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Klubfakta:
Medlemmer Aktive betalende: 503

Medlemmer Seniorer (19-39 år): 115

Medlemmer Kvinder (19-39 år): 35

Medlemmer Mænd (19-39 år): 80

Medlemmer Ungdom (5-18 år): 388

Medlemmer Piger (5-18 år): 128

Medlemmer Drenge (5-18 år): 260

Medlemmer Passiv & Forældremedlemskab: 172

vigtige datoer
26. januar 2019: Sæsonstart U12-U16 - Senior

16. marts 2019: Åbent hus U6-U11

1. - 5 juli 2019: DBU Fodboldskole (uge 27)

25. - 28. juli 2019: Kattegat Cup 2019

20. august 2019: Fælles forældremøde
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Næstformand

Bestyrelsesmedlem 
ungdomsudvalgsformand

Bestyrelsesmedlem 
Fc djursland udv. Formand

Bestyrelsesmedlem 
seniorudvalgsformand

Bestyrelsesmedlem 
økonomiansvarlig
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Indlæg fra formanden
af Gert Poulsen
 
 
Det har på mange måder været et noget 
turbulent år i GIF Fodbold.

Lad mig kort indlede med at nævne nogle af  
de konkrete områder vi har arbejdet med:

Implementering af nye vedtægter, 
strategiarbejde med at fastholde 
ungdomsspillere (samlet i en model med 
målgrupper og indsatsområder), strategisk 
samarbejde med Viden Djurs/Brazil Football 
College (U16-U18), vedtagelse af pædofilpolitik, 
udarbejdelse af sponsorprospekter, nye 
tiltag i kiosken, renovering af kiosk/cafeteria 
og forbedringer og besparelse på det 
administrative område.

Vores generalforsamling var usædvanlig 
velbesøgt, da der for første gang i vistnok 
mange år var kampvalg om formandsposten. 

FC Djursland har været igennem en 
rekonstruktion, og nu er FC Djursland 100% 
del af GIF Fodbold, såvel økonomisk som 
organisatorisk. Der er nedsat et FC Djursland-
udvalg, hvor de hidtidige øvrige moderklubber – Østdjurs 91 og AC Norddjurs – er repræsenteret 
f.s.v. angår det sportslige område.

Jeg vil henvise til vores hjemmeside under Generalforsamling 2018, hvor ovenstående  
er uddybet, ligesom de øvrige områder også er beskrevet.

Jeg vil takke alle i og omkring Grenaa IF Fodbold, Kattegat Cup og FC Djursland for støtte, 
opbakning og hjælp i 2018. Uden dette var det ikke muligt at drive en fodboldklub.  

Jeg håber at se jer alle også i det nye år, og vil ønske alle en glædelig jul og godt nytår.

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 ledige timer, så ring og spørg hvornår du kan hjælpe til i GRØNSVÆREN.

Du vil få en kyndig vejledning i arbejdsopgaver og du 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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Sikke et år. Meget er hændt - i særdeleshed i 
seniorudvalget. Men vel sagtens også i klubben 
som helhed.

I september valgte vi som udvalg at opstille 
en modkandidat til siddende formand Gert 
Poulsen. Og i samme ombæring forsøge at få 
vedtaget nogle vedtægtsændringer. Som de 
fleste husker – ved en mindeværdigt besøgt 
generalforsamling – blev alle forslag nedstemt 
og siddende formand Gert Poulsen blev 
genvalgt med overvældende flertal.

Herefter var det tid til selvransagelse i 
seniorudvalget. Jeanette Christiansen 
der stillede op som formandskandidat 
valgte naturligt at trække sig som 
seniorudvalgsformand - som følge af nederlaget. 
Der blev valgt en ny formand for udvalget 
og Jeanette fortsatte som menigt medlem. 
Igennem længere tid var der fra begge “lejre” 
beskrevet en samarbejdskultur præget af mistro 
og diskussioner. Med den nye konstellation i 
seniorudvalget håbede vi på en ny og mere 
positiv samarbejdskultur – og det virker som om 
der er faldet ro over tingene.

På det sportslige plan (og det er jo det 
vigtigste) har året været præget af mange gode 
oplevelser. Først og fremmest da serie 2-holdet 
reddede sig fri af nedrykning i sidste sekund 
af sidste kamp i foråret. Denne sportslige optur 
har givetvis været et boost til efteråret – fra 
start af halv-sæsonen viste holdet fremragende 
spil og ad denne vej også mange point på 
kontoen. Helt frem til sidste runde spillede vi 
med om oprykningen – men et ærgerligt dømt 
straffespark imod os i næstsidste kamp mod 
topholdet Hadsten gjorde udslaget. Kampen 
endte 1-1 og dermed forblev Hadsten på 
førstepladsen inden sidste spillerunde. En runde 

hvor både Hadsten og vi vandt – og derfor blev 
det altså Hadsten der trak det længste strå og 
dermed oprykningen.

Kampen i Hadsten kunne med lidt held og en 
anelse skarphed sagtens være endt med sejr til 
os – men det blev ved “lige ved og næsten”.

Også serie 5 har haft et fint år. I efteråret har 
holdet kæmpet med en del skader – og der 
har vel ikke været samme opstilling i to kampe! 
Drengene har dog kæmpet godt og spillet 
flere gode kampe – under kyndig ledelse af 
Jeanette Christiansen (som med sit utrættelige 
engagement også har sagt ja til at træne dette 
hold udover sine pigehold i ungdomsafdelingen 
– imponerende).

Vi håber meget på, at de unge gutter alle har 
lyst til at fortsætte i foråret 2019. Hvem ved, 
måske vi kan få lidt færre skader, lidt mere 
kontinuitet og måske spille med om oprykning 
til serie 4.

Det skal naturligvis også nævnes, at FC 
Djursland u19 meget dygtigt vandt deres liga 
1 efter en meget lige pulje. Førstepladsen blev 
sikret via nogle meget flotte kampe til slut i 
turneringen hvor specielt må nævnes en 2-7 sejr 
ude over Vejle der længe havde toppet puljen. 

En meget stor bedrift af spillerne og ikke 
mindst af træner-teamet Felipe Soarez og Allan 
Firgaard.

Når vi når frem til sommer 2019 bliver flere af 
disse meget dygtige unge spillere seniorspillere. 
Flere vil naturligt glide ind i FC Djurslands trup. 
Men nogle vil formentlig også en gang imellem 
skulle have nogle kampe i serie 2. Vi vil i hvert 
fald bestræbe os på at tilbyde spillerne nogle 

Kom på stadion og støt    Grenaa IF serie 2

Nyt fra Seniorudvalget
af Kasper Vayland 

Ny seniorudvalgsformand
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gode rammer, noget udfordrende træning og 
nogle kampe på et højt niveau.

Jeg har lyst til at dvæle lidt mere ved serie 2’s 
bedrifter i år. I foråret så man sig nødsaget til at 
stoppe samarbejdet med den daværende træner 
og holdleder Gary Taylor tog over. Egentlig 
som en nødløsning – men en nødløsning der 
skulle vise sig af stor betydning. Gary formåede 
virkelig at samle spillerne og få det bedste 
frem i dem. Meget stor ros til Gary for den 
store indsats og for at have taget det step op til 
cheftræner for klubbens bedste hold. Raphael 
De Vecchi skal også nævnes for sin rolle 
som assistenttræner. Han nyder stor respekt i 
spillertruppen.

I efteråret er flere spillere trådt i karakter. 
Specielt skal nævnes “den gamle garde” 
bestående af Simon Sørensen (som vel i sidste 
kamp scorede årets mål!), Joakim Gotfred der 
med sin store rutine har styret midtbanen i flere 
kampe, Sune Sørensen som hamrede mål 
ind på stribe og sidst Rasmus Wetche (super-
reserven) som vel sagtens har brugt en håndfuld 
hele og halve kampe på at blive topscorer. 
Sidstnævnte topscorer-titel vil nogle måske 
mene var en foræring i sidste kamp i efteråret 
hvor Lystrups meget gavmilde målmand spillede 
“Welle” fri til scoring i sidste sekund.

Men også holdets unge spillere har gjort det 
fremragende. Ud fra en særdeles stærk defensiv 
har holdet spillet rigtig mange seværdige 
kampe - og scoret en masse mål. Vi kommer 
ikke udenom at nævne Martin Westmark (eller 
Festmark) som blev valgt til årets spiller.

Det bliver spændende at se om vi i det nye år 
kan holde sammen på truppen og bibeholde 
den gode stemning. Og måske se lidt flere på 

træningsbanen. Det er samtidig et stort håb, at 
flere af vores spillere der bor/arbejder i Århus 
fortsat vil være en del af holdet i foråret.

Forår 2019 bliver spændende at følge. Vi håber 
på tilgang af spillere så vi kan mønstre en stærk 
seniorafdeling der kan spille med om oprykning 
i begge rækker.

Tak til trænere og ledere for jeres store 
engagement og arbejde.

Med venlig hilsen 

Kasper Vayland 
Seniorudvalgsformand

Kom på stadion og støt    Grenaa IF serie 2
Entre  
kr. 20,-
Pensionister og børn under 16 år gratis adgang

Kasper vayland
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Året der gik i seniorafdelingen 
af Gary Taylor 

Serie 2

I starten af januar startede S2 op, og det var 
med store forventninger til den nye træner Kent 
Jensen, der skulle følge i fodsporene på Brian 
Engelund og Michael Hougaard, som begge 
havde valgt at holde en pause fra fodbolden. Det 
sportslige set up var således cheftræner Kent 
Jensen, holdleder Gary Taylor og ikke mindst 
klublegenden H.K. Marx som vejleder/konsulent.

Efter nogle gode træningskampe med gode 
resultater, var optimismen intakt. Den forsvandt 
dog gradvist i takt med, at turneringskampene 
ikke blev vundet. Da vi så stod med et point efter 
fem kampe, valgte klubben at sadle om. Kent 
blev opsagt, Gary blev cheftræner og med hjælp 
fra Marx og ikke mindst Michael Hougaard, 
havde de et formål: nemlig at undgå nedrykning 
til S3. 

Denne ændring blev belønnet i den første kamp, 
som blev vundet 2-0 på hjemmebane. 

Spillerne og trænerstaben blev enige at stå 
sammen og tage en kamp ad gangen; at kæmpe 
røven ud af bukserne for det mærke der sidder 
på venstre side af brystet i forsøget på at undgå 
nedrykning. Det gik superfint og der gik flere 
kampe inden vi tabte. Vi havde en del uafgjorte 
og enkelte sejre; heldigvis for os var rækken så 
tæt, at vi stille og roligt kravlede op mod stregen. 
Vi tabte desværre til Hammel i en kamp der med 
en sejr før sidste spillerunde kunne have givet 
os en sæson mere i S2.

Det betød, at vi i forårets allersidste kamp 
skulle have tre point. Et point kunne dog også 
redde os, hvis Vorup ikke fik tre point. Vi skulle 
møde Midtdjurs på hjemmebane; vinderen 
blev i S2 og taberen måtte en tur i S3. Vi kom 
planmæssigt foran 1-0, og dette var stillingen 
ved pausen.Pludselig i anden halvleg blæste 
vinden ikke vores vej og vi kom bagud 3-2. Et 
resultat, der ville betyde, at vi rykkede ned. Men 

på kampens vel nok allersidste spark scorede 
Sune Sørensen måske et af karrierens vigtigste 
mål og udlignede til 3-3. Kampen bliver fløjtet 
af. Midtdjurs er rykket ned, og vi står og venter 
på skæbnen; en skæbne der var venlig mod 
os – for Vorup spillede også uafgjort og dermed 
fik vi et efterår mere i S2. Missionen lykkedes, vi 
rykkede ikke ned!

August måned og ny sæson var på vej. Vi 
havde i sommerpausen skiftet ud på bænken: 
H.K. Marx valgte definitivt at gå på pension og 
Michael Hougaard stoppede også, så den nye 
konstellation blev cheftræner/holdleder Gary 
Taylor og som hjælpetræner Raphael De Vecchi. 
Dertil kom den skadede spiller Simon Lykke og 
hjalp til ved kampene. 

Vi fik også noget tilgang af nogle gamle Grenå 
spillere der vendte tilbage. Og sammenholdt 
med, at FCD havde udvidet truppen, var 
der en optimisme at spore i forberedelsen.
Træningsindsatsen var dog ikke optimal. Dette 
er dog en præmis vi må leve med, når 3-4 
spillere træner med FCD hver gang og en 
håndfuld har tilkendegivet, at de kun kan træne 
en gang om ugen pga. familie, arbejde og 
studier. Alt dette betød, at vi i efteråret ofte kun 
var 6-8 spillere til træning, men der blev leveret 
– og indstilling og humøret var altid i top. 

Gary taylor

Kom på stadion og støt    Grenaa IF serie 2
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Første turneringskamp i TST var fyldt med 
mange nerver, men vi kom godt fra start med  
en 3-1 sejr over nedrykkerne fra S1.  
Det viste sig at vi gik fra sejr til sejr, et enkelt 
nederlag mod Skødstrup, men vi kom tilbage 
– tog revanche og slog topholdet Hadsten. 
Turneringen udviklede sig til et parløb mellem 
os og Hadsten – og næstsidste kamp skulle 
oprykningskampen så stå i Hadsten. Desværre 
for os, spiller vi uafgjort i en tæt og dramatisk 
kamp hvor der både er et rødt kort og 
straffespark til Hadsten ca. 10 minutter før tid. 
Alt ender lige og vi skal vinde sidste kamp for at 
rykke op og samtidigt skal Hadsten sætte point 
til. Det gør Hadsten ikke og dermed rykker de 
op, selvom vi vandt vores sidste kamp 10-0.

Efteråret har været en stor sportslig succes, 
hvor det ender med en flot andenplads. 

Dertil skal siges at samarbejdet med FCD har 
været upåklageligt. Robert og Nikolaj har været 
super til at frigive spillere, hvilket har betydet, 
at vi næsten altid har haft to-tre spillere med fra 
DS-truppen.

Årets afslutningsfest blev som bekendt aflyst, 
men ikke desto mindre har vi valgt at uddele 
diverse pokaler ved et lille arrangement:

Thorbjørn Christensens pokal og dermed 

Årets spiller i GIF gik til:

Martin Westmark
Martin har leveret hele året; både til træning og 
kamp, men især i efteråret er han blevet mere 
ansvarsbevidst og har vist, at han er en man kan 
regne med, både på banen og udenfor. 

Jens Knolds Pokal til ungt talent i GIF gik til:
Christian Fløjborg
Christian er en ung fyr på 20 år, som uanset 
om han spiller i den hvide GIF trøje eller i FCD 
trøjen leverer en meget stor indsats – og han 

fighter til sidste fløjt. Han har i efteråret spillet 
flere kampe på S2, hvor han også har været 
viceanfører. Vi glæder os til at følge ham.

Wetches pokal for stemmerne gik til:

Sune Sørensen
Sune har haft en kanon år på S2; han har været 
meget stabilt spillende, og flere gange har han 
scoret afgørende mål. Han endte med at score 
14 mål i 2018.

Vi glæder os til at se ham igen i ‘19.

Sportigans topscorer pokal gik til:

Rasmus Wetche
Rasmus snuppede pokalen for næsen af Sune 
med 15 mål. Det sidste mål scorede Rasmus 
sekunderne efter at Sune havde fået et mål 
annulleret, hvorefter målmanden sparkede 
bolden ud i ryggen på Rasmus, der nemt kunne 
score sit femtende mål i 2018.

Rasmus er en fantastisk fyr at have med på sit 
hold; han kommer når han kan, også selvom 
det kun er til anden halvleg, og så er han altid 
garant for mål. 

Der skal lyde en kæmpe tak til alle spillere; 
det er en meget flot indsats, set over hele 
2018. Da vi var længst nede, stod I sammen og 
kæmpede for det mærke der sidder på venstre 
side af brystet – og det lykkedes.

Jeg vil sige tusind mange tak til H.K Marx, 
Hougaard, Raphael og Simon Lykke; uden jer 
var det hele nok ikke gået op i højere enhed.

Jeg skal desværre også sige farvel til nogle 
stykker. Jeg håber ikke det er et endegyldigt 
farvel; I skal altid være velkomne i GIF og den 
hvide trøje.

Tak for i år.

Gary

Kom på stadion og støt    Grenaa IF serie 2
Entre  
kr. 20,-
Pensionister og børn under 16 år gratis adgang
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Herrer Serie 2 - Forår 2018 (Pulje 17)

Herrer Serie 2 - Efterår 2018 (Pulje 17)

Klub K V U T Score P

1 Hadsten SK 14 11 2 1 35 - 9 35

2 Grenaa IF 14 11 1 2 46 - 14 34

3 Skødstrup SF 14 7 2 5 31 - 26 23

4 tst Fodbold 14 5 5 4 35 - 28 20

5 Hammel GF 14 5 3 6 24 - 28 18

6 Langaa IK 14 5 2 7 24 - 34 17

7 Lystrup IF 14 2 0 12 14 - 43 6

8 Randers Freja 14 1 3 10 21 - 48 6

Klub K V U T Score P

1 Kolind/Perstrup IF 14 10 2 2 45 - 21 32

2 Randers Freja 14 8 1 5 33 - 29 25

3 Hadsten SK 14 5 5 4 24 - 20 20

4 Hammel GF 14 6 1 7 27 - 31 19

5 Langaa IK 14 5 3 6 23 - 30 18

6 Grenaa IF 14 3 6 5 24 - 28 15

7 IF Midtdjurs 14 3 4 7 25 - 33 13

8 Vorup FB 14 3 4 7 27 - 36 13
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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

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 hvert år en 
check på det beløb, som Grenaa IF’s 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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Kom på stadion og støt  
fc djursland

Entre  
kr,- 30,-

Pensionister og børn 
under 16 år gratis adgang

Bestyrelsesformand for FC Djursland Bjørn 
Johansen og jeg har nu arbejdet sammen i 
nogle måneder og vi ønsker hermed at redegøre 
for nogle af de forandringer, der er iværksat 
omkring den administrative del i FC Djursland.

Vi har måttet erkende, at bestyrelsen overtog 
en ”virksomhed”, som gennem en lang årrække 
har været udfordret, med intern uro og ubalance. 
Kort sagt, var der mange skeletter i skabet, som 
pludselig dukkede frem, hvilket har gjort det 
svært. Størstedelen af vores arbejde har vi brugt 
på brandslukning. Der er blevet lagt mange timer 
i projektet, fra alle involverede, også lagt flere 
timer end hvad man kan forvente af frivillige.

En af de store udfordringer har været økonomi 
og koblingen med den nuværende selskabsform 
FC Djursland Elite A/S, hvilket beskrives 
nedenfor. 

Fodboldoverbygningen FC Djursland er tegnet 
på baggrund af DBU’s regler og har som 
udgangspunkt ingen sammenhæng med FC 
Djursland Elite A/S. Det er afgørende, at der 
skelnes mellem overbygningen FC Djursland 
og selskabet FC Djursland Elite A/S. Det var 
oprindeligt ikke nødvendigt at etablere et A/S 
for at styre FCD, det valgte man bare dengang, 
men eftersom FC Djursland i Danmarksserien, 
har status af ”amatørklub”, har det gjort 
arbejdsbetingelserne meget vanskelige under 
den nuværende selskabsform. 

Udgifter til driften af FC Djursland Elite A/S er 
og bliver en klods om benet på FC Djursland 
og derfor indstilles der fra vores side og en enig 
bestyrelse følgende:  
Fremadrettet etableres et samarbejdsudvalg 
under GIF, som vi kender det fra f.eks. 
Kattegat Cup. Den nuværende indgåede 
overbygningsaftale har intet med FC Djursland 
Elite A/S at gøre, derfor vil driften af FC 

Djursland fortsætte med uændret navn som en 
del af GIF. 

Alle med et talent skal have muligheden for at 
dygtiggøre sig lokalt. Det er fortsat filosofien bag 
FC Djursland. 

Hvorfor?  
Realiteten er at vi er sårbare! Flere unge for-
lader Djursland efter endt ungdomsuddannelse 
og søger mod Randers/Århus og øvrige DK. 
Vi mener at FC Djursland har langt større 
forpligtigelser end blot at tænke på egen 
overlevelse: FC Djursland kan være med til 
at vise vejen for Djursland. Blandt andet viser 
samarbejdet med Brazil football college med al 
tydelighed, at med det rette set up er Djursland 
ikke en udkantslandsdel, men et attraktivt sted 
at være ung. 

Selvom FC Djursland i nogens øjne er en varm 
kartoffel, ser vi ingen grund til at genopfinde en 
ny overbygning. FC Djursland er fastslået brand, 
som trods modgang har formået at vise sit værd.

VI har brug for jer!

Venlig hilsen

Henning Meisler

FC Djursland udvalgsformand

FC Djursland udv. formand henning meisler

Nyt fra FC Djursland
FC Djursland bliver en del af Grenaa IF
af Henning Meisler



Entre  
kr,- 30,-

Klub K V U T Score P

1 Silkeborg KFUM 14 10 3 1 40 - 17 33

2 FC Djursland 14 9 2 3 39 - 26 29

3 Agerbæk SF/Starup 14 7 3 4 23 - 15 24

4 Vejle B 14 7 3 4 20 - 22 24

5 Aabyhøj IF 14 6 2 6 31 - 24 20

6 Fredericia fF 14 3 3 8 25 - 35 12

7 Fuglebakken KFUM 14 3 2 9 25 - 28 11

8 Hatting-Torsted 14 1 2 11 7 - 43 5

HERRER JYLLANDSSERIEN 1 - FORÅR 2018 (PULJE 2)

Kom på stadion og støt  
FC djursland

Klub K V U T Score P

1 Nørresundby FB 14 10 2 2 36 - 12 32

2 VSK Århus 14 9 2 3 31 - 15 29

3 IF Lyseng 14 7 4 3 31 - 19 25

4 Viby IF 14 7 3 4 31 - 25 24

5 Vatanspor 14 6 3 5 25 - 27 21

6 Holstebro B 14 3 6 5 15 - 15 15

7 AaB 14 4 3 7 22 - 29 15

8 Aarhus Fremad 14 4 2 8 22 - 29 14

9 FC Djursland 14 3 4 7 25 - 36 13

10 Lystrup IF 14 2 1 11 13 - 44 7

HERRE-DS, PULJE 4 efterår - spilles færdig i forår

Entre  
kr,- 30,-

Pensionister og børn 
under 16 år gratis adgang



Nyt fra ungdomsudvalget
2018 har været et godt år for Grenaa IF’s ungdomsfodbold
af Thyge Traulsen

Ungdomsafdelingen har vokseværk og aldrig 
har der været flere ungdomsspillere på vores 
baner til træning og kampe. En spadseretur over 
træningsbanerne på hverdagene fylder den 
forbipasserende med meget stor glæde. Unge 
spillere så langt øjet rækker og begejstring alle 
vegne.

Den voksende ungdomsafdeling medfører også 
sine udfordringer. 

At finde engagerede forældre, som gerne vil 
stille op som trænere og holdledere og dermed 
danne grundlaget for fodbold i alle årgange, er 
en stor opgave. Det lykkedes os for de allerfleste 
årgange og jeg vil gerne takke jer trænere og 
holdledere for jeres store engagement!

Der bliver også mere og mere behov for struktur 
og det har vi arbejdet en del med i 2018.

Vi har udarbejdet en strategiplan for at skabe 
sammenhæng imellem vores ungdomsårgange 
og fastholde spillerne fra U14 og op efter. 

Der er indgået en samarbejdsaftale med 
VidenDjurs/Brazil Football College omkring 
årgangene U15-U17. 

Vi har fået etableret kontaktpersoner til 
årgangene, så kontakten til Ungdomsudvalget er 
nemmere og mere direkte.

Der er målmandstræning hver uge i 
turneringssæsonen.

Træneruddannelsen er sat i system. Efter et 
velbesøgt basistrænerkursus i 2018 følger 
vi i starten af 2019 op med de efterfølgende 
årgangsspecifikke kurser.

Vi er indgået i et samarbejdsaftale med 
Randers FC. Randers FC har et TopCenter 
under DBU, som er et talentsamarbejde 
for årgange U10-U12. Der er en aftale om 
Teknikskoletræning, hvor alle motiverede spillere 
kan deltage. Alle tilbud gælder markspillere og 
målmænd.

Derudover har vi planer om inspirationstræning 
med Randers FC-trænere til vores ungdoms-
trænere på vores egne baner. Aftalen indeholder 
flere muligheder, som sprænger rammen 
for denne beretning, men kan findes på 
hjemmesiden.

Et absolut Highlight for året 2018 var den 
fælles Grenaa IF ungdomstur til NørhalneCup. 
120 spillere, og det vil sige ca. 1/3 del af alle 
ungdomsspillere, deltog i turen. Det blev til sjove 
busture frem og tilbage, til mange medaljer, 
nogle store pokaler og en velkomst i Grenaa 
med fyrværkeri. Det var en fed tur!

Hvad venter os i 2019 ?

Vi kommer til at bidrage det vi kan til at udvik-
lingen i ungdomsafdelingen fortsætter som i år.

Der planlægges uddannelse af trænerne og 
ungdommens fælles stævnetur 2019.

Pigefodboldturningen finder sted og er et vigtigt 
arrangement for at få nye spillere til at vælge 
fodbold som deres foretrukne fritidsaktivitet.

Fodboldskolen har været et tilløbsstykke gennem 
de seneste år og kommer også til at fylde vores 
baner med fodboldglæde unger i 2019.

Thyge traulsen
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Grenaa IF og viden djurs - brazil football collage partnerskab
Fodbold, uddannelse og fællesskab
af Frederik Nicolajsen

Grenaa IF Fodbold og Viden Djurs – Brazil Football Collage vil igennem et strategisk partnerskab 
skabe fundamentet for udvikling af fodboldspillere, trænere og ledere i Grenaa.

Parterne ønsker over de næste 10 år at øge antallet af børne og unge, der spiller fodbold og tilbyde en 
målrettet indsats for ungdomsfodboldspillere.

Parterne ønsker at skabe en kobling mellem fodbold og uddannelse. Fodbold i sig selv er en lærerig 
legeplads både fysisk, mentalt og personligt. Sammen med fodbolduddannelsen ønsker vi unge 
mennesker, der ser en erhvervs- og gymnasialuddannelse som en naturlig del af det af være ung på 
Djursland.

Mål:

Vi ønsker inden for de næste 10 år at have minimum et 1. og et 2. hold i U15, U16, U17 og U19 drenge- 
og pigerækkerne. Vi ønsker at 100% af de unge gennemfører en erhvervs- eller gymnasial uddannelse.

Partnerskabet med Viden Djurs – Brazil Football Collage er en del af Grenaa IF samlede 
udviklingsstrategi, der er vist nedenfor.

Fodboldfesten Kattegat Cup bliver endnu et 
højdepunkt og vi ser allerede frem til det store 
event.

Den voksende ungdomsafdeling kræver flere 
engagerede medlemmer i ungdomsudvalget 
og nye kræfter er altid velkomne til at kontakte 
udvalgsmedlemmerne.

Udvalget holder møde hver 3. måned. 

Udvalgsmedlemmerne har forskellige 
ansvarsområder og arrangementer for 
ungdomsafdelingen organiseres af mindre 
grupper sammensat af medlemmerne.

Vi har brug for flere hænder og hoveder for at 
kunne fremtidssikre vores udvikling.

Thyge Traulsen

Team Børn

U5‐U6‐U7‐U8‐U9‐U10

Indskoling

Team Betweens

U11‐U12‐U13

Mellemtrin

Team Unge

U14‐(U15)

Udskoling

Team GIF/Brazil

U15‐U16‐U17‐U18

Unge

Senior / U19

FC Djursland
GIF Serie 2

U19‐FC Djursland

3v3 & 5v5* 8v8* 11v11* 11v11* 11v11*

Træningsdage Man/Tir/Ons/Tor/Fre Tir/Tor Man/Ons Man/Ons

Forældretrænere INTRO‐træner/Ja Ja Ja Ja/Brazil Nej

Hjælpetrænere unge** X X

Uddannelsesplan*** Ja Ja Ja

Trænerøkonomi Normal Normal Normal + v/udd + v/udd

DBU trænerrådgiver X

Kontingent Efterskolekontingent

Kompetencecenter Individuel træning Individuel træning

Rejsepolitik Rejse Rejse

DET GODE KAMPMILJØ

DET GODE TRÆNINGSMILJØ

DET GODE KLUBMILJØ

Træneren er nøglen
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Cesar santin gæstede kattegat cup 2018
brazil football collage ambassadør
af Frederik Nicolajsen

Kattegat Cup 2018 havde fint besøg, da den tidligere topscorer i FC København – César Santin – 
gæstede Kattegat Cup. 

César Santin blev udnævnt til ambassadør for Brazil Football College i Grenaa.

Fredag den 27. juli præsenteredes den dengang mest scorende fodboldspiller i FC Københavns 
historie, brasilianske César Santin som ny ambassadør for Brazil Football College i Grenaa. 

César Santin blev præsenteret på et pressemøde under Grenaa IF’s 34. udgave af Kattegat Cup og 
deltog samtidig i opvisningskampen mellem FC Djurslands Danmarksseriehold og Viborg FF fredag 
aften kl. 19.00 på HSM Arena i Grenaa.

Under Danmarks Hyggeligste Fodboldstævne for ungdomshold – Kattegat Cup – bød César Santin 
også på angrebstræning for udvalgte stævnedeltagere sammen med Brazil Football College. 

César Santin har tidligere spillet for de brasilianske klubber São José, Grêmio og Vitória, samt svenske 
Kalmar FF, hvorfra han blev hentet til FC København den 24. juli 2008. César Santin er med 84 
scoringer i 220 kampe den mest scorende spiller for FC København.
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Kattegat Cup 2019
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 5 .  j u l i  -  2 8 .  j u l i  2 0 1 9
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Grenaa IF U12 piger med helt i toppen af dansk fodbold 
årgang 2007
af Peter Vedersø

Grenaa IF U12 piger har tidligere både i 
turneringen og ved stævner vist, at de godt 
kan spille fodbold; så for første gang tilmeldte vi 
holdet til Talentstævne 2018 i Steensballe ved 
Horsens 17.-19. august. Stævnet kan man kun 
tilmelde sig efter invitation, som bliver sendt ud 
til de bedste hold fra hele landet. 

Nogle kalder også stævnet for det uofficielle 
Danmarksmesterskab for pige-ungdomsfodbold. 
I U12 pigerækken kan det nævnes at hold som 
Brøndby, Allerød, Fremad Valby, FC Horsens, 
Kolding, Nibe samt Årslev ved Odense (Det 
bedste hold på Fyn) deltog. Fra vores egen 
turneringspulje DBU region 3 i Østjylland Nord, 
deltog Lyseng fra Århus, Sejs/Svejbæk fra 

Silkeborg og så vores egne piger fra Grenaa, så 
pigerne var i fint selskab.

Da vores meget dygtige piger fra U14 (Spiller i 
Liga 1 for deres årgang) også deltog i stævnet 
fik vi arrangeret fælles buskørsel for de to hold 
til stævnet. Selvom holdene sad i deres egne 
grupper i bussen, blev der også snakket og 
sunget lidt på tværs af holdene undervejs.

Da vi deltog for første gang, var alle spændte 
på hvilken oplevelse vi ville få. Kunne vi være 
med på dette niveau, eller ville vi blive spillet ud 
af banen? Alle var dog enige om, at vi var med 
for at teste vores niveau og lære noget, uanset 
hvad resultatet måtte blive.

Bagerst: Emma, Caroline, Frederikke, Cecilie og Emmely

Midt: Nanna R, Freja, Mathilde, Eline og Nana V

Forrest: Mia
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Derfor var alle noget nervøse og spændte da vi 
gik på banen til den første kamp mod Allerød i 
pulje 1 fredag aften kl. 18.30. Spillet i 1. halvleg 
bar præg af, at pigerne mentalt lige skulle være 
klar, hvilket de ikke helt var – og vi var heldige 
med at gå til pausen med 0-0. Allerød havde 
ikke de store chancer, men vi var desværre 
meget sjældne gæster på deres banehalvdel.

Efter nogle taktiske justeringer og en snak i 
pausen, om at vi bare skulle glemme hvor vi 
var, og spille vores eget spil, så kom holdet 
meget bedre med i anden halvleg, hvor vi godt 
kunne have afgjort kampen til vores fordel. Set 
over hele kampen var vi nu nok meget tilfredse 
med resultatet 0-0.

Pigerne kunne herefter gå til aftensmad og 
op til den nærliggende børnehave, hvor de 
to Grenaa- og tre FC Helsingør-hold var 
indkvarteret. Det var blevet sent og efter en 
skoledag, lang bustur og en kamp var pigerne 
trætte. Derfor gjorde det heller ikke så meget, 
at den af træneren lovede Netflix film ikke 
kunne vises, fordi selvsamme træner havde 
glemt fjernbetjeningen til skærmen derhjemme. 
Det fik vi heldigvis rådet bod på til dagen efter.

Lørdagen stod på to puljekampe og afhængig 
af placeringen i puljen, en eller to placerings-
kampe. De to andre hold i puljen, Kolding og  
Årslev, havde spillet 1-1, så puljen så umiddel-
bart meget jævnbyrdig ud. 

I første kamp skulle vi møde Årslev, og pigerne 
satte sig ret hurtigt på kampen og bragte sig 
foran 1-0 med et mål af Mathilde Kirk - og vi 
gik bare og ventede på næste scoring. Den 
kom desværre ikke, og vi gik til pausen med en 
1-0 føring. Alle var enige om, at vi bare skulle 
fortsætte vores spil; så kunne kampen vindes. 

Desværre fik Årslev et meget heldigt mål 
kort efter pausen. Det overraskede os, og vi 
begyndte at spille lidt i panik i perioder, og 
kampen blev pludselig meget lige. Begge hold 
havde nogle halve chancer, og desværre scorer 
Årslev på en af deres, og vi får ikke udbytte 
af vores. Første nederlag er en realitet, 2-1 til 
Årslev.

I sidste puljekamp, som nu skulle vindes for at vi 
ikke skulle slutte på sidstepladsen, viste pigerne 

fra start, at det var holdet fra Kolding der skulle 
henvises til sidstepladsen. Vi fik hurtigt kontrol 
over kampen, og selv om Kolding også have et 
par chancer, tog vi en sikker sejr på 3-0 med 
to mål af Caroline Mathiesen (det ene et flot 
hovedstød efter hjørnespark) og et af Emma 
Søgaard direkte på hjørne. 

Pga. af det indbyrdes opgør tog Årslev 2. 
pladsen og Grenaa måtte derfor tage til takke 
med 3. pladsen og en kvartfinalekamp mod 
Nibe, vinderen af pulje 2.

Da kvartfinalen spilles kl. 19.10 spiser vi tidlig 
aftensmad, så maden ikke skal ligge for tungt 
i maverne, når vi skal spille kamp. Det skal her 
siges, at maden til stævnet smagte fremragende 
og der var flere valgmuligheder; så der var noget 
for enhver smag. Også derfor let at spise sig 
rigtig mæt. Efter maden er vi ude på banerne; 
nogle slapper lidt af i Djurslands Bank-teltet og 
andre kigger på de andre kvartfinaler.

Nibe har et godt hold med spillere, som i højde 
og drøjde er Grenaa-spillerne overlegne, så vi 
vidste, at det ville blive en svær kamp.

Kampen blev da også meget jævnbyrdig. Der 
blev fightet, spillet og ingen af holdene ville 
give sig. I midten af 1. halvleg får Grenaa et af 
mange hjørnespark, som Emma endnu engang 
får drejet i kassen ved den nærmeste stolpe, og 
vi kunne derfor gå til pause med 1-0. Uden at 
kampen ændrede karakter, skulle vi hen i midten 
af 2. halvleg, hvor Nibe får udlignet. Begge hold 
presser på for et afgørende mål, og desværre 
dømmer dommeren ikke et klart straffe efter 
en Nibe-hånd på bolden i de sidste minutter af 
kampen. Kampen ender 1-1 og vi skal direkte 
ud i straffe-konkurrence. En afgørelse som 
ingen kan lide, og slet ikke vores målmand Mia 
Smidstrup, selvom hun tidligere har klaret sig 
fremragende i lignende situationer. 

Nibe vinder lodtrækningen og vælger at skyde 
først. Mia redder, men desværre redder deres 
målmand skuddene fra både Emmely og 
Caroline, og da Nibe også har scoret på deres 2. 
skud er vi bagud 0-1. Nibe skyder forbi mål, og 
Emma sparker ind til udligning. 1-1. 

Fortsættes på næste side
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Både Nibe og Mathilde scorer på 4. spark, så før 
sidste spark er stillingen 2-2. Her viser Mia sin 
klasse og redder. Nu ligger hele afgørelsen hos 
Frederikke Hansen, som kan afgøre kampen. 
Dette gør hun sikkert med et spark op af højre 
stolpe. 3-2 til Grenaa og jublen bryder løs blandt 
de tilrejsende Grenaa-tilskuere og flere U14-
piger løber ind og jubler sammen med U12-
pigerne. Et dejligt syn, selvom man også føler 
med Nibe-pigerne, hvoraf flere giver tårerne frit 
løb.

Grenaa-pigerne kan derimod smilende og 
glade gå tilbage til børnehaven. Pga. den tidlige 
aftensmad er nogle blevet lidt småsultne, så der 
indkøbes pizza og slik, som fortæres mens der 
nu kan ses Netflix. 

Det er nogle trætte og ømme Grenaa-piger, 
som lukker øjnene velvidende, at de er klar til 
semifinalen søndag formiddag. Semifinalen står 
mod vores gode venner fra Lyseng, som i deres 
kvartfinale har vundet over Allerød.

Semifinalen bliver aldrig en spændende kamp. 
Trænerne formåede ikke at få banket troen på, 

at man godt kunne slå Lyseng, ind i spillerne, 
og 1. halvleg var uden den fight, som pigerne 
tidligere havde vist. Lyseng kunne fortjent gå til 
pausen med 3-0. I pausen blev vi enige om, at 
nu nulstillede vi kampen. Så mentalt stod der nu 
ved 2. halvleg 0-0, og nu drejede det sig bare 
om at vinde 2. halvleg. Det lykkedes ikke helt, 
men pigerne kom bedre med og slutresultatet 
blev 4-0 til Lyseng.

Nu skulle holdet ud i kampen om 3.-4 pladsen, 
og modstanderen blev ikke andre end Årslev, 
som også havde spillet sig frem til denne kamp.

Pigerne var opsatte på at få revanche, og den 
gamle fightervilje som karakteriserer holdet 
kom tilbage. Grenaa havde nok et svagt overtag 
i kampen. Desværre kom Årslev foran på et 
selvmål af Frederikke, hvor Mia var chanceløs. 
Men denne gang fortsatte pigerne med både 
fight og godt spil, og i anden halvleg fik Mathilde 
Kirk udlignet og inden kampen sluttede, havde 
Nana Ravnsbæk sikret sejren med scoring 
til 2-1. Bronzemedaljerne og 3. pladsen var 
hjemme. Endnu en stor jubelscene og udløb til 
de jublende Grenaa-tilskuere. 

Grenaa IF U12 piger med helt i toppen af dansk fodbold
Fortsat
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Et fantastisk resultat og da 1. og 2. pladsen gik til 
henholdsvis Lyseng og Sejs/Svejbæk, viser det 
lidt om, hvor stærk pigefodbolden er i Østjylland 
for årgang 2007. 

Grenaa-pigerne fik prøvet kræfter med et 
elitestævne, og fik testet både holdets og deres 
individuelle evnet og kompetencer. De har lært 
rigtigt meget, og ikke mindst, hvor vigtigt det er 
at være fokuseret, koncentreret og tro på, at ens 
egne og holdets evner kan slå til, når man spille 
med på det højeste niveau. 

Sidst men ikke mindst fik pigerne oplevelsen af, 
at man taber som et hold, og man vinder som 
et hold. Ingen kan alene afgøre en kamp. Går 
det skidt, er det hele holdets fejl, og har holdet 
succes, har alle på holdet del i den succes.

Så derfor stort tillykke til alle pigerne. Vores 
dygtige målmand Mia Smidstrup. Til vores vante 
forsvarsklippe Nana Vedersø, som desværre ikke 
fik så meget spilletid grundet et skadet knæ; 
men så steppede vores andre defensive spillere 
Freja Ringsted og Cecilie Plougmann bare op og 
gode det fremragende. Den defensive midtbane 
hvor Eline Pedersen, Caroline Mathiesen og 
Emma Søgaard sled og fightede, og til den 
offensive midtbane og angriberne Emmely 
Hougaard, Mathilde Kirk, Frederikke Hansen 
og Nana Ravnsbæk, som løb og gjorde verden 
usikker for modstanderens forsvar. I gjorde det 
bare helt fantastisk allesammen, og vi nød at 
være en del af jeres hold. Så selvom det ”kun” 
blev til en bronzemedalje, så skal der lyde et 

stort tillykke med nok den flotteste præstation I 
har lavet indtil dato. 

Selve stævnet er et rigtigt godt stævne for de 
bedste hold i Danmark – og det giver holdene 
god mulighed for at mødes med andre hold end 
dem man lige møder i den lokale DBU-turnering. 
Hvis vi kan holde niveau, er det bestemt værd 
for os, at overveje deltagelse også næste år, 
og vi vil gerne sige tak til klubben for både 
den moralske og økonomiske støtte til dette 
talentudviklingsarbejde. Og også tak til vores 
sponsorer, Intersport og Djurslands Bank, hvor 
sidstnævnte har støttet os siden det første 
pigehold skulle have spillerdragter, og som også 
denne gang stillede holdtelt til rådighed, så vi 
havde et fast samlingspunkt. Tak til Frugtlageret 
for frugt til hele turen. Og ikke mindst tak til alle 
forældrene som levende fulgte med både på 
sidelinjen og via de sociale medier. Det ansporer 
pigerne, at der er opbakning fra sidelinjen. 
Specielt tak til Edel og Rikke som tog tjansen 
med at sove sammen med pigerne og hjalp til 
med alle de praktiske gøremål.

Selvom pigerne var trætte og havde ondt 
både her og der, så er jeg sikker på, at alle er 
parate til at tage af sted igen til dette eller noget 
tilsvarende.

Så en stor tak fra trænerteamet til alle som var 
med til at gøre dette til en uforglemmelig tur for 
pigerne. 

Trænerteamet Piger årgang 2007

Præmieoverrækkelsen.
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U14 drenge (2005)
træner: Steen Tvilling, Thomas Carbac

U14 DRENGE LIGA 4 (2005) 11M - EFTERÅR 2018, PULJE 647 (2018)
Klub K V U T Score P

1 SMIFF 10 6 2 2 30 - 9 20

2 Grenaa IF 10 6 2 2 31 - 12 20

3 Ebeltoft IF 10 6 1 3 26 - 13 19

4 Nørager B 10 4 1 5 19 - 37 13

5 VSK Aarhus (1) 10 2 1 7 14 - 26 7

6 Helsted Fremad IF 10 2 1 7 12 - 35 7

U13 Drenge Liga 4 (2005) 11M - forår 2018 (Pulje 746)
Klub K V U T Score P

1 AC Norddjurs/GBIF 10 7 1 2 22 - 13 22

2 Grenaa IF 10 4 3 3 24 - 17 15

3 Ebeltoft IF 10 4 1 5 23 - 20 13

4 Nørager B 10 3 4 3 27 - 28 13

5 Skødstrup SF 10 3 4 3 19 - 13 13

6 IF Midtdjurs 10 1 3 6 14 - 38 6
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U14 Piger (2005)
træner: Brian Nielsen, Henrik Dokkedal,  
Julie Rasmussen, Nanna Lauersen

U13 Piger Liga 1 (2005) 11M - forår 2018 (Pulje 921)
Klub K V U T Score P

1 AaB 14 14 0 0 59 - 9 42

2 Vildbjerg SF 14 9 1 4 33 - 24 28

3 Mejrup GU 14 8 1 5 23 - 22 25

4 Grenaa IF 14 7 3 4 26 - 23 24

5 FC THY Piger 14 5 1 8 25 - 30 16

6 Skødstrup SF 14 3 2 9 14 - 25 11

7 Hadsten/HØST 14 3 1 10 17 - 36 10

8 Hornbæk SF 14 2 1 11 9 - 37 7

U14 Piger Liga 1 (2005) 11M - efterår 2018 (Pulje 891)
Klub K V U T Score P

1 AaB 14 12 0 2 59 - 11 36

2 Vildbjerg SF 14 10 2 2 47 - 19 32

3 Fortuna Hjørring 14 9 1 4 37 - 19 28

4 FC THY Piger 14 6 1 7 13 - 32 19

5 Silkeborg IF Q 14 5 3 6 30 - 18 18

6 Mejrup GU 14 5 1 8 22 - 34 16

7 Grenaa IF 14 4 2 8 21 - 33 14

8 Team Viborg 14 0 0 14 4 - 67 0
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Aktiv Fritid (Badminton for 60+) har 
valgt at vende tilbage til kiosk/cafeteria 
på Stadion. De vil fremover afholde 
deres to årlige sammenkomster samt 
morgenkaffearrangementer på Stadion.

Der var meget stor tilfredshed med mad 
og betjening, så IGEN IGEN stor ros til 
Anita, Bettina og Kirsten for et fremragende 
arrangement.

Fra alle sider får pigerne i kiosk/cafeteria 
stor ros, og jeg kan på hele klubbens vegne 
udtrykke en meget stor tak for en altid 
imødekommende og velvillig indstilling, OG 
DEN FREMRAGENDE MAD !

Mange af klubbens hold har igennem årets løb 
også afholdt arrangementer og fællesspisning. 
På billedet ses U15/16 drengenes juleafslutning.

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle 
omkring GIF, Kattegat Cup og FC Djursland en 
glædelig jul og godt nytår, med tak for den store 
indsats i 2018.

Nye arrangementer i cafeteriaet
Stor ros til kiosken
af Gert Poulsen

miniturnering for U14-talentcentre
DBU Jylland afvikler denne weekend en miniturnering for U14-talentcentrene i Syd, Midt og Nord og 
Grenå IF er repræsenteret med hele fire spillere.

De fire spillere optræder til daglig for U14 piger årgang 2005 som spiller Liga1.  
Pigerne er fra venstre Silje, Alberte, Amalie og Dikte.
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Grenaa IF Fodbold - generalforsamling 2018
kampvalg om formandsposten
27. september blev der afholdt generalforsamling i Grenaa IF Fodbold.

Der var lagt op til en usædvanlig generalforsamling, da der var kampvalg om formand Gert Poulsens 
plads i bestyrelsen. Seniorudvalget havde peget på Jeanette Christiansen til at overtage pladsen og 
også peget på Jeanette Christiansen som ny formand. Derudover var der 10 indkomne forslag som 
alle blev behandlet. Flere af klubbens medlemmer kom med indlæg omkring valget, som endte med 
stemmefordelingen: Jeanette Christiansen 23 stemmer - Gert Poulsen 199 stemmer. Alle indkomne 
forslag blev nedstemt.

Regnskabet blev præsenteret af Marie. Årets regnskab endte med et underskud på 103.045 kr., hvor 
sidste år var et overskud på 53.061 kr.

Der er flere faktorer, som har givet underskuddet:

• Højere trænerlønninger ca. 41.000 kr.
• Mindre tilskud fra Kattegat Cup, Fodbold Venner ca. 133.000 kr.
• Ingen tipsmidler pga. ændrede regler, ca. 45.000 kr.
• Færre sponsorater opkrævet; dette vil blive indhentet i det nye regnskabsår, ca. 54.000 kr.
• Stigende dommerudgifter, 40.000 kr.
• Højere afgift til Norddjurs kommune, ca. 47.000 kr.
• Tilskud til Grønsværens ombygning, 25.000 kr.
• Svindelsag på 29.000 kr. som skete inden Marie tiltrådte som kasserer.
 
Konklusion:

Der skal skabes balance i regnskabet i det nye regnskabsår. 
Der skal være fokus på budgetteringen og budgetopfølgning for klubben, afdelingerne og de enkelte 
hold. Øgede indtægter i form af kontingent og sponsorat.
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Store trænertræf den 9.-10. november 2018
Af Lasse Ravnsbæk

På et døgn i november var vi 3 mand ( Steen 
Tvilling, Brian Engelund, Lasse Ravnsbæk) 
afsted på store trænertræf i Vejen. Undervisning 
startede fredag kl. 15 og fortsatte til kl. 19, 
hvorefter der var spisning, aftenhygge og fodbold 
på storskærm, og fortsatte så lørdag med 
undervisning fra kl. 8 – 14.30.

Der var 5 undervisere i løbet af det døgn vi var 
der, med trænerudviklingschef i DBU Peter 
Rudbæk som leder.

En stor del af undervisningen handlede om 
træning af børn/unge i alderen 12-16 år, men 
mange at de ting vi blev fortalt og de øvelser vi 
så, kan bruges til både de yngre, men såmænd 
også til seniorer. Det er bare et spørgsmål om 
at regulere lidt på øvelserne i forhold til niveau 
og alder.

Den første underviser var Jesper Rasmussen 
fra Mental motion. Som sportspsykologisk 
konsulent fortalte han en del om trænerrollen; 
hvordan er du som træner? Gør du det du siger? 
Og hvordan påvirker du kulturen i klubben? Et 
meget spændende oplæg om den mentale del 
af trænerrollen. Men også om hvordan man 
kan arbejde med det mentale med børn og 
unge. En af de slides Jesper havde med var 
lysreguleringen, der er et redskab til at holde 
fokus, eller få fokus tilbage igen. Noget der kan 
bruges mange andre steder end bare lige til 
fodbold. (Se Lysreguleringen på næste side)

Den næsteunderviser var en af de nye håb i 
FCMs række af unge dygtige trænere, Martin 
Mark. Martin står for U15 i FCM og fortalte 

om hvordan de arbejder med optimering af 
gennembrud og afslutningsspil, og her var 
det tydeligt at FCM allerede i U15 arbejder 
frem mod den spillestil som benyttes af 
superligaholdet.

Lørdag formiddag var det to af de talenttrænere, 
der har med DBU-samlinger for primært 
U13-U16 drengene at gøre, der var på. Vi fik 
et indblik i, hvad de arbejder med når de har 
samlinger; hvad de kigger på ved de spillere 
der er med, og hvad der forventes af spillerne. 
Samtidig var der et par træningspas på en 
kunstgræsbane, hvor vi så lidt øvelser med 
medier fra lokale klubber. 

Som sidste punkt var det U21 landstræner, Niels 
Frederiksen, der fortalte om livet som toptræner, 
og om arbejdet med U21 landsholdet, som for 
kort tid siden kvalificerede sig til EM til sommer. 
Det gav et spændende indblik i hvordan 
spillet imellem træneren, spillerne, klubben og 
medierne påvirker hverdagen.

Alt i alt et spændende døgn og jeg kan 
kun opfordre alle jer trænere til at tage 
træneruddannelse og kurser. Man lærer mange 
ting, som man kan bruge i sin trænergerning, og 
samtidig ting der også kan bruges andre steder.

Hvis nogen har lyst til at høre mere om de 
emner vi havde på kurset må I endelig bare 
spørge.

Med sportslig hilsen 
Lasse Ravnsbæk

GULDKORN FRA KURSET
I 3-bold skal der jo ikke stå en og vente nede i målet; alle skal deltage i spillet.  

Man kan f.eks have 2 spillere helt frem og en til at ligge og afvente lidt omkring midten. 
En gruppe trænere for de yngste spillere i FCK/KB syntes det var svært at få spilleren til at  

forstå det med om de skulle afvente lidt eller om de skulle presse modstanderen.

De fik til opgave at finde en måde at forklare det på, og kom med denne fantastiske løsning.

” Vi er LØVER på banen, vi er 3 LØVER, og vi spiller med 2 LØVER på jagt og 1 LØVE på lur” 
Den forstod børnene med det samme, så som træner for børn handler det om  

at snakke i et sprog som børnene forstår.

Jeg tænker at vi i Grenaa IF omskriver den til HAJER, og kan bruge den både i 3- og 5mands.
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Rejsen begyndte da Søjmark, Felipe og jeg 
satte os sammen en aften efter træning med 
dagsordenen ”skal vi tilmelde U19 drenge til 
Liga 1?”. Ved at tilmelde drengene til det højeste 
niveau vi kan spille på med vores setup – 3. 
bedste række – ville vi udfordre holdet som har 
afsluttet turneringen som tophold de seneste 
år. Reelt havde vi ikke meget håb om at vi ville 
komme igennem nåleøjet.

Vi kom, som bekendt, med i en pulje med hold 
fra blandt andet AGF/Viby, Silkeborg IF, Hobro, 
Vejle og Odder – med en tur til Skibet som den 
længste tur.

Efter en kort sommerpause, tiltrængt og frisk 
tilgang i form af en god håndfuld spillere fra 
det nye kuld på Brazil suppleret med tilgang fra 
lokalområdet, tog vi en tur til Aalborg for den 
første træningskamp. Aalborg KFUM var ligesom 
os i Liga 1, så det var en mulighed for at få en 
måling på vores niveau. Trods nye spillere og 
en bane uden græs, vandt vi komfortabelt 0-3 
og tog hjem uden at være meget klogere på om 
vores niveau var OK.

Efter sommerens tilgang er truppen groft 
sagt tredelt – der er ”de gamle”, stammen af 
00’ere som har spillet sammen siden de lærte 
at gå – suppleret med et par lidt yngre som 
også har været med længe. Den anden store 
gruppe er ”Brazil-drengene” som er frisk blod 
udefra, drenge som er kommet til Grenaa for 
at spille fodbold samtidig med at de tager en 
ungdomsuddannelse. Den sidste store gruppe 
er ”de unge” som er kommet til for at udfordre 
”de gamle” og for at træne og spille på højt 
niveau. Niveauet til træning har der aldrig været 
tvivl om – stort set altid 20-25 spillere til træning 
– og intensiteten er høj. Felipes træning er 
tilrettelagt så der lægges mere vægt på teknik 
og boldbehandling end på ligeud-løb uden bold. 

Et vigtigt mål for træningen er også at få de 
tre grupper og de enkelte spillere til at hænge 
sammen så vi optræder som et hold ”our team”. 
Vi arbejder på at skabe og fremme et fællesskab 
så også de spillere der ikke lige spiller i 
weekenden er en del af holdet. Det kræver at 
alle deltager med alt det de kan, for at vi kan få 
den rigtige intensitet til træning og kamp. Vi kan 
ikke alle være på toppen hele sæsonen, derfor 

er det vigtigt at nr. 2 og 3 på pladsen altid er klar 
til at træde til. I løbet af efterårssæsonen har vi 
haft 22 spillere i kamp, så truppen er ingenlunde 
for stor.

Første turneringskamp, og første reelle prøve 
på om vi kunne være med mod nogle af de 
formodede bedste, skulle foregå i Aarhus mod 
AGF/Viby. I truppen var 4 nye med, så det var 
med stor spænding vi drog mod Viby Idrætspark. 
Efter kampen sad vi med en flad fornemmelse; 
vi kunne, skulle og ville rigtig gerne have vundet 
kampen, men måtte nøjes med et enkelt point 
for 2-2 efter en 0-2 føring ved pausen. Selvom 
vi spillede bedst og havde de bedste og største 
chancer, betød et par små, personlige fejl at vi 
ikke fik alle points med. Men godkendt – vi er jo 
med for at lære …

Første hjemmekamp var henlagt til Stenvad 
Stadion – som dagen før var brugt til 2 serie 5 
kampe. Banen var ikke lige det som spillerne 
fra Hobro havde forventet. Vi var bedst, havde 
heldet med os og fik vist at når vi kæmper for 
sagen så kan vi være med – en flot 3-1 sejr.

Derefter fulgte en lærerig uge – først tabte vi 
fortjent hjemme til Odder, så tabte vi ligeledes 

Vi er med for at lære ….
Af Allan Firgaard Jespersen
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hjemme en pokalkamp mod Lyseng og endelig 
sluttede vi ugen på Jysk Park i Silkeborg med at 
tabe igen. Vi lærte at vi ikke kan spille 3 kampe 
på dette niveau på en uge – vi hang noget med 
hovederne efter Silkeborg-kampen.

Men humøret er ikke i bund ret lang tid 
af gangen – dels er det stik imod Felipes 
livsindstilling og dels er det svært at være i skidt 
humør i det gode selskab med U19-drenge; så 
vi fortsatte den gode træning med høj intensitet. 
Humøret blev ikke mindre af en forventet og 
fortjent sejr på udebane mod VSK. 

Senere tabte vi hjemme til Vejle – efter at have 
spillet en rigtig flot kamp, hvor vores organisation 
fungerede og hvor vi til tider udspillede rækkens 
førerhold. Vi havde mange store chancer men fik 
ikke scoret og så drog vejlenserne sydpå med 
alle points.

Derefter en lang tur til Skibet ved Vejle hvor vi 
på en temmelig mudret bane vandt en fortjent 
sejr, igen med nye folk på holdet som gjorde det 
fantastisk – en sejr vi kæmpede os til, for banen 

var ikke til at spille fodbold på. Lækkert at se så 
mange forældre og søskende som havde taget 
den lange tur for at støtte spillerne.

En udekamp mod Odder som vi bare glemmer 
– men herefter 6 – seks! – sejre i træk, Hobro, 
AFG/Viby, Silkeborg, VSK, Vejle og endelig 
Skibet – alle under parolen ”enjoy – it’s our 
team – our match” – og det bringer os op på 1. 
pladsen i puljen og stensikker deltagelse i Liga 1 
efter vinterpausen.

Den første del af rejsen i Liga 1 har lært os at 
vi kommer langt som hold, at vi står sammen 
og løber de ekstra meter for sidemanden, men 
også at vi ikke kan undvære vores enere og 
at vi skal minimere personlige fejl samt holde 
koncentrationen i 2 x 45 minutter plus det løse.

Vi har lært meget i forårssæsonen, men nu har 
vi selv spillet os til videre færd i Liga 1, vi kan 
og vil gerne lære en masse mere og vi vil gerne 
have jer med på rejsen – vi glæder os til at se 
en masse tilskuere til vores kampe, de er aldrig 
kedelige.
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U15/16 drenge (2004/2003)
træner: Hans Jensen, Giordano Frizzo Demore

Efter sommerferien 2018 blev træningerne for U15 og U16 årgange slået sammen og trænerne Hans 
Jensen og Giordano Frizzo Demore har stået for træningen. Dette er et led i Grenaa IFs langsigtede 
strategi om at fastholde de unge og starte samarbejdet med Viden Djurs og Brazil Football Collage. 
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U16 Drenge Liga 2 (2003) 11M - efterår 2018 (Pulje 456)
Klub K V U T Score P

1 HEI 14 8 3 3 45 - 21 27

2 Allingaabro/Nørager 14 7 6 1 39 - 16 27

3 Brabrand IF 14 6 4 4 28 - 25 22

4 Grenaa IF 14 5 4 5 23 - 29 19

5 HOG Hinnerup 14 5 2 7 20 - 36 17

6 Hammel GF 14 5 2 7 15 - 16 17

7 BMI 14 4 3 7 21 - 30 15

8 IF Lyseng 14 3 2 9 20 - 38 11

U16 Drenge Liga 5 (2003) 11M/9M - efterår 2018 (Pulje 488)
Klub K V U T Score P

1 Hammel GF 8 6 2 0 31 - 5 20

2 SIF Assentoft 8 5 2 1 28 - 12 17

3 Grenaa IF 8 2 1 5 17 - 25 7

4 Hornslet IF 8 1 3 4 11 - 22 6

5 Mørke IF 8 1 2 5 16 - 39 5
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Fodbold, frivillighed og fart på 
Unge i dag er ikke bange for at have travlt
af Sara Helgren Boll

Unge i dag har travlt, men det er ikke kun med 
skole og fritidsjobs. Grenaa IF Fodbold bruger 
unge som frivillige trænerassistenter, og både 
de unge og foreningen er vilde med det. 

Skole, fritidsjob, venner og kærester. Unge har i 
dag nok at se til. Alligevel finder mange tid til at 
være frivillig. Grenaa IF Fodbold nyder godt af, 
at unge har lyst til at bruge deres dyrebare tid i 
klubben. Foreningen er nemlig ”mere end bare 
fodbold”, som deres motto lyder. De vil skabe 
større fokus på at være frivillig i deres klub, og er 
allerede godt i gang. 

Frivillighed i Grenaa Fodboldklub 
Næstformand for bestyrelsen i Grenaa IF 
Fodbold Frederik Nicolajsen fortæller, at 
de på nuværende tidspunkt har 10 unge 
frivillige i deres forening. De fungerer som 
trænerassistenter for et hold i samarbejde med 
en voksen træner. Typisk er de frivillige selv 
ungdomsspillere i klubben, eller har været det. 

En af dem er 16-årige Nanna Laursen. Hun har 
været trænerassistent for U14 piger i et år og 
fortæller, at hun på sigt skal overtage holdet 
sammen med en anden ung frivillig træner. Hun 
har selv spillet i klubben, men fik en kronisk 
skade i lysken for halvandet år siden. Klubben 
manglede en ekstra hjælpetræner, og derfor 
fungerer hun nu som frivillig. 

”Jeg havde ikke tænkt over, at jeg var frivillig før 
du kontaktede mig,” fortæller Nanna Laursen. 
Hun glæder sig bare til at spille fodbold de to 
gange om ugen, hun hjælper til. 

Cheftræner for U14-piger Brian Baadesby 
Nielsen fortæller, at lektier og arbejde altid 
kommer som første prioritet for de frivillige. 
Til gengæld er Nanna Laursen og de øvrige 
hjælpetrænere gode til at være fleksible. De 

kommer en ekstra dag, hjælper med forskellige 
øvelser og laver selv træningsprogrammer. Det 
en fordel at have unge frivillige, da de som regel 
stadig selv er aktive fodboldspillere. 

En prioritering der giver igen  
Den eneste udfordring Nanna Laursen oplever 
som frivillig er tiden. Man vælger selv, hvor 
mange timer man vil lægge i det, men som 
førsteårselev på Grenaa Gymnasium og 
ansat i Meny har hun ikke mange af døgnets 
timer tilbage. Alligevel finder hun tid til at lave 
træningsprogrammer, taktik og tage med til 
kampe. 2 af 2 ”

Det kræver meget at give sig selv det ansvar, 
men jeg trives bedst, hvis jeg har mange ting 
om ørerne,” fortæller Nanna Laursen. Ansvaret 
der kommer af at være U14-træner giver hende 
en erfaring og læring som hun tager med 
sig i rygsækken. Hun synes det er sjovt, og 
desuden får hun mange nye bekendtskaber. 
Derfor har hun også tænkt sig at blive ved, indtil 
gymnasietiden er forbi. 

Brian Baadesby Nielsen forklarer, at de frivillige 
hjælpetrænere på holdet for U14 piger får en 
stor del af ansvaret. Han sørger for at tale med 
dem om stævner, indendørshold og spillernes 
trivsel. I sidste ende er det dog altid ham der 
tager beslutningerne. De frivillige kommer ikke 
til at stå til regnskab for de valg der bliver truffet. 
Det skal stadig være sjovt. 

Nogle af de bedste oplevelser Nanna Laursen 
har haft som frivillig i Grenaa IF Fodbold er 
at komme med til stævner som for eksempel 
Kattegat Cup. Her fungerer hun som ”voksen” 
for spillerne. Hun glæder sig til næste år, hvor 
de formentligt skal til stævne i enten Spanien, 
Tyskland eller Sverige.
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Frivillige rollemodeller  
I bestyrelsen for Grenaa IF Fodbold arbejder 
de på at øge interessen for at blive frivillig i 
deres klub. De vil gerne skabe lysten hos unge 
der ikke er medlem af klubben til også at blive 
frivillig trænerassistent. Frederik Nicolajsen 
mener, at brugen af unge frivillige skaber bedre 
rollemodeller for de små fodboldspillere. De ser 
op til de unge på en anden måde. ”Deres tilgang 
til træningen er ofte mere legende end en striks 
voksens”, forklarer Frederik Nicolajsen. 

Brian Baadesby Nielsen er enig. Han mener, at 
assistenttrænerne er et forbillede på, hvordan 
man får en travl hverdag til at hænge sammen, 
samtidig med at der er tid til fodbold. ”Det er en 
fornøjelse at arbejde sammen med de unge. 
De vil rigtig gerne give deres viden videre til 
spillerne,” siger Brian Baadesby Nielsen. Han 
fortæller desuden, at deres erfaring som træner 
bliver bedre og bedre, jo mere de får lov til at stå 
med noget ansvar, og det er de ikke bange for 
at tage.
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Automatisk kontingentbetaling
ny måde at opkræve kontingtent på
af Marie Nielsen

Grenaa IF Fodbold er har indført DBU’s 
automatiske kontingentopkrævening og opsagt 
aftale fra Betaingsservice.

Med formålet er at gøre arbejdsbyrden for 
fodboldklubbenes økonomiansvarlige mindre 
spare omkostninger.

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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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 2019 er for børn og unge født årgang 2004-2011. 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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Kattegat Cup 2019
Danmarks hyggeligste fodboldturnering for ungdomshold

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

Kattegat Cup afholdes med første spilledag 
den sidste torsdag i juli. Det betyder, at i 2019 
afvikles Kattegat Cup i uge 30. Grenaa Stadion 
danner rammerne om Grenaa IF Fodbolds 
internationale fodboldstævne for ungdomshold. 
Helt præcist fra 25. – 28. juli.

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

Alle hold udnævner derfor inden 1. januar 
2019 en Kattegat Cup ambassadør. Det er 
Kattegat Cup Ambassadørens rolle at fordele 
årgangens Kattegat Cup vagter og Kattegat Cup 
holdopgaver. Antallet af vagter en årgang skal 
tage under Kattegat Cup er det samme som 
antallet af tilmeldte spillere. En årgang forventes 
at tage minimum 20 vagter, men må selvfølgelig 
gerne tage mange flere. 

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

Ambassadørpræmie:  
Gavekort på kr. 1.000,- til Sportigan Grenaa 
Årgangspræmie: kr. 5.000,- til holdkassen

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

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

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

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

• Udfyld “Vagtskema”

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

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

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

Har du spørgsmål, så kontakt 
Frederik Nicolajsen 
4086 2595
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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. 9.827,- 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:
• U6 gratis

• U7 til og med U9:  730,- kr. pr. år

• U10 til og med U12:  1.080,- kr. pr. år

• U13 til og med U16:  1.130,- kr. pr. år

• U17 til og med U18:  1.180,- kr. pr. år

• U19:    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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Velbesøgt forældremøde
Information - Grill og hyggeligt samvær
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 ved formand Gert Poulsen

• Ungdomsudvalg Thyge Traulsen

• Har du styr på dit Fodboldpas

• Michael Hansen, DBU Jylland

• Oplæg om frivillighed, forældreinvolvering 
og 10 forældre-bud

• Kattegat Cup

• GIF Fodboldvenner Frank Poulsen

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

Hele arrangementet blev afsluttet med fælles 
grillpølser, øl og vand.

Forældremødet var en stor succes, så vi 
afholder 2019 forældremøde den 20 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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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

43



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

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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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
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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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