så i luften med fodbold fitness for 
kvinder, og vi var jo lidt nervøse, om vi nu havde 
opbakning fra byens ”gamle” fodbolddamer, men 
vores tvivl blev gjort til skamme, der kom faktisk 
nogle damer som gerne ville ud og røre sig lidt. Vi 
har i gennem sæsonen være helt op til 15 damer, 
det er damer i alle aldre, mange damer har deres 
børn med til træning, og i mens mor træner leger 
børnene på multibanen eller med hinanden.  

Vi har også helt unge piger med, og selvom det 
er ”gamle” damer de spiller med er det godt trætte 
efter endt træning.

Vi har nu været igennem et forløb på 12 uger 
hvor vi har hygget os hver tirsdag aften, vi har 
lavet øvelser for det meste af kroppe, og vi har 
spillet fodbold, masser af fodbold. Vi griner og 
sludre, men træner alligevel seriøst, i hvert fald 
kan man mærke når man går hjem, at man har 
været til træning. D.13/6 var der sidste træning og 
vi satte bagefter og drak en øl og vand, for at høre 
om damerne havde haft noget ud af det, og det 
var et klart og rungende ja, og derfor forsætter 
vores lille fodbold fitness hold i næste sæson. 
Vi håber naturligvis, at der dukker flere damer 
op, som har lyst til at hygge sig med at spille lidt 
boldt.

Vores træning ligger tirsdag aften 18,30 -19,30 og 
alle er velkommen ung som gammel.

Vi håber at dette samarbejde vil bære frugt og 
kunne tiltrække flere fodboldtossede piger til 
klubben.

Vi takker for forårs sæsonen, og håber på at se 
rigtig mange i efteråret.
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