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VELKOMMEN I KIFUVELKOMMEN I KIFU

Her har du programmet for KIFUs sæson 2017/2018. 
Vi er en traditionsrig forening med snart 27 år på bagen. 
KIFU drives af vores bestyrelse, 2 sekretariatsmedarbejdere og vigtigst af 
alt, over 30 frivillige trænere, der står for den ugentlige træning. 

Sekretariatet finder du på Svanevej 24 i Nordvest, men holdene er spredt 
ud over Københavns kommune. Vi har omkring 200 medlemmer fordelt 
på 20 hold. I år starter vi hele 2 nye hold op, nemlig Indendørs Cykling og 
KI-Zumba. 

KIFU er kendt for sine flotte røde, sorte og hvide farver, sine trofaste træ-
nere og medlemmer, men ikke mindst for det fantastiske fællesskab du 
vil kunne opleve ude på holdene og især til vores årlige idrætsdag. Du kan 
allerede nu sætte kryds i kalenderen lørdag d. 21 april 2018. 

3 gange om året vil du som medlem modtage KIFU-posten i din postkasse. 
Der kan du læse om alle de andre arrangementer f.eks. klubbens deltagelse 
i stævner, klubture, julehygge, opvisninger med mere.

Så bliv medlem af KIFU og gør dig klar på en masse sjove timer og ople-
velser sammen med dine nye KIFU-venner. Læs mere om tilmelding sidst 
i programmet og ferier på bagsiden. 

Du kan læse meget mere om KIFU og se billeder på www.kifu.dk 
Du kan også følge os på Facebook på www.facebook.com/kifukbh

Vi ses i KIFU! KIFUs Bestyrelse
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VELKOMMEN I KIFUSVØMNING FOR BØRN/UNGE

HOLD 7  Svømning varmtvandsbassin
STED:    Sankt Elisabeth Hospital 
TID:    Mandag 17.40-18.20 
HVEM:   Lone

HOLD 8   Svømning for børn og unge
STED:    Sankt Elisabeths Hospital
TID:    Mandag kl. 18.20-19.00
HVEM:   Lone  

Har du lyst til at svømme og lege i et varmtvandsbassin? På dette hold vil du lære 
at være i vandet, forsøge dig med svømmetag og der vil være masser af vandlege.
Forældre er velkomne i vandet efter aftale med træneren. Sæsonen varer fra sep-
tember til og med maj måned. 

Kontingent pr. hold:  
1 halvår: kr. 425.- / 2. halvår: kr. 525.- / Hele sæsonen: kr. 950.-

Lone
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Torben Mads Niels

VELKOMMEN I KIFUSVØMNING & VARMTVANDSMOTION FOR VOKSNE

HOLD 55  Svømning
STED:    Hillerødgade Svømmehal 
TID:    Tirsdag kl. 17.00-18.00 
HVEM:   Alexander

HOLD 52  Varmtvandsmotion
STED:    Sankt Elisabeths Hospital 
TID:    Tirsdag kl. 19.00-20.00 
HVEM:   Thea

Måske kan du ikke svømme men du kan godt lide at bevæge dig i vandet? Måske 
synes du at en rigtig svømmehal er for stor og vandet for koldt? Så skal du prøve 
at gå til varmtvandsmotion hos KIFU.  Man træner i et varmtvandsbassin og laver 
vandgymnastik, lege og bruger sjove rekvisitter.
Sæsonen varer fra september til og med maj måned. 

Kontingent pr. hold:  
1 halvår: kr. 500.- / 2. halvår: kr. 625.- / Hele sæsonen: kr. 1125.- 

Vil du gerne svømme en bane eller fem i en rigtig svømmehal? Og ønsker du at 
blive bedre til at svømme? Så er dette hold lige noget for dig. Sæsonen varer fra 
september til og med maj måned. 

Thea Alexander
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FODBOLD FOR BØRN & UNGE

HOLD 16  Fodbold
STED:    Fremad Valby (udendørs) / 
   Bavnehøjskole (indendørs)
TID:   Tirsdag kl. 16.30-17.30 / 
   Tirsdag kl. 17.00-18.00
HVEM:   Torben, Niels & Mads

Er du mellem 8-18 år og elsker du at spille fodbold, så er dette hold det helt 
rigtige valg.
Træningen består af forskellige spilleøvelser og kampe. 
Holdet spiller udendørs fra april-oktober og rykker ind på Bavnehøjskole de andre 
måneder. 

Kontingent:  
1 halvår: kr. 525.- / 2. halvår: kr. 525.- / Hele sæsonen: kr. 1050.-

Torben Niels Mads
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VELKOMMEN I KIFUFODBOLD FOR VOKSNE

HOLD 46  Fodbold
STED:    Ryparken (udendørs) / 
   Rødkildeskolen (indendørs) 
TID:    Mandag kl. 16.30-18.00
HVEM:   Oliver & Benjamin

KIFUs fodboldhold er for dig der elsker fodbold og at være sammen med dine 
holdkammerater. Der er laves opvarmning, tekniske øvelser og spilles kampe på 
holdet. Voksen fodboldholdet er hvert år til Malmö Open i februar og de har også 
mulighed for at deltage i andre stævner. Dette er naturligvis kun et tilbud.
Holdet spiller udendørs fra april-oktober og rykker ind på Rødkildeskole de andre 
måneder.

Kontingent:  
1 halvår: kr. 625.- / 2. halvår: kr. 625.- / Hele sæsonen: kr. 1250.-

Oliver Bejamin
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DANS FOR BØRN & UNGE

HOLD 2  Dans
STED:    Idrætsfabrikken, Støberiet
TID:    Mandag kl. 17.00-17.45
HVEM:   Cecilie, Laura & Sofie

Er du vild med at bevæge dig til musik og kan du måske lide at optræde? 
Så er dette hold noget for dig. Her træneres der hver mandag til alle de fede hits 
fra radioen og også gamle klassikere. 
Der trænes op til den årlige opvisning i Tommerup på Fyn og KIFUs årlige 
idrætsdag hvor holdet optræder med stor succes. 
Sæsonen varer fra september til og med april måned. 

Kontingent:  
1 halvår: kr. 425.- / 2. halvår: kr. 425.- / Hele sæsonen: kr. 850.-

Cecilie Laura Sofie
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DANS FOR VOKSNE

HOLD 32  Dans
STED:    Idrætsfabrikken, Støberiet
TID:    Mandag kl. 18.00-19.00
HVEM:   Cecilie, Laura & Sofie

Her kan du danse med en dansepartner men der er også masser af danse uden 
partner. Musikken er en blanding af nye og gamle hits, der får alle i godt humør. 
KIFUs dansehold kommer ofte ud og giver opvisninger forskellige steder. 
De tager hvert år til Tommerup på Fyn og deltager til Kulturhavn i København. 
Så elsker du at danse, så kom og prøv en time på KIFUs dansehold.
Sæsonen varer fra september til og med april måned. 

Kontingent:
1 halvår: kr. 500.- / 2. halvår: kr. 500.- / Hele sæsonen: kr. 1000.-

OBS! Hvis du har mod på mere en én times dans, så kan du prøve vores Zumbahold som er i samme 
lokale, lige efter dette dansehold. Der er rabat på zumba-kontingentet hvis du allerede er KIFU-medlem.

Cecilie Laura Sofie
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KI-ZUMBA - Nyt hold i KIFU

HOLD 30  KI-Zumba for voksne 
STED:    Idrætsfabrikken, Støberiet
TID:    Mandag kl. 19.00-20.00
HVEM:   Asla & Caroline

KI-Zumba er KIFUs bud på et Zumbahold. Hvis du elsker at danse og få sved på 
panden samtidig, så er KI-Zumba det helt rigtige hold for dig! Her danses til glad 
musik og massere af hits du kender fra radioen. Du vil lære nye seje dansetrin 
som du kan bruge til fester eller derhjemme. Kom og prøv det og du vil helt sikker 
smile på vejen hjem hver mandag.  
Sæsonen varer fra september til og med april måned. 

Kontingent:  
1 halvår: kr. 500.- / 2. halvår: kr. 500.- / Hele sæsonen: kr. 1000.-
OBS!  Da KI-Zumba er et helt nyt hold i KIFU, kan du i denne sæson få rabat hvis du allerede er 
KIFU-medlem. Pris for medlemmer: kr. 350.- pr. halvår

Asla Caroline
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TRAMPOLIN

HOLD 3  Trampolin for børn/unge og voksne
STED:    Grøndal Multicenter, Hal E 
TID:    Torsdag kl. 16.00-17.00
HVEM:   Tom & Line

Tom Line

Vi kan love dig for at pulsen kommer op her på trampolinholdet, samtidig med 
at det er super sjovt. Du lære at hoppe rigtigt og huske på små springserier med 
hjælp fra trænerne.
Som noget nyt åbner vi nu op for voksne på dette hold. Så kom endelig ud og 
prøv og se om trampolinspring er noget for dig. 
Sæsonen varer fra september til og med maj måned. 
Holdet deltager i KTKs klubtræf og i klubmesterskab.

Kontingent for børn og voksne:  
1 halvår: kr. 550.- / 2. halvår: kr. 550.- / Hele sæsonen: kr. 1100.-
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BADMINTON

HOLD 34  Badminton for unge og voksne 
STED:    Idrætsfabrikken, Hallen
TID:    Mandag kl. 17.30-18.30
HVEM:   Nadia & Patricia

HOLD 35  Badminton for voksne 
STED:    Grøndal Multicenter, Hal K
TID:    Mandag kl. 19.00-20.00
HVEM:   Jakob & Tine

Her spiller vi det klassiske spil med ketcher og fjerbold. Der spilles både double 
og single. Der trænes grundslag og teknik på forskellige niveauer så alle kan være 
med. Der er på dette hold rig mulighed for at komme med til stævner og fælles-
træninger sammen med andre klubber på både Sjælland og i Jylland. 
Sæsonen varer fra september til og med april måned. 

Kontingent pr. hold:  
1 halvår: kr. 500.- / 
2. halvår: kr. 500.- / 
Hele sæsonen: kr. 1000.-

JakobNadia TinePatricia
12



FITNESS

HOLD 33  Fitness for voksne
STED:    Idrætsfabrikken, Maskinrummet
TID:    Onsdag kl. 17.00-18.00
HVEM:   Mia

Mia

Her på holdet har du rigtig mulighed for at få sved på panden. Holdet træner på 
de forskellige maskiner og laver andre øvelser med små vægte, bold osv. 
Træneren er der til at sætte i gang og hjælper med at øvelserne laves rigtigt. 

Vil du gerne tabe dig lidt, træne dine muskler lidt større, eller vil du bare gerne 
have en god og sjov time sammen med dine holdkammerater, så er fitness noget 
for dig. Sæsonen varer fra september til og med april måned. 

Kontingent:  
1 halvår: kr. 500.- / 2. halvår: kr. 500.- / Hele sæsonen: kr. 1000.-
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CYKLING

HOLD 36  Udendørs cykling for voksne 
MØDESTED:  Bellahøj Svømmehal
TID:    Torsdag kl. 18.00-20.00
HVEM:   Lisa & Marianne

KIFUs cykelhold ruller igen i år afsted. Har du en cykel, en cykelhjelm og er du 
trafiksikker, så er du meget velkommen til at komme med på holdet.

Holdet træner hvert år til at komme afsted til Tour de Amager i juni og til Tour de 
Bornholm i september. KIFU tilbyder også indendørs cykling (spinning) fra oktober 
til april, se næste side.

Kontingent:  
Hele udendørssæsonen: kr. 500.-

Lisa Marianne
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INDENDØRS CYKLING - Nyt hold i KIFU

HOLD 31  Indendørs Cykling for voksne 
STED:    Grøndal Multicenter, Fitnessrummet
TID:    Mandag kl. 18.15-19.15
HVEM:   Lisa & Marianne 

Endnu et nyt hold i KIFU oprettes her i denne sæson. Holdet er for dig der godt 
kan lide at sidde på en cykel og få lidt sved på panden. Du går måske allerede 
til cykling i KIFU men vil gerne træne om vinteren også? Eller også er du ikke så 
sikker i trafikken men kan godt lide at cykle? Så kom og prøv holdet helt gratis 
og uforpligtende. 

Du kan låne clips til hver træning uden det koster noget ekstra.
Holdet træner fra mandag d. 23 oktober 2017 – mandag d. 19. marts 2018.

Kontingent:  
Hele sæsonen: kr. 625.-

Lisa Marianne
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BOWLING

HOLD 37  Bowling (ekstra time for turneringsspillere)
STED:    Grøndal Multicenter, Bowlernes hal
TID:    Torsdag 16.00-17.00
HVEM:   Mads & Christian
   (dette hold er for turneringsspillere der gerne 
   vil træne en time ekstra om ugen)

HOLD 38  Bowling for voksne
STED:    Grøndal Multicenter, Bowlernes hal
TID:    Torsdag 17.00-18.00
HVEM:   Mads & Christian

HOLD 39  Bowling for voksne
STED:    Grøndal Multicenter, Bowlernes hal
TID:    Torsdag 18.00-19.00
HVEM:   Mads & Christian

Bowling er en sport for alle, hvor der er stærkt fællesskab og masser af socialt samvær, 
samtidig med at spillerne bliver dygtigere og dygtigere.
Det er på dette hold muligt at deltage i stævner og evt. komme med til forbundsmester-
skabet. Der er 6 stævner om året, og man binder sig til dem alle 6, hvis man melder sig til 
som turneringspiller. Sæsonen varer fra september til og med april måned. 

Kontingent:  
1 halvår: kr. 800.- / 2. halvår: kr. 800.- / Hele sæsonen: kr. 1600.-
Kontingent for spillere på 2 hold: 
1 halvår: kr. 1200.- / 2. halvår: kr. 1200.- / Hele sæsonen: kr. 2400.-

KIFUs bowlinghold er meget populære og der er rift om pladserne, så skynd dig at ringe til 
sekretariatet og hør om der er plads hvis du vil være med. 

Mads Christian
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HÅNDBOLD

HOLD 42  Håndbold for voksne 
STED:    Idrætsfabrikken, Hallen
TID:    Mandag kl. 18.30.19.30
HVEM:   Sebastian & Dorthe  

Der er fuld fart over feltet på håndboldholdet. 
Holdet er kun 2 sæsoner gammelt, men er allerede et af foreningens største. 
Der er fokus på taktikker og strategier men mest af alt sjov og fællesskab. 
Man har på dette hold mulighed for at komme med til ca. 5-6 stævner årligt og 
holdet er også kendt for at arrangere sociale arrangementer udover deres ugent-
lige træning.

Sæsonen varer fra september til og med april måned. 

Kontingent:  
1 halvår: kr. 500.- / 2. halvår: kr. 500.- / Hele sæsonen: kr. 1000.-

Sebastian Dorthe
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STAVGANG

HOLD 60  Stavgang for voksne 
MØDESTED:  Boldklubben Hellas
TID:    Onsdag kl. 17.00-18.15
HVEM:   Bodil & Bente

Holdet er for alle og for dig der godt kan lide at gå ture i det fri og samtidig få 
en god snak med trænerne og de andre medlemmer på holdet. Du kan låne et 
par stave de første gange, hvis du gerne vil prøve holdet inden du melder dig til. 
Ring til sekretariatet for at arrangere dette. Holdet tager årligt på en hyggelig 
holdtur med spisning. Sidste år tog de til Frederiksberg have.

Første gang er efter påskeferien og sæsonen slutter med sidste gang i uge 41.

Kontingent:  
Hele sæsonen: kr. 625.-

Bodil Bente
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KIFUS VIKARKORPS

Bettina Jasper Lisa Ida Steen

Da vores frivillige trænere også engang imellem bliver syge eller 
skal holde ferie, støder du måske på et af disse glade ansigter.

Det er nemlig KIFUs helt eget vikarkorps.
De træder til hvis de kan, så vi undgår en aflysning på
holdet.

Vikarkorpset består af forhenværende KIFU-trænere eller
allerede aktive trænere i foreningen.

KIFUs frivllige trænere til idrætsdagen 2017 19



KIFUS AKTIVITETSKALENDER 2017/2018

31 juli – 3 august
Sportsskole og fodbold-
skole for voksne - Valby

August 2017 September 2017

September 2017 Oktober 2017

4.–7. september 
Indendørssæsonen
begynder

5. september 
Strandparksløb
Amager Strandpark

1. oktober
Håndboldstævne
AB Gladsaxe

22. september 
Trænermøde

30. september 
Bowlingstævne
Næstved

30. september 
Hvidovre Boldklub, 
1. regionsstævne

30. september 
Glostrup special, 
2. regionsstævne

7. august
Voksenfodbold starter 
op efter ferien

3. august
Cykelholdet starter 
op efter ferien

2. august
Stavgang starter 
op efter ferien

15. august
Børnefodbold starter 
op efter ferien

19. august
Tune IF, Divisionerings 
stævne

26. august
Danseholdet til Kulturhavn

1.–3. september 
Cykelholdet til 
Tour De Bornholm
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KIFUS AKTIVITETSKALENDER 2017/2018

>

November 2017

December 2017

Januar 2018

Februar 2018

Oktober 2017

7. oktober
Badmintonstævne
Helsingør

11.-14. december
Juleafslutning 
på holdene

15. december
Julehyggepå 
Svanevej kl. 16.00

12. januar
KIFU Julefrokost for 
KIFUs frivillige

januar
Håndboldstævne
KIFU/KFUM

27. januar
Bowlingstævne
Grøndals Centeret

9.-11. februar
Fodboldstævne
Malmø Open

28. oktober
Bowlingstævne
Grøndals Centeret

4. november
Håndboldstævne
Nykøbing Falster

25. november
Bowlingstævne
Næstved

25. november
Julemarked og danseop-
visning Sundby Væksthus

19. november
Bowling Regionsturnering
Næstved

23.-24. oktober
Fodboldholdene og cykel- 
holdet rykker indendørs

4. november
Trænerkursus
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VELKOMMEN I KIFUKIFUS AKTIVITETSKALENDER 2017/2018

24. februar
Bowlingstævne
Næstved

4. april
Stavgang starter op

16-17. april
Fodbold rykker udendørs
(denne dato kan ændre sig)

21. april
Idrætsdag for alle
Sankt Annæ Gymnasium

25.-27. maj
Special Olympics
Helsingør

Juni
Tour de Amager
Sundby Væksthus

Juli
KIFUs hold og kontor 
holder sommerlukket

25.-27. maj
FM, Helsingør

24. februar
Badmintonstævne
Grøndals Centeret

24. februar
Håndboldstævne
Skælskør

Februar 2018

Marts 2018 Maj 2018

Juni 2018

Juli 2018

April 2018

4. marts
Danseholdet til Tommerup

9. marts
KIFU Generalforsamling

24. marts
Håndboldstævne
Regionsmesterskab
Slangerup

24. marts
Bowlingstævne
Regionsmesterskab
Grøndals Centeret
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KØRSELSORDNING OG AFLYSNINGER

Orientering til baglandet!
Voksne: Der kan søges taxa hos DHIF, 
hvis medlemmet bor i Københavns 
kommune, er selvhjulpen, men ikke 
kan transporterer sig selv. 
Kontakt Bo Petersen tlf: 51597276 
eller mail bop@dhif.dk

Børn:
For børn kan der søges taxa hos 
egen sagsbehandler. Der vil dog ofte 
være brug for en voksen tilstede i 
taxaen, og derved være markant 
sværere at få en bevilling.

Fælles for alle:
Har medlemmet en bevilling fort-
sætter den hos taxa 4x35. I har selv 
ansvaret for at til- og framelde den 
ved ferie og sygdom.
I bestiller og afbestiller faste ti-
der på tlf. 35309153 i dagtimerne. 
Afbestilling af enkelt kørsel kan ske 
på tlf. 35353535 døgnet rundt.

BEMÆRK: Taxaer er altid medlem-
mets egen opgave at bestille og 
afbestille. KIFU skal orienteres om 
faste aftaler, da trænerne hjælper 
medlemmerne med at komme retur 
fra træning. 

Send aldrig et medlem afsted hvis I 
ikke er sikre på der er træning. Ferier 
kan ses på bagsiden af dette pro-
gram, og medlemmerne får tilsendt 
et brev inden sæsonstart, hvori der 

står hvornår der ikke er træning. 
Hjælp gerne medlemmet med at 
skrive datoerne ind i kalenderen. 
Send ALDRIG et medlem med en 
taxa, uden at de har sygesikringskort 
eller en seddel med navn, adresse 
og telefonnummer med. 

Aflysning af træning
Vi kan desværre ikke undgå at der i 
løbet af året vil komme aflysninger. 
Det kan skyldes akut sygdom, loka-
lerne skal bruges til noget andet, re-
novering, rensning af bassiner m.m

Ved akut aflysning på voksenhold: 
Vi ringer rundt og giver medlemmer 
eller bosteder besked. Vi forsøger 
at have en repræsentant for klub-
ben ved anlægget, hvis vi ikke får 
fat i alle.

Ved akut aflysning på børnehold: 
Vi ringer rundt til alle. Hvis der er 
uledsagede børn, vi ikke får fat i, vil 
vi gøre vores bedste for at der er en 
repræsentant for klubben tilstede.
Ved planlagte aflysninger vil med-
lemmerne få besked i så god tid 
som muligt. 
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TILMELDING OG KONTIGENT

Tilmelding
Vil du begynde på et hold i KIFU, så skal du tilmelde dig. Du kan kontakte 
sekretariatet på tlf. 24770146 eller du kan sende en mail til kifu@kifu.dk. 
Du er meget velkommen til at prøve holdet et par gange inden du betaler. 
Er du i tvivl om hvilket hold der kunne være noget for dig, så ring til os. 

Så kan vi sammen finde ud af hvilket hold vil være det rette match for dig. 
For at kunne blive KIFU-medlem skal du kunne stå for omklædning selv 
og trænerne har ikke ansvar for om du kommer og bliver til træningen. 
Læs mere om kørselsordninger på side 23 her i programmet.
 

Kontingent
Når man melder sig ind, så er det for en sæson (et halvt år) ad gangen. 
Man kan altså ikke melde sig ind for 1 måned ad gangen.

Kontingenterne varierer fra hold til hold da der er nogle lokaler/baner hvor 
lejeudgiften er større. Gå tilbage i dette program til det hold du er interes-
seret i, for at se hvad kontingentsatsen er der. 

Ønsker du at være med til stævner, fællesarrangementer mm. Skal du 
regne med en ekstra udgift i forbindelse med dette. Dette er naturligvis 
helt frivilligt.

Du kan sagtens betale for et helt år ad gangen og derved spare turen i 
banken anden gang.

Du kan bruge girokortet her i programmet til at betale, men du kan også 
overføre via. bankoverførsel til KIFUs konto i Danske Bank: 9570 - 9948244.
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BØRNE/UNGEHOLD 2017/2018

VOKSENHOLD 2017/2018

Dans Mandag 18-19 Idrætsfabrikken Indendørs

KI-Zumba Mandag 19-20 Idrætsfabrikken Indendørs

Badminton Mandag 17.30-18.30 Idrætsfabrikken Indendørs

Mandag 19-20 Grøndal Multicenter Indendørs

Håndbold Mandag 18.30-19.30 Idrætsfabrikken Indendørs 

Indendørs cykling Mandag 18.15-19.15 Grøndal Multicenter Indendørs

Fodbold Mandag 16.30-18 Ryparken Udendørs

Mandag 16.30-18 Rødkildeskole Indendørs

Varmtvands-
motion

Tirsdag 19-20 Sankt Elisabeth Indendørs

Stavgang Onsdag 17-18.15 Boldklubben Hellas Udendørs

Fitness Onsdag 17-18 Idrætsfabrikken Indendørs

Trampolin Torsdag 16-17 Grøndal Multicenter Indendørs

Cykling Torsdag 18-20 Bellahøjbadet Udendørs

Bowling Torsdag 17, 18 og 19 Grøndal Multicenter Indendørs

Dans Mandag 17-17.45 Idrætsfabrikken Indendørs

Trampolin Torsdag 16-17 Grøndal Multicenter Indendørs

Fodbold Tirsdag 16.30-17.30 Fremad Valby Udendørs

Tirsdag 17-18 Bavnehøjskole Indendørs

Svømning Mandag 17.40-18.20 Sankt Elisabeth Indendørs

Mandag 18.20-19 Sankt Elisabeth Indendørs

Badminton Mandag 17.30-18.30 Idrætsfabrikken Indendørs
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ADRESSER

Bavnehøjskole
Drenge & Pigesal
Nathalie Zahlesvej 9
2450 København SV

Bellahøjbadet
Bellahøjvej 1
2400 København NV

Boldklubben Hellas
Engdraget 2
2500 Valby

Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Hillerødgade Svømmehal
Sandbjerggade 35
2400 København NV

Idrætsfabrikken
Valdemarsgade 12
1665 København V

Ryparkens Idrætsanlæg
Lyngbyvej 110
2100 København Ø

Rødkildeskole
Godthåbsvej 274
2720 Vanløse

Sankt Elisabeths Hospital
Hans Bogbinders allé 3
Indgang 17
2300 København S

Valby Idrætsanlæg
Fremad Valby
Julius Andersensvej 8
2450 København SV

KIFUs Sekretariat
Svanevej 24
2400 København NV
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KIFUs AKTIVITETSUDVALG 2017/2018

Formand: 
Kaj Kristensen (dans)

Næstformand: 
Dijana Arsovski (håndbold)

Dans:   Peter Sørensen

Håndbold: Anders Hansen

Fodbold:  Niels Popp

Svømning:  Susanne Praem

Stavgang:  Susan Jensen
  Jan Kristoffersen
Cykling:  Tom Degn
  Thomas Andersen
Bowling: Thomas Christensen

  Lars Malmberg
Fitness:  Jonas Boltoft Jønsson
  Torben Degnsøe  
  Nielsen
Badminton: Claus Skelmose
  Camilla Andersen

Trænerrepræsentanter:
Marianne Othmar Esmann
Lisa Mogensen Svenningsen

Alle udvalgets medlemmer er på 
demokratiskvis stemt ind i aktivi-
tetsudvalget ude på holdene. De 
holder møder ca. 4-5 gange årligt, 
de er budbringere mellem hold, 
sekretariatet og bestyrelsen og de 
hjælper til når KIFU holder sociale 
arrangementer, idrætsdag og fest.
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KLUBLIV
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Annonce
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KLUBLIV
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KLUBLIV
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KLUBLIV
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Annonce
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FERIER

FERIER  (Alle hold holder ferie disse perioder)

Efterårsferie: Mandag d. 16 oktober – søndag d. 22 oktober 2017
Juleferie: Mandag d. 18 december – søndag d. 7 januar 2018
Vinterferie:  Mandag d. 12 – søndag d. 18 februar 2018
Påskeferie: Mandag d. 26 marts – mandag d. 2 april 2018

HELLIGDAGE: 1. Maj: Tirsdag d. 1 maj 2018
                                Kristi Himmelfart :  Torsdag d. 10 maj 2018
                                2. Pinsedag :  Mandag d. 21 maj 2018
                                Grundlovsdag: Tirsdag d. 5 juni 2018

PRAKTISKE OPLYSNINGER

KIFU-Program
Ansvarshavende: Sarah Forsberg

Oplag: 500
Næste KIFU-post udkommer til november

Forbehold for trykfejl

KIFU
Tlf. 24 77 01 46 · Email: kifu@kifu.dk · www. kifu.dk


