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Bestyrelsen

Bestyrelsesformand

frank kruse kristensen

Karl Rene Sørensen

marie nielsen

ledig post

Bent Hougaard

Lene Kudahl-Knudsen

frank.kristensen@grenaaif.dk

2069 5556

karl.rene.sorensen@grenaaif.dk

3195 1259

marie.nielsen@grenaaif.dk

2067 1725

bent.hougaard@grenaaif.dk

4084 6707

lecasmi@gmail.com

2328 9442

Bestyrelsesmedlem 
seniorudvalgsformand

Bestyrelsesmedlem 
ungdomsudvalgsformand

Bestyrelsesmedlem 
Ledig post

Bestyrelsesmedlem 
kasserer

Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsessekretær
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Indlæg fra formanden
af Frank Kruse Kristensen

 
 
I mit første indlæg som formand, vil jeg ikke 
komme så meget ind på hvad der er sket 
bagudrettet, da jeg ikke har den store indsigt 
i det, men vil derimod starte med at takke 
generalforsamlingen den 20. september 2016, 
for at overlade mig hvervet som formand for 
Grenaa IF Fodbold, efter Finn Pedersen, som 
man jo må sige, har gjort et fremragende 
arbejde for klubben. Det bliver en stor opgave 
at skulle gå i Finn’s fodspor.

Indenfor den nærmeste fremtid, vil jeg samle 
klubbens bestyrelse, udvalg og repræsentanter 
for at få gennemgået, hvad de forskellige i 
klubben har stået for i fortiden, og hvorhen vi i 
fællesskab skal sigte i fremtiden. Det bliver en 
spændende opgave, der ligger foran os, men 
med alle de frivillige ildsjæle, der er i klubben, 
kan jeg kun være særdeles positiv i det 
fremadrettede arbejde for Grenaa IF Fodbold.

Jeg vil som ny formand være med til at gøre 
Grenaa IF Fodbold til den første klub man 
tænker på, når man ønsker at spille fodbold. 
Både i den kammeratlige ånd, men også i 
den sportslige ånd, til glæde og gavn for såvel 
spillere og forældre, men faktisk også for hele 
Grenå by.

Jeg vil herfra ønske at I alle må få et fantastisk 
efterår, med masser af fodbold.

Frank Kruse Kristensen 
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.

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
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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

Seniorbolden ruller
Efter en god opstart, er vi der 
hvor en ny sæson “truer”. 
af Brian Engelund  
 
I skrivende stund, ruller 
seniorfodbolden fremad for 
klubbens 3 hold. I indeværende 
sæson spiller GIF-senior i serie 2, 
serie 5, og serie 6. Alle hold har her 
i efteråret klaret sig fint, og de er 
placeret i den bedre halvdel i deres 
respektive kredse. Trænerstaben 
for serie 2 består i dette efterår 
af Cheftræner Brian Engelund, 
assistenttræner Michael Hougaard, 
koordinator Hans Kurt Marx og 
vores uundværlige holdleder Per 
Larsen. Denne gruppe har de 
sidste 2 år arbejdet sammen om 
holdet, og der er ingen tvivl om det 
har givet noget kontinuitet. Holdet 
består af spillere, som formår at 
holde den fine balance mellem at 
være seriøse, og samtidig have en 
super social kultur på holdet. De vil 
rigtig gerne vinde kampe og ende 
højt oppe i deres række, men der 
skal også være plads til et spil dart 
og en øl eller sodavand efter kamp 
og træning. Når begge elementer 
er til stede i en trup, så er det en 
sand fornøjelse at være en del 
af teamet omkring spillerne. Der 
arbejdes godt og leveres til kamp 
og træning, samtidig med at vi altid 
går fra stadion med humøret i god 
behold. I skrivende stund ser vores 
kreds meget interessant ud, og vi 
er stadig fuldt ud med i kampen om 
de øverste pladser. Vores hold er 
forholdsvis ungt bestående primært 
af spillere fra årgangene 95 og 96, 
krydret med et par rutinerede herrer 
i anfører Winther, spydspidsen 
Stig Zacher og vores angrebsback 
Kasper Andersen. Efteråret startede 
lidt tungt, men som sæsonen 

er gået, har formen og spillet 
udviklet sig i den rigtige retning. Vi 
er fortrøstningsfulde til de sidste 
kampe her i efteråret, og så må vi 
se hvordan talentet rækker i denne 
meget lokale kreds. 

Omkring serie 5 og 6, så valgte 
Nikolaj Kristensen efter mange års 
tro tjeneste at stoppe som træner. 
En fuld fortjent tilbagetræden efter, 
at Nikolaj havde ydet og stadig 
yder en stor indsats i klubben. 
Afdelingen blev dog udfordret af, 
at det så sig hurtigt endog meget 
svært at få bemandet den ledige 
post. Gode råd var dyre, men det 
er jo når tingene spidser til, at man 
samles som gruppe. Undertegnede, 
Michael Hougaard, Thomas 
Carbach, Jareck Bieslawski samt 
Nikolaj Kristensen gav hinanden 
håndslag på, at spillerne ikke 
skulle lide under dette. Så i et 
tæt samarbejde, selvom Nikolaj 
egentlig var stoppet, fik vi nu samlet 
spillere til de enkelte hold. Det har 
fungeret rigtig godt i dette efterår, 
hvor spillet på de to hold til tider 
har været rigtig godt, samtidig med, 
at pointene også er kommet. Vi vil 
rigtig gerne have flere spillere til 
træning på serie 5 og 6, men dem 
som har været der, har kløet på 
med grum hals. Også på serie 5 og 
6 er det sociale liv også et meget 
vigtigt element. Der skal være plads 
til hyggen efter kampene, hvor 
de gamle anekdoter kan få en ny 

omgang i manegen, og nu måske 
med en anden “krølle” på historien. 
Det bliver spændende at følge 
de to hold i deres sidste kampe, 
hvor specielt serie 5 har spillet 
sig til i plads i toppen. Sidst vil vi 
i teamet sige tak for samarbejdet 
med vores link til bestyrelsen i 
form af seniorudvalgsformand Karl 
Rene Sørensen. Karl har nu været 
i denne position i snart et år, og 
det har været et meget positivt 
bekendtskab. Der er blevet taget 
hånd om de ting, der er opstået i 
løbet af sæsonen, og det foregår 
altid i god og konstruktiv tone. En 
seniorafdeling kan ikke fungere 
tilfredsstillende uden en lang 
række sponsorer, og dem har 
seniorafdelingen heldigvis mange 
af. En kæmpestor tak for støtten, 
som er med til at gøre det muligt 
at give spillere og trænere meget 
fine vilkår at træne og spille under. 
Sidst men ikke mindst, så skal der 
lyder en tak til stadionpersonalet. 
Vi har et fantastisk fodboldanlæg, 
som folk misunder os for fra nær 
og fjern, hvilket ikke kunne lade 
sig gøre uden det kæmpestore 
arbejde Grenå IC yder på banerne. 
Det er spillere og trænere meget 
taknemlig for. Ellers skal der da 
lyde en opfordring til den enkelte 
læser, om at komme på stadion for 
at nyde den fantastiske atmosfære, 
og selvfølgelig måske lige få 
den velkendte stadionplatte med 
dertilhørende våde varer. 

Kom på stadion og støt 
Grenaa IF serie 2

Entre  
kr,- 20,-

Pensionister og børn 
under 16 år gratis adgang



Nørregade 2 - 8500 Grenaa
Tlf. 8632 3222

Mail: grenaa@expert.dk
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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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Målmanden i moderne fodbold bliver i stigende grad kampafgørende. De seneste slutrunder og finaler 
ved Kattegat Cup er et godt bevis på hvor vigtig målmandens rolle er.

Derfor ønsker Kattegat Cup og Grenaa IF 
Fodbold at styrke indsatsen omkring træning og 
uddannelse af dygtige målmænd.

Målmandstræningen foregår i grupper, således 
målmændene trænes som et målmandsteam for 
at opnå synergieffekt målmændene i mellem. Der 
tages udgangspunkt i den enkeltes færdigheder og 
udviklingspotentiale.

Målmandstræningen er for drenge og piger på alle 
niveauer og i alderen 10 - 18 år.

Deltagerne vil blive delt ind efter alder og niveau, 
så alle opnår udvikling og fokus præcis på dem 
selv.

Målmænd fra alle klubber kan deltage. 

Målmænd fra Grenaa IF kan i tilmeldingen ansøge 
om et fuldt betalt målmandslegat. 

Eneste krav, er at man møder op til alle træninger.  
 
Målmandstræning afvikles af højtkvalificerede 
målmandstrænere fra Brazil Football Collage i 
Grenaa og består af grundlæggende øvelser, 
forståelse for spillet.

Ud fra grundlæggende målmandsprincipper bygger vi målmanden op fra bunden, giver de værktøjer, 
der skal bruges i moderne fodbold. Der arbejdes med gribeteknik, springteknik, placering og timing.

Læs mere på grenaaif.dk/goalkeeper-academy

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

Kattegat Cup lancerer målmandsakademi 
Kattegat Cup Goalkeeper Academy
af Frederik Nicolajsen

Målmandstræner Ricardo Grahl
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Fodboldskole i Grenaa IF i uge 26 2016
af Lasse Ravnsbæk

I uge 26 var der igen fodboldskole i Grenaa IF, 48 piger og 96 drenge  var klar mandag morgen kl 9.00 
på tribunen på stadion, og blev fordelt i 9 grupper, 3 pigegrupper og 6 drengegrupper.

Mange havde været med før, men der var også omkring 35 drenge og piger der var på fodboldskole for 
første gang, og de sad og ventede i spænding på hvem de skulle i gruppe med.

Som vi plejer skal vi jo lige sige godmorgen med en rigtig fodboldhilsen, det har de sidste år været den 
som hedder en ”Fenerbache”, men i år kom Jonas Basse på banen med den hilsen som Islands fans 
brugte til EM 2016, lad os kalde den en ”Huh huh” og den blev virkelig et hit, den blev sidst på ugen 
optaget på video og er set over 35.000 gange på nettet  SÅDAN, hvis du ikke har set den kan den 
stadig findes på hjemmesiden.

2 ledere, 19 trænere, 4 hjælpere havde valgt at bruge en uge af sommerferien på fodboldskolen, og 
stod klar, da grupperne blev fordelt, og gik ud på de 5 baner der var gjort klar, nyklippede, med streger 
og mål.

Det kan være en stor mundfuld at blive træner for 16 drenge eller piger på 7-9 år, den første dag er 
det som når en landmand sender køerne på græs første gang efter vinteren. . . . der er fart på og der 
bliver slået med halen, mange af de nye skal også lige lære hvad det betyder at være på fodboldskole, 
men i løbet af ugen blev det mere normale tilstande, det så man blandt andet da Chris og Anders kom 
gående med deres gruppe råbende/syngende i brandrækker på vej til fotografering tirsdag formiddag, 
fantastisk

Imens der blev trænet på de mange baner var der travlhed i klubhuset med at gøre frugt klar. 
Frugtlageret sponsorerede frugt, der blev skåret i skiver og serveret på banerne.

Samtidig blev der af Ejvind og Bente forberedt til middagsmad, da der var 170 der skulle spises af var 
der trængsel i klubhuset og på tribunen, der var omkring 125 spillere og trænere der havde tilmeldt sig 
madordningen, hvor vi hver dag fik leveret mad fra Lottes mad, og det var meget populært. Især de par 
dage hvor det var regn og rusk var det dejligt at komme ind og få en gang varm pasta med kødsauce, 
lasagne eller kylling i karry.

På banerne var de godt gang i træningen, hvor de ældste kunne køre de fleste af øvelserne fra 
DBU´s trænerhæfte, var der ved de mindste mere behov for en lille timeout i ny og næ, for 6 timer 
med koncentration og øvelser, det er det de færreste der kan klare. De små pauser blev brugt til små 
kampe, og til at øve straffespark til den store straffesparkskonkurrence fredag.
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jyske 3-bold på besøg i grenaa if
af Lasse Ravnsbæk og Brian Søndergaard

Lørdag den 21/5 blev der i Grenaa afholdt Jyske 
3-bold storstævne.

Stævnet blev afviklet i samarbejde mellem DBU, 
Jyske Bank og Grenaa IF.

Det blev en fantastisk dag med rigtig meget 
fodbold, ca. 300 piger og drenge på 82 hold 
afviklede omkring 175 kampe på de små baner 
med bander, der tog sig flot ud da de var opstillet 
på bane 1 foran klubhuset.

Når rammerne omkring er så fine, med 
hoppeborg til de mindste, og friske medarbejdere 
fra Jyske Bank der serverer gratis kaffe til de 
voksne, samtidig med at der kan købes sunde 
snacks som vand, frugt og nødder i teltet, så kan 
det kun blive en god dag.

Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser 
under og efter stævnet, som også er et super 
børnestævne.

Med turneringsformen 3:3 og bander omkring 
banen, giver det rigtig mange boldberøringer og 
et intens spil, hvor der hele tiden sker noget.

Der tælles ikke mål til stævnet og alle er vindere 
og får overrakt guldmedalje på sejrspodiet.

Det er fantastisk at se de yngste spillere der 
kun er 4 år, give den fuld gas på banen, og ikke 
mindst se deres glæde da de stod på podiet 
bagefter og fik deres første guldmedalje, men 
også de ældste spillere på 10-11 år havde nogen 
fantastiske kampe på de små baner.

At få sådan et stævne op at stå er en stor 

omgang. Der skal bruges mange hjælpere til 
opstilling, nedtagning, dommere, frugt skærere, 
frugt og vandsælgere, og kiosk vagter, hvoraf 
de første 20 personer mødte op kl 6.45 for at 
begynde at stille baner, telte, hoppeborge og 
meget andet op.

Flere af dem der mødte op fra morgenen var med 
hele dagen til det hele var pakket sammen igen 
omkring kl 16.00. FANTASTISK.

Det er ikke til at begynde at nævne navne på de 
mange hjælpere, men en vil jeg lige nævne. Den 
14 årige Frederik Taylor, der er hjælpetræner for 
U12 pigerne, mødte op fra morgenen og stillede 
baner op, og var derefter dommer. Hvor er det 
bare super når de unge mennesker vi har i 
klubben gør en indsats.

Derudover vil vi sige tak til Frugtlageret v/Mads 
Plougmann der sponsorerede frugt til stævnet.

Jyske Bank skal også have en stor tak, for 
deres store arbejde for at få stævnet til Grenaa, 
især Annette Smed Busse der var bankens 
kontaktperson ydede en stor indsats inden 
stævnet, og på selve dagen var hele Grenaa 
afdelingen jo i fuld gang, og med højt humør.

Vi håber virkelig at vi får mulighed for at få dette 
fantastiske børnestævne til Grenaa en anden 
gang.

Ps. Vi fik som tak for afholdt stævne 5.000,- kr. af 
DBU til at afholde kursus for, pengene er brugt på 
kurset Børnefodboldens basis, som blev afholdt i 
Grenaa den 13/8 for 15 af vores børnetrænere.
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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
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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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 afholdes 3. og 4. juledag i 
Grenaa Idrætscenters to haller. Vi er igang med 
at samle et hold der skal stå for afviklingen af 
dette fantastiske julestævne. 

Vil du give en hånd med?
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.

I 2015 deltog 125 hold og det skulle vi gerne 
opnå igen, så vi kan få fyldt banerne op alle 
dage. 

Vi har igen i år entreret med mobildiskotek 
M&M, der skal give en fantakstisk stemning 
under finalekampene og præmieoverrækkelsen.
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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!

I FC Djursland har vi fået vendt nedturen, der gik 
fra 2. division og til serie 1. I  foråret rykkede  FC 
Djursland op i jyllandsserien, hvor vi spiller nu.

Dette er sket på trods af, at vi har skåret meget 
ned for forbruget, for at stabiliserer økonomien.

FC Djursland har indledt et samarbejde med 
Brazil Football College, hvor vi også har hentet 
cheftræner brasilianske Aroldo Strack, der har 
boet i Danmark i 15 år.

FC Djursland satser meget på at bruge lokale 
unge fodboldspillere som udvikles sammen med 
Brazil Football College. I FC Djursland vil vi også 
kunne se 3-4 brasilianske fodboldspillere, som er 
kommet til for at hjælpe med at få holdet op på 
et højere niveau og det er lykkes. Med de mange 
unge dygtige fodboldspillere, der er i Grenaa IF 
er jeg sikker på at fremtiden ser godt ud for FC 
Djursland.

På generalforsamlingen den 22. september blev 
Søren Hansen og Ole Svit valgt ind i bestyrelsen 

som repræsentanter for Grenaa IF. 

Thomas Larsen og Jan Thomsen valgte i 
september måned at træde ud af bestyrelsen.

Søren Hansen, der til daglig blandt andet er 
koordinator for Brazil Football College, er valgt  
til bestyrelsesformand, mens Ole Svit, direktør 
for Viden Djurs, træder ind som menigt medlem 
af bestyrelsen. Herudover indtræder Benny 
Sørensen igen ind i FC Djurslands bestyrelse.

Nyt fra FC Djursland
Ny bestyrelsesformand
af Finn Pedersen

Bestyrelsesformand Søren Hoffmann Hansen
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Lasse ravnsbæk hædret
Dansk træner union hædrer ildsjæl i grenaa if
af Jørgen Hansen

Dansk Træner Union kårer 6 gange om året en 
ildsjæl i de danske fodboldklubber. En person, som 
sjældent kommer i medierne, men som gør et stort 
stykke uegennyttigt arbejde for børn og unge. En, 
som hører til den gruppe af mennesker, som holder 
fast i den gamle danske tradition om det frivillige 
arbejdes betydning for børns udvikling. En yppig 
repræsentant for denne gruppe er Lasse Ravnsbæk, 
Grenaa I.F.

Efter indstilling fra Bent Olsen var vi ikke i tvivl om 
berettigelsen af kåringen med en medfølgende 
tøjgave fra PUMA. 

- Lasse har gennem længere tid ydet en stor indsats 
i klubben. Han er meget socialt indstillet for at få 
alle børn med samtidig med, at det lykkes ham som 
træner at få forældrene involveret i arbejdet. Har han 
en fornemmelse for, at spillerne gerne vil mødes, 
kan han hurtigt samle en stor flok ved at rundsende 
en sms om, at man mødes ved aktivitetsområdet, 
siger Bent Olsen.

Fra senior- til børnetræner.
Efter at have afsluttet sin egen aktive karriere 
som fodboldspiller i Grenaa I.F. begyndte han på 
sin trænerkarriere som træner i seniorrækkerne 
i lokalområdet, men da børnene – en dreng 
og en pige – begyndte at blive lidt ældre, trak 
børnetræningen mere end seniortræningen. Da 
sønnen spillede U-6 var det derfor med far som 
træner, og senere da datteren begyndte at spille 
fodbold også, måtte Lasse i ligestillingens navn også 
være træner for hende. Så i dag er han sammen 2 
andre trænere træner for U-12 drenge og medtræner 
for U-10 piger dvs 4 dage med træning samt 
kampene derudover.

Fodboldskolen i børnenes sommerferie har de 
seneste 4 år også været Lasses ansvarsområde og 
er vokset fra 64 deltagere til i år 144.

Uafbrudt fremgang.
Hvis man har sagt ja til at være træner i Grenaa I.F. 
og måske er lidt usikker på, hvordan man skal gribe 
det an, er det Lasse, som hjælper en i gang, indtil 
man har fået hold på trænergerningen.

Det var også Lasse, som fik startet et 
ungdomsudvalg, som kunne være med til at skabe 
endnu mere fællesskab i børnefodboldafdelingen, 
som har vokset sig enormt stor i løbet af de 6 år 
Lasse har været med i afdelingen. Det er ikke 
noget, der bare kommer af sig selv, men det kræver 
informationer ud til børnene og deres forældre samt 
seriøst arbejde, når børnene så dukker op. 

DBU-Jylland får også gavn af arbejdet i Grenaa, idet 
Lasse er med i region 3’s børnegruppe, hvor man 
mødes 4 – 5 gange om året for at udveksle ideer.

Et døgn som prof.
En oplevelse, som drengene på U-12 holdet aldrig 
glemmer, fandt sted, da de var U-9 spillere og skulle 
leve et døgn som professionelle spillere. Det foregik 
hos F.C. Randers en fredag fra kl. 15.00 til lørdag 
til kl. 15.00. De kom helt tæt på de professionelle 
spilleres hverdag med bl.a. behandling af deres 
fysioterapeuter og massører.

En næste stor oplevelse, som Lasse arbejder for er 
en udlandstur til næste år.

Penge er altid en god hjælp.
Grenaa er en fin klub at være en ildsjæl i, fordi 
klubben værdsætter trænernes engagement ved at 
have ressourcer til at følge op på trænernes behov 
for uddannelse og gode faciliteter. En virkelig vigtig 
kilde til dette arbejde er Kattegat Cuppen, som 
skaber penge, som kommer byens egne børn til 
gode.

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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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

• 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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Kattegat Cup 2016
Danmarks hyggeligste fodboldturnering for ungdomshold

tak for et fantastisk stævne
af Frederik Nicolajsen

Kattegat Cup stævneledelsen takker for et 
fantastisk Kattegat Cup 2016. 

370 frivillige skabte rammerne for 
gennemførelsen af Danmarks hyggeligste 
fodboldturnering for ungdomshold. 2012 spillere 
fra 5 lande fordelt på 165 hold spillede 434 
kampe om 47 pokaler.

Stor tak til alle der støtter Kattegat Cup.

Ambassadørkonkurrence
Under Kattegat Cup blev Piger 
årgang 2003 udtrukket som vinder af 
Ambassadørkonkurrencen.  

Jeanette Rønde Nielsen modtog 
ambassadørpræmien på et gavekort på kr. 
1.000,- til SPORT 24 samt årgangspræmien på 
kr. 5.000,- til holdkassen.

Hjælper Konkurrencen
Vindere af Kattegat Cup Hjælperkonkurrencen:

Baban Eliassi 
Egon Rasmussen 
Flemming Pedersen 
Helle Graversen 
Jørgen Holm Kastanievej 
Kaj Bakmand 
Lars Jørgensen 
Michael Hansen 
Stine Johansen 
Vicky Thygesen

Kattegat cup ambassadør 2017
Hver årgang skal udnævne Kattegat Cup 
Ambassadør til Kattegat Cup 2017, så banker 
dit hjerte for at give en hånd med så kontakt din 
træner eller Kattegat Cup udvalget.

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

Søndergade 7– 9 • Telefon 8632 0299
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U12 drengene KampReferat
sidste puljekamp under kattegat cup 2016 inden finalerunden mellem GIF vs. ØVI/TTB
af Lars Jensen

Grenaa IF´s legendariske træner Thomas ”Drillo” Carbac (selvfølgelig i gummistøvler) udtaler: 
Selvom det er top mod bund i puljen, så skal der stadig være fokus på kampen. Vi skal score et mål 
mere end de andre for at vinde puljen.

Holdopstilling GIF:

Noah, Hamza, Mikkel, Oliver, Martin, Marcus, Magnus B. J., Magnus A., Emil, Jeppe, August, Hector.

Grenaa IF viste kampgejst fra første fløjt og scorede til 1 – 0 i første minut. Herefter var GIF 
spilstyrende, og de viste flere fine angreb med store chancer, og Noah (målmanden) rørte bolden 
første gang efter 10 min. De scorede flere gange i første halvleg og det lignede en storsejr til GIF.

De førte 7 – 0 ved pausen.

Efter pausen valgte GIF at spare på kræfterne, og ØVI/TTB kom mere frem på banen. Det 
resulterede i 1 mål og flere skud, men Noah lavede et par super redninger, så det blev ved det ene 
mål. I de sidste 5 min overtog GIF igen kampen og havde flere gode forsøg, men det blev ikke til flere 
scoringer.

Kampen endte 7 – 1, og dermed vandt GIF puljen.

Nu ventede så finalen. Denne tabte de desværre med 2 – 1 til GIF Hvid.

Kampens detalje: August ligger bolden indover, og Marcus flugter 1. gang. Et super mål.

Kampens spiller: Hamza – Han har stor spilforståelse. Han er løbestærk og styrer midtbanen rigtig 
godt med hans overblik og gode afleveringer.

Hector og Hamza udtaler: 

Det er rigtig fedt at deltage i Kattegat Cup. Det er sjovt at møde hold fra andre lande, og de glæder 
sig til at skulle spille finale. Det er bare ikke så sjovt, når det er mod det andet GIF hold.

Hamza blev meget overrasket over, at han blev udnævnt til kampens spiller, for som han sagde: Jeg 
er jo ikke topscorer.
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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 

Bent Hougaard 
E-mail: bent.hougaard@grenaaif.dk 
Tlf: 40 84 67 07
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U10 piger kampreferat Grenaa 2 if vs grenaa if 3 
Kattetgatcup`s sidste dage bød på masser af spænding og  dramatik for Grenaa IF`s u 10 piger
af Thyge Traulsen

Pigernes ekstraordinære evner 
på og udenfor banen viste sig 
ved, at glade, dansende og 
strålende stolte piger indtog alle 3 
podiepladser, da de sidste kampe 
var fløjtet af.

Jeg havde fornøjelsen at 
overvære finalekampen mellem 
Grenaa 2 og Grenaa 3. 

Det var en intens affære med 
rigeligt med målchancer. Jeg 
vil invitere jer, til at genopleve 
kampen en yderligere gang.

Søndag morgen, kl. 9.00. Det 
snævre rum mellem bane 5.1 
og 5.2 er fyldt grundigt op med 
forventningsfulde spillere, forældre 
og bedsteforældre. Ca. 70 tilskuer 
hepper og får til tider kaffen galt i 
halsen, hvis man altså tog slurken 
i et af de mange dramatiske 
øjeblikke i kampens løb.

Grenaa IF 2 i hvide trøjer 
og Grenaa IF 3 iført orange 
overtrækstrøjer er klar fra første 
fløjt.

Allerede i de indledende minutter 
viser GIF 2`s Nanna R. at man 
skulle afpasse indtagelsen af 
kaffen godt. 2  hurtige sololøb 
over den højre side af banen 
med klasse afslutninger på mål 
afkræver GIF 3`s målmænd 
Mia gode reflekser. Hun parer 
og holder kampen åben. I disse 
minutter tager GIF 2 føring i 
kampen og  presser GIF 3 langt 
tilbage. GIF 3`s Mille er flere 
gange endestation for GIF 2`s 

ihærdige angreb.

Kampen tager en overraskende 
drejning i 7. minut, da GIF 
3`s Nana V. afslutter fra tæt 
på baglinjen langt ude mod 
hjørneflaget. Udefra ligner det 
en udsigtsløs position til en 
afslutning. Men alle spillere og 
tilskuere få lov til at opleve, at der 
er plads til kunstværker på en 
fodboldbane også… i en lang blød 
bue og med en fart der tillader alle 
at nyde enhver detalje af skuddet, 
ruller bolden i det lange hjørne af 
målet. 0-1til GIF 3. 

Nogle er lige ved at sprænge 
af glæde og deres glæde kan 
høres langt omkring, andre ryster 
hovederne og bliver meget stille…
sådan kan foldboldkampe udvikle 
sig. 

GIF 3`s pres øges efter føringen. 
Rosa Margrethe`s afslutning  på 
stolpen er højdepunktet i de sidste 
minutter af første halvleg.

Med 2. halvleg kommer GIF 2`s 
energi tilbage. GIF 3 bliver presset 
tilbage, men Mille omgivet af 
hårdt arbejdende forsvarsspillere 
forhindrer de fleste af GIF 2`s 
chancer. Det er i denne fase af 
kampen at Mille får spillet sig op 
til kampens spiller, da hun med 
ro og overblik afviser angreb 
på angreb af modstanderne. Alt 
imens hun med kølige driblinger 
og afleveringer åbner op for 
modangrebene.

 

Kampens detalje lever GIF 2`s 
Nanna R. i 2. halvlege`s 10. minut.  

Et øjeblik bliver det stille på 
sidelinjen, da vi i fællesskab 
nyder hendes sololøb. Gennem 
en ansamling af mod- og 
medspillere fører hun bolden 
tæt ved den stærke højre fod. 
Nanna R. kommer også fri for 
den målmanden Mia. Et tørt huk,  
bolden suser forbi Mia, et hult 
metallisk klonk, da bolden rammer 
højre inderstolpe efterfulgt af total 
stilhed, mens alle følger boldens 
lige løb over målstregen mod 
venstre stolpe. Næste lyd er igen 
den hule metalliske lyd, da bolden 
rammer venstre inderstolpe og 
ryger ude i målmandsfeltet igen.  
Høje skrig sætter endepunktet 
på dette forrygende øjeblik af 
kampen.

Wow, hvor var jeg glad for, at jeg 
fik mulighed for at være med.

Intense minutter følger efter denne 
chance. GIF 3`s Caroline tager 
en afslutning gennem benene på 
forsvaret, bolden bliver dog godt 
og sikkert grebet af målmanden.

GIF 2`s Cecilie afslutning kunne 
godt have ført kampen videre til 
en straffesparkskonkurrence, men 
bolden smutter forbi målet lige ved 
siden af højre stolpe.

Dommeren slutter fodboldfesten 
efter 30 minutters fed fodbold. 

Vi glæder og os til at følge jer i 
årene der kommer.

22



Nyt fra ungdomsudvalget
Ny formand i ungdomsudvalget
af Marie Nielsen

Ærlighed betaler sig
God stil af baraa Almohammad
af Frederik Nicolajsen

Fredag under Kattegat Cup kommer en dreng op på stævnekontoret og henvender sig til 
stævneleder Brian Engelund. “Jeg har fundet denne her uden for”, siger han og rækker Brian en 
våd hundredekroneseddel. Brian takker 
Baraa for at aflevere pengene og aftaler, 
at hvis ikke der kommer nogen og 
efterlyser sedlen, så er der en findeløn til 
ham. Et par uger efter bliver Baraa kaldt 
ind i kiosken. Lidt nervøs og uden helt at 
vide, hvad der venter ham går han hen 
til Brian. 
 
“Stor ros for din ærlighed. Man bliver helt 
stolt når man oplever, at en af klubbens 
drenge udviser så god stil”, siger Brian 
Engelund.

Baraa har længe sparet sammen til en 
ny fodbold så han vidste godt hvad de 
hundrede kroner han fik i findeløn skulle 
bruges til.

 
Der ligger et stort arbejde foran os, specielt på trænersiden er 
vi udfordret, når der skal findes nye trænere til vores dygtige 
fodboldspillere.”

Det er vigtigt for os, at vi har spillere som elsker at komme til fodbold, 
og ligeså vigtigt er det også at vores trænere er engageret og får den 
uddannelse som der er behov for.

Vi har netop gennemført et trænerkursus for vores trænere til de små 
årgange, det er dejligt at der er så stor opbakning til det.

Vi har fået alle trænerposter besat til den kommende sæson 2016-
2017, dog mangler vi en træner mere til vores dygtige U13/U14 piger. 
Så hvis vi har en som har lyst til at være træner, så tag kontakt til mig 
hurtigst muligt. Så har vi nogle piger og forældre som bliver meget 
glade. Der er i forvejen 2 trænere på holdet, men årgangen er stor og 
der er behov for ekstra kræfter.

Nu begynder forberedelserne snart til vores indendørs stævne i juledagene. Her har vi også brug for 
kræfter. Vi har brug for flere kræfter til at løfte de opgaver som vi har i Grenaa IF, så sig endelig til og 
ikke hold jer tilbage. Vi kan bruge alle som ønsker at forbedre vores klub.

Vi er taknemmelig for at vi har trænere og medhjælpere som er så engageret i Grenaa IF, og har 
mulighed for at bruge deres fritid på at træne vores piger og drenge.

Vi ønsker alle en god sæson 2016/2017.

Marie Nielsen er mor til Martin, 
der spiller for Grenaa IF’s 2004 
drenge.

23



U14 drenge Kampreferat 
Grenaa IF vs Nanset 
(Norge)
Der var lagt op til en spændende 
kamp med et medlevende publikum
af Lasse Ravnsbæk

Der var lagt op til en spændende 
kamp, med et medlevende 
publikum, der skulle afgøre om 
Grenaa IF eller Nanset skulle gå 
videre fra puljen.

Grenaa If fik en fantastisk start 
da de allerede efter 15 sekunder 
bragte sig foran med 1-0 på et 
mål af Benjamin, efter flot opspil 
fra Vilhelm og Silas.

Grenaa fortsatte med at sidde 
på spillet, uden dog at blive rigtig 
farlige.

Efter 7 minutter får Nanset 
fremtvunget et hjørnespark, 
hvor en nærgående forsøg bliver 
reddet til endnu et hjørne af 
Thais, og på dette hjørne stiger 
en af de fysisk stærke Norske 
spillere flot til vejrs og header flot 
bolden i nettet.

Efter 1-1 målet bølger spillet 
lidt frem og tilbage, Vilhelm har 
et flot skud, som den Norske 
målmand redder i det højre 
hjørne.

Kort før pausen er en kontra 
tæt på at give Norsk føring, 
men Thais kommer godt ud 
og gør målet lille. I pausen 
bliver der snakket om at man 
skal investere noget mere i 
nærkampene, tage ansvar og 
spille op over kanterne.

Og det starter lige sådan, 
Grenaa IF sætter sig på kampen, 
og efter 2 minutter skyder 
Mathias på stolpen, og Silas 
følger op, desværre uden held.

Lidt senere er det Christian der 
tager en tur frem i højre side og 
skyder snært over mål.

Den sidste halvdel af 2. halvleg 
er det Nanset der prøver at 
presse på for at give det mål de 
skal bruge for at gå videre, og 
et godt hovedstød over Thais 
rammer stolpen, men her er 
Thais hurtig over bolden igen, og 
med 7 min igen redder han flot 
et frispark i det ene målhjørne, 
og med 4 minutter igen er det 
stolpen der hjælper Grenaa 
holdet frem til slutresultatet 
1-1, der giver Grenaa IF 
førstepladsen i puljen.

Hos Grenaa spillede Rune, 
Christian og Mathias med stor 
ro i forsvaret og var med til at 
bygge spillet godt op, og på den 
centrale midtbane fik Vilhelm 
fordelt boldene godt til kanterne 
Gian og Silas, hvor især Gian 
i 1. halvleg med sin hurtighed 
og driblinger, drev gæk med de 
Norske gæster.

Fra bænken kom Janick ind og 
ydede en god arbejdsindsats, 
og det samme gjorde David, 
der virkelig fulgte op på det 
der blev snakket om i pausen 
og investerede alt hvad han 
kunne, det betød at han måtte 
have en lille pause efter et hårdt 
sammenstød med en ”Norsk 
klippe” som kostede en øm 
skulder.

Efter kampen udtalte Janick, 
at det havde været en hård 
kamp mod det stærke Norske 
hold, David var klar igen efter 
sin hårde nærkamp, Mathias 
mente de havde godt styr på 
modstanderen, men bliver sat 
under pres mod slutningen, 
Rune udtaler at det var en hård 

kamp, og at Grenaa efter en god 
start ikke formår at score på de 
chancer de får, og derfor er det 
spændende til det sidste.

KAMPENS SPILLER:
Mathias spillede en rigtig god 
kamp, hurtig, aggressiv og med 
et godt blik for spillet. Han er en 
vigtig spiller, der går forrest og 
også dirigerer meget med sine 
holdkammerater på banen (Han 
snakker meget, hvor har han det 
fra??)

KAMPENS DETALJE:
Det hurtige mål til Grenaa 
efter kun 15 sekunder, en god 
aflevering fra Vilhelm til venstre 
kant Silas, der slår bolden fladt 
i feltet, her får målmanden ikke 
fat på bolden, og Benjamin står 
der hvor en angriber skal, 1-0 og 
drømmestart.

Grenaa IF måtte tage til takke 
med en 4. plads i turneringen 
efter at have tabt i semifinalen 
mod et meget stærkt hold 
fra Tyskland, og herefter 
en tabt bronze kamp mod 
holdkammeraterne fra Grenaa IF 
2 efter straffesparks konkurrence. 
Tilskuere: ca. 72

Dommer: Nadine

Holdet: 1: Thais, 3: Rune, 4: 
Gian, 5: Vilhelm, 6: Mathias 
(A), 7: Benjamin, 8: David, 9: 
Christian, 10: Janick, 11: Silas.    
Skadet: Andreas.   Trænere: 
Jesper og Niels

1´ 1-0 Benjamin

8´ 1-1
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INdvielse af kattegat Cup aktivitetsbanen
det frivilliges arbejde bærer frugt i grenaa if fodbold
af Frederik Nicolajsen

Kattegat Cup indvier ny aktivitetsbane på hsm arena
Lørdag den 20. august indviede Kattegat Cup en ny aktivitetsbane på HSM Arena. Aktivitetsbanen 
ligger i forbindelse med Kattegat Cup kunstgræsbanen og giver helt nye træningsmuligheder, siger 
projektleder Frederik Nicolajsen.

”Vi håber med dette nye aktiv på HSM Arena, at kunne give vores dygtige trænere og spillere nye 
muligheder for at styrke de tekniske færdigheder samtidig med, at vi kan have det rigtig sjovt.”

Formand for Kultur- og udviklingsudvalget Else Søjmark stod sammen med Frederik Nicolajsen fra 
Kattegat Cup udvalget for selve indvielsen. Else Søjmark udtaler: ”Med dette anlæg – denne nye 
aktivitetsbane - får børn og unge i Grenaa og hele Norddjurs Kommune endnu et nyt, spændende sted, 
hvor de kan være aktive og bruge både ben og hoveder på én gang. Banen tjener dermed et meget 
vigtigt formål”.

”Aktivitetsbanen er åben for alle, uanset om man er medlem af fodboldklubben eller ej. Jeg håber, den 
vil tiltrække rigtig mange og blive en kilde til adskillige timers leg, læring og udfoldelse. Helt på linje 
med visionerne i kommunens kultur- og fritidspolitik.

Og så er det jo Kattegat Cup, som har gjort banen mulig. I Kattegat Cups formålsparagraf står, at 
overskuddet skal gå til børne-og ungdomsfodbolden. Og det må man da klart sige, at dette nye anlæg 
er et flot eksempel på. 
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Kattegat Cup har igennem årene udviklet sig til et stort, succesfyldt stævne, som igen og igen 
tiltrækker børn og unge fra en lang række lande. Kattegat Cup er en tilbagevendende begivenhed, 
som vi er kendt for langt uden for kommunens og landets grænser – en begivenhed som vi i Norddjurs 
og Grenaa er meget stolte af. Ikke mindst fordi stævnet altid er flot organiseret, sjovt, medrivende og 
samlende for både stævnets deltagere og gæster - herunder de mange af kommunens borgere, der 
med glæde møder op og følger kampene.

Forældre, trænere og spillere kommer til byen og oplever en stor kvalitet i den måde, det hele løber 
af stablen på. En stor del af forklaringen på Kattegat Cups store succes ligger i den kæmpe frivillige 
indsats, som ydes. Det er takket være de mange, mange timers frivillige arbejde, at det hele fungerer.”

Aktivitetsbanen er primært finansieret af overskud fra Kattegat Cup.

“Aktivitetsbanen, der bl.a. består af en e-wall, fodboldtennis, balanceredskaber, parkourbane og 
2 pannabaner, er frugten af det kæmpe store frivillige arbejde vi har i Grenaa IF Fodbold”, udtaler 
Frederik Nicolajsen. 

 Andre sponsorer ud over Kattegat Cup er:

• Gert Svith 
• BP Electric 
• Grenaa Idrætscenter

Djurslands Bank var vært for kaffe og kage til alle de fremmødte.
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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:

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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u12 piger Kampreferat - Grenaa IF B vs Skødstrup 1-2
På midten fordelte og dirigerede Dicte godt med sine holdkammerater

af Jesper Skoven

Kampen mod Skødstrup var 
rækkens sidste og resultatet ville 
afgøre hvilke hold som kom i 
finalen. Tidligere på dagen havde 
Grenaa IF A slået Skødstrup 1-0, 
og håbede nu på, at Grenaa IF 
B ville vinde eller spille uafgjort, 
hvilket ville betyde at finalen ville 
være et rent Grenaa anliggende.

Men først var der jo en kamp 
som skulle spilles. Da den kom 
i gang var det med GIF som 
det boldbesiddende mandskab. 
GIF pigerne spillede flot 
sammen men det var småt med 
chancerne. 

På midten fordelte og 
dirigerede Dicte godt med sine 
holdkammerater. Når der var 
optræk til farlige angreb var det 
oftest fra fløjen, hvor lynhurtige 
Frida husere for U12 pigerne. 
Men de tilløb der var til chancer 
fik Skødstrup flot forpurret ved 
konsekvent forsvarsarbejde lige 
udenfor feltet. Jeg har ikke tal på 
hvor mange gange bolden blev 
sparket ud over sidelinien, hvilket 
var yderst effektivt i forhold til at 
bryde GIF´s opspil og dominans.

Bedste forsøg i første halvleg var 
et gennembrud på højre kant af 
Frida som ligger bolden skråt 
tilbage til Dicte, som dog ikke 
rammer målet. Flot opspil og god 
chance for GIF pigerne.

Bedst som GIF presser på, så 
skete det som ofte sker i fodbold. 
Skødstrup fik en halv chance 
og med en forkølet afslutning 
blev Ronja snydt i målet . 
1-0 til Skødstrup, hvilket var 
halvlegstillingen.

I anden halvleg havde Skødstrup 
fokus på at holde sin føring, så 
de spillede med en disiplineret 
defensiv, hvor især deres bagerst 

mand var i øjenfaldende.

GIF pressede på, men savnede 
afslutninger. Oppe foran løb 
Johanne efter alle bolde, 
men i dag havde hun ikke 
held med sine driblinger og 
førstegangsberøringer, så hun 
kom ikke frem til afslutninger 
og blev senere i anden halvleg 
skiftet ud med Isabell.

Midt i halvlegen erobrede 
Skødstrup bolden uden for feltet 
og med et par gode afleveringer 
endte bolden hos deres angriber 
som kvitterede med en hårdt 
skud uden chance for Ronja 
i målet. Fortjent eller ej… 
Skødstrups forsøg ramte målet 
og det gjorde GIF pigernes ikke 
i dag. Og dog for pludselig tog 
Frida et rush op ad venstre kant, 
rundede et par modstander og 
afleverede bolden til indskiftede 
Isabell, som stærkt presset 
scorer til 1-2.

Nærmere kom pigerne ikke. 
For Grenaa B betød nederlaget 
ingenting, de røg i finalen mod 
Skødstrup, men Grenaa A blev 
sorteper i finalespillet.

Søndagens finale blev vundet af 
GIF B over Skødstrup efter 0-0 
og straffespark.

GIF pigerne sparkede sikkert 
deres forsøg i kassen og da Nila 
flot klarede to af Skødstrups 
forsøg. Ja så vandt GIF B 
Kattegat Cup 2016.

Kampens spiller:
Dicte er anfører og spiller midt/
midt på GIF U 12, og det gør hun 
rigtig godt. 

Dicte startede i GIF for et par 
år siden inden da spillede 
hun sammen med drengene i 

Østdjurs. Hun fortæller selv, at 
det har lært hende, at gå til den i 
nærkampe.

På banen ser man med det 
samme, at Dicte er en spiller 
som går forrest. Derudover 
udstråler hun ro og overblik. Hun 
går til den i nærkampene og er 
ikke bange for at dirigere sine 
med spillere. 

Kampens detalje:
Ved kampens mål viste Frida 
sine mange flotte kvaliteter. Hun 
er både hurtig med bold og 
uden bold. Så da hun tog en lyn 
hurtig tur op ad fløjen, rundede 
et par modstander og lagde en 
målgivende aflevering var der 
ingen tvivl. Frida havde lavet 
kampens detalje. 

Efter kampen spurgte jeg, om 
hun trænede sine hurtighed. 
Frida svarede promte; Nej sådan 
er jeg bare !

Jesper Skoven

Kampens spiller: Dicte
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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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