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Medlemmer Aktive betalende: 416
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Medlemmer Ungdom: 323

Medlemmer Piger: 127

Medlemmer Drenge: 196

Medlemmer Passiv: 4

Medlemmer Forældremedlemskab (gratis): 44

vigtige datoer
27. januar 2018: Sæsonstart U12-U16 - Senior

11. marts 2018: Trænerkursus

17. marts 2018: Åbent hus U6-U11

2. - 6 juli 2018: DBU Fodboldskole (uge 27)

26. - 29. juli 2018: Kattegat Cup 2018

21. august 2018: Fælles forældremøde 

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

bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesformand

gert poulsen frederik nicolajsen

Steen tvilling
Henning Skov MeislerJeanette Christiansen

marie nielsen

gert@grenaaif.dk

2442 3534

frederik@grenaaif.dk

4086 2595

steen@grenaaif.dk

4223 5434

henning@fcdjursland.dk

3038 1954
jeanette@grenaaif.dk

2273 2007

marie@grenaaif.dk

2067 1725

bestyrelsesmedlem 
Næstformand

Bestyrelsesmedlem 
ungdomsudvalgsformand

Bestyrelsesmedlem 
Fc djursland rep.

Bestyrelsesmedlem 
seniorudvalgsformand

Bestyrelsesmedlem 
økonomiansvarlig
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Indlæg fra formanden
af Gert Poulsen
 
 
Så er der igen gået et år, og vi skal se frem imod 
2018.

2017 har på mange måder været et turbulent 
år, specielt det første halve år. Det er dog min 
opfattelse, at mange ting går den rigtige vej for 
vores gamle klub.

På det sportslige område har vi, specielt i 
Ungdomsafdelingen, opnået meget fine resultater.

Udover de bestående aktiviteter, har vi i 2017 
igangsat et spændende projekt E-Sport sammen 
med Viden Djurs og Norddjurs Kommune. Vi har 
igangsat vores egen talenttræning for både piger 
og drenge, og der er sket en markant forøgelse af 
aktiviteten omkring kiosk og cafeteria. Vi er også i 
gang med at etablere et tættere samarbejde med 
Brazil Football College.

Vi har jo fortsat stor glæde af Kattegat Cup og i 
bestyrelsen arbejder vi målrettet på et langt tættere 
samarbejde med FC Djursland.

Alt dette kunne naturligvis ikke lade sig gøre uden  
den meget store indsats fra alle vore frivillige, og I skal alle have en meget stor tak!

Jeg vil ønske alle vore medlemmer, trænere, ledere og øvrige hjælpere en rigtig glædelig jul og 
godt nytår. Vi ses alle når græsset igen begynder at blive lidt grønnere i 2018.

Med venlig hilsen 

Gert Poulsen 
Formand Grenaa IF
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Når Klubhuset - 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 klubhuset - 
Grønsværen i grenaa if

Se ledige vagter på www.grenaaif.dk/klubhuset
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Nyt fra Seniorudvalget
af Jeanette Christiansen 

Ny seniorformand
Mit navn er Jeanette Christiansen, jeg er 39 år og 
mor til 3 piger som alle spiller fodbold i Grenaa IF. 
Jeg selv har være med omkring Grenaa IF, siden 
jeg var 10 år.  

Dog har jeg været omkring Silkeborg Fodbold 
College, Silkeborg KFUM´s danmarksserie damer 
og det tidligere HEI elite hold samt jyllandsserie. 
Udover at være seniorformand træner jeg også U8 
og U9 piger og vores damer i Grenaa IF.

Jeg håber meget på, at vi kan fremme vores 
seniorfodbold i Grenaa IF både på herre og 
damesiden, det er en af de ting, som jeg vil 
arbejde meget på.

Til daglig læser jeg jordbrugsteknolog på 
Erhvervsakademi Århus, hvor jeg ligeledes 
sidder med i bestyrelsen, jeg færdiggører min 
uddannelse i juni 2018. 

Fællesspisning 
Som noget nyt i seniorafdelingen har vi indført 
fællesspisning inspireret af ungdomsafdelingen. 

Fællesspisning foregår i klubhuset efter træning, vi 
vil prøve at passe det ind den sidste tirsdag i hver 
måned. 

Kioskbestyrer Anita laver helt fantastisk mad til 
os, vi har bla. fået steg med små kartofler samt 
tilbehør. 

Vi må sige, at det har været en stor succes, 
selvom man ikke når træningen, så kommer man i 
hvert fald til spisningen. 

Fællesspisningen har været besøgt af spillere fra 
både FCD`s jyllandsserie, U19, GIF`s S2, S5 og 
damer, samt diverse trænere og ledere. 

Five-a-side
I år har vi genindført en gammel tradition, nemlig 
Five-a-side. Five-a-side er en turnering som spilles 
over 4 gange efter turnerings afslutning. Vi har 
været op til 40 spillere og der er blevet spillet med 
stor entusiasme, da alle vil vinde. Vi har haft såvel 
herrer og damer med fra FCD, GIF og Grenå 
Oldboys og sågar en spiller fra Åstrup. 

Vi har hygget os og lært hinanden bedre at kende, 
dette håber vi kan bringe os tættere sammen i den 
kommende sæson. Vinderen af turneringen blev 
Robin Arvid fra FCD og på anden og tredjepladsen 
kom Kent Mortensen fra Grenå OB og Simon 
Schultz fra FCD U19. Årets Fighter gik til Lykke 
Thomsen fra Brazil

Vi overvejer at stable en ny Five-a-side turnering 
på benene igen efter forårsturneringen.

Jeanette Christiansen

Kom på stadion og støt 
Grenaa IF serie 2

Entre  
kr,- 20,-

Pensionister og børn 
under 16 år gratis adgang
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Året der gik i seniorafdelingen 
af Gary Taylor & Jeanette Christiansen

Herresenior
Vi har haft et noget turbulent år i 
seniorafdelingen, vi har mistet flere medlemmer, 
mange gamle og bærende kræfter, og nogle unge 
som er rejst pga. uddannelse, dette har betydet 
serie 2-truppen har været smal i år, men på trods 
af det har de formået at stille hold til alle kampe. 
De formåede at tilspille sig til en tredjeplads. 

Årets spiller blev helt fortjent Mathias 
Fruensgaard, holdets stemmer gik til Kris Buus 
og pokalen til topscoreren måtte i år deles 
mellem to spiller nemlig Stig Zacher og Mathias 
Fruensgaard, der begge scorede 13 mål.

I det forgangne år har vi sagt farvel til Brian 
Engelund og Michael Hougaard. Brian og Michael 
har valgt at holde en pause fra fodbolden. Derfor 
siger vi farvel og forhåbentlig på gensyn på et 
senere tidspunkt.

Men når man siger farvel til et trænerteam 
betyder det, at man siger goddag til noget nyt. Vi 
har ansat Kent Jensen som ny træner til herrerne. 
Kent har de sidste par år været inde omkring U17 
og U19 i FCD regi. Så han kender de unge der 
forventes at rykke op til seniorafdelingen. 

Vi forventer og håber at med Kent ved roret, 
vi kan bibeholde vores position i serie 2, hvor 
vi er havnet i en Randers-kreds, med kun 
to lokalopgør mod henholdsvis Kolind og IF 
Midtdjurs. Desuden forbliver Gary Taylor omkring 
holdet som holdleder.  

Desværre har vi måtte lukke vores serie 5 hold 
ned på grund af manglende spillere. Vi håber 
meget på at få dette op og stå igen. Der er et 
håb og ønske fra seniorudvalget om at finde en 
person, der vil stå for holdet og måske at nogle af 
de pensionerede spillere kunne danne rygraden 
på holdet. 

Damesenior
Vi har på damesiden haft et samarbejde med 
Brazil Football College. Vi må erkende at 
samarbejde er vejen frem for damerne. Begge 
steder stod vi i den situation, at det var svært 
at stille hold, derfor satte vi os samme og fandt 
en løsning på det. Vi endte med at melde et 
11 mands damehold til i serie 2 og et 7 mands 
damehold ligeledes i serie 2. 7 mands holdet 
klarede sig særdeles godt og endte som nr.1 i 
puljen. 11 mandsholdet blev vi desværre nødt til 
at trække fra de sidste 3 kampe, da pigerne fra 
Brazil skulle på studietur til Brasilien. 

Vi i dameafdelingen synes, at det har været fedt 
at have så mange damer i klubben. De første 
gange til træning var vi op mod 22 til træning, og 
så er det faktisk sjovt at komme til træning. 

Fodbold fitness pigerne har trænet hver tirsdag, 
og der har været flere af fitness pigerne, som har 
været ude og spille kampe på vores 7 mands 
hold. 

Fitness damerne hygger sig med let fodbold og 
fitness øvelser, her kan alle være med ung som 
gammel, her er også damer som aldrig har spillet 
fodbold før, men som flere af dem siger,” hvis mit 
barn kan spille, kan jeg da også, så svært kan 
det da ikke være”, men flere har måtte erkende, at 
det er ikke så let, men til gengæld får de et godt 
grin og masse god motion.

Entre  
kr,- 20,-
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Klub K V U T Score P

1 Vivild IF 14 12 1 1 56 - 10 37

2 Hornbæk SF 14 11 0 3 45 - 18 33

3 Grenaa IF 14 7 1 6 32 - 29 22

4 Langaa IK 14 5 5 4 25 - 31 20

5 Randers Freja 14 6 1 7 23 - 35 19

6 Hadsten SK 14 4 2 8 24 - 35 14

7 Nørager B 14 3 3 8 18 - 34 12

8 Åstrup/Hammelev IF 14 1 1 12 18 - 49 4

Herrer Serie 2 - Forår 2017 (Pulje 16)

Jeg er 50 år gammel, jeg er far til Sophia (Hun 
spiller ikke længere) og Lukas (Han spiller 10’er på 
FCD U19 hold.

Jeg har selv spillet fodbold i mange år. Blandt 
andet spillede jeg angriber på Grenaa Ifs 
førstehold, under cheftræneren Rolf Hjernøe.

Jeg har over 10 års erfaring som træner, har 
18 års erfaring som dommer, og har også flere 
års erfaring fra trio, både som dommer og 
linjedommer.

Min tilgang og mit syn på fodbolden, er præget 
af en solid og en stor bred viden, jeg har selv 
spillet fodbold, erfaring som spiller fra tusindvis 
af kampe, jeg har dømt i over 15 år, så har 
kendskab til spillet, set fra et dommersynspunkt, 
og har erfaring som leder, har trænet flere 
forskelige hold, i forskellige klubber på forskelige 
niveauer. Jeg befinder mig bedst i rollen som 
cheftræner, men har også erfaringer som 
hjælpetræner eller holdleder.

Jeg går professionelt til opgaven, er altid 
forberedt og opdateret, og jeg ser med stor 
tilfredshed frem til et tæt samarbejde og ser 
frem til de fællestræninger, som vi får med FCD 
U19 Spillere, ser frem til et åbent, ærligt og godt 
samarbejde med alle de personer der er knyttet 
til HSM Arena, til Grenaa IF og til FC Djursland. 

Kent Jensen

præsentation af ny Serie 2 træner - Kent Jensen
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Kom på stadion og støt 
Grenaa IF

Klub K V U T Score P

1 Brazil/Grenaa IF 8 7 0 1 39 - 13 21

2 Pindstrup IF 8 6 2 0 27 - 6 20

3 Ådalen IF 8 6 1 1 33 - 8 19

4 Auning IF 8 5 0 3 17 - 13 15

5 Rougsø FF(OG) 8 4 1 3 34 - 20 13

6 Rougsø FF 8 3 0 5 16 - 22 9

7 Kolind/Perstrup 8 1 1 6 13 - 34 4

8 FC Glesborg 8 1 0 7 7 - 35 3

9 Østdjurs 91 8 0 1 7 5 - 40 1

Kvinder Serie 2 11M/9M - Efterår 2017 (Pulje 292)

Damesenior kåring 2017
 
Årets spiller Thea M Mikkelsen

Årets målscorer Maiken Kjeldsen

Årets stjerneskud Jette Ravnsbæk
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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 Silkeborg KFUM 14 8 4 2 38 - 30 28

2 Aabyhøj IF 14 7 4 3 25 - 19 25

3 FC Djursland 14 6 5 3 32 - 20 23

4 Fuglebakken KFUM 
Århus

14 6 3 5 26 - 23 21

5 Vorup FB 14 4 4 6 28 - 27 16

6 DGL 2000, Aarhus 14 4 4 6 19 - 26 16

7 Lemming IF 14 3 5 6 32 - 35 14

8 Søften GF 14 3 1 10 20 - 40 10

Herrer Jyllandsserien - Efterår 2017  (Pulje 3)

Det har været et godt efterår for FC Djursland. 
På U19 siden har vi vundet rækken, egentlig 
blev vi nummer 2, men på grund af meget dårlig 
opførelse flere gange blev det ellers talentfulde 
AROS mandskab diskvalificeret og blev sidst, 
derfor blev FC Djursland udråbt som vinder af 
rækken i stedet for. Hvilket vi selvfølgelig er glade 
og stolte af.

På senior siden kvalificerede vi os til Jyllandsserie 
1 i foråret. Det startede ikke fantastisk med 4 
uafgjorte og 1 nederlag i de første 5 kampe. Så 
kom vi i gang og der blev hentet mange point i 
resten af kampene, så vi til sidst endte med at 
tage en af de pladser, som giver os chancen for 
at spille om oprykning. Så nu glæder vi os til det 
bliver forår, så vi komme i gang med at spille 
kampe på vores fantastiske hjemmebane HSM 
Arena, hvor der altid er en super stemning.

På trænersiden siger vi farvel til Kent Jensen som 
skal stå i spidsen for Grenaa IF’s Serie 2 hold til 
foråret. Vi skal også sige farvel til Aroldo Strack 
som har været førsteholds træner i de sidste 2 år. 
Vi siger en kæmpe tak for deres indsats for 

FC Djursland og ønsker dem held og lykke 
fremover. 

På senior holdet tiltræder Robert Sørensen som 
ny træner, vi glæder os meget til  
at se, hvor Robert kan bringe os hen efter nytår.

Til sidst vi fra FC Djursland ønske alle i vores 
moderklub Grenaa IF et rigtig godt Nytår.

Med venlig hilsen

Finn Pedersen 
FC Djursland

FC Djursland direktør Finn Pedersen

Nyt fra FC Djursland
Kvalificeret til jyllandsserie 1
af Finn Pedersen



Entre  
kr,- 30,-

Klub K V U T Score P

1 Silkeborg KFUM 14 8 4 2 38 - 30 28

2 Aabyhøj IF 14 7 4 3 25 - 19 25

3 FC Djursland 14 6 5 3 32 - 20 23

4 Fuglebakken KFUM 
Århus

14 6 3 5 26 - 23 21

5 Vorup FB 14 4 4 6 28 - 27 16

6 DGL 2000, Aarhus 14 4 4 6 19 - 26 16

7 Lemming IF 14 3 5 6 32 - 35 14

8 Søften GF 14 3 1 10 20 - 40 10

Kom på stadion og støt  
FC djursland

Entre  
kr,- 30,-

Klub K V U T Score P

1 FC Djursland 5 4 0 1 14 - 6 12

2 Ebeltoft IF 5 3 0 2 24 - 12 9

3 Skødstrup SF 5 3 0 2 14 - 8 9

4 Viby IF 5 3 0 2 18 - 18 9

5 VSK Aarhus 5 1 1 3 11 - 16 4

6 ÅHF 5 0 1 4 7 - 28 1

U19 Drenge Kval (1999-00) 11M/9M -  
efterår 2017 (Pulje 322)

Klub K V U T Score P

1 FC Djursland 6 4 1 1 15 - 8 13

2 Ebeltoft IF 6 2 0 4 11 - 14 6

3 IF Lyseng 6 0 0 6 7 - 23 0

4 Aros FC 6 5 1 0 17 - 5 16

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 Liga 2 (1999-00) 11M -  
efterår 2017 (Pulje 346)

Pensionister og børn 
under 16 år gratis adgang11



Nyt fra ungdomsudvalget
Ny formand i ungdomsudvalget
af Steen Tvilling

Steen tvilling

 
Så er jeg her igen, vi har nu været i gang i det nye ungdomsudvalg i 
lidt over 6 måneder.

Vi har siden opstarten opsagt vores samarbejdesaftale med AGF. 
Vi troede så, at vi skulle starte et samarbejde op med Randers FC 
for det tilbud vi fik først så meget spændende ud, men da de endelige 
papirer kom frem så virkeligheden anderledes ud, så her takkede vi 
også pænt nej. Så lige nu er vi bare os selv.

Til gengæld har vi sat vores eget træningsprojekt i gang med  
individuel træning. Et pilotprojekt først kun med drenge, men fra 
efterårsferien har vi også fået pigerne med. Jeg har selv overværet  
et par træninger og det som Michael Thingaard og Nicolai Poulsen arbeder med ser meget 
spændende ud. Jeg håber også de som deltager er glade for det. Det er jo lavet for at give de drenge 
og piger som vil lidt mere, en ekstra træning. 

På træner fronten arbejder vi også på, at der er nok trænere til de mange børn som går til træning i 
Grenaa IF. Lars fra U6 har lige sagt ja til at være træner ved de små, men der skal vi lige have fundet 
en ekstra til at være træner sammen med ham. 

U7 har rigtig mange spillere, så her må vi se om Kim og Carsten ikke skal have en forældre mere på 
banen. 

Jeanette i U8/U9 piger har også brug for en forældre mere til at træde til, da der her er op ved 30 piger. 
I U11 piger har 2 piger fra U15 Piger været med til at hjælpe her i efteråret sammen med Peter og 
Brian, måske får de også brug for hjælp her, da de 2 piger begge har et stort talent og måske ønsker 
at prøve sig selv af på et højere niveau. Grenaa IF er en breddeklub, hvor vi stadigvæk gerne vil give 
udfordringer til de som kan og vil mere med fodbolden.

I september afholdte Grenaa IF Jyske 3 bold. Her modtog 5.000 kr.  til klubben til dygtiggørelse af 
vores trænere. Derfor tilbyder vi et trænerkursus, som alle trænere har mulighed for at komme på den 
11/3-2018 her i Grenaa.

Vi har i november lavet en kontrakt med vores DBU-konsulent, som vil komme med input til, hvordan 
vi kan fastholde de unge fra de bliver U15 til de bliver seniorer. I dag har vi rigtig mange børn fra U6 til 
UI14 både piger og drenge. I U15 har vi lige nu 17 spillere. Daniel Bloch har startet et U16 hold med 12 
spillere, men vi vil gerne have endnu flere spillere hele vejen op til seniorrækkerne. Udfordingen med 
fastholdelse af ungdomsspillere er ikke kun en lokal udfordring, men en generel tendens over hele 
landet. Vi har afholdt det første møde, hvor vi lavede en brainstorm og ud fra det har vi nedsat en lille 
arbejdsgruppe, som arbejder videre med dette med henblik på konkrete initiativer, der skal øge antallet 
af ungdomsspillere i Grenaa IF.

Jeg håber, at jeres børn er glade for at gå til fodbold i Grenaa IF, vi arbejder alle i klubben på, at 
Grenaa IF er et sted, hvor alle har lyst til at og spille fodbold og og møde nye fællesskaber

Steen Tvilling 

Ungdomsformand
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Gratis træning for U6 børnehold
af Frederik Nicolajsen

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at de første fodboldår i Grenaa IF for børn under 6 år er 
gratis.

Er dit barn den nye Christian Eriksen eller Pernille Harder - måske men du finder først ud af det på 
fodboldbanen. Børn prøver ofte mange idrætsgrene og vi vil gerne, at fodbold er en af dem.

Derfor har vi i Grenaa IF’s bestyrelse vedtaget, at til og med U6 er kontingentet gratis, udtaler 
Ungdomsudvalgsformand Steen Tvilling. Det eneste vi ønsker er, at man melder sit barn ind i klubben. 

For alle andre årgange er den 1 måned gratis.

Samtidig laver vi en byttehylde i indgangspartiet til Klubhuset, hvor man gratis kan finde et par brugte 
fodboldstøvler.

Du er også velkommen til at stille dine egne gamle fodboldstøvler, når de ikke passer mere.

Børnefodbolden i Grenaa IF er i rivende udvikling og tæller idag ca. 350 børn.

Kontingentsatsen 0,- kr.  gælder fra 1. januar 2018.
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Grenaa IF havde igen fået tildelt værtsskabet af Jyske 3-bold, et stævne som vi skulle afvikle sammen 
med Jyske Bank i Grenaa og DBU.

Efter også at have afholdt stævnet i 2016 var vi godt forberedt på, hvad der skulle til.

Vi startede ca. 20 mand lørdag morgen kl 07.00 med at opstille baner, telte, hoppeborg og flag.

Vejret var fantastisk helt fra morgenen, og det fortsatte hele dagen, hvor solen skinnede på os, vi ramte 
vist årets bedste sommerdag til dette stævne.

Vi var klar med det hele ca. kl. 9.20 så vi var klar til stævnestart kl. 10.00.

Der var mere end 100 hold tilmeldt stævnet, hvoraf de 33 var fra Grenaa IF og der skulle afvikles 198 
kampe på 4 timer, så der var gang i den på de 12 baner, der sammen med telte og flag tog sig godt ud 
på bane 1, hvor der var op til 72 spillere og 12 bolde i kamp på en gang, på EN 11 mands bane, og alle 
var med i kampene, og alle rørte bolden, og mange lavede mål. 

Da vi var børn var der 22 spillere på en 11 mandsbane, hvoraf de 6-8 stykker dårligt rørte bolden i løbet 
af en time. Her viser dette stævne virkelig, hvad det kan. Det er fantastisk for børnene, mange aktioner, 
mange berøringer, og dermed bedre og gladere fodboldspillere.

Fra terrassen ved klubhuset var der et flot view ud over de mange baner, med glade spillere og stolte 
forældre, søskende og bedsteforældre. For flere deltagere var det første stævne nogensinde og ikke 
mindst første medalje.

Da de sidste kampe var afviklet gik der straks 20-30 personer i gang med at pakke det hele sammen 
igen og da klokken var 15.00 var vi færdige - helt færdige. Lasses skridt tæller nåede op på 24.351 
skridt (18,5 km), og vi sluttede på terrassen hvor der var grill pølser, øl og sodavand til dem, der havde 
tid og lyst som tak for hjælpen.

Jyske 3-bold den 2. september 2017
af Lasse Ravnsbæk og Brian Søndergaard
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Vi vil gerne sige tak for samarbejdet til DBU og Jyske bank, og tak for at vi fik lov til at afvikle stævnet. 
Også en tak til Grenaa Idrætscenter for praktisk hjælp i forbindelse med opstilling og nedtagning af 
banerne.

Samtidig vil vi takke Rema 1000 i Grenaa v. Birgit Eggert for frugt til stævnet.

I vores egen klub var der også mange mennesker, der ydede en stor indsats. Flere helt fra kl. 7.00-
15.00, og det er vi rigtig glade for. Uden den frivillige indsats er det ikke muligt at holde disse stævner 
for ”vores” børn.  
 
Derfor vil vi opfordre endnu flere forældre til at gribe fat i bukselinningen og komme på banen. Det er 
faktisk rigtig hyggeligt når man er med i en gruppe, der får sådan et stævne til at klappe. Man bliver 
glad i låget af at se de smilende, stolte og glade børn. 
 
Vi vil gerne sige en ekstra tak til en flok af alle de unge mennesker som bare var på i løbet af dagen 
som opvarmere, opstillere og dommere, Rune, Mathias, Victoria og Laura, og ikke mindst den store 
gruppe af friske piger og drenge fra vores U13, der solgte frugt og vand i løbet af dagen.

Og når så kiosken var åben og grillen tændt, så kunne det jo kun blive endnu en hyggelig dag i Grenaa 
IF. Klubben modtog 5.000 kr. for at afholde arrangementet som kan bruges til DBU kursusaktiviteter.

Hilsen Brian og Lasse
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Grenaa IF har doneret brugt fodboldtøj til Afrika. Skrødstrup Efterskoles studietur gik til Uganda. Her 
ligger blandt andet en flygtningelejr, hvor tøj og andre nødvendigheder blev udleveret personligt. Sikke 
nogle smil. Du kan ikke forstille hvor stor en forskel der er på vores liv i Danmark og i Afrika, siger Lise-
Lotte, elev på Skrødstrup Efterskole.

Jeg har været med på turen til Afrika, for at opleve en afrikansk hverdag. Jeg var godt klar over, at det 
ikke var en charterferie og det var noget helt, helt andet end jeg nogen sinde havde oplevet. Jeg har 
set mennesker, der kæmper for at overleve. Det gik op for mig, at ikke alle har lige muligheder, for at 
forandre sin livssituation.  

Jeg boede hos en gårdmands familie i landsbyen Kamuzinda. De dyrker kaffe, passionfrugter, bananer, 
mejs og yams (en afrikansk rod som smager lidt af kartoffel). Gårdmanden har ingen traktor, men til 
gengæld så jeg noget jeg aldrig har set før, en hjemmelavedt cykkelplov. Som han selv skubber.

Han er lidt af en Ole opfinder og har selv lavet den. Det er fantastisk at se hvad en cykel kan bruges til.

En aften står menuen på hane som jeg selv skal fange og slagte. Ja… maden kommer ikke ”flyvende” 
af sig selv her i Afrika. Jeg løb lige i hælene af hanen med strakte arme. Jeg fik det helt dårligt da 
jeg havde fanget den, for jeg har et stort hjerte for dyr. Nu var hanens sidste time kommet. Vi var alle 
sultne og der var ingen vej uden om. Hanen måtte af med hovedet. 

Så kom den dag, hvor vi skulle ud og besøge flygtningelejren i Sango Bay, med 4000 flygtninge. 

Tøjet og de andre ting stillede vi ind i et telt for at have styr på det. Det er nødvendigt for flygtningene er 
desperate for at få fat på hjælpen. 

Der var et hul i siden af teltet. Børne stak armene ind for at få fat i tøjet. Der var jo ikke nok til alle.

Udover tøjet der var indsamlet i Danmark, havde vores skole købet 700 kg mel, som blev delt op i små 
poser og blev personligt udeleveret nogle af de sultende familier. 

Der tændte et lys i flygtningenes øjne og store smil kom frem. Nogle af flygtningene faldt på knæ af 
taknemlighed. Man kan virkelig mærke at alt står på spil for at overleve. 

Tak fra Afrika til Grenå IF - Fodbold skaber håb 
af Lise-Lotte Bang Nikolajsen
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Vi så flygtningelejrens hospital. Det er en lille mørk lerhytte uden vinduer og en læge. I hjørnet står én 
briks og alt medicinen kan være i en skotøjsæske. 

Forfærdeligt at tænke sig, at 4000 mennesker skal hjælpes af så lidt medicin og én briks. Hjælp, godt 
vores hospitaler ikke ser sådan ud. Det er godt vi har råd til at bygge fine hospitaler med masser af 
medicin til når vi bliver syge. 

Alle børnene i flygtningelejren ville røre ved mig. De er ikke vant til at se hvid hud. Jeg har mindst en 
børnehånd på hver finger og alle mulige andre søde børn som holder om mine ben eller holder i mit tøj. 
De er så nysgerrige og vil så gerne lege. Jeg fik en rundtur i flygtningelejren og så hvordan de boede, 
det var helt forfærdeligt. En stor klump sætter sig fast i halsen. Det er er til at få dårlig samvittighed over 
at vi i Danmark lever i så stor luksus.  Jeg syntes, at jeg lever helt almindeligt i Danmark, men her kan 
jeg se hvor godt vi har det i Danmark. Jeg kan godt finde på at brokke mig over aftensmaden, hvis jeg 
ikke kan lide den. Flygtningene her får ikke vand eller mad hverdag. Hver eneste dag skal de kæmpe 
for at overleve. 

Vi skulle tilbage til  Kamuzinda, og det var tid til at sige farvel og det var hårdt. Tårende trille med af 
kinderne. Da bussen kørte løb børnene efter og vinkede.

Vi var også ude og besøge en skole, som man skal betale for at gå i. De offentlige skoler har ikke nok 
lærere eller nogen bøger så hvis man overhovdedet har råd sender man sine børn i en skole, hvor der 
er bøger. Måske har man kun råd til at ét barn i familien går i skole. Det er også en forskel fra Danmark, 
hvor vi ikke skal betale for at gå i skole.

Vi blev modtaget med åbne arme. Vi kom selv på skolebænken i en engelsk time. De afrikanske elever 
var kun 13 år og de var ved at lære noget, vi slet ikke har lært. Da frokostpausen var forbi kom vi til 
noget afrikanerne havde glædet sig til. 

Skrødstrup Efterskole skulle spille fodbold mod skolens afrikanske elever. Alle fra skolen ville se 
kampen. Da der var gået en halv time var Skrødstrup Efterskole trætte og sveden drev ned af os. Vi 
måtte kæmpe videre for arfikanerne var slet ikke trætte. Da der var gået en time var tiden gået og 
kampen var slut. Jeg smed mig på jorden af udmattelse, og afrikanerne grinte lidt. Vi var ikke vant til at 
spille fodbold i 35 graders varme. Det var en god og sjov kamp selvom at vi ikke vandt.

Afrikanerne elsker og går virkelig meget op i fodbold. De er meget gode til at spille fodbold selv om at 
de ikke har haft en fodboldtræner.  

Det var en sindsoprivende tur, hvor man virkelig får øjende op for deres leve måde.

Afrika siger tusinde tak for alt det fodboldt tøj, som Grenaa IF har givet. Nu er der nogle heldige skoler, 
som får glæden af at kunne lave deres helt egent fodboldt hold, med Grenaa IF fodboldtrøjer. Det er en 
stor drøm som går i opfyldelse for dem.  

Måske får et barn muligheden for at blive professionel fodboldspiller og komme ud af fattigdommen. 
Fodbold er en vej ud af fattigdommen – drømme giver håb.

Flygtningelejren i Sango Bay. Cykkelplov, fantasien må igang, når man ikke har råd til en 
traktor
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Grenaa IF bakker op om grenaa city marathon
af Frederik Nicolajsen

Grenaa IF’s U11 drenge 
Lørdag den 19. august lød startskuddet til Grenaa City Marathons 13. udgave af løbet skudt igang og 
Grenaa IF var flot repræsenteret. 

Byfest på torvet i Grenaa
Som alle de foregående år startede og sluttede løbet på Grenaa Torv. I år, hvor hele ruten løb tæt 
omkring centrum, var der endnu mere liv i gaderne, og der var linet op med grillpølser, øl, vand, kaffe, 
kage og andet godt. Derudover stor lokale maskotter fra Kattegatcentret og Grenaa Strand Camping 
klar til at give børnene den sjoveste dag!

6 distancer
Grenaa City Marathon byder på 6 distancer, som gør det muligt for alle at deltage. Vælg mellem  
1/1 (41,2 km), ½  (21 km), ¼ (10,5 km), 1/8 (5,27 km) marathon, send børnene på en 4,2 km rute for 
små ben eller prøv det nyeste skud på stammen: Gåruten, som foregår i samlet flok.

Start og mål på alle ruter er fra Torvet i Grenaa.

Grenaa City Marathon 2018 foregår den 18. august, så tilmeld dig og dit barn til “Team Grenaa IF” og 
skyd efterårssæsonen igang i fællesskab med børn og voksne fra Grenaa IF Fodbold.
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Grenaa IF Cup 2017
Julefodbold i grenaa
af Frederik Nicolajsen

Grenaa IF Cup 2017 afholdes 3. og 4. juledag i Grenaa Idrætscenters to haller. Vi håber på lige så 
mange deltagere som sidste år og vi gør alt for at 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.

Intersport grenaa ny hovedsponsor i grenaa if
af Frederik Nicolajsen

Grenaa IF Fodbold har indgået en ny 
tøjsponsoraftale med INTERSPORT GRENAA. 
Aftalen træder i kraft fra 1. januar 2018. Vi 
takker for det gode samarbejde med Sport 
24 og glæder os til det nye samarbejde med 
INTERSPORT GRENAA. 
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Norddjurs kommunes Kultur- og udviklingsudvalg har tildelt Grenaa IF Fodbold 50.000 kr. til etablering 
af en eSport afdeling. Grenaa IF Fodbold ønsker at kombinere foreningsliv og eSport og tilbyder 
eSport i et professionelt setup i samarbejde med Viden Djurs, der allerede har en eSport linje.

Når der spilles computer eller på spillekonsoller under konkurrerende forhold med ranglister og 
præmier, er der tale om elektronisk sport, også kaldet eSport. eSport er en af de hurtigst voksende 
sportsgrene og samler let over 130 millioner seere til de største online-turneringer.

I Grenaa IF vil vi derfor nu som den første forening i området tilbyde eSport til nye og eksisterende 
medlemmerne. “Denne form for sport er på vej frem, og det vil vi gerne tilbyde vores klubmedlemmer 
på lige fod med fodbold”, siger Frederik Nicolajsen fra Grenaa IF. 

“Med dette eSport projekt ønsker Grenaa IF at gøre eSport til en integreret del af idrætsforeningen og 
få gamerne ud af drengeværelset og ind i foreningslivet. eSport kan være med til at styrke de unges 
sociale liv ved at flytte de unge fra kælderværelserne og hen i foreningens fællesskab.” eSport handler 
i høj grad om teamwork, strategi og kommunikation - elementer der har mange lighedspunkter til 
fodboldbanen.

Samtidig er der stort fokus på, at hvis du vil være en dygtig gamer, så duer det ikke kun at spise 
pizza og chips – du skal også være i god fysisk form. Så fysisk træning tænkes ind som et element i 
eSports-træningen.

Der er også en række fordele for idrætsforeningerne ved at byde eSport velkommen. eSport kan være 
en vej til at få flere unge medlemmer i foreningen og fastholde nuværende medlemmer. 

eSport projektet er målrettet drenge og piger i alderen 12-16 år og med Norddjurs kommunes støtte er 
kontingentet til efterårets træninger er gratis. 

Gamerne tilbydes i første omgang at spille det mest populære spil Counter Strike og så arbejder vi på 
også at lancere et eller flere FIFA hold.

Der trænes en gang om ugen i 2 timer pr. hold og første træning startede 23. oktober. Tilmelding via 
www.grenaaif.dk 

CS-GO: mandag 16:30-18:30

Grenaa IF åbner eSport hold
af Frederik Nicolajsen
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Grenå IF`s five-a-side Mestre 2017
af Gary Taylor

Vinder af den store turnering blev meget overraskende U19 spilleren og målmandstalentet Robin Arvid 
med 27 point, hvoraf de 18 point er hentet i de sidste to runder. Andenpladsen gik til oldboysspilleren 
Kent Mortensen med 24 point, på tredjepladsen endte U19 Simon Schulzt, som kæmpede for hvert 
eneste af de 22 point, han fik. De modtog alle et gavekort til Intersport.

Præmien som årets fighter gik til Lykke Thomsen, der til trods for at have haft rigtige dårlige 
arbejdesbetingelser igennem hele turneringen, gik hun til den med højt humør, og der er nogle kan 
lære af hendes indlæg. 

Turneringen har været en stor success med ca. 40 spillere fordelt på FCD jyllandsserie og U19, Grenå 
IF serie 2 & 5, damer, Grenå OB og en enkelt fra Åstrup. Der har været højt humør og godt fodbold 
igennem hele turneringen. Vi håber fra seniorudvalgets side, at dette tiltag kan bringe os lidt tættere 
sammen socialt i den kommende sæson med nye trænere for henholdsvis FCD og Grenå IF.

Vi vil rigtig gerne sige tak til dem, som har hjulpet og har sponsoret præmierne og det er Intersport 
Grenå, Grenå IF og Grenå Oldboys.

Navn 09.11.17 16.11.17 23.11.17 30.11.17 I alt
Robin Arvid 6 3 9 9 27
Kent Mortensen 6 6 6 6 24
Simon Schultz 1 9 6 6 22
Sebastian Ring 6 9 3 18
Gary Taylor 6 6 0 3 15
Victor Birkemose 6 3 6 15
Christian Fløjborg 6 9 15
Jeanette 4 6 3 13
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Limone Cup 2017
af Jesper Skoven 
 
Gennem flere år har årgang 2005 tjent og sparet 
penge sammen ved forskellige aktiviteter såsom 
lotterier, VIP turer til Randers FC, målaktier, benzin 
penge osv. 

Penge som blev brugt i efterårsferien på deltagelse i 
Limone Cup ved Gardersøen.

Det var ikke uden spænding af både voksne og børn 
mødtes lørdag den 14 oktober på P pladsen ved 
stadion. For nogle var det første tur udenlands og 
for andre var det første gang væk fra mor og far i en 
længere periode. 

Selve busturen til Gardersøen var lang, så tiden i 
bussen blev fordrevet med banko, tipskupon, film, 
livlig snak og mange gentagne forsøg på at svare 
på alle de spørgsmål, som drengene havde omkring 
hvad der ventede dem i Italien. Alt imens kilometerne 
blev tilbagelagt. 

At sove ordentligt i en bus er svært, så det var en 
træt delegation, som søndag morgen landede ved 
Gardaland – en forlystelsespark ved Gardersøen, 
hvor vi skulle tilbringe dagen. Morgenmad 
på parkeringspladsen og derefter 6 timer i 
forlystelsesparken fik dog hurtigt drengene op i gear. 

Endelig først på aftenen søndag ankom vi til vores 
campingplads Garda Village, som ekstraordinært 
var åbnet i forbindelse med turneringen, og som de 
kommende dage skulle huse ca. 1000 fodboldspillere 
i alle aldre.  Selvom der var gang i den, så havde 
Grenaa IF deres eget fredelige lille hjørne med hytter, 
hvor vi skulle bo 2-4 drenge i hver hytte. De fleste af 
dem valgte dog at slå sig sammen med nabohytten, 
så pludselig var de mange i hver hytte, så nogle sov 
på madrasser på gulvet, men de hyggede sig. 

Med hjælp fra fire U12 spillere var der spillere nok til 
at stille med hold i 11 mands og 8 mandsrækken. 

11 mandsholdet kommet i U14 puljen, da der kun var 

to U13 hold tilmeldt i U13 rækken. Det var ikke lige 
hvad der var kalkuleret med hjemmefra, men holdet 
valgte at tage det som en oplevelse. 

8 mandsholdet var tilmeldt som et C hold, men blev 
blandet med A hold. Et tiltag som senere er blevet 
påtalt, da der både var A og C hold nok til en række 
hver. 

Kampene gik i gang mandag og blev spillet på anlæg 
rundt omkring i området. 

11 Mandsholdet lagde hårdt ud med to kampe mod 
U14 mandskaber. De fandt dog hurtigt ud af, at de 
kunne være med trods stor forskel i fysikken. Således 
gik de til stålet og tabte den første kamp knebent 
2-1 til Kjellerup, men vandt flot den anden 1-0 over 
Bording. Så humøret var højt, da de vendte tilbage til 
lejren. 

Knap så godt gik det for 8 mandsholdet, som var 
oppe i mod A hold, hvor det blev til klare nederlag. 

Tilbage i lejren var kampene hurtigt glemt og humøret 
højt, der blev råhygget, spillet fodbold, spist chips, 
drukket cola og badet i både swimmingpool og ved 
stranden. 

Tirsdag var der igen kampe.

11 mandsholdet lagde ud mod et U13 hold fra LUIF, 
som blev kørt ud af banen med en 7-0 sejr. På 
tribunerne var der solid opbakning fra 8 mandsholdet, 
som kunne nå at se kampen inden de skulle videre 
til deres kampe. Drengene kom dog hurtigt ned på 
jorden med et 10-0 nederlag til de senere vindere et 
rutineret U14/15 hold fra SSV

På sådanne fodboldture møder man de andre hold 
udenfor banen og får talt med trænere og spillere. 
Inden den sidste kamp skulle GIF gerne tage point fra 
Frederiksberg for at vores gode ”venner” fra Kjellerup 
kom i finalen. SÅ de heppede godt med på drengene, 
som kæmpede røven ud af bukserne. At se sine U13 
drenge spille overfor spillere nogle på 1,90 m, med 
str. 47 i fodboldstøvler virker som en umulig opgave, 
men i den kamp blev drenge til mænd, og da Ammar 
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scorer til 1-0 kort før tid vil jublen ingen ende tage 
hos hverken Kjellerup eller Grenaa IF,. 

Kjellerup kvitterede senere med is til Grenaa IF,. 
status for 11 mandsholdet 3 sejre og 2 nederlag 
gav en 3 plads. 

8 mandsholdet spillede deres kampe på Veronas 
træningsanlæg. Et lækkert anlæg hvor de bl.a. fik 
set Serie A holdet træne og hvor der var en svag 
duft af fordoms tid med en vis Elkjær Larsen. 

Tirsdagens første kamp blev tabt 3-1, hvor 
det positive var at kampgejsten var høj og at 
holdet fik scoret. Som tak for støtten kom 11 
mandsholdet efter deres sidste kamp til Veronas 
træningsanlæg for at støtte 8 mandsholdet. Lad 
os bare sige der var et inferno af larm, personlige 
slagsang, skrål og latter. Det var en fantastisk 
opbakning og 8 mandsholdet kvitterede med 
en flot præstation og kom tilbage fra 0-2 til 
2-2. Bagefter kampen var begge hold med i en 
ordentlig syg omgang Åh boogie Woogie  
woogie !!!

Hver aften samledes hele holdet for at kåre Man 
og the Match. Til lejligheden var der lavet fine 
t-shirts til de heldige og dygtige. Tirsdag aften 
blev overrækkelsen tildelt lidt stjernestøv idet 
tidligere professionelle fodboldspiller Jim Larsen, 
der selv har spillet 4 år  i Grenaa IF, inden ophold 
i Silkeborg, Rosenborg, Club Brugge og FC 
Midtjylland kom og stod for overrækkelsen. 

Turneringen var forbi for GIF. Så onsdag blev der 
blev arrangeret shoppingtur til et nærliggende 
marked, hvor drenge kunne spendere de 
medbragte lommepenge. Der blev handlet 
mobilgadgets, Ferrari ure til den vanvittige pris 
af 75 kroner og sikkert mange andre skatte blev 
bragt med hjem.

Turen til Italien var en fantastisk tur og en 
dannelsesrejse for drengene. 

Selvfølgelig var der lidt fnidder engang imellem, 
det er der jo også når landsholdet er samlet, og 
tingene blev ordnet fint drengene imellem.

Undertegnede vil gerne stå indenfor at de er 
vokset mindst et par cm i både fodboldkunnen, 
selvstændighed og modenhed.

Limone Cup var en social intens oplevelse, som 
der nu skal bygges videre på i de kommende 
sæsoner. Holdet har allerede nu sammen med 
pigerne i årgang 2005 aftalt, at de skal på tur 
sammen om 2 år. 

Skulle der sidde en årgang og tænke, hvordan 
gør man og hvad skal man være opmærksom 
på, så har teamet omkring turen fået en masse 
erfaringer som i er velkomne til at trække på.

Vi vil gerne på holdets vegne takke for støtten til 
alle der har bidraget til at gøre denne tur mulig.

Grenaa IF, Kattegat Cup, GIF fodboldvenner, 
DBUs ungdomsfond, Bygme cup, Jyske Bank, 
DS Smith Packaging, Frugtlageret, Djurslands 
Bank, samt alle der støttet med gaver til vores 
lotteri.

Samtidig vil vi også sige tak til alle de forældre 
der har ydet en stor indsats før og under turen.

Taktisk oplæg før kamp Grenaa IF U13 drenge spillede i U14 rækken
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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

spillerbilledespillerbilledespillerbillede
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U6-7 piger (2011-2010)
træner: Jeanette Christiansen & Daniel Bloch & William Bratvad

U10 piger (2008)
træner: Rene Henriksen & Martin Skibby
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U9 piger (2007)
træner: Daniel Bloch & William Bratvad & Jeanette Christiansen

U11 piger (2007)
træner: Peter Precht Vedersø & Brian Søndergaard



U13 Piger (2005)
træner: Brian Nielsen & Patrick Sørensen

Årets træner/leder 2017
træner: Brian Baadesby Nielsen

Brian Baadesby Nielsen -  Kåret som årets træner/leder 2017 for sin kæmpe indsats som pigetræner 
for både årgang 2005 og 2002. Stort tillykke til Brian.

Trænere på billeder: Joakim Haugaard, Patrick Sørensen og tidligere træner Bjørn Johansen
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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



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 10 7 0 2 33 - 4 21

2 Lystrup IF 10 6 0 4 15 - 13 18

3 Vorup FB 10 5 2 3 20 - 11 17

4 Romalt/Assentoft 10 5 0 4 32 - 15 15

5 HOG Hinnerup 10 2 3 5 12 - 25 9

6 IF Mols 10 1 1 8 7 - 51 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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U7 drenge (2011)
træner: Kim fisher

U8 drenge (2010)
træner: Martin Bak  & Torben Rasmussen
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U9 drenge (2009)
træner: Brian Dokkedal & Sune Kirkegaard Sørensen

U10 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
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U11 drenge (2007)
træner: Simon Brenneche Sørensen & Sebastian Pedersen

U12 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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U13 drenge (2005)
træner: Lasse Ravnsbæk  & Thomas Carbac & ævar indriderson

U13 Drenge Liga 3 (2005) 8M - efterår 2017 (Pulje 729)
Klub K V U T Score P

1 Ebeltoft IF 10 7 1 2 54 - 16 22

2 Skødstrup SF 10 5 2 3 43 - 32 17

3 Grenaa IF 10 5 2 3 49 - 21 17

4 IF Midtdjurs 10 4 1 5 30 - 49 13

5 HEI 10 3 1 6 25 - 48 10

6 TRIF 10 2 1 7 15 - 50 7

Trænere på billedet: Lasse Ravnsbæk og Steen Tvilling
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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. 450 medlemmer og her af er der omkring 350 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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U14 drenge (2004)
træner: Niels Rohde & Søren Thulstrup & Frederik Nicolajsen

U14 Drenge Liga 3 (2004) 11M - efterår 2017 (Pulje 625)

Klub K V U T Score P

1 TRIF 10 10 0 0 64 - 9 30

2 BMI 10 8 0 2 41 - 24 24

3 Helsted Fremad IF 10 4 1 5 27 - 29 13

4 IF Lyseng 10 4 1 5 20 - 35 13

5 Brabrand IF 10 1 2 7 16 - 44 5

6 Grenaa IF 10 1 0 9 10 - 37 3

U14 Drengene, der efter et fantasktisk forår med 10 sejre ud af 10 mulige, fik et svært efterår. Holdet 
skulle finde nye styrker og kompencer efter topscorer Edis Demirovic stemplede ind for AGF. 5 skader 
efter Kattegat Cup gjorde ikke tingene lettere, så de mentale kompetencer er blevet afprøvet hos både 
trænere og spillere. 

U14 drengene har haft fornøjelsen af at træne sammen med U14 pigerne, der dog rykker op til U16 
pigerne i forårssæsonen. U14 drenge spiller 11-mands og 8-mands i Liga 4 i foråret 2018.
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Grenaa IF Fodbold - generalforsamling 2017
to “nye” ansigter i bestyrelsen

21. oktober blev der afholdt generalforsamling i Grenaa IF Fodbold.

På generalforsamlingen trådte Per Thomsen og Bent Hougaard tilbage og Marie Nielsen og Frederik 
Nicolajsen blev valgt ind i bestyrelsen. Efterfølgende konsiturederes Marie Nielsen til kasserer og 
økonomiansvarlig og Frederik Nicolajsen som næstformand.

Frederik Thøgersen styrede med erfaren hånd begivendhederne.

Bestyrelsesformand Gert Poulsen noterede bl.a.  i sin formandsberetning, at det økonomiske resultatet 
for 2016/2017 var fornuftigt og at klubben har en god likviditet og egenkapital.

Flot antal medlemskab i ungdomsrækkerne.

Serie 2 ender måske som nr. 3 i rækken.

Ungdomsudvalget er oppe på 9 medlemmer.

Individuel træning er startet op efter sommerferien med Nicolaj Poulsen, som har træningen med 
drengene. Michael Thinggaard starter med træning af pigerne efter efterårsferien.

Sponsorudvalget etableret med 3 nye medlemmer og tæller nu 5 personer.

Et eSporthold er etableret, og klubben har fået tilskud fra kommunen.

Anita, Solvejg og Marie har gjort et stort arbejde med at få kiosken op at køre.
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U15 drenge (2003)
træner: Hans Jensen, Nicolaj Poulsen

U15 Drenge Liga 3 (2003) 11M - efterår 2017 (Pulje 526)
Klub K V U T Score P

1 Allingaabro/Nørager 10 9 1 0 50 - 6 28

2 Vorup FB 10 6 2 2 32 - 10 20

3 ÅHF 10 3 4 3 16 - 15 13

4 Grenaa IF 10 4 1 5 22 - 19 13

5 Ommersyssel IF 10 3 2 5 19 - 35 11

6 Spentrup IF 10 0 0 10 4 - 58 0

Nyt trænerteam til u15 drenge
Kort før sommerferien fik U15’s brasilianske træner Guga Dambros en kontrakt med den italienske klub  
Trapani. Dette betød, at der hurtigt skulle findes nye trænere. Heldigvis tidligere træner og nu holdleder 
Thyge Traulsen kompetence kræfter på banen. Hans Jensen og Nicolaj Poulsen sammen med Simon 
Sørensen blev nyt trænerteam og holdet har gjort en flot figur og spiller fortsat i U15 Liga 3 til foråret.

Trænere på billedet: Aroldo Strack & Guga Dambros

38



nyt liv i klubhuset 
af Thyge Traulsen

Grenaa IF har lavet en projektgruppe, der har igangsat planlægningen af en modernisering af 
Klubhuset – Grønsværen. Klubhuset skal være det naturlige mødested for alle på Grenaa stadion - 
HSM Arena.

Klubhuset - Grønsværen skal være et hyggeligt sted, hvor fodboldspillere, deres forældre, gæster og 
byens unge mødes og vælger at tilbringe deres tid. 

Vi vil helst indrette Grønsværen så indbydende, at vore unge i klubben vælger at opholde sig der - 
også uden for deres egen træningstid.

Anita har med sine initiativer med fællesspisninger og pynt i lokalet lokket mange flere til at bruge 
Klubhuset - Grønsværen.

Planer for at føre projektet videre
Vi har drømme om at ombygge hele køkken og kioskområdet og inddrage området bagved køkkenet. 
Dermed bliver opholdsområdet betydelig større og mere brugbart til vore forskellige arrangementer. 
Arkitekten Kim Jürgensen kommer til at hjælpe os med at tegne det nye køkken-kioskområde.

Planlægning af denne ombygning kommer til at kræve noget tid og vi forventer ombygning i vinteren 
2018/19. I mellemtiden har vi en forestilling om, at få renoveret Klubhuset - Grønsværen allerede i 
vinteren 2017/18. En ny støjdæmpende loftsbeklædning og støjdæmpning under bord og stole skal 
bidrage til at reducere støjniveauet i det store lokale. Nye lamper og fjernelse af gardiner giver nyt lys 
til Grønsværen. Et sofahjørne indbyder til at slå sig ned. Et afgrænset område til vore unge spillere og 
besøgende med spil og Playstation skal bidrage til at gøre Grønsværen til det fortrukne mødested. Vi vil 
gerne dele rummet lidt op ved hjælp af rumdelere med grønne planter for skabe en mere hyggelig og 
tryg stemning. Der er planer om udsigtspladser med høje borde og barstole med udsigt til bane 1 og 2.

Fuld af drømme
Vi er i fulde af drømme og gode idéer her i planlægnings-og budgeteringsfase. Vi vender nok snart 
tilbage med en opfordring til alle håndværkere, handy-kvinder og handy-mænd, om at melde sig på 
renoveringsholdet og hjælpe med at realisere vore drømme.

På vegne af projektgruppen: Rikke Nikolaisen, Rene Henriksen, Trine Meisler, Sune Kirkegaard, Anita 
Brouer, Frederik Nicolajsen og Thyge Traulsen
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Automatisk kontingentbetaling
ny måde at opkræve kontingtent på
af Marie Nielsen

Som ny kasserer i Grenaa IF Fodbold er et af de 
første projekter vi er gået igang med en 100% 
indførelse af DBU’s automatiske kontingent-
opkrævening.

Med formålet at gøre arbejdsbyrden for 
fodboldklubbenes økonomiansvarlige mindre har 
DBU lanceret automatisk kontingentopkrævning.

Det betyder kort fortalt, at når man melder 
sig ind eller bliver opkrævet kontingent 
skal man tilknytte et kreditkort, hvorfra 
kontingentopkrævningen bliver hævet. 

Dette varsles naturligvis inden beløbet hæves, 
således alle medlemmer er klar over hvor meget 
og hvornår beløbet hæves. 

Der er samtidig indført faste 
opkrævningstidspunkter.

U7 - U11: April og September

U12 - Senior: Februar og September

hvordan gør jeg? 
Næste gang du skal betale dit kontingent 
modtager du en e-mail om at tilmelde dit 
kreditkort, hvis du ikke allerede har tilmeldt 
kreditkort til automatisk kontingentopkrævning.

Betalingspåmindelses e-mail sendes til den eller 
de e-mailadresser der er tilknyttet medlemmet.

Hvis dit barn har ændret den tilknyttede 
e-mailadresse til sin egen e-mailadresse, er det 
derfor vigtigt at sikre, at forældre tilknyttes som 
kontaktpersoner for medlemmet for at modtage 
disse e-mails. Dette gøres i KampKlar via  
mit.dbu.dk

For hvert medlem der tilmeldes automatisk 
kontingentopkrævning sparer vi ca. 15 
minutters frivilligt arbejde og med mere end 
450 medlemmer svarer dette til over 100 timers 
mindre arbejde...

Indførelsen af automatisk kontingentopkræning 
har samtidigt betydet en oprydning i medlems-
databasen, så vi ikke opkræver medlemmer, der 
ikke er i klubben mere.

Ud over mindre arbejde med kontigent-
opkrævning, så medfører dette nye tiltag også 
færre restancebehandlinger.

Seneste udvidelse af fra DBU er automatisk 
holdkortspæring, såfremt medlemmer ikke har 
betalt kontingt. Det vil sige, at alle medlemmer 
ikke til udtages til kamp, såfremt der ikke er 
betalt kontingent.

Har du spørgsmål, kontakt 

Marie Nielsen 
marie@grenaaif.dk
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individuel træning i Grenaa IF
af Simon Sørensen

Sæsonen 2017/18 blev skudt i gang med et nyt tiltag -  Individuel træning i Grenaa IF Fodbold.

Vi har som trænere tilknyttet Michael Thinggaard til vores piger og Nicolaj Poulsen til vores drenge.

Den individuelle træning er for de spillere, som vi ser kunne have brug for en ekstra træning i forhold til 
den enkelte spillers egen udvikling, motivation og fastholdelse i Grenaa IF.

Vi startede op i August måned med et pilotprojekt for at se, om dette tiltag var noget vi skulle have 
bredt ud i vores ungdomsafdeling.

Efter et vellykket pilotprojekt og trænere på plads, startede vi op i uge 43 med træning for U10-12 og 
U13-U15 i både hos pigerne og drengene.

Overordnet er individuel træningen kommet godt i gang på begge sider og vi er i dialog med trænerne 
omkring formen for de enkelte grupper, således at vi kan få de optimale træningspas for de enkelte 
spillere og årgange.

Vi ser frem til endnu en periode med individuel træning i 2018 og håber på, at alle vil bakke op omkring 
vores nye tiltag.
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individuel træning i Grenaa IF Kattegat Cup målmandstræning v/Rafael Attili
af Frederik Nicolajsen

Brasiliansk målmandstræning i grenaa IF
Kattegat Cup Goalkeeper Academy i Grenaa IF har fik i efteråret ny målmandstræner. Det er den 
32 årige Rafael Attili fra Säo Paulo i Brasilien. Rafael er uddannet fra CBF Academy. Rafael drager 
efter nytår til Portugal, hvor han skal skrive sin Ph.d. afhandling. Vi er i fuld gang med at finde den 
kommende målmandstræner til forårets træninger.

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 er delt op 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 detalge gratis, da Kattegat Cup betaler deres målmandslegat.
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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 - mere en bare 
fodbold:

• 2 ugentlige træninger af dygtige og 
engagerede trænere

• Gode holdkammerater og klubfællesskab

• Omklædningsfaciliteter

• Fodboldbane med mål og net

• Træningsudstyr i form af bolde, kegler 
andre træningsrekvisitter

• Deltagelse i turneringer

• Betalt transport til kampe

• Gratis deltagelse i Kattegat Cup og 
Grenaa IF Cup

• Kamptøj stillet til rådighed

• Dommerhonorar betalt

• Gratis træning i vinterhalvåret

• Tilbud om deltagelse i div. stævner, 
fodboldskole og andre DBU-aktiviteter

• Klubbladet ½-Legen 2 gange årligt

• Indflydelse gennem deltagelse i 
generalforsamlingen

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. 51.722,- til gode hos 
medlemmerne.

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 ikke kunne udtages til kamp.

Kontingentet er:
• U-6 gratis

• U7 til og med U-9:  730,- kr. pr. år

• U-10 til og med U-12:  1.080,- kr. pr. år

• U-13 til og med U-16:  1.130,- kr. pr. år

• U17 til og med U-18:  1.180,- kr. pr. år

• U-19:    1.330,- kr. pr. år

• Damesenior:   910,- kr. pr. år

• Herrersenior:  1.530,- kr. pr. år.

 
Opkrævningstidspunkter:

U7 - U11: April og September 
U12 - Senior: Februar og September

Betalingsfrist 3 dage (automatisk 
kontingtbetaling)

Grenaa IF Fodbold betaler årligt kr. 191,- pr. 
spiller for at anvende fodboldbaner og haller 
i Norddjurs Kommune. Hertil kommer leje af 
kunstgræsbane.

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. 

Marie Nielsen 
Økonomiansvarlig
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Kom til fodboldfitness 
Grenaa IF

Fælles forældremøde
150 forældre samlet på gymnasiet
af Frederik Nicolajsen 
 
God stemning, information og hygge på Grenaa 
Gymnasium, der lagde lokaler til GIF’s første 
fælles forældremøde den 22. august 17:30 - 
19:30.

På den fælles dagsorden var

• Velkomst v v/Steen Tvilling

• Præsentation af ungdomsudvalget

• Gratis Forældremedlemskab v/Frederik 
Nicolajsen

• Kattegat Cup og Frivillig i Grenaa IF v/
Frederik Nicolajsen

• KampKlar v/Frederik Nicolajsen

• Individuel træning v/ Simon Sørensen & 
Nicolaj Poulsen

• KioskLiv v/Solvejg Graff & Louise Ringsted

• Spørgsmål eller idéer til klubben?

Herefter gik hver årgang ud i klasselokalerne for 
at afholde individuelle årgangsforældremøder.

Hele arrangementet blev afsluttet med fælles 
Grillpølser, Øl og vand.

Djurslands Bank stod også klar med friskbrygget 
kaffe i Kaffebilen.

Forældremødet var en stor succes, så vi afholder 
2018 forældremøde den 21 august kl. 17:30 - 
19:30 på Grenaa Gymnasium. 

Sæt kryds i kalenderen.



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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Grenaa if spiller på AGF Ceres arena
af Frederik Nicolajsen

U9 og U10 drengene fik en stor oplevelse, da de spillede forkamp og løb sammen med AGF spillerne 
den 13. august da AGF tog imod OB.
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Grenaa if løbehold
af Frederik Nicolajsen

Mandag eftermiddage kl. 17 mødes forældre, spillere og søskende på kryds og tværs af årgange en en 
let opvarmning på aktivitetsbanen, hvorefter vi løber en tur i skoven på ca. 3. km. 

Alle er velkomne og jo flere jo sjovere er det. 

Løbeholdet starter op igen til foråret og alle kan tilmelde sig via KampKlar eller bare møde op og løbe 
med.

Højt humør til opvarmning på aktivitetsbanen.

DBU Fodboldskole i uge 27
Grenaa IF Fodbold inviterer i samarbejde med DBU til fodboldskole

Begynd sommerferien med en hyggelig uge på fodboldskole i Grenaa IF. 
DBU’s Fodboldskoler i 2018 er for børn og unge født årgang 2003-2010. Fodboldskolen foregår 
i på Grenaa stadion mellem klokken 09.00 og 15.00 mandag til fredag i uge 27. Deltagerne 
inddeles i grupper af ca. 16. Inddelingen foregår så vidt muligt efter alder og ikke efter deltagernes 
fodboldmæssige evner. Fodboldskolen er stedet, hvor børnene møder nye venner, og forældre behøver 
derfor ikke være bekymret for, at børn ikke vil trives i en ”ny” gruppe. Vores erfaring viser, at børnene 
meget hurtigt falder til. 

Tilmeld via www.dbu.dk/fodboldskole 

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

Træningerne bliver gennemført under hensyntagen til den fodboldmæssige niveauforskel, der 
nødvendigvis vil være mellem deltagerne i grupperne. Dygtige og engagerede trænere samt 
motiverede børn giver den optimale oplevelse. Alle trænere på DBU’s Fodboldskole er tjekket i Det 
Centrale Kriminalregister. 
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Nyt sponsorprospekt
Vore sponsorer gør en forskel…
Når fodboldledere, piger, drenge, kvinder og mænd samles for at spille med en bold, er det fordi der er 
meget mere end bolden på spil.

Her opnås fællesskab og udvikling af fysiske og sociale færdigheder, som kan bryde barrierer og 
fordomme og styrke grundlæggende værdier om fællesskab.

Grenaa IF Fodbold tilbyder fodbold for børn og voksne i lokalområdet omkring Grenaa. Vi ønsker at 
udvikle klubben og klubbens medlemmer, såvel sportsligt som socialt og tilbyder fodbold på både 
bredde- og eliteniveau. 

Sponsorer i Grenaa IF Fodbold gør det muligt for de frivillige klub-hjælpere at udvikle klubben, så vi 
fortsat kan tiltrække børn og voksne. 

Gennem vore mange aktiviteter fremhæver vi vore sponsorer og synliggør din virksomhed som 
en vigtig støtte for idrætslivet i lokalområdet - læs mere om de mange sponsorforslag i dette 
sponsorprospekt.

Vi ønsker at være et samlingspunkt for gode oplevelser i lokalområdet. 

På forhånd tak for din støtte.

Grenaa IF Fodbold - mere end bare fodbold 

Læs mere om Grenaa IF’s nye sponsorkoncept og se hvordan din virksomhed 
kan blive eksponeret i Grenaa IF Fodbold.

W W W. G R E N A A I F . D K / F O R E N I N G E N / S P O N S O R /
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GULDSPONSOR & hovedsponsor
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SØLVSPONSOR

GREFTA TRYK
WWW.GREFTA.DK

Energivej 20 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 3511

Lillegade 21 · 8500 Grenaa
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BRONZESPONSOR
Salg · Service · Reservedele

Mandag-fredag 10.00 – 17.00 � Lørdag 11.00 – 15.00
lr@fannerupbilcenter.dk � www.fannerupbilcenter.dk

SCOOTER-
 & ATV-
CENTER

Trekanten 42 · 8500 Grenå
Tlf. 8759 4400

info@apabiler.dk

Grenaa Bilhus A/S

S E R V I C E

Grenaa · Rugvænget 29 · Tlf. 86 32 15 00 · www.autohus.dk

Toyota Grenaa
Trekanten 20 · Tlf. 86 32 79 00
www.toyota-grenaa.dk

Toyota Randers
Kristrupvej 168 · Tlf. 89 11 33 33

www.toyota-randers.dk

BilButikken A/S BilButikken A/S 

Norddjurs’  
autoriserede DAF-forhandlere  
og mærkeværksteder

KVIST & JENSEN AS
STATSAUTORISEREDE REVISORER

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S
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BRONZESPONSOR

Ålsø Service 
v. Kenneth Greve Helweg

Enggårdsvej 1, 8500 Grenå

Telefon: 25 34 77 11

Her er plads til 
DIN annonce

Her er plads til 
DIN annonce

Her er plads til 
DIN annonce

Her er plads til 
DIN annonce

Her er plads til 
DIN annonce

Her er plads til 
DIN annonce
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Designa Grenaa

Trekanten 50

8500 Grenaa

Tlf. 87 58 60 60

www.designa.dk

KØKKEN   BAD   GARDEROBE

BOLIGHUSET
…det inspirerende valg

klubSPONSOR

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S

BOLIGHUSET
…det inspirerende valg

GERT SVITH
RÅDMANDSVEJ 12 - DK 8500 GRENAA

TLF. 86 32 02 00 - 86 32 06 76
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GRENAA

BOLIGHUSET
…det inspirerende valg

AALSRODE TØMRERFIRMA A/Slb  Consult

klubSPONSOR
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BOLIGHUSET
…det inspirerende valg

KlubSPONSOR

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S
 

SA KØLETEKNIKBP 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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BOLIGHUSET
…det inspirerende valg

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S

klubSPONSOR
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BOLIGHUSET
…det inspirerende valg

KlubSPONSOR

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S

Grafisk
Butik.dkGB

VINogGOLF.dk

U11 pigetrøjer_Layout 1  07/04/15  13.58  Side 1

59



www.grefta.dk

Grefta Tryk A/S · Markedsgade 41 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 2922 · grefta@grefta.dk

Du er ikke én i flokken
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