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Her hos KIFU har vi skudt 2019 i gang på en særlig
måde. Nemlig ved at give KIFUposten et ansigtsløft. Det betyder, at det kommer i et nyt design og
format med lidt længere historier og større og flere
billeder. KIFUposten vil stadig komme tre gange
om året, så selvom det er blevet større, vil du stadig
få det, som du plejer. Jeg håber, I tager rigtig godt i
mod det.
2018 var et år med en masse nye tiltag og en masse stævner. Størst var Special Olympics, som KIFU
endnu en gang deltog i med masser af succes,
både på og uden for banen. Når jeg ser frem mod
2019, ser jeg et år, hvor KIFUs mission og vision rulles endnu mere ud i vores mål om at flere skal dyrke idræt i foreningsregi, og der samtidig kommer
flere nye spændende tiltag, som kommer både nye
og eksisterende medlemmer til gode.
Et årsskifte betyder også, at vi snart skal have generalforsamling. Her er det muligt at høre om, hvad
der er sket i KIFU det seneste år samt få et indblik i
planerne for KIFUs udvikling. Samtidig har du mulighed for at stille spørgsmål, og få svar fra KIFUs
bestyrelse. Så hvis du gerne vil have indflydelse på
KIFUs fremtid, så kom til generalforsamlingen den
8. marts.
På vegne af resten af bestyrelsen vil jeg ønske dig,
der sidder med dette blad i hånden, et godt, sundt
og sjovt 2019 fyldt med masser af motion, smil og
glæde.

Anders Kildedal
Bestyrelsesformand
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Jane Ibenholdt
Næstformand

Pernille Grove
Kasserer

Sebastian Eiholm
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Marijanne Fogtmann
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INDBYDELSE
til generalforsamling
i kifu
Alle medlemmer og frivillige indkaldes til
generalforsamling 8. marts 2019 kl. 18 på
Svanevej 24, 2400 København NV.
Vi låner cafeen på 1. sal.

Dagsorden for ordinær generalforsamling ifølge
vedtægterne:
1)
2)

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning fremlægges til
godkendelse
3) Regnskabet fremlægges til godkendelse
4) Fremlæggelse af budget for det kommende
år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af kasserer og næstformand
8) Valg af suppleanter
9) Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
10) Valg af aktivitetsudvalg
11) Eventuelt

Indkomne forslag skal være modtaget til sekretariatet senest otte dage før generalforsamlingen, altså den 28. februar.
Der vil blive serveret kaffe, kage, øl og sodavand
til generalforsamlingen.
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GENERALFORSAMLING

HVAD ER EN GENERALFORSAMLING,
OG HVORFOR HOLDER VI DEN?
KIFUs generalforsamling er det øverste besluttende organ i foreningen. Det betyder, at
det er her, der er mulighed for at ændre ting.

Hvis du er forældre, pårørende eller bare har en
interesse i KIFUs virke, er du selvfølgelig meget
velkommen til at stille op til KIFUs bestyrelse

Samtidig er det til generalforsamlingen, at du
har mulighed for at stille spørgsmål til KIFUs
bestyrelse, hvis der er noget, du rigtig gerne vil
have svar på.

KIFUS AKTIVITETSUDVALG

På generalforsamlingen vælges der ligeledes

På generalforsamlingen præsenteres de nye
medlemmer af KIFUs aktivitetsudvalg. Aktivitetsudvalget er bindeleddet mellem holdene

medlemmer til KIFUs bestyrelse. Bestyrelsen er
dem der tager de overordnede beslutninger, og
som sætter retningen for den vej, KIFU skal bevæge sig det kommende år.

og sekretariatet. Det er blandt andet aktivitetsudvalgets opgave, at fortælle hvordan det går
på holdene, og om der er noget holdet mangler. Derudover hjælper aktivitetsudvalget til
med praktiske opgaver ved diverse arrange-

Grunden til KIFU afholder en generalforsam-

menter. Aktivitetsudvalget holder fem møder
årligt, samt deltager i et kursus, hvor vi alle bli-

ling, er fordi, vi er en forening. Som forening
har man mulighed for at få stillet bl.a. lokaler
til rådighed af kommunen, noget vi er rigtig
glade for.

ver klogere. Så hvis du gerne vil være en del af
KIFUs aktivitetsudvalg, så stil op når der er valg
på dit hold!
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SIDEN SIDST
TRÆNERKURSUS
Lørdag den 27. oktober afholdt KIFU det
årlige trænerkursus. Trænerkurset er en
rigtig god måde for vores fantastiske trænere til at møde hinanden på tværs af
holdene samt blive klogere på både egen
og andres idræt.
Temaet for kurset var målsætning, hvor-

JULEMARKED PÅ SUNDBYVÆKSTHUS
Som traditionen foreskriver deltog KIFU på årets
julemarked på Sundbyvæksthus. Julemarkedet er en rigtig god mulighed for at komme ud
og hilse på en masse nuværende og gamle
KIFU-medlemmer, få gjort lidt reklame for foreningen, og ikke mindst føle at julen for alvor
nærmer sig.
Men det var ikke kun sekretariatet, der deltog i
herlighederne. Begge KIFUs dygtige dansehold
lavede en opvisning, der var med til at få skudt
arrangementet ordentligt i gang. I år var temaet Kim Larsen, og danserne lavede, selvfølgelig
fristes man til at sige, endnu en forrygende opvisning til stor begejstring for det fremmødte
publikum.
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dan man sætter dem for holdene, og
hvordan man kan arbejde med dem.
Vi havde Morten Bruun fra DIF (Dansk
Idræts Forbund) ude og holde et rigtig
spændende oplæg, hvor trænerne fik
mulighed for at snakke om, hvordan det
var på deres hold, og hvordan man kan
overkomme nogle af de udfordringer, der
eventuelt kan opstå. Forhåbentligt har
det givet inspiration, der rækker ud i den
ugentlige træning samt til stævnerne.
Efter frokost tog vi over i Grøndalcenteret, hvor vi skulle spille bumper ball,
der er fodbold i store oppustelige bolde
samt skyde med bue og pil i bedste Robin Hood-stil. Det var vildt sjovt og hårdt,
og alle gik til den, som gjaldt det livet. Vi
sluttede aftenen af med en hyggelig middag på restaurant Miklagaard i nordvest.

SIDEN SIDST & STÆVNER

STÆVNER
BADMINTON MINITURNERING
Som noget nyt har vi i år afholdt en miniturnering for badmintonspillerne. Det skyldes,
at holdene simpelthen synes, der var alt for
lang tid til at alle kunne komme til stævne
sammen. Derfor valgte vi at holde en miniturnering på Idrætsfabrikken i Valdemarsgade,
hvor holdene fik lov at spille en masse kampe
på kryds og tværs af holdene. Alle der deltog
fik en rigtig god aften, hvor der blev knoklet
igennem. Det er bestemt ikke sidste gang vi
laver sådan en turnering.

HÅNDBOLD
Håndboldholdet er igen i år kommet i
den svære B-række, hvor modstanden fra
Helsingør og Slangerup virkelig er hård.
Holdet er dog gået til opgaven med krum
hals, og selv om det er blevet til et par
nederlag, har holdet også vundet kampe. Inden sæsonstart var holdet på kursus
i, hvordan man tackler nederlag, og det
kan man sagtens se, for selv efter nederlag er der god stemning på holdet.
Holdet deltager i fem stævner, og målet for holdet er at de kvalificerer sig til
forbundsmesterskaberne i Slangerup til

BOWLING
Vores tre bowlinghold klarer sig rigtig godt i år,
og i skrivende stund ligger alle holdene i top 3
i deres respektive rækker, hvilket vil gøre at de
kvalificerer sig til forbundsmesterskaberne til
foråret, hvis placeringen holder.
Stævnebowlerne er opdelt i tre hold efter niveau, med max fem spillere pr. hold. I år er 15
stævnebowlere, så der er fuld smæk på banerne, når vi er afsted. Holdene deltager i seks
stævner over vinter og forår, og det helt store mål er som sagt at kvalificere dem til forbundsmesterskaberne.

foråret, hvor de så skal spille mod de jyske
hold.
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KLUBLIV
10
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sociale medier
Hos KIFU prøver vi at holde vores medlemmer og andre interesserede opdaterede via sociale medier. Især på Facebook forsøger vi
løbende at vise, hvad der sker i vores fantastiske forening. Her kan
du se et uddrag, af det bedste der er sket der de seneste par måneder. Hvis du ikke allerede følger os, kan du finde os ved at søge på
KIFU – Københavns Idrætsforening For Udviklingshæmmede.

KIFUPOSTENS
TILBAGEBLIK
”Kulturfestival i fælledparken. Det var
stort i start 90´erne. Vi havde en halv bod
som vi delte med et projekt med øvelse
og uddeling af kondomer. Kaj gik rundt
på pladsen med min hat og delte vores
primitive program ud. Allerede dengang
var Kaj aktiv frivillig i KIFU.”

Dorte Mørk

TAK
”Tak til jer. Det er så skønt at følge med i
alle de nye tiltag i KIFU, som vi bl.a. læste
om i bladet, og håber det bliver en succes. God idé at KIFU-trænerne kommer
ud på bostederne. For alle skal kunne
dyrke sport. Også selv om man ikke kan
selv-transportere eller få en hjælper med.”

Marianne Frank
(kommentar til KIFUs trænerkursus)

”En klub som rummer alle, fantastiske
trænere og masser af grin.”

Hanne Kisum
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KIFU DANS
”Super fed dans medieskolen
i kifu hehe hvor Nic.”

Jes Janwel

ANSIGTSLØFT TIL KIFU

ANSIGTSLØFT
til kifu
Som I forhåbentligt har lagt mærke til på de
foregående sider, har KIFU-posten fået et ansigtsløft. Vi har gennem længere tid gået med
tankerne om at gøre udseendet mere tidssvarende, og så synes vi også at verdens bedste
medlemmer, fortjener er rigtig lækkert klubblad.
Og nu har vi fundet lidt penge på kistebunden
til at gøre noget ved det. Målet er, ud over at I får
et rigtig flot blad, at der vil komme nogle længere historier om holdene, medlemmerne og de
aktiviteter der sker i KIFU samt at I kan se nogle
store flotte billeder af jer selv.
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VICTOR DENMARK OPEN
I efterårsferien deltog KIFU i den første udgave af Victor Denmark Open i badminton. Det er et internationalt stævne, der afholdes sideløbende med det professionelle Denmark Open i badminton. Der var spillere fra Danmark, Belgien,
Letland, Ungarn og Tyskland.

Fra KIFU deltog Rie, Jakob, Morten, Pernille og
Maja samt Patricia som træner.
Spillerne blev hentet i lufthavnen, kørt til hotel
midt i Odense, hvor spillerne boede og spiste
mellem kampene. Så det var næsten som om,
vi var de professionelle.
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FLOTTE RESULTATER OG HØJT HUMØR
Da stævnet gik i gang, fandt vores spillere hurtigt ud af, at der blev gået meget op i reglerne.
Der blev spillet efter internationale regler, og
ALT blev overholdt ned til mindste detalje. Men
selv om spillerne lige skulle vænne sig til de
strikse dommere, leverede de nogle rigtig flotte

VICTOR DENMARK OPEN

resultater. Rie vandt sin række i damesingle, og
blev nummer 3 i mix. Maja blev nr. 3 i hendes
pulje, lige foran Pernille, og sammen fik de en
3. plads i damedouble. Hos herrerne blev det til
en 3. plads til Morten, og en 4. plads til Jakob,
og sammen fik de en 3. plads i herredouble. Så
rigtig flotte placeringer til alle KIFUs spillere,
som alle kom hjem med medaljer.
Men noget som varmer et rigtigt KIFU-hjerte, var
den ros spillerne fik: ”Det kan godt være, I ikke
havde de bedste badmintonspillere, men I havde i hvert fald de spillere med det bedste humør og de mest velopdragne og ærlige spillere”.
Det er nemlig det, vi hele tiden arbejder med i
KIFU, at selv om vi ikke altid kan vinde, så kan vi
altid være dem, der er i bedst humør.
Så efter fire lange og sjove dage, vendte alle
spillere og træner tilbage til København med
store smil på læberne, medaljer om halsen, og
et håb om at komme afsted igen til næste år.

Det kan godt være, I ikke
havde de bedste badmintonspillere, men I havde i hvert
fald de spillere med det bedste
humør og de mest velopdragne
og ærlige spillere.
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vokseværk

16

Siden sommerferien har vi oplevet et dejligt vokseværk hos KIFU. Vi har nemlig
fået masser af nye skønne medlemmer.
Det gælder både på vores ugentlige hold,

blandt andet at der er rigtig god opbakning fra medlemmernes bagland, hvilket
vi er meget taknemmelige for. Og selvom
der er fyldt på flere hold, så er det altid

men også vores stævnehold er vokset, så
mange flere nu deltager i diverse turneringer. Faktisk er vi nu så mange, at der
er venteliste på flere hold. Dette skyldes

muligt at blive skrevet på en venteliste –
vi kan selvfølgelig ikke garantere, hvornår
der bliver plads, men vi lover at vende tilbage, så snart der er.
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PORTRÆT

PORTRÆT

af en kifuer

Helle Vorborg Nielsen
Hold: Fitness
Alder: 55

år

og postbud

Jeg kunne med det samme
mærke, at fitness var godt for
kroppen. De vibrationer jeg
havde i nakke og skuldre, blev
hurtigt mindsket.

”Er der noget post i dag? ” Det er en sætning,
Helle gennem de seneste år dagligt har sagt på

Så Helles mål om at blive stærkere i nakke og
ryg samt få det bedre fysisk i hverdagen, er

KIFUs sekretariat. Hun er nemlig vores postbud
og sørger for, at vores breve bliver afleveret i postkassen. Det gør Helle, fordi hun gerne vil hjælpe

allerede nået. Hun er altid glad og tilfreds, når
hun går hjem, selv om det har været hårdt, og
det giver noget ekstra energi i hverdagen og de

der, hvor hun kan. Det med at hjælpe andre er
noget der går igen, når vi taler om Helle.

efterfølgende dage.

Men vi skulle helt frem til 2017, før Helle meldte
sig ind i KIFU. Det skyldtes primært, at hendes
læge og forældre skubbede på, for at Helle
skulle være mere aktiv, da hun havde lidt problemer med skuldre og ryg. Derfor startede hun
til stavgang, for at få noget mere motion. Men
efter at have været til Special Olympics i Helsingør, havde Helle set sig varm på fitness. Derfor
valgte hun at starte på fitness i stedet, og det
har hun absolut ikke fortrudt.

Stavene er dog ikke smidt ud, de står nu i sommerhuset, så de kan bruges i weekenden, når
Helle er deroppe ”for man kan jo lige så godt
få lidt motion, når man er deroppe”, som hun
siger.
Ud over at blive stærkere, er Helle rigtig glad for
at være med i en forening, der giver venskab og
kammeratskab med andre. Samt være et sted,
hvor det er rart at være, og alle på holdet hjælper hinanden, når og hvis der er brug for det. På

”Jeg kunne med det samme mærke, at fitness
var godt for kroppen. De vibrationer jeg havde i

fitnessholdet er Helle nu alderspræsident. Men
for Helle betyder det ikke noget som helst, da
det er idrætten, der er i centrum, og ”så er det

nakke og skuldre, blev hurtigt mindsket”.

jo dejligt at få nye venskaber i alle aldre”.
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NYE TILTAG
BESTYRELSEN
For et år siden begyndte KIFUs bestyrelse, at
gøre sig tanker om hvad og hvor KIFU skulle hen, da vi fik forlænget vores bevilling fra
kommunen med fire år. Der er sket meget det
seneste år, men ud over tiltag har disse tanker
udmøntet sig i en vision og en mission for KIFU.
Det er dem, vi på sekretariatet arbejder efter,
når vi får nye ideer og tiltag, og som skal være
kendetegnet for KIFU som forening.

mission

KIFU er et frivilligt fællesskab, der skaber glæde, identitet og udvikling for den enkelte gennem idræt.

vision

KIFU vil være den mest attraktive idrætsforening i Storkøbenhavn for udviklingshæmmede og frivillige.

KIFU vil være den foretrukne samarbejdspartner for bosteder, skoler og forældre, således vi
sammen kan bidrage til udviklingshæmmedes
sundhed, sociale færdigheder og livskvalitet
gennem idræt der passer.

KIFU-KUFFERTEN
Ideen med KIFU-kufferten var, at vi gerne ville give mulighed for bostederne at lave lidt let
motion, når det passede ind i deres hverdag. Det
seneste stykke tid har den ene været udlånt til
bostedet på Rentemestervej, og
her har oplevelsen været positiv
både blandt personale og beboere. Den anden kuffert er udlånt til
Nørrebrovænge, og vi håber, at de
får rigtig meget ud af den.
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HOLD
”I gang igen” på Pallesvej begyndte
for at se, hvordan man kunne starte
et hold på et bosted. Holdet trænede frem til jul i et fælleslokale, hvor
der blev lavet en masse lettere gymnastikøvelser samt afspænding og
udstræk. Deltagerne kunne mærke at
de blev mere bevægelige og fik mere
kontrol med deres krop. Samtidig har
det startet en masse snak på gangene om at gå til sport og bevæge sig.
”Dans på vinklen” har ligeledes været
et hold på et bosted. Deltagerne har
trænet rigtig godt, og der har været
store smil på til hver træning. Danserne lavede opvisning til KIFUs julebingo, hvor de viste, hvor meget man
kan lære på blot 3 måneder, når der
er noget, man virkelig brænder for og
går op i.

NYE TILTAG & KALENDER

kalender
FEBRUAR
16 - 17. februar
Badmintonstævne i Lindholm

MARTS
2. marts
Bowlingstævne i Næstved

8. marts
Generalforsamling

APRIL
6. april
Danse- og gymnastikstævne i Tommerup
Forbundsmesterskab i håndbold i Slangerup
Bowlingstævne i Grøndalcenteret

15. - 22. april
Påskeferie på alle hold

23. april
Udendørssæsonen starter

27. april
Idrætsdag

MAJ
4. maj
Fodboldstævne i Glostrup

JUNI
14. - 16. juni
Forbundsmesterskaber i fodbold

15. juni
Tour de Amager
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KIFU-posten er KIFUs medlemsblad.
Det udkommer 3. gange årligt, og
herudover kommer der et
årligt program.
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get velkommen til at sende billeder til os, som du
tænker, kunne være gode at få med. Send til dem
til: kifu@kifu.dk

KIFUS SEKRETARIAT
Svanevej 24
2400 København NV
kifu@kifu.dk
www.kifu.dk
På KIFUs sekretariat
sidder Sarah og Jakob
klar til at svare på alle
spørgsmål omkring
KIFU. Så hvis du har
nogle spørgsmål så
tøv ikke med at kontakte os.

Jakob Hald & Sarah Forsberg
jakob@kifu.dk / sarah@kifu.dk

