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Vintersæson og klar til foråret 
Vintersæsonen er ved at være færdig og forårs sæsonen starter snart. De fleste hold har haft travlt 
med vintertræning i Lethallen, indefodbold og nogle få hold har også trænet udendørs på 
Trekanten. Vi forventer at kommunen åbner for adgang til vores græsbaner fra den 1. april men 
kommer an på vejret, så derfor afvent yderlig information fra din træner om hvornår forårs 
træningen starter.  
 
Veo kamera og højdepunkter på internet 
Bestyrelsen har i samarbejde med U13 holdet indkøbt et Veo kamera der kan bruges til at optage 
kampe og efterfølgende uploade højdepunkter på internet eller bruges til analyse af kampen. Det 
er vores håb dette vil være med til at skabe en god oplevelse at alle hold fra de helt små til de helt 
store får mulighed til se kampuddrag og vise deres højdepunkter på internet, samt nogle hold 
måske også ønsker at bruge det til analyse af kampen og hvad man kan arbejde med at forbedre. 
U13 holdet bliver den primære drivkraft til at bruge kameraet og give læring videre til de andre 
hold i løbet af 2020.  
 
General forsamling onsdag 4 marts kl. 18.00 og fælles spisning 
Årets general forsamling er fastsat til onsdag 4 marts. Det starter med en generel opdatering om 
projektet med Starup Kultur og Idrætscenter – kom og hørt nyt om projektet. Efterfølgende fra 
kl.19.00 starter general forsamlingen for fodboldafdelingen og der sluttes af med fælles spisning 
ca kl 20.30 
 
Vi opfordret til at alle medlemmer møder op til general forsamlingen. På general forsamlingen 
hører man om hvordan foreningen kører, både sportslig og økonomisk. Det er også her alle 
medlemmer har mulighed for at komme med forslag eller input til hvad der fungere godt eller 
forslag om noget som evt skal ændres. På general forsamlingen bliver man enig om hvad 
bestyrelsen og foreningen skal arbejde med det kommende år.  
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Frivillig, tvang eller ekstra betaling 
Starup UIF fodbold er som mange andre foreninger baseret på frivillige. Træner og ledere udfører 
en stor indsats og mange forældre hjælper til med dette. Dog oplever vi ofte at det er de samme 
personer som melder sig og nogle gange kniber det med at få folk til at melde sig til opgaverne. 
Dette er samme problem i mange andre klubber, derfor har nogle klubber indført tvungne opgaver 
for alle forældre og andre klubber bruger forskellige kontingentsatser (i Haderslev FK betaler man 
op til 1.000 kr ekstra hvis man ikke hjælper 4 gange om året). 
 
Vi ønsker at flere skal melde sig som frivillige og dette skal være en naturlig del af foreningslivet. 
Der er mulighed for alle til at tage nogle af opgaverne som bestyrelsesmedlem,  dommer til 
børnekamp, hjælp i cafeteriet, en tjans til Starup festdage, brandvagt på skolen til pinsestævne, 
medlem i sponsor udvalg, tøjansvarlig, oprydning i boldrum eller hjælp til andre arrangementer. 
Mød op til generalforsamlingen og kom med dine input til dette og hvad vi som forening kan gøre 
for at blive bedre til dette. 
 
Pigefodbold 
Vi er glade for der er startet U13 pigehold op, og flere har ønsket at starte pigehold for 
U6/U7/U8/U9 (årgang 2014-2017) – måske med noget fælles træning på tværs af årgangene.  
Findes der er en person som kunne tænke sig at være tovholder og træner for dette så kontakt til 
bestyrelsen og vi vil gerne støtte op om dette. 
 
Hjemmeside og facebook 
Check vores flotte hjemmeside www.fodbold.starup-uif.dk/ 
Følg klubben på Facebook – Starup UIF Fodbold www.facebook.com/starupuiffodbold/  
Giv os et like og bliv opdateret løbende.  
 
 
De bedste hilsener 
Fodboldbestyrelsen 

Formand:   Ib Overgaard 
Næstformand:  Michael Vesterholm 
Kassere:   Palle Hansen 
Sekretær/sportschef:  Nicolai List 
Bestyrelsesmedlem:  René Post  
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