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Formanden har ordet

Sommeren har været dejlig lang og ef-
teråret har ladet vente på sig i år. Nu er 
sæsonen er i fuld gang, og nye trænere og 
medlemmer er kommet til. Sådan er der 
flere ting, der er ganske som de plejer, og 
så alligevel ikke.

På sekretariatet er Sarah, KIFUs tidligere 
næstformand i bestyrelsen, tiltrådt som 
sekretariatsmedarbejder i stedet for Dorte. 
Måske har du allerede mødt hende på be-
søg på et hold, du går på eller også har du 
måske talt i telefon med hende, hvis du har 
ringet ind på kontoret. Med sit initiativrige 
og smilende væsen, er jeg utrolig glad for, 
at Sarah har valgt at gå all-in i forhold til 
foreningsarbejdet netop hos KIFU. Jeg er 
sikker på, at hun med mange års kendskab 
til handicapidræt og frivilligt arbejde bliver 
en stor gevinst for foreningen i det daglige.

For nogle uger siden var jeg til møde med 
aktivitetsudvalget og bestyrelsen. Det var 
en dejlig sensommeraften og med den 
sædvanlige gode stemning. Her fik vi hørt 
lidt om, hvordan det forgangne år havde 
været på holdene, men også evaluereret 
på alle de mange arrangementer, som KIFU 
enten står for eller er med til. Vi fik desuden 
luftet en masse ideer omkring foreningen 
og fremtiden. Det var et udbytterigt møde, 
som i den grad viste, at afstand mellem 
bestyrelse og medlem ikke er speciel lang 
samt at aktivitetsudvalget er en betydelig 

del af KIFU. Den korte afstand er ekstremt 
vigtigt for en forening som vores, og vi vil 
i bestyrelsen bestræbe os på, at det altid 
vil forholde sig sådan. 

Slutteligt en opfordring til dem, der ikke 
har betalt kontingent endnu om at få det 
gjort hurtigst muligt. Det letter sekretari-
atsarbejdet betydeligt, og der er i forvejen 
rigeligt at se til.   

Jeg ønsker alle en god efterårssæson og 
håber på at se så mange som muligt inde 
længe. 

God træning!
Anders Kildedal - Formand 
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Kommende aktiviteter

Lørdag d. 5 november: Håndbold turnering i Nykøbing Falster

Lørdag d. 12 november: Aktivitetsudvalgskursus

Lørdag d. 19 november: Bowlingturnering i Næstved

Lørdag d. 26 november: Julemarked på Sundby Væksthus (tidligere Sundbyvang)

Mandag d. 12- torsdag d. 15 december: Juleafslutning på holdene

Fredag d. 16 december: Julehygge for alle på Svanevej fra 15-18.

Fredag d. 13 januar: Julefrokost for KIFUs frivillige trænere og aktivitetsudvalg

Januar: Trampolinstævne og håndboldstævne (datoer ikke fastlagt)

Annonce
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Nyt fra holdene

Så er indendørssæsonen for alvor i gang. 
Det betyder samtidig tak for i år for cykling 
og stavgang.

Cykling: 
Cykelsæsonen er nu slut. Den blev traditio-
nen tro afsluttet med en tur til Bornholm, 
hvor de seje ryttere cyklede over 100 km 
på én dag! Marianne og Lisa som er cykel-
holdets nye trænere var også med for første 
gang. Sæsonen begynder igen til april 2017. 
Holdet har igen i år spist middag hos Steen 
og Bente, for at få sagt tak for en god sæson 
til hinanden.

Fodbold: 
Udendørssæsonen er nu overstået og både 
børneholdet og voksenholdet er rykket in-
denfor. Voksenholdet har fået en ny træner, 
Benjamin, der glæder sig meget til at træne 
holdet sammen med Oliver. 

Bowling: 
Bowlingholdet er nu for alvor i gang med 
stævnekalenderen og har allerede nu været 
til stævne i Næstved og regionsturnering i 
Grøndalscenteret. Bowlerne træner målret-
tet frem til DM igen som afholdes til næste 
år i Kolding.

Dans:
Voksendanserne stillede op med 3 par til 
Kulturhavn i august og lavede en flot dan-
seopvisning på Bryggen. Både børneholdet 

og voksenholdet træner nu frem mod at 
komme til Tommerup til marts 2017. Der er 
kommet 2 nye trænere på holdet, Cecilie & 
Sofie, som træner sammen med Jeanette.

Stavgang: 
Holdet er nu færdige med deres sæson. 
De var på en hyggelig tur til Frederiksberg 
Have, hvor der både blev sejlet og spist 
frokost. Og så har stavgangsholdet slået en 
rekord denne sæson! De har nemlig tilsam-
men gået over en halv million skridt denne 
sæson – GODT GÅET ALLE SAMMEN!
Igen i år har de holdt deres sæsonafslutning 
i Boldklubben Hellas med fællesspisning.

Badminton: 
Badmintonspillerne har været til sæsonens 
første stævne i Helsingør med overnatning. 
De havde en rigtig hyggelig weekend og 
gav nogle flotte præstationer til turnerin-
gen. 
Der er kommet en sød ny træner på 
Idrætsfabrikken der hedder Nadia.

Trampolin:
Trampolinholdet er kommet rigtig godt i 
gang. Denne sæson med en ny træner der 
hedder Line. 
Der er igen plads på holdet hvis det kunne 
være noget for dig. 

Svømning: 
Svømmerne er i fuld gang i bassiner-
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ne rundt omkring. På børnesvømning er 
Daniel stadig vikar for Marianne, som er 
på barsel og på varmtvandsmotion er Ida 
trådt til som vikar som Poul. 

Fitness: 
Aslas veninde Caroline er begyndt som 
træner på fitnessholdet om onsdagen. Der 
bliver svedt igennem og musklerne vokser 
gang for gang.

Håndbold: 
Håndboldspillerne giver den fuld gas ude 
på Idrætsfabrikken. Holdet er oppe på hele 
19 spillere!
Holdet har også været til sæsonens første 
turnering i Skælskør. Holdet gjorde det 
super godt og glæder sig allerede til næste 
turnering. Holdet har fået en ny dygtig 
træner der hedder Sebastian. 
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Nye Trænere i KIFU

Som du kan se under ”Nyt fra Holdene” 
har vi en masse nye trænere i KIFU. Her 
kan du se billeder af dem alle sammen. 

Tag rigtig godt imod dem, de er smadder 
søde og dygtige.

Nadia 
(badminton)

Jeanette
(dans)

Sebastian
(håndbold)

Benjamin
(fodbold)

Cecilie
(dans)

Line
(Trampolin)

Mads
(børnefodbold)

Sofie
(dans)

Niels
(børnefodbold)

Caroline
(fitness)
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Nyt fra sekretariatet

En KÆMPE Tak til Dorte
Dorte er stoppet på sekretariatet efter over 
17 års arbejde i KIFU. 
Dorte var med i tidernes morgen til at 
starte KIFU op, og har gennem sit utrætte-
lige arbejde, været med til at gøre KIFU til 
det KIFU er i dag. Nemlig verdens bedste 
forening!  
Vi vil gerne takke Dorte for hendes kolos-
sale indsats både i KIFU og for handica-
pidrætten generelt gennem årene. Men 
selv om KIFU ikke bliver det samme, er 
vi sikre på at hun har lagt stenene til at 
vi vil blive ved med at være en fantastisk 
forening.  
Dorte stopper dog heldigvis ikke helt i 
KIFU, hun vil på sigt komme ud på holdene 
og til diverse arrangementer og fungere 
som KIFUs helt egen fotograf. Så selv om 
hun ikke længere ved tage telefonen på 
sekretariatet, vil I komme til at se hende 
på holdene og til idrætsdag. 
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Nyt fra sekretariatet

Velkommen til Sarah
Hej alle KIFU’er og KIFUs venner.
I august i år begyndte jeg som sekretari-
atsmedarbejder på kontoret sammen med 
Jakob.
Selvom jeg er ny på sekretariatet, er jeg 
ikke helt ny i KIFU. Da jeg var 6 år gammel, 
tog min mor Irene mig med hver uge på 
KIFUs dansehold, hun var nemlig træner 
dengang. Da jeg selv var gammel nok til 
at træne holdet, blev jeg træner på KIFUs 
dansehold og var det i ca. 4 år.

Efterfølgende har jeg i de sidste 10 år siddet 
i KIFUs bestyrelse, både som medlem, og 
i mange år som næstformand. 
Men nu er det tid til at få KIFU endnu 
tættere på. 
Jeg glæder mig så meget til alle de spæn-
dende aktiviteter sammen med Jer og KIFU 
i fremtiden.
Sportslige KIFU-hilsner fra Sarah
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Baby Boom!

Der er kommet 3 søde mini KIFU’er til det 
sidste stykke tid. Her kan I se alle de søde 
små babyer og deres stolte forældre.

Jakob og Asger

Neel og Astrid

Asla og Vigdis
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Fulde navn: 
Lisa Mogensen 

Svenningsen

Din alder: 
23 år

Position i KIFU: 
Træner på cykelholdet 

og træner i 
aktivitetsudvalget

LISA SVENNINGSEN

PORTRÆT AF

LISA ER MED I AKTIVITETSUDVALGET OG CYKELTRÆNER I KIFU 
 

Hvornår	begyndte	du	i	KIFU? 
Jeg	har	gennem	flere	år	været	træner	på	

KIFUs	børnefodboldhold,	men	i	april	(2016)	

skiHede	jeg	over	på	cykelholdet,	hvor	jeg	nu	

er	træner	istedet.	Herudover	er	jeg	træner	

på	den	årlige	mulLsportsskole	for	voksne,	i	

august	i	Valby,	hvilket	jeg	hvert	år	ser	meget	

frem	Ll. 
 

Hvorfor	begyndte	du	i	KIFU? 
Jeg	begyndte	i	KIFU	kort	Ld	eHer	jeg	flyNede	

Ll	København.	Jeg	havde	masser	af	friLd,	

som	jeg	gerne	ville	bruge	på	frivilligt	arbejde	

og	søgte	derfor	bl.a.	jobbet	som	

fodboldtræner	i	KIFU.	Men	da	jeg	begyndte	

på	universitetet	for	et	par	år	siden,	var	jeg	

nødt	Ll	at	vælge	de	frivillige	jobs	fra.	KIFU	er	

noget	helt	specielt	og	jeg	var	simpelthen	

blevet	så	glad	for	foreningen	og	alle	

menneskerne	involveret,	både	medlemmer,	

sekretariatet	og	de	andre	frivillige	trænere,	

her	specielt	min	medtræner,	Marianne.	Jeg	

kunne	derfor	ikke	få	mig	selv	Ll	at	stoppe.	

Jeg	elsker	KIFU	og	er	simpelthen	så	glad	for	

og	stolt	af,	at	være	en	del	af	Danmarks	

bedste	idrætsforening!	

Hvad	laver	du	når	du	ikke	er	i	KIFU: 
Der	studerer	jeg	audiologopædi	på	

Københavns	universitet.		

Har	du	en	kæreste?		

Ja,	igennem	5	år	og	han	er	smadder	skøn!	

Har	du	søskende?	

Ja!	Jeg	har	hele	5	styks,	og	er	selv	nummer	3	

i	rækken.	Jeg	har	2	storbrødre,	en	lillebror	og	

2	småsøstre.		
 

Hvad	laver	du	i	din	friLd?	

Jeg	studerer	som	sagt	og	bruger	derfor	rigLg	

meget	af	min	Ld	på	at	læse	og	mødes	med	

studiegrupper.	Men	når	ikke	jeg	læser,	elsker	

jeg	at	Llbringe	masser	af	Ld	sammen	med	

min	kæreste,	min	mor	og	mine	mange	

søskende.	Jeg	kan	godt	lide	at	mødes	med	

mine	veninder,	men	synes	fakLsk	det	er	

allerhyggeligst	at	se	en	god	film	hjemme	i	

sofaen	sammen	med	min	søde	kæreste. 

Hvad	er	din	yndlings	sportsgren	og	hvorfor? 
Det	må	være	fodbold,	selvfølgelig	stærkt	

eHerfulgt	af	cykling,	det	er	klart.	Men	fordi	

jeg	har	spillet	fodbold	i	en	lille	klub	på	

landet,	siden	jeg	var	helt	lille,	så	elsker	jeg	

altså	bare	fodbold.	Men	generelt	kan	jeg	

rigLg	godt	lide	holdsport.		

Nævn	4	ord	du	forbinder	med	KIFU?	

Fællesskab,	rummelighed,	fysiske	akLviteter	

og	ikke	mindst	sjove	stunder.		

MOGENSEN

12



Strandparkløbet

Mohamed Hersi

Mohamed HersiTour de Bornholm

Tour de Bornholm
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Siden sidst

Strandparksløbet
Strandparksløbet blev afholdt en smuk 
solskinsdag på Amager Strandpark og KIFU 
var igen ude og sørge for at løberne fik 
vand på ruten og at notere løbernes tider.
Det var en tidligere KIFU’er, Martin 
Højlund, der igen i år var hurtigst af de 
godt 200 deltagere.
Medieskolen Juno har lavet en fin video 
som du kan se her på deres hjemmeside: 
www.medieskolenjuno.dk

Para Olympiske Lege i Rio
Mohamed Hersi, som er tidligere KIFU’er 
blev udtaget til de Para Olympiske Lege 
i Rio. Han løb et flot løb og sluttede 
af med en flot 9’ende plads. Godt gået 
Mohamed! Billeder er lånt fra Mohameds 
Facebookside.

Tour de Bornholm
Cykelholdet har været til Tour de Bornholm. 
Vejret var desværre igen i år ikke helt med 
dem, men alle kæmpede en sej kamp. Efter 
løbet var der traditionen tro, fest og præ-
mieoverrækkelse. Selvom der har været 
rygter om at dette var sidste år for Tour de 
Bornholm, har vi fået at vide at der nok 
skal komme et løb igen til næste sommer. 

Fællesmøde
Aktivitetsudvalget og bestyrelsen har af-
holdt deres årlige fællesmøde. Her blev 
sidste sæson evalueret og der blev talt om 

opstarten af de forskellige indendørshold, 
samt sagt velkommen til de nye medlem-
mer.

Trænermøde
KIFUs frivillige trænere har holdt deres år-
lige trænermøde, hvor alle de nye og gamle 
ansigter blev præsenteret. Ole Ansbjerg fra 
ParaSport Danmark kom ud og holdt et 
oplæg om handicapidrætten.
Så sejt at der var så mange trænere der 
deltog i år.

Sportskoler
I august blev den årlige sportsskole og 
fodboldskole holdt i Valby. Desværre skulle 
Valbyhallen renoveres hvilket medførte at 
de deltagende fik masser af frisk luft. Det 
var en skøn uge med masser af sol og godt 
humør og vi håber at se en masse deltagere 
igen til næste år.

Se flere billeder på de næste sider

Tour de Bornholm
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Tour de Bornholm Tour de Bornholm

Tour de Bornholm

Trænermøde Tour de Bornholm
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Fællesmøde

Trænermøde

Trænermøde

Sportsskole
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Fællesmøde

Sven Aage 80 år

KIFUs tidligere formand Sven Aage 
Knudsen, fyldte ikke mindre end 80 år 
den 29 september 2016. 
KIFU gav ham et flot maleri af en cykel i 
fødselsdagsgave, malet af Per fra kunst-
skolen. 

Stort tillykke med den runde fødselsdag 
Sven Aage og tak for alt hvad du har gjort 
for KIFU igennem årene.
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Kærlighed i luften

KIFUs næstformand og tidligere dansetræ-
ner i KIFU, Jane Fogtmann Ibenholdt, blev 
en smuk lørdag i august i år, gift med sin 

store kærlighed Thomas.
Stort tillykke til det smukke brudepar.

Annonce
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KIFU's ny hjemmeside

Dem som allerede har været inde på 
www.kifu.dk har måske set at vi har fået 
ny hjemmeside. Der kan du læse om det 
forskellige hold, se billeder og læse om alle 
de praktiske ting der er gode at vide hvis 

man er medlem i KIFU. KIFUs kontor er 
også blevet fint med billeder på væggene 
og 2 behagelige lænestole. Så kom endelig 
ind og sig hej hvis du er i nærheden.
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Julehygge

Aktivitetsudvalget og sekretariatet invi-
terer til julehygge 
Fredag d. 16 december afholder KIFU 
en lille julekomsammen på Svanevej 24 i 
cafeen. Her kan du komme forbi mellem 
kl. 15-18 og sige god jul til alle de andre 

KIFU’er. Vi byder på lidt sødt og noget at 
drikke. Tilmelding er ikke nødvendigt, bare 
duk op mellem kl. 15-18. Du må gerne 
tage en ven eller et familiemedlem med 
hvis du har lyst.
Vi ses.
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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
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Ferier:
Juleferie: 19. december - 9. januar

Praktiske oplysninger

KIFU = Københavns Idrætsforening for 
udviklingshæmmede

SEKRETARIAT
KIFU
Svanevej 24
2400 København NV
Tlf.: 24770146
Email: kifu@kifu.dk
Hjemmeside: www.kifu.dk
Bank: 
Reg. Nr. 9570 Nr. 994 82 44

ANSATTE:
Jakob Hald & Sarah Forsberg

LEDELSE
Formand for KIFU – Anders Kildedal
Formand for aktivitetsudvalget – Kaj 
Kristensen (dans)

HJEMMESIDE
www.kifu.dk

KIFU-Program
Ansvarshavende: Sarah Forsberg
Oplag 500
KIFU-Posten udkommer næste gang 
i februar 2017

Sarah Jakob

Der tages forbehold for trykfejl.
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Der tages forbehold for trykfejl.

Annonce
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Afsender: KIFU, Svanevej 24, 2400 København NV

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