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VELKOMMEN I VELKOMMEN
KIFU
I KIFU
Her har du programmet for 2018/2019. Velkommen til alle nye og til alle
jer der vender tilbage til endnu en spændende sæson.
I KIFU kan alle som udgangspunkt være medlem på vores hold der er
drevet af vores uundværlige frivillige trænere. Træningen tilrettelægges
efter medlemmerne der går på holdet.
Du er altid velkommen til at besøge holdet med dine forældre, venner eller
pædagoger, for at se om KIFU er noget for dig inden du melder dig ind.
KIFU kan som noget nyt denne sæson tilbyde rabat hvis du går på mere
end 1 hold. Det vil sige at går du på 2 hold får du 200.- kr. i rabat på dit
samlede årlige kontingent.
At være KIFU’er giver mange sjove oplevelser og ikke mindst stolthed – for
både medlemmer og frivillige.
Du kan følge KIFU på Facebook www.facebook.com/kifukbh eller læse
mere på www.kifu.dk
Vi glæder os til at byde dig velkommen.
Vi ses i KIFU!

KIFUS BESTYRELSE

Anders

Jane

Pernille

Sebastian

Marianne
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VELKOMMEN
SVØMNING
I KIFU FOR BØRN/UNGE

HOLD 7

Svømning og leg i varmtvandsbassin

STED:

Sankt Elisabeth Hospital, Amager

TID:

Mandag 17.40-18.20

HVEM:

Katarina & Kim

HOLD 8

Svømning og leg i varmtvandsbassin

STED:

Sankt Elisabeths Hospital, Amager

TID:

Mandag kl. 18.20-19.00

HVEM:

Katarina & Kim

Har du lyst til at svømme og lege i et varmtvandsbassin? På dette hold kan du forsøge dig
med svømmetag og lave en masse vandlege. Forældre er velkomne i vandet efter aftale
med træneren.
Sæsonen varer fra første mandag i september til og med maj måned, men der er altid
løbende optag på holdet. Der er altid gratis prøvetimer på dette hold.
KONTINGENT:
Hele sæsonen: kr. 950.-
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Katarina

Kim

VELKOMMEN
VARMTVANDSMOTION
I KIFU
FOR VOKSNE

HOLD 52

Varmtvandsmotion

STED:

Sankt Elisabeth Hospital, Amager

TID:

Tirsdag kl. 19.00-20.00

Måske kan du ikke svømme men kan godt lide at bevæge dig i vandet? Måske syntes du at
vandet i en rigtig svømmehal er for koldt? Så skal du prøve vores varmtvandsmotionshold.
Man laver vandgymnastik, lege og bruger sjove rekvisitter. Sæsonen varer fra første tirsdag
i september til og med maj måned, men der er altid løbende optag på holdet og gratis
prøvetimer.
KONTINGENT:
Kontingent for hele sæsonen: kr. 1125.-

HOLD 55
STED:
TID:
HVEM:

Svømning
Hillerødgade svømmehal, Kbh. NV
Tirsdag kl. 17.00 – 18.00
Asbjørn

Asbjørn

Vil du gerne svømme en bane eller flere i en rigtig svømmehal og ønsker du at blive bedre
til at svømme? Så er dette hold lige noget for dig. Sæsonen varer fra første tirsdag i september til og med maj måned, men der er altid løbende optag på holdet og gratis prøvetimer.
KONTINGENT: kr. 1125.-
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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 6-18 år og elsker du at spille fodbold, så skal du ud og prøve vores fodboldhold for børn og unge. Træningen består af forskellige spilleøvelser og kampe alt sammen
styret af vores frivillige trænere. Vær opmærksom på at holdet spiller forskellige steder og
tidspunkt afhængig af årstid.
Udendørssæsonen varer fra april–oktober, men der er altid løbende optag på holdet.
Indendørssæsonen varer fra oktober–april, men der er altid løbende optag på holdet.
Der er altid gratis prøvetimer på dette hold.
KONTINGENT:
kr. 1050.- for hele året

Torben
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Niels

Mads

VELKOMMENFODBOLD
I KIFU
FOR VOKSNE

HOLD 46

Fodbold

STED: 		

Ryparken (udendørs) /

		Rødkildeskolen (indendørs)
TID: 		

Mandag kl. 16.30-18.00

HVEM: 		

Oliver & Benjamin

Holdet er for dig der elsker fodbold og nyder at have nogle søde og hjælpsomme holdkammerater. Der laves opvarmning, tekniske øvelser og spilles kampe. På voksenholdet har man
mulighed for at tage med til en masse stævner i løbet af året.
Vær opmærksom på at holdet spiller forskellige steder og tidspunkt afhængig af årstid.
Udendørssæsonen varer fra april–oktober, men der er altid løbende optag på holdet.
Indendørssæsonen varer fra oktober–april, men der er altid løbende optag på holdet.
Der er altid gratis prøvetimer på dette hold.
KONTINGENT:
kr. 1250.- for hele året

Oliver

Bejamin
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DANS FOR BØRN & UNGE

HOLD 2

Dans for børn og unge

STED:

Idrætsfabrikken, Støberiet på 1. sal, Kbh. V

TID:

Mandag kl. 17.00-17.45

HVEM:

Cecilie & Laura

Er du vild med at bevæge dig til musik og kan du lide at optræde? Så skal du komme og
prøve vores dansehold! Her trænes til alle de fede hits du hører i radioen og du lærer en masse
seje dansetrin. Går du på holdet har du mulighed for at komme ud og optræde forskellige
steder i løbet af sæsonen. Deriblandt Tommerup på Fyn og Kulturhavnen på Islandsbrygge.
Sæsonen varer fra første mandag i september til og med april måned, men der er altid
løbende optag på holdet og gratis prøvetimer.
KONTINGENT UNDER 18 ÅR:
kr. 850.- for hele sæsonen

Cecilie
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Laura

DANS FOR VOKSNE

HOLD 32

Dans

STED:

Idrætsfabrikken, Støberiet på 1. sal, Kbh. V

TID:

Mandag kl. 18.00-19.00

HVEM:

Cecilie & Laura

Her kan du danse med en dansepartner men der er også masser af danse uden partner.
Musikken er en blanding af nutidens musik og gamle klassikere der får alle i godt humør.
Går du på holdet har du, lige som på børn/ungedans, også mulighed for at komme ud og
optræde forskellige steder i løbet af sæsonen. Deriblandt Tommerup på Fyn og Kulturhavnen
på Islandsbrygge.
Sæsonen varer fra første mandag i september til og med april måned, men der er altid
løbende optag på holdet og gratis prøvetimer.
KONTINGENT VOKSEN:
1000.- kr. for hele sæsonen

Cecilie

Laura
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TRAMPOLIN FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE

HOLD 3

Trampolin

STED:

Grøndalscenteret Hal E, Kbh. NV

TID:

Torsdag 16.00 -17.00

HVEM:

Sissel & Dorte

Vi kan love dig for at du får pulsen op på dette hold, men samtidig med at det er super
sjovt at springe på trampolin. Du lærer at huske små springserier med hjælp fra de dygtige
trænere. Holdet er et samarbejde med Københavns Trampolinklub og du har derfor også
muligt for at deltage i deres klubtræf og klubmesterskab.
Sæsonen varer fra første torsdag i september til og med maj måned, men der er altid løbende optag på holdet og gratis prøvetimer dog max. 2 gange.
KONTINGENT:
1100.- kr. for hele sæsonen:

Sissel
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Dorte

BADMINTON FOR UNGE OG VOKSNE

HOLD 34

Badminton for unge og voksne

STED:

Idrætsfabrikken, Hallen, Kbh. V

TID:

Mandag 17.30 – 18.30

HVEM:

Patricia & Mia

HOLD 35:

Badminton for voksne

STED:

Grøndalscenteret, Hal B, Kbh. NV

TID:

Mandag 19.00 – 20.00

HVEM:

Tine og Jakob

Patricia

Mia

Her spilles det klassiske spil med ketcher og fjerbold og i både single og double. Der trænes
grundteknik på forskellige niveauer så alle kan være med. Der er rig mulighed for at kunne
komme med til stævner på dette hold hvis man har lyst til det.
Sæsonen varer fra første mandag i september til og med april måned, men der er altid
løbende optag på holdet og gratis prøvetimer.
KONTINGENT:
1100.- kr. for hele sæsonen:

Tine

Jakob
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HÅNDBOLD FOR VOKSNE

HOLD 42:

Håndbold

STED:

Idrætsfabrikken – Hallen, Kbh. V

TID:

Mandag 18.30 – 19.30

HVEM:

Michelle & Sebastian

Der er fart over feltet på dette hold. Her på holdet lærer du at spille håndbold og får en
masse socialtsamvær samtidig. Der er fokus på taktikker og strategier men mest af alt sjov
og fællesskab. Du har på dette hold mulighed for at komme med til ca. 6 stævner årligt,
hvor du møder en masse spillere fra andre klubber.
Sæsonen varer fra første mandag i september til og med april måned, men der er altid
løbende optag på holdet og gratis prøvetimer.
Kontingent:
1000.- kr. for hele sæsonen:

Michelle

12

Sebastian

FITNESS & GYMNASTIK FOR VOKSNE

HOLD 33

Styrketræning, konditionstræning og gymnastik

STED:

Idrætsfabrikken, Maskinrummet i kælderen, Kbh. V

TID:

Onsdag 17.00 – 18.00

HVEM.

Asla & Caroline

Hvad enten du gerne vil have en stærkere krop, større muskler, tabe dig, eller bare godt
kan lide at træne, så er dette hold lige noget for dig. Holdet træner både maskiner, øvelser
med redskaber og små lette gymnastikserier. Der er altid trænere der hjælper dig med at
nå dine mål og indstille maskinerne.
Sæsonen varer fra første onsdag i september til og med april måned, men der er altid
løbende optag på holdet og gratis prøvetimer.
Kontingent:
1000.- kr. for hele sæsonen:

Asla

Caroline
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UDENDØRSCYKLING FOR VOKSNE

HOLD 36

Cykling

MØDESTED:

Bellahøj Svømmehal, Kbh NV.

TID:

Torsdag kl. 18.00-20.00

HVEM:

Lisa & Marianne

KIFUs cykelhold ruller afsted hver torsdag aften og får hver uge en masse kilometer i benene
og smil med hjem. Er du trafiksikker på en cykel og elsker du at cykle så skal du bestemt
med ud og prøve vores cykelhold. Du skal kunne cykle 20 km pr. træningsgang.
Der er altid en sød og hjælpsom træner med på ruten. Holdet tager hvert år til både Tour
de Amager og Tour de Bornholm.
Sæsonen varer fra april til og med uge 32, men der er altid løbende optag på holdet.
Der er altid gratis prøvetimer på dette hold.
Kontingent:
625.- for hele sæsonen.

Lisa
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Marianne

INDENDØRSCYKLING FOR UNGE & VOKSNE

HOLD 33

Cykling i fitnesscenter

MØDESTED:

Grøndalscenteret i fitnessrummet Kbh. NV

TID:

Mandag 18.15-19.15

HVEM:

Lisa og Marianne

Holdet er for dig der godt kan lide at sidde på en cykel og få sved på panden. Timen er styret
af søde og dygtige trænere der hjælper dig med at indstille cyklen og sørger for at alle får
det bedste ud af hver eneste time. Du skal ikke bruge noget særligt udstyr for at kunne gå
på dette hold. Bare kom og prøv.
Sæsonen varer fra mandag i uge 43 til påskeferien, men der er altid løbende optag på
holdet og gratis prøvetimer.
Kontingent:
Hele sæsonen: kr. 625.-

Lisa

Marianne
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STAVGANG FOR VOKSNE

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
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Bente

VELKOMMEN I KIFUBOWLING
HOLD 38:

Bowling

STED:

Bowlernes Hal i Grøndalscenteret, Kbh. NV

TID:

Torsdag 17.00-18.00

HVEM:

Mads og Christian

HOLD 39:

Bowling

STED:

Bowlernes Hal i Grøndalscenteret, Kbh. NV

TID:

Torsdag 18.00-19.00

HVEM:

Mads og Christian

HOLD 37:

En ekstra times bowling for turneringsspillere

STED:

Bowlernes Hal i Grøndalscenteret, Kbh. NV

TID:

Torsdag 16.00 – 17.00

HVEM:

Mads og Christian

Bowling er en populær sport, hvor der er et stærkt fællesskab og masser af socialt samvær.
Det er muligt at deltage i bowlingstævner i løbet af sæsonen, kontakt sekretariatet hvis du
er interesseret i dette.
Sæsonen varer fra første torsdag i september til og med april måned, men der er altid
løbende optag på holdet og gratis prøvetimer.
KONTINGENT HOLD 38 & HOLD 39:
1200.- for hele sæsonen
KONTINGENT FOR 2 HOLD:
2200.- for hele sæsonen

Mads

Christian
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KIFUS AKTIVITETSKALENDER 2018/2019
August 2018
30 juli – 2 august
AKTIV SOMMER med KIFU
Fodboldskole og Sportsskole i
Valby

31 august.– 2. september
Tour de Bornholm

3. august
Cykelholdet starter
op efter ferien

3.-6. september
Indendørssæsonen starter op

6. august
Voksenfodbold starter
op efter ferien

14. september
Trænermøde for frivillige

8. august
Stavgang starter
op efter ferien

22. september
Parasportens Dag for alle på
Frederiksberg

14. august
Børne/ungefodbold starter op
efter ferien
21. august
Workshop på Svanevej 24. For alle
stævnedeltagere i den kommende
sæson
25. august
Kulturhavn Islandsbrygge klokken 16.45 Alle er velkomne som
publikum
26. august
ÅBENT HUS hos KIFU. Alle er velkomne til et par hyggelige timer
på Svanevej 24 mellem klokken
13.00-16.00

September 2018
5. september
Strandparksløb med dagstilbud
og skoler
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September 2018

Oktober 2018
22.-23. oktober
Fodboldholdene og cykel- holdet
rykker indendørs

27. oktober
Trænerkursus for de frivillige

November 2018
24. november
Julemarked på Sundbyvæksthus.
kom og besøg KIFUs bod og se
danserne optræde.

KIFUS AKTIVITETSKALENDER 2018/2019
December 2018
14. december
Julehygge & bingo på svanevej 24 for alle

Januar 2019
11. januar
Julefrokost for frivillige i
foreningen

Februar 2019

April 2019
27. april
Idrætsdag og fest for alle
samt gæster
29. april
Fodbold voksen - forventet
udendørssæson start.

Juni 2019

2. februar
Aktivitetsudvalgskursus
9. februar
Malmø Open

Marts 2019
8. januar
Generalforsamling for alle

April 2019

Tour de Amager

Juli 2019
Hele juli
Sommerlukket

Dette er en kalender for aktiviteter i KIFU. Da
vi ikke kender stævnedatoerne endnu, er de
ikke med her. Stævnedeltagere for brev med
datoerne, så snart KIFU har modtaget dem

23 april
Fodbold børn/unge forventet udendørssæson start.
25. april
Sæsonstart udendørs

24. april
Sæsonstart
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VELKOMMEN
KIFUS FRIVILLIGE
I KIFU TRÆNERE & VIKARER

Jakob

Marianne

Asla

Mads

Mads

Caroline

Mia

Tine

Laura

Cecilie

Lisa

Patricia

Sissel

Oliver

Dorte

Michelle

Niels

Christian

Katarina

Kim

Torben

Bodil

Bente

Sebastian

Steen

Benjamin

Asbjørn

Jasper

Ida

Bettina

TILMELDING OG KONTIGENT
Kunne du tænke dig at starte på et hold, vil vi meget gerne høre fra dig.
Du kan kontakte os enten på telefon 24770146 eller på mail kifu@kifu.
dk. Du må meget gerne prøve holdet helt gratis inden du melder dig ind.
Når man melder sig ind, er det for en hel sæson. Sæsonlængde og pris kan
du se på holdets side her i programmet. Uanset hvilket hold du vælger,
betaler du for en hel sæson ad gangen, og kun én gang om året.
Udover kontingentet kan der komme ekstra udgifter til eksempelvis:
• Deltagelse i stævner
• Bane/lokale leje
• Forlænget sæson
. Sociale arrangementer

UDMELDELSE

Hvis du ønsker at melde dig ud, så
er det ikke nok bare at blive væk fra
træningen.
Ring til KIFU på 24 77 01 46 og så
hjælper vi dig med din udmeldelse
eller finder et nyt hold du kan prøve.

Altid

gratis

prøvetimer
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KIFUS KLUBTØJ
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KØRSELSORDNING OG AFLYSNINGER
Voksne kan søge taxaordning hos Parasport Danmark, hvis medlemmet
bor i Københavns kommune og er selvhjulpen, men ikke kan transportere
sig selv.
Kontakt Bo Petersen fra Parasport Danmark
på tlf.: 51597276 eller mail bop@parasport.dk
For børn kan der søges taxaordning hos egen
sagsbehandler. Der vil dog ofte være brug for
en voksen tilstede i taxaen, og derved være
markant sværere at få en bevilling.
Har medlemmet en bevilling fortsætter den
hos taxa 4x35. Dette gøres på mail til bevillinger@taxa.dk eller telefon 4x35.

Orientering
til baglandet

BEMÆRK: Taxaer er altid medlemmets egen opgave at bestille og afbestille
i forbindelse med ferier, aflysninger eller sygdom.
KIFU skal orienteres om faste aftaler, da trænerne hjælper medlemmerne
med at komme retur fra træning.
Send aldrig et medlem med en taxa, uden at de har sygesikringskort eller
en seddel med navn, adresse og telefonnummer med.
Ferier kan ses på bagsiden af programmet, og medlemmerne får tilsendt
et velkomstbrev inden sæsonstart, hvori der står de datoer der ikke er
træning i den kommende sæson. Hjælp gerne medlemmet med at skrive
datoerne ind i kalenderen allerede fra start.
Vi kan desværre ikke undgå at der i løbet af året vil komme aflysninger men
takket være vores seje vikarkorps er det meget sjældent. Det kan skyldes
akut sygdom eller at lokalerne skal bruges til noget andet, renovering,
rensning af bassiner med mere.
Ved akut aflysning ringer vi rundt og prøver at få fat i alle. Lykkedes det
ikke prøver vi at have en repræsentant ude i hallen/banerne.

ADRESSER
Bavnehøjskole

Ryparkens Idrætsanlæg

Drenge & Pigesal

Lyngbyvej 110

Nathalie Zahlesvej 9

2100 København Ø

2450 København SV
Rødkildeskole
Bellahøjbadet

Godthåbsvej 274

Bellahøjvej 1

2720 Vanløse

2400 København NV
Sankt Elisabeths Hospital
Boldklubben Hellas

Hans Bogbinders allé 3

Engdraget 2

Indgang 17

2500 Valby

2300 København S

Grøndal Multicenter

Valby Idrætsanlæg

Hvidkildevej 64

Fremad Valby

2400 København NV

Julius Andersensvej 8
2450 København SV

Hillerødgade Svømmehal
Sandbjerggade 35

KIFUs Sekretariat

2400 København NV

Svanevej 24
2400 København NV

Idrætsfabrikken
Valdemarsgade 12
1665 København V
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BØRNE/UNGEHOLD 2018/2019

Dans

Mandag 17.00-17.45

Idrætsfabrikken

Indendørs

Trampolin

Torsdag 16.00-17.00

Grøndal Multicenter

Indendørs

Fodbold

Tirsdag 16.30-17.30

Fremad Valby

Udendørs

Tirsdag 17.00-18.00

Bavnehøjskole

Indendørs

Mandag 17.40-18.20

Sankt Elisabeth

Indendørs

Mandag 18.20-19.00

Sankt Elisabeth

Indendørs

Mandag 17.30-18.30

Idrætsfabrikken

Indendørs

Svømning

Badminton

VOKSENHOLD 2018/2019
Dans

Mandag 18.00-19.00

Idrætsfabrikken

Indendørs

Badminton

Mandag 17.30-18.30

Idrætsfabrikken

Indendørs

Mandag 19.00-20.00

Grøndal Multicenter

Indendørs

Håndbold

Mandag 18.30-19.30

Idrætsfabrikken

Indendørs

Indendørs cykling

Mandag 18.15-19.15

Grøndal Multicenter

Indendørs

Fodbold

Mandag 16.30-18.00

Ryparken

Udendørs

Mandag 16.30-18.00

Rødkildeskole

Indendørs

Varmtvandsmotion

Tirsdag 19.00-20.00

Sankt Elisabeth

Indendørs

Svømning

Tirsdag 17.00-18.00

Hillerødsgades svømmehal

Indendørs

Stavgang

Onsdag 17.00-18.15

Boldklubben Hellas

Udendørs

Fitness & gymnastik

Onsdag 17.00-18.00

Idrætsfabrikken

Indendørs

Trampolin

Torsdag 16.00-17.00

Grøndal Multicenter

Indendørs

Cykling

Torsdag 18.00-20.00

Bellahøjbadet

Udendørs

Bowling

Torsdag 17, 18 og 19

Grøndal Multicenter

Indendørs
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KLUBLIV
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KLUBLIV
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AKTIVITETSUDVALG
Formand:
Torben Degnsø Nielsen (Cykling)
Næstformand:
Peter Libstrup Sørensen (Dans)

Badminton
Claus Skelmose
Barbara Heitmann
Alexander Pagh

Dans
Karen Nedergaard Jensen

Håndbold
Dijana Arsovski
Anders Hansen

Fodbold
Niels Popp

Svømning
Ingen valgt

Stavgang
Jan Kristoffersen
Susan Jensen

Trænere
Marianne Othmar Esmann og Lisa
Mogensen Svenningsen

Cykling
Tom Degn

Alle medlemmerne i dette udvalg er
valgt ind på demokratisk vis af deres
holdkammerater.
De afholder ca. 4 møder om året og
et kursus.

Bowling
Thomas Christensen
Thomas Andersen
Fitness
Jonas Botoft Jønsson
Amer Libbis
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Aktivitetsudvalget er en kæmpe
hjælp for sekretariatet ved afholdelse af fester, idrætsdage m.m.

Annonce
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
KIFU-Program
Ansvarshavende: Sarah Forsberg
Oplag: 800
Næste KIFU-post udkommer til november 2018
Forbehold for trykfejl

FERIER
FERIER

Alle hold holder ferie disse perioder

Efterårsferie:
Juleferie:
Vinterferie:
Påskeferie:

Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

HELLIGDAGE:

1. Maj:
Kristi Himmelfart :
Grundlovsdag:
2. Pinsedag :

d.
d.
d.
d.

15. oktober – søndag d. 21. oktober 2018
17. december – søndag d. 6. januar 2019
11. februar – søndag d. 17. februar 2019
15. april – mandag d. 22. april 2019
Onsdag d. 1. maj 2019
Torsdag d. 30. maj 2019
Onsdag d. 5. juni 2019
Mandag d. 10. juni 2019

KIFU's Sekretariat

Svanevej 24
2400 Kbh NV
Tlf.: 24770146

KIFU

Jakob

Sarah

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

