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Formanden har ordet

2017 er i fuld gang - og det på mange må-
der. Sådan er det også i KIFU. Vi er altid 
i gang - på mange måder. Det var vi også 
op til jul, altså sidste år, hvor mange af 
vores hold havde en rigtig god og hyggelig 
juleafslutning op til ferien. Det understreger 
kun den allestedsnærværende stemning, 
man kan finde i og omkring foreningen, 
og som fantastisk nok findes både mens 
man dyrker idrætten eller motionen, og 
også uden for banen.  

Et eksempel på stemningen og KIFU-ånden 
uden for salen, hallen, vandet, banen; 
der hvor pulsen stiger og smilene smitter 
ekstra meget på holdene, kunne være til 
julefrokosten for aktivitetsudvalget, besty-
relsen, æresmedlemmer og sekretariatet. 
Dette er altid årets første fest og på trods 
af en kold januar, var der i år et virkelig flot 
fremmøde. Tak til alle for arrangementet. 
Nu venter foråret om hjørnet, og det bety-
der, udover den ugentlige træning, også en 
del stævner, ture og andre begivenheder. 
Hold øje her i bladet og på www.kifu.dk 
for meget mere information. Det er også 
her, du kan se billeder fra tidligere ture og 
arrangementer. 

For bestyrelsen gælder det fortsatte arbejde 
med foreningens retning fremadrettet. Det 
er vigtigt, vi gør opmærksom på dét, vi kan 
og gør, men også at vi hele tiden er med 
i forhold til udviklingen omkring os. Det 

kan I, medlemmerne i den grad hjælpe 
med, for det er jer, der ER KIFU. Både på 
og udenfor banen. Fortæl de gode historier 
til dem, du kender. Det gør jeg, og det svæ-
reste er, at jeg skal vælge. For oplevelser 
og øjeblikke er der nok af.

Jeg glæder mig til at se jer alle sammen på 
én gang til idrætsdagen i foråret, men indtil 
da må I have det godt og give den ekstra 
god gas. Jeg ved, I kan.   

Anders Kildedal - Formand 
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VILD MED SPORT
En Idrætsdag
for børn og unge 
med særlige behov

Lørdag den 1. april 2017
Vallensbæk Idrætscenter

VILD MED SPORT
En Idrætsdag
for børn og unge 
med særlige behov

Lørdag den 1. april 2017
Vallensbæk Idrætscenter

Læs mere og tilmeld dig på:
www.elsassfonden.dk/sportforbrains/blog/5329/



Generalforsamling

KIFU afholder generalforsamling fredag d. 10 marts på Svanevej 24, 2400 København 

NV - Dagsorden for KIFUs generalforsamling:

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

3. Regnskab fremlægges til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget for kommende år til godkendelse

5. Valg til bestyrelse 

Pernille Grove – genopstiller som kasserer  

Sebastian Eiholm stiller op til bestyrelsen 

Jane Fogtmann Ibenholdt stiller op som næstformand 

Marijanne Fogtmann stiller op som suppleant  

Anders Kildedal er på valg næste år

6. Valg af 2 suppleanter 

7. Valg af revisorer 

8. Valg til aktivitetsudvalget 

Håndbold 

Badminton 

Fodbold 

Bowling

9. Eventuelt

Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til sekretariatet 

senest otte dage før (2/3 – 2016) Svanevej 24, 2400 København NV eller på mail: kifu@

kifu.dk - Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage samt øl og sodavand

Vi glæder os til at se jer. 
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Hvor har vi generalforsamling?

Fordi KIFU er en demokratisk, selvstændig 
forening hvor alle medlemmer skal have 
mulighed for at komme med deres ideer og 
kritik. Derfor skal vi holde generalforsam-
ling. Der ud over bruges generalforsamlin-
gen til at vælge medlemmer til bestyrelsen 
og aktivitetsudvalget.

Hvorfor er KIFU ikke bare være en virk-
somhed?
Fordi demokratiske foreninger får gratis lo-
kaler og tilskud iflg. Folkeoplysningsloven. 
Og det får KIFU fra Fritid- og 
Kulturforvaltningen. Pengene går til idræts-
aktiviteterne.

Hvorfor får foreningen så mange 
penge fra Københavns Kommunes 
Socialforvaltningen?

Fordi vi har en aftale med dem om at vi skal 
sørge for at der er idræt for vores gruppe. 
Hele beløbet går til at køre sekretariatet.
Så derfor. Ingen generalforsamling, be-
styrelse og aktivitetsudvalg = ingen KIFU!
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Valg til Aktivtetsudvalget

I løbet af foråret er der valg til aktivi-
tetsudvalget, hvor der skal vælges en 
repræsentant og en suppleant på føl-
gende hold: Håndbold, Badminton, 
Fodbold og Bowling. Medlemmerne af 
Aktivitetsudvalget vælges for en to årig 
periode.

Som medlem af Aktivitetsudvalget er 
man repræsentant for holdet, og skal 
formidle hvordan det går på holdene, 
samt om der er nogle ønsker på holdene. 
Aktivitetsudvalget er så at sige bindeleddet 
mellem kontoret og foreningens medlem-
mer, og holdenes ansigt udadtil. Der er 
ca. 5 møder om året, som vi forventer 
du deltager aktivt i, herudover er der små 
opgaver ved eksempelvis idrætsdag samt 
diverse arrangementer.

Så hvis du føler at det kunne være noget 
for dig, så stil op til valget på dit hold!
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Idrætsdag

Intet år uden idrætsdag. I år er Idrætsdagen 
lørdag d. 29 april på Sankt Annæ gymna-
sium. Her vil alle holdene vise hvad de har 
lavet i løbet af det forgangne år. 
Der er fælles indmarch kl. 12.00. Så kom 
i god tid, så du er omklædt til start. Selve 
dagen er gratis. Så tag din familie, nabo, 
venner eller kæreste med. Der kan købes 
mad og drikkevarer i løbet af dagen. 
Sidst på dagen, afsløres det hvad årets 
gave er, og hvilket hold der kåres som 
”Årets hold”. 

I år vil der igen være fest. Så du kan al-
lerede nu begynde at tænke på hvilket 
tøj du skal have på, eller hvem du skal 
danse med. Det koster 150 kr. at deltage 
i festen, som dækker for dejlig mad skøn 
danse musik. 
Du skal tilmelde dig til sekretariatet, så vi 
kan planlægge dagen, efter hvor mange 
der kommer.
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Trænerkursus

Trænerne mødtes i oktober til trænerkur-
sus, og i år var der hele 23 KIFU trænere 
med, samt formanden og sekretariat. 
Da der er mange nye træneransigter i 
KIFU var der er oplæg fra Morten Lyhne 
fra Idrætsskolen. Han fortalte om hvordan 
tilpasser man undervisningen til de forskel-
lige funktionsniveauer som er repræsente-
ret i KIFU. 

Efter frokost og samtaler i grupper tog alle 
af sted til Pool Pub og så var der gang i 
konkurrencenånden. Der var 5 kamp på 
programmet, og vinderen blev Daniel!
Til sidst sluttede de aftenen af med en 
middag på en nærliggende café. 
TAK til alle de trænerne der kom og støt-
tede op om denne dag.
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Aktivitetsudvalgkursus

I november afholdte aktivitetsudvalget de-
res årlige kursus. 
Det foregik på Svanevej og temaet i år var 
”Fællesskab” 
Der blev talt om hvad fællesskab er, hvor-
for fællesskab er vigtigt og hvilke fælles-
skaber har vi i KIFU. Så havde vi besøg af 
Henriette fra ULF, som kom hele vejen fra 
Jylland, for at lære os nogle sjove samar-

bejdsøvelser og øvelser som kan bruges til 
at styrke fællesskabet.
Der blev taget nogle fine videoklip og 
billeder, der senere er blevet lavet til en 
”HVAD ER KIFU”- video. 
Den kan du se videoen på forsiden af vores 
hjemmeside www.kifu.dk , hvis du ikke 
allerede har set den. 
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Julefrokost for frivillige

Årets julefrokost for frivillige var noget af 
et samlingspunkt. Hele 38 valgte at bruge 
en kold aften i KIFUs tropiske hule. Det var 
en skøn aften, med masser af mad, drikke 

og dans. Selvfølgelig blev de traditionsrige 
konkurrencer Stoledans og Limbo også af-
holdt. I år med kvindelige vindere i begge. 
Tillykke til Betina og Pernille. 
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Julehygge på Svanevej

Inden vi alle sammen gik på juleferie, holdt 
vi en lille julekomsammen på Svanevej, 
hvor der blev trakteret med glögg og æble-

skiver. Selv om vi ikke var så mange, var det 
en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor blandt 
andre Dorte og Sven Aage kiggede forbi. 
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Julemarked på Sundby

Igen i år var KIFU med til årets julemarked, 
og selvfølgelig lavede danserne et brag 
af en opvisning, som fik hele salen til at 
swinge. Det var en rigtig dejlig dag, hvor 

vi fik hilst på en masse nuværende og 
gamle medlemmer. Vi glæder os allerede 
til næste år. 
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KIFU vikarkorps

Holdvideoer

I KIFU har vi oprettet et vikarkorps. 
Vikarkorpset består af gamle trænere, der 
desværre ikke kan være fast på et hold 

længere. Så hvis det en enkelt gang har en 
ny træner på dit hold, så er det bare en af 
KIFUs fantastiske vikarer

Sekretariatet arbejder på at få lavet små 
videoer fra alle vores KIFUhold. Det tager 
selvfølgelig lidt tid da der skal besøges 
alle hold. Men indtil videre kan du se små 

videoer af: Børnesvømning, Badminton H 
35, Varmtvandsmotion og Fitness. Du kan 
se dem på hjemmesiden www.kifu.dk og 
trykke ind på den sportsgren du vil se. 
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Ny trænere

Vi står i den heldige situation at vi har fået 
endnu en flok skønne trænere. Her kan I 
hilse på dem:

Alexander 
Svømning

Thea
Varmtvands 

motion voksne

Anne
Varmtvands 

motion voksne

Patricia
Badminton
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Stævner

Både håndbold og bowling er i gang med 
deres regionalturneringer. Det går rigtig 
godt for begge hold, og vi håber meget at 
de kan kvalificere sig til forbundsmester-
skaberne. 
Badminton har to gange været til stævne 
i Helsingør. Det første stævne var med 
overnatning, men det andet ”blot” var et 
en dags stævne. Begge stævner var rigtig 

gode, og spillerne fik spillet en masse god 
badminton.
Fodboldholdet har for fjerde år i træk 
deltaget i Malmø open. Vi ved i skrivende 
stund ikke hvordan det er gået, men vi er 
sikre på at de havde et brag af en tur, og 
forhåbentligt har de fået medaljer med 
hjem i år. 
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Kommende arrangementer

11. -12. februar Fodbold Malmø Open
18. februar Bowling Grøndalscenteret
25. februar Håndbold Slangerup
4. marts Dans Tommerup
10. marts Generalforsamling
18. marts Bowling Næstved
18. marts Håndbold Helsingør

29. april Idrætsdag
10. juni Tour de Amager
26. – 29. juni Sportsskole for børn og unge
3. – 8. juli Feriecamp
31. juli – 3 august Sports- og Fodboldskole 
for voksne 
26. august Kulturhavn

Tour de Amager

Igen i år afholder KIFU i samarbejde med 
netværkene Tour de Amager. Løbet bliver 
afholdt lørdag d. 10 juni. Vi starter og slut-
ter ved Sundby Væksthus, hvor der efter 
løbet vil blive uddelt diplomer samt spist 
en fælles frokost. 
Løbet er 32 km. Du kan enten cykle hele 
vejen, eller stå af undervejs ved et af de tre 
depoter. Der vil være skilte hele vejen, så 
det er let at følge ruten. Skal du have hjælp 
til at finde rundt, er du meget velkommen 
til at tage en ledsager med. 

Hvis du vil vide mere, er du meget velkom-
men til at kontakte KIFU på tlf: 24770146 
eller mail: kifu@kifu.dk
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Udendørssæson

Efter påske starter udendørssæsonen igen. 
Det betyder at cykelrytterne igen skal ud 
og gøre vejene usikre og stavgængerne skal 
se om de kan slå sidste års skridtrekord. 

Samtidig rykker fodboldspillerne udendørs, 
så de kan gå lidt græs på knæene og sol 
på næserne.  
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Sportsskoler

Igen i år afholder vi Sportsskole for børn og 
unge i samarbejde med DHIF i uge 26. Du 
har mulighed for at få en uge med dans og 
bevægelse eller fodbold. Så har du lyst til 
en uge med sjov i sommerferien, så kontakt 
os for mere info.
Vi afholder selvfølgelig også den ugentlige 
fodboldskole og sportsskole for voksne i 

uge 31. Det er fire dag i Valby, hvor du 
enten kan udfordre brødrene Vorm i fod-
boldspillets ædle kunst, eller få fire dag 
med en masse forskellige aktiviteter. Så 
hvis du er bange for at komme til at bruge 
hele sommeren på sofaen, er dette det helt 
rigtige tilbud til dig.  
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Igen i år er det muligt for børn og unge 
under 18 år at deltage i Feriecamp i uge 
27. Det er en uge med masser af forskellige 
aktiviteter i Grøndalscenteret, hvor KIFU 

deltager med bowling. Så hvis du er nysger-
rig efter at prøve nogle nye og anderledes 
sportsgrene, er dette sikkert noget for dig. 
Det er gratis at deltage.

Vi har fået ny hjemmeside. Her kan du 
følge med i alt der sker på holdene, samt 
finde diverse praktiske informationer. 
På KIFIUs facebookside kan du se en masse 
billeder fra de forskellige arrangementer 

vi holde eller deltage i. Mange af jer har 
allerede liket, men vi vil så gerne have 
flere. Så hvis du ikke allerede har liket os, 
så gør det nu. 

Feriecamp

Facebook og ny hjemmeside
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Klubliv
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Du kan altid spare tid og penge ved at 
overføre penge til: 
Reg. Nr. 9570 Nr. 994 82 44. Husk med-
lemmets navn. Er du i tvivl, er du altid vel-

kommen til at ringe. Hvert medlem har en 
konto hvor vi kan se alle dine indbetalinger.
Vi arbejder på at indføre PBS – så det bliver 
lettere for alle trofaste medlemmer.

Kontingent - halvårligt

NYE SATSER

 Badminton – kr. 500
 Børn kr. 400

 Dans – kr. 500
 Børn kr. 400

 Svømning Kr. 500
 Børn kr. 400
 Forår er forlænget 
 sæson kr. 625/500

 Bowling – kr. 800
 Turneringsspillere med 
 ekstra time i alt kr. 1200

 Cykling – kr. 500

 
 
 Fodbold – kr. 625
 Børn kr. 500

 Stavgang – kr. 625

 
 Fitness – kr. 500

 
 Trampolin – Børn kr. 400
 Forår er forlænget sæson 
 kr. 500

 Håndbold – kr. 500

25



Praktiske oplysninger

KIFU = Københavns Idrætsforening for 
udviklingshæmmede

SEKRETARIAT
Svanevej 24
2400 København NV
Tlf: 24770146
Mail: kifu@kifu.dk
Bank: Reg: 9570 konto: 9948244
Ledelse: 
Formand for KIFU: Anders Kildedal
Formand for aktivitetsudvalget: 
Kaj Kristensen

HJEMMESIDE
www.kifu.dk

KIFU PROGRAM:
Ansvarshavende: Jakob Hald
Oplag: 500 stk.
Næste KIFU post udkommer 8/6 - 2017

Der tages forbehold for trykfejl.
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Der tages forbehold for trykfejl.
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Afsender: KIFU, Svanevej 24, 2400 København NV
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